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عن هذا 
التقرير 

قائمة 
المحتويات 

هذا هو تقرير االستدامة الرابع من الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع )عمانتل(، والذي 
يعكس أداء الشركة في المجال البيئي واالجتماعي واالقتصادي لعام 2019 ومقارنة ذلك 

بالبيانات المتوفرة عن عام 2017 و2018م. 

القليلة الماضية تطورات هائلة وقد  شهد قطاع االتصاالت في السلطنة خالل السنوات 
وجود  إلى  والحاجة  العمالء  متطلبات  في  المتسارعة  والتغيرات  الجديدة  التقنيات  أدت 
بنية أساسية متطورة إلى بروز العديد من التحديات المتعلقة باالستدامة في هذا القطاع 
الحيوي. تلتزم عمانتل بإعداد تقرير حول أداء االستدامة من أجل تعزيز مستوى المساءلة 
تحقيق  في  والمساهمة  جديدة  فرص  واستكشاف  الموجودة  المخاطر  وإدارة  وتحديد 

األهداف اإلقليمية والعالمية المتعلقة باالستدامة.  

 ."Core Option" تم إعداد التقرير وفق معايير مبادرة اإلبالغ العالمية: الخيار األساسي

يوفر إطار مبادرة اإلبالغ العالمية، الذي يعتبر أول إطار يتم تبنيه بشكل واسع لإلبالغ عن 
االستدامة، القواعد المتعارف علي�ها عالميا وفرص المقارنة ولذلك وعند إعداد هذا التقرير، 
العالقة،  ذات  األطراف  بإشراك  المتعلقة  العالمية  اإلبالغ  مبادرة  مبادئ  عمانتل  اتبعت 
سياق االستدامة، األمور الجوهرية ومدى اكتمالها. عالوة على ذلك وفي محاولة لمتابعة 
بشكل  عمانتل  عملت  وعالميا،  محليا  باالستدامة  المتعلقة  المهام  تنفيذ  في  مساهمتنا 
معمق على ضمان موائمة هذه المبادرة مع رؤية عمان 2040 ومع أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة.
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 

عام  عن  لعمانتل  الرابع  االستدامة  تقرير  لكم  أقدم  أن  يسرني 
واالجتماعية  البيئية  المجاالت  في  أداءنا  يعكس  والذي  2019م 

واالقتصادية. 

من  متزايد  اهتمام  األلفية  هذه  من  الثاني  العقد  نهاية  شهد 
وكوننا  والبيئية،  االجتماعية  بالمجاالت  العالقة  ذات  األطراف 
شركة االتصاالت األولى والرائدة في السلطنة فإننا ندرك أهمية 
التعامل مع هذه القضايا خدمة لألجيال القادمة ولضمان أننا نقوم 

بأداء أعمالنا وفق نهج مستدام. 

الجاللة  صاحب  لحضرة  السامية  األوامر  2019م  عام  في  صدرت 
المغفور له السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – بإطالق 
مشروع  تعد  والتي   "2040 "عمان  للسلطنة  المستقبلية  الرؤية 
الرؤية  تحدد   ، المستدامة  التنمية  تحقيق  إلى  ي�هدف  وطني 
عام  حتى  التنفيذ  وآليات  العمل  وخطة  المستقبلية  األهداف 
2040م، ونفخر في عمانتل بأن أعمالنا وعملياتنا تأخذ في االعتبار 
والتحول  االستدامة  وهما  الرؤية  في  التركيز  مجاالت  أهم  أحدى 
الجوانب  بتحليل  2019م  عام  في  قمنا  اإلطار  هذا  وفي  الرقمي، 
رؤية  تنفيذ  دعم  في  خاللها  من  المساهمة  لعمانتل  يمكن  التي 
عمان 2040م حيث خلصنا إلى خمسة مجاالت رئيسية والتي سيتم 

التطرق إلي�ها بالتفصيل في هذا التقرير. 

وعلى المستوى الدولي فإن القضايا االجتماعية والبيئية تستحوذ 
ملتزمون  فإننا  ولذا  العالقة،  ذات  األطراف  اهتمام مختلف  على 
السلطنة  أنحاء  مختلف  تغطي  شبكة  تمتلك  وطنية  كشركة 
ناحية  من  التشغيلية  بمسؤولياتنا  واسع  دولي  بارتباط  مدعومة 

وبالمساهمة في استخدام قنواتنا لنشر المزيد من الوعي.

بأننا تمكننا بنهاية 2019م من تحقيق أغلب  ويسرني هنا أن أعلن 
2020م  لعام  لالستدامة  عمانتل  إطار  في  المحددة  األهداف 

والذي تم وضعه في عام 2014م. 

شغفهم  على  وأسرهم  موظفونا  أشكر  أن  أود  الختام،  وفي 
من  بإمكاننا  أنه  ثقة  على  ونحن  لعمانتل،  وعطاءهم  وجهودهم 

خالل مواصلة هذه الجهود تحقيق التميز في جمي�ع المجاالت. 

عبد السالم بن محمد المرشدي 
رئيس مجلس اإلدارة

عزيزي القاريء

تشرح صفحات هذا التقرير إلتزام فرقنا وموظفونا باإلبالغ بشفافية 
في  الشركة  بها  قامت  التي  واألنشطة  المبادرات  عن  ووضوح 
عمانتل  في  ندرك  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت 
بأعمالنا وفق نهج أخالقي والمساهمة في تحقيق  القيام  أهمية 

التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي والدولي. 

عام  من  نوفمبر  شهر  خالل  مسقط  في  عمانتل  استضافت 
األوسط  بالشرق  العالميين  المشغلين  تحالف  مؤتمر   2019م 
مختلف  من  االتصاالت  قطاع  قادة  جمع  والذي   )GCCM ME(
أنحاء العالم ، شاركنا القادة والخبراء المشاركين جهود عمانتل في 
بفخر  لالتصاالت، نشعر  والدولية  المحلية  البنية األساسية  تطوير 
كبير بما تحقق في مجال أعمال الجملة والعمليات الدولية ونجاحنا 
في جعل السلطنة نقطة التقاء عالمية لكوابل االتصاالت البحرية 
الدولية، وقد تمكننا من خالل هذا المؤتمر من الترويج للسلطنة 
ذات  مستدامة  حلول  توافر  مع  خاصة  لالستثمار  جاذبة  كدولة 

مستوى عالمي تدعم نجاح األعمال محليا ودوليا. 

لقد تمكنت عمانتل من بناء بنية أساسية متينة لالتصاالت وشبكة 
متكاملة قادرة على تقديم أحدث الحلول الذكية واالبتكارات التي 
عمانتل  سلطت  السلطنة،  في  الرقمي  التحول  دعم  في  تسهم 
واألفراد  التجاريين  لمشتركي�ها  يمكن  التي  المزايا  على  الضوء 
التي  والمبتكرة  المتطورة  الخدمات  خالل  من  منها  االستفادة 
ونشوء  الخامس  الجيل  تقنية  تدشين  بعد  خاصة  عمانتل  تقدمها 

السحابية والمدن  انترنت األشياء والحوسبة  تقنيات جديدة مثل 
الذكية والبيانات الضخمة. 

تخطو عمانتل خطوات هامة في هذا المجال واضعة في االعتبار 
استراتيجيتها المستقبلية والتي تركز على المساهمة بالتعاون مع 
إنجاز  في  المتمثل  الحكومة  هدف  تحقيق  في  األخرى  األطراف 
وتحسين  اإللكترونية  التجارية  التعامالت  وتحديث  الرقمي  التحول 

حياة األفراد من خالل بناء اقتصاد قائم على المعرفة. 

يسرني اإلفادة هنا بأن عمانتل نجحت في عام 2019م في خفض 
الكربون بنسبة 12% مقارنة بعام 2017م وهو ما يعكس  انبعاثات 
بالتغير  المتصلة  بالتهديدات  الخاصة  باريس  بإتفاقية  إلتزامنا 

المناخي. 

على  وأسرهم  موظفونا  أشكر  أن  إال  يسعني  ال  الختام،  وفي 
تحقيق  في  أسهمت  التي  الدوؤبة  وجهودهم  مساهماتهم 

أهداف وتطلعات الشركة. 

 

طالل بن سعيد المعمري 
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس 
التنفيذي 
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عن عمانتل 

الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( هي أول شركة اتصاالت في سلطنة عمان 
عمانتل  عمان.  سلطنة  في  المتكاملة  االتصاالت  لخدمات  الرئيسي  والمزود 
شركة ُمساهمة عامة ُمدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية وتملك حكومة 

سلطنة عمان معظم أسهمها. 

تعمل  عمان،  سلطنة  في  المتكاملة  االتصاالت  خدمات  تقديم  مجال  في  والرائدة  األولى  الشركة  باعتبارنا 
المحتوى  القطاعات مع تقديم مفهوم جديد لألعمال، وجلب  عمانتل على تعزيز االزدهار والنمو في جمي�ع 

العالمي ووسائل الترفيه. 

)7-102 ,5-102 ,2-102(
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الهيكل التنظيمي

الماليةالتقنيةالتشغيلالموظفون

الشركات التابعة / الشقيقة

توفر خدمات 
االتصاالت المتنقلة 

بنظام الدفع المسبق 
بما في ذلك 

الخدمات الصوتية 
والبيانات والتجوال 

شركة متخصصة في 
صناعة كوابل األلياف 

البصرية ومدها 
وتوفير خدمات 

االتصاالت 

توفر خدمات مراكز 
االتصال ، خدمات 

إعادة هندسة
 العمليات التجارية 

،خدمات دعم 
العمالء إضافة إلى 
خدمات تطبيقات 
تقنية المعلومات

شركة متخصصة في 
تطوير تطبيقات 

وخدمات األجهزة 
الذكية المرتبطة مع 

بعضها البعض 
والتواصل بين اآلالت 

 (M2M)

أوزتل (شركة ذات 
غرض خاص) تملك 

أسهم عمانتل في زين
عمانتل الدولية 

(شركة ذات غرض 
خاص) أعمال الجملة 

عمانتل فرنسا 
(تشغيل نقطة إرساء 

كابل AAE-1  في 
فرنسا) 

تقدم خدمات مراكز 
البيانات وخدمات 

االستضافة المدارة 
والخدمات السحابية 
وخدمات آمن تقنية 

المعلومات

شركة اتصاالت رائدة 
على مستوى منطقة 

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

وتتواجد في تسع 
أسواق بالمنطقة 

أربعة منها تعد 
المشغل األول بها 

األعمال التجاريةآعمال الجملة

شركة لغرض خاص
/ شركة تابعة

أوزتل  �
عمانتل الدولية  �

عمانتل فرنسا  �

مشتركي التجزئة

٣ وحدات أعمال٤ وحدات مساندة ودعم

الهيكل التنظيمي
3 وحدات أعمال4 وحدات مساندة ودعم

٦7 ٦7



 الرؤية والمهمة
والقيم 

خدماتنا
أعمال الجملة

األفراد
خدمات االتصاالت المتنقلة

حياك مسبق الدفع   •
باقتي آجلة الدفع  •
التجوال)جوازك(   •

النطاق العريض النقال  •
الخدمات المنزلية

النطاق العريض المنزلي  •
خدمات االتصاالت الثابتة   •

تلفزيون عمانتل+   •
الخدمات الناشئة

األجهزة واالكسسوارات   •
خدمات القيمة المضافة  •

المحتوى   •
المحفظة المتنقلة والحلول التقنية   •

Fintech المالية
الشراكة ودفع فواتير الشركاء عن   •

"OTT Billing" طريق عمانتل
 

المشتركون التجاريون
االتصاالت المتنقلة
نما آجل الدفع   •

األعمال مسبقة الدفع   •
)Gobiz التجوال )خدمة  •

االنترنت
خدمات االنترنت   •

حلول األعمال   •
حلول الربط   •

 )WiFi( خدمات االنترنت الالسلكي  •

خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

خدمات تقنية االتصاالت والمعلومات
البرامج كخدمة   •

حلول مراكز البيانات   •

)2-102( )16-102(

قيمنا

رؤيتنا

رسالتنا

الوفاء بجمي�ع احتياجات مشتركينا من   •
خدمات االتصاالت 

جذب وتطوير المواهب في بيئة تعمل   •
بروح الفريق الواحد 

تحقيق عوائد جيدة لمساهمينا.  •

االلتزام، الشعور بالمسؤولية، اإلخالص، الجودة، النزاهة، االستباق، التعاون
المصداقية

المبادرة، االرتباط، الثقة، اإليجابية، المرح، الوالءالشغف

الوحدة، نقل المعرفة، المشاركة، األمانة الشراكة والعمل الجماعيالمسؤولية

اتصاالت واضحة، مبتكرة، منظمة، مرنةالبساطة

 معا نبتكر ليتواصل
المجتمع كليًا.

