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أبناء ُعمان األوفياء..

إن االنتقال بعمان إلى مستوى 

طموحاتكم وآمالكم في شتى المجاالت، 

سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن 

اهلل، واضعين ُنصب أعيِنَنا المصلحة العليا 

للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم 

والتمكين. وإننا إذ نعاهد اهلل عز وجل، 

على أن نكرس حياتنا من أجِل ُعمان 

وأبناء ُعمان، كي تستمر مسيرُتها 

الظافرة، ونهضتها المباركة، فإننا لندعوكم 

ألن تعاهدوا اهلل على ذلك، ونحن على 

يقين تام، وثقة مطلقٍة بقدرِتكم على 

التعامل مع مقتضيات هذه المرحلة 

والمراحل التي تليها، بما يتطلبه األمر من 

بصيرة نافذٍة وحكمٍة بالغة وإصرار راسخ 

وتضحيات جليلة.

من النطق السامي
لجاللة السلطان هيثم 

بن طارق المعظم
حفظه اهلل ورعاه
فبراير 2020
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تحتفل السلطنة في الثامن عشر من نوفمبر 
بالعيد الوطني الخمسين للنهضة  المباركة ) 

اليوبيل الذهبي ( بكل اعتزاز وفخر وبارادة 
وعزيمة ثابتة لمواصلة مسيرة النهضة العمانية 

وعلى مدار خمسين عاماً من التقدم والنجاح 
استطاع المغفور له بإذن الله -السلطان قابوس 

بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – بناء 
دولة عصرية حديثة يشهد لها الجميع بحيث 

نشعر  اليوم باالمتنان والدعاء لمؤسس دولتنا 
العصرية، كما أن جاللة السلطان الراحل – 

طيب الله ثراه – ترك لنا من اإلرث والقاعدة 
الصلبة مايمكننا من االستمرارية بإذن الله تحت 
قيادة حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن 

طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وبتعاون 
ومشاركة أبناء الشعب العماني من االنطالق 
نحو مرحلة جديدة من مراحل البناء والتقدم 

في عماننا الحبيبة متسلحين بالعلم والمعرفة 
واالرادة القوية لترجمة وتحقيق تطلعات واهداف 

الرؤية المستقبلية عمان 2040 لمواصلة 
تحقيق النجاحات واالنجازات في مسيرة النهضة 

المتجددة .
بنك مسقط .، المؤسسة المالية الرائدة 

بالسلطنة يعد إحدى منجزات النهضة العمانية 
ومع احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الخمسين 
للنهضة يكون البنك قد أكمل 38 عاماً من التميّز  

وتحقيق اإلنجازات التي تخدم االقتصاد الوطني 
والمجتمع العماني، فقد  شهدت مسيرة بنك 

مسقط الناجحة العديد من المحطات والخطوات 
الهامه التي ساهمت في تقدم البنك ليصبح 

اليوم الصرح المصرفي الرائد في السلطنة من 
بينها عمليات االندماج مع مؤسسات مصرفية 

وتعزيز شبكة فروع البنك التي أصبحت منتشرة 
في كافة محافظات وواليات السلطنة مع االهتمام 

بتنمية وتطوير الموارد البشرية التي تعد من 
اهم ركائز نجاح البنك فمن فرع واحد فقط في 

عام 1982 وصلنا اليوم إلى أكبر شبكة في 
السلطنة تشمل 171 فرعاً لبنك مسقط وميثاق 

للصيرفة اإلسالمية و مئات المنافذ اإللكترونية 
و تواجد إقليمي كفروع في كل من المملكة 

العربية السعودية ودولة الكويت ومكاتب تمثيل 
تجاري في امارة دبي وسنغافورة، وكذلك ارتفعت 

أصول البنك من 16 مليون ريال عماني في عام 
1982 الي أكثر من 12 مليار  ريال عماني ، و 
من عدد محدود من الزبائن إلى حوالي مليوني 

زبون يستفيدون من خدمات البنك المختلفة، 
ولتعزيز هذا النجاح والدور الريادي بالقطاع 
المصرفي، كان بنك مسقط الرائد في عام 

2013م بتقديم الخدمات والتسهيالت المصرفية 
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من 

خالل ميثاق للصيرفة االسالمية والذي يواصل 
تحقيق خطوات ايجابية في هذا المجال ، و لعّل 
هذه األرقام تجعلنا فخورين بالثقة التي يحظى 

بها بنك مسقط من قبل المجتمع والتي تحملنا 
المزيد من المسؤولية لمواصلة التميّز والريادة.

أما بالنسبة لمساهمات البنك في تنمية 
وتطوير الموارد البشرية  فقد بدأ البنك بعدد 
30 موظفاً في بداية انطالقه ليصل هذا العام 

إلى أكثر من 3850 موظفاً وبنسبة تعمين تصل 
الي %95، مما يؤكد اهتمام وحرص بنك مسقط 

على المشاركة في االستراتيجية الوطنية لتنمية 
وتطوير الموارد البشرية كما يمثل افتتاح المقر 
الرئيسي لبنك مسقط في العام 2010م إحدى 

المراحل الهامة في مسيرة البنك الناجحة فالمقر 
واجهة اقتصادية وتحفة معمارية عمانية، كما أنه 

نقلة نوعية كبيرة في مجال تحقيق بيئة عمل 
مناسبة للنمو والتي ساهمت في جعل البنك 

المكان المفضل للعمل لدى العديد من الشباب 
العماني.

ساهم  بنك مسقط طوال مسيرته في دعم 
اإلقتصاد العماني وتمويل المشاريع التنموية 

وتقديم الدعم للشركات والمؤسسات عبر توفير 
الخيارات و فرص التمويل المختلفة واالستثمار 

في تطوير كافة مجاالت العمل المصرفي 
باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 

لمواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية، 
كما حرص بنك مسقط خالل مسيرته الظافره 
على تعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية 
االجتماعية فقد ساهم البنك في تنمية مختلف 

المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

والرياضية وذلك بتنفيذ برامج مستدامة تحقق 
العديد من االهداف اإلنسانية ممايؤكد حرص 
البنك لتقديم الدعم لكافة الجهود التي تبذل 

في هذا المجال واالستمرار في هذا النهج كجزء 
أساسي في استراتيجية البنك بهدف المساهمة 
والمشاركة في إنجاح كافة المبادرات والجهود  

التي تبذلها الحكومة و مؤسسات القطاع الخاص 
في هذا المجال حتى تعود بالمنفعة و الخير على 

مجتمعنا العماني.
إنها مناسبة عزيزة على قلوبنا ونحن نحتفل 
معكم بالعيد الوطني الخمسين للنهضة المباركة 

لنضع بين ايديكم هذا االصدار الخاص الذي 
يسلط الضوء على مسيرة البنك وعلى ابرز 
النجاحات واالنجازات التي حققها كمؤسسة 

عمانية رائدة ساهمت في مسيرة النهضة 
العمانية وليتعرف الجميع على ابرز المحطات 

والخطوات الهامه التي شكلت مالمح هذا الصرح 
المصرفي المتميز ، كما انها فرصة ونحن نعيش 

ايام نوفمبر المجيد ان نتقدم بالشكر والتقدير 
لكافة الشركاء والمساهمين ولزبائن البنك من 

األفراد والشركات والمؤسسات على ثقتهم 
في الخدمات والتسهيالت والنتائج اإليجابية 

التي يحققها  البنك في مختلف المجاالت 
المتعلقة بالقطاع المصرفي ، مؤكدين للجميع 

استمرار بنك مسقط في الريادة والتقدم والنمو 
والمساهمة في تطوير القطاع المصرفي وبكل 

ما يعود بالخير والمنفعة و التقدم لبالدنا الحبيبة 
عمان ، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً 

لخدمة وطننا الغالي في ظل النهضة المتجددة 
والعهد السعيد لموالنا حضرة صاحب الجاللة 

السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله 
و رعاه. 

مع تحيات
اسرة بنك مسقط 

بنك مسقط ...مسيرة في بناء عمان  

خطوات ثابتة 
لتحقيق النجاح 

اذا كنا نحتفل في  18 نوفمبر من كل عام 
بمناسبة العيد الوطني للنهضة المباركة 

وانطالق المسيرة العمانية التي تكمل هذا 
العام خمسين عاماً من االنجازات والنجاحات 
في مختلف المجاالت والقطاعات فإننا بكل 

فخر واعتزاز نذكر انطالقة مسيرة بنك مسقط 
كأحدى  منجزات النهضة العمانية وكمؤسسة 

رائدة نجحت على مدى 38 عاماً من المساهمة 
في تنمية وتطوير القطاع المصرفي العماني 
وخدمة المجتمع فكانت البداية في 30 أبريل 

عام 1982م تحت مسمى عمان أوفرسيز ترست 
المحدود، فمنذ الوهلة األولى لتدشينه قطع 

البنك عهداً لتسخير كافة الجهود واإلمكانيات 

لخدمة الوطن والمساهمة في تقدمة وتطورة من 
خالل الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه البنك في 

مسيرة التنمية والتطوير ، ولمواكبة المستجدات 
وتحقيق النظرة المستقبلية لدور البنك في 

تعزيز القطاع المصرفي شهدت السنوات 
االولى من التدشين تغيير مسمى البنك إلى 

بنك مسقط في عام 1987 ليبدأ البنك عهدا 
جديدا وباسم جديد يظهر في سماء عمان يحمل 

اسم العاصمة مسقط ولتمثل هذه الخطوة 
تحول كبير في مسيرة البنك من حيث تحمل 
المسؤولية والعمل من اجل عمان المستقبل 
لتبدأ بعد ذلك خطوات اخرى في طريق بناء 

المؤسسة المالية الرائدة عبر تعزيز قوة البنك  

فشهد عام 1989 قيام بنك مسقط باالستحواذ 
على شركة المصارف العمانية ليشكل ذلك 

دافعاً قوياً لمواصلة االستمرار في تحقيق الريادة 
والنمو والتقدم وتحقيق النجاحات عاماً بعد 

عام في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين 
مستلهمين ذلك من عزيمة وارادة باني نهضة 

عمان الحديثة السلطان الراحل قابوس بن 
سعيد -طيب الله ثراه- وذلك بالتفاني والعمل 
الدؤوب لتقديم مختلف الخدمات والتسهيالت 

المصرفية المتطورة  ُمشكالً بذلك نموذجاً الفتاً 
في العطاء واألداء المتميز، فبدأ الجميع في 

تلك الفترة النظر الي التغيرات والتحوالت التي 
يقوم بها البنك في مجال تغير مفهوم الخدمات 

المصرفية بتعزيز البنك بالكوادر البشرية 
لتواكب انشاء شبكة فروع البنك في مختلف 

محافظات السلطنة ، والن هدف ورؤية البنك هو 
تحقيق الريادة وانشاء  بنك قادر على المنافسة 
في القطاع المصرفي شهدت فترة التسعينات 

وتحديداً عام 1993م االندماج بين بنك مسقط 
والبنك األهلي العماني ليمثل هذا االندماج 

تحول جديد ونقلة كبيرة ومميزة في مسيرة بنك 
مسقط  الناجحة ليتبع ذلك خطوة اخرى مهمة 

تؤكد حرص البنك ليكون حاضراً ليس على 
المستوى المحلي  فحسب بل  المنطقة بحيث 
يستطيع تقديم التمويل واالجراءات المصرفية 

للمؤسسات ولرجال االعمال. 

 وكذلك ارتفعت أصول البنك من 16 مليون 

ريال قيمة اصول البنك في عام 1982 الي 

أكثر من 12 مليار ريال عماني ، و من عدد 

محدود من الزبائن إلى حوالي مليوني زبون 

يستفيدون من خدمات البنك المختلفة ، 

ولتعزيز هذا النجاح والدور الريادي بالقطاع 

المصرفي، كان بنك مسقط الرائد في عام 

2013م بتقديم الخدمات والتسهيالت 

المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية من خالل ميثاق للصيرفة 

االسالمية والذي يواصل تحقيق خطوات 

ايجابية في هذا المجال
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1989
تعزيــز قــوة البنك بقيام بنك 

مســقط باالستحواذ على شركة 
المصارف العمانية

2007
افتتاح فرع لبنك مســقط في الرياض 

بالمملكة العربية الســعودية

2009
تدشين شــركة مسقط المالية 
في الريــاض بالمملكة العربية 

السعودية

1993
االندماج بين بنك مســقط 

والبنك األهلــي العماني ليمثل 
هــذا االندمــاج تحول جديد ونقلة 

كبيرة ومميزة

2013
شــهد هذا العام تدشــين ميثاق 

للصيرفة اإلسالمية

2012
افتتــاح مكتــب تمثيلي للبنك 

في سنغافورة

38

2020
بنك مســقط يكمل 38 عاًما

2000
اندمــاج بنــك عمان التجاري مع 

بنك مســقط، ليرتقي البنك إلى 
مركــز الصدارة في القطاع 

المصرفي العماني

2010
شــهد هذا العام االفتتاح 

الرســمي للمقر الرئيسي لبنك 
مســقط في مرتفعات المطار، 

والــذي يعد تحفة معمارية 
وواجهة اقتصادية

افتتــاح فــرًع جديًد للبنك في 
دولة الكويت

35

2017
ديسمبر

احتفى في  ديســمبر  بالذكرى الخامســة و 
الثالثيــن النطالقة مســيرة البنك الظافرة

