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أن  القدير  العلي  هلل  والشكر  الحمد  موجبات  لمن  إنه  الكثير   إنجاز  من  المنصرمة  المرحلة  خالل  ُعمان  تمكنت 
بين  دقيق  توازن  ضمن  ذلك  كل  وكان  اليه  تطلعنا  مما 
المحافظة على الجيد من موروثنا الذي نعتز به ومقتضيات 
مع  والتجاوب  العصر  روح  مع  التالؤم  تتطلب  التي  الحاضر 
مستجداته  من  واإلستفادة  وتقنياته  وعلومه  حضارته 
والخاصة  العامة  الحياة  ميادين  شتى  في  ومستحدثاته 
. وإذا كان بناء هذه الدولة العصرية التي تطلعنا إليها قد 
لم  إليها  الطريق  فإن   . وجل  عز  المولى  من  بعون  تحقق 
اكتنفته  وإنما  ميسورًا  سهاًل  ـ  جميعًا  تعلمون  كما  ـ  يكن 
صعاب جّمة وعقبات عديدة .لكن بتوفيق من اهلل والعمل 
الدؤوب وبإخالص تام وإيمان مطلق بعون اهلل ورعايته من 
جميع فئات المجتمع ذكورًا وإناثًا تم التغلب على جميع 

الصعاب واقتحام كل العقبات والحمد هلل .

مان 2010م خطاب جاللته في اإلنعقاد السنوي لمجلس ُعُ

حضرة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم

ـ حفظه اهلل ورعاه-

“

”
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لقد صادف العام 2017م إحتفال البنك بالذكرى الخامسة و الثالثين إلنطالق مسيرته، 
وريادته في القطاع المصرفي في سلطنة عمان، والتي تخللها إنجازات عديدة واكبت 
نمو ونهضة عمان، من بدايات متواضعة مع فرع واحد في عام 1٩٨2م إلى أكبر شبكة 
فروع مكونة من أكثر من 160 فرعًا و قنوات إلكترونية باإلضافة إلى فروع في كل من 
المملكة العربية السعودية والكويت ومكاتب تمثيلية في اإلمارات العربية المتحدة 

وسنغافورة وإيران. 

التقدم في كافة  ارتباطًا وثيقًا بمسيرة  البنك  ارتبط  الماضية،  الـ ٣٥ عامًا  وعلى مدار 
لجهود  ودعمًا  السلطنة.  مستوى  على  التنمية  مشاريع  في  والمشاركة  المجاالت، 
على  الخاص  للقطاع  وتشجيعًا  الوطني  اإلقتصاد  وتنويع  تعزيز  في  الحكومة 
الوطنية، فقد لعب بنك مسقط دورًا أساسيًا وفعااًل  التنمية  الفعالة في  المشاركة 

في مشاريع التنمية المستدامة. 

إتجاه  إلتزامه  مسقط  بنك  يواصل  السلطنة،  في  الرائدة  المالية  المؤسسة  وبصفته 
تغطي  التي  اإلجتماعية  المسؤولية  مبادرات  خالل  من  وذلك  والوطن  المجتمع 
مختلف القطاعات، مثل فئة الشباب والرياضة و قطاع التعليم والمؤسسات الصغيرة 
وأنشطة  مبادرات  جميع  في  محوريًا  موضوعًا  اإلستدامة  تمثل  كما  والمتوسطة. 
المجتمع  الروابط في  إلى تعزيز  إيجابية دائمة تهدف  نتائج  المساهمين، مما يضمن 
المحلي. وبمناسبة مرور العام السادس على برنامج”المالعب الخضراء”، احتفل البنك 

بتعشيب 7٨ ملعب كرة قدم منذ إنطالق برنامج المالعب الخضراء . 

 رسالة من الرئيس
التنفيذي
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أما على مستوى قطاع التعليم، فقد قّدم البنك الدعم إلى 20 طالبًا في العام الدراسي 2017/2016 ليصل إجمالي المستفيدين 
من المنح الدراسية لبرنامج جسر المستقبل 21٩ طالبًا وطالبة. كما دشن البنك خالل العام عدة مشاريع ضمن المبادرة الوطنية 
البنك  للبيئة وترشيد استهالك الطاقة. و قام  التوجهات الصديقة  بينها دعم  »بصمات« والتي تشمل عدة محاور رئيسية من 
إلى  باإلضافة  للبيئة.  الصديقة  للمنازل  المصرفية  الحلول  حول  عمل  ورشة  بتنظيم  الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  بالتعاون 
أهمية  على  الضوء  لتسليط  وذلك  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  للطالب  التوعوية  العمل  ورش  من  مجموعة  تنظيم 
ترشيد إستهالك الطاقة. وحرصًا لمواكبة التطورات والمستجدات في مجال الطاقة المتجددة، دّشن ميثاق للصيرفة اإلسالمية 
أول فرع مصرفي بالسلطنة يعمل جزئيًا بالطاقة الشمسية، فضاًل عن توقيع إتفاقية مع بلدية مسقط لتشييد حديقة عامة 

حديثة.  

للمجتمع  األمد  طويلة  فوائد  تقديم  على  مسقط  بنك  ينتهجها  التي  اإلجتماعية  والمسؤولية  اإلستدامة  استراتيجية  وتركز 
والتأثير  والشراكة  بالريادة  الخاصة  البنك  قيم  على  تستند  اإلجتماعية  والمسؤولية  اإلستدامة  برامج  كافة  أن  حيث  والوطن. 
اإليجابي على المجتمع. وفي إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، يتم إستكشاف فرص جديدة تتوافق مع رؤية البنك، 

وتحفز الموظفين على المشاركة لمساعدة المجتمع من خالل مختلف المبادرات واألنشطة. 

عبد الرازق بن علي بن عيسى           
الرئيس التنفيذي           

AbdulRazak Ali Issa
Chief Executive



تأســس بنــك مســقط فــي عــام 1٩٨2م ويقــع مقــره الرئيســي فــي مســقط بســلطنة عمــان ، وهــو المؤسســة الماليــة الرائــدة 
بالســلطنة ولديــه تاريــخ حافــل مــن التميــز فــي الخدمــة. بنــك مســقط هــو مؤسســة مصرفيــة مدرجــة بســوق مســقط لــأوراق 
الماليــة )MSM( وُمــدرج فــي بورصــات البحريــن ولنــدن ولوكســمبورج. تتكــون عملياتــه الدوليــة مــن فــروع فــي كل مــن المملكــة 
ــة  ــا حص ــك حالًي ــك البن ــران. يمتل ــنغافورة وطه ــي وس ــي دب ــة ف ــة تجاري ــب تمثيلي ــت ، ومكات ــعودية )KSA( والكوي ــة الس العربي

تبلــغ 100٪ فــي شــركة مســقط الماليــة ش.م.م ، وهــي شــركة وســاطة واســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

يتمتــع البنــك بحضــور قــوي فــي الســلطنة فــي الخدمــات المصرفيــة لأفــراد والخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات 
العالميــة والخدمــات المصرفيــة اإلســتثمارية واألعمــال المصرفيــة اإلســالمية. للتعــرف علــى التفاصيــل الكاملــة حــول األنشــطة، 

يرجــى الرجــوع إلــى التقريــر الســنوي لعــام 2017م.

المحفظة حسب قطاعات األعمال )٪ من إجمالي األصول(

نبذة حول بنك مسقط

٪٢٨

٪٣٧

٪١١

٪١٨
٪٦

ا�عمال المصرفية للشركات

ا�عمال المصرفية لفراد

ا�عمال المصرفية المتخصصة

الصيرفة ا�سالمية (ميثاق)

العمليات الدولية

رؤيتنا

نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم

ـّطة و متكاملة. رّواد في عملنا عبر تقديم حلول مصرفية مبس
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الجوائز  التقديرية لعام 2017م

بنك مسقط

  Banker  أفضل بنك لعام 2017 – مجلة

Global Finance أفضل بنك في سلطنة عمان – مجلة

 Banker Middle East and EMEA Finance أفضل بنك – مجلة

 Business Today  االستبيان الذي تنظمه مجلة

Business Today أفضل بنك في السلطنة - االستبيان الذي تنظمه  مجلة

جائزة العالمة التجارية األكثر ثقة بالقطاع المصرفي - مؤسسة القمة للنشر 

أفضل صفقة سندات / صكوك خالل السنة - مجموعة GFC اإلعالمية 

EMEA Finance ومجلة Global Finance أفضل بنك إستثماري – مجلة

  , Professional Wealth Management و Global Finance - جــوائز عالميــة في مجـــال األعمـــال المصرفيـــة الخاصــة
 EMEA Finance ومجلة Euromoney و

أفضل إدارة أصول – مجلة فينانس أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

 Global Finance أفضل بنك للتمويل التجاري - مجلة

Global Finance - أفضل بنك لصرف العمالت األجنبية بالسلطنة

 Barclays ، Wells Fargo، Deutsche Bank - جوائز في في مجال تحويل األموال

جـــوائز أفضـــل بنك في السلطنــــة، وأفضــل بنك استثماري، وأفضل مدير أصول، وأفضل بنك خاص في السلطنة - 
EMEA Finance مجلة

EMEA Finance - أفضل بنك خاص

ميثاق 

جائزة أفضل مؤسسة إسالمية في الخدمات المصرفية لأفراد

أفضل بنك من حيث األداء - جائزة الرؤية االقتصادية 

جائزة التميز في مجال المسؤولية اإلجتماعية في المصارف اإلسالمية في مؤتمر عقد في البحرين  

  Transform موصى به للغاية - أفضل هوية مرئية في قطاع الخدمات المالية - مجلة



٪ المساهمين

2٣.6٣ شؤون البالط السلطاني

12.٣7 مجموعة دبي المالية ش.م.م

6.٤٨ صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع

6.17 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

٥.22 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

٣.76 شركة مسقط أوفرسيز “ش.م.م”

٤2.٣7 مساهمون آخرون

المساهمين

شبكتنا
يحتفــظ بنــك مســقط بحصــة ســوقية  تبلــغ ٣٥٪، ولديــه أكبــر  شــبكة للفــروع وأجهــزة الصــراف اآللــي واإليــداع النقــدي ونقــاط 

البيــع، كمــا أنــه يوفــر أكبــر  عــدد مــن الوظائــف وفــرص التوظيــف فــي القطــاع المالــي فــي ســلطنة ُعمــان.

نبذة حول عام 2017 م

٣.60٨ الموظفون

1٤2 الفروع

٤16 أجهزة الصراف اآللي

11٣ أجهزة اإليداع النقدي

117 أجهزة الخدمة الكاملة

1٨.٣2٥ )PoS(  أجهزة نقاط البيع

1.9  مليون زبون الزبائن

7.٤2 مليار ريال عماني ودائع الزبائن

٨.٣٣ مليار ريال عماني اإلقراض

176.٨2  مليون ريال عماني صافي الدخل

٪0.7٥ اإلنفاق على المسؤولية االجتماعية  )األرباح بعد الضريبة(

٪٩٥ التعمين



نقدم لكم تقريرنا السنوي السادس حول التنمية المستدامة والذي يوضح اإلجراءات وبيانات األداء المتعلقة بعام 2017. 

ــام  ــالل الع ــا خ ــا وأدائن ــاركة إنجازاتن ــا مش ــي فخرن ــن دواع ــه م ــك. وإن ــيس البن ــى تأس ــًا عل ــرور ٣٥  عام ــام 2017 م بم ــا بع إحتفلن
الماضــي، مــع تســليط الضــوء أيًضــا علــى إنجــازات البنــك الرئيســية خــالل تاريخــه كمؤسســة ماليــة تلعــب دورًا كبيــرًا فــي مجــال 

المســؤولية االجتماعيــة فــي الســلطنة.

ــان  ــلطنة عم ــل س ــقط داخ ــك مس ــات بن ــى عملي ــر عل ــمبر 2017م ويقتص ــى ٣1 ديس ــر 2017م إل ــن 1 يناي ــرة م ــر الفت ــي التقري يغط
ــادي  ــا الم ــالل تقييمن ــا خ ــم تحديده ــي يت ــات الت ــى الموضوع ــز عل ــر ويرك ــذا التقري ــور ه ــك. يتمح ــر ذل ــدد غي ــم يح ــا ل ــط، م فق
الــذي تــم إجــراؤه فــي عــام 2016م. تــم إعــداد هــذا التقريــر علــى دليــل المبــادرة العالميــة ألعــداد التقاريــر والمعروفــة اختصــارًا 
)GRI( وفقــًا ألســاس االختيــار. وللحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات واإلطــالع علــى محتويــات فهــرس المعاييــر التوجيهيــة 

.)C( ــر العالميــة، يرجــى اإلطــالع علــى الملحــق الخاصــة بدليــل مبــادرة التقاري

نبذة حول التقرير

تقرير  االستدامة 
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اإلستدامة
في بنك مسقط 
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أداء عام 
٢٠١٧م

قلوب بنك 
مسقط تنفذ

 ٨ مشاريع

نسبة التعمين 
في ا�دارة العليا 

وصلت إلى ٧٤٪

نسبة النساء في 
مناصب إدارية عليا 

وصلت إلى ١٤٪

االحتفال �ول مرة 
باليوم العربي 

للشمول المالي

نجاح برنامج 
المستثمر 

الصغير أكثر  من 
٥٥٠٠ طالب

التبرع بأكثر  من 
٥٦٠٠ متر  

مكعب من 
ا�وراق لجمعية 

محلية ليتم 
إعادة تدويرها

نسبة التعمين 
وصلت إلى ٩٥٪

إطالق
 حمالت مكافحة

 االحتيال عبر حساب
@bankmuscatcare  

 في تويتر وحملة
 بالتعاون مع الهيئة

 العامة لحماية
 المستهلك

ورش عمل توعوية 
حول استهالك الطاقة 
تم تقديمها �كثر  من 

١٥٠٠ طالب ومؤسسة 
صغيرة ومتوسطة

انخفاض بنسبة 
٦٪ في استهالك 

الطاقة

انخفاض بنسبة  
٩٪ في استهالك 

المياه

أول فرع مصرفي 
(ميثاق) يستخدم 
الطاقة الشمسية 
في سلطنة عمان

نبذة حول أداء عام 2017م



هيكل اإلستدامة في بنك مسقط
وبصفتــه المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي ســلطنة عمــان، فــإن البنك لــه دور هــام في تشــكيل الظــروف اإلجتماعيــة واإلقتصادية 
فــي الســلطنة مــن خــالل المســاهمة فــي إســتقرارها المالــي ونموهــا اإلقتصــادي. كمــا يظــل زبائــن بنــك مســقط، بــدًءا مــن 
األفــراد إلــى الكيانــات الحكوميــة، واثقيــن مــن خدمــات البنــك حيــث يقــدم لهــم المشــورة الســليمة، ممــا يمكنهــم مــن إتخــاذ 
قــرارات ماليــة صحيحــة وإدارة اســتثماراتهم وقروضهــم علــى نحــو مســؤول. ونتيجــة لذلــك، يســعى البنــك إلــى إدارة قضايــا 

اإلســتدامة الماديــة الخاصــة بــه بشــكل إســتباقي مــن خــالل إنتهــاج توجــه يعتمــد علــى اإلدارة المتكاملــة.

تم تصميم إطار  اإلستدامة لبنك مسقط من أجل تمهيد الطريق نحو التنمية اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية الناجحة.

نهدف إلى دعم األنشطة والفعاليات اإلجتماعية والقضايا الخيرية لإلستمرار  في خدمة الدعم
المجتمعات المحلية.

المسؤولية

التعهد بأن تساعد أنشطتنا في دعم التنمية المستدامة من خالل الجهود المستمرة 
لكي يستفيد منها المجتمع واإلقتصاد والبيئة، بشكل مباشر  وغير مباشر. ولتحقيق ذلك، 

نهدف إلى تطوير سياساتنا لغرض توسيع نطاق تواصلنا اإليجابي وتضمين ممارسات التنمية 
المستدامة في أعمالنا وأنشطتنا.

التقدير
يؤمن البنك بمبدأ تشجيع موظفيه للمشاركة في األنشطة والفعاليات االجتماعية 

والتطوعية. كما توجد لدى البنك أنظمة من شأنها دعم مشاركات الموظفين في مثل هذه 
المبادرات الخيرية من أجل منفعة المجتمع والبيئة واإلقتصاد.

التطوير
يلتزم البنك بتنمية اإلقتصاد ضمن إطار  برنامج المسؤولية اإلجتماعية للبنك. كما أنه يستمر 
في المساهمة في التنمية اإلقتصادية من خالل العمل عن كثب مع المجتمعات المحلية 

بهدف تطبيق البرامج التي تخدم المجتمع.

حوكمة اإلستدامة
ــن  ــا مم ــن اإلدارة العلي ــاء م ــة أعض ــمل اللجن ــك. وتش ــل البن ــتدامة داخ ــن إدارة اإلس ــؤولة ع ــي المس ــتدامة ه ــة اإلس ــر لجن تعتب
لديهــم خلفيــات مهنيــة متنوعــة وهــذا دليــل علــى إلتزامنــا بتطبيــق عمليــات اإلســتدامة وغــرس مفهومهــا فــي ثقافــة البنــك. 