خدمات الربط الربط البينيمراكز البياناتشبكات اإلرسالاالنترنتالخدمات الصوتية
للمشتركين التجاريين

التجوال المشاركة في المواقع
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شبكتنا
بفضل استثماراتنا المستدامة في العديد من أنظمة الكوابل ومحطات اإلرساء، تعتبر عمانتل اآلن واحدة 
استقطاب  ،نجحت في  البحرية  الكوابل  أنظمة  توفير  المنطقة في  الرائدة على مستوى  الشركات  من 
العديد من شركات تقديم المحتوى العالمية من خالل استضافة مراكزها اإلقليمية في السلطنة. توفر 
بناء  العالم. استثمرت عمانتل في  عمانتل نقاط إرساء كوابل وخدمات ربط ألكثر من 120 مدينة حول 
جانب  إلى  عمان  سلطنة  في  متنوعة  إرساء  محطات  ست  وبناء  البحرية  الكوابل  أنظمة  من  نظام   20
نقطة إرساء أخرى في فرنسا. ساهمت هذه االستثمارات في جعل سلطنة عمان واحدة من أكثر دول 
وجود  يدعم  ذلك  على  وعالوة  كلها،  العربي  الخليج  لمنطقة  كمدخل  جذب  ونقطة  ارتباطًا  المنطقة 
العديد من وصالت األلياف البصرية الدولية البرية استثمارات عمانتل في أنظمة الكوابل البحرية العالمية.

العالم  السلطنة ومع  توفر تغطية واسعة لمختلف محافظات  بنية أساسية متكاملة وحديثة  تمتلك عمانتل شبكة 
)أعمال الجملة(. تغطي شبكات عمانتل لالتصاالت المتنقلة "الجيل الثالث والجيل الرابع LTE"  99% و94% من المناطق 
المأهولة بالسكان على التوالي. وفي عام 2019، أصبحت أكثر من 90% من المباني في سلطنة عمان متصلة بشبكة 
النطاق العريض الثابت )بشكل خاص االنترنت المنزلي ADSL مع استمرار العمل في توسعة شبكة االلياف البصرية 
في المناطق عالية الكثافة السكانية في مختلف أنحاء السلطنة(. كما بدأت عمانتل في عام 2019م نشر تقنية الجيل 
الخامس وأصبح الكثير من المشتركين في العديد من المناطق في كل من مسقط وصحار والبريمي وخصب والباطنة 
الخامس في مناطق  الجيل  تغطية شبكة  الجديدة وستواصل عمانتل توسعة  التقنية  استخدام هذه  قادرين على 

جديدة بما يضمن إثراء تجربة المزيد من المشتركين.

 حضورنا
الجغرافي 

أصبحت عمانتل مركزًا إقليميا رئيسيا وترتبط مع 20 نظام كابل بحري دولي وهو األمر الذي 
مكن الشركة من تعزيز إيراداتها بالرغم من زيادة المنافسة في السوق المحلي. عالوة على 
ذلك، تحظى جهود عمانتل بتقدير عالمي كبير تقديرا لتحولها السري�ع من مركز إقليمي للجملة 

إلى شركة عالمية في مجال البي�ع بالجملة.
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بوابة إلى أوروبا
والواليات المتحدة

بوابة إلى الهند
وجنوب شرق آسيا

بوابة إلى
شرق أفريقيا

مركز إقليمي للكوابل
بالشرق األوسط

ممر إلى الصين

���وهو ما مكنها من الوصول إلى أسواق كبيرة جديدة

تيرابايت/ ثانية

Telegeography, Arthur D. Little analysis �المصدر

يوجد طلب بمجموعة من األسواق اإلقليمية التي يمكن لعمانتل 
الوصول إلي�ها يبلغ ١٠٠ تيرابايت/ ثانية مع نمو متوقع مستقبال ناتج 

عن انتشار شبكات األلياف البصرية والجيل الخامس 

تمتلك السلطنة وضعا رياديا نتيجة موقعها االستراتيجي ووجود 
العديد من نقاط اإلرساء لكوابل االتصاالت البحرية الدولية التي بنتها 

عمانتل عالوة على االستقرار السياسي وحيادها وسعي�ها للسالم

أصبحت السلطنة مركزا إقليميا لالتصاالت الدولية��� 

الشرح�
المسارات التقليدية التي

تشهد تنافسية كبيرة

المسارات الذهبية الجديدة

٢٠١٥

٤�٠٥�٠٧�٠١٠�٦١٤�٣
١٩�٢

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٪٣٧
الشرق األوسط

٢٠١٥

٢١�٩٢٩�٤٣٩�٣٥٢�٤
٦٩�٣

٩١�٥

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٪٣٣
جنوب آسيا

٢٠١٥

١�٢١�٧٢�٤٣�٢٤�٣
٥�٧

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٪٣٦
شرق أفريقيا

في أكتوبر 2019، حصلت "عمانتل" على جائزة أفضل مشروع في الشرق األوسط خالل 
حفل جوائز المشغلين العالميين Global Carrier 2018 في العاصمة البريطانية لندن تقديرا 

لمشروع التكامل العالمي ألعمال الجملة.

+٢٠
٦٤

+٥٠ وصول مباشر إلى أكثر من ٥٠ دولة في ١٢٠+
أوروبا وآسيا وأفريقيا، الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

األولى والوحيدة 
كمشغل من دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك 

نقطة إرساء كابل بحري في آوروبا 

نقطة إرساء/ 
مدينة 

وصالت برية إلى الدول 
المجاورة

آنظمة كوابل 
االتصاالت البحرية 

الدولية 

نقاط إرساء لكوابل 
االتصاالت البحرية الدولية 

في السلطنة

)6-102 ,4-102( )9-102 ,6-102 ,4-102(

 تغطية النطاق العريض النقال
أكثر من

)بغض النظر عن التقنية المستخدمة(

شبكة إرسال مرنة تزيد على

 من األلياف البصرية تغطي
جمي�ع مناطق السلطنة

)*( المناطق المأهولة بالسكان)**( الوحدات السكنية
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المبنى الرئيسي 
الجديد لعمانتل 

)مسقط(  العرفان  مدينة  في  )عمانتل(  لالتصاالت  العمانية  للشركة  الجديد  الرئيسي  المبنى  ُيعد 
ذاته،  الوقت  في  وتراثها  العمانية  للحضارة  وانعكاًسا  مسقط  في  الحضري  للمشهد  مميزة  إضافة 
ويستلهم المبنى تصميمه المعماري من فخامة الخطوط والثنايا في المصر العماني مجسدًا بذلك 
وآفاق  للسلطنة  الجغرافي  التنوع  جمال  طياته  بين  يحتضن  كما  معًا،  والمستقبل  والحاضر  الماضي 
العماني، وتساهم  الثقافة والمجتمع  المستقبلي من خالل تجسيد دور الشمس والقمر في  النمو 
الحادي  القرن  تحديات  مواجهة  على  السلطنة  قدرة  تعزيز  في  الهوائية  الموجات  عبر  االتصاالت 

والعشرين. 

اعتمد التصميم على ثالث عناصر أساسية هي الفعالية في الكلفة 
التصميم  في  الفريد  واألسلوب  الداخلي  التصميم  في  والفعالية 
الخارجي الذي يعكس التطورات التقنية في مجال االتصاالت.  تتركز 
االقتصادية  الجدوى  حول  االستدامة  مجال  في  الثالثة  المحاور 
تم  السياق  هذا  وفي  االجتماعية،  والعدالة  البيئية  والسالمة 
المشتركة  المساحات  الحرة،  المقاعد  إدخال مفاهيم جديدة منها 
دعم  تم  كما  وجذاب.  عصري  عمل  مكان  لتوفير  الذكية  والحلول 
هذا التصميم بأعمال فنية رائعة من إبداعات وبنات أفكار عدد من 

الفنانين العمانيين الموهوبين.

السمات االجتماعية الرئيسية 
التركيز  تم  لعمانتل،  الجديد  للمقر  الداخلي  التصميم  إعداد  عند 
على الجانب البشري ولذلك تم الحرص على أن يتوفر في المكان 
أقصى قدر ممكن من الضوء الطبيعي في كافة األماكن من خالل 
إطار  وفي  كذلك  واسع.  بشكل  الزجاج  واستخدام  الكبيرة  القبة 
الجهود المبذولة لضمان رفاهية موظفي عمانتل، تم بناء العديد 
الحضانة  مثل  احتياجاتهم  وتلبية  راحتهم  تضمن  التي  المرافق  من 
والساونا وغرفة البخار والعيادة والصيدلية ومركز للياقة البدنية من 
أجل تعزيز صحة الموظفون. تم تصميم أثاث المكاتب بشكل مبتكر 
خالل  لهم  الدعم  توفير  يضمن  وبما  الموظفون  راحة  من  للتأكد 

أوقات تواجدهم في مكان العمل. 

بعناية  مصممة  للسيارات  مواقف  لعمانتل  الرئيسي  المقر  يضم 
لضمان سهولة دخول وخروج الموظفون والزوار إلى المبنى وهو 
ما يسهم في إيجاد تجربة مثرية للجمي�ع من لحظة دخول المبنى 

حتى مغادرته. 