2001
اســتحواذ بنك مسقط على 

البنــك الصناعي العماني

1982
30 أبريل

إنشــاء البنك تحت مسمى 
عمان أوفرســيز ترست 

المحدود

1987
تغيير مســمى البنك 

ليحمل اســم العاصمة 
التاريخية مسقط

1996
بنك مســقط يفتتح مكتب 

تمثيلــي للبنــك في إمارة دبي 
بدولة اإلمارات

بنك مسقط
محطات مضيئة



9 قصة في بناء عمان8 قصة في بناء عمان

مـلـحــق خـــاص   |   18 نوفمبر 2020 مـلـحــق خـــاص   |   18 نوفمبر 2020

الباب األول:

 االقتصاد 
الوطني

في  الخمسين عامًا من مسيرة النهضة العمانية 

الحديثة شهدت السلطنة تنفيذ  المشاريع التنموية 

الضخمة التي ساهمت في بناء صرح الدولة العصرية
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خالل الخمسين عاماً من مسيرة النهضة 
العمانية شهدت السلطنة تنفيذ العديد من 

المشاريع التنموية التي ساهمت في بناء الدولة 
العصرية ولعل مشاريع الخدمات و البنية 

االساسية كانت من المشاريع الكبرى التي 
اولتها الحكومة االهتمام الكبير مثل الطرق 

والصحة والتعليم واالتصاالت والمشاريع 
االسكانية والبلدية والزراعية والسمكية وغيرها 

من المشاريع التنموية التي نفذت بمختلف 
محافظات السلطنة ، ويفتخر بنك مسقط أنه 
ومنذ األيام األولى النطالقة عملياته المصرفية 

كان شريكا مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ 
أغلب هذه المشاريع التنموية بتقديم التمويل 

و التسهيالت المصرفية التي تقدر بماليين 
الرياالت والتي ساهمت كذلك في تنمية وتطوير 

مختلف المؤسسات وإنشاء الشركات الجديدة 
التي كانت رافداً مهماً للقطاع الخاص كما 

كان البنك داعماً في تعزيز االقتصاد الوطني 
من خالل مساهمته في التسهيالت التي قدمها 
خالل السنوات الفائتة لعقد اتفاقيات التمويل 

التي كانت الحكومة ترغب في تنفيذها مع 
مؤسسات مالية اقليمية وعالمية فسخر البنك 

كافة امكانياته وخبراته وعالقاته الدولية في خدمة 
السلطنة وتوجهاتها في تنفيذ المشايع التنموية.

وترجمة للدور الريادي الذي يقوم به بنك 
مسقط للمساهمة مع الحكومة في تنمية وتطوير 
القطاع الخاص ودعم الشركات والمؤسسات في 

مختلف القطاعات كان البنك من المؤسسات 
المالية االولى بالسلطنة التي تخصص دائرة 

لتمويل المؤسسات الكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة والحرص على معرفة وتلبية احتياجاتها 

لكي تقوم بدورها في المشاركة بمسيرة 
النهضة العمانية إذ يفتخر البنك بدوره في 

النجاحات التي سجلت  في قطاعات مثل النفط 

والغاز والطاقة والمياه وتكرير المعادن والنقل 
البري والموانئ البحرية والمطارات والسياحة 

المتكاملة والتطوير العقاري واالتصاالت السلكية 
والالسلكية وتطوير المناطق الحرة وغيرها من 
المشاريع الصناعية.ويتمتع بنك مسقط وعلى 

مدى السنوات الفائتة بأكبر قدرة اكتتاب فردية 
بين البنوك المحلية وعالقات قوية مع الشركات 

في المنطقة ويقدم البنك مجموعة واسعة من 
المنتجات والخدمات المصرفية للشركات من 

بينها القروض وتمويل المشاريع عن طريق 
القروض المباشرة والمشاركة في المعامالت 
المشتركة وكذلك قروض الشركات وتمويل 

رأس المال لتوسيع المشروع وكذلك سندات 
العطاءات وسندات حسن األداء وسندات الدفع 

المسبق والسندات المالية وسندات ضمان األداء 
كما يقدم البنك خدمات خطابات االعتماد لشراء 

المعدات واآلالت وخطابات االعتماد االحتياطية 
وغيرها من الخدمات والمنتجات. 

شركاء 
في البناء

تسهيالت مصرفية 
لدعم مشاريع التنمية

يفتخر بنك مسقط بانه ساهم وبشكل كبير 
في ظهور وانشاء العديد من المؤسسات التي 

اصبحت اليوم من المؤسسات الرائدة والمعروفة 
في القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ 

خططها االنتاجية اضافة الي المساهمة في دعم 
الشركات والمؤسسات الحكومية فعلى سبيل 

المثال وخالل السنوات الفائتة قام بنك مسقط 
بالتوقيع على عدد من االتفاقيات مع مجموعة 
كبيرة من الشركات والمؤسسات من مختلف 
القطاعات بهدف تقديم التمويل والتسهيالت 

المصرفية لهذه الشركات والمشاريع التي 
اصبحت اليوم تحقق نجاحات وتساهم في دعم 

التنمية المستدامة في البالد ونذكر من بينها 
الطيران العماني فقد قدم البنك التمويل لشراء 

الطائرات وتمويل شركة جندال شديد للحديد 
والصلب النشاء مصنع متكامل في صحار بطاقة 

إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون طن من الصلب 
سنوياً ومع شركة OQ Plastics LLC لتنفيذ  

مشروع متكامل تم تطويره في ميناء صحار 
الصناعي إلنتاج 1.1 مليون طن من البولي 

إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين الخطي 
منخفض الكثافة والبولي بروبيلين ومع شركة 

عمان للشحن لتمويل 4 ناقالت نفط عمالقة 
جديدة واتفاقية لتنفيذ مشروع كهرباء مسندم 
ويتضمن المشروع منشأة لتوليد الطاقة تعمل 

بالغاز بقدرة 120 ميجاوات في مسندم ومع 
شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء لتمويل 

محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات 
بعبري واتفاقية تمويلية لتنفيذ مشروع سرايا 

بندر الجصة وتطوير المرحلة األولى من مشروع 
المجمع السياحي المتكامل بما في ذلك فندقين 

ووحدات سكنية وسكن للموظفين ونادي ترفيهي 
وبنية أساسية أخرى للمشروع، كذلك قدم 

البنك التمويل لشركة مصفاة الدقم والصناعات 
البتروكيماوية لتطوير مشروع مصفاة تقع في 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم على ساحل 
محافظة الوسطى ويتضمن التمويل مرافق 

في الموقع، وبنية أساسية، وتخزين مع مرافق 
خارج الموقع كما قدم البنك التمويل لمشروع 

الموج مسقط لتمويل مشروع المجمع السياحي 
المتكامل على مساحة 2.5 مليون متر مربع، 

وغيرها من المشاريع المتنوعة في مختلف 
محافظات السلطنة حيث تقدر هذه االتفاقيات 

التمويلية وغيرها بماليين الرياالت. 
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تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا 
مهما للغاية في االقتصاد الوطني ولذلك فقد 

دشن بنك مسقط برنامج » الوثبة » الذي 
قدم في البداية الدعم والتمويل لمجموعة من 

المؤسسات ليحقق البرنامج نجاحاً كبيرا بحيث 
وصل عدد المؤسسات المستفيدة إلى 1322 
مؤسسة في عام 2015 وفي هذا العام 2020 
وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المستفيدة الي 1789 حيث يحرص البنك على 
تقديم التسهيالت المصرفية والتمويل الالزم 

لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام فقد حقق البنك  
نجاحات كبيرة وساهم في ظهور العديد من 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة 
ويعد البنك من بيوت الخبرة على مستوى 

المنطقة كما يقوم بتقديم االستشارات المجانية 
في مجال التمويل واالدارة وطرح الحلول 

المناسبة لرواد االعمال الذين يحتاجون في بداية 
مشوارهم إلى التوجية والتوعية في مجاالت 
االدارة والتمويل وغيرها من المجاالت التي 

تساهم في انجاح المؤسسة. ولتعزيز دور البنك 
الريادي في دعم هذا القطاع قام البنك بتدشين 
العديد من المبادرات والبرامج من بينها تدشين 

برامج الوثبة بدون ضمان لتمويل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والتي تتضمن تقديم 

ثالث برامج تمويلية متخصصة وهي برنامج 
تمويل العقود والواردات وتمويل المستحقات 
وتمويل االصول حيث تتميز بالمرونة وبحجم 

سيولة تصل إلى 250 الف ريال عماني ، كذلك 
يقدم بنك مسقط برنامج » نجاحي » لدعم 
المؤسسات الصغيرة والذي يحظى بإقبال 

من قبل رواد األعمال والمؤسسات الصغيرة 
لالستفادة من الخدمات والتسهيالت المصرفية 
التي يقدمها إلنجاح مشاريعهم التجارية وتوفير 

التمويل المناسب مع بدء اعمال المؤسسة، فقد 
تم تصميم برنامج » نجاحي » خصيصا لتلبية 
متطلبات رواد االعمال والمؤسسات الصغيره 

لتقديم الدعم الالزم في المراحل التأسيسية 
للمؤسسة إذ تم االعداد لهذا البرنامج بعد 

دراسة ميدانية الحتياجات هذه الفئة فيما يخص 
التسهيالت المصرفية لتسيير  الشركة، و يقدم 

برنامج » نجاحي » مجموعة من المزايا ويوفر 
تسهيالت متخصصة دون ضمانات او حسابات 

مدققة ومن بينها ، تسهيالت نجاحي للقرض 
المرن  وهي تسهيالت ائتمانية لتطوير رأس 

مال الشركة وتسهيالت نجاحي لتمويل العقود، 
وبطاقات نجاحي االئتمانية وتسهيالت لخصم 

الفواتير وحساب جاري متخصص للشركات مع 
وجود مدراء عالقات الزبائن المتخصصين في 

التجارة إضافة إلى مزايا وتسهيالت اخرى تساهم 
في نمو وتطوير اعمال الشركة وانجاز االعمال 

بصورة اسهل واسرع.
يؤكد بنك مسقط مواصلة مساهمته 

في الجهود الحكومية وفي مختلف المجاالت 
والقطاعات والمشاركة في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية فالبنك احد منجزات النهضة 
العمانية وتحرص االدارة التنفيذية على تنفيذ 
البرامج وطرح المبادرات التي تحقق االهداف 

كما سيواصل البنك ريادته في تنمية المشاريع 
االقتصادية والمساهمة في تنمية وتطوير 

المؤسسات والشركات المختلفة والتعاون مع 
مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في 

 تعزيز دور البنك الريادي في التنمية
 المستدامة. 

برامج لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

فروع مخصصة لتطوير 
الشركات 

تعزيزاً لدوره الريادي في مجال تقديم الخدمات 
والتسهيالت المصرفية للشركات كان بنك 

مسقط من اوائل المؤسسات التي تخصص 
فروعا للزبائن من الشركات و التي تقدم 

خدماتها المختلفة حيث تشهد هذه الفروع 
اقباالً كبيراً بهدف االستفادة من الخدمات 

والتسهيالت التي تقدمها الفروع للشركات، 
فقد تم تخصيص أربعة فروع لتقديم الخدمات 

للشركات وهي فرع األعمال المصرفية 
للشركات بالحي التجاري بروي بمحافظة 

مسقط وفرع أبراج النهضة بمنطقة غال بوالية 
بوشر وفرع الطريف بوالية صحار بمحافظة 

شمال الباطنة و فرع صاللة الجديدة بمحافظة 
ظفار  وقام بنك مسقط باختيار هذه الفروع 
ومواقعها بعد دراسة ميدانية للسوق بحيث 

تكون هذه الفروع قريبة من مختلف الشركات 
والمؤسسات التي تعمل في مجاالت متعددة 

وقريبة ايضا من المناطق الصناعية والمناطق 
الحرة  ويتضمن كل فرع عدد من االقسام 

المتخصصة في تقديم الخدمات للشركات مثل 
قسم خدمات القروض الصغيرة والمتوسطة 

وقسم التجارة الدولية وقسم للقروض التجارية 
كما تحرص ادارات الفروع على تقديم خدمات 

متكاملة وشاملة للشركات بشكل سريع وبجودة 
عالية، علما أن هذه الفروع تتميز بوجود كوادر 

عمانية ذات خبرة ومؤهلة لتقديم كافة الخدمات 
و التسهيالت المصرفية وتقديم االستشارات 

وطرح الحلول في مجال تقديم االعمال 
المصرفية للشركات وايضا تقديم قيمة مضافة 

لزبائن البنك من الشركات بمختلف مستوياتها 
ويمكن لكافة الشركات والمؤسسات التي 

تعمل بمختلف القطاعات والمجاالت االستفادة 
من هذه الفروع المخصصة ومن الخدمات 

والتسهيالت التي تقدمها وطرح استفساراتهم 
في مجاالت التمويل واالعمال المصرفية 

المختلفة و االستفادة من الحلول التجارية التي 
يقدمها بنك مسقط لهذه الفئة المهمة والتي 

تشهد تقدما و نموا. 