وبالتعــاون مــع دائــرة المســؤولية اإلجتماعيــة باإلضافــة إلــى دعــم الموظفيــن ، تحــرص اللجنــة علــى تطبيــق اإلســتدامة وأفضــل 
الممارســات فــي  كافــة أنشــطة البنــك ومبــادرات المســؤولية اإلجتماعيــة التــي يقــوم بهــا. 
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لجنة اإلستدامة في بنك مسقط

دورهم في اللجنةالمسمى الوظيفياإلسم

رئيسمدير عام- اإلستراتيجية والتطوير المؤسسيشيخة الفارسية

نائب الرئيسمدير أول -  اإلتصاالت التجارية والمسؤولية اإلجتماعيةدعد عدلوني

عضورئيس - إدارة المخاطرتوماس جيرارد توتون 

عضورئيس -  التدقيق الداخليداميان أوريوردان

عضومساعد مدير عام - تقنية حلول وأنظمة األعمالأحمد العجيلي 

عضومساعد مدير عام - هيكلة وتمويل المشاريعأسامة العبداللطيف 

عضومساعد مدير عام - فروع المحافظاتصالح المعيني

عضونائب مدير أول - إدارة المخاطر ، ومدير أول مخاطر اإلئتمانأشوك كريشنا مورتي

عضومدير أول - المنتجات والصيرفة اإللكترونية )ميثاق(أسعد الخروصي

عضومساعد مدير - التدقيق الداخليمنيرة البلوشي

مديــر أول - مخاطــر إئتمــان المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وفاء الزدجالي
عضووتصنيــف المخاطــر

أمين سرمدير أول - المسؤلية اإلجتماعية ومبادرات اإلستدامةديمة حبيب

 



المسؤولية اإلجتماعية
ــى  ــا يتماش ــع، بم ــرائح المجتم ــن ش ــدد م ــى ع ــر عل ــتدامة تأثي ــة واإلس ــؤولية اإلجتماعي ــم المس ــك، كان لقس ــيس البن ــذ تأس من
ــاة آالف  ــى حي ــك عل ــج البن ــرت برام ــد أث ــطتنا. لق ــا أنش ــارس فيه ــي نم ــة الت ــات المحلي ــرص للمجتمع ــر الف ــك بتوفي ــزام البن ــع إلت م
المســتفيدين ممــا أحــدث تأثيــرًا إيجابيــًا بشــكل عــام علــى المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا. ومــن الضــروري أن تعكــس أي مبــادرة 
يتخذهــا البنــك قيمــه الداخليــة مــع التركيــز الــدؤوب علــى اإلســتدامة وتنفيــذ المعنــى مــن وراء المثــل »ال تعطنــي ســمكًا ولكــن 

علمنــي كيــف أصطــاد«. 

ــوزارات والهيئــات  كمــا يتمثــل ذلــك فعــاًل عبــر برامــج المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات والتــي تتــم معظمهــا بالشــراكة مــع ال
الحكوميــة، ممــا يوفــر للبنــك منصــة موثوقــة تقــدم معلومــات ســليمة حــول المتطلبــات اإلجتماعيــة التــي يمكننــا التركيــز عليها.

الشباب 
والرياضة 

المالعب الخضراء

تعشيب مالعب 
المدارس 

للمعاقين 
جسديًا 

إرشاد المستثمر الصغير ماليات جسر المستقبل التعليم 

الرعاية 
اإلجتماعية 

رعاية أفراد في حديقة عامةتضامن 
برامج التأهيل 

توزيع أجهزة 
الحاسب 

المحمول تعمل 
بطريقة برايل 

على المكفوفين 
في الجامعات 

المحلية 

مكتبة متنقلة 
محمولة على 

حافلة 

البيئة 
فرع ميثاق الذي 
يعمل بالطاقة 

الشمسية 

ورش التوعية 
بإستهالك 

الطاقة 

المنتجات 
الخضراء

اإلقتصاد 
أكاديمية الوثبة 

للمؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة

اإلستثمار في 
السياحة 

يمكن اإلطالع على المزيد من المعلومات حول المبادرات في فصل تمكين المجتمعات

إشراك المعنيين بمصالح البنك 
يعتبــر فهــم وموازنــة احتياجــات وأولويــات وتطلعــات المعنييــن بمصالــح البنــك جــزًءا ال يتجــزأ مــن الحفــاظ علــى ازدهــار األعمــال 
ولهــذا فقــد حافــظ البنــك منــذ إنشــائه فــي عــام 1٩٨2 علــى تلــك العالقــات وعمــل بشــكل دائــم علــى توطيدهــا. وفــي ســبيل 
ــح  ــن بمصال ــك والمعنيي ــن البن ــة بي ــاالت مفتوح ــود اتص ــمح بوج ــة تس ــوات مختلف ــى قن ــوء إل ــم اللج ــد ت ــدف فق ــذا اله ــذ ه تنفي

البنــك، وهــو مــا يمكــن بنــك مســقط مــن اإلســتمرار فــي تحســين العمليــات وتحســين مســتوى القيمــة.

ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول طريقة إشراك المعنيين بمصالح البنك في الملحق رقم )ب(.



تقرير  االستدامة 
201717م

حوكمة الشركات
يعمــل بنــك مســقط  علىاعتمــاد أفضــل الممارســات فــي حوكمــة الشــركات والمحافظــة علــى أخالقيــات العمــل التجاريــة، 
وضمــان اإلمتثــال للقوانيــن واللوائــح لحمايــة حقــوق المعنييــن بمصالــح البنــك وتقليــل اإللتزامــات. بــدًء مــن سياســة اإلبــالغ عــن 
المخالفــات إلــى خطــة إســتمرارية العمــل لدينــا، فــإن البنــك يتمتــع بوجــود إجــراءات وطيــدة لضمــان عمــل البنــك بشــكل أخالقي 

وبنزاهــة وبشــفافية.

ــا  ــك، بينم ــل البن ــرار داخ ــع الق ــتراتيجي وصن ــراف اإلس ــن اإلش ــؤول ع ــو المس ــة وه ــلطة إداري ــى س ــو أعل ــس اإلدارة ه ــر مجل يعتب
تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بالبنــك بتقييــم اإللتــزام بالسياســات واإلجــراءات عنــد تنفيــذ العمليــات. لإلطــالع علــى المزيــد مــن 

المعلومــات التفصيليــة حــول حوكمــة الشــركات فــي بنــك مســقط، يرجــى اإلطــالع علــى التقريــر الســنوي لعــام 2017م . 

سياسة الجودة بالبنك
يطمــح بنــك مســقط ليكــون رائــدًا فــي مجــال أفضــل الممارســات العالميــة، وبالتالــي يســعى جاهــدًا للمحافظــة علــى مركــزه 
ليكــون الخيــار األول للحصــول علــى جميــع المنتجــات والخدمــات المصرفيــة. و تعــد سياســة الجــودة هــي األســاس الــذي نعتمــد 
عليــه لنكــون أفضــل مؤسســة ماليــة فــي ُعمــان . توضــح سياســة الجــودة بالبنــك األهــداف الرئيســية مــع االهتمــام بالمجــاالت 
 201٩: ٥001 ISO الماديــة لأعمــال. وفــي ســبيل الوصــول إلــى ذلــك الهــدف فقــد قــام البنــك باالســتثمار فــي أنظمــة اإلدارة، مثــل
، للحفــاظ علــى ســمعة الجــودة فــي جميــع األســواق الــذي ينفــذ فيهــا البنــك عملياتــه. ووفقــًا للمعاييــر المعتــادة، فقــد تــم 
ــنوية  ــة الس ــي المراجع ــركات ف ــة للش ــات المصرفي ــر الخدم ــاق ودوائ ــروع ميث ــراد وف ــة لأف ــات المصرفي ــروع الخدم ــن ف تضمي

للجــودة. 

يقــدم  بنــك مســقط جهــودًا كبيــرة فــي إنشــاء منصــة ماليــة مســتدامة للمجتمــع واألعمــال التجاريــة بهــدف المســاهمة فــي 
النمــو  اإلقتصــادي فــي الســلطنة. ونظــًرا إللتزامــه بالتنميــة المســتدامة، فــإن البنــك ينتهــز  كل فرصــة لتعزيــز  الشــراكات مــن 
أجــل مواصلــة بنــاء البــالد مــن خــالل خلــق فــرص لأفــراد والشــركات لمســاعدتهم علــى النمــو واإلزدهــار، وفًقــا لرؤيــة عمــان 

2020م وباعتبــاره  المؤسســة الماليــة األكثــر  تقدًمــا ، يلتــزم بنــك مســقط بتحقيــق التنميــة والتقــدم لســلطنة عمــان.



عدد العمالء

١٫٧٤ مليون

2014 2015 2016 2017

١٫٩١ مليون
١٫٨٩ مليون

١٫٨٤ مليون

إيداعات العمالء ( ر.ع)عدد الزبائن

2,26 مليار

2014 2015 2016 2017

2,60 مليار

2,70 مليار

2,54 مليار

ودائع الزبائن 
)ريال عماني(

القيمة ا�جمالية لحافظة
القروض (ريال عماني)

2015 2016 2017

2,74 مليار

2,94 مليار

2,47 مليار

القيمة اإلجمالية لمحفظة 
القروض )ريال عماني(

األداء المالي
علــى الرغــم مــن اســتقرار أســعار النفــط فــإن البيئــة التشــغيلية ال تــزال تمثــل تحديــات وضغــوط علــى الســيولة وجــودة األصــول 
للمؤسســات الماليــة فــي المنطقــة. وقــد أثــر هــذا الوضــع وتأثيراتــه المتتاليــة علــى أداء الشــركات الكبــرى، بمــا فــي ذلــك أداء 

البنــك. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ، فقــد حافــظ البنــك علــى تحقيــق األربــاح كمــا احتفــظ بجــودة أصولــه ففــي عــام 2017م بلــغ صافــي 
دخــل بنــك مســقط  176.٨2 مليــون ريــال عمانــي مــع إيــرادات التشــغيل التــي بلغــت ٤٣٥.٩7 مليــون ريــال عمانــي بزيــادة قدرهــا 

0.1٪ و ٤.٨ ٪ علــى التوالــي منــذ عــام 2016م. 

www.bankmuscat.com للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى التقرير السنوي للبنك لعام 2017م أو زيارة

الخدمات المصرفية لألفراد
شــهد البنــك فــي عــام 2017 انخفاضــًا طفيفــًا بنســبة 1٪ فــي قاعــدة زبائــن الخدمــات المصرفيــة لأفــراد بــدًءا مــن عــام 2016م ، 
ولكــن منــذ عــام 201٤م شــهد البنــك نمــًوا كبيــرًا بلغــت نســبته ٩٪. كمــا اســتمرت ودائــع األفــراد فــي النمــو بزيــادة بلغــت نســبتها 
٤٪ منــذ عــام 2016م، علــى الرغــم مــن وجــود قاعــدة زبائــن أصغــر. ومنــذ عــام 201٤م ، حققــت ودائــع الزبائــن األفــراد نمــوًا كبيــرًا 
ــة  ــة لمحفظ ــة اإلجمالي ــت القيم ــا حقق ــام 2017م. كم ــي ع ــي ف ــال عمان ــار ري ــدره 2.7 ملي ــغ وق ــجل مبل ــبته 20٪ ، لتس ــت نس بلغ
القــروض المصرفيــة لأفــراد نمــوًا مطــردًا، حيــث ســجلت ارتفاعــًا بلغــت نســبته 7٪ منــذ عــام 2016م لتســجل مبلــغ وقــدره ٩.2 

مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2017 ، وذلــك بزيــادة ملحوظــة بلغــت نســبتها 1٩ ٪ منــذ عــام 201٥م. 

تعزيز  األداء اإلقتصادي

تماشــيًا مــع رؤيتنــا »هيــا ننجــز أكثــر«، يتمثــل تركيــز بنــك مســقط فــي إنشــاء منصــة ماليــة مســتدامة للمجتمــع واألعمــال وبالتالي 
مواصلــة النمــو اإلقتصــادي فــي الســلطنة. ونظــرًا إللتزامــه بالتنميــة المســتدامة، فــإن البنــك ينتهــز كل فرصــة لتعزيــز الشــراكات 
مــن أجــل مواصلــة بنــاء البــالدً مــن خــالل خلــق فــرص لأفــراد والشــركات لمســاعدتهم علــى النمــو واالزدهــار، وفقــًا لرؤيــة عمــان 

2020 وباعتبــاره المؤسســة الماليــة األكثــر تقدمــًا ، يلتــزم بنــك مســقط بتحقيــق التنميــة والتقــدم لســلطنة عمــان. 



تقرير  االستدامة 
20171٩م

قنوات بنك مسقط 
المصرفية

الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة
شــهد بنــك مســقط فــي عــام 2017م، ارتفاعــًا كبيــرًا بلغــت نســبته ٨٪ فــي قاعــدة زبائــن الشــركات الكبيــرة إعتبــارًا مــن عــام 2016م 
ممــا مكــن البنــك مــن تجــاوز المســتوى المحّقــق فــي عــام 201٤م مــرة أخــرى بنســبة 2٪ اســتمرت ودائــع زبائــن الشــركات الكبيــرة 
فــي االنخفــاض حيــث انخفضــت بنســبة ٨٪ منــذ عــام 2016م وبنســبة 10٪ منــذ عــام 201٤م. ولكــن القيمــة اإلجماليــة لمحفظــة 
قــروض الشــركات الكبيــرة إســتأنفت نموهــا، حيــث ارتفعــت بنســبة 2 ٪ منــذ عــام 2016م لتصــل إلــى ٣.0 مليــار ريــال عمانــي فــي 

عــام 2017م ، وذلــك بزيــادة ملحوظــة بلغــت نســبتها 1٩ ٪ منــذ عــام  201٤م. 

تحسين مستوى الوصول للخدمات
نحــن فــي بنــك مســقط، نفهــم إحتياجــات زبائننــا المصرفيــة ونعمــل 
علــى تلبيتهــا فــي أي وقــت ومــكان ولهــذا نقــدم مجموعــة متنوعــة 
مــن القنــوات المصرفيــة . ومــع اســتمرار تطــور التقنيــات المتعلقــة 
بالقطــاع المصرفــي، فإننــا نســعى أيًضــا إلــى تطبيــق أحــدث التقنيــات 
المتاحــة كجــزء مــن إلتــزام البنــك باإلبــداع والتميــز فــي الخدمــات 

ــة.  المصرفي

ــزة  ــض أجه ــل بع ــام 2017م ، بتحوي ــي ع ــقط ف ــك مس ــام بن ــد ق ولق
اإليــداع النقــدي إلــى أجهــزة الخدمــة الكاملــة مــن أجــل تســهيل 

وصــول الزبائــن إلــى خدماتنــا المصرفيــة.
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وأجهزة  اإليداع  النقدي/  السحب  أجهزة 
الخدمة الكاملة تعمل على مدار الساعة 7/2٤
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ودائع الزبائن عدد الزبائن
)ريال عماني(

القيمة اإلجمالية لمحفظة 
القروض )ريال عماني(



تطوير تجربة الزبائن
يطمــح بنــك مســقط دائمــًا إلــى تخطــي توقعــات الزبائــن مــن خــالل التعزيــز المســتمر للخدمــات التــي نقدمهــا. فــي عــام 2017م 
، قــام بنــك مســقط بتحســين نظــام إدارة شــكاوى الزبائــن واإلستفســارات ، باإلضافــة إلــى تقديــم إســتطالع حــول رضــا الزبائــن 

عبــر اإلنترنــت. 

التواصل مع المساهمين  
ــراد  ــة لأف ــات المصرفي ــي الخدم ــن قطاع ــن م ــى الزبائ ــز عل ــاش ترك ــات نق ــام 2017م ، حلق ــالل ع ــقط خ ــك مس ــم بن ــا نظ كم
وخدمــات أصالــة و »ميثــاق«. كمــا اســتكمل البنــك برنامــج »المتســوق الخفــي« والــذي يغطــي فــروع الخدمــات المصرفيــة لأفــراد 
وأصالــة و »ميثــاق« وذلــك لقيــاس مســتوى منتجاتــه وخدماتــه مقارنــًة مــع معاييــر خدمــة الزبائــن فــي بنــك مســقط والبنــوك 
األخــرى أيضــًا. يتــم اســتخدام آراء الزبائــن المتلقــاه مــن خــالل قنــوات التواصــل المختلفــة لمســاعدة البنــك فــي تحديــد مجــاالت 

تعزيــز الخدمــات والمنتجــات. 

دعم بنك مسقط لذوي اإلعاقة السمعية
ونظــرًا اللتــزام بنــك مســقط بتلبيــة جميــع إحتياجــات الزبائــن، فإنــه يواصــل اإلســتثمار فــي تدريــب موظفيــه علــى لغــة اإلشــارة 
ــارة فــروع البنــك. وكجــزء مــن جهــود البنــك فــي  ــد زي وضمــان تقديــم أفضــل خدمــة لزبائنــه مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية عن
هــذه المبــادرة ســيقوم بتركيــب جهــاز صــراف آلــي بطريقــة برايــل فــي »جمعيــة النــور للمكفوفيــن« فــي بوشــر فــي عــام 201٨. 

@bankmusatcare
الزبائن على شبكة  بنك في سلطنة عمان يطلق حساًبا لخدمة  أول  بنك مسقط هو 
 @bankmuscatcare فأن  الحين،  ذلك  ومنذ  2016م.  عام  في  االجتماعي  للتواصل  تويتر 
يعمل كأداة فعالة للغاية لتحسين وقت االستجابة في معالجة مشاكل وصعوبات 
بمختلف  متعلق  مفيد  محتوى  ونشر  الزبائن  مع  التواصل  بتعزيز  ساهم  كما  الزبائن 

المواد التوعوية في مجال الصيرفة. 

bankmuscat�  ةحملــ التوعيــة عــن اإلحتيــال مــن خــالل
@care

bankmuscatcare@ حملة للتوعية عن اإلحتيال وحماية المواطنين ضد عمليات اإلحتيال المالي. ويعد  ، أطلق  في عام 2017م 
سّباق فيما يتعلق بتقييم مختلف حاالت اإلحتيال الموجودة في عمان ، ونتيجة لذلك ، تم تقبل   @bankmuscatcare حساب 

الحملة من قبل الجمهور ولديه اآلن أكثر من 6,700 متابع. 

التعامل مع مالحظات الزبائن 
ــاوز  ــة )SLA( وتج ــتوى الخدم ــة مس ــرة إتفاقي ــالل فت ــات خ ــن المالحظ ــل ٨0٪ م ــن ح ــام 2017م ، م ــي ع ــقط ف ــك مس ــن بن تمك
هدفــه بنســبة 7٥٪. كمــا يحافــظ البنــك علــى معاييــره العاليــة مــن خــالل ضمــان تمكنــه مــن تنفيــذ األهــداف المرجــوة فــي 

ــدد.  ــن المح ــر م ــت أقص وق

ومــن المقــرر أن تقــوم دائــرة الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي عــام 201٨م ، بافتتــاح مركــز اتصــال الــذي يهــدف إلــى  تلبيــة 
احتياجــات وتوقعــات زبائــن البنــك بشــكل أفضــل، وتســهيل عمليــة تقديــم اإلستفســارات وتســجيل المالحظــات. 