السمات البيئية الرئيسية 
الجديد   الرئيسي  للمبنى  البيئية  المسؤولية  ضمان  مسألة  كانت 
أحد أهم العوامل التي تم أخذها في االعتبار في مرحلة  تصميم 
المبنى وفي مختلف مراحل المشروع بداية من التأكد من أن المواد 
المستخدمة يتم توفيرها بشكل مسؤول إلى مراقبة جودة الهواء 
داخل المبنى ولذلك فإن عمانتل تفخر بأن نسبة التزام المشروع 
باستخدام مواد قليلة انبعاث الطاقة المستخدمة في الديكورات 
نسبة  بلغت  فقد  البناء  مرحلة  خالل  أما   ،%100 بلغت  الداخلية 
تم  بينما   %59.77 المبنى  في  المستخدمة  تدويرها  المعاد  المواد 
توريد 4٦.14% من المواد من السوق المحلي و100% من األخشاب 

 .FSC المعتمدة

المبنى  داخل  الهواء في  لجودة  متميزة  معايير  على  الحفاظ  كان 
المشروع ولذلك  تنفيذ  المتطلبات األساسية لعمانتل خالل  أحد 
في  الليد  شهادة   LEED Point المبنى  يحقق  أن  المقرر  من  فإن 
مستوى  أن  يضمن  ما  وهو  المبنى"  داخل  الهواء  جودة  "إدارة 
الحساسية  تسبب  أن  يمكن  والتي  المبنى  داخل  الملوثة  المواد 
حماية  وكالة  جانب  من  بها  المسموح  الحدود  ضمن  هي  الربو  أو 
الموظفون،  صحة  على  وللمحافظة  كذلك   .EPA األمريكية  البيئة 
المساحات  كافة  في  الضوء  من  كاف  قدر  توفير  على  التركيز  تم 
أكثر  المشروع  حقق  وقد  منتظم  بشكل  المبنى  داخل  المستغلة 
بشكل  المستغلة  المساحات  من   %75 في  متر   / لوكس   2٦9 من 
منتظم وبلغت النسبة في المساحات الخارجية المستغلة بشكل 
منتظم أكثر من 90%. كما حقق المشروع توفيرا في مياه الشرب 

  .EPA بلغ 51.44% وفق معايير وكالة حماية البيئة األميركية

شهادات الليد المستمرة 
عبارة   )LEED والبيئة  الطاقة  تصميم  في  )الريادة   LEED شهادة 
الجديدة  التجارية  المباني  مشاري�ع  على  يركز  اعتماد  برنامج  عن 
 LEED حيث يجب أن يجمع المبنى ٦0 نقطة للحصول على شهادة
من  العديد  في  نقاطًا  لعمانتل  الرئيسي  المبنى  حقق  الذهبية. 
الجوانب وتفخر إدارة عمانتل بأنها تسعى وبكل فخر إلى الحصول 
مركز  الموجود في  الرئيسي  الشركة  لمقر  الذهبية  الشهادة  على 
النقل  شبكة  من  بقربه  يتميز  الذي  العرفان  مدينة  في  األعمال 
العامة وهو ما يضمن حصول المشروع على نقاط بفضل موقعه 

المميز بالقرب من شبكة النقل العامة. 

حقق المبنى الجديد نقاطًا مرتفعة في الكفاءة، ونظرًا الستخدام 
التركيبات التي تقل منها االنبعاثات واالستفادة من المياه المعالجة 
في  عالية  مستويات  تحقيق  من  المشروع  تمكن  فقد  الري  في 
مرتفعة  نقاطًا  المبنى  حقق  كما  المياه.  استخدام  كفاءة  معايير 
في كفاءة الطاقة وإنتاج طاقة متجددة من خالل استخدام مواد 
الظل  على  للحصول  الخارج  في  يصدأ  ال  الذي  الصلب  من  شبك 

وتركيب ألواح شمسية وفق الخطة. 

سعت عمانتل إلى التأكد من أن كافة المواد والموارد المستخدمة 
استخدام  بشكل مسؤول من خالل  توريدها  تم  المبنى  بناء  في 
متطلبات  في�ها  تتوفر  المحلي  السوق  من  تدويرها  معاد  مواد 
البناء  بممارسات  المشروع  التزام  إطار  وفي  كذلك   .LEED
المبتكر  التصميم  عناصر  في  تقدما  المشروع  حقق  المسؤول، 

والمعايير العالية للجودة البيئية للمبنى من الداخل.

 المبنى الرئيسي
تصميم الفكرة الرئيسية

الطبقات الجيولوجية 
للسلطنة

 المصر العماني
- غطاء رأس الرجل

)3-102(

121313



 حوكمة رشيدة
وقيمة اقتصادية 

مجلس اإلدارة 

تحقيق  باإلمكان  يكون  لن  قوي،  حوكمة  هيكل  وجود  وبدون  أنه  فيه  شك  ال  مما 
بشكل  الشركة  أعمال  إدارة  ومواصلة  عمانتل  استراتيجية  في  الموضوعة  األهداف 
قامت  ذلك  تضمن  ولكي  الحوكمة  معايير  بأعلى  عمانتل  تلتزم  ومستدام.  أخالقي 
تعيين  يخص  فيما  للحوكمة  عمانتل  ميثاق  في  المذكورة  المبادئ  مختلف  بتطبيق 
في  الداخلية  الرقابة  أنظمة  كافة  وفعالية  كفاءة  من  والتأكد  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
كافة المجاالت التي تخص عمليات الشركة، والشفافية في كافة التعامالت التجارية. 

يتكون مجلس إدارة عمانتل من تسعة أعضاء خمسة منهم يمثلون حصة الحكومة من 
بينهم رئيس مجلس اإلدارة وأربعة أعضاء تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية 

للشركة لعام 2017م.

تشكيل مجلس اإلدارة 
اسم عضو مجلس اإلدارة  الوظيفة  نوع التمثيل 

سعادة عبد السالم بن محمد المرشدي رئيس مجلس اإلدارة  غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة 

الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري  نائب رئيس مجلس اإلدارة  غير تنفيذي ومستقل

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني  عضو  غير تنفيذي ومستقل

الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي عضو غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة 

الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي عضو  غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة 

الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف  عضو  غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة 

الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني عضو  غير تنفيذي ومستقل

المهندس/ مطر بن سيف المعمري عضو  غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة

السيد زكي بن هالل البوسعيدي عضو  غير تنفيذي ومستقل

)23-102 ,22-102 ,20-102 ,18-102( )24-102 ,20-102 ,18-102(
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الخلف )من اليمين الى اليسار(
1.  الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي

2.  الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني
3.  السيد زكي بن هالل البوسعيدي

4.  الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف
5.  الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي

األمام )من اليمين من اليسار(
1.  الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني 

2.  سعادة عبد السالم بن محمد المرشدي
3.  الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري

4.  المهندس/ مطر بن سيف المعمري

1٦17 1٦17



اللجنة التنفيذية 
سعادة عبد السالم بن محمد المرشدي  -1

الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري  -2
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني  -3
المهندس/ مطر بن سيف المعمري  -4

التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين  وصل  كحلقة  اللجنة  تعمل 
الموازنة  الشركة ومراجعة  مراجعة خطة عمل  وهي مسؤولة عن 
ومراجعة  اإلدارة  مجلس  إلى  توصياتها  ورفع  للشركة  السنوية 
واتخاذ  الشركة  سياسات  على  المقترحة  التغييرات  واعتماد 
مجلس  قبل  من  المطروحة  المسائل  بشأن  الالزمة  اإلجراءات 
في  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  اإلدارة  مجلس  رئيس  أو  اإلدارة 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  قبل  من  المطروحة  العاجلة  المسائل 

والتي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.

لجنة التدقيق
الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني  .1

الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي  -2
السيد زكي بن هالل البوسعيدي  -3

والخارجيين  الداخليين  المدققين  بين  اتصال  كقناة  اللجنة  تعمل 
ومجلس اإلدارة. اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على فعالية أنظمة 
المستقلين  المدققين  واختيار  المالي  واإلبالغ  الداخلية  الرقابة 

واستالم نتائج التدقيق الداخلي والخارجي. 

لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني  .1

السيد زكي بن هالل البوسعيدي  -2
الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف   -3

تتمثل مهام اللجنة في ضمان مالءمة هيكل وحجم مجلس االدارة   
والتنفيذية ومن تحقيق التوازن المطلوب في المهارات بما يدعم 
إعداد  عن  مسؤولة  اللجنة  عمانتل.   وقيم  استراتيجية  األهداف 
سياسات  وإعداد  التنفيذية  لإلدارة  الوظيفي  التعاقب  خطط 
البشرية  الموارد  أنظمة  ومراجعة  والحوافز  والبدالت  المكافآت 

وتقديم التوصيات بشأنها. 

لجنة المناقصات
الفاضل سعود بن أحمد النهاري   .1

الفاضل / مهدي بن محمد العبدواني   -2
المهندس/ مطر بن سيف المعمري  -3

السيد زكي بن هالل البوسعيدي  -4
الفاضل / عاطف بن سعيد السيابي   -5

مراجعة  في  اإلدارة  مجلس  تمثيل  في  اللجنة  مسؤولية  تتمثل 
ومناقشة وإسناد المناقصات ودراسة اآلليات والنظم المستخدمة 
في تقييم العروض واقتراح التحسينات بشأنها من خالل استخدام 

التقنيات المالئمة. 

3.0 في عام 201٦ مستهدفة  الشركة  استراتيجية  دشنت عمانتل 
أن تصبح شركة رائدة في مجال الخدمات الرقمية بحلول عام 2020.

تركز االستراتيجية على أربع محاور رئيسية وهي: 

t

على توقعات مشتركينا

التفوق

في التحول الرقمي في السلطنة

الريادة

في كل ما نقدمه

االبتكار

إلى أكثر مرونة 

التحول

في العام الرابع من بدء تنفيذ االستراتيجية، حققنا تقدما كبيرا في 
مجاالت تقنية المعلومات واالتصاالت وخدمة المشتركين ومبادرات 
التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية )برنامج ترشيد الكلفة، عمليات 

االستثمار والتوريد االستراتيجي( 

التحول"  "برنامج  و   3.0 عمانتل  الستراتيجية  المستمر  التنفيذ  إن 
الحفاظ  في  تساعد  التي  األساسية  األدوات  يشكالن  بنا  الخاص 
النمو في خدمات  المنافسة وتقلص  تزايد  الشركة مع  ريادة  على 

االتصاالت األساسية يومًا بعد يوم. 

وبالنظر إلى الظروف الحالية للسوق، فإن تحقيق نمو في اإليرادات 
اشتدت  كبيرا.  تحديا  يشكل  صحية  ربح  هوامش  على  الحفاظ  مع 
االتصاالت  قطاع  في  خاصة  الماضية،  السنوات  خالل  المنافسة 
المتنقلة وأخيرا في سوق النطاق العريض الثابت مع توفر شبكات 
األلياف البصرية بالجملة من خالل الشركة العمانية للنطاق العريض. 
تؤدي المنافسة العابرة للحدود من خالل التطبيقات المتاحة إلى 
يعتبر  الربح.  هوامش  وعلى  المحلية  األسعار  على  الضغط  زيادة 
النمو في استهالك البيانات )خاصة من المحتوى المرئي ووسائل 
التواصل االجتماعي( فرصة لزيادة إيرادات البيانات ولكنه في ذات 
المستوى  عالية  توفير شبكة  إلى  يحتاج  تحديا حيث  يمثل  الوقت 
تساهم في تلبية الطلب المتزايد على سعة البيانات. كذلك فإن 
االستفادة من رقمنة الخدمات وأتمتة العمليات أصبحتا أمرًا ال غنى 
الوقت  نفس  السوق وفي  الريادي في  للحفاظ على وضعنا  عنه 
خفض األسعار. من المنتظر أن يؤدي تركيزنا القوي على الخدمات 
األساسية والنمو في الخدمات األساسية إلى تعزيز مكانة عمانتل 

في السوق وقدرتها على خلق قيمة على المدى البعيد.

لجان مجلس اإلدارة 
 لدعم المجلس في المهام المعقدة التي يقوم بها والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت، 

تستعين عمانتل بأربع لجان وهي:
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تواصل عمانتل تنفيذ استراتيجية الشركة التي تضم 4 ركائز رئيسية وهي: 

في عام 2019، كان التركيز على ثالثة مجاالت رئيسية في استراتيجية 
الشركة وهي:

العالية  القيمة  ذوي  المشتركين  من  األعمال  حجم  زيادة   .1
وتحسين عملية التحصيل وحماية األعمال األساسية من خالل 

الدمج والمقاربة بين خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت. 
الطلب  إدارة  عمليات  من  واالستفادة  االستثمارات  كفاءة   -2
وتحسين   201٨ عام  في  إدخالها  تم  التي  باألعمال  مدفوعة 
المصادر  خالل  من  الكلفة  وخفض  النقدية  التدفقات  إدارة 

االستراتيجية 
التميز التشغيلي من خالل تحسين إنتاجية الموظفون والمصادر   -3
استراتيجيات  وتحسين  المعلومات  وأمن  االستراتيجية 

 .Marcom االتصاالت التسويقية

جوهريا، سيتم دعم مجاالت التركيز المذكورة أعاله من خالل ثالث 
مبادرات رئيسية لتحقيق التحول وهي: تجربة المشتركين، التحول 
الرقمي وتحسين الكلفة. سيتم تطبيق هذه المبادرات في جمي�ع 

أنحاء الشركة بشكل متسق بهدف تحقيق نتائج ملموسة. 