 الذي قدم في البداية الدعم والتمويل 

لمجموعة من المؤسسات ليحقق البرنامج 

نجاحًا كبيرا بحيث وصل في عام 2015 عدد 

المؤسسات الي 1322  وفي هذا العام 2020 

وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

إلى 1789 حيث يحرص البنك على تقديم 

التسهيالت المصرفية والتمويل الالزم لتنمية 

وتطوير هذا القطاع الهام ولقد حقق البنك  

نجاحات كبيرة في هذا المجال وساهم في 

ظهور العديد من المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في السلطنة
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الباب الثاني:

الخيار األول 
للكفاءات العمانية

شهدت المراحل االولى اعداد الخطط واالستراتيجيات التي تساهم في تطوير  الكادر البشري 

في البنك وتنفيذ البرامج التي تحقق االستدامة في توفير المزيد من الفرص الوظيفية في مختلف 

المجاالت والتخصصات المتعلقة بالبنك وتقديم االمتيازات والحوافز وتوفير بيئة نموذجية تشمل 

على كافة اإلمكانيات العصرية بهدف تشجيع الموظفين على االستقرار الوظيفي والعمل في بيئة 

تساهم في اإلبداع وتقديم العمل بجودة وكفاءة عالية تنعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات 

التي يقدمها البنك وبالتالي تنعكس أيضًا ايجابيًا على تطوير القطاع المصرفي العماني.
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يعتز بنك مسقط بالدور والعمل الذي وتقوم به 
الكوادر العمانية في انجاح مسيرة البنك حيث 
يعمل الشباب العماني فيمختلف التخصصات 

والمستويات ولدى البنك نسبة كبيرة من 
العمانيين يشغلون مناصب عليا في اإلدارة 

التنفيذية وكمدراء للدوائر والفروع حيث أثبت 
العماني كفاءة وقدرة عالية في تحمل المسؤولية 
وتنفيذ األعمال المختلفة التي ساهمت وبشكل 
كبير في تحقيق بنك مسقط للريادة في القطاع 

المصرفي مؤكداً  البنك أن هذا النجاح لم يتحقق 
إال بجهود الكوادر البشرية التي يوليها أهمية 

كبرى بتوفير بيئة العمل النموذجية وأيًضا تقديم 
الحوافز والمزايا وبرامج التدريب والتأهيل والتي 

ساهمت في استمرارية وتطوير األداء المتميز 
في العمل بحيث أصبح الموظف العماني في 

بنك مسقط محل تقدير من الجميع ومثال رائع 
للشباب العماني الطموح الذي يسعى دائماً 

للتميز والريادة وبكل تأكيد سيواصل البنك هذا 
النهج في توفير المزيد من الوظائف للشباب 

العماني وتوفير الفرص التدريبية لتأهيلهم بحيث 

نساهم معا في تحقيق االستراتيجية الوطنية 
للموارد البشرية، فكل الشكر والتقدير لموظفي 

بنك مسقط الحاليين او الذين كان لهم دوراً 
سابقاً في مسيرة البنك على جهودهم وعملهم 

المخلص الستمرار تحقيق البنك النجاحات 
واإلنجازات. إن مناسبة العيد الوطني الخمسون 
للنهضة فرصة لتقديم الشكر لكافة المؤسسات 
المعنية بقطاع العمل ومؤسسات التعليم العالي 

والتدريب على تعاونهم في تنفيذ خطط البنك 
في هذا المجال. 

مسيرة بنك مسقط مع تنمية وتطوير الموارد 
البشرية العمانية لها قصص نجاحات وانجازات 

متعددة ، فمنذ اليوم االول النطالقة عمليات 
البنك في القطاع المصرفي عام 1982 كانت 

الموارد البشرية تتصدر اولويات االدارة التنفيذية 
فقد شهدت المراحل االولى اعداد الخطط 

واالستراتيجيات التي تساهم في تطوير  الكادر 
البشري في البنك وتنفيذ البرامج التي تحقق 

االستدامة في توفير المزيد من الفرص الوظيفية 
في مختلف المجاالت والتخصصات المتعلقة 

بالبنك وتقديم االمتيازات والحوافز وتوفير بيئة 
نموذجية تشمل على كافة اإلمكانيات العصرية 

بهدف تشجيع الموظفين على االستقرار 
الوظيفي والعمل في بيئة تساهم في اإلبداع 
وتقديم العمل بجودة وكفائة عالية تنعكس 
إيجاباً على مستوى الخدمات التي يقدمها 

البنك وبالتالي ت على تطوير القطاع المصرفي 
العماني.

مرت خطط وتطوير الموارد البشرية في 
بنك مسقط طوال السنوات الفائتة من مسيرة 
البنك على مراحل هامة وخاصة في البداية فقد 

شكلت مرحلة التأسيس المرحلة ألكثر تحدياً من 
خالل ايجاد الكوادر الشابة العمانية التي تتميز 

بمواصفات ومهارات خاصة تؤهلها للعمل في 
القطاع  المصرفي وااللتحاق بالبرامج التدريبية 

والتأهيلية التي تصقل هذه المهارات وتجعل 
الشاب العماني مؤهال لتحقيق آماله وطموحاته 
في العمل والحرص على تطوير ادائه بالشكل 

الذي يحقق النتائج االيجابية على المستوى 
الوظيفي او على مستوى اداء البنك، لذلك بدأت 
المسيرة الناجحة بأعداد محدودة من الموظفين 
التتجاوز 30 موظفاً ومع خطط البنك في توسعة 

شبكة الفروع وعمليات البنك ارتفع هذا الرقم 
تدريجيا وبصورة سنوية خاصة وان بنك مسقط 
اقر منذ البداية خطة طموحة للتوظيف المقرون 
بالتدريب والتأهيل وألحاق الشباب العماني في 
برامج تدريبية متخصصة في القطاع المصرفي 
كما قام البنك ولتنمية وتطوير الموارد البشرية 
بارسال مجموعة من الشباب العماني لمواصلة 

دراساتهم العليا والتخصصية التي يتطلبها العمل 
في القطاع المصرفي سواء في المؤسسات 

التعليمية والتدريبية المعتمدة في السلطنة او 

خارج السلطنة ولتحقيق ذلك نجح بنك مسقط 
بعقد شراكات ناجحة مع مؤسسات تعليمية 

رائدة على مستوى العالم استمرت حتى االن 
وساهمت في تحقيق نتائج ايجابية في تنمية 

وتطوير  مهارات الموظفيين ليحقق البنك بهذه 
الفلسفة نجاحاً تمثل في استقطاب مزيد من 

الشباب العماني الراغب في االلتحاق بعائلة 
بنك مسقط والمشاركة في النجاح واالنجازات 

والنمو والتقدم ليصل عدد الموظفيين العمانيين 
في عام 2002 الي 1369 موظفاً يعملون في 
مختلف اقسام ودوائر وفروع البنك المنتشرة 
في محافظات السلطنة وبنسبة تعمين تصل 
إلى %90 من اجمالي  الموظفين، ليواصل 

بنك مسقط تحقيق المزيد من النجاحات في 
توفير فرص العمل للشباب العماني والمساهمة 

مع الحكومة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية 
لتنمية وتطوير الموارد البشرية وذلك بمواصلة 

تنفيذ البرامج المستدامة التي تؤهل الشباب 
للعمل بمختلف التخصصات المصرفية وفي 
كافة المستويات والتي من بينها تنفيذ برامج 

متخصصة العضاء االدارة التنفيذية، ومع 

التقدم والنمو الذي شهدته عمليات البنك 
في مختلف المجاالت واصل البنك االستثمار 

المالي في توفير فرص وظيفية جديدة للشباب 
العماني ليصل عدد الموظفيين العمانيين في 
عام 2010 الي 2382 موظفاً وبنسبة تعمين 

وصلت إلى %92 من اجمالي الموظفين، 
وترجمة للدور الريادي لبنك مسقط في القطاع 

المصرفي العماني وكمؤسسة عمانية رائدة 
في مجال توفير الفرص الوظيفية والتدريبية 
ومع انتقال البنك الي المقر الرئيسي الجديد 

في مرتفعات المطار والذي يعد تحفة معمارية 
رائعة ونقلة نوعية أسهم ذلك في تعزيز وتوفير 

بيئة نموذجية في مجال العمل فنجح البنك 
خالل العشر سنوات الفائتة في تعزيز الفرص 
الوظيفية ليصل عدد الموظفين العمانيين في 
عام 2020 الي 3566 موظفاً وبنسبة تعمين 

وصلت إلى 95 % من اجمالي الموظفين ليؤكد 
بذلك بنك مسقط وبشهادة المؤسسات المعنية 

كالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ان البنك 
من أكبر المؤسسات العمانية في مجال توظيف 

واستقطاب الكوادر العمانية. 

بدأنا بعدد محدود 
من الموظفين واليوم 

وصلنا إلى 3850 موظفًا

كفاءاتنا نعتز بها..
وسيستمر تأهيلهم

11 مركزا للتعليم 
والتطوير

بهدف تقديم وتوفير برامج تدريبية مستمرة 
لكافة الموظفيين في مختلف الفروع والدوائر 

واالقسام أنشأ البنك 11 مركزا للتعليم والتطوير 
اهمها مركز التعليم والتطوير بالمقر  الرئيسي 

في مرتفعات المطار اضافة إلى المراكز االخرى 
في الغبرة وبرج الصحوة وبركاء وصحار و نزوى 

وصور و إبراء والبريمي و عبري وصاللة وتعد 
هذه المراكز انجازا بحد ذاته لبنك مسقط ليعود 
بثماره ليس على البنك فحسب بل على القطاع 
المصرفي بالسلطنة ويعد استثمارا جيدا لتنمية 

وتطوير الموارد البشرية حيث  قامت ادارة البنك 

بتجهيز هذه المراكز بالقاعات الكبيرة وباالجهزة 
الحديثة والتقنيات الضرورية لتحقيق العملية 

التدريبية بالصورة التي تضاهي المعاييرالعالمية 
اضافة الي تجهيز المراكز بمعامل الحاسب االلي 

المزودة بنظام المحاكاة ويتبع مركز التعليم 
والتطوير بالبنك احدث االساليب واالنظمة 
في مجال التعليم و التطوير مراعيا الخطط 

المستقبلية واستراتيجية كل إدارة من البنك 
ويحرص دائما على توفير كل الدورات التي تلبي 
االحتياجات وفق احدث المعايير سواء كانت في 

السلطنة او خارجها. 

الموظفون شركاء 
في النجاح والتقدم
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استثمر بنك مسقط على مدى 38 عاماً 
منذ انطالقته ماليين الرياالت لتنفيذ خطط 
واستراتيجية البنك في مجال تنمية وتطوير 

الموارد البشرية وتقديم الحوافز للموظفيين 
فكانت المؤسسة من المؤسسات األولى 

التي تقوم بتخصيص ميزانية سنوية لتنفيذ 
برامج التدريب وتوفير الفرص التعليمية 
وتكملة الموظفين لدراساتهم العليا في 

مختلف التخصصات التي يحتاجها البنك فتم 
اعتماد برنامج خاص لكل موظف مع بداية 

اول يوم عمل له بالبنك وتحديد احتياجاته 
في هذا المجال بهدف تنمية وصقل مهارته 

المعرفية في التخصصات واالعمال التي 
يقوم بها كذلك يولي بنك مسقط اهمية 
كبرى لتوفير بيئة عمل نموذجية بتوفير 

كل االمكانيات والمستلزمات التي يحتاجها 
الموظفين الداء عملهم في اجواء من االمان 

والسالمة الصحية ويرصد البنك ميزانية 
بماليين الرياالت لتحقيق هذا الهدف ولعل 

افتتاح المقر الرئيسي لبنك مسقط في العام 

2010م إحد المراحل الهامة في مسيرة 
البنك الناجحة حيث يمثل المقر واجهة 

اقتصادية وتحفة معمارية عمانية، كما يمثل 
نقلة نوعية كبيرة لتحقيق بيئة عمل مناسبة 

للنمو، اضافة الي انشاء شبكة من الفروع 
المنتشرة في محافظات السلطنة والتي تتميز 
بتطبيق أفضل معايير االمان والسالمة والراحة 
وبتصميم راق وجذاب كل ذلك لتوفير المكان 

المميز الذي يساعد الموظف على تنفيذ 
اعماله بجودة عالية وبشكل منظم وآمن. 

يتدربون .. يتعلمون .. يتبوأون 

أكاديمية 
جدارة: 
النخبة 

للقيادة 
العليا

اطلق بنك مسقط ومنذ السنوات االولى 
لمسيرته الناجحة برامج تدريبية وتعليمية 

مستدامة لصقل مهارات الموظفين في 
التخصصات وانشاء دوائر متخصصة تتابع 
وتنظر في احتياجات الموظفين ومن هذه 

البرامج وضع الخطط والسياسات حيث 
استفاد العديد من الشباب العماني من 

البرامج التدريبية والتي ساهمت في تطوير 
مستواهم وادائهم في العمل واكتسابهم 

الخبرة في القطاع المصرفي الذي يتميز 
بوجود العديد من التخصصات من بينها ادارة 
االعمال والمالية وتقنية المعلومات والمبيعات 

والتسويق وخدمة الزبائن ، فكانت البداية 
بمجموعة من البرامج التدريبية التي شهدت 

مع السنوات نقلة كبيرة حيث طرح البنك 
العديد من الفرص للموظفين إلكمال دراستهم 

العليا داخل السلطنة وخارجها بالشراكة مع 
الكليات والجامعات المحلية والدولية وفي 

مجاالت مختلفة لتنمية الجوانب اإلدارية 
والتخصصية والقيادية لدى الموظفين، وخالل 

األعوام من 1990 إلى 1999 قدم البنك 
منحتين دراسيتين داخليتين،  ليرتفع العدد 
إلى 402 موظفا بين األعوام من 2000 إلى 

2009، وصوال إلى 806 موظفا وخالل األعوام 
بين 2010 و2019  وصل مجموع الموظفين 

الذين حصلوا على منح دراسية مقدمة من 
البنك إلى 1231 في العام 2020. وباإلضافة 

إلى المنح الدراسية الداخلية يقّدم البنك 
منح دراسية خارجية فقّدم 21 منحة دراسية 
خارجية بين األعوام من 2000 إلى 2009، 

ليرتفع العدد إلى 41 منحة خالل العشر أعوام 
التالية، وبلغ  العدد اليوم 67 موظف وموظفة 

استفادوا من المنح الدراسية الخارجية التي 
قدمها البنك للموظفين إلكمال  الدراسات 

العليا واالستفادة من المعارف والعلوم 
المختلفة كما ينفذ البنك دورات تدريبية 

للموظفين لتنمية مهارات الموظفين وقدراتهم  
وهم على رأس العمل، ويقدم شهادات مهنية 

تتعلق بمجاالت مختلفة بالتعاون مع أفضل 
مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم، بحيث 

تتسم هذه الشهادات بمصداقيتها وصلتها 
باألدوار الوظيفية لموظفي البنك، فقد بلغ عدد 

الدورات 20 دورة بين عامي 2000 و2009 
واستفاد منها 142 موظفا، ليصل العدد في 

العشر سنوات الالحقة إلى 118 برنامجا 
تدريبيا و 843  موظفا وموظفة تدربوا فيها 

بمجموع 148 دورة تدريبية و 1045 موظف 
وموظفة حصلوا على التدريب حتى األن. 

