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الهدف

مقدمة

تتلخص األهداف الرئيسية الستطالع الرأي حول اجلوائز البنكية بشكل عام يف اآليت:
•  التعرف على أهم معايري اختيار األفراد للبنوك اليت يتعاملون معها مثل: انتشار الفروع وآالت 
وسحوبات  جوائز  تقدمي  إسالمية،  معامالت  توافر  للعمالء،  اجليدة  اخلدمة  واإليداع،  السحب 

جيدة، وغريها من املعايري.
•  قياس مدى اإلقبال على استخدام املعامالت اإلسالمية يف القطاع املصريف، واستخدام التطبيقات 

البنكية يف إجناز املعامالت.
•  التعرف على آراء العمانيني والوافدين حول بعض األمور املتعلقة باجلوائز البنكية والسحوبات 
اليت تقدمها البنوك، مثل: مدى رضاهم عن تلك اجلوائز وتأييدهم الستمرارها وزيادهتا من قبل 

البنوك، مدى الشفافية يف اإلجراءات اخلاصة باختيار الفائزين، وغريها.
املودعني وضمان  البنوك يف جذب  تقدمها  اليت  والسحوبات  املالية  أثر اجلوائز  التعرف على    •

والئهم هلا.

تقوم غالبية املصارف يف سلطنة عمان باستقطاب الودائع وتأييد االدخار عن طريق تقدمي عروض 
تروجيية خمتلفة وجوائز وسحوبات مالية مغرية للمودعني، وتؤكد املصارف من جانبها أن تلك 
اجلوائز تشكل أداة فعالة لتأييد االدخار واستقطاب املودعني. ونظرا لزيادة تلك العروض التروجيية 
يف اآلونة األخرية، فقد قام املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات بإجراء هذا االستطالع بالتعاون 
مع البنك املركزي العماين للتعرف على آراء املواطنني العمانيني والوافدين حول اجلوانب املختلفة 
املتعلقة باجلوائز والسحوبات املالية املقدمة من قبل املصارف، وتأثريها على جذب املودعني وتأييد 

االستثمار يف القطاع املصريف بالسلطنة.

جمع البيانات

حجم العينة

طريق  عن  2016م،  ديسمرب   15 نوفمرب حىت   27 من  الفترة  االستطالع خالل  بيانات  مت مجع 
املقابالت اهلاتفية مع عينة من العمانيني والوافدين املقيمني بالسلطنة، ومت إجراء املقابالت بثالث 

لغات خمتلفة: العربية، واإلجنليزية، واألردية.

بلغ حجم العينة 2965 فردا )1693 من العمانيني، و 1272 من الوافدين(، يف فئة العمر )18 سنة 
والذكور  العمرية،  والفئات  التعليمية  املستويات  السلطنة، وخمتلف  فأكثر( من مجيع حمافظات 

واإلناث.

نبذة عن االستطالع
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ملخص تنفيذي

من   %68(  2016 عام  السلطنة  يف  العاملة  املصارف  أحد  يف  ودائع  أو  حسابات  لديهم  السكان  من   )%56(  •
العمانيني مقابل 46% من الوافدين(.

تصل نسبة امتالك احلسابات البنكية إىل )62%( بني الذكور، مقابل )42%( بني اإلناث.  •

أكثر البنوك انتشارا يف عمان )بناًء على نسب العمالء(: بنك مسقط )71% من العمالء(، يليه بنك ظفار   •
)13%(، مث البنك الوطين العماين )%12(.

أهم أسباب اختيار العمالء للبنوك اليت يتعاملون معها: اقتراح من جهة العمل/الدراسة )40%(، ووجود   •
خدمة عمالء جيدة )28%(، وانتشار الفروع داخل السلطنة )%15(.

)3( من كل 10 تقريبا من األفراد يستخدمون التطبيقات البنكية على اهلاتف املحمول يف إجناز بعض املعامالت   •
البنكية )30% من العمانيني مقابل 23% من الوافدين(.

البنكية،  معامالهتم  يف  فقط  اإلسالمية  املعامالت  يستخدمون  مصرفية  حسابات  لديهم  ممن   )%8(  •
و)5%(  يستخدمون املعامالت اإلسالمية باإلضافة إىل املعامالت التجارية العادية، يف مقابل )87%( يستخدمون 

املعامالت التجارية فقط.

)4( من كل 10 من األفراد ذكروا أن البنوك اليت يتعاملون معها تقدم جوائز وسحوبات تنطبق عليهم )46% من   •
العمانيني مقابل 29% من الوافدين(.

أكثر من ربع األفراد ال يعلمون إن كانت هناك جوائز وسحوبات تقدمها البنوك على حساباهتم أم ال.  •

)16%( من األفراد ذكروا أن اجلوائز والسحوبات البنكية كانت أحد أسباب اختيارهم للبنوك اليت يتعاملون   •
معها.

أعرب )17%( من األفراد عن نيتهم يف إلغاء حساباهتم أو تغيري البنوك اليت يتعاملون معها إذا ألغت أو قللت   •
من اجلوائز اليت تقدمها لعمالئها.

)3( من كل 5 من األفراد ال تتوافر لديهم أية معلومات حول اجلوائز البنكية اليت تقدمها بنوكهم.  •

)2.7%( من األفراد سبق هلم الفوز بإحدى اجلوائز البنكية )3.2% من العمانيني مقابل 2% من الوافدين(.  •

من   %72 مقابل  العمانيني  من   %35( الدينية  معتقداهتم  مع  تتفق  البنكية  اجلوائز  أن  ذكروا  األفراد  نصف   •
الوافدين(.
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يفضل غالبية األفراد )53%( وجود جوائز وسحوبات بنكية بشكل يتكرر أسبوعيا أو شهريا حىت لو كانت بقيمة   •
قليلة عن اجلوائز اليت يتم تقدميها بشكل سنوي بقيمة كبرية.

ويعتقد  الفرد،  كبريا يف حياة  تغيريا  أن حيدث  البنكية ميكن  باجلوائز  الفوز  أن  األفراد  من  يعتقد )%85(   •
)83%( أن اجلوائز البنكية تشجع على االدخار، وتعزز والء العمالء لبنوكهم، ويرى )81%( أهنا جمال جيد 

لالستثمار.

9 من كل 10 من األفراد يعتقدون أن اجلوائز البنكية فكرة جيدة وجيب تأييدها )95% من العمانيني مقابل %78   •
من الوافدين(.

الوافدين  يتم بزناهة وشفافية )70% من  البنكية  باجلوائز  الفائزين  اختيار  أن  يعتقدون  األفراد  من   )%55(  •
مقابل 44% من العمانيني(.

)54%( من األفراد يفضلون معدل فائدة/عائد أعلى أكثر من اجلوائز البنكية )61% من العمانيني مقابل %45   •
من الوافدين(.
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%56

من سكان السلطنة )١٨ سنة فأكثر( 
لديهم حسابات أو ودائع.

%٨3
٤٢%حاصلين على تعليم جامعي فأعلى 

حاصلين على تعليم أقل من دبلوم 
التعليم العام 

%6٤%٨6
٤٢%6٢%وافدينعمانيين

إناثذكور 

مدى انتشار الحسابات والودائع البنكية
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نتائج االستطالع أن )56%( من سكان السلطنة )18 سنة •  أوضحت 
فأكثر( لديهم حسابات أو ودائع يف أحد البنوك العاملة يف السلطنة 

عام 2016.
مقابل •  العمانيني  من   )%68( بنكية  حسابات  لديهم  من  نسبة  تصل 

)46%( من الوافدين.

١- مدى انتشار الحسابات والودائع البنكية  

56% من السكان لديهم 
حسابات بنكية )%68 

من العمانيين، و46% من 
الوافدين(.

شكل )1-1(: نسب انتشار الحسابات والودائع البنكية

وافدعماني

٪46 ٪68
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      تشري نتائج االستطالع إىل وجود بعض التفاوت يف نسب األفراد الذين 
ميتلكون حسابات أو ودائع بنكية بني املحافظات املختلفة، كما يلي:

الظاهرة  حمافظة  يف  ُسجلت  البنكية  احلسابات  انتشار  نسب  أعلى   •
)63%(، مث حمافظيت ظفار والوسطى )60% لكل منهما(.

البنكية مت تسجيلها يف  انتشار احلسابات  املقابل، أقل مستويات  يف   •
حمافظة مسندم )46%(، تليها حمافظة مشال الشرقية )53%(، مث 

مسقط ومشال الباطنة )54% لكل منهما(.
•  )87%( من العمانيني يف حمافظة ظفار لديهم حسابات بنكية.

) 57%( من الوافدين يف حمافظة الوسطى ميتلكون حسابات بنكية.  •

١-١ امتالك الحسابات البنكية حسب المحافظة

شكل )1-2(: نسب من يملكون حسابات بنكية حسب المحافظة

63% من السكان في 
محافظة الظاهرة لديهم 

حسابات بنكية، مقابل %54 
في مسقط، و46% في 

مسندم.