إدارة المخاطر المؤسسية 
عام  في  عمانتل  في  المؤسسية  المخاطر  إدارة  مبادرة  تأسست 
2013. وفي عام 2017، تم نقل مبادرة مخاطر المؤسسة إلى فريق 
إدارة األداء والجودة لوضع نظام قوي إلدارة مخاطر الشركة يتم 
تنفيذه بالتوازي مع تطوير وتنفيذ االستراتيجية. خالل عام 2019، 
مع  يتماشى  بما  بالكامل  المؤسسية  المخاطر  إدارة  إطار  تغيير  تم 
واآليزو  تريدواي  هيئة  في  المؤسسات  رعاية  لجنة  عمل   إطار 
بكافة  الخاصة  والمسؤوليات  واألدوار  اإلطار  تحديد  تم    .31000
للمخاطر  التعرض  مستويات  تحديد  وكذلك  المعنية  األطراف 

والتحمل لعمانتل.

عالوة على ذلك وفي عام 2019، تم القيام بتحليل معياري إلدارة 
الناشئة  المخاطر  االعتبار  في  األخذ  مع  المؤسسية  المخاطر 
الجديدة في قطاع االتصاالت والتأكد من اتساقها مع القطاع من 
خالل مقارنة هيكل عمانتل مع أعلى المخاطر في قطاع االتصاالت. 

خرج التحليل المعياري بست مناطق تركيز أساسية هي:

 123456
القدرات 
التنظيمية

 الصحة
والسالمة 

االستقرار السمعة
التشغيلي

 أمنالمالية
المعلومات 

سياسة إدارة المخاطر المؤسسية في عمانتل
تدرك عمانتل بأن المخاطر جزء أصيل من أي عمل تجاري وأن إدارة تلك المخاطر أمر ضروري للتأكد من 
بالتزامات  والوفاء  للمساهمين  األمد  طويلة  قيمة  وتحقيق  ومستقر  مستدام  بشكل  األعمال  تنمية 
إدارة  بأن  نؤمن  والمقاولين.  التجارية  األنشطة  في  والشركاء  والمشتركين  الموظفون  تجاه  الشركة 
المخاطر ينبغي أن تكون جزء أصيل من إدارة وتشغيل األعمال من خالل التقييم المنظم وإدارة المخاطر 
المحتملة والفرص من خالل إطار إدارة المخاطر وفق المعايير المتعارف علي�ها دوليا في إدارة المخاطر.

تلتزم عمانتل بما يلي:
إعداد وتنفيذ والمحافظة على إطار إدارة مخاطر متماشي مع المعايير المتعارف علي�ها دوليا ومع   •

أفضل الممارسات. 
أن يكون هناك سجل شامل للمخاطر باتباع آلية المخاطر ويغطي كافة جوانب النشاط.   •

التأكد من وجود أنظمة تحكم مناسبة إلدارة المخاطر لكل خطر من المخاطر التي تم تحديدها.   •
مراجعة وتحديث سجل المخاطر بشكل منتظم للتأكد من تقييم كافة أنشطة عمانتل بشكل صحيح   •

وكاف الكتشاف المخاطر المحتملة. 
استخدام معلومات تقييم المخاطر في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن نشاط الشركة.   •

التأكد من أن تقييم المخاطر جزء أصيل من عملية اتخاذ القرار بشكل يومي.  •

أهداف إدارة المخاطر من عمانتل:
حماية مصالح مساهمي الشركة وسمعتها وتحسين الثقة في�ها.   •

حماية موظفي الشركة وأصولها ومواردها  •
زيادة إمكانية تحقيق أهداف وغايات الشركة  •

خفض إمكانية حدوث تأثيرات سلبية من المخاطر  •
تبني أسلوب استباقي في إدارة أعمال الشركة.  •
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المناسبة  األنظمة  ولدينا  المشتركين  بخصوصية  نهتم 
تأجير  أو  المتاجرة  أو  ببي�ع  نقوم  ال  البيانات.  لحماية 
بيانات  بحماية  التزامنا  يتضح  شخصية.  معلومات  أي 
المشتركين من سجلنا النظيف في عام 2019 حيث لم يتم 
تسجيل أي شكوى متعلقة بخرق خصوصية المشتركين.

وبيانات  واألصول  األساسية  البنية  أمن  يشكلها  التي  األهمية  بشدة  عمانتل  تدرك 
المشتركين وتشارك بفاعلية في تنفيذ أفضل الممارسات والمعايير والسياسات العالمية 
فيما يتعلق بأمن الشبكات بما في ذلك معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )اآليزو( 
ومعايير أمن بيانات قطاع بطاقة الدفع( PCI-DSS ومعايير خدمات إدارة توافق المحتوى 

 .CMIS-OEM

 GSMA العالمي  المتنقل  الهاتف  جمعية  إرشادات  عمانتل  نفذت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
كافة  ذلك  ويشمل  تقدمها  التي  المتنقلة  االتصاالت  بخدمات  المتعلقة  وممارساتها 
شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. أصبحت عمانتل مؤخرا 
أحد رواد االتصاالت الخمسة عشر على مستوى العالم في اعتماد هذه اإلرشادات حول 

تأمين أعمال انترنت األشياء. 

في عام ٢٠1٩، حصلت عمانتل على جائزة "الريادة في تأمين أعمال انترنت األشياء" 
من قبل جمعية الهاتف المتنقل العالمي. 

الحوكمة

المخاطر وإدارة
األصول

االلتزام

التوعية

خدمات التقييم
الخدمات

االستشارية

إدارة أدوات
األمن

إدارة علمية
الدخول

إدارة الحوادث

إدارة التهديدات
ومخاطر التعرض

الحوكمة،
المخاطر
وااللتزام

عمليات
األمن

االستشارات في
مجال األمن

األمن
المؤسسي
بعمانتل

استراتيجية  أول  بتطوير  الشركة  أمن  فريق  قام   2017 عام  في 
في  األمن  مجال  في  رائدة  شركة  عمانتل  جعل  بهدف  للشركة 
الذي  اإلطار  عمانتل  الشركة في  أمن  استراتيجية  توفر  السلطنة. 
القادمة.  األربع  السنوات  خالل  بذلها  سيتم  التي  الجهود  يحدد 
ممكنا  باعتباره  الشركة  ألمن  الحيوي  الدور  على  الخطة  تؤكد 
للنجاح وتحقيق األهداف الموضوعة في استراتيجية الشركة. أدت 
لها  التعرض  تم  التي  والهجمات  كبير  بشكل  الظاهرة  الخروقات 
إلى التركيز بشكل مكثف على اكتشاف الحوادث والتحقيق في�ها 

وتعزيز القدرات المتعلقة بالتخفيف من تبعاتها. 

تحليل  في  متكامل  أسلوب  اتباع  تم  الخطة،  هذه  إعداد  عند 
المتعلقة  المستقبلية  االحتياجات  وتحديد  الحالية  التحديات 
باألمن السيبراني لتلبية احتياجات أعمال عمانتل. تم القيام بتحليل 
في  الوضع  مع  والمستقبلية  الحالية  المتطلبات  لتحديد  الموقف 
ممارسات  في  المستمر  والتحسين  الشركة  استراتيجية  االعتبار 

األمن المتبعة حاليا وبما يضمن تلبية المتطلبات الدولية. 

بناء على مخرجات السياق االستراتيجي وتحليل الموقف، قام فريق 
أمن الشركة بإعداد خطة استراتيجية تدعم وتعزز عمليات الشركة 
وتساعد في تحسين هوية وسمعة عمانتل. تركز االستراتيجية على 
األمن كخدمة من  وتوفير  السيبرانية  الهجمات  تأمين عمانتل ضد 

أجل إيجاد وسيلة أخرى لتنمية إيرادات للشركة. 

الركائز الخمس األبرز في االستراتيجية: 
تحقيق المرونة في األمن السيبراني   •

تطوير األفراد   •
إيصال الرسالة   •

تقديم األمن كخدمة  •
قدرات حوكمة رشيدة وااللتزام والمخاطر   •

يتألف كل محور من محاور االستراتيجية من األهداف االستراتيجية 
قابلة  وجعلها  االستراتيجية  تنفيذ  في  تساعد  التي  واألنشطة 
نشاط  و٦0  استراتيجي  هدف   23 تنفيذ  تم  إجمااًل،  للتنفيذ. 

استراتيجي وفق جداول زمنية محددة للتنفيذ. 

حدوث  إلى  لالستراتيجية  الناجح  التنفيذ  يؤدي  أن  المنتظر  من 
بشأن  منطقي  تأكيد  على  والحصول  األمني  النضج  في  تحسن 

فعالية أنظمة األمن التي تم تطبيقها .

الموضوعة  الرئيسية  األداء  معايير  عمانتل  2019، حققت  عام  في 
الجدول  في  خفض  إلى  أدى  ما  وهو  التوالي  على  الثاني  للعام 
الزمني الكلي الموضوع لتحقيق األهداف ألقل من أربع سنوات. 

أهم اإلنجازات
أيام  طوال  الساعة  مدار  على  يعمل  سيبراني  دفاع  مركز   •
األسبوع 7/24 مع تطور ملحوظ من نسبة 0.٨ إلى 2.9 في فترة 

 .CMMI ال تتجاوز سنتين وفقا لمعدل النضوج
االستجابة  لتحقيق  االصطناعي  الذكاء  أدوات  استخدام   •

للحوادث المتعلقة باألمن 
الحماية المتقدمة للشبكات  •

تتبنى  التي  العالمية  الشركات  أوائل  ضمن  من  عمانتل  كانت   •
وتنفذ اآليزو 27701 لخصوصية وحماية البيانات )سيتم إكمالها 

في عام 2020( 
دولية  معايير  على  يعتمد  للمخاطر  متقدم  إدارة  إطار  وضع   •

متعددة وعلى أفضل الممارسات المتعارف علي�ها عالميا. 
الحصول على تقدير دولي لإلنجازات -يتضح من الحصول على   •
الهاتف  جمعية  من  األشياء  انترنت  أمن  في  اإلجادة  جائزة 

المتنقل العالمي في عام 2019م.

فيما يتعلق بسرية وحماية البيانات، يجب على الشركات المشغلة 
لالتصاالت في سلطنة عمان أن تلتزم بلوائح هيئة تنظيم االتصاالت 
عالوة  المستفيدين.  بيانات  وخصوصية  وسرية  بحماية  المتعلقة 
إضافية  خطوة  عمانتل  في  الشبكات  أمن  اتخذ  فقد  ذلك  على 
كانت  سواء  البيانات  مجموعات  كافة  وسرية  خصوصية  لحماية 
لعمانتل.  مملوكة  البيانات  هذه  كانت  أو  بالمستفيدين  متعلقة 
للقيام بذلك، تستخدم عمانتل تقنيات متطورة مدعومة بقدرات 
كافة  في  البيانات  وتوجيه  وتصنيف  اكتشاف  على  تساعد  كبيرة 
األنظمة سواء كانت تلك البيانات عابرة بشكل مؤقت أو موجودة 
 27001 األيزو  معايير  تنفيذ  في  واضح  تقدم  هناك  ومستقرة. 
وهو  الحيوية  األنظمة  في  البيانات  وخصوصية  بحماية  المتعلقة 
الحماية  لمبادرات  إدارة شاملة ومنظمة  لدينا  يكون  أن  ما يضمن 
األخرى المرتبطة. كذلك، وصلت عمانتل إلى المراحل النهائية من 
تنفيذ اإللزام الذي فرضته على الموردين الذين يقومون بمعالجة 
الصارمة  بالشروط  التزامهم  يضمن  بما  عمانتل  بيانات  حفظ  أو 

المتعلقة بخصوصية وحماية البيانات.