أنشأت اكاديمية جدارة عام 2014 وهي تمثل 
احدى المبادرات الناجحة للبنك حيث تساهم 

االكاديمية في تعزيز الكفاءات الوطنية في 
مجاالت التدريب والتطوير االداري والمهني 

بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها 
المستقبلية واعطائها الفرصة لشغل مناصب 

قيادية عليا في المستقبل وفي مختلف المجاالت 
والتخصصات الموجودة بالبنك  فقد قام 

البنك خالل  السنوات الفائتة بتقييم برامج 
للتطوير االداري والقيادي لعدة مستويات إدارية 

بالتعاون مع بعض الجامعات ومدارس االعمال 
االدارية التي تصنف ضمن االفضل في العالم 

مثل هارفارد وانسياد وديوك كما قام البنك 
بتصميم برامج للتطوير الوظيفي لمختلف 

االدارات والفروع وتوفير برامج تدريبية لمختلف 
المؤهالت المهنية ذات العالقة بالقطاع المصرفي 

مثل شهادات المحاسبة القانونية وشهادة 
المحللين الماليين وشهادة الدبلوم الدارة الخزانة 

ومنذ تدشين اكاديمية جدارة  في عام 2014 
قّدمت االكاديمية 899 برنامجا تدريبيا لعدد 

8057 موظف وموظفة في مختلف التخصصات 
اإلدارية المتعلقة بالقطاع المصرفي كما نّفذت 

في عام 2016، 634 دورة تدريبية ألكثر من 
22921 موظفا وموظفة وتواصلت مسيرة 

األكاديمية في التدريب والتأهيل لتصل أعداد 
البرامج في عام 2018 إلى 552 لعدد 12944 
موظفا وبذلك يصل مجموع الدورات والبرامج 
التدريبية التي نفذتها جدارة اليوم إلى 4561 
برنامجا تدريبيا حصل خاللها 88,415 موظفا 

وموظفة على التدريب في عدة مجاالت تخصصية 
وإدارية وقيادية. 

استثمرنا ماليين 
الرياالت..فحصدنا 

عقوال وكفاءات
بيئة عمل 

نموذجية عبر 
توفير كل 

االمكانيات 
والمستلزمات 
التي يحتاجها 

الموظفين 
الداء عملهم

جانب من ملتقى الريادة السنوي الذي نظمه البنك خالل السنوات الفائتة
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الباب الثالث:

المسؤولية 
االجتماعية

مع مرور السنوات األولى لتأسيس البنك بدأت تظهر مالمح وفلسفة بنك 

مسقط في مجال المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع بشكل متطور 

ومنظم أكثر ليواكب المستجدات العالمية في هذا المجال فكان البنك من 

أوائل المؤسسات بالسلطنة التي قامت بانشاء قسم يختص بالمسؤولية 

االجتماعية يعمل على تنفيذ خطط واستراتيجية البنك 
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2012 المالعب الخضراء:
انشاء مالعب معشبة للفرق االهلية او تنفيذ 
مشاريع االنارة وتحلية المياه لهذه المالعب 

بحيث يساهم ذلك في تعزيز البنية االساسية 
للرياضة العمانية وخاصة رياضة كرة القدم 

والمساهمة في ظهور مزيد من المواهب الشابه 
العمانية ومنذ تدشين البرنامج شهد مجموعة 

من التطورات بدء من عدد الفرق التي يدعمها 
البنك سنوياً الي اعداد المستفيدين من هذه 
المشاريع ففي البداية كان البنك يقدم الدعم 

لعدد 10 فرق اهلية ويستفيد من هذه المشاريع 
حوالي 3000 رياضي وارتفع العدد ليصل 

منذ عام 2015 الي 15 فريق وبشكل سنوي 
بسبب االقبال الكبير من قبل الفرق االهلية على 
االستفادة من البرنامج وليصل عدد المستفيدين 

من تنفيذ هذة المشاريع الي 4500 رياضي 
وبذلك يصل عدد الفرق االهلية المستفيدة من 

برنامج المالعب الخضراء الي 123 فريقا. 

2012 جسر المستقبل 
دشن البنك برنامج جسر المستقبل والذي 

يخصص بعثات دراسية ألبناء أسر الضمان 
االجتماعي والدخل المحدود  لتكلمة دراستهم 

العليا في الكليات والجامعات الخاصة في 
التخصصات المالية واإلدارية بالتعاون مع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار وخالل 

السنوات الفائتة نجح البنك في تقديم 88 منحة 
دراسية البناء االسر العمانية حيث تاتي هذه 

المبادرة تنفيذاً للتوجيهات السامية بضرورة 
األهتمام بالشباب العماني وفتح مجاالت التعليم 

والتدريب امامهم وتعزيز دور القطاع الخاص 
في التنمية المستدامة ، كما تأتي هذة المبادرة 

بهدف تمكين الشباب لمواصلة دراساتهم 
الجامعية وتطوير وتعزيز مهاراتهم المختلفة، 

اضافة الي تعزيز دور البنك في مجال المسؤولية 
االجتماعية .

2013 تضامن :
يقدم البرنامج سنوياً المستلزمات المنزلية 

الضرورية ألسر الضمان االجتماعي حيث 
تشتمل هذه المستلزمات توزيع اجهزة التكييف 

والثالجات واجهزة منزلية اخرى والتي تعتبر من 
ضروريات الحياة والتي تمنح األسر حياة أفضل 
، ومنذ تدشين البرنامج استفادت 1400 أسرة 
عمانية من البرنامج فقد بدأ البرنامج في السنة 

االولى بتوزيع المستلزمات على 146 اسرة 
عمانية في مختلف المحافظات وتواصل تنفيذ 
البرنامج بشكل سنوي مع ازدياد اعداد االسر 

المستفيدة من البرنامج.

2014 اكاديمية الوثبة 
أكاديمية الوثبة للشركات الصغيرة والمتوسطة 

تهدف لتدريب رواد ورائدات األعمال في 
السلطنة ومنحهم شهادة معترف بها دولياً 

وتقديم االستشارات المجانية لهم في التمويل 
واإلدارة وطرح الحلول المناسبة لرواد األعمال 

الذين يحتاجون في بداية مشوارهم إلى التوجيه 
والتوعية في مجاالت اإلدارة والتمويل والمجاالت 

التي تساهم في إنجاح المؤسسات التي 
يشرفون عليها ،ويستغرق  البرنامج 8 أشهر 

بالتعاون مع AMIDEAST فيحصل المتدربين 
على شهادة معترف بها دولياً من معهد 

 Project Management( إدارة المشاريع
Institute( بالواليات المتحدة األمريكية ، ومنذ 
تدشين اكاديمية الوثبة وحتى عام 2019 ألتحق 
به 160 رائد اعمال من المحافظات فقد شارك 
في عام 2014  15 رائد ورائدة اعمال في اول 

برنامج تدريبي ضمن االكاديمية ليتواصل تنظيم 
البرامج سنوياً  فوصل عدد المشاركين في 

العام الفائت 2019 الي 20 مشاركاً يمثلون 
رواد ورائدات االعمال في مختلف المجاالت 

والتخصصات .

2014 الثقافة المالية 
دشن بنك مسقط مجموعة من البرامج 

المتخصصة من بينها » المستثمر الصغير » 

الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة إنجاز 
عمان والمركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة 

التربية والتعليم ويقوم البرنامج على إفادة عدد 
من الطلبة و الطالبات من الخدمات التعليمية 

و التثقيفية التي يقدمها البرنامج وبخاصة 
لطلبة المدارس في الصفوف السابع و الثامن 

بتعريفهم بأساسيات الجوانب المالية و التعريف 
بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية 

و كيفية التعامل معها، و االستفادة منها عبر 
تنظيم ورش عمل في المدارس يقدمها خبراء 
ومتخصصين، ومنذ تدشينه استفاد منه اكثر 

من 31 الف طالب وطالبة يمثلون مدارس من 
محافظات السلطنة .

برنامج »ماليات«
  هو برنامج إلكتروني مجاني لتعزيز الثقافة 

المالية بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للجميع 
للمشاركة لتنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجال 

المالي واكتساب المهارات األساسية في إدارة 
شؤونهم المالية وإتخاذ قرارات حكيمة في 

شأنها ، ويواصل البرنامج تحقيق أهدافه من 
خالل تعزيز الثقافة المالية ألفرد المجتمع مما 

يمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بطريقة فعالة 
تضمن المعرفة باتخاذ القرارات المناسبة إلدارة 

مصاريفهم الشهرية وإتقان المبادئ المالية 
والمفاهيم مثل التخطيط المالي وتتبع االنفاق 
واالستثمار واإليرادات وإدارة الديون واالدخار 

والتخطيط للمستقبل وغيرها من الجوانب 
المهمة  ويساعد برنامج »ماليات« األفراد 

على بناء ثقافة مالية تهدف إلى اتخاذ قرارات 
مالية مناسبة تكون ذات إنعكاس إيجابي على 

الرفاهية المالية لألفراد مهما كان مستوى 
الدخل سواء كان منخفضاً أم مرتفعاً، حيث 

تعتبر اإلدارة المالية من األمور المهمة لجميع 
الناس والتي تعد من ضرورات الحياة، ويعمل 
البرنامج على إرشاد المشاركين في البرنامج 

بأساليب وممارسات تعزز من قدرتهم على 
التصرف الصحيح بأموالهم

2019 برنامج »ارشاد« 
من البرامج المهمة في تعزيز الوعي بالثقافة 

المالية ويمثل احدى مبادرات بنك مسقط في 
المسؤولية االجتماعية واالستدامة والذي يهدف 

الي تنمية وتطوير رواد االعمال و اصحاب 
المؤسسات الصغيرة والناشئة واالفراد بشكل 

عام ، وشهد البرنامج منذ تدشينة اقباال من 
الجمهور لالستفادة من خدمات التوجيه واالرشاد 
المالي التي يقدمها البرنامج مجاناً بهدف تطوير 

الجوانب المالية عند افراد المجتمع والتي 
تساعدهم في ادارة امورهم المالية ومواجهة 
التحديات التي قد تواجهم في بداية دخولهم 

االعمال او تطوير مؤسساتهم وتعزيز ثقافتهم 
المالية.

برامج ومبادرات
.. جزء من كل 

في مسيرة بنك مسقط الناجحة هناك اولويات 
تم تحديدها منذ السنوات االولى النطالقة البنك 

تتمثل في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية 
االجتماعية والعمل دوماً على مشاركة افراد 

المجتمع في محافظات السلطنة في فعالياتهم 
وانشطتهم االجتماعية فالبنك جزء من هذا 

المجتمع فكان واجبا وطنيا من البنك رد الجميل 
لهذا الوطن الغالي من خالل اطالق المبادرات 

والبرامج المختلفة التي تحقق هذا الهدف فكانت 
البداية رعاية االنشطة والفعاليات في مختلف 

المجاالت االجتماعية والرياضية والثقافية بحيث 
يتواجد بنك مسقط كمؤسسة مالية داعمة 

ومشاركة في انجاح مختلف هذه الفعاليات في 
محافظات السلطنة ، ومع مرور السنوات االولى 

لتأسيس البنك بدأت تظهر مالمح وفلسفة البنك 
في المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع بآلية 

متطورة ومنظمة أكثر ليواكب المستجدات 

العالمية فكان البنك من اوائل المؤسسات 
بالسلطنة التي أنشأت قسما يختص بالمسؤولية 

االجتماعية يعمل على تنفيذ خطط واستراتيجة 
البنك بهدف تعزيز الدور الريادي للبنك في 

خدمة المجتمع فتم اعداد برامج مستدامة 
تغطي معظم القطاعات والمجاالت االجتماعية 

والتعليمية والصحية والمالية والرياضية و 
قطاع ريادة االعمال مع تخصيص وتوفير 

كافة االمكانيات المالية واللوجستية لتنفيذ 
هذه البرامج والمبادرات ، فتوالت النجاحات 
واالنجازات والجوائز التقديرية بحيث اصبح 

بنك مسقط عالمة فارقة ورائدة في المسؤولية 
االجتماعية ببرامج مستدامة تلبي احتياجات 

المجتمع وتعزز من تواصل ومشاركة البنك في 
االنشطة والفعاليات وفي نفس الوقت رسالة 

واضحة من مؤسسة رائدة على اهمية المسؤولية 
االجتماعية والعمل التطوعي في حياتنا. 