وافد عماني إجمالي

شمال 
الشرقية 

53

5٧

38

جنوب
 الشرقية 

55

6٩

٢8

مسقط
54

٧5

48

جنوب
الباطنة

58

68

46

شمال
الباطنة

54

65

4١

مسندم
46

60

3٧

الظاهرة
63

66

54 الداخلية
5٩

64

50

60

8٧
ظفار

50

60

٧5
الوسطى

5٧

5٩

٧3

4٢

البريمي
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حسب  البنكية  احلسابات  امتالك  نسب  يف  التفاوت  بعض  هناك   
حسب  لألفراد)خصوصا  واالجتماعية  الدميوغرافية  اخلصائص 

املستوى التعليمي(، كما يلي:
حسب اجلنس: تزيد نسبة امتالك احلسابات البنكية بشكل واضح بني • 

الذكور عن اإلناث )62% مقابل 42% على الترتيب(.
وامتالك •  التعليم  مستوى  بني  طردية  عالقة  هناك  التعليم:  حسب 

احلسابات املصرفية، فقد تبني أن حوايل )83%( بني احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى ميتلكون حسابات 
مصرفية، وهي تقريبا ضعف النسبة بني احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام )%42(.

حسب العمر: تبلغ نسبة امتالك احلسابات البنكية أعلى قيمة هلا بني األفراد يف فئة العمر املتوسطة )49-30 • 
سنة( حيث تبلغ )60%(، مقابل )54%( للشباب يف العمر )18-29( سنة، و 48% لألفراد يف الفئة العمرية 

)50 سنة فأكثر(.
حسب احلالة العملية: كما هو متوقع، تزيد نسبة امتالك احلسابات البنكية بشكل واضح بني العاملني لتصل • 

لـ )60%(، مقابل )44%( لألفراد غري العاملني.

١-٢ امتالك الحسابات البنكية حسب الخصائص الديموغرافية

تصل نسبة امتالك الحسابات 
البنكية إلى 6٢% بين الذكور، 

مقابل 4٢% بين اإلناث.

شكل )1-3(: نسب من يمتلكون حسابات بنكية حسب الخصائص الديموغرافية

٪٤2

٪٦٩

٪٨3

أقل من دبلوم 
التعليم العام

جامعي فأعلى

دبلوم التعليم العام/ 
دون الجامعي

التعليم الجنس
٪٦2٪٤2

٪٥٤

٪٦٠

٪٤٨ ٥٠ فأكثر

٤٩-3٠

2٩-1٨

العمر

ال يعمل يعمل 

الحالة العملية

٪٤٤
٪٦٠
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١-3 أسباب عدم فتح حساب بنكي

مت سؤال األفراد الذين ال ميتلكون حسابات بنكية عن سبب عدم وجود 
حسابات هلم، ويعرض الشكل )1-4( تلك األسباب.

ال •  أهنم  ذكروا   )%83( حسابا  ميتلكون  ال  ممن  العظمى  الغالبية 
النسبة  بنكية، وتزيد  بأية معامالت  إليه ألهنم ال يقومون  حيتاجون 
لدى العمانيني عن الوافدين )98% و76% على الترتيب(. يف حني أن 
)6%( ينوون فتح حساب بنكي قريبا )أغلبهم من الوافدين القادمني 

حديثا إىل عمان(، وهناك )6%( يستخدمون حسابا يف بنوك خارج عمان تليب احتياجاهتم البنكية.
استخدام •  مثل:  قليلة،  بنسب  جاءت  ولكنها  بنكي  حساب  فتح  لعدم  األسباب  من  أخرى  جمموعة  ذكرت 

حساب بنكي خاص بصاحب العمل أو الشركة أو شخص آخر، والتعامل النقدي مباشرة يف استالم الراتب 
واملشتريات، وعدم وجود وظيفة، وغريها.

ذكور عماني إجمالي إناثوافد

السبب الرئيسي لعدم فتح 
حساب بنكي هو عدم وجود 

حاجة إليه )%83(.

شكل)1-٤(: أسباب عدم فتح حساب بنكي )٪(

استخدم حساب بنكي
 في دولة أخرى

٧٦-٦3

٨3٩٨٧٦٧٦٩2ال يحتاج حساب بنكي

جديد في عمان/سيفتح 
يبا حسابا قر

٦-1٠1٠2

٥2٧٨3أخرى
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١-٤ أكثر البنوك المستخدمة في ُعمان

حيث •  العمالء،  نسبة  حيث  من  األول  املركز  مسقط  بنك  حيتل 
الُعمانيني مقابل  السكان يف عمان )72% من  يستخدمه )71%( من 

70% من الوافدين(.
يأيت بنك ظفار يف املركز الثاين )وبفارق كبري عن بنك مسقط( من • 

حيث نسبة العمالء، حيث يتعامل معه )13%( من السكان يف عمان 
)17% من العمانيني مقابل 13% من الوافدين(، 

من •   )%12( ويستخدمه  ظفار،  بنك  عن  ضئيل  وبفارق  الثالث،  املركز  يف  الُعماين  الوطين  البنك  ويأيت 
السكان )16% من العمانيني مقابل 8% من الوافدين(.

وافدعماني إجمالي

٧١% من السكان يستخدمون 
بنك مسقط، مقابل ١3% لبنك 

ظفار، و١٢% للبنك الوطني 
الُعماني.

يع النسبي لألفراد حسب البنوك التي يستخدمونها )٪( شكل )1-٥(: التوز

٧٠

٨

٨

11

٤

٥

٠.٤

٠.3

٠.1

2

٧2

1٧

1٦

٨

1٠

٧

٤

2

1

1

٧1

13

12

٩

٧

٦

3

1

1

1

بنك مسقط

بنك ظفار

البنك الوطني العماني

بنك عمان العربي

بنك صحار

HSBC

بنك نزوى

البنك األهلي

بنك العز اإلسالمي

أخرى

)يمكن للفرد الواحد أن يكون لديه حساب في أكثر من بنك، ولذلك يمكن أن يزيد مجموع النسب عن ١٠٠%(



 استطــــالع الرأي حول
الجوائز البنكية ١6

١-5 أسباب اختيار العمالء للبنوك

لتلك  اختيارهم  أسباب  عن  االستطالع  عينة  يف  األفراد  سؤال  مت   
البنوك اليت يتعاملون معها، وذكر األفراد العديد من األسباب اليت 

يلخصها الشكل )6-1(.
أو  عملهم  جهة  عليهم  اقترحت  األفراد  من  عشرة  كل  من  أربعة   •
دراستهم البنك الذي يتعاملون معه، وكان هذا هو سبب تعاملهم مع 

البنك.
داخل  البنك  فروع  انتشار  يليه  األمهية )%28(،  الثاين من حيث  السبب  كان  تقدمي خدمة عمالء جيدة   •
السلطنة )15%(، مث وجود فرع قريب من مكان السكن أو العمل )13%(، وانتشار آالت السحب واإليداع، 

باإلضافة إىل عدد من األسباب األخرى بنسب أقل .
ُيالحظ أن )1%( فقط من األفراد ذكروا أن تقدمي البنك جلوائز وسحوبات جيدة كان من أسباب اختيارهم   •

للتعامل معه.

أهم أسباب اختيار العمالء 
للبنوك: اقتراح من جهة العمل/
الدراسة، وخدمة عمالء جيدة، 
وانتشار الفروع داخل السلطنة.

شكل )1-٦(: أسباب اختيار العمالء للبنوك التي يتعاملون معها )٪(

٤٠

٩

1٥

تم اقتراحه من جهة العمل / الدراسة

انتشار الفروع داخل السلطنة 

انتشار آالت السحب واإليداع

يقدم تسهيالت جيدة للقروض 

يقدم معدل فائدة أو عائدا جيدا 

انتشار الفروع خارج السلطنة

وجود خدمات بنكية عبر االنترنت

يقدم سحوبات وجوائز جيدة

وجود تطبيق للبنك على الهواتف الذكية

أخرى

يوفر معامالت إسالمية 

نصيحة من األهل / األصدقاء

يوجد فرع قريب من مكان السكن/ العمل

خدمة عمالء جيدة 

٧

1

2

2

2٨

13

٩

٤

1

1

3

)يسمح بتعدد اإلجابات في هذا السؤال، ولذلك يمكن أن يزيد مجموع النسب عن ١٠٠%(
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معايير اختيار العمالء للبنوك

وجود فرع قريب من مكان 
العمل أو السكن

انتشار آالت السحب واإليداع 

وجود خدمة عمالء جيدة
انتشار الفروع داخل وخارج 

السلطنة

%٩6

%٩٤ 

%٩٤

%٩7



 استطــــالع الرأي حول
١٩الجوائز البنكية

٢- معايير اختيار العمالء للبنوك

اليت  املعايري  من  تسعة  عن  االستطالع  عينة  يف  األفراد  سؤال  مت   
ميكن أن يفكر هبا األفراد عند اختيار البنوك اليت سيتعاملون معها 
واملفاضلة بني البنوك املختلفة، ويلخص الشكل )2-1( تلك املعايري 

ومدى أمهية كل منها بالنسبة لألفراد.
أهم معايري اختيار األفراد للبنوك كان انتشار آالت السحب واإليداع، • 

حيث ذكر )97%( من األفراد أن ذلك مهم جدا أو مهم بالنسبة هلم.
العمل، حيث ذكر )96%( من •  أو  الثاين من حيث األمهية كان وجود فرع قريب من مكان السكن  املعيار 

األفراد أن ذلك مهم أو مهم جدا، يليه وجود خدمة عمالء جيدة وانتشار الفروع داخل السلطنة وخارجها 
)94% لكل منهما(.