أمن الشركة والشبكة
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األداء المالي
تشمل إيرادات مجموعة عمانتل إيرادات العمليات المحلية للشركة األم وايرادات مجموعة زين 

والشركات التابعة المحلية والدولية األخرى.

التغير %٢٠18٢٠1٩النتائج المالية المجمعة *
1٨.٦%2,1٨٦.02,592.2اإليرادات

2٨.4%٨54.٦1,097.7األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك
43.5%20٨.٨299.7صافي الربح خالل العام
-54.1%)222.0()144.0(الحصص غير المسيطرة

19.9%٦4.٨77.7الربح بعد تعديل الحصص غير المسيطرة
* مليون ريال عماني

سجلت إيرادات مجموعة عمانتل نموا سنويا قدره 1٨.٦% خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م حيث بلغت اإليرادات 2.592 مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها 2.1٨٦ مليون ريال في 
عام 201٨م، وتتضمن إيرادات المجموعة إيرادات مجموعة زين التي ساهمت بإيرادات قدرها 

2.045 مليون ريال.

أداء عمانتل )باستثناء مجموعة زين(
المتنقلة  االتصاالت  وخدمات  الثابتة  االتصاالت  خدمات  لعمانتل  الملحية  العمليات  تشمل 
وعمانتل الدولية والتي تعد ذراع عمانتل ألعمال الجملة وتنشط في أعمال تجمي�ع الخدمات 
الصوتية إضافة إلى الشركات التابعة لعمانتل )عمان للبيانات الرقمية وشركة انترنت األشياء 

"ممكن"(.

سجلت عمانتل نموًا بنسبة 1.5% في إيرادات عملياتها المحلية في عام 2019م حيث ارتفعت 
في  عماني  ريال  مليون   554.3 إلى  201٨م  عام  في  عماني  ريال  مليون   54٦.0 من   اإليرادات 

عام 2019م. 

٥٤٦٫٠

٥٥٤٫٣

٢٠١٩ ٢٠١٨

٥٣٢٫٢

٢٠١٧

اإليرادات (مليون ر�ع)

2018٢٠1٩المكون*

القيمة االقتصادية المباشرة التي تم تحقيقها

صافي المبيعات = إجمالي المبيعات من المنتجات والخدمات اإليرادات
– اإليرادات والخصومات والبدالت

546,03155٤,335

اإليرادات من االستثمارات المالية وتشمل التدفقات النقدية 
التي تم استالمها كفوائد على القروض المالية، كتوزيعات 

أرباح من الحصص المملوكة، كعوائد وكدخل مباشر من 
األصول )مثل إيجار مباني الشركة( 

44,09337,3٤8

اإليرادات من مبيعات األصول وتشمل األصول المادية )مثل 
العقارات، البنية األساسية والمعدات( واألصول غير المادية

2,7907,٢٩7

592,9145٩8,٩8٠اإلجمالي 

القيمة االقتصادية التي تم توزيعها

المدفوعات النقدية التي تم القيام بها خارج الشركة عن النفقات التشغيلية 
المواد والمنتجات والمكونات والمرافق والخدمات التي 
تم شراءها. يشمل ذلك إيجار العقارات ورسوم الرخصة 

ومدفوعات التسهيالت

 205,182  ٢17,811 

إجمالي المبالغ المالية المدفوعة للموظفون )المدفوعات رواتب ومزايا الموظفون
الجارية وليس االلتزامات المستقبلية(

 71,963  73,51٦ 

المبالغ المالية المدفوعة 
لمقدمي رأس المال

كافة المبالغ المالية التي تم دفعها لمقدمي رأس المال 
للشركة 

 94,921  8٦,٢٢٤ 

كافة الضرائب على الشركة والغرامات المرتبطة بها )إن ُوجد( المبالغ المدفوعة إلى الحكومة 
التي تم دفعها وفق المعدالت المحلية والعالمية

 63,331  ٦٠,٢3٤ 

المساهمات الطوعية واستثمار األموال فيما يعود بالفائدة االستثمارات المجتمعية 
على المجتمع ككل )بما في ذلك التبرعات(

5005٠٠

يتم احتسابها كقيمة اقتصادية ُمحتجزة ناقص القيمة القيمة االقتصادية المستبقاة 
االقتصادية التي تم توزيعها

157,0171٦٠,٦٩5

*المبالغ بالمليون ريال عماني

واصل سوق االتصاالت المتنقلة في السلطنة تسجيل نمو بسيط 
جدًا في  عدد المشتركين خالل عام 2019م، وبالرغم من أن عدد 
عمانتل  أن  إال  انخفض  قد  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  مشتركي 
)عمانتل  سواء  ريادتها  على  والمحافظة  حماية  من  بنجاح  تمكنت 

وحدها( أو كمجموعة لسوق االتصاالت في السلطنة.
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عدد المشتركين(مليون)

عن طريق شركات إعادة بي�ع
خدمات االتصاالت المتنقلة 

مشتركي عمانتل (الثابت والنقال)

2019م  ديسمبر   31 في  السلطنة  في  عمانتل  مشتركي  عدد  بلغ 
احتساب مشتركي  عند  مليون مشترك   4.0( مليون مشترك   3.4
 3.5 في  مقارنة  المتنقلة(  االتصاالت  خدمات  بي�ع  إعادة  شركات 
مشتركي  احتساب  عند  مشترك  مليون   4.2( مشترك  مليون 
في  كما  المتنقلة(  االتصاالت  خدمات  بي�ع  إعادة   شركات 

31 ديسمبر 201٨م. 
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 جداول أعمال االستدامة 
اإلقليمية والعالمية

عمان  "رؤية  عن  باإلعالن   2019 عام  في  عمان  سلطنة  قامت 
2040" ونشرها. تحدد هذه الوثيقة األولويات الوطنية التي يتعين 
مكانة  تعزيز  بهدف  المختلفة،  العمل  تحقيقها من خالل مسارات 

السلطنة في مختلف المجاالت خالل العقدين المقبلين.

الجاللة  صاحب  حضرة  له  للمغفور  السامية  التوجي�هات  نصت 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم – طيب الله ثراه - على أن يتمَّ 
تطوير "رؤية عمان 2040" وصياغتها بدقة في ضوء توافق مجتمعي 
الرؤية  دمج  تم  فقد  ثمَّ  ومن  المجتمع.  فئات  مختلف  ومشاركة 
بشكل  وتوجي�هها  واالجتماعي  االقتصادي  الواقع  في  بالكامل 
للتخطيط  ًة  مرجعيَّ ونقطًة  دلياًل  لتكوَن  المستقبل  نحو  موضوعٍي 

في البالد على مدار العقدين القادمين.

اإلطار العام لرؤية ٢٠٤٠

الضوء  إللقاء  تحلياًل  عمانتل  أجرت   ،2040 الرؤية  نشر  مع  تماشًيا 
على المساهمات الرئيسية للشركة في تحقيق األولويات الوطنية 
السبعة  المستدامة  التنمية  ألهداف  وفًقا  المحددة  والعالمية 

عشر التي حددتها األمم المتحدة في عام 2015.

يكمن الهدف وراء هذه الممارسة في تتبع مساهمة عمانتل في التنمية المستدامة اإلقليمية والعالمية، مع وضع أساٍس قوٍي لنهج العمل 
نحو االستدامة المستقبلية. 

التوجه االستراتيجي لرؤية األولويات الوطنية
عمان ٢٠٤٠

خط أهداف التنمية مساهمة عمانتل
المستدامة

التعليم، والتعلم، والبحث 
العلمي، والقدرات 

الوطنية

تعليم شامل وتعلم 
مستدام، وبحث علمي 

يقود إلى مجتمع معرفي 
وقدرات وطنية تنافسية

دعم المبادرات المختلفة لنشر الوعي 
بالتقنيات الجديدة في مختلف المدارس في 

السلطنة.

توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة 
لدعم البحث العلمي التطبيقي لتعزيز االبتكار 

في مختلف المجاالت وتعزيز الشراكة مع 
المؤسسات األكاديمية والبحثية.

حياة كريمة ومستدامة الرفاه والحماية االجتماعية
للجمي�ع

أنشطة متنوعة للمسؤولية االجتماعية 
للشركات واالستثمارات في البلد وللمجتمع.

تساعد عمانتل من خالل مبادرات المسؤولية 
االجتماعية الشباب على االستفادة من الفرص 
التي توفرها التقنية من حيث التوظيف وريادة 

األعمال. كما تدعم رفاهية المواطنين من 
خالل تقليص الفجوة الرقمية في المجتمع، 
وتوفر الوصول المتساوي إلى المعلومات 

والتعلم.

االستدامة في 
عمانتل

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠
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التوجه االستراتيجي لرؤية األولويات الوطنية
عمان ٢٠٤٠

خط أهداف التنمية مساهمة عمانتل
المستدامة

التنوي�ع االقتصادي 
واالستدامة المالية

اقتصاد متنوع ومستدام 
قائم على التقنية 

والمعرفة واالبتكار. 
أطره كاملة وتنافسية 

متحققة، مستوعب 
ناعية، ويحقق  للثورات الصِّ

االستدامة المالية. 

تساهم عمانتل من خالل توفير نظام 
اتصاالٍت وشبكات وظيفٍي على أحدث 

طراز في تعزيز التكامل بين المنبع والمصب 
بين القطاعات االقتصادية لتوسي�ع قاعدة 

اإلنتاج والتصدير، وتنوي�ع الشركاء التجاريين، 
وتعميق االستثمار في القطاعات ذات 

القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة 
القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 

اإلجمالي.

أدى اإلطالق التجاري ألول شبكة جيٍل 
خامٍس في سلطنة عمان إلى إطالق العنان 

ن البالد من أن  لعصٍر رقمٍي جديد، مما مكَّ
تكون جزًءا نشًطا من الثورة الصناعية الرابعة.

القطاع الخاص واالستثمار 
والتعاون الدولي

قطاع خاص ممكن يقود 
اقتصاد تنافسي ومندمج 

مع االقتصاد العالمي

تتمتع عمانتل، باعتبارها شركًة رائدًة في 
قطاع االتصاالت وكونها مركًزا جغرافًيا 

نها من أن  استراتيجًيا، بمكانٍة جيدة تمكِّ
تصبَح رائدًة في تطوير قطاٍع خاٍص مستداٍم 

وتنافسي في سلطنة عمان والعالم.

توفر عمانتل أدوات قوية لتطوير 
الشراكة والتكامل بين الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.

تنمية المحافظات والمدن 
المستدامة

تنمية شاملة جغرافيا 
تتبع نهجا ال مركزيا وتطور 
عددا من المراكز الحضرية 

الرئيسية واستخدام 
مستدام لألراضي

تدعم عمانتل، من خالل االبتكار والرقمنة 
وتحسين الشبكات، جهود السلطنة بشكٍل 

نشٍط في إنشاء مدن ذكية تتمتع بالخدمات 
المتقدمة والتقنيات الحديثة.