المسؤولية االجتماعية 
..من مسندم إلى ظفار
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من المبادرات التي نفذها بنك مسقط 
خالل الفترة الفائتة ضمن جهودة في 

المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع تنفيذ 
مشروع حديقة الخوض بوالية السيب والتي 

امية  يأتي إنشائها ترجمًة للتوجيهات السَّ
بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي 

والخاص وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم 
المجتمع، بهدف اإلسهام في تطوير البنية 

األساسية للمرافق العامة، ونشر المساحات 
لطنة وتم إنشاء  الخضراء في محافظات السَّ

الحديقة على أرض مساحتها نحو )15( ألف 
متر مربع، وتشتمل على مالعب لألطفال، 

وملعب كرة قدم سداسي، ودورات مياه 
للرجال والنساء، ومسطحات خضراء وأشجار 

وشجيرات، وممشى خاص لمحبي رياضة 
المشي بطول )1( كيلو متر واحد وعـرض )3( 

أمتار في محيط الحديقة، كما يتوفر بالحديقة 
مكان لممارسة اللياقة البدنية ومجهز باآلالت 
واألجهزة وتتوسط الحديقة الجديدة منطقة 

الخوض بالقرب من الحي التجاري، ومن 

المتوقع أن يخدم المشروع شريحة كبيرة من 
أفراد المجتمع من األطفال والشباب والفئات 
العمرية المختلفة للتنّزه، وممارسة الرياضة، 

وإقامة األنشطة المختلفة.
ويُعّد مشروع حديقة الخوض مبادرة يقدمها 

القطاع الخاص متمثال في بنك مسقط لرفد 
المشاريع التنموية والخدمية حيث إلى إيجاد 

متنفس للسكان والزوار، ويزخر بعناصر متعددة 
من األنشطة واأللعاب والمسطحات الخضراء 
وأعمال البستنة والتجميل التي تكون واجهة 

محبّبة للسكان والزوار، وقد روعي عند تصميمه 
وتنفيذه مختلف الجوانب الفنية والمواصفات 
العالية؛ لضمان الجودة واالستدامة، وسيقدم 

مشروع الحديقة لسكان منطقة الخوض بوالية 
السيب والمناطق المجاورة وسيلة ترفيهية 

ورياضية، كما ستوفر الحديقة مساحة جديدة 
ومناسبة لتمكين المواطن والمقيم لقضاء 

أوقات خارج المنزل للتنّزه وممارسة الرياضة 
واالسترخاء، واالستفادة منها لتنظيم الفعاليات 

واألنشطة المفيدة. 

تعزيزاً لدوره الريادي في مجال المسؤولية 
االجتماعية قام بنك مسقط بتنفيذ مشروع 

تطوير المسفاة القديمة بقرية مسفاة العبريين 
بوالية الحمراء بمحافظة الداخلية بالشراكة مع 

وزارة التراث والسياحة لترميم وتحديث عدد 
من المرافق بالمسفاة القديمة وتطوير مرافق 

جديدة تساهم في تعزيز الوجهة السياحية 
للمسفاة، التي تعد من المناطق السياحية ذات 
الجذب السياحي بالسلطنة وتضمن المشروع 
ترميم البوابة الرئيسية لحارة مسفاة العبريين 

مع االحتفاظ بمميزاتها وسماتها األصلية وتطوير 
وتحديث مواقف السيارات ومركز الزوار 

واللوحات اإلرشادية وتطوير بعض المنازل 
القديمة في الحارة لتحويلها إلى مطعم ومخبز 

لتقديم وجبات الطعام للسياح والزائرين إضافة 

إلى تهيئة مكتب مخصص لبيع تذاكر الدخول 
للحارة، فيما ستقوم شركة المسفاة األهلية 

بإدارة وتشغيل المشروع خالل الفترة المقبلة ، 
ويأمل بنك مسقط من تنفيذ هذا المشروع الهام 
استفادة اهالي قرية مسفاة العبريين من تطوير 
المشروع في توفير فرص عمل جديدة للشباب 

العماني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وايضا زيادة اقبال الزوار والسواح للمنطقة التي 

تعد من المواقع السياحية والتراثية المهمة في 
السلطنة حيث يمثل المشروع  أستثمارا طويل 

االمد يعود بالمنفعة الهالي قرية مسفاة العبريين 
من خالل شركة المسفاة األهلية التي ستقوم 

بادارة مرافق المشروع وغيرها من الفوائد 
المباشرة وغير المباشرة.

وتعد المسفاة القديمة في قرية مسفاة 

العبريين إحدى القرى األثرية الجميلة بوالية 
الحمراء وبها العديد من المناظر الطبيعية 

والمقومات السياحية الفريدة التي تجعل من 
القرية مقصد جذب سياحي هام على مستوى 

السلطنة، وقد قام بنك مسقط باختيار هذه 
القرية بناء على الدراسة التي أجرتها جامعة 

ليفربول البريطانية حول أهمية هذه المنطقة 
سياحياً ، لذلك حرص البنك وبالتعاون مع فريق 
العمل بوزارة التراث والسياحة ومع االستشاري 

والمقاول التأكيد على تنفيذ المشروع وفق 
أفضل المواصفات والمقاييس العالمية 

المعتمدة في مثل هذه المشاريع من حيث 
المواد المستخدمة ونسبة الترميم وإعادة البناء 

للمحافظة على ما تتميز به القرية من مواقع 
ومنازل أثرية.

من خالل مبادرات وبرامج مستدامة

خدمة المجتمع أولوية 
وواجب وطني

حديقة الخوض احدى المبادرات المجتمعية التي نفذها البنك مؤخرا

مشروع ترميم المسفاة القديمة سيساهم في 
تطوير القطاع السياحي وسيوفر فرص عمل للشباب
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تمكين الشباب لتنمية مهاراتهم 
وتوفير الفرص الوظيفية 

مبادرة للحد من جرائم 
االحتيال اإللكتروني المالي 

كجزء من مبادرات المسؤولية االجتماعية 
والتزامه بدعم المبدعين وتمكين الشباب 

العماني في البنك خاصة وفي القطاع المصرفي 
عاّمًة، وبهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد 
البشرية العمانية، يواصل بنك مسقط، المؤسسة 

المالية الرائدة في السلطنة، وبالشراكة مع 

شركة تنمية نفط ُعمان )PDO( تقديم برنامج 
جمعية المحاسبين القانونيين )ACCA( بنجاح 

وحسب الخطة الموضوعة ضمن أهداف برنامجه 
الوطني وتماشيًا مع مساهمته في توفير تدريب 

مهني حسب المعايير الدولية ألكثر من 50 فرصة 
وظيفية لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص 

المالية والمحاسبة، علماً أنه وبعد اكتمال فترة 
التدريب بنجاح سيتم توظيفهم من قبل البنك 

ويعد البرنامج من مبادرات البنك االستراتيجية 
التي تساعد الشباب العماني في الحصول 

على مؤهالت علمية معترف بها دوليًا لتحقيق 
طموحاتهم المستقبلية. 

ويعد البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه 
الخريجين من البرامج المتقدمة والمتطورة 
ويهدف إلى تنمية وتطوير الكوادر البشرية 

وصقل المهارات في القطاع المالي للحصول 
على شهادة )ACCA( المعروفة والتي تصدر من 

قبل واحدة من أفضل المؤسسات العالمية في 
المملكة المتحدة كذلك يشتمل البرنامج على 
تنظيم ورش عمل لشرح المواد العلمية بحيث 

 يكون الشباب
جاهزين ومتمكنين للعمل في القطاع المصرفي 

واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة للدخول في 
سوق العمل. 

يحرص بنك مسقط على التعاون ودعم 
الجمعيات االهلية والخيرية في كافة محافظات 

وواليات السلطنة، فبنك مسقط من المؤسسات 
األولى التي قامت بإنشاء  قسم للمسؤولية 
اإلجتماعية يقوم بإعداد الخطط والمشاريع 

واألنشطة التي تساهم في تعزيز مفهوم العمل 
التطوعي في المجتمع العماني والمشاركة في 
إنجاح مختلف الفعاليات واألنشطة بالسلطنة.

ومن بين المبادرات التي قام بها بنك مسقط 
خالل الفترات الفائتة مشاركته في في انجاح 

ملتقى اولياء امور الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
) تواصل(الذي نظمته جامعة السلطان قابوس 

حيث قدم البنك أجهزة برايل سينس لمجموعة من 
الطلبة والطالبات ذوي اإلعاقة البصرية كمبادرة 

لدعم وتحفيز لهم  والتي ستساهم في تقدمهم 
في الدراسة الجامعية وفي حياتهم الخاصة كما 

تساهم األجهزة في تنمية وتطوير مهاراتهم وتعزيز 
امكانياتهم لخدمة المجتمع، كذلك قدم البنك خالل 
الفترة الفائتة الدعم للجمعية العمانية لذوي االعاقة 

السمعية بتسليمها  مجموعة من سماعات االذن 
لعدد من االطفال الصم والذين تتراوح اعمارهم من 

1 – 4  سنوات.
كذلك قام البنك بتقديم الدعم لجمعية النور 

للمكفوفين بمحافظة مسقط والمسجلة بوزارة 
التنمية االجتماعيةبتوفير أجهزة تكييف وعددها 

54 وحدة تكييف لتجهيز المبنى الرئيسي الجديد 
للجمعية بوالية بوشر ضمن برنامج »تضامن« 
حيث  تهدف المبادرة الى مد جسر التواصل 

بين بنك مسقط وكافة المؤسسات والجمعيات 
ومختلف شرائح المجتمع العماني وبخاصة فئة 

ذوي االحتياجات الخاصة التي يوليها البنك عنايته 
وإهتمامه بطرح المبادرات التي تسهم في تذليل 

الصعوبات التي قد يواجهونها فتساعدهم  على 
االندماج في أنشطة وفعاليات المجتمع. 

وضمن جهوده في المسؤولية االجتماعية 
عزز البنك من تعاونه مع الجمعية العمانية 

لمتالزمة داون والمسجلة بوزارة التنمية 
االجتماعية بهدف تطوير وتعزيز دور الجمعية 

من خالل شراء أدوات وأجهزة الكترونية تعليمية 
لتأهيل االشخاص الذين لديهم متالزمة داون 
في النطق ولتحسين مهارات التواصل لديهم 

لتمكينهم من اإلنخراط مع أفراد المجتمع 
بشكل فعال ولتأهيلهم في العالج الطبيعي 

والوظيفي والتربية الخاصة وتعديل السلوك، 
حيث يهدف البنك الى مد جسر التواصل بين 

بنك مسقط وكافة المؤسسات والجمعيات 
و مختلف شرائح المجتمع العماني وخاصة 

فئة ذوي االحتياجات الخاصة التي عبر طرح 
المبادرات والبرامج التي تساهم في تذليل 

الصعوبات التي قد يواجهونها وتساعدهم على 
االندماج في أنشطة وفعاليات المجتمع.

كما احتفل بنك مسقط خالل الفترة الفائتة 
بافتتاح ملعب العشب الصناعي الخاص لمركز 
األمان للتأهيل )دار شديدي االعاقة( بالخوض 
والتابع لوزارة التنمية االجتماعية، وسيستفيد 
اطفال المركز من الملعب في تنفيذ  االنشطة 

والفعاليات التي تساهم في تنمية وتطوير 
مهارتهم الرياضية والذهنية والحركية، حيث 

يشكل تنفيذ المشروع اضافة مهمة للمركز في 
مجال تنمية وتطوير مهارات األطفال وتحسين 

قدراتهم المختلفة كذلك يمكن الدارة المركز 
االستفادة من هذا الملعب الذي تم انشائة 

وفق المواصفات والمعايير الدولية في تنظيم 
الفعاليات واألنشطة الرياضية واالجتماعية التي 
ستساهم في ادخال الفرح والسرور في نفوس 

االطفال المنتسبين للمركز وأيضاً استضافة 
 االطفال المنتسبين في مراكز اخرى

 متخصصة. 