2014201520162017شكاوى الزبائن

٨٨7٩٨2٨0الشكاوى التي تم حلها خالل فترة زمنية قصيرة ٪
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حمالت التوعية حول االحتيال من 
 @bankmusatcare خالل



اإلبداع في المنتجات والخدمات
لقــد أصبحــت قــدرة بنــك مســقط علــى تقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة تلبــي مختلــف إحتياجــات وتوقعــات الزبائــن أساســيًا 
ــات  ــروض المنتج ــق بع ــا يتعل ــداع فيم ــي اإلب ــتمرار ف ــوات لإلس ــدة قن ــى ع ــك عل ــد البن ــث يعتم ــتمر. حي ــك المس ــاح البن ــي نج ف
ــار األول للزبائــن فــي الســلطنة. ال يســعى بنــك مســقط فقــط  والخدمــات ومــن أجــل المحافظــة علــى صــدارة البنــك كاألختي
إلــى تقديــم منتجــات وخدمــات تلبــي احتياجــات زبائــن البنــك بشــكل مباشــر فحســب ، بــل يســعى البنــك أيًضــا للوصــول إلــى 

طــرق للتعامــل مــع التحديــات اإلجتماعيــة والبيئيــة مــن خــالل مــا نقدمــه مــن منتجاتنــا وخدماتنــا. 

شهادتي

قــام بنــك مســقط فــي عــام 2017م ،  بتدشــين منتــج »شــهادتي« ، وهــو قــرض تعليمــي خــاص يمنــح دعــم كبيــر للتعليــم العالــي 
للشــباب الذيــن يســعون إلــى إســتكمال دراســتهم بالجامعــات. ويؤكــد تدشــين قــرض شــهادتي علــى إلتــزام البنــك بالهــدف 
الوطنــي لدعــم تعليــم الشــباب العمانــي فــي الداخــل والخــارج. ويغطــي قــرض شــهادتي النفقــات الكاملــة للطــالب ، بمــا فــي 

ذلــك رســوم الدراســة واإلقامــة والنقــل والكتــب والنفقــات األخــرى الضروريــة فيمــا يخــص التعليــم. 

ــى  ــهادتي عل ــرض ش ــاعد ق ــل، ويس ــوق العم ــي س ــد ف ــتقبل واع ــن مس ــي تأمي ــيًا ف ــاًل أساس ــد عام ــم الجي ــر التعلي ــث يعتب حي
ــرج.  ــهادة التخ ــى ش ــول عل ــى الحص ــة حت ــرة الدراس ــالل فت ــي خ ــبء المال ــة الع ــق إزال ــن طري ــالم ع ــق األح تحقي

التواصل بين المؤسسات

تــم إطــالق برنامــج التواصــل بيــن المؤسســات )Business to Business Connect( فــي عــام 2017م كأحــد الحلــول الموجهــة 
للشــركات بهــدف العمــل علــى توصيــل أنظمــة إدارة مــوارد هــذه الشــركات مــع منصــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات عبــر 
ــات. ومــن خــالل هــذه المنصــة B2B ، تصبــح عمليــات الدفــع اآللــي والتســوية  اإلنترنــت، ممــا يســمح بتبــادل ثنائــي اإلتجــاه للبيان

ــات.  ــال البيان ــي إدخ ــه ف ــم بذل ــذي يت ــي، ال ــي أو الكهربائ ــواء البدن ــود س ــت والمجه ــل الوق ــا يقل ــو م ــة، وه ــة واقع حقيق

نظام إيداع الودائع عن بعد

نظــام إيــداع الودائــع عــن بعــد، )Remote Deposit Capture( أو  RDC ، هــو نظــام شــامل إلدارة الشــيكات عبــر اإلنترنــت  بحيــث 
يمكــن مــن خاللــه فحــص الشــيكات فــي مكاتــب الشــركات وإرســالها بصــور مباشــرة إلــى البنــك للتأكيــد. هــذه الحلــول تخــدم 
ــذه  ــيكات. ه ــة الش ــن حال ــات ع ــدم معلوم ــتقبلي وتق ــخ مس ــل تاري ــي تحم ــيكات الت ــع والش ــة الدف ــيكات فوري ــن الش كل م

الخدمــة لهــا فائــدة إضافيــة وهــي العمــل علــى تقليــل اإلزدحــام والوقــت واإلنتظــار الطويــل  داخــل الفــروع. 

المنتجات الخضراء

ســيقوم البنــك تماشــيًا مــع اإلســتراتيجية الوطنيــة للســلطنة للحــد مــن آثــار تغّيــر المنــاخ ، بإطــالق مجموعــة مــن المنتجــات فــي 
عــام 201٨م لتشــجيع الزبائــن والجمهــور علــى اإلســتثمار فــي المنــازل الخضــراء حيــث ســيتم توفيــر حوافــز للزبائــن الراغبيــن فــي 

الحصــول علــى منــازل صديقــة للبيئــة مــع خيــارات مصــادر بديلــة للطاقــة. 
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المشتريات المحلية
يضــع بنــك مســقط األولويــة إلشــراك المورديــن المحلييــن لدعــم التنميــة االقتصاديــة المحليــة الموضحــة فــي سياســة 
المشــتريات الخاصــة بالبنــك. حيــث يتــم النظــر فــي خيــارات خــارج الســوق المحليــة فقــط عندمــا ال يســتطيع مــورد محلــي توفير 
المنتــج أو الخدمــة المطلوبــة. فــي عــام 2016م ، قــام البنــك باســتخدام ٨6٪ مــن المورديــن المحلييــن مــن إجمالــي المشــتريات 
والحصــول علــى 7٣٪ مــن إجمالــي قيمــة البضائــع والخدمــات، والــذي تــم اختيارهــم ، وتــم الحصــول علــى 7٣٪ مــن إجمالــي 
قيمــة بضائعنــا وخدماتنــا مــن مورديــن محلييــن، والــذي تــم اختيارهــم بنــاًء علــى المعاييــر التاليــة: األســعار التنافســية وجــودة 

المنتجــات ، والتســليم فــي الوقــت المناســب وصيانــة مــا بعــد التســليم.

للتعــرف علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول األداء االقتصــادي لبنــك مســقط ، يرجــى الرجــوع إلــى التقريــر الســنوي لبنــك 
مســقط.

ميثاق للصيرفة اإلسالمية

خدمة الزبائن

ــا  ــز رض ــل لتعزي ــرق أفض ــن ط ــًا ع ــث دائم ــالمية بالبح ــة اإلس ــاق للصيرف ــوم ميث ــل، يق ــكل أفض ــه بش ــة زبائن ــن خدم ــن م ليتمك
ــرع. ــا 1٩ ف ــل عدده ــه ليص ــبكة فروع ــادة ش ــالمية بزي ــة اإلس ــاق للصيرف ــام ميث ــام 2017م، ق ــي ع ــه. وف زبائن

ــل   ــن أج ــك م ــات وذل ــاق إلدارة المالحظ ــام ميث ــن بنظ ــارات الزبائ ــات وإستفس ــام إدراة المالحظ ــإدراج نظ ــقط ب ــك مس ــام بن ق
ــن  ــة زبائ ــم خدم ــدف تقدي ــاق«. وبه ــن »ميث ــا زبائ ــي يواجهه ــة والت ــة بالخدم ــة المتعلق ــاكل المختلف ــل للمش ــة أفض معالج
متميــزة فــإن ميثــاق يجتمــع مــع زبائنــه ســنويًا،ويمنحهم الفرصــة لمشــاركة توقعاتهــم والتعــرف علــى المنتجــات الجديــدة.

 في عام 2017 ، أجرى ميثاق مسحًا لقياس رضا الزبائن وذلك فيما يتعلق بزبائن حفاوة. 

المنتجات والخدمات

يعمــل ميثــاق علــى مواصلــة غــرس ثقافــة التوفيــر فــي الســلطنة. ومــن هــذا المنطلــق فقــد قــام ميثــاق فــــي عــام 2017م ، 
بإطالــــق »خطــة ميثــاق للتوفيــر« ، وهــي خطــة توفيــر قابلــة للتخصيــص بحــد أدنــى للمســاهمة تبــدأ مــن ٥0 ريــااًل عمانيــًا شــهريًا. 
ويهــدف المنتــج  لدعــم فكــرة التوفيــر فــي المســتقبل،و تمكيــن ذوي الدخــل المحــدود أيضــًا مــن االســتفادة مــن أدوات 

ــي.  ــط المال التخطي
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خــالل ٣٥ عاًمــا ، اســتثمر بنــك مســقط فــي تمكيــن المــوارد البشــرية ، كمــا يفخــر البنــك بموظفيــه، وإنجازاتهــم حيــث يقــوم 
بتبنــي أفضــل المواهــب العمانيــة وإســتراتيجيات مبدعــة إلكســابهم مهــارات مناســبة تؤهلهــم لتولــي مناصــب قياديــة 
ليحافــظ البنــك علــى منصبــه كمؤسســة ماليــة رائــدة فــي الســلطنة. ويتجســد دعــم البنــك لرؤيــة صاحــب الجاللــة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد المعظــم -حفظــه اهلل ورعــاه- لعــام 2020م مــن خــالل تطويــر وتنميــة المــوارد البشــرية فــي الســلطنة.

التنوع والتضمين
يركــز بنــك مســقط علــى إجتــذاب أفضــل المواهــب المتاحــة ويتبــع نهــج الجــدارة فــي التوظيــف. كمــا يعمــل البنــك 
علــى ضمــان تكافــؤ الفــرص بغــض النظــر عــن الموظــف أو حالتــه االجتماعيــة أو قبيلتــه أو األصــل العرقــي أو الديــن. 

وقــد تمكــن البنــك مــن الوصــول إلــى مســتوى »صفــر« حــاالت تمييــز فــي عــام 2017م.

موظفينا

ــع  ــا. وم ــى ٣،60٨ موظًف ــن إل ــدد الموظفي ــل ع ــت 1٪ ليص ــة بلغ ــبة طفيف ــك بنس ــي البن ــدد موظف ــض ع ــام 2017م ، انخف ــي ع ف
ذلــك، فقــد زاد عــدد موظفــي البنــك بنســبة ٣٪ منــذ عــام 201٤م. كمــا يســعى بنــك مســقط إلــى تحقيــق فــرص نمــو جديــدة، 

فــي إطــار حــرص البنــك علــى تحســين تأثيــره فــي ســوق العمــل العمانــي مــن خــالل زيــادة فــرص العمــل. 

أكبر مؤسسة توظف بالقطاع المالي



الموظفين حسب العمر
يظــل توفيــر فــرص عمــل جذابــة للشــباب أولويــة فــي بنــك مســقط. يعتبــر 
للتعاقــب  التخطيــط  مــن  مهمــًا  جانبــًا  المســتقبل  الجيــل  فــي  اإلســتثمار 
الوظيفــي، وهــو أمــر ضــروري للتنميــة المســتدامة فــي ســلطنة عمــان. فــي عــام 
ــن  ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــقط تت ــك مس ــي بن ــن موظف ــبة ٣٩٪ م ــت نس 2017م ، كان
ــبة  ــت نس ــك ، ظل ــع ذل ــام 2016م ؛ وم ــبة ع ــن نس ــاًل م ــل قلي ــو أق ــنة، وه 1٨ و ٣0 س
الموظفيــن الجــدد الــذي يتــم تعيينهــم فــي الفئــة العمريــة 1٨-٣0 ســنة مرتفعــة 

بنســبة ٨0٪.

تعمين الوظائف
وفقــًا لرؤيــة الســلطنة لعــام 2020م ، يلتــزم بنــك مســقط بتوظيــف المواطنيــن العمانييــن وترقيتهــم إلــى مناصــب قياديــة. فــي 
ــة بنســبة 6٨٪ فــي عــام 2016م  ــا ، وذلــك بالمقارن عــام 2017م ، كان المواطنــون العمانيــون يمثلــون حوالــي 7٤٪ مــن اإلدارة العلي
، وكان المواطنــون العمانيــون يمثلــون ٩٥٪ مــن جميــع موظفــي بنــك مســقط ، وهــو مــا يمثــل تحســن طفيــف عــن الســنوات 

الســابقة.

ــف 1٥0  ــقط بتوظي ــك مس ــيقوم بن ــة. وس ــوى العامل ــادرة وزارة الق ــم مب ــى دع ــي عل ــز الرئيس ــيكون التركي ــام 201٨م ، س ــي ع ف
ــا  ــر، مم ــف الدوائ ــر مختل ــك عب ــل البن ــدة داخ ــف الجدي ــذه الوظائ ــص ه ــيتم تخصي ــوزارة. وس ــدى ال ــجلين ل ــا مس ــا عمانًي مواطًن

ــقط. ــك مس ــاح بن ــتمرار نج ــي اس ــاهمة ف ــة للمس ــة وفرص ــة قيم ــرة عملي ــم خب ــر له يوف

توظيف المرأة
ال يــزال ضمــان تكافــؤ الفــرص للنســاء فــي التوظيــف والترقيــة مــن أهــم جوانــب إلتــزام بنــك مســقط بالتنــوع والشــمول. 
فــي عــام 2017م ، انخفضــت نســبة توظيــف اإلنــاث مــن ٥٨٪ فــي عــام 2016م إلــى ٣7٪ فــي عــام 2017م. وعلــى الرغــم مــن هــذا 
اإلنخفــاض، فــال تــزال المــرأة تمثــل حوالــي نصــف عــدد موظفــي البنــك بنســبة تبلــغ ٤٨٪. وشــهدت النســاء فــي المناصــب اإلداريــة 
بعــض التحســن، حيــث احتلــت النســاء ٤7٪ مــن مناصــب اإلدارة الوســطى، واســتمرت نســبة النســاء فــي اإلدارة العليــا فــي النمــو 

مــن 12 ٪ فــي عــام 2016م إلــى 1٤ ٪ فــي عــام 2017م.

الموظفين حسب العمر
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التدريب و التطوير

يكــرس بنــك مســقط دعمــه لموظفيــه مــن خــالل منحهــم أفضــل فــرص التطويــر الوظيفــي وذلــك عــن طريــق توفيــر برامــج 
تدريبيــة وتطويريــة مخصصــة. ولقــد كان لمركــز التعلــم والتطويــر دورًا أساســيًا فــي عــام 2017م ، حيــث قــام بتنظيــم ٨77 دورة 

وبرنامــج تعليمــي تدريبــي، ولقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي أليــام التدريــب 20،167 يوًمــا مــن التدريــب.

برنامج جدارة 
أطلــق برنامــج جــدارة، وهــو برنامــج متنــوع إلدارة المواهــب فــي بنــك مســقط ، فــي عــام 2017م برنامــج لتطويــر الخريجيــن لمــدة 
عاميــن لـــ 1٩ خريــج محتمــل. ُيعــد برنامــج تطويــر الخريجيــن إضافــة جديــدة لبرنامــج جــداره الــذي تــم إطالقــه ألول مــرة فــي عام 

2016م. ولقــد تــم إنشــاء البرنامــج لتنميــة المهــارات اإلداريــة والقياديــة للموظفيــن بهــدف تشــجيع النمــو الشــخصي والمهنــي. 

وبالنسبة لمختلف دوائر وفروع البنك فقد تم تحديد 2٤٨ موظًفا للبرنامج لما يتمتعون به من إمكانات ومواهب، وهم اآلن جزء 
من خطة جدارة للتطوير تماشيًا مع خطة التنمية الفردية الخاصة بهم. وفي محاولة لتعزيز تجربة المستخدم سيتم تجديد 

منصة التعلم اإللكتروني بأكاديمية جدارة في عام 201٨م. 

ولقد تلقى أكثر من 1٣0 موظف شهادات من خالل برامج جدارة لإلدارة. 



أكاديمية جدارة
ــدد  ــادة ع ــم زي ــك وت ــي البن ــة ف ــوى العامل ــاءات الق ــاء كف ــدف بن ــام 2017م به ــالل ع ــر خ ــاط كبي ــدارة بنش ــة ج ــت أكاديمي عمل

ــة. ــرص المتاح الف

ــتخدام  ــن اس ــتفادة م ــيقدم اإلس ــذي س ــد ال ــر 2.0” الجدي ــج “تطوي ــدارة برنام ــة ج ــت أكاديمي ــدارة، أطلق ــج ج ــار برنام ــي إط وف
التكنولوجيــا المخصصــة فــي التعلــم إلــى جانــب األدوات والقوالــب ومحاكــــاة دراســــات الحالــة باستخــــدام برنامــــج جليســر 
) Glisser ( . وسيشــمل ذلــك ٣7 وحــدة عبــر اإلنترنــت مــن Harvard Manage-Mentor Portal ، متبوعــة بفصــول دراســية تركــز 
ــكان  ــة بم ــاريع متعلق ــة ومش ــام عملي ــج مه ــًا برنام ــج أيض ــمل البرنام ــت. ويش ــر اإلنترن ــدات عب ــن الوح ــم م ــز التعل ــى تعزي عل
العمــل للمســاعدة فــي تطبيــق مــا يتــم تعلمــه فــي  العمــل. ولقــد القــى برنامــج تطويــر الجديــد قبــواًل كبيــرًا مــن المشــاركين 

فــي المجموعــات الســابقة حيــث بلــغ عــدد الموظفيــن الذيــن قامــوا بالتســجيل أكثــر مــن ٣٤٥ موظــف .