ُيالحظ أن أقل املعايري أمهية كان وجود سحوبات أو جوائز جيدة يقدمها البنك بنسبة )%72(.• 

أهم معايير اختيار البنوك: 
انتشار آالت السحب واإليداع، 
وجود فرع قريب من مكان 
العمل أو السكن، ووجود 

خدمة عمالء جيدة.

شكل )2-1(: معايير اختيار العمالء للبنوك التي يتعاملون معها )٪(

غير مهممهم جدا غير مهم على اإلطالق مهم  محايد

انتشار االت السحب واإليداع

يوجد فرع قريب من مكان السكن/العمل

يقدم تسهيالت جيدة للقروض

وجود خدمة عمالء جيدة

يقدم معدل فائدة أو عائدا جيدا

انتشار الفروع داخل السطنة أو خارجها 

يقدم سحوبات وجوائز جيدة

وجود تطبيق للبنك على الهواتف الذكية 
أو اإلنترنت

يوفر معامالت إسالمية

3٧

3٩

٤٠

٤2

٤٠

٤٠

3٨

3٩

3٤

٤

3

2

2

2

1

21

1٨

12

12

1٠

1

1

2

3

2

٥

3

3

٥

٥

٤

3٥

3٨

٤1

٤1

٤٥

٥٤

٥٦

٥٧
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 استطــــالع الرأي حول
الجوائز البنكية ٢٠

٢-١ معايير اختيار العمالء للبنوك حسب الجنسية

األفراد  التسعة الختيار  املعايري  أمهية  درجة   )2-2( الشكل  يعرض   
أن  ذكروا  من  )نسبة  االستطالع  يف  عنها  السؤال  مت  اليت  للبنوك 
املعيار مهم أو مهم جدا بالنسبة هلم( لكل من العمانيني والوافدين، 

ونالحظ من الشكل ما يلي:
ال توجد فروق ملحوظة يف درجة أمهية املعايري املختلفة وترتيبها بني   •

العمانيني والوافدين. 
نالحظ زيادة درجة أمهية املعايري التالية بشكل ملحوظ بني العمانيني عن الوافدين: تقدمي تسهيالت جيدة   •

للقروض، ووجود تطبيق للبنك على اهلواتف الذكية أو االنترنت، وتوافر معامالت إسالمية.
تقدمي سحوبات  العمانيني:  عن  الوافدين  بني  ملحوظ  بشكل  التالية  املعايري  أمهية  درجة  تزيد  املقابل  يف   •

وجوائز جيدة، واحلصول على معدل فائدة أو عائد جيد.

شكل )2-2(: درجة األهمية لمعايير اختيار األفراد للبنوك حسب الجنسية
)نسبة من ذكروا أن المعيار مهم أو مهم جدا(

تزيد أهمية وجود تسهيالت 
جيدة للقروض بين العمانيين 

عن الوافدين، بينما تزيد 
أهمية السحوبات والجوائز بين 

الوافدين عن العمانيين.

انتشار االت السحب واإليداع

يوجد فرع قريب من مكان السكن/العمل

يقدم تسهيالت جيدة للقروض

وجود خدمة عمالء جيدة

يقدم معدل فائدة أو عائدا جيدا

انتشار الفروع داخل السطنة أو خارجها 

يقدم سحوبات وجوائز جيدة

وجود تطبيق للبنك على الهواتف الذكية 
أو اإلنترنت

يوفر معامالت إسالمية

وافد عماني

٦3

٧3

٨٧

٨٧

٨٩

٩٦

٩٤

٩٦

٩٨

٨٤

٨1

٧٥

٧٩

٨٠

٩2

٩2

٩٥

٩٦



 استطــــالع الرأي حول
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٢-٢ معايير اختيار العمالء للبنوك حسب الجنس

األفراد  الختيار  التسعة  املعايري  أمهية  درجة   )3-2( الشكل  يبني   
للبنوك اليت مت السؤال عنها يف االستطالع لكل من الذكور واإلناث، 

ونالحظ من الشكل ما يلي:
ال توجد فروق ملحوظة يف درجة أمهية املعايري املختلفة وترتيبها بني • 

الذكور واإلناث. 
تزيد درجة أمهية املعايري التالية قليال بني الذكور عن اإلناث: تقدمي • 

سحوبات وجوائز جيدة، واحلصول على معدل فائدة أو عائد جيد.
الذكور: يقدم تسهيالت جيدة •  التالية بشكل ملحوظ بني اإلناث عن  املعايري  املقابل تزيد درجة أمهية  يف 

للقروض، ووجود تطبيق للبنك على اهلواتف الذكية أو االنترنت.

شكل )2-3(: درجة األهمية لمعايير اختيار األفراد للبنوك حسب الجنس
)نسبة من ذكروا أن المعيار مهم أو مهم جدا(

تزيد أهمية وجود سحوبات 
وجوائز بين الذكور عن اإلناث، 
بينما تزيد أهمية تسهيالت 

القروض بين اإلناث عن الذكور.

انتشار االت السحب واإليداع

يوجد فرع قريب من مكان السكن/العمل

يقدم تسهيالت جيدة للقروض

وجود خدمة عمالء جيدة

يقدم معدل فائدة أو عائدا جيدا

انتشار الفروع داخل السطنة أو خارجها 

يقدم سحوبات وجوائز جيدة

وجود تطبيق للبنك على الهواتف الذكية 
أو اإلنترنت

يوفر معامالت إسالمية

إناث ذكور
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 استطــــالع الرأي حول
الجوائز البنكية ٢٢

األفراد  الختيار  التسعة  املعايري  أمهية  درجة   )4-2( الشكل  يعرض   
التعليمية  للمستويات  االستطالع  يف  عنها  السؤال  مت  اليت  للبنوك 

املختلفة، ونالحظ من الشكل ما يلي:
بني  وترتيبها  املختلفة  املعايري  فروق كبرية يف درجة أمهية  توجد  ال   •

األفراد من املستويات التعليمية املختلفة. 
تعليم  على  احلاصلني  بني  قليال  التالية  املعايري  أمهية  درجة  تزيد   •

جامعي فأعلى عن احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام: وجود تطبيق للبنك على اهلواتف الذكية 
أو االنترنت، ووجود خدمة عمالء جيدة.

يف املقابل تزيد درجة أمهية املعايري التالية بشكل ملحوظ بني احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم   •
العام عن احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى: تقدمي سحوبات وجوائز جيدة، وتوافر معامالت إسالمية، 

واحلصول على معدل فائدة أو عائد جيد.

٢-3 معايير اختيار العمالء للبنوك حسب المستوى التعليمي

تزيد أهمية وجود سحوبات 
وجوائز بين األقل تعليما، بينما 
تزيد أهمية التطبيقات البنكية 
وخدمة العمالء بين األعلى 

تعليما.

شكل )2-٤(: درجة األهمية لمعايير اختيار األفراد للبنوك حسب المستوى التعليمي 
)نسبة من ذكروا أن المعيار مهم أو مهم جدا(

انتشار االت السحب واإليداع

يوجد فرع قريب من مكان السكن/العمل

يقدم تسهيالت جيدة للقروض

وجود خدمة عمالء جيدة

يقدم معدل فائدة أو عائدا جيدا

انتشار الفروع داخل السطنة أو خارجها 

يقدم سحوبات وجوائز جيدة

وجود تطبيق للبنك على الهواتف الذكية 
أو اإلنترنت

يوفر معامالت إسالمية

جامعي فأعلىدبلوم التعليم العام/ دون الجامعي أقل من دبلوم التعليم العام
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٢-٤ معايير اختيار العمالء للبنوك حسب مستوى الدخل

     يبني الشكل )2-5( درجة أمهية معايري اختيار األفراد للبنوك اليت مت 
السؤال عنها يف االستطالع حسب مستويات الدخل الشهري املختلفة، 

ونالحظ من الشكل ما يلي:
بني •  وترتيبها  املختلفة  املعايري  درجة أمهية  فروق كبرية يف  توجد  ال 

األفراد من مستويات الدخل املختلفة. 
تزيد درجة أمهية املعايري التالية قليال بني أصحاب الدخول 600 ريال • 

فأكثر عن أصحاب الدخول أقل من 300 ريال: وجود تسهيالت جيدة للقروض، ووجود تطبيق للبنك على 
اهلواتف الذكية أو االنترنت، ووجود خدمة عمالء جيدة.