تتواصل بنجاح المبادرة الوطنية التي أطلقتها 
شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط للحد من 

جرائم االحتيال اإللكتروني المالي التي تهدف 
إلى تعزيز وتوعية أفراد المجتمع بأنواع جرائم 
االحتيال اإللكتروني وأساليبها وكيفية التعامل 
معها والعمل على الحد منها والتوضيح ألفراد 
المجتمع عن الظواهر السلبية التي تنتج عن 

جرائم االحتيال اإللكتروني المالي والعمل على 
تعزيز مجاالت التنسيق والتعاون بين المؤسسات 

وأفراد المجتمع للحد من خطورتها إضافة إلى 
تنبيه أفراد المجتمع حول أنواع االحتيال الجديدة 

والتطور المستمر في طرق االحتيال. تتضمن 
الحملة تنفيذ برامج توعوية مشتركة من بينها 

نشر رسائل التوعية وإجراء مقابالت إذاعية 
وتلفزيونية وحوارات صحفية تشمل مختلف 
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، 

وتنظيم محاضرات توعوية في الجامعات 
والكليات وفي المجالس المتخصصة في 

المحافظات والواليات. 
وتقوم الحملة التوعوية بتسليط الضوء 

على جرائم االحتيال المرتكبة ضد المؤسسات 
والشركات التجارية والمتمثلة في التصيد 

االحتيالي للبريد االلكتروني الخاص بالمؤسسات 

وتوعية أفراد المجتمع والعاملين في قطاع 
األعمال للحد منها حيث تعد هذه الجرائم األبرز 
في الوقت الحالي وغالباً ما تستهدف الشركات 
التي تقوم بإجراء تحويالت مالية، وخالل الحملة 

تم إعداد ونشر مجموعة من المقاطع المرئية 
التوعوية في وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل 

التواصل االجتماعي كما تم إرسال رسائل نصية 
ألفراد المجتمع لتوعيتهم بمخاطر االحتيال 

اإللكتروني المالي والتعريف باألساليب التي 
يتبعها المحتال، لذلك تحرص الحملة التوعوية 

على التعريف بهذه األساليب الجديدة في 
االحتيال المالي للحد منها وذلك بالتركيز على 
إيصال رسائل توعوية لمختلف أفراد المجتمع 
والمؤسسات وللعاملين في قطاع األعمال علماً 

ان هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج 
الرئيسية التي يتبناها بنك مسقط في مجال 
المسؤولية االجتماعية، ويقدم البنك الشكر 

والتقدير للجهود التي تبذلها شرطة عمان 
السلطانية للحد من جرائم االحتيال االلكتروني 

المالي وتوعية افراد المجتمع بأنواعها وبخطورتها 
وكيفية التصدي لها و كذلك تعاون شرطة عمان 
السلطانية مع كافة المؤسسات لتعزيز الشراكة 

لمواجهة هذا النوع من الجرائم. 

نساهم في تطوير 
الجمعيات األهلية والخيرية

مبادرة وشراكة لدعم 
الشباب العماني
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الباب الرابع:

األعمال المصرفية 
المتكاملة

نجح بنك مسقط وطوال السنوات الفائتة من تقديم تسهيالت 

مصرفية وحلول تمويلية للزبائن تقدر بماليين الرياالت ، وفي عام 

2006 واصل البنك جهوده في هذا المجال ودشن منتج » بيتنا » 

للتمويل السكني الذي ساهم وبشكل كبير في تحقيق احالم مجموعة 

كبيرة من المواطنين بامتالك بيت االحالم والمساهمة في االستقرار 

العائلي لألسر العمانية في محافظات وواليات السلطنة 
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بهدف مساندة المؤسسات الحكومية المعنية 
في توفير المسكن المناسب للمواطنين 

وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص 
كان لبنك مسقط ومنذ السنوات االولى 

لبدء عملياتة المصرفية في السلطنة الريادة 
والمبادرة في تقديم التمويل السكني الفراد 

المجتمع بخطط تتناسب مع احتياجاتهم 
وتلبي توقعاتهم  وتتيح لهم االستقرار العائلي 

فكانت االدارة التنفيذية حريصة لطرح البرامج 
والمنتجات التي تحقق هذا الهدف فنجح بنك 

مسقط وطوال السنوات الفائتة من تقديم 
تسهيالت مصرفية وحلول تمويلية للزبائن 

تقدر بماليين الرياالت وفي عام 2006 واصل 
البنك جهوده في هذا المجال ودشن منتج » 

بيتنا » للتمويل السكني الذي ساهم في تحقيق 
احالم مجموعة كبيرة من المواطنين بامتالك 

بيت االحالم والمساهمة في االستقرار العائلي 
لألسر العمانية في محافظات وواليات السلطنة 

فقد حظى المنتج وما يقدمة من تسهيالت 
مصرفية مرنة وتتوافق مع امكانيات مختلف 

فئات المجتمع على إقبال كبير  وشهد المنتج 
منذ تدشينه وخالل األعوام التالية زيادة في 
عدد الزبائن الذين يرغبون باالستفادة منه، 

واليوم  وصل عدد المستفيدين من منتج 
»بيتنا« للتمويل السكني االالف من الزبائن  

حصلوا على تمويالت مصرفية بماليين الرياالت 
اضافة لما قدمه البنك من تمويل مصرفي منذ 

بدء عملياته ويتميز منتج » بيتنا » بعدد من 
المميزات من بينها فترة السداد التي تصل إلى 

25 سنة وبتسهيالت مصرفية مرنة وبفضل 
مدة القرض الممنوحة وسعر الفائدة المنافس 

بات بنك مسقط أفضل ممول عقاري في 
السلطنة ويقدم بنك مسقط منتج » بيتنا » 

للمواطنين العمانيين والمقيمين العاملين في 
القطاع الحكومي أو الشركات المعتمدة في 

القطاع الخاص كما قام البنك بتخصيص مراكز 
للمبيعات في كل من القرم والمعبيلة وبركاء 
وصحار  وصحم، وصور وإبراء ونزوى وعبري 
والبريمي وصاللة اضافة الي الخدمات التي 

تقدمها الفروع المنتشرة في السلطنة وبذلك 

يمكن للزبائن شراء المنزل الذي يطمحون 
بامتالكه مع التسهيالت الحصرية التي يقدمها 

البنك والهمية القطاع العقاري في رفد االقتصاد 
الوطني وترجمة لرؤية البنك  » نعمل لخدمتكم 

بشكل أفضل كل يوم » يحرص بنك مسقط 
دائماً على تنظيم سوق » بيتنا » العقاري 

بهدف جمع عدد من الشركات والمؤسسات 
العقارية تحت سقف واحد للتعريف بالمشاريع 

الحالية والمستقبلية في القطاع العقاري 
وخاصة التصميمات الجديدة للمنازل والشقق 

وغيرها من الخدمات العقارية ويشكل ذلك 
فرصة للبنك للتعريف بالخدمات والتسهيالت 

المصرفية التي يقدمها برنامج » بيتنا »  
للجمهور الراغبين في تحقيق حلم العمر وشراء 

او بناء منزل االحالم او اي مشاريع اخرى في 
هذا المجال حيث يسعى البنك  إلى تحقيق حلم 
كل عماني وعمانية في توفير بيت وذلك تماشيا 
مع إستراتيجية السلطنة في توفير اإلحتياجات 

األساسية لكل مواطن والتي بال شك من ضمنها 
البيت المناسب. 

دور حيوي في تحقيق
منزل األحالم وتطوير

قطاع اإلسكان 

لبناء 
المستقبل: 

ندعم مسيرة 
التعليم 

الهمية التعليم في بناء االنسان ساهم البنك 
خالل السنوات الفائتة في مساعدة العديد من 

اولياء االمور لتكملة الدراسات العليا البنائهم 
ولتعزيز هذا الدور دشن بنك مسقط في 

عام 2014   تمويل » شهادتي  » يهدف الى 
مساعدة الطلبة والطالبات لالرتقاء إلى أعلى 
درجات النجاح من خالل مساعدتهم للحصول 

على تسهيالت مصرفية بأسعار تنافسية 
ومساعدتهم في  تكملة دراستهم الجامعية ودفع 

الرسوم الدراسية وباقي المصروفات االخرى 
مثل االقامة والنقل وشراء الكتب والنفقات 

المتعلقة بالدراسة ، وياتي اطالق هذا  المنتج 
تماشيا مع رؤية البنك وكجزء من أستراتيجية 
البنك في تقديم تسهيالت وخدمات مصرفية 
تلبي احتياجات مختلف الزبائن وتماشيا مع 

قيم البنك االساسية  والتي من بينها الريادة و 
االبداع واالبتكار ،  ويشتمل  تمويل » شهادتي 
»  على تسهيالت مصرفية مرنة ويمكن لكافة 

أولياء األمور ممن لديهم أبناء يرغبون في 
إكمال دراساتهم الجامعية الحصول على هذة 

التسهيالت ويتم تقديم التمويل على مدة سداد 
مريحة تصل حتى 10 سنوات تنقسم إلى فترتين 
فترة الدراسة و هي الفترة التي يمضيها الطالب 

في الدراسة و فترة اخرى بعد الدراسة وكذلك 
يمكن الحصول على فترة سماح تصل حتى 12 

شهرا بعد إتمام الدراسة و قبل البدء في فترة 
السداد ،كل هذه الخدمات والتسهيالت بهدف 
ضمان مستقبل افضل لالبناء والتخطيط لهم 

نحو مستقبل مشرق. 

ويتميز منتج » بيتنا » بعدد 

من المميزات من بينها فترة 

السداد التي تصل إلى 25 سنة 

وبتسهيالت مصرفية مرنة 

وبفضل مدة القرض الممنوحة 

وسعر الفائدة المنافس

تسهيالت مصرفية مرنة 
تحضى على إقبال كبير  
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الباب الخامس:

توظيف 
التكنولوجيا 

طوال السنوات الفائتة ولمواكبة كافة المستجدات والتطورات في مجال التكنولوجيا 

وتقنية المعلومات قام بنك مسقط باالستثمار في هذا المجال، كما طرح عددا من 

المبادرات والبرامج لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية لتوفير الوقت والجهد على الزبائن، 

وتتويجًا لذلك حصل البنك على مجموعة من الجوائز التقديرية في هذا المجال. 
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1990s
في تســعينيات القرن الفائت 
دشــن البنك أول جهاز سحب 

نقدي

2002
دّشــن 3 أجهزة في عام 2002م 

بإضافــة مميزات أكبر

16

2003
ارتفــع العــدد  إلى 16 جهاز

312004

تدشــين أجهزة اإليداع 
النقدي ألول مرة 

وعددها 5

ارتفــاع ملحوظ في 
أجهزة الســحب النقدي 

إلى 31 جهاز

89 31

2006
89 جهاز ســحب و 31 

جهاز إيداع

289 118

2010
اســتمرت األرقام بالتصاعد عدد 
289 جهاز ســحب نقدي و 118 

جهــاز إيداع نقدي

397 182

2015
وصــل العدد الى 397 جهاز 

ســحب و 182 جهاز إيداع

480 193

2020
مجمــوع األجهزة  784 
فــي مختلف الواليات 

والمحافظات

السحب واإليداع...
أقرب إليك

خالل السنوات الفائتة ولمواكبة مختلف 
التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي 
قام بنك مسقط بتعزيز شبكة أجهزة السحب 

وااليداع النقدي وأجهزة متعددة الخدمات 
وأجهزة طباعة كشوفات الحساب وإيداع 

الشيكات والتي يمكن من خاللها أن يجري 
الزبون العديد من المعامالت كالسحب واإليداع 
النقدي وإجراء التحويالت المالية ودفع فواتير 

الكهرباء والمياه والرسوم الدراسية وغيرها وهي 
متوفرة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. 
وارتفعت أعداد األجهزة خالل العقدين الفائتين 
بشكل متسارع، ففي تسعينيات القرن الفائت 

دشن البنك أول جهاز سحب نقدي ونتيجة 
التطور المستمر في التكنولوجيا  أصبح توجه 

البنك يتمثل في رفع عدد األجهزة بحيث دّشن 
3 أجهزة في عام 2002م بإضافة مميزات 

أكبر، وارتفع العدد في عام 2003م إلى 16 
جهاز، وشهد عام 2004م تدشين أجهزة اإليداع 

النقدي ألول مرة وعددها 5 أجهزة كما شهد 
عام 2004 ارتفاع ملحوظ في أجهزة السحب 

النقدي فوصلت إلى 31 جهازا واستمرت اإلدارة 
التنفيذية لبنك مسقط بتعزيز شبكة هذه 

االجهزة االلكترونية ففي عام 2006م حصلت 
قفزة كبيرة في أعداد األجهزة حيث وصلت إلى 

89 جهاز سحب و31 جهاز إيداع، واستمرت 
األرقام بالتصاعد ففي عام 2010م حقق البنك 

إنجاز ا أنذاك بعدد 289 جهاز سحب نقدي و 
118 جهاز إيداع نقدي وتزامن ذلك مع افتتاح 

الفرع الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، وبلغ 
عدد أجهزة السحب في عام 2015م 397 جهاز 

سحب و 182 جهاز إيداع، واليوم ونحن في 
عام 2020م دخلنا حقبة جديدة بأكبر عدد من 

أجهزة السحب واإليداع النقدي على مستوى 
السلطنة بـ 480 جهاز سحب نقدي و 193 جهازا 

لإليداع كما تم تدشين جهاز للسحب واإليداع 
خاص بالمكفوفين، إضافًة إلى األجهزة األخرى 

التي يمكن من خاللها الحصول على خدمات 
إضافية، كما يمكن لزبائن بنك مسقط استخدام 

األجهزة التابعة لميثاق وبالتالي يصبح مجموع 
األجهزة التي يمكن للزبائن من خاللها إجراء 

مختلف المعامالت المالية هو 784 في مختلف 
المحافظات. 