ــى  ــدة إل ــات جدي ــالث مجموع ــال ث ــزة  )Premier Banking (، بإدخ ــة الممي ــات  المصرفي ــع الخدم ــراكة م ــدارة ، بالش ــت ج قام
برنامــج إدارة “العالقــة المعتمــدة” بدعــم مــن )Alpha Development( للتطويــر ، بالمملكــة المتحــدة ، والــذي يتــم تصنيفهــا 

ــروات. ــي إدارة الث ــب ف ــج التدري ــي برام ــل مقدم ــد أفض كأح

تــم تصميــم البرنامــج لتطويــر قــدرات الموظفيــن فــي مناصــب مديــر أول إدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة ومديــري العالقات 
أثنــاء تقدمهــم فــي حياتهــم المهنيــة وقيــاس أدائهــم وفقــًا ألفضــل الممارســات الدوليــة فــي إدارة الثــروات. وســيتم تســليم 

هــذا علــى ثالثــة مســتويات تشــمل ٣٩ مديــر للعالقــات  فــي فتــرة ٣ أشــهر علــى النحــو التالــي:-

المستوى األول: النجاح اإلستشاري والمبيعات   
المستوى الثاني: التحسين اإلستشاري والمبيعات   

المستوى الثالث: إختبار شهادة إدارة الثروات من قبل معهد تشارترد لأوراق المالية واإلستثمار )CISI( ، بالمملكة المتحدة  
ــدراء  ــج م ــى »برنام ــن إل ــن جديدتي ــال مجموعتي ــراد، بإدخ ــة لأف ــات المصرفي ــع الخدم ــراكة م ــدارة ، بالش ــة ج ــت أكاديمي قام

ــام 201٨م. ــن ع ــع األول م ــول الرب ــه بحل ــرر  ختام ــدارة« والمق ــن ج ــن م ــات المعتمدي الخدم
يهدف البرنامج إلى مساعدة مديري الخدمات في التعامل مع المسؤوليات بفعالية، ويغطي المناهج السبع التالية:

المهارات اإلدارية  

المنتجات والخدمات المصرفية لأفراد   

إدارة النقد   

العمليات التشغيلية لمنتجات القروض  

العمليات التشغيلية لمنتجات األصول  

إدارة تجربة زبائن الفروع  

إدارة الرقابة الداخلية بالفروع والتدقيق ومنع اإلحتيال   

مقتطفات من عام 2017م 

مــن خــالل الشــراكة مــع معهــد التنميــة اإلداريــة  IMD) Institute of Management Development(، بسويســرا ، نظــم 
البنــك ورشــة عمــل لمجلــس اإلدارة. حيــث ركــزت الورشــة علــى أفضــل الممارســات فــي إدارة الشــركات ودور مجلــس اإلدارة 
ــي  ــاع المصرف ــي القط ــة ف ــات الرقمي ــتراتيجية واالتجاه ــل االس ــاالت مث ــن المج ــعة م ــة واس ــى مجموع ــراف عل ــي اإلش ف

واإلســتدامة. تــم تنفيــذ ورشــة العمــل كجــزء مــن برنامــج التطويــر الســنوي للمجلــس.
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كمــا أضافــت أكاديميــة جــدارة »برنامــج تطويــر الشــراكة اإلســتراتيجية للمــوارد البشــرية« الــذي تــم إطالقــه مؤخــرًا إلــى 
ــارات  ــاء مه ــرس لبن ــو مك ــة RBL ، وه ــدة األمريكي ــات المتح ــد الوالي ــل معه ــن قب ــج م ــر البرنام ــم توفي ــا. يت ــة برامجه مجموع
وقــدرات المشــاركين فــي المــوارد البشــرية اإلســتراتيجية والقيــادة لتصبــح أكثــر فعاليــة فــي تقديــم نتائــج أعمــال قويــة. تضــم 

ــام 201٨م. ــل ع ــي أوائ ــا ف ــاء منه ــرر االنته ــن المق ــًا وم ــة 17 موظف ــة الحالي المجموع

2017م2016مالتدريب على مستوى البنك 

6٩7٨77إجمالي عدد دورات التدريب والتعلم  

2٨.2٤020.167إجمالي عدد أيام التدريب )األشخاص - األيام( المقدمة للموظفين
1٥٣1٤1موظفي اإلدارة العليا 

1٣.1٣21٤.17٨موظفي اإلدارة الوسطى 
1٤.٩٥٥٥.٨٤٨موظفين غير إداريين 

1٣.٤٩7٩.٨2٥موظفين ذكور
1٤.7٤٣10.٣٤2موظفات إناث 

7.٨٥.6متوسط عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين 
22.٩211٤.6٥2إجمالي عدد الموظفين المتلقين للتدريب 

22.0121٤.101الموظفين العمانيين 
٩0٩٥٥1الموظفين غير العمانيين

إدارة المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي
ا لتخطيــط المــوارد البشــرية مــن خــالل مبــادرة تخطيــط إدارة المواهــب والتعاقــب  يتخــذ بنــك مســقط نهًجــا اســتراتيجّيً
الوظيفــي، حيــث يســعى إلــى جــذب المواهــب الرئيســية والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا داخــل البنــك. وفــي الوقــت نفســه، 
يســعى أيًضــا إلــى الحفــاظ علــى إســتمرارية العمــل لجميــع األدوار المهمــة وتحديــد البــدالء لــأدوار المهمــة. مــن خــالل أدوات 
التقييــم المختلفــة مثــل مصفوفــة التقييــم المحتملــة المكونــة مــن ٩ خانــات، وتدريــب تقييــم األدوار  الرئيســية، يمكــن تحديــد 

ــية. ــك األدوار الرئيس ــن لتل ــحين المحتملي المرش

السمات الرئيسية لبرامج تعليم الموظفين

أكمل ٣7 موظًفا برنامج تطوير  اإلدارة الوسطى من جدارة
أكمل ٣2 موظًفا برنامج مدير  فرع معتمد من جدارة

أكمل 2٩ موظًفا برنامج مدير الخدمة المعتمد من جدارة 
أكمل ٣٥ موظًفا برنامج مدير  المبيعات المعتمد من جدارة

إطالق 6 شهادات مهنية

   دبلوم CAM في التسويق الرقمي

   دبلوم CIM في التسويق االحترافي

ACI شهادة عمليات   

   شهادة Moody’s Analytics في اإلئتمان التجاري

ICA شهادة الدبلوم الدولية في مكافحة الجرائم المالية   

ICA شهادة الدبلوم الدولية في مكافحة غسل األموال   
تم تسجيل 17 موظًفا في برنامج شهادة الشراكة االستراتيجية للموارد البشرية الذي تم إطالقه مؤخًرا

تسجيل ٤0 مدير  عالقات من قطاع الخدمات المصرفية المميزة في البرنامج المعتمد إلدارة العالقات والذي تم إطالقه 
حديًثا

تم تسجيل ٨7 موظًفا في برنامج تطوير جدارة



تــم توفيــر 1100 دورة عبــر  اإلنترنت ، تغطي مجاالت العمل الرئيســية، ولقد تم تقديمهــا بالفعل إلى 71 موظًفا من خالل 

Intuition شركة
أكمل أكثر  من 7600 موظف ببنك مسقط الدورات التدريبية التالية عبر التعليم اإللكتروني:

   المزيونة 2017م

   تأمين بنك مسقط

   بطاقات اإلئتمان والخصم

   قروض المنزل

   صناديق اإلستثمار

   عالقة الزبون بالبنك

   إدارة إستمرارية العمل

   أمن المعلومات والتوعية بوسائل التواصل االجتماعي

   منتجات القروض

   مؤسسات البيع بالتجزئة

   مهارات البيع

   الرؤية والقيم المؤسسية

   مكافحة غسل األموال
تنفيذ مشروع إنتاجية الموظفين مما أدى إلى رفع مستوى كفاءة العمليات وتوفير  التكاليف في جميع قطاعات البنك

 CareMore  مبادرة نهتم أكثر
تــم إطــالق مبــادرة نهتــم أكثــر CareMore ألول مــرة فــي عــام 2016م. وكجــزء مــن هــذا البرنامــج، يتــم تدريــب الموظفيــن علــى 
مهــارات التواصــل ويتــم تعريفهــم  بكيفيــة تطبيــق عالقــات إيجابيــة مــع الزبائــن. فــي عــام 2017م ، ســلطت حملــة نهتــم أكثــر 
CareMore  الضــوء علىرســائل شــكر مــن الزبائــن بشــأن موظفــي البنــك والتــي تمــت مشــاركتها علــى مســتوى البنــك كمــا تــم 
عرضهــا عبــر مقاطــع  فيديــو يتحــدث فيهــا الموظفيــن والزبائــن عــن تجاربهــم الناجحــة المتعلقــة بأفضــل الممارســات فــي 

خدمــة الزبائــن. 

المشاركة في التوظيف
يسعى بنك مسقط إلى ضمان تحفيز جميع موظفيه ورضاهم عن حياتهم العملية. باإلضافة إلى البرامج التدريبية والتطويرية 
ومراجعات األداء السنوية لجميع الموظفين، يعتمد بنك مسقط على عدة قنوات للنمو وتعزيز العالقات مع موظفي البنك. 
معدالت  تحقيق  في  البنك  نجاح  في  ذلك  أنعكس  ولقد  بالبنك  المعنيين  مشاركة  من  أساسًيا  جزًءا  الموظفين  إرتباط  يمثل 
إستقالة منخفضة. لقد كان معدل إستقالة الموظفين 6٪ عام 2016م، حيث انخفض من 10 ٪ في عام 201٤م. كما شهدت حركة 
بينما كان  الموظفات ٥٪  اإلناث والذكور  توجهات ملحوظة. وفي عام 2017م، سجل معدل إستقالة  الموظفين من  إستقالة 
معدل إستقالة الموظفين  )من 1٨ إلى ٣0 عاًما( 6٪ ، بعد أن كان ٨٪ و 1٤٪ على التوالي في عام 201٤م. كما أنخفض معدل غياب 

الموظفين انخفاضًا كبيرًا حيث سجل 1٪ فقط في عام 2017م.

)Workplace by Facebook( مبادرة

فــي عــام 2017م، تــم إطــالق قنــاة »Workplace« علــى الفيســبوك لبنــك مســقط بهــدف تعزيــز التواصــل و التعــاون واإلبــداع بيــن 
الموظفيــن. فــي عــام 201٨م، ســيقوم بنــك مســقط بتوفيــر مكتــب مســاعدة للمــوارد البشــرية عبــر اإلنترنــت لجميــع الخدمــات 

المتعلقــة بالموظفيــن. وســتكون هــذه األداة علــى نفــس نظــام الزبائــن خــارج  بنــك مســقط. 
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ميثاق للصيرفة اإلسالمية 
وتماشــيًا مــع التــزام البنــك بتوفيــر فــرص تدريبيــة وتعليميــة مجزيــة ، أطلــق »ميثــاق« برنامــج مــدراء الفــروع المعتمديــن لميثــاق 
للصيرفــة اإلســالمية بالتعــاون مــع برنامــج جــدارة الخــاص بالبنــك. يهــدف البرنامــج إلــى تزويــد مــدراء الفــروع بمجموعــة كاملــة 
ــن  ــة الزبائ ــي خدم ــز ف ــن التمي ــع بي ــن  الجم ــه م ــي يمكن ــم و الت ــي أداء مهامه ــاح ف ــة للنج ــارات المطلوب ــة والمه ــن المعرف م
مــع منظــور إســتراتيجي للتقــدم المســتدام. تشــمل المجموعــة األولــى المكونــة مــن ٥٣ موظفــًا جميــع موظفــي »ميثــاق« ، 

ومديــري الخدمــات والمبيعــات ، ومــن المقــرر ختامهــا  فــي أوائــل عــام 201٨م. 



تمكين 
المجتمعات



فــي عامــه الخامــس والثالثيــن يواصــل بنــك مســقط تخطــي الحــدود ليــس فقــط ليكــون رائــدًا فــي قطــاع الخدمــات الماليــة 
ــي  ــية ف ــة الرئيس ــا االجتماعي ــة القضاي ــرة لمعالج ــوارد كبي ــك م ــص البن ــد خص ــة. لق ــؤولية االجتماعي ــي المس ــًا ف ــن أيض ، ولك
الســلطنة كجــزء مــن مشــاركة المســاهمين لتعزيــز الروابــط مــع المجتمعــات المحليــة. كمــا كانــت لجنــة االســتدامة بالبنــك 

تعمــل بفعاليــة مــن أجــل تحقيــق إلتــزام البنــك بالتنميــة المســتدامة فــي جميــع المجتمعــات.

المالعب الخضراء
منــذ إنشــائها فــي عــام 2012م، تمكنــت مبــادرة المالعــب الخضــراء مــن جمــع أجيــال مختلفــة حــول هدف إنشــاء مجتمع نشــيط 
و رياضــي .  ولقــد تمكنــت مبــادرة المالعــب الخضــراء مــن تحقيــق شــعبية كبيــرة، حيــث وصلــت إلــى مــا يقــارب مــن ٨0 فريــق كــرة 
قــدم محلــي. فــي عــام 2017م ، تــم اســتالم أكثــر مــن ٨٥ طلًبــا للمشــاركة فــي البرنامــج مــن فــرق كــرة القــدم المحليــة فــي 

جميــع أنحــاء الســلطنة. وقــد تــم تقديــم الدعــم ل 1٥ فريقــا جديــدا فــي عــام 2017م .

ــن  ــع م ــد واس ــًا بتأيي ــى أيض ــل تحظ ــب، ب ــة فحس ــاق الرياض ــدى عش ــرة ل ــعبية كبي ــراء بش ــب الخض ــادرة المالع ــى مب وال تحظ
ــاء الترابــط  المجتمــع ، حيــث تلعــب المالعــب المشــيدة دورا هامــا كأماكــن للتجمــع و إلســتضافة الفعاليــات واإلحتفــاالت وبن
المجتمعــي فيمــا يتعلــق بهــذه األنشــطة.  وفــي العــام الماضــي، أعلــن البنــك أيًضــا عــن إلتزامــه ببنــاء مالعــب كــرة قــدم فــي 

ــن.  ــدارس للمعاقي م

أكثر مبادرات المسؤلية اإلجتماعية تأثيرا
 في السلطنة
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جسر المستقبل

منــذ عــام 2012م عمــل برنامــج »جســر المســتقبل« علــى تقديــم المنــح التعليميــة للشــباب العمانــي الذيــن هــم تحــت مظلــة 
الرعايــة االجتماعيــة، ممــا ســاعد علــى تعزيــز أوضاعهــم االجتماعيــة. فــي عــام 201٤م ، ومــن خــالل الشــراكة مــع وزارة التعليــم 
العالــي ، تــم توســيع نطــاق البرنامــج للتركيــز علــى دعــم الشــباب للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس. وكجــزء مــن جهــوده 
المســتمرة، فقــد قــام بنــك مســقط برعايــة 20 طالًبــا فــي العــام الدراســي 2017/2016م، ليصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن 

هــذا البرنامــج إلــى 21٩ طالًبــا.

تضامن

ــز  ــة، بالتركي ــة اإلجتماعي ــع وزارة التنمي ــراكة م ــذه بالش ــم تنفي ــة يت ــؤولية اإلجتماعي ــج للمس ــو برنام ــن، وه ــج تضام ــوم برنام يق
ــاة  ــم حي ــية لمنحه ــة األساس ــة المنزلي ــزة اإللكتروني ــم باألجه ــالل تزويده ــن خ ــة م ــة اإلجتماعي ــة للرعاي ــر الخاضع ــى األس عل
أفضــل . ولقــد قــام البنــك بتوزيــع وحــدات تكييــف الهــواء والثالجــات والغســاالت، علــى أكثــر مــن ٥00 عائلــة فــي جميــع أنحــاء 
الســلطنة، ممــا أثــر فــي حيــاة اآلالف مــن العمانييــن. كمــا ســعى البرنامــج إلــى اإلســتثمار فــي مختلــف شــرائح المجتمــع، بمــا 

فــي ذلــك جمعيــة محليــة، حيــث قــام البنــك بتوفيــر جميــع متطلبــات تكييــف الهــواء فــي المقــر الرئيســي للجمعيــة. 

وفــي عــام 2017م، ســعى البنــك إلــى تعزيــز روح الشــراكة مــن خالل تشــجيع الموظفيــن على المســاعدة فــي توزيع المســاعدات 
، ممــا عــزز الشــعور بالوحــدة واإلنتمــاء بيــن موظفــي بنك مســقط.

) إجمالي األسر 7٣٨(

بناًء على متوسط عدد أفراد األسر المقدر ب٣ أفراد، فإن عدد المستفيدين يقدر ب 2,٩٥٣ فرد
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* Provided hearing aids for 10 children under the age of 4
* Provided air-conditioning units towards a local charitable organization
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* توفير أجهزة المساعدة على السمع لعشر أطفال دون سن األربع سنوات - 2016 
* توفير أجهزة تكييف لجميعة خيرية محلية- 2017 

مجموع الطلبة المستفيدين 21٩
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زاد الطلــب علــى برنامــج المالعــب الخضــراء بشــكل كبيــر منــذ إطالقــه ألول مــرة فــي عــام 2012م والــذي يعــد  األكثــر شــعبية مــن 
مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة لبنــك مســقط ،الهــدف الرئيســي مــن البرنامــج هــو دعــم فــرق كــرة القــدم األهليــة العمانيــة 
المســجلة مــن خــالل تعشــيب مالعبهــم، ومــن هنــا جــاء اســمها »المالعــب الخضــراء« وذلــك تأكيــدًا علــى هــدف بنــك مســقط 

نحــو تحقيــق مجتمــع رياضــي  أكثــر نشــاًطا.