يف املقابل تزيد درجة أمهية املعايري التالية بشكل ملحوظ بني أصحاب الدخول أقل من 300 ريال: تقدمي • 
سحوبات وجوائز جيدة، وتوافر معامالت إسالمية، واحلصول على معدل فائدة أو عائد جيد.

تزيد أهمية وجود سحوبات 
وجوائز بين األفراد األقل دخال، 
بينما تزيد أهمية تسهيالت 
القروض بين األفراد األعلى 

دخال.

شكل )2-٥(: درجة األهمية لمعايير اختيار األفراد للبنوك حسب مستوى الدخل الشهري 
)نسبة من ذكروا أن المعيار مهم أو مهم جد(

انتشار االت السحب واإليداع

يوجد فرع قريب من مكان السكن/العمل

يقدم تسهيالت جيدة للقروض

وجود خدمة عمالء جيدة

يقدم معدل فائدة أو عائدا جيدا

انتشار الفروع داخل السطنة أو خارجها 

يقدم سحوبات وجوائز جيدة

وجود تطبيق للبنك على الهواتف الذكية 
أو اإلنترنت

يوفر معامالت إسالمية

٦٠٠ لاير فأكثر3٠٠ - ٥٩٩أقل من 3٠٠ لاير عماني

٧٨

٨٠

٧٩

٨٧

٨٤

٩3

٩3

٩٦

٩٦

٧٦

٧٤

٨٤

٨3

٨3

٩٦

٩1

٩٦

٩٨

٦٠

٧3

٨٦

٧٨

٩٠

٩٥

٩٧

٩٥

٩٨
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استخدام التطبيقات البنكية على الهاتف

من األفراد يستخدمون التطبيقات البنكية
 على الهاتف المحمول

%٢7

وافدين 3٠%ُعمانيين  %٢3

%5١
تعليم جامعي 

فأعلى 

)5٠ سنة فأكثر()١٨ - ٢٩( سنة 

%١3
تعليم أقل من 

دبلوم التعليم العام 

%3٢٠%١



 استطــــالع الرأي حول
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 ثالثة من كل عشرة تقريبا )27%( من األفراد يستخدمون التطبيقات البنكية على • 
الرصيد،  عن  لالستعالم  أو  البنكية  املعامالت  بعض  إجناز  يف  املحمول  اهلاتف 
يستخدموهنا  و)%15(  أسبوعيا(  األقل  على  )مرة  بانتظام  يستخدموهنا   )%12(

أحيانا )أقل من مرة يف األسبوع(.
تزيد نسبة مستخدمي التطبيقات البنكية على اهلاتف بني الُعمانيني عن الوافدين • 

)30% مقابل 23% على الترتيب(.

3- استخدام التطبيقات البنكية على الهاتف 

30% من العمانيين 
يستخدمون 

التطبيقات البنكية 
على الهاتف، مقابل 
٢3% من الوافدين.

شكل )3-1(: استخدام التطبيقات البنكية )٪(

هل تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء بعض المعامالت البنكية بانتظام؟

ال استخدمهانعم، أحيانانعم، بانتظام )مرة أو أكثر أسبوعيا(

إجمالي وافد عماني

12

1٥

٩
1٤

1٤
1٦

٧3
٧٧

٧٠
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هناك بعض التفاوت يف مدى استخدام التطبيقات البنكية على اهلواتف الذكية بني   
املحافظات املختلفة، كما يلي:

تصل نسبة من يستخدمون التطبيقات البنكية )بشكل منتظم أو أحيانا( أعلى قيمة • 
هلا يف حمافظة مسندم )58%(، تليها حمافظتا الداخلية والوسطى )35% و%33 

على الترتيب(.
جنوب •  حمافظة  يف  البنكية  التطبيقات  استخدام  نسب  أقل  سجلت  املقابل،  يف 

الشرقية )20%(، ومشال الباطنة وظفار )24% و25% على الترتيب(.
حمافظة •  من  كل  يف  البنكية  التطبيقات  يستخدمون  الذين  العمانيني  نسبة  تزيد 

الذين  الوافدين  نسبة  تقل  حني  يف  مسقط.  حمافظة  مث  والداخلية،  مسندم، 
يستخدمون التطبيقات البنكية يف كل من حمافظة مشال الباطنة، ومشال الشرقية، والظاهرة.

3-١ استخدام التطبيقات البنكية حسب المحافظة

تصل نسبة األفراد 
الذين يستخدمون 
التطبيقات البنكية 

58% في محافظة 
مسندم، مقابل ٢0% 
في جنوب الشرقية.

شكل)3-2(:استخدام التطبيقات البنكية حسب المحافظة)٪(

وافد عماني إجمالي

شمال 
الشرقية 

٢8

٢٩

١٧

جنوب
 الشرقية 

٢0

٢0

٢٢

مسقط
٢8

35

٢4

جنوب
الباطنة

٢6

٢6

٢6

شمال
الباطنة

٢4

٢٧

١6

مسندم
58

٧٢

50

الظاهرة
٢6

٢٩

١٧ الداخلية
35

4١

١٩

٢5

٢٧
ظفار

٢٢

33

33
الوسطى

38

٢6

٢٩

٢5

البريمي
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3-٢ استخدام التطبيقات البنكية حسب الخصائص الديموغرافية

هناك بعض التفاوت يف نسب األفراد الذين يستخدمون التطبيقات البنكية حسب   
اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية لألفراد، كما يلي:

حسب اجلنس: ال توجد فروق واضحة يف  نسبة استخدام التطبيقات البنكية بني • 
الذكور و اإلناث )27% مقابل 28% على الترتيب(.

ارتفاع •  مع  كبري  بشكل  البنكية  التطبيقات  استخدام  نسبة  تزيد  التعليم:  حسب 
مستوى التعليم، حيث تصل النسبة إىل )51%( بني احلاصلني على تعليم جامعي 
فأعلى، وهي تقريبا أربعة أضعاف النسبة بني احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم 

التعليم العام )%13(.
حسب العمر: تقل نسبة استخدام التطبيقات البنكية بشكل ملحوظ مع التقدم يف • 

العمر، حيث تبلغ النسبة أعلى قيمة هلا )31%( بني الشباب يف فئة العمر )18-29( سنة، مقابل )%20( 
لألفراد يف الفئة العمرية )50 سنة فأكثر(.

تصل نسبة استخدام 
التطبيقات البنكية 
5١% بين الحاصلين 

على تعليم جامعي 
فأعلى، مقابل ١3% 
للحاصلين على تعليم 

أقل من دبلوم 
التعليم العام.

شكل )3-3(: نسب من يستخدمون التطبيقات البنكية حسب الخصائص الديموغرافية

٪13

٪2٩

٪٥1

أقل من دبلوم 
التعليم العام

جامعي فأعلى

دبلوم التعليم العام/ 
دون الجامعي

التعليم

الجنس

٪2٧٪2٨

٪31

٪2٦

٪2٠ ٥٠ فأكثر

٤٩-3٠

2٩-1٨

العمر
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استخدام المعامالت اإلسالمية

من األفراد يستخدمون 
المعامالت اإلسالمية فقط 

في معامالتهم البنكية

يستخدمون المعامالت 
اإلسالمية باإلضافة إلى 

ية العادية المعامالت التجار
يستخدمون المعامالت 

التجارية فقط

الحاصلين على تعليم 
جامعي فأعلى 

يستخدمون المعامالت 
اإلسالمية فقط

الحاصلين على تعليم أقل 
من دبلوم التعليم العام 

يستخدمون المعامالت 
اإلسالمية فقط

%٨

%٨7

%١٠ %7

%5
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4- استخدام المعامالت اإلسالمية  

)8%( من األفراد يستخدمون املعامالت اإلسالمية فقط يف معامالهتم • 
إىل  باإلضافة  اإلسالمية  املعامالت  يستخدمون   )%5( البنكية، 
املعامالت التجارية العادية، يف مقابل )87%( يستخدمون املعامالت 

التجارية فقط.
بني •  طفيف  بشكل  فقط  اإلسالمية  املعامالت  استخدام  نسبة  تزيد 

الُعمانيني عن الوافدين )9% مقابل 6% على الترتيب(.

واحد من كل عشرة من 
العمانيين يستخدم المعامالت 
البنكية اإلسالمية فقط في 

المعامالت البنكية.