خدمات إلكترونية 
إلنجاز معامالتكم

784
 يصبح مجموع األجهزة 

المتعددة االستخدام 

التي يمكن للزبائن من 

خاللها إجراء مختلف 

المعامالت المالية
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تلعب الحلول االلكترونية عبر االنترنت دوراً 
كبيراً في تطوير االقتصاد اليوم والعديد من 

الشركات بدأت تستفيد من هذه الخدمات في 
تطوير اعمالها بدءا من التسويق و التوريد إلى 
إدارة التمويل ويساهم هذا التحول لالستفادة 

من الخدمات االلكترونية في تعزيز الكفاءة 
وخفض التكاليف والسرعة و القابلية إلى 

االنتشار والتوسع وانجاز المعامالت بشكل 
افضل واسرع ، بدأت الوزارات والمؤسسات 

الحكومية والخاصة االستفادة من نظام حماية 
االجور الذي دشنة البنك خالل الفترة الفائتة 

وتقوم حالياً العديد من المؤسسات والشركات 
بتحويل رواتب موظفيها عن طريق النظام الذي 

يوفر الوقت والجهد على الشركات مستفيدة من 
الحلول المصرفية االلكترونية التي يقدمها البنك 

في هذا المجال إذ يتميز النظام بسرعة انجاز 
معامالت تحويل الرواتب وفق أحدث معايير 

االمان والجودة .
ويهدف نظام الخدمات المصرفية 

اإللكترونية الذي دشنه بنك مسقط خالل الفترة 
الفائتة إلى دعم إدارة الشؤون المالية للشركات 

فتستطيع نفيذ العديد من معامالتها المصرفية 
وتهدف هذه الخطوة الى تسهيل عملية تحويل 
رواتب الموظفيين فمع استخدام هذه الخاصية 

ستوفر الشركات الوقت والجهد في تحويل 
الرواتب والتي تعد من األمور الهامة للشركات، 

علماً أن الحلول االلكترونية عبر االنترنت 
أصبحت تلعب دوراً كبيراً في تطوير االقتصاد، 

والعديد من الشركات والمؤسسات تستفيد من 
هذه التسهيالت والخدمات في تطوير اعمالها 
بدأ من التسويق والتوريد الى ادارة التمويل 

ويساهم هذا التحول لالستفادة من الخدمات 
االلكترونية في تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف 
والسرعة والقابلية إلى االنتشار والتوسع وإنجاز 
المعامالت بشكل أفضل وأسرع ، كذلك اصبح 

التحول الرقمي ضرورياً لجميع المؤسسات 
، ويواكب بنك مسقط هذه التطورات من 

خالل االستثمار في التقنيات وطرح الخدمات 
المصرفية االلكترونية التي تلبي احتياجات 

المؤسسات وتقدم لهم قيمة مضافة وبصفته 
الشريك المصرفي الموثوق به بالسلطنة 

فان البنك ملتزم بتقديم الدعم لمختلف هذه 
المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة 

وتوفير بيئة اعمال ناجحة بمجموعة من الخدمات 
والتسهيالت المصرفية المبتكرة والتي تعتمد 
على االستفادة من التقنيات الحديثة وتقديم 
الخدمات االلكترونية عبر االنترنت، ويحرص 
البنك على االستمرار في هذا النهج ومواكبة 

مختلف التطورات وطرح الخدمات والتسهيالت 
التي تعتمد على التقنية والخدمات المقدمة عبر 

االنترنت. 

وااللتزام بالبقاء في المنازل. وال يقتصر عمل 
مركز االتصاالت على الرد على المكالمات 
فقط بل يتعدى ذلك من خالل التعامل مع 

القنوات اإللكترونية األخرى مثل برامج التواصل 
االجتماعي بما يتماشى مع أحدث اتجاهات 

التكنولوجيا العالمية.
ولمواكب التطورات والمستجدات في 

عالم االتصال والتواصل الجماهيري ولتعزيز 
دور البنك كمؤسسة مالية رائدة في القطاع 

المصرفي وترجمة لرؤية البنك » نعمل لخدمتكم 
بشكل أفضل كل يوم »  أطلق بنك مسقط 
في عام 2016م خدمة الزبائن في السلطنة 

من خالل حساب تويتر تفاعلي مخصص عبر 
bankmuscatcare للرد على استفسارات 
وطلبات الزبائن والجمهور وإتمام معامالتهم 
المختلفة،  ونظراً لكثرة مستخدميه، دّشن 

البنك في عام 2019 منّصة أخرى لتكون نافذة 
أمام الجمهور وهي خدمة الواتس أب وإرسال 

الرسائل عبر نفس رقم مركز االتصاالت المذكور 
سابقاً، باإلضافة إلى منصة Facebook، وتعكس 

أعداد الرسائل على برامج التواصل االجتماعي 
اإلقبال الكبير من قبل الزبائن للحصول 

على المعلومات من مصدرها واالستفادة من 
الخدمات التي يمكن أن يحصلوا عليها عبر 

هذه المنصات، حيث شهدت السنوات الفائتة 
ازدياد كبير من قبل المتابعين، بحيث وصل 

عدد الرسائل على حسابات التواصل االجتماعي 
الخاصة بالبنك إلى 146 ألف رسالة خالل عام 
2018م، وارتفع الرقم بعد ذلك إلى 388 ألف 

رسالة في عام 2019م، ومن المتوقع أن يتجاوز 

الرقم 840 ألف رسالة بنهاية عام 2020 بمعدل 
النمو الحالي.

وتعتبر خدمات مركز االتصاالت مهمة 
للغاية خصوصاً خالل العطالت واإلجازات 

لإلبالغ عن فقدان البطاقة أو أي أمور ا عاجلة 
أخرى، بحيث يمكن حظر البطاقة في حالة 

ضياعها أو سرقتها. ونظًرا ألن المحتالين في 
جميع أنحاء العالم يكتشفون باستمرار طرًقا 
جديدة الستغالل األشخاص لتحقيق مكاسب 
مالية فإن فريق مراقبة االحتيال يترصد دائماً 

للعمليات المشبوهة فالمركز مجهز بشكل جيد 
الكتشاف المعامالت االحتيالية ويتم دائًما مراقبة 

المعامالت المتعلقة باألفراد والتجار عند نقاط 
البيع وتكثيف الحماية وتم في عام 2018م رصد 
176 ألف تنبيه احتيالي، وارتفع العدد إلى 209 

أآلف في عام 2019م، ومن المتوقع  في هذا 
العام أن يراقب الفريق حوالي 250 ألف تنبيه 

احتيال من خالل نظام مراقبة االحتيال الحديث.
ومركز االتصاالت الخاص بالبنك هو إحدى 

القنوات المتعددة التي أتاحها البنك لصالح 
زبائنه، وبذلك يقدم البنك منتجات وخدمات 

ذات مستوى عالمي وهو المفتاح لتحقيق رضا 
الزبائن وتجاوز توقعاتهم، كما تتوفر منتجات 

وخدمات بنك مسقط من خالل عدد من القنوات 
اإللكترونية بما في ذلك أكبر شبكة من أجهزة 

الصراف اآللي وأجهزة اإليداع النقدي في 
السلطنة، وأجهزة طباعة كشوفات الحسابات، 

والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، وتطبيق 
الهاتف النقال ومحفظة بنك مسقط، وتطبيق  

 )BM Remit(

  البنك 
النقال: 
ألقرب 
مكان

قنوات تواصل على مدار الساعة
تعزيزاً لدورة الريادي في تقديم أفضل 

الخدمات والتسهيالت للزبائن الكرام ولمواكبة 
المستجدات والتطورات في تقديم الخدمات 
االلكترونية دشن بنك مسقط في أبريل عام 
2012 تطبيق الهاتف النقال ليحدث طفرة 
في عالم الصيرفة الرقمية كونه يضم حزمة 

متكاملة من الخدمات في منصة واحدة وللزبون 
حرية اختيار وقت إجراء معاملته ومن أي مكان 

يناسبه، وحظي تطبيق الهاتف النقال بإقبال 
كبير من الزبائن منذ تدشينه كما حصل على 

اهتمام البنك حيث يقوم البنك بتحديثه وتطويره 
بشكل مستمر وإضافة خدمات أكبر في كل 

عام ، ويرصد البنك ماليين المعامالت التي تتم 
سنوياً عبر التطبيق وتقدر بماليين الرياالت وهو 
ما يؤكد على أهمية التحول الرقمي واالستفادة 
من التسهيالت والخدمات التي يمكن الحصول 
عليها عبر الصيرفة اإللكترونية واستثمار تقنية 

المعلومات لتقديم أفضل الخدمات واليت بالشك 
تساهم في تنمية وتطوير القطاع المصرفي 
، كذلك دّشن البنك خدماته المصرفية عبر 

اإلنترنت الذي يمكن الوصول إليها من موقع 
البنك واستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور 
الموحدة مع تطبيق الهاتف النقال واالستمتاع 

بتجربة مريحة وآمنة وتتويجاً لهذه الجهود التي 
يقوم بها بنك مسقط فقد حقق البنك انجازاً مهماً 

في ديسمبر عام 2012  بحصوله على جائزة 
السلطان قابوس لإلجادة في الخدمات الحكومية 
اإللكترونية حيث حصل البنك على جائزة أفضل 

خدمة إلكترونية لالتصاالت المتنقلة مقدمة من 
القطاع الخاص عن نظام » البنك النقال » مما 
اعطى البنك دفعة قوية لالستمرار والريادة في 

تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية. 

تتصف خدمات بنك مسقط بالريادة واإلبداع 
والتطور الدائم بما يتماشى مع متطلبات 

الزبائن، وتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم المالية، 
ومنذ البداية كان البنك في طليعة المصارف 
العمانية المجيدة  في خدمة الزبائن ويسعى 

جاهداً لتقديم خدمة زبائن عالية الجودة ذات 
قيمة مضافة وتتويجاً لجهود البنك الرامية لتعزيز 
التواصل مع الزبائن وتوسيع قنوات التواصل مع 
الجمهور العام، أنشأ البنك في عام 2000م مركز 

اتصاالت بفريق محدود من الموظفين حيث 
أستمر  المركز بالنمو والتوسع بما يتماشى مع 
استراتيجية البنك المتمثلة في التميز في تقديم 
الخدمات والتي تتوافق مع المنتجات والخدمات 

ذات المستوى العالمي كمفتاح لتحقيق رضا 
الزبائن بل وتجاوز توقعاتهم بخدمات متطورة 

تتماشى مع كل فترة من الفترات. وأبدى البنك 
التزامه بتحقيق مستوى عالي من التواصل مع 
الزبائن والجمهور العام وذلك باهتمامه بتطوير 
مركز االتصاالت الذي يعد واجهة البنك واحدى 

أهم قنوات التواصل التي تترجم مفهوم الشراكة 
بين البنك والزبائن بشكل خاص والجمهور العام 
، وفي إطار العناية وتطوير هذا المركز قام البنك 

برصد استثمارات مالية بهدف مواكبة المركز 
بمختلف المستجدات في هذا المجال من خالل 

تجهيزه بأهم األجهزة والمعدات تطوراً لتقديم 
خدمة عالية الجودة وبصورة سلسة وسريعة.   
وبفضل االهتمام الكبير بمركز االتصاالت 
على مدار العقدين الفائتين، أصبح اليوم من 

أهم وأكبر مراكز االتصاالت على مستوى 
السلطنة، ويشتمل على أفضل التقنيات الحديثة 

في هذا المجال، وتوسع فريق العمل من عدد 
محدود ليصل اليوم إلى أكثر من 150 موظفاً 

وموظفة موزعين على 5 أقسام مختلفة ومدربين 
ومؤهلين التأهيل الكافي للتعامل مع التقنيات 

الحديثة وطرق وأساليب الرد والتخاطب مع 
الجمهور العام بما يضمن تقديم أرقى الخدمات 
وتسهيلها للزبائن بسرعة وسهولة، وشهد مركز 

االتصاالت منذ تدشينه على إقبال كبير من 
الجمهور والزبائن نظراً ألهميته في هذا العصر 

الذي يتطلب سرعة إنجاز األعمال في عالم مليء 
بالتسهيالت والخدمات الرقمية التي تسهل حياة 

الناس، ويتعامل مركز االتصاالت التابع للبنك مع 
أكثر من 3 ماليين مكالمة سنويًا، من خالل رد 
المختصين بالمركز على المكالمات على مدار 

الساعة وطوال أيام األسبوع، وتتنوع المكالمات 
بين استفسارات وأسئلة أو طلب خدمة جديدة 
أو إيقاف خدمة سابقة وبأقل وقت انتظار، كما 

يتعامل نظام االستجابة الصوتي اآللي)IVR(  مع 
حوالي %55 من المكالمات التي يتلقاها مركز 
االتصال ويتم الرد على المكالمات األخرى من 

قبل المختصين بالمركز عبر الهاتف؛ ويعتبر 
نظام الرد الصوتي التفاعلي )IVR( من األنظمة 

المتطورة التي تسهل العملية وتستجيب 
للمكالمات تلقائياً لتقليل وقت االنتظار كما 
تشتمل على خيارات لغوية متعددة كالعربية 

واإلنجليزية والهندية للوصول إلى أكبر شريحة 

من الجمهور. 
ويقدم مركز اتصاالت بنك مسقط الكثير من 
الخدمات التي يمكن إنجازاها عبر االتصال برقم 

المركز 24795555، من بينها تحويل األموال 
إلى الحسابات الخاصة والحسابات األخرى داخل 

بنك مسقط والبنوك المحلية األخرى، كما يتيح 
المركز خدمة سداد فواتير الخدمات األساسية 

مثل المياه والكهرباء والهاتف واإلنترنت وتعبئة 
الرصيد لمستخدمي شبكة االتصاالت أوريدو 

أو عمانتل باإلضافة إلى دفع الرسوم المدرسية 
ومدفوعات بطاقات االئتمان، كما يقوم المركز 
بإجراء معامالت أخرى  كطلب دفتر الشيكات 

واستمارات الطلب، خدمات اإليداع الفوري 
وعرض أسعار الصرف للعمالت المختارة 

باستخدام حاسبة أسعار الصرف، وتحديد مواقع 
الفروع الختيار أقرب فرع للزبون، باإلضافة إلى 

الخدمات  األخرى الخاصة. 
ويتعامل مركز االتصاالت مع عدد كبير من 

المكالمات يومياً مما يدل على اإلقبال الكبير 
من الجمهور العام على االستفادة من القنوات 

