
عمالؤنا األعزاء، 

بدايــة، تمنياتنــا الصادقــة لكــم بــأن تكونــوا أنتــم وأســرتكم الكريمــة فــي أمــان وبصحــة جيــدة علــى الــدوام. مــن منطلــق بدايــة، تمنياتنــا الصادقــة لكــم بــأن تكونــوا أنتــم وأســرتكم الكريمــة فــي أمــان وبصحــة جيــدة علــى الــدوام. مــن منطلــق 
حــرص بنــك ُعمــان العربــي علــى صحتكــم وســامتكم التــي تبقــى دائمــا فــي طليعــة أولوياتنــا وفــي ظــل المســتجدات حــرص بنــك ُعمــان العربــي علــى صحتكــم وســامتكم التــي تبقــى دائمــا فــي طليعــة أولوياتنــا وفــي ظــل المســتجدات 
الحاليــة المتعلقــة بانتشــار فيــروس كورونــا المســتجدالحاليــة المتعلقــة بانتشــار فيــروس كورونــا المســتجد  COVID - 19COVID - 19 ، فقــد قمنــا باتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات الوقائيــة  ، فقــد قمنــا باتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات الوقائيــة 
والمبــادرات التــي تهــدف إلــى حمايتكــم آخذيــن بعيــن االعتبارالتعليمــات والقــرارات التــي تصــدر مــن الجهــات المعنيــة فــي والمبــادرات التــي تهــدف إلــى حمايتكــم آخذيــن بعيــن االعتبارالتعليمــات والقــرارات التــي تصــدر مــن الجهــات المعنيــة فــي 

الســلطنة بهــذا الشــأن.الســلطنة بهــذا الشــأن.

ــي لكــي تواكــب  ــي أن أســتعرض معكــم بعــض المبــادرات التــى أطلقهــا بنــك ُعمــان العرب ــي لكــي تواكــب  وفــي هــذا اإلطــار اســمحوا ل ــي أن أســتعرض معكــم بعــض المبــادرات التــى أطلقهــا بنــك ُعمــان العرب  وفــي هــذا اإلطــار اســمحوا ل
ــاء  ــة لتخفيــف األعب ــد، وإيجــاد الســبل الكفيل ــرة فــي مكافحــة هــذا الفيــروس الجدي ــى جهــود الســلطنة الخي ــاء بالدرجــة األول ــة لتخفيــف األعب ــد، وإيجــاد الســبل الكفيل ــرة فــي مكافحــة هــذا الفيــروس الجدي ــى جهــود الســلطنة الخي بالدرجــة األول

ــن علــى أرض هــذا الوطــن والناتجــة عــن هــذا الظــرف االســتثنائي. ــن والمقيمي ــة عــن المواطني ــن علــى أرض هــذا الوطــن والناتجــة عــن هــذا الظــرف االســتثنائي.اإلنســانية والمادي ــن والمقيمي ــة عــن المواطني اإلنســانية والمادي