شكل )٤-1(: استخدام المعامالت اإلسالمية )٪(

ية العادية؟ هل تستخدم فروع أو خدمات المعامالت اإلسالمية أم التجار

وافد إجماليعماني

يةالمعامالت اإلسالمية فقط ية فقطالمعامالت اإلسالمية والتجار المعامالت التجار

٩٦٨ ٧
3٥

٨٤
٩1

٨٧
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٤-١ استخدام المعامالت اإلسالمية حسب المحافظة

هناك بعض التفاوت يف مدى استخدام املعامالت اإلسالمية البنكية   
بني املحافظات املختلفة، كما يلي:

املعامالت •  على  البنكية  تعامالهتم  يقصرون  ملن  نسبة  أعلى  تصل 
لكل   %16( الشرقية  ومشال  الربميي  فقط يف حمافظيت  اإلسالمية 

منهما(، تليهما حمافظة الداخلية )%14(.
يف املقابل، سجلت أقل نسب استخدام املعامالت اإلسالمية فقط يف • 

حمافظة الوسطى )2%(، ومسندم )3%(، ومسقط )%4(.

تصل نسبة استخدام 
المعامالت البنكية اإلسالمية 

فقط ١6% في البريمي 
وشمال الشرقية، مقابل ٢% 

في الوسطى.

شكل )٤-2(: استخدام المعامالت اإلسالمية حسب المحافظة )٪(

ية العادية؟ هل تستخدم فروع أو خدمات المعامالت اإلسالمية أم التجار

ية فقط المعامالت التجار ية المعامالت اإلسالمية  والتجار المعامالت اإلسالمية 

شمال 
الشرقية 

١6

٩

٧5

جنوب
 الشرقية 

6

5

8٩

مسقط
4

4

٩٢

جنوب
الباطنة

٧

4

8٩

شمال
الباطنة

٩

5

86

مسندم
3

3

٩4

الظاهرة
6

3

٩١ الداخلية
١4

٩

٧٧

8

5
ظفار

8٧

٢

-
الوسطى

٩8

١6

5

٧٩

البريمي
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٤-٢ استخدام المعامالت اإلسالمية حسب الخصائص الديموغرافية

املعامالت اإلسالمية  ال توجد اختالفات ملحوظة يف مدى استخدام   
كما  لألفراد،  واالجتماعية  الدميوغرافية  البنكية حسب اخلصائص 

يلي:
على •  البنكية  تعامالهتم  يقصرون  من  نسبة  تزيد  اجلنس:  حسب 

املعامالت اإلسالمية قليال بني اإلناث عن الذكور )9% مقابل 7% على 
الترتيب(.

حسب التعليم: بشكل عام، تقل نسبة استخدام املعامالت اإلسالمية البنكية فقط بشكل طفيف مع ارتفاع • 
مستوى التعليم، حيث تصل النسبة إىل )7%( بني احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى، مقابل )10%( بني 

احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام.
حسب العمر: بشكل عام، تزيد نسبة استخدام املعامالت اإلسالمية البنكية فقط بشكل طفيف مع التقدم يف • 

العمر، حيث تبلغ النسبة )8%( بني الشباب يف فئة العمر )18-29( سنة، مقابل )10%( لألفراد يف الفئة 
العمرية )50 سنة فأكثر(.

تصل نسبة استخدام المعامالت 
اإلسالمية فقط ٧% بين الحاصلين 

على تعليم جامعي فأعلى، 
مقابل ١0% للحاصلين على تعليم 

أقل من دبلوم التعليم العام.

٨

٧

1٠

3٨٧

٨٨

٨٦

٦

٥

2

٨٦

٨٨

٨٨

٨٧٨٧ ٦٧3٩

1٠

٦

٧

شكل )٤-3(: استخدام المعامالت اإلسالمية حسب الخصائص الديموغرافية )٪(

ية العادية؟ هل تستخدم فروع أو خدمات المعامالت اإلسالمية أم التجار

يةالمعامالت اإلسالمية فقط ية فقطالمعامالت اإلسالمية والتجار المعامالت التجار

العمر

الجنس

التعليم

٥٠ فأكثر

٤٩-3٠

2٩-1٨

أقل من دبلوم 
التعليم العام

جامعي فأعلى

دبلوم التعليم العام 
/ دون الجامعي
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الجوائز البنكية

%١7

%١6

3

أكثر

تتوافر  ال  األفراد  من  خمسة  كل  من 
الجوائز  حول  معلومات  أية  لديهم 

البنكية التي تقدمها بنوكهم

يفضلون  األفراد  نصف  من 
شهرية  أو  أسبوعية  جوائز 
من  أقل  بقيمة  لو  حتى 

الجوائز السنوية

البنكية  الجوائز  أن  ذكروا  األفراد  من 
كانت أحد أسباب اختيارهم لبنوكهم

قد يفكرون في إغالق حساباتهم 
إذا ألغيت هذه الجوائز
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4 من كل 10 من األفراد تقريبا ذكروا أن البنوك اليت يتعاملون معها • 
تقدم جوائز وسحوبات تنطبق عليهم.

تزيد نسبة األفراد الذين ذكروا أن البنوك تقدم جوائز وسحوبات على • 
مقابل   %46( الوافدين  عن  الُعمانيني  بني  ملحوظ  بشكل  حساباهتم 

29% على الترتيب(.
كانت •  إن  يعلمون  ال  األفراد  ربع  من  أكثر  أن  االنتباه  يسترعي  ومما 

هناك جوائز وسحوبات تقدمها البنوك على حساباهتم أم ال، وتزيد 
النسبة بشكل كبري بني الوافدين عن العمانيني )40% مقابل 15% على الترتيب(.

5- الجوائز البنكية

أكثر من ربع األفراد ال يعلمون 
إن كانت هناك جوائز أو 

سحوبات تقدمها البنوك 
لحساباتهم أم ال.

شكل )٥-1(: انتشار الجوائز البنكية )٪(

هل توجد جوائز يقدمها البنك على أي من حساباتك، وتنطبق عليك؟

ال يعرفالنعم

عماني

وافد 

إجمالي 

٤٦

2٩

3٨

3٩
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3٥

1٥

٤٠
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للتعرف على أمهية اجلوائز البنكية يف جذب البنوك للعمالء وضمان   
اجلوائز  كانت  إذا  عما  االستطالع  يف  األفراد  سؤال  مت  والئهم، 
والسحوبات من أسباب اختيارهم للبنوك اليت يتعاملون معها، وعن 
إمكانية تفكريهم يف إلغاء حساباهتم أو االنتقال إىل بنوك أخرى حال 

إلغاء أو تقليل تلك اجلوائز والسحوبات. وتبني النتائج يف الشكل 
      )5-2( ما يلي:

)16%( من األفراد ذكروا أن اجلوائز والسحوبات البنكية كانت أحد • 
أسباب اختيارهم للبنوك اليت يتعاملون معها.

أعرب )17%( من األفراد عن نيتهم يف إلغاء حساباهتم أو تغيري البنوك اليت يتعاملون معها إذا ألغت أو قللت • 
من اجلوائز اليت تقدمها لعمالئها.

5-١ أهمية الجوائز البنكية

١6% من األفراد ذكروا أن 
الجوائز البنكية كانت أحد أسباب 
اختيارهم لبنوكهم، و١٧% قد 
يفكرون في إغالق حساباتهم 

إذا ألغيت هذه الجوائز.

شكل )٥-2(: أهمية الجوائز البنكية 

هل يمكن أن تفكر في إلغاء حسابك البنكي أو 
االنتقال إلى بنك آخر في حالة إلغاء أو تقليل تلك 

الجوائز أو السحوبات؟

هل كانت الجوائز البنكية من أسباب اختيارك 
للتعامل مع البنك؟

ال نعم

٪1٦٪1٧

٪٨٪٨٤3
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واحد من كل عشرة من األفراد ذكر أن املعلومات اليت حيتاجها حول • 
)مثل شروط  معه  يتعامل  الذي  البنك  يقدمها  اليت  البنكية  اجلوائز 
احلصول على اجلوائز ومواعيدها، وفرص واحتمال الفوز، وطريقة 
اختيار الفائزين، وغريها( تتوافر لديه بشكل كبري، و)13%( بدرجة 

متوسطة، و)16%( بدرجة قليلة.
يسترعي االنتباه أن ثالثة من كل مخسة من األفراد ال تتوافر لديهم • 

أية معلومات حول اجلوائز البنكية اليت تقدمها بنوكهم.
تزيد نسبة األفراد الذين ذكروا أن لديهم معلومات حول اجلوائز البنكية اليت تقدمها بنوكهم بدرجة كبرية • 

بشكل ملحوظ بني الوافدين عن العمانيني )15% مقابل 8% على الترتيب(.

5-٢ توافر المعلومات حول الجوائز البنكية

ثالثة من كل خمسة من 
األفراد ال تتوافر لديهم أية 

معلومات حول الجوائز البنكية 
التي تقدمها بنوكهم.