يعمل تمكين تقنيات الصناعة 4.0 )مثل 
الواقع االفتراضي، انترنت األشياء، 

والحوسبة السحابية، والذكاء االصطناعي( 
على تمهيد الطريق إلنجازات عظيمة 

في المدن الذكية والحكومة اإللكترونية 
والتعليم والرعاية الصحية والنقل والخدمات 

اللوجستية بين العديد من القطاعات 
الواعدة والمشروعات الوطنية. وسيؤدي 

ذلك إلى رفع مكانة عمان في تطوير 
القطاعات المختلفة وتنوي�ع اقتصادها من 
خالل حلول تقنية المعلومات واالتصاالت 

الجديدة.

جاهزة  الشركة  العام، ستكون  نهاية  وبحلول  الثالثة،   2020 أهداف  جمي�ع  لتحقيق  جيد  بوضع  عمانتل  تتمتع 
لتحقيق األهداف المحددة وستعمل على إنشاء أهداٍف جديدٍة لما بعد عام 2020. 

الضوء  تسليط  أجل  من  العالقة  ذات  األطراف  مع  وتحليالٍت  شاماًل  إشراًكا  م   2019 عام  في  عمانتل  أجرت 
على الموضوعات الجوهرية الجديدة لألعمال وتصميم إطار جديد لالستدامة، وتحديد المجاالت ذات األولوية 

للمستقبل.

تمهيد الطريق نحو مساٍر جديٍد لالستدامة
تعتبر عمانتل االستدامة منهًجا أساسًيا لتعزيز العالقة الثنائية مع جمي�ع األطراف ذات العالقة، وضمان النمو 
واالزدهار على المدى الطويل لجمي�ع األطراف. طورت عمانتل في عام 2014 إطاًرا تنفيذًيا خاًصا باستراتيجية 
د بجانب استراتيجية الشركة 3.0 الطريق لخلق قيمة طويلة األجل ووضع أهداف  االستدامة للشركة، والذي مهَّ

2020 التي يتعين تحقيقها في ثالثة مجاالت رئيسية.

تعزيز القدرة على 
النفاذ الرقمي وبناء 

المجتمع الرقمي

تغطية بنسبة %95
بسرعة 10

ميجابت في الثانية

تمكين قدرات كافة
الموظفون

بناء القادة
المستقبليين 

بمختلف 
المستويات بالشركة

دعم المجتمعات 
وحماية البيئة من 

حولنا

استثمار 10 ماليين 
ريال عماني في 

برامج دعم المجتمع 
 

الركائز

الرؤية

أهداف 2020

اإلطار التنفيذي الستراتيجية عمانتل لالستدامة
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تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال

الصناعة واالبتكار٩
والبنية األساسية

صحة ورفاهية جيدة٣

المساواة بين الجنسين٥

مدن ومجتمعات مستدامة١١

شراكات لتحقيق األهداف١٧

التقليل من عدم المساواة١٠

تعليم ذو جودة عالية٤

نمو مناسب لالقتصاد ٨
واالعمال
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خريطة تحديد وفهم األطراف ذات العالقة 

قنوات المشاركة أولويات االستدامة األطراف ذات العالقة 
خلق القيمة المساهمون   •

قيادة السوق   •
الحوكمة السليمة   •

القيمة المحلية المضافة   •

تقارير مالية  •
عروض المستثمر  •

البيانات الصحفية ووسائل اإلعالم  •
مشاركة تقارير االستدامة  •

الحكومة والجهات 
المنظمة

المساهمة في االقتصاد الوطني   •
وضع عمان كدولة رائدة عالميا في   •

تغطية الشبكة وجودتها
األخالق والنزاهة  •

لتقنية  التحتية  البنية  االستثمار في   •
المعلومات واالتصاالت

التعمين  •
الخصوصية وأمن البيانات   •

االمتثال التنظيمي  •
االستثمار االجتماعي  •

اجتماعات مباشرة  •
اتصاالت منتظمة  •

التقارير اإللزامية واالختيارية  •
ورش العمل التعاونية  •

مشاركة تقارير االستدامة  •

الشركات التابعة 
والشركات الشقيقة 

األداء االقتصادي   •
أخالقيات األعمال والنزاهة   •

االمتثال التنظيمي  •

اجتماعات مباشرة  •
عروض المستثمر  •

البيانات الصحفية ووسائل اإلعالم  •
مشاركة تقارير االستدامة  •

األمن الوظيفي الموظفون   •
الرفاهية   •

الصحة والسالمة   •
التدريب والتطوير  •

االجتماعات اليومية واألسبوعية والشهرية  •
الشبكة الداخلية  •

النشرات اإلخبارية  •
رسائل البريد اإللكتروني  •

أحداث  •
مشاركة تقارير االستدامة  •

خدمة عمالء استثنائيةالعمالء   •
تغطية الشبكة والجودة  •

أسعار تنافسية   •
التحول الرقمي  •

منتجات وخدمات جديدة  •
الخصوصية وأمن البيانات  •

المنافذ ومراكز الخدمة  •
الدراسات االستقصائية  •

اإلعالنات اإلعالمية   •
المشاركة المباشرة أثناء التعيين أو عمليات االسترداد  •

مشاركة تقارير االستدامة  •

إمكانية الوصول إلى الخدمةالمستفيدون من المجتمع  •
التعليم   •

الصحة  •
دعم األسباب البيئية   •

مشاركة تقارير االستدامة  •
الدراسات االستقصائية  •

البيانات الصحفية ووسائل اإلعالم  •
الرعاية وأنشطة المسؤولية االجتماعية   •

األهمية النسبية 

االستدامة  تقرير  سياق  في  النسبية  األهمية  تحدد  التي  للشركات  االجتماعية  المسئولية  إلرشادات  النسبية  األهمية  مبدأ  عمانتل  بع  تتَّ
وبالتالي  العالقة،  األطراف ذات  قرارات  تؤثر على  أو  للمنظمة،  والبيئي واالجتماعي  االقتصادي  التأثير  تعكس  التي  الموضوعات  باعتبارها 
تستحق إدراجها في التقرير. ليست كل الجوانب المادية متساوية في األهمية، ويجب أن يعكس التركيز في التقرير األولوية النسبية لهذه 

الجوانب المادية.

في عام 2019، أجرت عمانتل تحلياًل متعمًقا لقياس المعايير ومشاركة األطراف ذات العالقة في تحديد قائمة بالموضوعات المادية الخاصة 
بعمانتل في سياق قطاع االتصاالت. لقد حددنا 25 موضوًعا في القضايا البيئية واالجتماعية وقضايا الحوكمة، وبالتالي قمنا بإجراء مسٍح لفهم 

مستوى األهمية المعطاة لكل موضوع.

مصفوفة األهمية النسبية لعمانتل
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رضا المشتركين

تمكين
إيجاد قيمة للمساهمينالشباب

األخالقيات والنزاهة

إدارة المخاطر 

تنوع وشمولية القوى العاملة 

أهميتها للشركة

تأثير االشعاعات 

صحة ورفاهية المجتمع 

تمكين المرأة دعم التعليم

االستثمار في البنية األساسية
لتقنية المعلومات واالتصاالت

فرز وتصنيف الموردين بناء على
معايير بيئية واجتماعية وأخرى خاصة بالحوكمة

االلتزام التنظيمي

الصحة والسالمة
المهنية تدريب وتطوير الموظفون

االبتكار في المنتجات والخدمات

رفاهية الموظفون

توافر واعتمادية
المنتجات والخدمات

التحول الرقمي

األداء االقتصادي

التعمين

إيجاد قيمة محلية مضافة

إنبعاثات االحتباس
الحراري

الخصوصية
وأمن البيانات تغطية الشبكة والجودة
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 الشمولية
الرقمية  

في الوقت الذي ٌيكرس فيه العالم جهوده الستقطاب خدمات الثورة الصناعية الرابعة تقوم 
عمانتل ببذل المزيد من الجهود لقيادة التحول الرقمي في البالد، وإلى جانب تنفيذ برامج 
بيئة  وبناء  المجتمع،  التقنية في  استخدام  ترسيخ  إلى  تهدف  والتي  االجتماعية  المسؤولية 
تتماشى هذه  التساوي.  على  التكنولوجيا  إلى  بالوصول  في�ها  فرٍد  كلُّ  ُع  يتمتَّ رقمية شاملٍة 
الجهود بشكل كبير مع رؤية ُعمان الرقمية التي تعدُّ عنصًرا رئيسًيا في رؤية 2040. ولمواكبة 
هذا االلتزام، تواصل عمانتل االستثمار في البنية األساسية والحلول الرقمية. في نهاية عام 
2019، بلغت تغطية عمانتل 99.92٪ في جمي�ع أنحاء السلطنة )شبكات االتصاالت المتنقلة 
والثابتة(. فيما بلغت نسبة المناطق المغطاة بشبكة نطاق عريض بسرعة 10 ميجابت بحد 
أدنى 94.75٪ من المناطق المأهولة بالسكان ، ونحن على ثقة من أن الهدف المحدد المتمثل 

في الوصول إلى تغطية بنسبة 95٪ سيتم خالل األشهر القليلة األولى من عام 2020.

تسعى عمانتل جاهدة إلى تمكين مجتمٍع متواصل من خالل حلول تقنية معلومات واتصاالت 
تتميز بالفعالية لتمكين األفراد والشركات والمجتمعات. تواصل عمانتل في الوقت الذي تتغير 
فيه ظروف السوق بشكل سري�ع االستثمار في البنية التحتية الرقمية والحلول لتلبية الطلب 
المتزايد على خدمات البيانات وفي ذات الوقت تحسين تجربة المشتركين. تشير المسوحات 
إلى استذكار مستخدمي االتصاالت السم عمانتل بصفتها المشغل الرائد في سلطنة عمان 
عمانتل  تواصل  كما  الوالء.  من  عالية  بمستويات  وتتمتع  بالبال"  يخطر  اسم  أول   : "عنصر 
االستثمار في المبادرات التي تزيد من جودة نقاط اتصال الخدمات لتعزيز معدالت االحتفاظ 

بمشتركي�ها. 

يتضح التزام عمانتل بتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة لجمي�ع المشتركين 
 في جمي�ع أنحاء السلطنة من خالل حصول الشركة على جائزة 

OOKLA Speedtest لعام 2019 كأسرع شبكة لالتصاالت المتنقلة في 
السلطنة. OOKLA هي الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات اختبار شبكات 

االتصاالت المتنقلة والبيانات والتحليل.

OMAN'S 
FASTEST
MOBILE
NETWORK

2019

FASTEST

Omantel
Oman's Fastest Mobile Network

July 1st
2019

Doug Suttles
CEO

IS HEREBY NAMED THE 2019 AWARD WINNER FOR FASTEST 
CARRIERBY OOKLA IN RECOGNITION OF PROVIDING THE 

FASTEST SPEEDS FOR THE Q1-Q2 AWARD PERIOD.

اتجاهات االتصاالت العالمية والمشهد التكنولوجي
التحول العالمي في مختلف القطاعات االجتماعية والتجارية في  الرئيسي الذي يغذي  ز  ال شك أن االتصاالت تعد المحفِّ
الوقت الذي نحن فيه على مشارف ثورة تقنية. لقد تعاظم دور "االتصال" في علم النفس البشري إلى مستوى يتم فيه 

تعريف كل من السلوكيات الغريزية والتجارية لألشخاص والشركات من خالل مجموعة من خدمات االتصاالت المتاحة لهم.