التزامنا تجاهك   

فــي الوقــت الــذي نعمــل فيــه بــكل حــرص و اهتمــام مع االلتــزام بتوجيهــات اللجنة العليــا المكلفــة بموجب األوامر الســامية فــي الوقــت الــذي نعمــل فيــه بــكل حــرص و اهتمــام مع االلتــزام بتوجيهــات اللجنة العليــا المكلفــة بموجب األوامر الســامية 
ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــوارت عــن انتشــار الفيــروس، إلــى جانــب االرشــادات التنظيميــة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي، ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــوارت عــن انتشــار الفيــروس، إلــى جانــب االرشــادات التنظيميــة مــن البنــك المركــزي الُعمانــي، 
فإننــا نواصــل تطويــر منظومــة خدماتنــا المصرفيــة لتتوافــق مــع تطلعاتكــم و تمكنكــم مــن تجــاوز هــذا الظــرف الطــارئ فإننــا نواصــل تطويــر منظومــة خدماتنــا المصرفيــة لتتوافــق مــع تطلعاتكــم و تمكنكــم مــن تجــاوز هــذا الظــرف الطــارئ 
ــا المصرفيــة الرقميــة فــي أي وقــت ومــن أي مــكان، و  ــا المصرفيــة الرقميــة فــي أي وقــت ومــن أي مــكان، و بــكل يســر واطمئنــان . كمــا ونشــجعكم علــى اســتخدام قنواتن بــكل يســر واطمئنــان . كمــا ونشــجعكم علــى اســتخدام قنواتن
التــى تشــمل تطبيقنــا المصرفــي عبــر الهاتــف الذكــي، وبوابــة الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت و مركــز االتصــاالت الــذي التــى تشــمل تطبيقنــا المصرفــي عبــر الهاتــف الذكــي، وبوابــة الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت و مركــز االتصــاالت الــذي 
يعمــل علــى مــدار الســاعة، الــى جانــب أجهــزة الصــراف اآللــي واألجهــزة اآلليــة لإليــداع النقــدي. ولمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات يعمــل علــى مــدار الســاعة، الــى جانــب أجهــزة الصــراف اآللــي واألجهــزة اآلليــة لإليــداع النقــدي. ولمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات 
ــارة موقعنــا  ــارة موقعنــا حــول كيفيــة الوصــول إلــى هــذه الخدمــات المصرفيــة التــي يمكنكــم اســتخدامها مــن منزلكــم، يرجــى زي حــول كيفيــة الوصــول إلــى هــذه الخدمــات المصرفيــة التــي يمكنكــم اســتخدامها مــن منزلكــم، يرجــى زي
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ومــن منطلــق المســؤولية االجتماعيــة لبنــك ُعمــان العربــي واســتجابة للتوجيهــات الضمنيــة مــن الجهــات المختصــة فــي ومــن منطلــق المســؤولية االجتماعيــة لبنــك ُعمــان العربــي واســتجابة للتوجيهــات الضمنيــة مــن الجهــات المختصــة فــي 
الســلطنة لمســاعدة المواطــن والمقيــم مــن خــال توفيــر الســيولة الماليــة الازمــة لتلبيــة االحتياجــات الضروريــة فــي هــذا الســلطنة لمســاعدة المواطــن والمقيــم مــن خــال توفيــر الســيولة الماليــة الازمــة لتلبيــة االحتياجــات الضروريــة فــي هــذا 
الظــرف، فقــد قــررت إدارة البنــك اعطــاء عمــاء البنــك فرصــة تأجيــل أقســاط القــروض الشــخصية لشــهر مــارسالظــرف، فقــد قــررت إدارة البنــك اعطــاء عمــاء البنــك فرصــة تأجيــل أقســاط القــروض الشــخصية لشــهر مــارس٢٠٢٠٢٠٢٠م، باإلضافــة م، باإلضافــة 
إلــى تقديــم خدمــات التحويــات الدوليــة مــن دون عمولــة البنــك المعتمــدة لعمائنــا، إذ يمكنكــم إجــراء هــذه التحويــات مــن إلــى تقديــم خدمــات التحويــات الدوليــة مــن دون عمولــة البنــك المعتمــدة لعمائنــا، إذ يمكنكــم إجــراء هــذه التحويــات مــن 

خــال تطبيــق بنــك ُعمــان العربــي للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف الذكــي طــوال شــهر إبريــل خــال تطبيــق بنــك ُعمــان العربــي للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف الذكــي طــوال شــهر إبريــل ٢٠٢٠٢٠٢٠..