شكل )٥-3(: توافر المعلومات حول الجوائز البنكية )٪(

هل تتوفر لديك كل المعلومات التي تحتاجها حول الجوائز والسحوبات البنكية التي يقدمها البنك الذي 
تتعامل معه؟

ال تتوفر لدي المعلومات التي أحتاجهانعم، بدرجة كبيرة نعم، بدرجة قليلةنعم، بدرجة متوسطة 

عماني

وافد 

إجمالي 

٨

1٥

1٠

1٦

٨
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اجلوائز •  بإحدى  الفوز  هلم  سبق  قد  أنه  ذكروا  األفراد  من   )%3(
البنكية )3% من العمانيني مقابل 2% من الوافدين(.

أو أصدقائهم •  أنه قد سبق ألحد أقارهبم  )14%( من األفراد ذكروا 
من   %8 مقابل  العمانيني  من   %18( البنكية  اجلوائز  بإحدى  الفوز 

الوافدين(.

5-3 الفوز بالجوائز البنكية

3% من األفراد سبق لهم 
الفوز بإحدى الجوائز البنكية.

شكل )٥-٤(: الفوز بالجوائز البنكية)٪(

هل سبق الفوز ألحد من أقاربك أو أصدقائك 
بإحدى الجوائز البنكية، على حد علمك؟

هل سبق لك الفوز بإحدى الجوائز البنكية؟

1٤
3

٨3 ٩٧

3

ال يعرفال نعم
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نصف األفراد تقريبا ذكروا أن اجلوائز البنكية تتفق مع معتقداهتم • 
الدينية، بينما يرى النصف اآلخر أهنا تتعارض معها.

مع •  البنكية  اجلوائز  بتوافق  يعتقدون  الذين  األفراد  نسبة  تزيد 
معتقداهتم الدينية بشكل ملحوظ بني الوافدين عن العمانيني، حيث 
بني  النسبة  من ضعف  أكثر  وهي   )%72( الوافدين  بني  النسبة  تبلغ 

العمانيني )%35(.

5-٤ توافق الجوائز البنكية مع المعتقدات الدينية

نصف األفراد ذكروا أن الجوائز 
البنكية تتفق مع معتقداتهم 
الدينية )35% من العمانيين 
مقابل ٧٢% من الوافدين(.

شكل )٥-٥(: توافق الجوائز البنكية مع المعتقدات الدينية )٪(

هل الجوائز البنكية تتفق أم تتعارض مع معتقداتك الدينية؟

تتعارض مع معتقداتي الدينيةتتفق مع معتقداتي الدينية

عماني

وافد 

إجمالي 

3٥

٧2

٥1

٦٥

28

٤٩



 استطــــالع الرأي حول
الجوائز البنكية ٤٤

البنكية  اجلوائز  بتوافق  االعتقاد  مدى  يف  االختالفات  بعض  هناك   
واالجتماعية  الدميوغرافية  اخلصائص  حسب  الدينية  املعتقدات  مع 

لألفراد، كما يلي:
حسب اجلنس: تزيد نسبة االعتقاد بتوافق اجلوائز البنكية مع املعتقدات • 

الدينية بني الذكور عن اإلناث )55% مقابل 41% على الترتيب(.
حسب التعليم: أعلى نسب االعتقاد بتوافق اجلوائز البنكية مع املعتقدات • 

العام  التعليم  تعليم أقل من دبلوم  الدينية توجد بني احلاصلني على 
)62%(، وأدناها بني احلاصلني على دبلوم التعليم العام /دون اجلامعي )44%(، بينما تصل إىل )%49( 

بني احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى.
حسب العمر: بشكل عام، تزيد نسبة االعتقاد بتوافق اجلوائز البنكية مع املعتقدات الدينية بشكل طفيف • 

مع التقدم يف العمر، حيث تبلغ النسبة )51%( بني الشباب يف فئة العمر )18-29( سنة، مقابل )%56( 
لألفراد يف الفئة العمرية )50 سنة فأكثر(.

5-5 توافق الجوائز البنكية مع المعتقدات الدينية حسب الخصائص الديموغرافية

تصل نسبة االعتقاد بتوافق 
الجوائز البنكية مع المعتقدات 

الدينية 55% بين الذكور 
مقابل 4١% بين اإلناث.

٥1

٥٠

٥٦

3٨٦2

٤٤

٤٩

٤٩

٥٠

٤٤

٥٥٤1 ٤٥٥٩

٥٦

٥1

شكل )٥-٦(: توافق الجوائز البنكية مع المعتقدات الدينية حسب الخصائص الديموغرافية )٪(

هل الجوائز البنكية تتفق أم تتعارض مع معتقداتك الدينية؟

العمر

الجنس

التعليم

٥٠ فأكثر

٤٩-3٠

2٩-1٨

أقل من دبلوم 
التعليم العام

جامعي فأعلى

دبلوم التعليم العام 
/ دون الجامعي

تتعارض مع معتقداتي الدينيةتتفق مع معتقداتي الدينية



 استطــــالع الرأي حول
٤5الجوائز البنكية

تزيد نسبة األفراد الذين يعتقدون بأن اجلوائز البنكية تتفق مع املعتقدات الدينية بشكل طفيف مع ارتفاع • 
تتفق مع  أهنا  يعتقدون  البنكية، حيث تصل نسبة من  وإجراءات اجلوائز  واإلملام بشروط  املعرفة  مستوى 
اجلوائز  ومعايري  بشروط  كبرية  بدرجة  ملمني  اهنم  قالوا  الذين  األفراد  عند   )%60( الدينية  معتقادهتم 
هذه  عن  اليت حيتاجوهنا  املعلومات  ميتلكون  ال  إهنم  قالوا  الذين  األشخاص  لدى   )%51( مقابل  البنكية 

اجلوائز .

5-6 توافق الجوائز البنكية مع المعتقدات الدينية حسب توفر المعلومات 
حول الجوائز 

 شكل )٥-٧( : نسب األفراد الذين يعتقدون بتوافق الجوائز البنكية مع المعتقدات الدينية حسب توفر المعلومات 
حول الجوائز

تتوفر المعلومات،
 بدرجة كبيرة

ال تتوفر لدي المعلومات
 التي أحتاجها

تتوفر المعلومات، 
بدرجة متوسطة 

تتوفر المعلومات،
 بدرجة قليلة

٦٠٥٤٤٦٥1



 استطــــالع الرأي حول
الجوائز البنكية ٤6

يفضل غالبة األفراد )53%( وجود جوائز وسحوبات بنكية بشكل يتكرر • 
يتم  اليت  اجلوائز  قليلة عن  بقيمة  كانت  لو  أو شهريا حىت  أسبوعيا 

تقدميها بشكل سنوي بقيمة كبرية.
على •  الكبرية  السنوية  اجلوائز  يفضلون  الذين  األفراد  نسبة  تزيد 

اجلوائز األسبوعية أو الشهرية األقل بني الوافدين عن العمانيني )%22 
مقابل 15% على الترتيب(.

يتها 5-7 قيمة الجوائز البنكية ودور

أكثر من نصف األفراد يفضلون 
جوائز أسبوعية أو شهرية 

حتى لو بقيمة أقل من الجوائز 
السنوية.

يتها )٪( شكل )٥-٨(: الرأي حول قيمة الجوائز البنكية ودور

هل تعتقد األفضل للعميل أن يقدم البنك جوائز كبيرة يجري السحب عليها كل سنة، أم جوائز أقل يجري 
السحب عليها كل شهر أو كل أسبوع؟

ال يعرفجوائز كبيرة سنويا يا أو أسبوعيا ال تفرق / غير مهتمجوائز أقل شهر

عماني

وافد 

إجمالي 

1٥

22

1٨

٦1

٤٤

٥3

٤

1٥

٩

2٠

1٩

2٠



 استطــــالع الرأي حول
٤7الجوائز البنكية

أوضحت النتائج أن )23%( ممن تتوافر لديهم معلومات عن اجلوائز البنكية بدرجة كبرية يفضلون اجلوائز • 
السنوية الكبرية، يف املقابل )56%( منهم يفضلون جوائز شهرية أو أسبوعية بقيمة أقل.

)54%( ممن ال تتوافر لديهم معلومات عن اجلوائز البنكية يفضلون جوائز شهرية أو أسبوعية بقيمة أقل، • 
يف حني )15%( منهم يفضلون اجلوائز السنوية الكبرية.