ــر  ــة أكث ــع آلي ــم وض ــس اإلدارة. يت ــاء مجل ــن أعض ــو م ــكل عض ــن دور ل ــع تعيي ــًا م ــرق إداري ــم الف ــي تنظي ــج ه ــات البرنام متطلب
ــة.  ــؤولية المجتمعي ــاء للمس ــل األعض ــم وتحم ــي الدع ــم تلق ــهل عليه ــا يس ــق، مم ــكل فري ــًا ل تنظيم

المبــادرة هــي أكبــر مــن مجــرد مالعــب لكــرة القــدم، وذلــك ألن المالعــب تســتقبل مجموعــة مــن األنشــطة الرياضيــة 
والمناســبات المجتمعيــة التــي تعــزز التماســك االجتماعــي. ونتيجــة لذلــك، فــإن المالعــب الخضــراء ال تخــدم اآلالف مــن عشــاق 
الرياضــة فقــط، بــل تخــدم شــريحة أكبــر مــن المجتمــع العمانــي، حيــث توفــر مســاحات خضــراء إلجــراء المناســبات والفعاليــات 

ــلطنة.  ــاء الس ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة واالجتماعي الرياضي

فــي عــام 2017م تقــدم ٨6 فريــق أهلــي و هــو مــا يمثــل زيــادة ملحوظــة بنســبة ٣٣0٪ مقارنــة ب 20 فريــق أهلــي فــي عــام 2012 و 
لقــد تــم افتتــاح 1٥ ملعبــا و تــم فتــح بــاب التســجيل للفــرق الجديــدة. ومنــذ بــدء البرنامــج، تــم دعــم 7٨ فريًقــا وتــم افتتــاح ٣6 

ملعبــًا. 

وقــد لوحــظ أيًضــا ، أن الفــرق التــي قدمــت فــي اآلونــة األخيــرة تمكنت مــن الوصــول إلى أهدافهــا في تعشــيب مالعبهــا، وإقامة 
األضــواء الكاشــفة أو تركيــب معــدات تحليــة الميــاه بمعــدل أســرع بكثيــر ممــا كان متوقــع. ويرجــع ذلــك إلــى التشــجيع الــذي 

تتلقــاه الفــرق مــن البنــك للتعامــل مــع تحدياتهــم مــن خــالل اســتخدام اإلرشــادات الــواردة فــي نمــاذج الطلبــات ومتطلباتهــا.

لقــد بــدأت الفــرق بتنظيــم و التجهيــز مــع  المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ممــا ســاهم فــي تقليــل وقــت إكمــال المشــروع  كمــا 
لوحــظ التقديــم علــى انــواع مختلفــة مــن الدعــم مثــل اإلنــارة و تركيــب معــدات تحليــة الميــاه. 

مقدمي طلبات المالعب الخضراء
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دراسة حالة: المالعب الخضراء
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معايير التأهيلية

وضــع البنــك عــدة معاييــر  للتأهــل  للبرنامــج، وكجــزء مــن هــذه المعاييــر  هــو  ضــرورة أن يكــون لــدى الفريــق مقــدم الطلــب مــا ال 
يقــل عــن ٣00 عضــو، وإظهــار  تأثيــر  الفريــق اإليجابــي علــى مجتمعهــم مــن خــالل األنشــطة العاديــة و / أو التطوعيــة، كمــا يجــب 

أن يثبــت أنــه قــادر  ماليــًا علــى الحفــاظ علــى الملعــب وتشــغيله.

الخطط المستقبلية

بعد نجاحه الكبير  ومساهماته العديدة في المجتمعات، يدرس بنك مسقط ما يلي:

العمــل علــى اإلســتمرار  فــي توســيع نطــاق وصــول المالعــب الخضــراء إلــى جميــع أنحــاء الســلطنة مــن خــالل العمــل مــع   
ــا. ــق أهدافه ــة لتحقي ــات المحلي المجتمع

تزويد المالعب بالطاقة الشمسية واإلضاءة الصديقة للبيئة.  

إجراء تقييم بهدف زيادة عدد الفرق المستفيدة كل عام.  

إنشاء مدارس كرة قدم لأطفال في مختلف مواقع المالعب الخضراء.  

الباطنة

الشرقية

الظاهرة

الداخلية

مسقط

مسندم

٢7 فريق

١٨
فريق

١٧
٨فريق

فرق
٧

فرق

١ فريق

المستفيدين من الرياضة الخضراء حسب المحافظات

ااااااا
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مبادرة بصمات

ــة  ــت حمل ــد تمكن ــد. ولق ــة األم ــة وطويل ــة والحيوي ــراكات القيم ــجيع الش ــدف تش ــام 2016م، به ــات ع ــادرة بصم ــالق مب ــم إط ت
ــي  ــج الت ــازات والبرام ــة باإلنج ــنة مليئ ــت س ــد كان ــام 2017م، فق ــدار  ع ــى م ــرة عل ــوات كبي ــق خط ــة تحقي ــؤولية اإلجتماعي المس
تجــاوزت أهدافهــا. وقــد عــزز النجــاح الــذي يحققــه البنــك مــن عالقتــه بالمؤسســات الحكوميــة وتزويــد المؤسســات الصغيــرة 

ــى. ــرص ال تضاه ــة بف ــطة المحلي والمتوس

ولقــد تــم إطــالق مبــادرة بصمــات تحــت أربعــة مواضيــع: الثقافــة الماليــة واإلســتثمار  فــي الســياحة وتوفيــر  الطاقة والمســاحات 
الخضــراء. و التــي تهــدف إلــى دعــم تنويــع اإلقتصــاد والتوفيــر  وأنمــاط الحيــاة الصحية.

الثقافة المالية
برنامج شهادة الثقافة المالية »ماليات«

يواصــل بنــك مســقط تقديــم المزيــد دائمــًا والتواصــل مــع زبائنــه والمســاهمين، وبهــدف تقديــم الدعــم للمواطنيــن والمقيمين 
ــهادات  ــج لش ــن برنام ــارة ع ــو عب ــات« وه ــج »مالي ــاء برنام ــك بإنش ــام البن ــد ق ــع فق ــرة والمجتم ــاه األس ــؤوليتهم تج ــاء بمس للوف
التمويــل الشــخصي والتــي ســيتم طرحهــا علــى الجمهــور فــي عــام 201٨م. برنامــج »ماليــات« هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن أدوات 

التعليــم التــي يتــم تقديمهــا للمشــاركين لمنحهــم المهــارات الماليــة األساســية إلدارة وإتخــاذ قــرارات شــؤونهم الماليــة. 

يتم تقسيم البرنامج إلى ثالثة أجزاء:

الجــزء األول: مراجعــة متعمقــة إليــرادات ونفقــات ســلطنة عمــان إلعطــاء فهــم واســع حــول كيفيــة ســعي حكومة الســلطنة 
جاهــدة لجعــل حيــاة المواطنيــن العمانييــن أفضــل فــي مختلــف النواحي. 

الجزء الثاني: التعريف بعمق بأفضل الممارسات المالية، حسب الفئات العمرية المختلفة للمشاركين.

الوعي المالي للمبتدئين )20-2٤ سنة(

الوعي المالي للمهنيين في الطبقة الوظيفية المتوسطة )2٥-٣٥ سنة(

الوعي المالي لأسر الشابة )أكبر  من ٣٥ سنة(

الجزء الثالث: الحصول على شهادة معتمدة بعد إكتمال برنامج أفضل الممارسات المالية . 



المستثمر الصغير

ــن  ــي س ــة ف ــات المجتمعي ــع اإلمكاني ــاه رف ــك تج ــؤولية البن ــاء بمس ــن الوف ــزأ م ــزء ال يتج ــر ج ــتثمر الصغي ــج المس ــكل برنام يش
مبكــر. ويهــدف برنامــج المســتثمر الصغيــر لتطويــر معرفــة األطفــال باألنشــطة الماليــة وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة ليصبحــوا 
رواد أعمــال مســتقبليين.و بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم، يتــم حاليــًا تقديــم التدريــب إلــى 10،000 طالــب. وفــي عــام 2017م 
، تجــاوز البنــك هدفــه  فــي تدريــب وهــو ٥000 طالــب حيــث تمكــن مــن تدريــب أكثــر مــن ٥,٥00 طالــب مــن المــدارس الحكوميــة 
ــا  ــار. كم ــة وظف ــرقية والداخلي ــرة والش ــات الظاه ــة محافظ ــي 201٨م لتغطي ــج ف ــتمر البرنام ــة. وسيس ــقط والباطن ــي مس ف

سيســتهدف مدرســة للصــم كجــزء مــن برنامــج المســتثمر الصغيــر فــي عــام 201٨م.

إرشاد

يشارك بنك مسقط خبرته المالية التي أكتسبها خالل أكثر من ثالثة عقود في برنامج إرشاد، وهو عبارة عن مركز للتدريب 
المالي داخل البنك. سيتم اإلستفادة من الثروة المعرفية للبنك عن طريق إنشاء منصة تلتقي من خاللها إدارة البنك مع 

الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة واألفراد والموظفين لتوجيههم للوصول إلى أهدافهم فيما يتعلق بتحقيق 
الكفاءة المالية المثلى. 

)PACP( حملة التوعية مع الهيئة العامة لحماية المستهلك

هنــاك حاجــة مســتمرة لحمــالت التوعيــة الماليــة العامــة حيــث يســتلم البنــك مالحظــات  بشــكل متزايــد تتعلــق بإســتهداف 
األشــخاص مــن قبــل إعالنــات كاذبــة، وأنشــطة اإلصطيــاد اإلحتيالــي ومجموعــة مــن عمليــات اإلحتيــال األخــرى. ونتيجــة لذلــك، 
فقــد قــام البنــك بالشــراكة مــع هيئــة حمايــة المســتهلك بإطــالق حملــة توعيــة لتثقيــف الجمهــور بشــأن اإلعالنــات المضللــة 
ومزايــا اإلدخــار  والتخطيــط المالــي. ولقــد تــم نشــر  الرســائل علــى جميــع المنصــات المتاحــة بمــا فــي ذلــك وســائل التواصــل 
ــزال  ــائل ال ت ــن الرس ــر 2017م، ولك ــي أكتوب ــة ف ــت الحمل ــون. اختتم ــو  والتلفزي ــة والرادي ــات اإلعالني ــف واللوح ــي والصح اإلجتماع

تتــردد فــي جميــع إتصــاالت البنــوك كتذكيــر  مســتمر ولزبائــن البنــك والمعنييــن بمصالــح البنــك.

اإلستثمار في السياحة
تلعــب الســياحة دورًا محوريــًا بشــكل متزايــد فــي مســتقبل الســلطنة اإلقتصــادي. ومــن هــذا المنطلــق فــإن البنــك يســعى إلــى 
اإلســتثمار فــي المجتمعــات المحليــة مــن أجــل توفيــر فــرص الســياحة المســتدامة والســياحة البيئيــة. ومــن خــالل التعــاون مــع وزارة 

الســياحة فــإن بنــك مســقط يعمــل علــى تيســير الحلــول المســتدامة المــدرة للدخــل فــي المجتمعــات الريفيــة داخــل الســلطنة.

توفير الطاقة
حلقات عمل التوعية بالطاقة البديلة

كجــزء مــن إســتراتيجية بنــك مســقط فقــد إتخــذ نهجــًا شــاماًل تجــاه مبادراتــه الخضــراء مــع وضــع عمليــة بنــاء الوعــي دائمــا 
كعنصــر أساســي. وفــي عــام 2017م ، تــم منــح مــا يزيــد عــن 1٥00 طالــب مــن جميــع األعمــار والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
حلقــات عمــل متخصصــة حــول أفضــل الممارســات وخيــارات اإلســتثمار الواعيــة بيئيــًا فــي مصــادر الطاقــة البديلــة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، ســيخضع موظفــي البنــك أيًضــا لحلقــة تســتهدف كيفيــة اإلســتفادة مــن مبــادرات البنــك العديــدة و ذلــك فــي عــام 

201٨م.

المساحة الخضراء
أعلــن بنــك مســقط فــي عــام 2016م وإحتفــااًل باليــوم الوطنــي الســادس واألربعيــن ، عــن تخطيطــه لبنــاء حديقــة عامــة حديثــة 
بالشــراكة مــع بلديــة مســقط كهديــة للمجتمــع. وفــي عــام 2017م ، قــام بنــك مســقط بتوقيــع إتفاقيــة رســمية مــع البلديــة 
وســيبدأ بالتقــدم فــي البنــاء. هــذه المبــادرة الكبــرى ســتوفر للجمهــور موقعــًا فريــدًا للترفيــه وممارســة الرياضــة. تــم تصميــم 
الحديقــة لتعزيــز اإلحســاس باإلنتمــاء واأللفــة للبيئــة الطبيعيــة وذلــك لكبــار الســن وللشــباب علــى حــد ســواء، وتدمــج مصــادر 

الطاقــة البديلــة فيمــا يتعلــق باإلضــاءة جنبــًا إلــى جنــب مــع غيرهــا مــن الميــزات الصديقــة للبيئــة.
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قلوب بنك مسقط
تلعــب المســؤولية اإلجتماعيــة دورًا أساســيًا فــي ثقافــة بنــك مســقط، ومــع إعــادة إطــالق قلــوب بنــك مســقط مؤخــرًا، وهــي 
مجموعــة تطوعيــة للموظفيــن، فــإن البنــك يشــجع كل موظــف علــى المشــاركة بــرد الجميــل للمجتمــع بالمســاهمة بمختلف 
األنشــطة التطوعيــة. فــي األعــوام الماضيــة كان العمــل التطوعــي للموظفيــن يتــم بطريقــة خاصــة وألنشــطة معينــة،  
وســتقوم مجموعــة قلــوب بنــك مســقط بتنظيــم الفعاليــات والمبــادرات واألنشــطة و ستســمح  للموظفيــن بالحصــول علــى 

ملكيــة نشــطة لتلــك المشــاريع.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ــادي  ــو  اإلقتص ــي للنم ــدر  رئيس ــي كمص ــاد العمان ــي اإلقتص ا ف ــّيً ــطة )SMEs( دوًرا رئيس ــرة والمتوس ــات الصغي ــب المؤسس تلع
ــات  ــال الخدم ــي مج ــه ف ــقط خبرت ــك مس ــارك بن ــد ش ــاد، فلق ــي اإلقتص ــاع ف ــذا القط ــة ه ــًرا ألهمي ــل. نظ ــرص العم ــق ف وخل
المصرفيــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لتعزيــز  مســتوى التعلــم وتنميــة مهــارات رواد األعمــال وذلــك مــن خــالل برامــج 

ــة. ــؤولية االجتماعي ــرة للمس مبتك

سوق خيري للمأكوالت 
لجمع التبرعات

حملة المكتبة المتنقلة
 للتبرع بالكتب

تقديم موظفي بنك مسقط الهدايا عند 
زيارتهم ل�طفال في مستشفيات محلية

التبرع بالمالمسابقة الطبخ لجمع التبرعات

 دورة بالستيشن من أجل
 جمع التبرعات لشراء مالبس

 العيد ل�سر

 مشاركة للموظفين
 بتوزيع أدوات كهربائية

 أساسية كجزء من
برنامج تضامن

 جمع التبرعات
 لجمعية خيرية
محلية

 أنشطة
 قلوب بنك

مسقط
٢٠١٧م



أكاديمية الوثبة

تماشــيًا مــع إلتــزام البنــك بالتنميــة المســتدامة، فقــد تــم إطــالق أكاديميــة الوثبــة  فــي عــام 201٤م ، وتوســعت منــذ ذلــك الحيــن 
إلــى مواقــع أخــرى فــي ُعمــان منــذ عــام 201٥م بســبب شــعبيتها ونجاحهــا. ومــع إســتمرارها فــي اكتســاب الزخــم، فلقــد ظهــر 
تأثيــر أكاديميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بوضــوح فــي المؤسســات الناجحــة التــي تخرجــت مــن البرنامــج. حيــث وصــل 

مجمــوع خريجــي هــذا البرنامــج ٥0 شــخًصا مــن األكاديميــة منــذ عــام 201٤م. 

الخريجونالسنةالموقع
201412ممسقط

201512مصحار
201512مصاللة

201614ممسقط
201712منزوى

201710مصحار

ميثاق للصيرفة اإلسالمية

ــون  ــة تومس ــع مؤسس ــراكة م ــام 2017م بالش ــطة” ع ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــليريت المش ــاق أكِس ــة “ميث ــالق بواب ــم إط ــد ت لق
ــريعة  ــع الش ــق م ــة تتواف ــو  بطريق ــى النم ــاعدتهم عل ــاماًل لمس ــورًدا ش ــال م ــاب األعم ــة ألصح ــة اإللكتروني ــر البواب ــرز. توف رويت

ــالمية. اإلس

1,296

1,728

أكاديمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

@@ بناء على متوسط حجم الشركات الصغيرة
    والمتوسطة ، 6 موظفين

384 @

إجمالي
عدد المستفيدين

عدد المستفيدين
الغير مباشرين

عدد المستفيدين
المباشرين

ــرة  ــركات الصغي ــي الش )إجمال
والمتوســطة المدعومــة 72(



تقرير  االستدامة 
2017٤1م

دراسة حالة : قصة نجاح مؤسسة من المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة - الروائع الشامخة 

عليــاء النبهانيــة هــي صاحبــة مزرعــة دواجــن ، يطلــق عليهــا الروائــع الشــامخة ، فــي واليــة منــح ، بســلطنة عمــان. تمــت التوصيــة 
بهــا ألكاديميــة الوثبــة، لتشــارك فــي الفصــل الدراســي لعــام 201٨م. فيمــا يلــي بعــض النقــاط البــارزة فــي رحلتهــا لريــادة األعمــال:

2012م - بدأت علياء عملها في المنزل بتربية ٥00 دجاجة وبدون إمكانيات مناسبة للتحكم في المناخ.

اعتمــد نمــو أعمالهــا علــى عامليــن وهمــا التقلبــات فــي درجــة الحــرارة وقــدرة منزلهــا علــى اســتيعاب أعــداد الدواجــن. شــهدت 
عليــاء طلًبــا كبيــًرا علــى الدجــاج الطــازج الــذي يتــم تســليمه إلــى المنــازل، وفــي عــام 201٣م عملت علــى توســيع نشــاطها التجاري.

2013م - قامــت عليــاء بتوســيع أعمالهــا وتوقيــع عقــد إيجــار لمــدة 10 ســنوات لقطعــة أرض بواليــة منــح. وكانــت مســاحة تلــك 
األرض ٥ فــدان. ولقــد حققــت طاقتهــا اإلنتاجيــة زيــادة حيــث وصلــت إلــى ٤٥00 دجاجــة فــي الشــهر.