وادراكًا منــا للتحديــات التــي تواجهونهــا جــراء هــذا الظــرف االســتثنائي، مثــل صعوبــة الوصــول إلــى محــات المــواد الغذائيــة، وادراكًا منــا للتحديــات التــي تواجهونهــا جــراء هــذا الظــرف االســتثنائي، مثــل صعوبــة الوصــول إلــى محــات المــواد الغذائيــة، 
فقــد أدخلنــا خصومــات حصريــة و برامــج الدفــع الســهل لمشــترياتكم بالشــراكة مــع سلســلة مــن المحــات الكبــرى الرائــدة فقــد أدخلنــا خصومــات حصريــة و برامــج الدفــع الســهل لمشــترياتكم بالشــراكة مــع سلســلة مــن المحــات الكبــرى الرائــدة 

للمــواد التموينيــة مثــل محــات كارفــور ومركــز ســلطان واللولــو وتطبيــق »أكيــد« وغيرهــا مــن التســهيات.للمــواد التموينيــة مثــل محــات كارفــور ومركــز ســلطان واللولــو وتطبيــق »أكيــد« وغيرهــا مــن التســهيات.

وفــي اطــار مواكبتنــا ودعمنــا للجهــود المبذولــة علــى المســتوى الوطنــي لحمايــة المجتمــع وضمــان ســامته ورفاهيتــه، وفــي اطــار مواكبتنــا ودعمنــا للجهــود المبذولــة علــى المســتوى الوطنــي لحمايــة المجتمــع وضمــان ســامته ورفاهيتــه، 
فقــد قمنــا بفتــح حســاب خــاص لــوزارة الصحــة لتمكيــن جميــع عمائنــا مــن تقديــم مســاهمات مباشــرة فــي هــذا الصنــدوق فقــد قمنــا بفتــح حســاب خــاص لــوزارة الصحــة لتمكيــن جميــع عمائنــا مــن تقديــم مســاهمات مباشــرة فــي هــذا الصنــدوق 
وذلــك عبــر تطبيــق بنــك عمــان العربــي للخدمــات المصرفيــة علــى الهاتــف الذكــي أو أجهــزة الصــراف اآللــي أو بوابــة الخدمــات وذلــك عبــر تطبيــق بنــك عمــان العربــي للخدمــات المصرفيــة علــى الهاتــف الذكــي أو أجهــزة الصــراف اآللــي أو بوابــة الخدمــات 

المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.



دعم موظفينا لتقديم خدمة مميزة  

تواصــل إدارة البنــك مراقبــة التطــورات عــن كثــب واتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الوقائيــة الازمــة للحفــاظ تواصــل إدارة البنــك مراقبــة التطــورات عــن كثــب واتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الوقائيــة الازمــة للحفــاظ 
علــى صحــة وســامة موظفينــا وعمائنــا مــع ضمــان اســتمرار تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــاء.علــى صحــة وســامة موظفينــا وعمائنــا مــع ضمــان اســتمرار تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــاء.

وفــي هــذا االطــار، فقــد تــم تدشــين برنامــج »وقايــة“ الــذي يتضمــن مجموعــة مــن اإلجــراءات الوقائيــة وفــي هــذا االطــار، فقــد تــم تدشــين برنامــج »وقايــة“ الــذي يتضمــن مجموعــة مــن اإلجــراءات الوقائيــة 
 . .COVIDCOVID--1919  تشــمل إرشــادات وتعليمــات تواكــب الحــدث أوال بــأول فــي كل مــا يتعلــق بتطــورات مــرضتشــمل إرشــادات وتعليمــات تواكــب الحــدث أوال بــأول فــي كل مــا يتعلــق بتطــورات مــرض

كمــا يتضمــن البرنامــج التدابيــر الازمــة لضمــان اســتمرارية أعمالنــا المصرفيــة تحــت كافــة الظــروف.كمــا يتضمــن البرنامــج التدابيــر الازمــة لضمــان اســتمرارية أعمالنــا المصرفيــة تحــت كافــة الظــروف.