يتها حسب توفر المعلومات حول الجوائز  5-٨ قيمة الجوائز البنكية ودور
البنكية

يتها حسب  توفر المعلومات حول الجوائز البنكية )٪( شكل )٥-٩(: الرأي حول قيمة الجوائز البنكية ودور

ال يعرفجوائز كبيرة سنويا يا أو أسبوعيا ال تفرق / غير مهتمجوائز أقل شهر

231٠٩1٥

٥٦٧2٧1٥٤

12
1٦1٥

23

1٠3٥
٨

تتوفر المعلومات، 
بدرجة كبيرة

ال تتوفر لدي المعلومات
 التي أحتاجها

تتوفر المعلومات،
 بدرجة متوسطة 

تتوفر المعلومات، 
بدرجة قليلة



 استطــــالع الرأي حول
٤٩الجوائز البنكية

آراء األفراد حول الجوائز البنكية

يبا من األفراد يعتقدون أن  من كل ١٠ تقر
الجوائز البنكية فكرة جيدة ويجب تأييدها

الذكور

اإلناث

الحاصلين على تعليم أقل 
من دبلوم التعليم العام

الحاصلين على تعليم 
جامعي فأعلى

العمانيين 

الوافدين

٩

%٨٨

%7٩

%٨٠

%٩١

%7٨

%٩5



 استطــــالع الرأي حول
5١الجوائز البنكية

مت سؤال األفراد يف عينة االستطالع عن مخسة من األفكار اليت تروج   
هلا الكثري من البنوك حول اجلوائز البنكية، ويلخص الشكل )1-6( 

تلك األفكار وآراء األفراد حوهلا.
يعتقد )85%( من األفراد أن الفوز باجلوائز البنكية ميكن أن حيدث • 

تغيريا كبريا يف حياة الفرد )48% موافقون جدا و 37% موافقون على 
هذا البند(.

تشجع •  أن  ميكن  البنكية  اجلوائز  أن  يعتقدون  األفراد  من   )%83(
األفراد على االدخار بشكل أكرب.

يعتقد )81%( من األفراد أن  اجلوائز البنكية ميكن أن تكون جماال جيدا الستثمار األموال )35% موافقون • 
جدا و 46% موافقون على هذا البند(.

)84%( من األفراد يعتقدون أن اجلوائز اليت يقدمها البنك تعزز والء العمالء له واستمرار تعاملهم معه.• 
يعتقد )74%( من األفراد أن  معدالت الفائدة أو العائد القليل الذي تقدمه البنوك على املدخرات يعترب سببا • 

أساسيا إلقبال الناس على اجلوائز البنكية.

6 آراء األفراد حول الجوائز البنكية

85% من األفراد يعتقدون أن 
الفوز بجائزة بنكية يمكن أن 
يحدث تغييرا كبيرا في حياة 

الفرد.

غير موافقموافق جدا غير موافق على اإلطالق موافق  محايد

الجوائز البنكية يمكن أن تكون مجاال جيدا 
الستثمار األموال؟

الجوائز التي يقدمها البنك تعزز والء 
العمالء له واستمرار تعاملهم معه؟

معدالت الفائدة أو العائد القليل الذي 
تقدمه البنوك على المدخرات يعتبر سببا 
أسياسيا

الفوز بالجوائز البنكية يمكن أن يحدث تغييرا 
كبيرا في حياة الفرد؟

الجوائز البنكية يمكن أن تشجع األفراد 
على االدخار؟

شكل )٦-1(: آراء األفراد حول الجوائز البنكية )٪(
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 استطــــالع الرأي حول
الجوائز البنكية 5٢

فكرة •  البنكية  اجلوائز  أن  يعتقدون  األفراد  من  تقريبا   10 كل  9 من 
جيدة وجيب تأييدها.

تزيد نسبة األفراد الذين يعتقدون أن اجلوائز البنكية فكرة جيدة بشكل • 
كبري بني الوافدين عن العمانيني )95% مقابل 78% على الترتيب(.

6-١ تأييد األفراد للجوائز البنكية

٧8% من العمانيين يرون أن 
الجوائز البنكية فكرة جيدة، 
مقابل ٩5% من الوافدين.

شكل )٦-2(: نسب تأييد األفراد للجوائز البنكية

٪٨٦

٪٩٥ ٪٧٨

إجمالي

وافد عماني



 استطــــالع الرأي حول
53الجوائز البنكية

هناك بعض االختالفات يف مدى تأييد األفراد للجوائز البنكية حسب   
اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية لألفراد، كما يلي:

حسب اجلنس: تزيد نسبة األفراد الذين يؤيدون اجلوائز البنكية بني • 
الذكور عن اإلناث )88% مقابل 79% على الترتيب(.

مع •  البنكية  يؤيدون اجلوائز  الذين  األفراد  نسبة  تقل  التعليم:  حسب 
ارتفاع مستوى التعليم، حيث تبلغ النسبة )91%( بني احلاصلني على 
تعليم أقل من دبلوم التعليم العام، مقابل )80%( بني احلاصلني على 

تعليم جامعي فأعلى.
حسب العمر: ال توجد فروق واضحة يف نسبة األفراد الذين يؤيدون اجلوائز البنكية بني فئات العمر املختلفة، • 

وتبلغ النسبة )86%( بني الشباب يف فئة العمر )18-29( سنة، مقابل )88%( لألفراد يف الفئة العمرية 
)50 سنة فأكثر(. 

6-٢ تأييد األفراد للجوائز البنكية حسب الخصائص الديموغرافية

تصل نسبة األفراد الذين 
يؤيدون الجوائز البنكية %88 
بين الذكور مقابل ٧٩% بين 

اإلناث.

٨٦

٨٥

٨٨

٩٩1

٨3

٨٠

1٤

1٥

12

٨٨٧٩ 1221

1٧

2٠

شكل )٦-3(: مدى تأييد األفراد للجوائز البنكية  حسب الخصائص الديموغرافية )٪(

بشكل عام، هل تعتقد أن الجوائز البنكية فكرة جيدة أم غير جيدة؟

العمر

الجنس

التعليم

٥٠ فأكثر

٤٩-3٠

2٩-1٨

أقل من دبلوم 
التعليم العام

جامعي فأعلى

دبلوم التعليم العام 
/ دون الجامعي

غير جيدةجيدة



 استطــــالع الرأي حول
الجوائز البنكية 5٤

يزيد تأييد األفراد واعتقادهم بأن اجلوائز البنكية فكرة جيدة مع ارتفاع مستوى اإلملام واملعرفة بشروط   •
ومعايري هذه اجلوائز، حيث تصل نسبة من يعتقدون بأن اجلوائز البنكية فكرة جيدة )90%( عند األفراد 
الذين قالوا اهنم ملمون بدرجة كبرية بشروط ومعايري اجلوائز البنكية مقابل )83%( لدى األشخاص الذين 

قالوا إهنم ال ميتلكون املعلومات اليت حيتاجوهنا حول هذه اجلوائز .

6-3 مدى تأييد األفراد للجوائز البنكية حسب توفر المعلومات حول الجوائز

شكل )٦-٤(: مدى تأييد األفراد للجوائز البنكية حسب توفر معلومات حول الجوائز )٪(

تتوفر المعلومات، بدرجة كبيرة

ال تتوفر لدي المعلومات
 التي أحتاجها

تتوفر المعلومات، بدرجة متوسطة 

تتوفر المعلومات، بدرجة قليلة

غير جيدةجيدة

٩٠

1٠

٩٠

٨3

٨3

1٠

1٧

1٧

بشكل عام هل تعتقد أن الجوائز البنكية فكرة جيدة أم غير جيدة؟
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55الجوائز البنكية

تزيد نسبة األفراد الذين يؤيدون اجلوائز البنكية يف حمافظة الوسطى بنسبة )94%(، تليها حمافظة ظفار   •
)92%(، مث حمافظة مسقط )91%(. يف املقابل، فإن حمافظة مشال الشرقية هي أقل املحافظات )%72(.

6-٤ تأييد األفراد للجوائز البنكية حسب المحافظة

شكل)٦-٥(: نسب تأييد األفراد للجوائز البنكية حسب المحافظة

مسندم
%86

البريمي
%86

الظاهرة
%٧8

الداخلية
%80

%٩٢
ظفار

شمال 
الشرقية 

جنوب
 الشرقية 
%٧5

مسقط
%٩١

جنوب
الباطنة
%8٢

شمال
الباطنة

%88

الوسطى
%٩4

%٧٢



 استطــــالع الرأي حول
57الجوائز البنكية

الرقابة على الجوائز البنكية

ين بالجوائز البنكية تتم  من األفراد يعتقدون أن عملية اختيار الفائز
بنزاهة وشفافية

%55

الوافدين 

%7٠

العمانيين 

%٤٤

الحاصلين على 
تعليم جامعي 

فأعلى 

%5٠

اإلناث

%٤٨

الحاصلين على 
تعليم أقل من 
دبلوم التعليم 

العام

%65

الذكور

%57



 استطــــالع الرأي حول
5٩الجوائز البنكية

يعتقد غالبة األفراد )55%( أن عملية اختيار الفائزين باجلوائز البنكية   •
تتم بزناهة وشفافية )40% يعتقدون ذلك و15% يعتقدون جدا(.