2017م - انضمــت عليــاء إلــى أكاديميــة الوثبــة لتتعــرف علــى كيفيــة تنميــة نشــاطها التجــاري. فــي بدايــة البرنامج ، بلغــت طاقتها 
اإلنتاجيــة مــن ٩000-1٥000 دجاجــة في الشــهر.

ــى  ــة إل ــا اإلنتاجي ــت طاقته ــة ، ارتفع ــة الوثب ــة أكاديمي ــاخ، وبنهاي ــي المن ــم ف ــد للتحك ــق جدي ــاء مرف ــاء ببن ــت علي 2018م - قام
2٤,000 دجاجــة شــهرًيا. ولقــد ســعت عليــاء للحصــول علــى أرض تبلــغ مســاحتها أكثــر مــن ضعــف األرض الحاليــة )لتربيــة الدجــاج  
والزراعــة ، وتجهيــز الدجــاج( ، وهــي حاليــًا تعمــل مــع وزارة التجــارة والصناعــة للحصــول علــى التراخيــص الالزمــة لهــذا التوســع 

علــى المــدى الطويــل.

ــة البرنامــج موضحــة أعــاله )يســار(. فــي عــام 201٨م ، أضافــت منشــأة جديــدة للتحكــم فــي  المرافــق المســتخدمة فــي بداي
المنــاخ )فــي الوســط واليســار(. كمــا قامــت بتجديــد عقــد إيجــار قطعــة األرض  لمــدة 10 ســنوات إضافيــة. وتعــود عليــاء بالفضــل 

ألكاديميــة الوثبــة لمســاعدتها علــى فهــم أساســيات الريــادة والتــي ســتمكنها مــن إدارة أعمالهــا التجاريــة بنجــاح.



الصيرفة 
بمسؤولية



تقرير  االستدامة 
2017٤٣م

يعمــل البنــك بجهــد وبمســؤولية ســعًيا إلــى تطويــر التنميــة اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة المســتدامة عــن طريــق نهــج إدارة 
المخاطــر  وممارســات اإلقــراض، وأنشــطة المســؤولية اإلجتماعيــة، وأيًضــا مــن خــالل تكييــف عمليــات البنــك  بهــدف الحــد مــن 
ــر البيئــي المباشــر  للبنــك. عندمــا وقــع بنــك مســقط مبــادئ خــط اإلســتواء قبــل عشــر ســنوات، فقــد التــزم بدمــج أفضــل  األث
الممارســات المســتدامة فــي أنشــطة إقــراض الشــركات مــن خــالل إدارة المخاطــر البيئيــة واإلجتماعيــة. كمــا يلتــزم بنك مســقط 

أيضــا بتقديــم الدعــم لزبائنــه إلتخــاذ قــرارات ماليــة مســؤولة فــي جميــع مراحــل حياتهــم.

إنطالقــًا مــن المبــادئ التوجيهيــة للبنــك لضمــان التســويق واإلقــراض بمســؤولية، وصــواًل إلــى مبــادرات التعليــم المالــي وإقــراض 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، فــإن بنــك مســقط يقــدم خدماتــه للمجتمعــات التــي يعمــل فيهــا ويدعــم اســتقرار  النظــام 

المالــي مــن خــالل تنفيــذ إجــراءات مصرفيــة مســؤولة.

 

إدارة المخاطر
ــا فــي الحفــاظ علــى أصــول وإســتثمارات مســاهمي وزبائــن البنــك وهــي جــزء ال يتجــزء  تلعــب إدارة المخاطــر دوًرا محورّيً
ــوق  ــة حق ــادة قيم ــزام بزي ــك باإللت ــة البن ــع رؤي ــر م ــم إدارة المخاط ــة قس ــى رؤي ــك. وتتماش ــي البن ــرار  ف ــع الق ــة صن ــن عملي م
المســاهمين، وغــرس الثقــة فــي الســوق وتخفيــف القيــود التنظيميــة مــن خــالل إدارة المخاطــر بطريقــة حكيمــة واســتباقية 

ــر. ــات إدارة المخاط ــال تقني ــي مج ــة ف ــات العالمي ــل الممارس ــع أفض ــى م تتماش

يعــرض الجــدول أدنــاه بعــض المخاطــر الرئيســية التــي تــم تحديدهــا  عــام 2017م واســتجابة بنــك مســقط إلدارة هــذه المخاطــر  
بشــكل إســتباقي.

إستجابة بنك مسقطالمخاطر الرئيسية

إرتفاع مستوى مخاطر اإلئتمان بسبب 
إستمرار انخفاض أسعار  النفط، مما يؤدي 

إلى تحديات داخل بيئة التشغيل

من بين اإلجراءات المهمة التي اتخذها بنك مسقط هي إعادة هيكلة 
التسهيالت اإلئتمانية وتطبيق معيار التسعير المعتمد على المخاطر  

ومواصلة مراقبة الحسابات لضمان الحفاظ على جودة األصول.

زيادة مخاطر  السيولة

أجرى بنك مسقط إختبارات ضغط السيولة الديناميكية، في إطار  عملية 
تقييم لمستوى السيولة وإدارتها )LAMP( وواصل عملية المراقبة بهدف 

ضمان وجود خطة تمويل طارئة قوية للوفاء بمتطلبات السيولة في ظل 
سيناريوهات التعرض لضغوط.

التهديد المستمر  ألمن المعلومات من 
خالل الهجمات السيبرانية

قام بنك مسقط بتحديث نظام حماية البيانات وشمل مراقبة البوابة لتعزيز  
مراقبة / اإلستجابة للحوادث األمنية ومراقبة فقدان البيانات.

أول بنك في الشرق األوسط 
يوقع مبادئ خط االستواء



)IIF( معهد التمويل الدولي

مبادئ خط اإلستواء

منــذ عــام 2007م، كان البنــك واحــًدا مــن 92 مؤسســة ماليــة عالميــة قامــت بالتوقيــع علــى مبــادئ خــط اإلســتواء. ولقــد تــم إعتمــاد 
مبــادئ خــط اإلســتواء لضمــان قيــام البنــك بتمويــل المشــاريع التــي يتــم فيهــا إدارة المخاطــر البيئيــة واإلجتماعيــة بشــكل صحيــح. 
إن بنــك مســقط يــدرك أهميــة تغيــر  المنــاخ والتنــوع البيولوجــي وحقــوق اإلنســان كمــا يؤمــن بضــرورة تجنــب التأثيــرات الســلبية علــى 
األنظمــة البيئيــة والمجتمعــات المحليــة المتأثــرة بالمشــاريع و / أو  الحــد مــن تلــك التأثيــرات. ويؤمــن البنــك أيًضــا بــأن تبنــي مبــادئ 

خــط اإلســتواء واإللتــزام بهــا ســيوفر  مزايــا كبيــرة لزبائــن البنــك وللمعنييــن بمصالــح البنــك وألعمــال البنــك والمجتمــع والبيئــة.

نظام اإلدارة اإلجتماعية والبيئية

ــه،  يســعى البنــك باســتمرار  لضمــان إتبــاع ممارســات اإلدارة اإلجتماعيــة والبيئيــة الفعالــة لجميــع أنشــطته ومنتجاتــه وخدمات
مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى ضمــان أن جميــع اآلنشــطة التــي يقــوم بهــا البنــك تتماشــى مــع موافقــة مجلــس اإلدارة  علــى 
سياســة نظــام اإلدارة اإلجتماعيــة والبيئيــة. كمــا اعتمــد البنــك سياســة نظــام اإلدارة اإلجتماعيــة والبيئيــة باإلضافــة إلــى اعتمــاد 
اإلجــراءات التــي تتوافــق مــع مبــادئ خــط اإلســتواء. كمــا قــام البنــك   بتطبيــق إجــراءات اإلدارة اإلجتماعيــة والبيئيــة لتزويــد الزبائــن 

بالقــروض.

ــع  ــم جمي ــة وتقيي ــى مراجع ــد عل ــرى بالتأكي ــركات الكب ــي الش ــن ف ــع الزبائ ــل م ــي تتعام ــام الت ــزام األقس ــك بإلت ــى البن وقض
المشــاريع، والقــروض واإلســتثمارات المتعلقــة بالمتطلبــات اإلجتماعيــة والبيئيــة. حيــث ســيقوم مديــر الشــؤون البيئيــة بالتأكيــد 
علــى أن جميــع قــرارات اإلســتثمار  مدعومــة بالوثائــق المناســبة وقــت طلــب الزبــون الحصــول علــى قــرض، بمــا فــي ذلــك قائمــة 
المراجعــة المتعلقــة باألنشــطة البيئيــة واإلجتماعيــة والــذي يعتبــر  جــزًءا مــن عمليــات مراجعــة القــروض وصرفهــا للشــركات 

التــي تعمــل فــي مجــاالت أو  قطاعــات خطــرة.

الخدمات الوقائية

ــاء  ــان بق ــام 2017م لضم ــي ع ــراف اآلل ــزة الص ــن أجه ــة أم ــروع وأنظم ــع الف ــة لجمي ــات دوري ــت فحوص ــة: أجري المخاطــر المادي
ــم. ــكل دائ ــة بش ــق محمي المراف

الصحة والسالمة )HSE(: يعتبر البنك أن موظفيه هم األصول األكثر  قيمة، كما يلتزم البنك  بضمان عمل جميع الموظفين 
في بيئة عمل آمنة وفي عام 2017م، ركزت وحدة الصحة والسالمة على القيام بأنشطة تهتم بالتوعية الصحية، أو  السالمة 

المرورية، والتزام اآلخرين بمعايير الصحة والسالمة. كما أجرت وحدة الصحة والسالمة أيضًا تدريبها السنوي إلخالء الموظفين 
في حالة إندالع الحرائق ال قدر  اهلل.

خصوصية الزبائن

ــة  ــاًل بسياس ــك، وعم ــا بذل ــًا من ــن. وإلتزام ــات الزبائ ــرية معلوم ــق بس ــي المتعل ــون المصرف ــن القان ــادة 72 م ــك بالم ــزم البن يلت
الخصوصيــة المتبعــة فــي البنــك، ال يتــم الفصــح عــن أي معلومــات عــن الزبائــن آلخريــن بــدون موافقــة مســبقة مــن الزبــون أو 

ــي. ــزي العمان ــك المرك ــة البن موافق

بنــك مســقط هــو عضــو فــي معهــد التمويــل الدولــي IIF، وهو عبــارة عن جمعيــة عالميــة رائــدة للمؤسســات المالية 
والتــي تضــم مــا يقــارب ٥00 عضــو مــن أكثــر مــن 70 دولــة. مهمــة معهــد التمويــل الدولــي هــي دعــم األعضــاء فــي 
إدارة المخاطــر، الدعــوة للسياســات الماليــة واإلقتصاديــة التنظيميــة التــي تحظــى بإهتمــام واســع مــن أعضائهــا 

وتعزيــز اإلســتقرار المالــي العالمــي والنمــو اإلقتصــادي المســتدام.
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ــات  ــة الخدم ــي محفظ ــن إجمال ــل 20٪ م ــا يمث ــو  م ــي، وه ــال عمان ــار  ري ــك 1.16 ملي ــي البن ــاوالت ف ــاع المق ــة قط ــغ محفظ تبل
المصرفيــة للشــركات الكبــرى، حيــث يمثــل أفضــل 20 حســاًبا نســبة 70٪ مــن قطــاع المقــاوالت، وهــي فــي معظمهــا مملوكــة 
للحكومــة. وبالنظــر  إلــى اإلنكمــاش اإلقتصــادي الحالــي، فقــد تعرضــت ميزانيــات المشــاريع الجديــدة لضغــوط والتأخيــر  
فــي الحصــول علــى مســتحقات الحكومــة وهــو  مــا  وضــع ضغوًطــا علــى أداء وربحيــة زبائــن البنــك فــي مختلــف القطاعــات 
ــاف  ــه واستكش ــول لدي ــل األص ــودة دلي ــم ج ــاًرا لتقيي ــك إختب ــرى البن ــك، أج ــة لذل ــاوالت. ونتيج ــاع المق ــة قط ــة وخاص الصناعي

ــتقبل. ــي المس ــع ف ــب أي تراج ــه وتجن ــى جودت ــاظ عل ــين و / أو الحف ــة لتحس ــائل بديل وس

الهدف:
إجراء مراجعة تفصيلية لمحفظة المقاوالت لتقييم حالة المحفظة من خالل:  

إجراء تحليل قطاع األعمال  

القوة المالية للمقترض  

نموذج أعمال المقترض والتنوع  

تقييم قدرات المالك  

ــة  ــتدامة مصمم ــول إس ــت حل ــي تضمن ــن، والت ــة بالزبائ ــتراتيجيات خاص ــراءات واس ــر إج ــم تطوي ــد ت ــة فق ــى النتيج ــتناًدا إل واس
ــركة. ــة الش ــد لوضعي ــكل فري ــا وبش خصيًص

النهج / العمليات:
تحديد جميع حسابات المقاوالت ووضع هيكل للمحفظة يوضح التعرض الحالي وتقييم مستوى المخاطر  

تشخيص الصحة المالية مع العوامل الرئيسية  

فهم الوضع المالي والسوق للمالك وقدراتهم على دعم الشركة  في ظل التوجهات اإلقتصادية الحالية  

إستراتيجيات وتوجهات عمل المقترضين  

النتائج:
قام البنك بتحديد العديد من اإلعتبارات الرئيسية لتحقيق التوازن قبل تمويل المشاريع الجديدة:  

قيــاس قــوة أوامــر التشــغيل - ضمــان أن المقتــرض لديــه خــط مناســب للعمــل  وهــو  ما يســاعد البنــك على فهــم التدفقات   
ــتقبلية. النقدية المس

تقييم القوة المالية للشركة األم - ضمان وجود دعم إضافي عند التعرض لحاالت طارئة.  

تجنب اإلستحواذ على حدود معينة للمشاريع لبنوك أخرى أثناء تنفيذ تلك المشاريع.  

ضمــان اإلغــالق المالــي لصاحــب المشــروع قبــل توســيع نطــاق التســهيالت الممنوحــة لشــركات الخدمــات الهندســية   
لعقــود القطــاع الخــاص الكبيــرة، كل حالــة علــى حــدة.

التعامل المعتدل مع الشركات األجنبية.  

ــاس دوري  ــى أس ــة عل ــن المحفظ ــل 70٪ م ــابًا يمث ــل 20 حس ــردي ألفض ــم ف ــراء تقيي ــتقوم اإلدارة بإج ــك، س ــى ذل ــة إل وباإلضاف
وســيتم إتخــاذ إجــراءات محــددة لــكل حالــة علــى الحســابات المعرضــة لضغــوط. فــي حيــن ســيتم تقديــم حســابات الرصيــد 
 إلــى لجنــة داخليــة  لتحديــد اإلجــراءات التــي اتخذتهــا بشــأن الحســابات المعرضــة لضغــوط و التــي ســيتم اإلبــالغ عنهــا.
تــم طــرح هــذا اإلختبــار  علــى الحســابات األخــرى المعرضــة لضغــوط فــي مختلــف القطاعــات. بالنســبة للحســابات التــي تعمــل 

بشــكل جيــد ليتــم تطويــر إســتراتيجيات مســتوى الحســاب إمــا لتطويــر  العالقــات أو الحفــاظ عليهــا أو الخــروج منهــا.

دراسة حالة: إتخاذ تدابير إستباقية تجاه الحسابات 
المعرضة للضغوط



منع الجرائم المالية
نظــرًا  ألن عمليــات اإلحتيــال وغســيل األمــوال هــي أكثــر  الجرائــم شــيوًعا فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، يســتمر  البنــك  بوضــع 

أهميــة قصــوى لمكافحــة الجرائــم الماليــة ووضــع متطلبــات اإللتــزام المرتبطــة بهــا.

فــي عــام 2017م، قــام بنــك مســقط بنشــر  سياســة مكافحــة غســيل األمــوال علــى موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت وتــم 
تزويــد جميــع الموظفيــن بتدريــب لمكافحــة غســيل األمــوال. كمــا يوجــد لــدى البنــك مســؤول عــن اإلبــالغ عــن غســيل األمــوال 
مدعــوم بفريــق مكافحــة غســيل األمــوال )AML( المؤهــل بشــكل كامــل. كمــا يســتخدم البنــك أنظمــة لمراقبــة المعامــالت 
بشــكل متواصــل وإبــالغ الســلطات المختصــة عــن المعامــالت المشــبوهة. كمــا يخضــع جميــع موظفــي بنــك مســقط لتدريبات 
متواصلــة علــى مكافحــة غســيل األمــوال بحيــث ينبغــي عليهــم إجــراء إختبــار  علــى مكافحــة غســيل األمــوال. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يخضــع مجموعــة مــن موظفــو الخطــوط األماميــة لتدريــب معــزز لضمــان مواكبتهــم آلخــر التطــورات فــي هــذا المجــال.