اإللكترونية الخاصة بالبنك والتمتع بالمزايا 
والتسهيالت عبر هذه القنوات، ففي عام 2018م 

تعامل مركز االتصاالت مع 2.9 مليون مكالمة، 
ليرتفع العدد بعد ذلك إلى 3.3 مليون مكالمة 
في عام 2019م، ومن المتوقع أن يرتفع العدد 
بنهاية هذا العام ألكثر من 3.8 مليون مكالمة 
نظراً للكم الهائل من المكالمات التي سجلها 
المركز إلى حد األن بسبب التداعيات الحالية 

القفزة اإللكترونية..
معامالتك من مكتبك 

وهاتفك
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الباب السادس:

الواجهة األولى
من فرع واحد في محافظة مسقط بدأت قصة اخرى من قصص النجاح 

والنمو والتقدم والريادة من خالل ايجاد شبكة واسعة من الفروع  

تغطي كل انحاء السلطنة  وعلى مدى 38 عامًا شارك البنك المجتمع 

العماني احتفاالته بافتتاح الكثير من الفروع في مختلف الواليات
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أصبحت فروع بنك مسقط اليوم منتشرة في 
كافة واليات ومحافظات السلطنة وتشكل 

واجهة وإحدى القنوات الهامة في تقديم مختلف 
الخدمات والتسهيالت المصرفية للزبائن ومنذ 

انطالقة البنك في عام 1982 حرص على إعداد 
وتنفيذ استراتيجية وخطة بعيدة المدى في افتتاح 

هذه الفروع وتجهيزها بأفضل معايير األمان 
والسالمة المهنية إيماناً من اإلدارة التنفيذية 

بأهمية التواجد بالقرب من الزبائن بهدف توفير 
الوقت والجهد عليهم للحصول على خدمات 

البنك، ومن فرع واحد في محافظة مسقط بدأت 
قصة اخرى من قصص النجاح والنمو والتقدم 

والريادة من خالل إيجاد شبكة واسعة من الفروع  
تغطى كل أنحاء السلطنة، وعلى مدار 38 عاماً 

شارك البنك المجتمع العماني احتفاالته بافتتاح 
الكثير من الفروع في مختلف الواليات، فمن فرع 

واحد في 1982م وصل عدد الفروع اليوم إلى 
171 فرع موزعة على محافظات السلطنة من 

مسندم إلى ظفار وأصبحت فروع وخدمات البنك 
حاضرة في كافة المناطق بما فيها األماكن ذات 

الكثافة السكانية القليلة حتى يحظى الجميع 
بنصيبهم من الخدمات والتسهيالت المصرفية، 

ويفخر البنك كونه يمتلك اليوم  أكبر شبكة فروع 
في السلطنة. 

 شبكة 
واسعة: 68 

فرعًا في 
العاصمة 

فقط
نظراً للكثافة السكانية التي تتميز بها محافظة 

مسقط فقد حظيت بالنصيب األكبر من عدد 
الفروع التي وصلت اليوم إلى 68 فرعاً لبنك 

مسقط وميثاق للصيرفة اإلسالمية، في مختلف 
واليات العاصمة التي تقدم خدماتها للزبائن من 

األفراد، كما حظيت محافظة شمال الباطنة بعدد 
16 فرعاً تقدم خدماتها في واليات المحافظة، 
و 14 فرعاً يفتح أبوابه لزبائن بنك مسقط في 
محافظة جنوب الباطنة، كما يتاح 20 فرعاً في 
محافظة الداخلية في مواقع استراتيجية وقريبة 
من الجميع، باإلضافة إلى 6 فروع في محافظتي 

مسندم والبريمي و 9  أخرى حاضرة في 
محافظة الظاهرة، ويتمتع زبائن محافظة ظفار 
بعدد 15 فرعاً تقّدم فيها المنتجات والخدمات 

والتسهيالت المصرفية المختلفة  و 23 فرعاً أخر 
متاح لزبائن البنك من محافظتي شمال وجنوب 

الشرقية ومحافظة الوسطى، وبذلك يتضح 
أن بنك مسقط نجح في تنفيذ خطط التوسع 

من خالل توزيع هذه الفروع بصورة متوازنة 
مبنية على دراسات تلبي احتياجات الزبائن 

وتاخذ باالعتبار مجموعة من االسس والمعايير 
التي تضمن تواجد البنك في كافة المحافظات 

وبالقرب من زبائن البنك وأفراد المجتمع. 
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الباب السابع:

الصيرفة 
اإلسالمية

كان »ميثاق« من أوائل المؤسسات المصرفية التي تحصل على 

موافقة البنك المركزي العماني لتقديم الخدمات والتسهيالت 

المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية
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محطات مضيئة ..شراكات نوعية

 شهدت الفترة االولى من مسيرة ميثاق للصيرفة 
االسالمية القيام بعدة خطوات مهمة لعل من 

بينها تدشين اول فرع لميثاق في منطقة الغبرة 
بوالية بوشر بمحافظة مسقط ليشكل ذلك 

بداية ناجحة في تعزيز شبكة الفروع في مختلف 
محافظات السلطنة وتلى ذلك في السنة 

االولى افتتاح فروع في نزوى وجامعة السلطان 
قابوس ليواصل ميثاق فتح الفروع في كل انحاء 
السلطنة ليصل اليوم عدد فروع ميثاق الي 22 

فرع موزعة في مختلف المحافظات من بينها 
11 فرعا في محافظة مسقط و 11 فرعا في 

المحافظات وفي الواليات الرئيسية مثل صحار 
ونزوى وعبري والبريمي وابراء وصاللة وصور 

وبركاء وصحم ويأتي افتتاح هذه الفروع للتسهيل 
على الزبائن والتواجد بالقرب منهم كما يوفر 

ميثاق للصيرفة اإلسالمية أجهزة السحب وااليداع 
النقدي من خالل 40 جهاز موزعة في مختلف 

المحافظات، وبذلك يكون ميثاق الرائد في تقديم 
الخدمات المصرفية اإلسالمية أكبر مؤسسة 

أو نافذة إسالمية تضم شبكة فروع بالسلطنة، 
ومن المتوقع أن يفتتح ميثاق مزيد من الفروع 

الجديدة خالل الفترة المقبلة من هذا العام.
وخالل االعوام االولى منذ انطالقتة قام ميثاق 

للصيرفة االسالمية بتدشين منتجات و خدمات 
مصرفية جديدة في السوق ومن أهمها منتج 

ميثاق للتمويل السكني وتمويل السيارات ومنتج 
تمويل البضائع وحساب براعم لألطفال ومنتج 

خطة التوفير ومنتج تمويل السفر ومنتج تمويل  
المشتريات  الشخصية  وغيرها من المنتجات 

والخدمات المصرفية كما حرص ميثاق على  
تنظيم العديد من اللقاءات والندوات وحلقات 
العمل بهدف التعريف باهمية ودور الصيرفة 

االسالمية. 

في شهر مايو عام 2017 شهد ميثاق للصيرفة 
االسالمية نقلة كبيرة ومحطة مضيئة في مسيرته 

تمثلت في الحصول على الموافقة النهائية من 
الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي 

العماني وذلك الطالق أول برنامج صكوك مفتوح 
للجميع بما فيهم االفراد وذلك  بقيمة 100 
مليون ريال عماني ، واعلن ميثاق للصيرفة 

اإلسالمية عن حصولة على موافقة الهيئة العامة 
لسوق المال لزيادة حجم اإلصدار األصلي 

لصكوك ميثاق لإلصدار االول من مبلغ )25( 
مليون ريال إلى مبلغ -/44,608,300 ريال ، 

وهو ما يمثل مجموع مبالغ اإلكتتاب المستلمة ، 
حيث شهد االصدار االول تحقيق نجاحاً وتجاوباً 

كبيراً من االفراد والمستثمرين والمؤسسات، 
كما تلقى ميثاق للصيرفة االسالمية موافقة 

الهيئة العامة لسوق المال على تخصيص وإدراج 
صكوك ميثاق لإلصدار االول بسوق مسقط 

لالوراق المالية ويشكل هذا النجاح انجازاً كبيراً 
لميثاق للصيرفة االسالمية ويشكل حافزا ً 

لإلستمرار في تطوير منتجات مصرفية مبتكرة 
وطرح خدمات وتسهيالت مصرفية يستفيد 

منها  الزبائن وتلبي احتياجات الشركات في 
تمويل المشاريع  المختلفة وفي كافة المجاالت 

والقطاعات ، وفي مايو 2019 شهد ميثاق خطوة 
جديدة اخرى تؤكد ريادة ميثاق وتساهم في 

تعزيز دور الصيرفة االسالمية تتمثل في طرح 
االكتتاب في االصدار الثاني من برنامج الصكوك 

االسالمية بقيمة 25 مليون ريال عماني بمعدل 
ربح سنوي يبلغ %5.5 و لفترة 5 سنوات 

مستحقة في 2024  ويأتي اصدار النسخة الثانية 
من اصدار الصكوك بعد النجاح الكبير الذي 

حققة االصدار االول .
 وتعزيزاً لدورة الريادي في تقديم التسهيالت 

التمويلية قام ميثاق للصيرفة اإلسالمية بالدخول 
في شراكات نوعية وتمويل مشاريع تنموية 

ضخمة ، من أهمها التوقيع على عدد من 
االتفاقيات التمويلية مع الطيران العماني ومع 
الشركة العمانية للنقل البحري تقدر بماليين 

الرياالت كذلك قام ميثاق يتقديم التمويل 
لشركة أصول للدواجن باإلضافة إلى تقديم 

التمويل لشركة النماء للدواجن  وغيرها من 
االتفاقيات التمويلية االخرى التي تؤكد ريادة 

ميثاق للصيرفة االسالمية في هذا المجال كما 
تاتي هذه االتفاقيات ضمن استراتيجية ميثاق 

في تقديم  الخدمات والتسهيالت التمويلية 
المصرفية لألفراد والمؤسسات والتي تتوافق مع 
مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية و في مختلف 

المجاالت والقطاعات. 

20 يناير 2013 كان يوماً وتاريخاً مختلفاً 
في مسيرة بنك مسقط حيث اعلن البنك 
في هذا اليوم عن تدشين ميثاق للصيرفة 

اإلسالمية ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة 
ميثاق الناجحة في طرح وتقديم الخدمات 

والمنتجات المختلفة وتعزيز ريادتة 
من خالل المشاركة في تمويل وتقديم 

التسهيالت المصرفية النجاح وتنفيذ 
المشاريع في مختلف القطاعات سواء 

المتعلقة بتمويل مشاريع البنية االساسية 
او قيام المصانع والمشاريع االستثمارية 
المختلفة ، وخالل السنوات الفائتة ومنذ 

انطالقته ساهم  ميثاق للصيرفة االسالمية 
في تغير المشهد بالقطاع المصرفي 

العماني وشارك في تطوير هذا القطاع 
من خالل المبادرات والخطوات المتعددة 

التي قام بها لتقديم خدمات وتسهيالت 
تلبي احتياجات مختلف الزبائن سواء 

كانوا أفراد أو شركات ومؤسسات، و 
يفتخر ميثاق للصيرفة االسالمية من بنك 

مسقط بالثقة التي يحظى بها من قبل 
افراد المجتمع ومن مختلف المؤسسات 

عبر االقبال الكبير على االستفادة من 
التسهيالت والخدمات والمنتجات 

 المصرفية التي يقدمها
 والتي تواكب مختلف التطورات 

والمستجدات. 

»ميثاق« غير 
المشهد المصرفي 

قام ميثاق للصيرفة 
اإلسالمية بالدخول في 
شراكات نوعية وتمويل 
مشاريع تنموية ضخمة

شبكة فروع 
لخدمة زبائننا
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انها قصة نجاح نشارك تفاصيلها 

معكم فأنتم شركاؤنا من افراد 

وشركات ومساهمين ومجتمع 

ومسيرة مليئة باالنجازات في 

خدمة عمان وشعبها

قصة سنوات من التخطيط 

والعمل تمخض عنه كيان مصرفي 

قوي يمثل واجهة اقتصادية 

مصرفية للبالد نفتخر فيها جميعًا 

فهي تمثل احدى منجزات النهضة 

العمانية المباركة.

قصتنا: إننا ملتزمون بمواصلة 

العطاء والعمل متسلحين 

باالرادة والعزيمة وبكوادر عمانية 

قادرة على مواصلة تحقيق النجاح 

واالنجازات..قصة بنك مسقط 

مستمرة..لن تتوقف

قصتنا: 
يمضى 
الحلم..

ينمو 
..ويكبر 

تتويج البنك بإحدى الجوائز التي تؤكد ريادته للقطاع المصرفيمن افتتاح المكتب التمثيلي للبنك في سنغافورة

إحدى احتفاالت البنك بالعيد الوطني المجيد

بنك مسقط يحرص سنويًا على تكريم شركاء النجاح

لحظة افتتاح فرع البنك في دولة الكويت

صورة تذكارية بمناسبة انشاء 
بنك مسقط األهلي العماني عدد من مسؤولي البنك خالل فترة عمان اوفرسيز

لحظة تاريخية يستضيف فيها البنك كأس العالمجانب من افتتاح شركة مسقط المالية في الرياض

إحدى اجتماعات اإلدارة التنفيذية خالل السنوات الماضية
جانب من افتتاح احد المالعب 
ضمن برنامج المالعب الخضراء

من احتفال البنك بمرور 35 عاما على مسيرته الناجحة

البنك يتوج بجائزة أفضل عالمة تجارية