غالبية  بالفعل  تغطي  والتي  بها،  الخاصة  المحلية  الشبكات  على  االتصال"  أو  "الربط  يقتصر  ال  عمانتل،  نظر  وجهة  فمن 
السلطنة؛ فالربط ينطبق أيًضا على مشغلي االتصاالت والتقنية اإلقليميين والعالميين في جمي�ع أنحاء سلطنة عمان، وهو 
ن لهذا األمر استراتيجية طموحة تتضمن االستثمار  ما يجعل السلطنة مركًزا رئيسًيا لالتصاالت في المنطقة وخارجها. لقد مكَّ
في أنظمة اتصاالت بحرية مختلفة تصل إلى أجزاء مختلفة من العالم محققين أقصى استفادة من الموقع الجغرافي الفريد 
للسلطنة مدعومين بنماذج أعماٍل مبتكرٍة تشجع شركات االتصاالت العالمية على بناء شراكات مع عمانتل واالستفادة من 

المزايا الفريدة التي يتم تقديمها.

إن مفهوم انترنت األشياء السري�ع التطور في كٍل من القطاعين المحلي والتجاري يخلق نظاًما بيئًيا جديًدا تماًما يضم مليارات 
من اتصاالت البيانات اإلضافية الناشئة على مشهد االتصاالت على مستوى العالم. يشهد المشغلون نمًوا سريًعا في نقل 
المحتوى وتخزينه والحاجة إلى تأمينه. كما تعالج التطورات التقنية الحديثة في مجال االتصاالت المخاوف المتعلقة بجودة 

نقل البيانات، أي السرعة وزمن الوصول.

تعزيز القدرة على 
النفاذ الرقمي وبناء 

المجتمع الرقمي

 تغطية بنسبة 
95% بسرعة 10

ميجابت في الثانية
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ترقياٍت  ثالث  تقدم  حيث  العريض  النطاق  تقنيات  أحدث  الخامس  الجيل  تقنية  تمثل 
رئيسية؛ سرعة عاليًة لنقل البيانات، وزمن انتظاٍر منخفض ألوقات تحميٍل أقصر، وزيادة 
في القدرة على توصيل المزيد من األجهزة في وقت واحد. ومن الجدير ذكره أن شبكات 
الجيل الخامس توفر المزيد من الواقع االفتراضي المفصل والمعزز ومقاطع فيديو عالية 
واسعة  األشياء  انترنت  وشبكات  بالكامل،  والتحكم  القيادة  ذاتية  ومركباٍت  الدقة، 
التغيير  االنتشار )مثل المدن الذكية( والمزيد منذ ذلك. إن تقنية الجيل الخامس هي 

األكثر توقًعا في مستقبل قطاع االتصاالت. 

لنشر  عمانتل  خارطة طريق  على   2019 عام  نهاية  في  االتصاالت  تنظيم  هيئة  وافقت 
شبكة الجيل الخامس. تستهدف عمانتل بناء 2226 موقًعا في السلطنة حتى عام 2024 
وذلك وفًقا لتطور التقنية واحتياجات السوق لالستخدام الصناعي والتجاري. يستمتع 
المشتركين القاطنين في العديد من المناطق التي تم اختيارها في مسقط وصحار ومدن 
التغطية  نطاق  توسي�ع  الخامس، وستواصل عمانتل  الجيل  بمزايا شبكة  بالفعل  أخرى 
شبكة الجيل الخامس لتشمل المزيد من المواقع، مما يثري حياة المزيد من المشتركين. 

شبكة  تلعب  أن  الرقمي  للتحول  رحلتها  في  السلطنة  انطالق  خضمِّ  في  المنتظر  من 
ما  وهو  الواعدة،  الوطنية  للمشروعات  النجاح  تحقيق  في  مهًما  دوًرا  الخامس  الجيل 
الخدمات  قطاع  يستفيد  أن  المتوقع  من  الناشئة.  القطاعات  الزدهار  الطريق  يمهد 
والحكومة  الذكية  المدن  وكذلك  واالتصاالت  المعلومات  وتقنية  والنقل  اللوجستية 

اإللكترونية، على سبيل المثال ال الحصر، من هذه الشبكة المتطورة.

تماشيًا مع رؤية السلطنة لعام 2040، اتخذت عمانتل سلسلة 
من المبادرات الرائدة إلقامة نظاٍم بيئٍي رقمٍي متكامٍل عبر عدة 
محاور تشغيلية. تهدف أجندة تقنية المعلومات واالتصاالت 
وشريًكا  واحدة  مظلة  عمانتل  تصبح  أن  إلى  بعمانتل  ة  الخاصَّ
عمانتل  قامت  التقنية.  عمالئها  احتياجات  م  يقدِّ به  موثوًقا 
شراكات  خالل  من  االستراتيجية  التحالفات  من  عدد  بإنشاء 
لتوفير  المستقلين  البرامج  وموردي  األجهزة  مصنعي  مع 
من  لمشتركينا  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  شاملة  حلول 
الشركات والجهات الحكومية وهو ما ُيمكن من إيجاد تدفقات 
إيرادات جديدة ألعمالهم. وفي سلسلٍة متتاليٍة من الخطوات 
واالتصاالت،  المعلومات  لتقنية  كلي  بيئي  نظاٍم  إلنشاء 
تعاونت عمانتل مؤخًرا مع عدد من مشغلي التقنية متعددي 
مرنة  أعمال  نماذج  لتوفير  المحلية  الشركات  ومن  الجنسيات 
طريق  عن  لدي�هم  االستحواذ  حواجز  تقليل  لمشتتركينا  تتيح 
الشبكة  أيًضا  تسمى  والتي  الطلب،  عند  الشبكات  نشر 
كخدمة، باإلضافة إلى الحلول الذكية للرعاية الصحية بالتعاون 
المعلومات  لتقنية  كخدمة  التحتية  والبنية   ،"Siemens" مع 

 ."Dell EMC" واالتصاالت بالشراكة مع

5G

مسابقة تقنية الجيل الخامس
في مارس 2019، وبالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت وإريكسون، 
احتفلت عمانتل بختام المسابقة األولى من نوعها في السلطنة 
لطالب الجامعات والكليات للتنافس فيما بينهم البتكار تطبيقاٍت 
إلى  المبادرة  هدفت  الخامس.  الجيل  تقنية  الستخدام  جديدٍة 
الخامس،  الجيل  تقنية  أهمية  بشأِن  المجتمعي  الوعي  تعزيز 
ب على التفاعل مع التقنيات المبتكرة والمساهمة  وتشجي�ع الطالَّ

في جهود "عمان الرقمية".

فة لمدة أسبوع  حصل الفائز في المسابقة على دورة تدريبية مكثَّ
واحد في ستوكهولم. باإلضافة إلى ذلك، تم منح الذين حصلوا 
قبل  من  شهر  لمدة  تدريبًا  والثالث  والثاني  األول  المركز  على 
في  للتنفيذ  قابلة  وجعلها  مشاريعهم،  أفكار  لتحسين  عمانتل 

المستقبل. 

في  الخامس  الجيل  لتقنية  وأريكسون  عمانتل  مسابقة  انطلقت 
معرض كوميكس 201٨ مستهدفًة األفكار الملهمة التي يمكن من 
خاللها توظيف استخدام تقنية الجيل الخامس. نظمت الشركتان 
العديد من ورش العمل لمساعدتهم على فهم الدور الهام الذي 

تلعبه تقنية الجيل الخامس في المجتمع.

الفائزون
في  أداؤه  يتم  الذي  العمل  لتحسين  مذهلة  إمكانات  الخامس  الجيل  تقنية  تمتلك 
المواقع البعيدة والخطيرة. فاز بالمركز األول مشروع طائرة بدون طيار )Drone( للطالب 
سالم بن محمد المعشني وعدنان بن سالم الجحفلي وسالم بن أحمد باعوين من جامعة 
ظفار. تدور فكرة المشروع حول استخدام طائرة بدون طيار لجمع البيانات حول المناطق 
المخاطر  وتقليل  السريعة  االستجابة  تحقيق  من  ن  ُيمكِّ ما  وهو  األزمات  أثناء  المتأثرة 
المرتبطة بها، بما في ذلك االستجابة لنداءات اإلغاثة. كما ٌيمكن استخدام الطائرة من 

مساعدة المتضررين في حال تضرر البنية األساسية، كانقطاع الكهرباء أو تهدم الطرق.

جاء في المركز الثاني مشروٌع ي�هدف إلى تقليل االزدحام المروري مقدٌم من الطالبات 
ميادة بنت هالل العزرية وغادة بنت خميس الراسبية ومنار الشرجية من جامعة السلطان 
قابوس. وتتلخص فكرة المشروع بجهاز يحصي عدد السيارات المارة ويراقب أي عوائق 
لسير المركبات، حيث يرتبط الجهاز بتطبيق يقوم بإرشاد المستخدم إلى الطرق األقل 

ازدحامًا باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ومعالجة البيانات.

أما في المركز الثالث، فقد تم اختيار مشروع يعنى بعملية تفري�غ وإدارة حاويات النفايات 
السلطان  جامعة  من  المزروعي  وعاصم  المنذري  ويوسف  الفوري  محمد  للطالب 
خالل  من  الحاويات  تفري�غ  عملية  يدير  نظام  بتوفير  المشروع  فكرة  وتتمثل  قابوس. 
مواعيد مجدولة لكل منطقة، حيث يمر ُعمال النظافة على جمي�ع حاويات القمامة وفق 

البيانات التي ترد من النظام.

تقنية المعلومات واالتصاالت 

تقنية الجيل الخامس
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دعم الشبكة العمانية 
للبحث العلمي والتعليم، 

شراكتنا في تقنية 
المعلومات واالتصاالت مع 
مجلس البحث العلمي لربط 

51 جامعة وكلية رئيسية 
في السلطنة بشبكات 

البحث والتعليم الدولية 
ومركز البيانات الخاص بنا 

لخدمات تقنية المعلومات 
واالتصاالت. أسهمت 

المبادرة في تمكين قدرات 
تقنية متقدمة للبحث 

العلمي في جمي�ع أنحاء 
السلطنة.

تنفيذ مشروع تجريبي 
"المدرسة الذكية" في 

مدرسة نموذجية حكومية. 
يشمل المشروع توزي�ع 

األجهزة اللوحية للطالب 
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 

للمعلمين والشاشات 
التفاعلية الذكية والكاميرات 

في الفصول الدراسية. 
تتيح هذه العناصر للطالب 

والمعلمين االستمتاع 
بتجربة سلسة إلدارة 

الفصول الدراسية، 
والتعاون مع برنامج تعليمي 

سهل االستخدام.

شاركت عمانتل في عدد 
من أنشطة الهاكاثون 

والتوجيه للشركات 
الناشئة، وصوال إلى دعم 

معسكرات برمجة سلسلة 
الكتل في صاللة.

انترنت األشياء والمدن الذكية
التي  صلة  المتَّ األجهزة  من  شبكٍة  من  األشياء  انترنت  تتكون 
م بها  واصل مع بعضها البعض، ويمكن التحكُّ تكون قادرًة على التَّ
ومراقبتها عن بعد. بحلول عام 2020، سيكون هناك ما يقرب من 
30 مليار جهاز انترنت األشياء متصل في جمي�ع أنحاء العالم، وكثير 
عنصًرا  ُتعدُّ  والتي  الصناعية،  واألجهزة  اآلالت  بين  منها سيكون 

أساسًيا في المدن الذكية.

من  األمام  إلى  خطوة  األشياء  بانترنت  الذكية  المدن  تخطو 
عبر  إلي�ها  الوصول  للسكان  يمكن  مترابطة  شبكٍة  إنشاء  خالل 
توفر  المتنقلة.  لألجهزة  تطبيق  عبر  يكون  ما  وغالًبا  االنترنت، 
للمستخدمين  تتيُح  اتصاٍل  وقنوات  بياناٍت  الشبكة  هذه  مثل 
إدارة أنشطتهم اليومية بشكٍل أفضل، بدايًة من التواصل بشكل 
على  الفور  على  العثور  إلى  الحكومية  المؤسسات  مع  مباشر 
من  الرئيسي  الهدف  يكمن  مزدحم.  يوم  في  للسيارات  موقف 
المدن الذكية في خلق حياٍة أفضل للمواطنين من خالل تبسيط 
التقنيات  خالل  من  والنقل،  الطاقة  مثل  الحضرية،  الخدمات 
الذكية. ومن الجدير ذكره أن الخبراء لم يتمكنوا من التنبؤ بالقدرة 
على دعم كمية البيانات التي ستنتجها مدينة متصلة فعلًيا قبل 

ظهور تقنية الجيل الخامس.