ــر   ــامل لمخاط ــم ش ــراء تقيي ــة إلج ــع منهجي ــن وض ــك م ــن البن ــد تمك ــال، وق ــة اإلحتي ــج لمكافح ــقط برنام ــك مس ــد ببن يوج
اإلحتيــال، كمــا يســتخدم الفريــق البرامــج للمســاعدة فــي تحديــد عمليــات اإلحتيــال وتســجيلها واإلبــالغ عنهــا. باإلضافــة إلــى 

ــقط. ــك مس ــي بن ــال ف ــع اإلحتي ــل م ــراءات التعام ــن بإج ــع الموظفي ــد جمي ــم تزوي ــه يت ــك، فإن ذل

ولقــد قــام بنــك مســقط عــام 2017م بتجهيــز  حملــة علــى مســتوى الســلطنة  بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لحماية المســتهلك 
لزيــادة الوعــي حــول عمليــات اإلحتيــال بجميــع أنحــاء الســلطنة

الترويج للمنتجات
ــات  ــات والخدم ــروض المنتج ــن ع ــار  ع ــل لإلستفس ــوات التواص ــن قن ــعة م ــة واس ــاهمين مجموع ــقط للمس ــك مس ــدم بن يق
ــر   ــا أن تقري ــورات كم ــي والمنش ــل االجتماع ــات التواص ــاالت ومنص ــز االتص ــت ومرك ــبكة اإلنترن ــى ش ــك عل ــع البن ــالل موق ــن خ م

ــة. ــفافة ودقيق ــات ش ــى أن المعلوم ــاهمين إل ــيطمئن المس ــذا، س ــتدامة ه اإلس

تسليط الضوء على: 
العمل بدون ورق

بــدأ بنــك مســقط فــي العمــل نحــو تنفيــذ 
ــول   ــة الحص ــى موافق ــول عل ــة الحص عملي
ــرى  ــام أخ ــذ مه ــي وتنفي ــرض رقم ــى ق عل
  Omnidoc و  Omniflow باســتخدام نظــام

ــام 2017م. ــي ع ف



تقرير  االستدامة 
2017٤7م

حماية البيئة
ــر  ــدى تأثي ــك م ــدرك البن ــن، ي ــن الموظفي ــدد م ــر  ع ــك أكب ــي تمتل ــلطنة، والت ــي الس ــدة ف ــة الرائ ــة المالي ــك  المؤسس ــة البن بصف
المتطلبــات مــن المــوارد علــى البيئــة ويتحمــل المســؤولية حــول اآلثــار  الناجمــة عــن أعمــال البنــك  علــى كوكــب األرض بمــا فــي 
ذلــك الغــالف الجــوي والنظــم البيئيــة، و نظــرا ألن البنــك يضــع األفــراد فــي محــور إهتمامــه فــإن األثــر البيئــي الــذي يتنــج يأتــي 
مــن إســتهالك الطاقــة المســتخدمة فــي مبنــى البنــك، واســتهالك الميــاه واســتهالك الــورق والنقــل والتخلــص مــن النفايــات 
وغيرهــا مــن المــواد المســتخدمة. ولتقليــل اآلثــار  البيئيــة الناجمــة عــن األنشــطة  التشــغيلية، يقــوم البنــك فــي الوقــت الحالــي 
ــج إلدارة  ــن البرام ــد م ــذ العدي ــاه، وتنفي ــة والمي ــتخدام الطاق ــاءة إس ــين كف ــة لتحس ــة للبيئ ــي الصديق ــي المبان ــتثمار  ف باإلس

النفايــات.

إستهالك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة

تــم تصميــم المقــر الرئيســي باســتخدام تقنيــات وتكنولوجيــا المبانــي الخضــراء، للحــث والتحفيــز  علــى الحفــاظ علــى البيئــة بين 
الموظفيــن والزبائــن. ومــع ذلــك، وحيــث يوجــد أكثــر  مــن ٣600 موظــف، يســتهلك البنــك  كميــة كبيــرة مــن الكهربــاء للحفــاظ 
ــغيل  ــود لتش ــن الوق ــر م ــتهالك  الكثي ــا إس ــم أيض ــا يت ــن. كم ــة للموظفي ــر  الراح ــي وتوفي ــر  الرئيس ــل المق ــتمرار  عم ــى إس عل

الســيارات للتنقــل بيــن الفــروع فــي جميــع أنحــاء الســلطنة لإلشــراف علــى عمــل البنــك .

وفــي عــام 2017م، إســتهلك المقــر الرئيســي 11,٨٩٥ ميجــا وات مــن الكهربــاء التــي تــم شــراؤها مــن الشــبكة الوطنيــة، وتعــادل 
اإلســتهالك غيــر  المباشــر  للنطــاق الثانــي مــن اإلنبعاثــات الناتجــة عــن 10,1٩6  طــن مــن غــاز  ثانــي أكســيد الكربــون بشــكل غيــر 
مباشــر. وبالتالــي، كانــت كثافــة إســتهالك الطاقــة غيــر المباشــرة لبنــك مســقط  ٣.٣0 ميجــا وات لــكل موظــف، وكانــت كثافــة 

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة  2.٨٣ طــن مــن غــاز  ثانــي أكســيد الكربــون لــكل موظــف.

إنخفــض إســتهالك الطاقــة غيــر  المباشــرة واإلنبعاثــات بنســبة 6٪ عــام 2017م بالمقارنــة بعــام 2016م كمــا انخفضــت بنســبة ٪7 
منــذ عــام  201٤م. تــم تقليــل إســتهالك الطاقــة عــام 2017م كنتيجــة لمبــادرات توفيــر  الطاقــة التاليــة:

وقف إضاءة مصابيح مواقف السيارات من الساعة 6 مساًء حتى الساعة ٥ صباًحا  

إغالق مصابيح الصاالت بعد ساعات العمل  

إزالة ٥00 مصباح من بعض األسقف/الجدران ويتم إستخدام ضوء النهار  

تحويل مصابيح الفلورسنت التقليدية إلى مصابيح LED في عدة مناطق بالمطاعم  

تقليل وقت التشغيل لمضخات مياه النوافير  

تغيير  إعدادات درجة حرارة الغرفة المحيطة من 16 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية أثناء الليل  



بناء استهالك الكهرباء
(mWh)

12,724

2014 2015 2016 2017

12,687

11,895

12,859

كثافة الطاقة
(mWh / موظف)

3,62

2014 2015 2016 2017

3,48

3,30

3,56

استهالك مباني البنك من المياه  (م3)

47,973
2014

 73,434@
2015

46,778
2016

42,572
2017

@ كان استهالك المياه مرتفًعا بشكل غير  عادي بسبب تسرب المياه تحت ا�رض والذي
لم يتم اكتشافه إال مؤخًرا.

كثافة المياه (م 3 / موظف)

13,66
2014

20,35
2015

12,84
2016

11,80
2017

مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتمرارية العمليــات فــإن بنــك مســقط يعتمــد أيًضــا علــى مولــدات الديــزل التــي يجــب اختبارهــا مــن 
وقــت آلخــر. فــي عــام 2017م ، بلغــت االنبعاثــات المباشــرة للبنــك ، النطــاق األول، مــا يقــدر بنحــو ٣0 طًنــا مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
ــة  ــارات المكثف ــة لالختب ــاء نتيج ــك ج ــام 2016م ، وذل ــي ع ــة ف ــون المنبعث ــيد الكرب ــي أكس ــن ثان ــان م ــن ٥ أطن ــد ع ــا يزي ــو م ، وه

لضمــان المحافظــة علــى عمليــات مركــز البيانــات لفتــرة أطــول.

بلغ إجمالي االنبعاثات لعام 2016م ما يقدر بنحو 10،226 طن من ثاني أكسيد الكربون. 

استهالك  المياه
فــي عــام 2017م ، اســتهلك المقــر الرئيســي ٤2،٥72 م٣ مــن الميــاه ، وهــو مــا يعنــي أن اســتهالك الموظــف الواحــد مــن المــاء بلــغ 
مــا يقــارب 11،٨ م٣ / للموظــف. مــن 2016م إلــى 2017م ، خفــض بنــك مســقط اســتهالكه مــن الميــاه بنســبة ٩٪ واســتهالك كثافــة 

الميــاه  بنســبة ٨٪.

استهالك  الكهرباء
)mWh(

استهالك المياه )م3(

كثافة الطاقة
)mWh / موظف(



تقرير  االستدامة 
2017٤٩م

تسليط الضوء على: الجمع بين إعادة التدوير و األنشطة الخيرية
فــي عــام 2017م ، بــدأ بنــك مســقط فــي التبــرع بــاألوراق الممزقــة إلــى جمعيــة خيريــة محليــة ،  تقــوم الجمعيــة الخيريــة بعــد 
ذلــك ببيــع األوراق الممزقــة إلــى شــركة إعــادة التدويــر وهــو وضــع مربــح للجانبيــن لــكل مــن بنــك مســقط والمجموعــة الخيريــة. 

فــي عــام 2017م ، تــم التبــرع بأكثــر مــن ٥600 متــر مكعــب مــن األوراق الممزقــة.

دراسة الحالة: وقف استخدام األكواب الورقية

ال تــزال األكــواب الورقيــة التــي يمكــن التخلــص منهــا شــائعة 
فــي المكاتــب حــول العالــم، حتــى مــع تزايــد الوعــي بنتائجهــا 
البيئيــة. خــالل سلســلة التوريــد ، بــدًءا مــن قطــع األشــجار إلــى 
ــة  ــواب الورقي ــدم األك ــات، تق ــن النفاي ــى مداف ــورق وإل ــاج ال إنت
التــي يمكــن التخلــص منهــا العديــد مــن تحديــات اإلســتدامة 
بمــا فــي ذلــك إزالــة الغابــات وفقــدان مواطــن الحيوانــات 
والتنــوع البيولوجــي وانبعاثــات الكربــون واســتخدام الميــاه 

وإدارة النفايــات.

فــي عــام 201٨م ، ســيتخذ بنــك مســقط خطــوة غير مســبوقة 
إلــى األمــام مــن خــالل وقــف اســتخدام األكــواب الورقيــة التي 
تســتخدم لمــرة واحــدة فــي المقــر الرئيســي للبنــك. وســيتم 
منــح جميــع الموظفيــن كأًســا قابــل إلعــادة االســتخدام بــداًل 

مــن ذلــك كجــزء مــن حملــة البنــك  الخضــراء. 

وســيكون لهــذا التغييــر تأثيــرات ماليــة وبيئيــة كبيــرة، مــن 
خــالل الحــد مــن اســتخدام األكــواب الورقيــة التــي تســتخدم 
لمــرة واحــدة فــي المقــر الرئيســي وهــو مــا ســيؤدي إلــى منــع 
ــات  ــردم النفاي ــى م ــوب إل ــي ٣٨0،000 ك ــال حوال ــن إرس ــك م البن
ــى  ــالوة عل ــجار. ع ــن األش ــات م ــع المئ ــع قط ــنة ومن ــي الس ف
ذلــك، تشــير تقديــرات ســتاربكس حــول انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون إلــى أن البنــك لــن يكــون مســؤواًل عــن ٣٨00 طــن 
إضافــي مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. إذا يصعــب 
ــل  ــوى أن تتخي ــك س ــا علي ــر م ــي الكثي ــك يعن ــتيعاب أن ذل إس

ــار. ــر ٩ أمت ــون بقط ــي ٣٨00 بال ــود حوال وج



المشروع التجريبي للفروع التي تعمل 
بالطاقة الشمسية

ــة  ــال الطاق ــي مج ــد ف ــالمية رائ ــة اإلس ــاق للصيرف ــر ميث يعتب
وذلــك  الســلطنة  فــي  األعمــال  مجتمــع  فــي  الشمســية 
لتنفيــذ أول مبــادرة مــن القطــاع الخــاص لإلســتفادة مــن 
ــك  ــن البن ــتجابة م ــاري. إس ــى تج ــي مبن ــية ف ــة الشمس الطاق
لتوجيهــات الحكومــة الوطنيــة، فقــد إلتــزم البنــك باالنتقــال 
الشمســية،  الطاقــة  مثــل  الدائمــة  الطاقــة  مصــادر  إلــى 
والمشــروع التجريبــي هــذا هــو دليــل واضــح على طمــوح البنك 
فــي أن يكــون رائــدًا فــي هــذا المجــال. وقــد تــم تكليــف فــرع 
»ميثــاق« بالخــوض باإلســتعانة بمزيــج مــن الطاقــة الشمســية 
والطاقــة الكهربائيــة التــي توفرهــا الشــبكة وبالفعــل دخــل 

ــام 2017م.  ــي ع ــذ ف ــز التنفي ــروع حي المش

ويعتبــر هــذا المشــروع مســتقبل مشــرق للطاقــة الشمســية 
ــي  ــعاع الشمس ــتوى اإلش ــى مس ــر إل ــلطنة. وبالنظ ــي الس ف
فــي البــالد ، فــإن عمــان لديهــا فرصــة غيــر مســبوقة لتحقيــق 
للوطــن.  المســتدامة  والتنميــة  الطاقــة  تأميــن   و  الرخــاء 
ووفقــًا لمــا صــرح بــه معالــي محمــد بــن ســالم التوبــي ، وزيــر 
البيئــة والشــؤون المناخيــة، فــإن الطاقــة الشمســية والطاقــة 
ــة  ــم الطاق ــن حج ــة م ــي المائ ــى 1٥ ف ــتزداد إل ــددة س المتج
المســتهلكة فــي الســلطنة. فــي حيــن أن هنــاك مشــاريع 
الطــرق   اضــواء  تشــغيل  بهــدف  تعمــل  للطاقــة  صغيــرة 
والمنــازل وبعــض المرافــق الســياحية البيئيــة ، فــإن فــرع ميثاق 
ــاء الوطنيــة ويعتبــر مثــااًل يحتــذى بــه.  مرتبــط بشــبكة الكهرب

المالمح العامة للمشروع:

أول مبنى تجاري في عمان يستخدم الطاقة الشمسية  

سيكون حوالي ٤6 ٪ من استهالك الطاقة في الفرع يعمل بالطاقة الشمسية  

تغطي األلواح الشمسية حوالي 270 متًرا مربًعا من سطح الفرع  

ا أحادية البلورة ما يقدر  بـ ٣00 واط من الكهرباء لكل لوحة شمسية ينتج 166 لوًحا كهروضوئّيً  

الطاقة التقديرية لألواح هي حوالي ٥0 كيلو وات وحوالي 7٣،٥٤6 كيلووات في الساعة كل السنة  

يقدر  تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بحوالي ٥٣ طًنا في السنة  

وباعتبــاره رائــًدا فــي مجــال التمويــل اإلســالمي، فــإن ميثــاق يفتخــر  بهــذا اإلنجــاز، ويعتبرهــا فرصــة عظيمــة لوضــع المعاييــر  فــي 
مجــال الحفــاظ علــى الطاقــة، وخاصــة بالنســبة للقطــاع الخــاص.  و يبــرز دور التمويــل اإلســالمي فــي دعــم التنميــة اإلقتصاديــة 
حيــث  ال يــزال  ميثــاق ملتزًمــا بتنفيــذ مبــادرات التنميــة المســتدامة المتعلقــة بمبــادرة بصمــات بالتعــاون مــع الشــركات العمانيــة 
الرائــدة مــن أجــل اســتمرار الرخــاء فــي ســلطنة عمــان. يخطــط ميثــاق الســتغالل الطاقــة الشمســية فــي فــروع أخــرى قريًبــا 2017.

دراسة حالة: ميثاق للصيرفة اإلسالمية



تقرير  االستدامة 
2017٥1م

ميثاق للصيرفة اإلسالمية

إدارة المخاطر

ــا للصيرفــة الماليــة اإلســالمية، حيــث يتــم التحقــق  يعتبــر  مصطلــح اإلســتثمارات األخالقيــة واإلجتماعيــة والمســتدامة مرادًف
مــن اإلســتثمار وفًقــا لمعاييــر  تدقيــق هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية المتوافقــة مــع الشــريعة 
اإلســالمية، وهــو  مــا يعــزز  اإلســتثمار  اإلجتماعــي المســؤول عبــر  حظــر  اإلســتثمار  فــي األعمــال التاليــة التــي ُتعتبــر  غيــر أخالقيــة 
وتعــزز الجريمــة والســلوكيات المعاديــة للمجتمــع: الترفيــه غيــر األخالقــي، وشــرب الكحوليــات، والمقامــرة، وحمــل األســلحة، 

وتعاطــي التبــغ وأمــور أخــرى.

ترويج المنتجات

فــي محاولــة لحمايــة الزبائــن مــن إتخــاذ قــرارات ماليــة غيــر حكيمــة، فقــد قــام ميثــاق بتقديــم »بيــان حقائــق المنتــج« ، أو مــا 
يطلــق عليــه بـــ »PFS «، مــن أجــل تنفيــذ خطــة التوفيــر  التــي يوفرهــا ميثــاق. إن بيــان حقائــق المنتــج هــو  طريقــة ســعى بهــا ميثاق 
إلــى معالجــة المشــكلة الشــائعة المتمثلــة فــي توقيــع الزبائــن للوثائــق الماليــة دون المــرور  بجميــع الشــروط واألحــكام. يوفــر  

بيــان حقائــق المنتــج ملخًصــا ســهل الفهــم ألهــم المصطلحــات التــي يجــب أن يعرفهــا الزبــون.

فــي إطــار العمــل المصرفــي اإلســالمي، تتخــذ الشــفافية موقعــًا محوريــًا. ومــن ثــم فــإن موقع ميثــاق يقــوم بإنتظــام بتحميل 
ــات  ــة للمنتج ــهريًا األوزان المرجح ــا ش ــم تحديثه ــي يت ــات الت ــك المعلوم ــن تل ــك. وتتضم ــع  البن ــى موق ــة عل ــات مهم معلوم
ومعــدالت الربــح التــي تــم الحصــول عليهــا مــن تلــك المنتجــات ونســبة مشــاركة األربــاح فــي المضاربــة. كمــا يحتــوي الموقــع 

اإللكترونــي للبنــك أيًضــا علــى قســم لتثقيــف المســتهلكين حــول كيفيــة عمــل األعمــال المصرفيــة اإلســالمية.



 )أ(: معايير تقديم التقارير وفهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

)ب(: أولويات المعنيين بمصالح البنك والمشاركة

)ج(، فهرس المحتويات للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

)Gالملحق )أ(: معايير تقديم التقارير وفهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير )٤

حدود تقديم التقارير 

ــر، فقــد تــم تقديــم  ــر. وألغــراض هــذا التقري لقــد قــدم بنــك مســقط المعلومــات ذات الصلــة فــي وقــت تقديــم هــذا التقري
األداء المناســب لعمليــات بنــك مســقط داخــل ســلطنة عمــان فقــط. فــي المســتقبل ، يهــدف البنــك إلــى توســيع نطــاق التقريــر  
ــى  ــر عل ــور وتؤث ــة بالتط ــات المعني ــع الجه ــك  م ــة البن ــتمر عالق ــتمر و تس ــد. تس ــل التوري ــاهمين وسالس ــك المس ــمل كذل ليش

المحتــوى وحــدود تقديــم التقاريــر.