تزيد نسبة األفراد الذين يعتقدون أن عملية اختيار الفائزين باجلوائز   •
البنكية تتم بزناهة وشفافية بشكل واضح بني الوافدين عن العمانيني 

)70% مقابل 44% على الترتيب(.

٧ الرقابة على الجوائز البنكية

55% من األفراد يعتقدون أن 
اختيار الفائزين بالجوائز البنكية 
يتم بنزاهة وشفافية )٧0% 
من الوافدين مقابل 44% من 

العمانيين(.

ين بالجوائز البنكية )٪( شكل )٧-1(: النزاهة والشفافية في اختيار الفائز

ين بالجوائز البنكية تتم بنزاهة وشفافية؟ إلى أي مدى تعتقد أو ال تعتقد أن عملية اختيار الفائز

عماني

وافد 

إجمالي 

1٠

22

1٥

3٤

٤٨

٤٠

٤٠٨

٦

٧ 31

1٩ ٥

٨

٧

ال اعتقدأعتقد جدا ال اعتقد على اإلطالق أعتقد  محايد
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توجد بعض االختالفات يف نسب االعتقاد بزناهة وشفافية عملية   
اختيار الفائزين باجلوائز البنكية حسب اخلصائص الدميوغرافية 
واالجتماعية لألفراد، وخصوصا حسب مستوى التعليم، كما يلي:

عملية •  وشفافية  بزناهة  يعتقدون  من  نسبة  تزيد  اجلنس:  حسب 
 %57( اإلناث  عن  الذكور  بني  البنكية  باجلوائز  الفائزين  اختيار 

مقابل 48% على الترتيب(.
وشفافية •  بزناهة  االعتقاد  نسبة  تقل  عام،  بشكل  التعليم:  حسب 

اختيار الفائزين باجلوائز البنكية مع ارتفاع مستوى التعليم، حيث تصل النسبة إىل )50%( بني احلاصلني 
على تعليم جامعي فأعلى، مقابل )65%( بني احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام.

الفائزين •  اختيار  عملية  وشفافية  بزناهة  يعتقدون  من  نسبة  يف  واضحة  اختالفات  توجد  ال  العمر:  حسب 
باجلوائز البنكية بني األفراد يف فئات العمر املختلفة.

7-١ الرأي حول نزاهة وشفافية الجوائز البنكية حسب الخصائص الديموغرافية

تصل نسبة االعتقاد بنزاهة وشفافية 
الجوائز البنكية 50% بين الحاصلين على 
تعليم جامعي فأعلى، مقابل %65 
للحاصلين على تعليم أقل من دبلوم 

التعليم العام.

ين بالجوائز البنكية شكل )٧-2(: نسب من يعتقدون/يعتقدون جدا بنزاهة وشفافية ختيار الفائز
 حسب الخصائص الديموغرافية )٪(

٦٥

٤٩

٥٠

أقل من دبلوم 
التعليم العام

جامعي فأعلى

دبلوم التعليم العام/ 
دون الجامعي

التعليم

الجنس

٥٧٤٨

٥٤

٥٦

٥٥ ٥٠ فأكثر

٤٩-3٠

2٩-1٨

العمر
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البنكية تتم بزناهة وشفافية بني  الفائزين باجلوائز  الذين يعتقدون بأن عملية اختيار  تزيد نسبة األفراد   •
األفراد الذين تتوفر لديهم معلومات بدرجة كبرية عن شروط ومعايري اجلوائز مقارنة باألفراد غري امللمني 

هبذه املعلومات )67% و 50% على الترتيب(. 

7-٢ الرأي حول نزاهة وشفافية الجوائز البنكية حسب توافر المعلومات 
حول الجوائز البنكية

ال اعتقدأعتقد جدا ال اعتقد على اإلطالق أعتقد  محايد
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ين بالجوائز البنكية حسب توفر المعلومات شكل)٧-3(: نسب االعتقاد بنزاهة وشفافية اختيار الفائز

ين بالجوائز البنكية تتم بنزاهة وشفافية؟ إلى أي مدى تعتقد أو ال تعتقد أن عملية اختيار الفائز

تتوفر المعلومات، 
بدرجة كبيرة

ال تتوفر لدي المعلومات
 التي أحتاجها

تتوفر المعلومات،
 بدرجة متوسطة 

تتوفر المعلومات، 
بدرجة قليلة
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أو عائد •  فائدة  البنوك معدل  توفر  أن  األفراد )%54(  يفضل غالبية 
جيد على املدخرات حىت لو توقفت عن تقدمي اجلوائز البنكية.

تزيد نسبة األفراد الذين يفضلون معدال أعلى للعائد على املدخرات • 
مقارنة باجلوائز البنكية بني العمانيني عن الوافدين )61% مقابل %45 

على الترتيب(.

7-3 الجوائز البنكية مقابل معدل فائدة جيد

54% من األفراد يفضلون 
معدل فائدة/عائد أعلى أكثر 
من الجوائز البنكية )6١% من 
العمانيين مقابل 45% من 

الوافدين(.

شكل )٧-٤(: الجوائز البنكية مقابل معدل الفائدة الجيد

نسب من يعتقدون أن البنوك يجب أن تتوقف عن تقديم الجوائز البنكية مع توفير حسابات بنكية بعائد/
معدل فائدة جيد

٪٤٥ ٪٦1

٪٥٤

إجمالي

وافد عماني
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هناك بعض االختالفات يف مدى تفضيل األفراد ملعدالت جيدة للفائدة   
الدميوغرافية  اخلصائص  حسب  البنكية  اجلوائز  على  العائد  أو 

واالجتماعية لألفراد، كما يلي:
حسب اجلنس: تزيد نسبة األفراد الذين يفضلون معدل العائد اجليد   •
على اجلوائز البنكية بشكل ملحوظ بني اإلناث عن الذكور )64% مقابل 

51% على الترتيب(.
حسب التعليم: تزيد نسبة األفراد الذين يفضلون معدل العائد اجليد   •

على اجلوائز البنكية مع ارتفاع مستوى التعليم، حيث تبلغ النسبة )49%( بني احلاصلني على تعليم أقل من 
دبلوم التعليم العام، مقابل )59%( بني احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى.

حسب العمر: تقل نسبة األفراد الذين يفضلون معدل العائد اجليد على اجلوائز البنكية مع التقدم يف العمر،   •
فتبلغ النسبة )55%( بني الشباب يف فئة العمر )18-29( سنة، مقابل )%47(.

7-٤ الجوائز البنكية مقابل معدل فائدة جيد حسب الخصائص الديموغرافية

تصل نسبة األفراد الذين 
يفضلون معدل العائد الجيد 
على الجوائز البنكية 64% بين 
اإلناث مقابل 5١% بين الذكور.

٥٥

٥٥

٤٧

٥1 ٤٩

٥٧

٥٩

٤٥

٤٥

٥3

٥1٦٤ ٤٩3٦

٤3

٤1

شكل )٧-٥(: الجوائز البنكية مقابل معدل فائدة جيد حسب الخصائص الديموغرافية )٪(

هل تعتقد أن البنوك يجب أن تتوقف عن تقديم الجوائز البنكية مع توفير حسابات بنكية بعائد/معدل فائدة 
جيد؟

العمر

الجنس

التعليم

٥٠ فأكثر

٤٩-3٠

2٩-1٨

أقل من دبلوم 
التعليم العام

جامعي فأعلى

دبلوم التعليم العام 
/ دون الجامعي

النعم
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تزيد نسبة األفراد الذين يفضلون معدال أعلى للفائدة على املدخرات بدال من اجلوائز البنكية بنسبة طفيفة • 
امللمني هبذه  غري  باألفراد  مقارنة  اجلوائز  ومعايري  شروط  عن  معلومات  لديهم  تتوفر  الذين  األفراد  بني 

املعلومات. 
حيث تصل نسبة من يؤيدون توقف البنوك عن تقدمي اجلوائز )58%( عند األفراد الذين قالوا إهنم ملمون • 

بدرجة كبرية بشروط ومعايري اجلوائز البنكية مقابل )50%( لدى األشخاص الذين قالوا إهنم ال ميتلكون 
املعلومات اليت حيتاجوهنا.

7-5 الجوائز البنكية مقابل معدل فائدة جيد حسب توفر المعلومات 

شكل )٧-٦(: الجوائز البنكية مقابل معدل فائدة جيد حسب توفر المعلومات

هل تعتقد أن البنوك يجب أن تتوقف عن تقديم الجوائز البنكية مع توفير حسابات بنكية بعائد/معدل فائدة 
جيد؟

تتوفر المعلومات، بدرجة كبيرة

ال تتوفر لدي المعلومات
 التي أحتاجها

تتوفر المعلومات، بدرجة متوسطة 

تتوفر المعلومات، بدرجة قليلة

٪٥٨

٪٥٦

٪٥٨

٪٥٠