ومــن بيــن اإلجــراءات الوقائيــة أيضــًا، تعزيــز الجانــب الصحــي لبيئــة العمــل وعلــى نطــاق واســع ومنتظــم ومــن بيــن اإلجــراءات الوقائيــة أيضــًا، تعزيــز الجانــب الصحــي لبيئــة العمــل وعلــى نطــاق واســع ومنتظــم 
ــة  ــامة المتبع ــراءات الس ــة إج ــاع كاف ــى اتب ــة إل ــن، إضاف ــل الموظفي ــرات عم ــه ومق ــك ومرافق ــروع البن ــم ف ــال تعقي ــن خ ــة م ــامة المتبع ــراءات الس ــة إج ــاع كاف ــى اتب ــة إل ــن، إضاف ــل الموظفي ــرات عم ــه ومق ــك ومرافق ــروع البن ــم ف ــال تعقي ــن خ م
والخاصــة بالوقايــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد. هــذا باإلضافــة إلــى التدابيــر الوقائيــة األخــرى، حيــث قمنــا بتخفيــض والخاصــة بالوقايــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد. هــذا باإلضافــة إلــى التدابيــر الوقائيــة األخــرى، حيــث قمنــا بتخفيــض 
عــدد الموظفيــن إلــى الحــد األدنــى لضمــان اســتمرارية العمــل مــع توفيــر أدوات الصحــة والســامة الازمــة مثــل األقنعــة عــدد الموظفيــن إلــى الحــد األدنــى لضمــان اســتمرارية العمــل مــع توفيــر أدوات الصحــة والســامة الازمــة مثــل األقنعــة 

والقفــازات والمعقمــات المعتمــدة مــن الجهــات الطبيــة.والقفــازات والمعقمــات المعتمــدة مــن الجهــات الطبيــة.

دعم المجتمع  

ــا  ــا هــذه ليســت ســوى بعــض األمثلــة عــن المبــادرات التــي قمنــا بإطاقهــا والتــى ممــا الشــك فيــه جــاءت ألجــل القيــام بدورن هــذه ليســت ســوى بعــض األمثلــة عــن المبــادرات التــي قمنــا بإطاقهــا والتــى ممــا الشــك فيــه جــاءت ألجــل القيــام بدورن
المتوقــع مــن قبلكــم ومســاعدتكم علــى تجــاوز هــذا الوقــت العصيــب. و كمبــادرة مــن بنــك ُعمــان العربــي لمكافحــة هــذا المتوقــع مــن قبلكــم ومســاعدتكم علــى تجــاوز هــذا الوقــت العصيــب. و كمبــادرة مــن بنــك ُعمــان العربــي لمكافحــة هــذا 
الوبــاء ودعــم الجهــات الصحيــة فــي الســلطنة و تلبيــة لنــداء الوطــن، فقــد ســاهمنا بنصــف مليــون ريــال عمانــي لصنــدوق الوبــاء ودعــم الجهــات الصحيــة فــي الســلطنة و تلبيــة لنــداء الوطــن، فقــد ســاهمنا بنصــف مليــون ريــال عمانــي لصنــدوق 

التبرعــات التابــع لــوزارة الصحــة.التبرعــات التابــع لــوزارة الصحــة.

نشــكركم علــى ثقتكــم المســتمرة ونؤكــد لكــم التزامنــا الدائــم بدعمكــم فــي كل األوقــات، وكونــوا علــى ثقــة بأنــه نشــكركم علــى ثقتكــم المســتمرة ونؤكــد لكــم التزامنــا الدائــم بدعمكــم فــي كل األوقــات، وكونــوا علــى ثقــة بأنــه 
وبتعاوننــا جميعــا ســنكون قادريــن علــى تجــاوز هــذه األزمــة مــع التأكيــد علــى أهميــة التــزام الجميــع بالبقــاء فــي منازلهــم وبتعاوننــا جميعــا ســنكون قادريــن علــى تجــاوز هــذه األزمــة مــع التأكيــد علــى أهميــة التــزام الجميــع بالبقــاء فــي منازلهــم 
حرصــا علــى ســامتهم وصحتهــم وصحــة عــــــائاتهم ومــن حولهــم واتبــاع التعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي حرصــا علــى ســامتهم وصحتهــم وصحــة عــــــائاتهم ومــن حولهــم واتبــاع التعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي 

هــذا الجانــب.هــذا الجانــب.

مستمرون في خدمتكم،،،مستمرون في خدمتكم،،،

مع أطيب تحياتيمع أطيب تحياتي
رشاد المسافررشاد المسافر
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