العمليات المادية 

ــك  ــام البن ــد ق ــن 1٥ و ٤6. ولق ــي الصفحتي ــه ف ــم تقديم ــذي يت ــادي، وال ــم  الم ــالل التقيي ــن خ ــر  م ــوى التقري ــف محت ــم تعري يت
ــادي: ــم الم ــد التقيي ــدف تحدي ــوات به ــع خط ــن أرب ــة م ــتخدام عملي باس

1( تحديد الموضوعات ذات الصلة

2( تحديد أولويات الموضوعات في مقابل تأثير وآثار المعنيين بمصالح البنك والبنك ذاته 

٣( التحقق من تحديد األولويات وتحديد الهوية من خالل المراجعة والتقييم

٤( مراجعــة الســياق علــى نحــو ســنوي. يســتند التقييــم المــادي علــى إرشــادات المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )G٤ ( إلعــداد 
تقاريــر االســتدامة.

]٤6-102 ،٤2-102[

المالحق
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البندالتصنيف
حماية البيانات والخصوصية1

الحوكمة والمساءلة2
االلتزام للوائح التنظيمية٣
إدارة المخاطر وأفضل الممارسات٤
رضا الزبون٥
األداء االقتصادي6
آلية تقديم المالحظات من الموظفين7
اإلبداع في منتجات الصيرفة الُمعدة خصيصًا٨

البندالتصنيف
عدم التمييز٩
التدريب والتعليم10
أخالقيات العمل والسلوك غير التنافسي11

رضا الموظفين12
التسويق والتواصل األخالقي1٣
آلية التظلم و اإللتزام البيئي1٤

البندالتصنيف
األداء البيئي1٥
اآلثار االقتصادية غير المباشرة16
منتجات وعمليات التحويل الصديقة للبيئة17
إدارة الموردين و اإللتزام األخالقي1٨
آلية تظلم أصحاب المصلحة1٩
أخالقيات وسياسات الموارد البشرية الُمتبعة من قبل بنك مسقط20
احتياجات واستثمارات المجتمع21



الملحق )ب( الهيكل التنظيمي للمعنيين بمصالح البنك

المساهمين
كيفية تعامل بنك مسقط مع 
هذه المجموعة من المعنيين 

بمصالح البنك

اهتمامات اإلستدامة 
األولية

إجراءات بنك مسقط

الموظفين

استعراض األداء السنوي  

حوار  وتفاعل منتظم مع   
الموظفين

برامج التدريب والتعليم  

إجراءات المالحظات  

الرضا الوظيفي  

التعويض العادل  

نظام تقييم عادل   
وشفاف

التواصل مع الموظفين  

توفير  بيئة عمل محفزة  

تزويد المقر الرئيسي بأحدث   
وسائل التكنولوجيا لتوفير  

أفضل بيئة عمل.

نظام الموارد البشرية   
األلكتروني

تخصيص دائرة الموارد البشرية   
لفريق التواصل مع الموظفين

استراتيجية التعلم والتنمية   
الشاملة

النشرة الداخلية، مجلة   
علومنا، والموقع الداخلي 

 Workplace by وقناة ، iShare
 Toastmaster ونادي ،Facebook

واجتماعات فرق العمل 
واجتماعات فردية دورية

»جدارة«  

) CareMore( مبادرة اهتم أكثر  

الزبائن

مركز االتصاالت - يتم تسجيل   
 )  FMS( المكالمات في نظام

مالحظات إدارة البنك

موقع الشركة اإللكتروني  

مجموعات التركيز  

فعاليات التواصل مع الزبائن   
لقطاعات محددة من الزبائن

الفروع وشبكة البنك من أجهزة   
الصراف اآللي واإليداع النقدي

وسائل اإلعالم وقنوات التواصل   
االجتماعي

التقرير السنوي وتقرير اإلستدامة  

منشورات البنك األخرى ، بما في   
ذلك عروض المستثمرين

أمن المعلومات  

خدمة زبائن فعالة وودية  

منتجات وخدمات مبتكرة   
ومريحة

تعزيز استخدام   
التكنولوجيا وتعزيز 

الوصول إلى الخدمات 
المصرفية

وحدة مخصصة لخدمة الزبائن   
داخل قسم خدمة الزبائن 

)CSD(

متابعة المالحظات / الشكاوى   
وتقديم تقرير  عنها إلى لجنة 

العمل اإلدارية

برنامج المتسوق الخفي  

 @bankmuscatcare حساب  
على تويتر

الحكومة )بما 
في ذلك الهيئات 

التنظيمية(

قسم “األعمال الحكومية”  

االستثمار  في االقتصاد الوطني  

دعم المبادرات ذات األهمية   
الوطنية

المساهمة في االقتصاد   
الوطني

التوافق مع رؤية عمان   
لعام 2020م

اإللتزام التنظيمي   
والشفافية

الحفاظ على التواصل المستمر   
مع الهيئات الحكومية من 

خالل وحدة األعمال الحكومية

الحوار  المستمر  مع الوزارات   
والهيئات الحكومية األخرى 

بشأن قضايا اإلستدامة والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية

مبادرة بصمات للمسؤولية   
االجتماعية للشركات



تقرير  االستدامة 
2017٥٥م

المساهمين
كيفية تعامل بنك مسقط مع 
هذه المجموعة من المعنيين 

بمصالح البنك

اهتمامات اإلستدامة 
األولية

إجراءات بنك مسقط

مراسلة / بنوك 
أخرى / جهات دولية

مجموعة المؤسسات المالية   
)FIG(

الموقع اإللكتروني للشركة   
والمطبوعات األخرى

حمالت ترويجية وعروض  

المعامالت التجارية   
العادية

تعزيز خطوط االئتمان   
ونمو األعمال

قسم مخصص للتعامل مع   
المعنيين بمصالح البنك

التقرير السنوي  

اتباع نهج قائم على العالقات  

201٩: ٥001 ISO  

المساهمون / 
المستثمرون

إدارة عالقات المستثمرين  

اجتماعات المساهمين  

حمالت ترويجية وعروض  

الموقع اإللكتروني للبنك   
والمطبوعات األخرى

خلق خدمات ومنتجات   
ذات قيمة مضافة 

للمساهمين والمستثمرين

صافي الدخل الثابت ونمو   
األصول

االجتماع العام السنوي   
للمساهمين

عقد اجتماع استثنائي   
للمساهمين )عند الضرورة(

اجتماعات مجلس اإلدارة  

التقرير السنوي  

اجتماعات وعروض المستثمر   
الدورية

صفحة “عالقات المستثمرين”   
على الموقع اإللكتروني للبنك

عروض ترويجية للمستثمرين   
والعروض التقديمية

المجتمع المحلي 
/ المنظمات غير  

الربحية وغيرها من 
المنظمات الخيرية

الرعايات المخصصة من البنك  

قسم المسؤولية االجتماعية   
واالستدامة في البنك

حوار  مفتوح مع المؤسسات غير   
الربحية والكيانات األخرى

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل   
االجتماعي وغيرها من المنشورات

المسؤولية تجاه التنمية   
الشاملة للمجتمع

العمل بشكل وثيق مع   
الجمعيات االجتماعية 

والتطوعية والمؤسسات 
غير الحكومية

برامج المسؤولية االجتماعية   
للشركات مثل مبادرة 

بصمات والمالعب الخضراء 
والمستثمرون الصغار، غيرها.

النشرات الصحفية وتحديثات   
وسائل التواصل االجتماعي 

والمقابالت الشخصية

تقرير االستدامة  

محلي وإقليمي
ووسائل إعالم 

دولية

اإلعالم ووسائل التواصل   
االجتماعي وغيرها من المنشورات

مؤتمرات صحفية  

فعاليات التواصل اإلعالمي  

اتصال واضح وفعال  

الشفافية  

المؤتمرات الشهرية مفتوحة   
أمام جميع وسائل اإلعالم 

بالمقر الرئيسي للبنك

التحديثات اليومية عبر جميع   
قنوات االتصال الخارجية

التقرير السنوي وتقرير   
االستدامة



الملحق )ج(، فهرس المحتويات للمبادرة العالمية
إلعداد التقارير

 )GRI( اإلفصاح معيار
رقم الصفحات و/أو روابط عناوين 

المواقع اإللكترونية 

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 101: تأسيس 2016
اإلفصاحات العامة

العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر:  إلعــداد 
اإلفصاحــات العامــة 

2016

الملف التنظيمي 
بنك مسقط ش.م.ع.ع102-1 اسم المنظمة

المنتجــات  التجاريــة،  العالمــات  األنشــطة،   2-102
ت مــا لخد ا ٨، ص. ٨2-٨6 من التقرير السنوي 2017و

1028-٣ موقع المقرات الرئيسية
1028-٤ موقع العمليات التشغيلية
8, 10210-٥ الملكية والشكل القانوني

1028-6 األسواق العاملة فيها
10210-7 مقياس المنظمة

26-10225-٨ معلومات الموظفين والعاملين اآلخرين
19, 23-10222-٩ سلسلة اإلمداد

وسلســلة  المنظمــة  علــى  التغييــرات  أهميــة   10-102
19اإلمــداد

44-10243-11 المبدأ أو النهج الوقائي
10244-12  المبادرات الخارجية 

10244-1٣استراتيجية عضوية الجمعيات
7-6 102-1٤ بيان صناع القرار رئيسي بشأن األخالق والنزاهة 

1027-16قيم، ومبادئ، ومعايير، وعادات و السلوك
الحوكمة

٨، ص. ٨0-٨1 من التقرير السنوي 1022017-1٨ هيكل الحوكمة
إشراك المعنيين بمصالح البنك

٥٤-102٥٥-٤0 قائمة بمجموعات المعنيين بمصالح البنك
موظفو بنك مسقط ليسو جزءا من النقابة102-٤1 اتفاق المفاوضة الجماعية

10252-٤2 تحديد واختيار المعنيين بمصالح البنك
20، ٥٤-102٥٥-٤٣ النهج إشراك المعنيين بمصالح البنك

يتــم  التــي  األساســية  والمخــاوف  المواضيــع   ٤٤-102
حهــا ٥٤-٥٥طر

ممارسة ٌ إعداد التقارير
الماليــة  البيانــات  فــي  المذكــورة  الكيانــات   ٤٥-102

ة  حــد لمو ا
تتضمــن البيانــات الماليــة أنشــطة بنك مســقط 

وليــس كيانــا آخر
10252-٤6  تعريف محتويات التقرير  والحدود للمواضيع

10253-٤7 قائمة بالموضوعات المادية
ال يوجد إعادة صياغة 102-٤٨ إعادة صياغة المعلومات 

ال يوجد تغييرات102-٤٩ التغييرات في إعداد التقارير
1 يناير 2017- ٣1 ديسمبر 2017فترة إعداد التقارير

1022016-٥0 تاريخ أحدث التقارير
سنوي102-٥2 دورة إعداد التقارير

الغطاء الخلفي102-٥٣ نقطة االتصال لأسئلة المتعلقة بالتقرير
102-٥٤ مزاعــم التقريــر طبقــا لمعاييــر المبــادرة العالميــة 

11إلعــداد التقاريــر

العالميــة إلعــداد  المبــادرة  102-٥٥ فهــرس محتويــات 
٥6-٥٨التقاريــر

ال يوجد ضمان 102-٥6 الضمان الخارجي 



تقرير  االستدامة 
2017٥7م

 )GRI( اإلفصاح معيار
رقم الصفحات و/أو روابط عناوين 

المواقع اإللكترونية 

الموضوعات المادية
سلسلة المعايير االقتصادية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير200

األداء االقتصادي
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

2016 اإلدارة  نهــج 

10٣1٨-1 شرح المواضيع المادية وحدودها 
10٣1٨-2 نهج اإلدارة ومكوناتها

10٣18-٣ تقييم نهج اإلدارة 
العالميــة  المبــادرة 
 :201 التقاريــر  إلعــداد 
االقتصــادي  األداء 

2016

ص ٨٩ من التقرير السنوي 2012017-1القيمة االقتصادية المتولدة وتوزيعها 

التواجد في السوق
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

اإلدارة مقاربــة 

10٣26-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣26-2 نهج اإلدارة ومكوناتها 

10٣26-٣ تقييم نهج اإلدارة 
العالميــة  لمبــادرة 
التقاريــر  إلعــداد 
فــي  الحضــور   :202

ق  لســو ا

201-1القيمة االقتصادية المتولدة وتوزيعها 

المجتمــع  مــن  المعينيــن  العليــا  اإلدارة  نســبة   2-202
لمحلــي ا

ص ٨٩ من التقرير السنوي 2017

اآلثار االقتصادية غير المباشرة 

العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

اإلدارة نهــج 

10٣33-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣33-2 نهج اإلدارة ومكوناتها 

10٣33-٣ تقييم نهج اإلدارة 

العالميــة  المبــادرة 
ــر 20٣:  ــداد التقاري إلع
االقتصاديــة  اآلثــار 
2016 المباشــرة  غيــر 

23-22, 41-20٣32-2 اآلثار االقتصادية غير المباشرة المهمة



 )GRI( اإلفصاح معيار
رقم الصفحات و/أو روابط عناوين 

المواقع اإللكترونية 

الممارسات الشرائية

العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

اإلدارة نهــج 

10٣23-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣23-2 نهج اإلدارة ومكوناتها 

10٣23-٣ تقييم نهج اإلدارة 
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر  إلعــداد 
الممارســات   :20٤

2016 الشــرائية 
23نسبة اإلنفاق على المزودين المحليين

سلسلة المعايير البيئية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير ٣00
الطاقة

العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

اإلدارة نهــج 

10٣٤7-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣٤7-2 نهج اإلدارة ومكوناتها 

10٣47-٣ تقييم نهج اإلدارة 
العالميــة  المبــادرة 
ــر ٣02:  ــداد التقاري إلع

2016 الطاقــة 

10٣48-1 استهالك الطاقة في المنظمة

48كثافة الطاقة ٣02-٣

االنبعاثات

المبــادرة   10٣
لنهــج  العالميــة 

2016 اإلدارة 

10٣47-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣47-2 نهج اإلدارة ومكوناتها

10٣47-٣ تقييم نهج اإلدارة

العالميــة  المبــادرة 
ــر ٣0٥:  ــداد التقاري إلع

2016 االنبعاثــات 

 )1 )النطــاق  الحــراري  االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات   1-٣0٥
48المباشــرة

٣0٥-2 الطاقــة غيــر المباشــرة النبعاثــات غــزات االحتبــاس 
47الحــراري )النطــاق 2(

٣0٥47-٤ كثافة انبعاثات غازات االحتباسات الحرارية
سلسلة المعايير البيئية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير ٣00

التوظيف 
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

2016 اإلدارة  نهــج 

10٣25-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣25-2 نهج اإلدارة ومكوناتها

10٣25-٣ تقييم نهج اإلدارة
العالميــة  المبــادرة 
 :٤01 التقاريــر  إلعــداد 

  2016 التوظيــف 

أو  المؤقتيــن  للموظفيــن  المقدمــة  المزايــا   2-٤01
الجزئــي بالــدوام  الموظفيــن 

يعملــون  مســقط  بنــك  موظفــي  جميــع 
كامــل بــدوام 

التدريب والتعليم 
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

2016 اإلدارة  نهــج 

10٣27-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣27-2 نهج اإلدارة ومكوناتها

10٣27-٣ تقييم نهج اإلدارة
العالميــة  المبــادرة 
ــر ٤0٤:  ــداد التقاري إلع
والتعليــم  التدريــب 

2016

وبرامــج  الموظفيــن  مهــارات  لتطويــر  برامــج   404-2
أعلــى لمناصــب  30-27للتأهــل 

٤0٤-٣ نســبة الموظفيــن الذيــن يســتلمون مراجعــات 
30منتظمــة عــن األداء والتطــور الوظيفــي



تقرير  االستدامة 
2017٥٩م

 )GRI( اإلفصاح معيار
رقم الصفحات و/أو روابط عناوين 

المواقع اإللكترونية 

تنوع وتساوي الفرص
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

2016 اإلدارة  نهــج 

10٣25-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣25-2 نهج اإلدارة ومكوناتها

10٣25-٣ تقييم نهج اإلدارة
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر  إلعــداد 
٤0٥: تنــوع وتســاوي 

ص لفــر ا

26-٤0٥25-1 تنوع جهات الحوكمة والموظفين

خصوصية الزبون
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

2016 اإلدارة  نهــج 

10٣44-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣44-2 نهج اإلدارة ومكوناتها

10٣44-٣ تقييم نهج اإلدارة

العالميــة  المبــادرة 
إلعــداد التقاريــر ٤1٨: 
الزبــون  خصوصيــة 

2016

خروقــات  تخــص  التــي  الموثقــة  الشــكاوى   1-٤1٨
الزبــون بيانــات  وفقــدان  الزبــون  صفرخصوصيــة 

الملكية النشطة
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر 10٣:  إلعــداد 

2016 اإلدارة  نهــج 

10٣44-1 شرح المواضيع المادية وحدودها
10٣44-2 نهج اإلدارة ومكوناتها

10٣44-٣ تقييم نهج اإلدارة
العالميــة  المبــادرة 
التقاريــر  إلعــداد 
الملكيــة  إس11:  إف 

لنشــطة ا

البيئــي  للفــرز  الخاضعــة  األصــول  نســبة   11 إس  إف 
والســلبي اإليجابــي  44واالجتماعــي 



نعمل لخدمتكم 
بشكل أفضل كل يوم

العنوان:
مجمع رقم ٣11

مرتفعات المطار - السيب
صندوق البريد 1٣٤

رمز بريدي 112 روي، مسقط
سلطنة عمان

مركز االتصاالت:
+٩6٨ 2٤7٩٥٥٥٥

الموقع اإللكتروني:
bankmuscat.com

@bankmuscat @bankmuscat

@bankmuscat

@meethaqbm

bankmuscat

bank_muscat

الموقع اإللكتروني:
meethaq.om

ميثـــاق