كان لعمانتل الريادة في مجال انترنت األشياء في السلطنة من 
عمانتل  أن  كما  األشياء.  انترنت  متخصصة  شركة  إنشاء  خالل 
إلى  السلطنة  في  الذكية  المدينة  لمنصة  مؤسس  شريك  هي 
جانب بلدية مسقط والمجلس األعلى للتخطيط ومجلس البحث 
مع  البحوث  مجال  في  تعاون  إتفاقية  عمانتل  وقعت  العلمي. 
األشياء  انترنت  حٍي  مختبر  إلنشاء  قابوس  السلطان  جامعة 
أبحاث  بمركز  يقع  الذي  المختبر،  هذا  سيكون  الذكية.  والمدن 
االتصاالت والمعلومات التابع للجامعة، من أوائل المختبرات في 
في  سيساعد  والذي  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
ذكية  لمدينة  نموذٍج  إلى  قابوس  السلطان  جامعة  حرم  تحويل 
ناجحة وفعالة في السلطنة. ستقوم شركة "ممكن"، ذراع عمانتل 
المدينة  وأجهزة  بحلول  المرفق  هذا  بتزويد  األشياء،  انترنت 

الذكية القائمة على إنترنت األشياء.

مركز عمليات الشبكة الدولية 
يعمل مركز عمليات الشبكة الدولية كنقطة اتصال مركزية للعمالء 
من  الشبكة  توفر  حول  فورية  بمعلومات  ويزودهم  والشركاء 
طرف إلى طرف وأدائها. يمتلك المركز رؤية كاملة لـعشرين نظاٍم  
كوابل بحرية دولٍية لالتصاالت تصل عمانتل من خاللها إلى 120 
بنسبة  للشبكة  إلى ضمان جاهزية  العالم. وي�هدف  موقًعا حول 

100٪ وتقديم التميز في التجربة التشغيلية وتجربة العمالء.

توقعات  تلبية  من  عمانتل  الدولية  الشبكة  عمليات  مركز  ن  يمكِّ
على  تؤثر  أن  قبل  الشبكة  مشكالت  استكشاف  أثناء  العمالء 
المتسارع لقاعدة  للنمو  النظام استجابًة  الخدمة. تم نشر  جودة 
لقد  العالمية.  الشبكة  نطاق  وتوسي�ع  الدولية  عمانتل  عمالء 
المتعلقة  المشكالت  جمي�ع  لحل  خصيًصا  المركز  هذا  تصميم  تم 
الجودة  ومعايير  واإلجراءات  للسياسات  ووفًقا  بسرعة  بالشبكة 

المنصوص علي�ها.

يقوم فريق عمل مركز عمليات الشبكة الدولية بالتواصل بشكل 
استباقي بالعمالء الدوليين ومقدمي الخدمات ويقوم بالتنسيق 
مع الفرق المحلية والدولية للتعامل مع أي حوادث أو انقطاع أو 
تدهور قد يؤثر على االتصاالت أو الخدمات الدولية. تقرر توسي�ع 
مركز عمليات الشبكة الدولية في المستقبل القريب إلى مراحل 

لزيادة النطاق.

يراقب مركز عمليات الشبكة الدولية 
الخدمات الدولية التي تقدمها عمانتل إما 
عن طريق أنظمة الكوابل األرضية أو تحت 
البحر، مما يضمن عمليات تشغيل سلسة 

وطويلة األمد.

المبادرات المجتمعية لتقنية المعلومات واالتصاالت 2019
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الموظفون

شركاٌء  واإلدارات  الفرق  جمي�ع  في  فهم  ومواردها،  أصولها  أهم  موظفي�ها  عمانتل  تعتبر 
االستراتيجيات  ونجاحها؛ فهم من يصمم  نمو عمانتل  بدوٍر حاسٍم في  رئيسيون يضطلعون 
وعروض الخدمات، ويطرحون المبادرات، ويحللون أداء عمانتل ويقومون بخدمة مشتركي�ها 
بشكٍل يومي. وصلت عمانتل إلى ما هي عليه اليوم بفضل جهود موظفي�ها، ولذلك تحرص 

عمانتل على جعل بيئة العمل بيئة مثلى لموظفي�ها.

جائزة أفضل عالمة تجارية في مجال   .1
التوظيف في سلطنة عمان عام 2019. 

جائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية   -2
في سلطنة عمان 2019. 

أفضل متطلبات واستراتيجية ترحيب   -3
بالموظفون الجدد 2018 في دبي. 

جائزة التميز للشرق األوسط وشمال   -4
أفريقيا– التميز في إشراك الموظفون – 

دبي مايو 2015.
جائزة التميز في إشراك الموظفون – لندن،   -5

نوفمبر 2015.

بلغ عدد موظفي عمانتل 2484 موظًفا في عام 2019 بانخفاٍض طفيف بلغ 1٪ مقارنة بالعام السابق، بلغت نسبة 
الموظفون الذين يعملون لدى الشركة منذ أكثر من 15 عام 46٪، ويزيدنا فخًرا أن الموظفون العمانيون يمثلون 

نسبة 91٪ من مواردنا البشرية.   

تمكنت عمانتل من تخفيض معدل الدوران الوظيفي للموظفات بالشركة من 8٪ في عام 2017، إلى 2٪ في عام 
2018 وصوال إلى 1٪ في عام 2019 وهو ما يؤكد على بيئة عملنا الشاملة وأننا الوجهة المثالية للتوظيف.
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وصياغتها في خطة  والتطوير  التدريب  احتياجات  جمي�ع  بتسجيل  البشرية  الموارد  وحدة  تقوم 
التدريب. يمِكن تقييم أداء الموظفون من تتبع أدائهم، والمساهمة في نموهم المهني.

بصفتنا شركة اتصاالت، تقدم عمانتل لموظفي�ها مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية من خدمة 
المشتركين واستكشاف األخطاء وإصالحها إلى هندسة االتصاالت. نحرص على االستمرار في 

أن نكون وجهة التوظيف األولى في السلطنة ونسعى باستمرار للحفاظ على هذه المكانة.

أنه  بالمؤسسة، ونعتقد  المستويات  القيادة يجب أن تزدهر على جمي�ع  نؤمن في عمانتل أن 
ال يمكننا أن نتوقع نتائج ايجابية على المستوى الكلي إال عندما نتفوق جميًعا على المستوى 
ومواهبهم  مهاراتهم  تطوير  على  البشرية  مواردنا  مساعدة  في  استراتيجيتنا  تتمثل  الجزئي. 
متنوعة  ودولية  محلية  فرًصا  نوفر  كما  ورعايتهم.  رفاهيتهم  تحقيق  في  يسهم  بما  القيادية 
واتجاهات وأهداٍف واضحة على جمي�ع المستويات، وبالتالي نضمن جاهزية موظفونا إلضافة 

قيمة إلى أعمال الشركة واالقتصاد المحلي والبلد ككل.

 

تطبق عمانتل نموذج 70:20:10 الذي يحصل فيه الموظفون على 70٪ من معرفتهم من التدريب 
على رأس العمل، و20٪ من التفاعالت مع أقرانهم، و10٪ من الفعاليات التدريبية الرسمية، وهو 
نظام مطبق من قبل العديد من المؤسسات الرائدة في جمي�ع أنحاء العالم على نطاٍق واسع، 

وهو النموذج المفضل لدى عمانتل.

٪١٠

٪٢٠

٪٧٠

نموذج التطوير لدى عمانتل

التدريبات الرسمية
التفاعالت مع األقران

التدريب على رأس العمل

التطوير الوظيفي

في عام 2019، حصل كل موظف من موظفي عمانتل 
على 1٦.5٦ ساعة تدريب في المتوسط. 

أكاديمية التمكين 
المؤسسي

مدرسة دعم األعمال في عمانتل: 
الموارد البشرية، المالية، االستراتيجية 

واالتصاالت، التدقيق الداخلي، 
االستدامة، التسويق واالتصاالت، 

ومدرسة القانون. تتضمن كل واحدة 
من هذه المدارس مجموعة من 

الوحدات التي تخدم مجموعة محددة 
من الكفاءات التقنية. في عام 2019، 
أجرينا تدريب مدرسة الموارد البشرية 

مع المرحلة األولى من مدرسة المالية 
والتسويق واالتصاالت. 

أكاديميات التعلم 
من أجل االستفادة من التطوير القيادي نحو تحقيق استراتيجية عمانتل 3.0، 

قمنا بتطبيق نهج "أكاديميات التعلم" كأحد استراتيجياتنا الرئيسية. يشجع هذا 
النموذج التعلم الوظيفي المتبادل واالبتكار في العمليات ويبني القدرات 
بناًء على الفجوات الحالية بهدف تلبية االحتياجات المستقبلية ومتطلبات 

االستراتيجية المؤسسية. يكمن الهدف من وراء البرنامج المستمر في تحقيق 
"اإلتقان الوظيفي" في مجال العمل.

تم تسمية األكاديميات الوظيفية األربع في عمانتل باألكاديمية التجارية، 
وأكاديمية االتصاالت وتقنية المعلومات، وأكاديمية التمكين المؤسسي 

نة.  والقيادة، وتخدم كل واحدٍة منهنَّ مستوياٍت وفرًقا معيَّ

تتيح الرحلة للقادة اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة لالضطالع بأدوارهم 
القيادية الحالية بأفضل ما لدي�هم.

برنامج النجوم 
الذي  الموظف  بأنه  العالية  اإلمكانيات  صاحب  الموظف  ف  يعرَّ العالية.  اإلمكانات  ذوي  الموظفون  بتحديد  النجوم  برنامج  يقوم 
يتخطى باستمرار توقعات األداء، ويبرهن على إمكانية النجاح في مستويات أعلى في المؤسسة. عندما يتم اختيار الموظفون لهذا 
البرنامج، يتم تتبع تقدمهم بسرعة. يجمع البرنامج بين منهجية نموذج 70/20/10 لمدة عامين، حيث يخضع الموظفون لوحدات التعليم 

اإللكتروني، والتدريب، والتوجيه، والتدريب على رأس العمل والمهارات السلوكية.

هؤالء الموظفون هم قادة ومهنيون يتوقع منهم التطور السري�ع في حياتهم المهنية.

قمنا في عام 2019 بتحديد 17٦ موظف ذو إمكانيات عالية، وقسمناهم إلى 3 فئات:
النجم بالمستوى 3: الموظف الذي يمكن أن ينتقل إلى منصب تنفيذي في المستقبل القريب.  •

النجم بالمستوى ٢: الموظف الذي يمكن أن ينتقل إلى منصب إداري في المستقبل القريب.  •
النجم بالمستوى 1: الموظف الذي يمكنه أن ينتقل إلى منصب قائد الفريق في المستقبل القريب.  •

استثمرت عمانتل في عام 2019 مبلغ 435،792 ريال عماني 
في برامج التدريب والتطوير، والتي شملت ما يلي:

)1-404 ,3-103 ,2-103 ,1-103()2-404(
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أمرا  يعد  الموظفون  إشراك  بأن  بشدة  كشركة  عمانتل  تؤمن 
كبيرة  جهوًدا  بذلنا  لقد  طموحاتنا.  تحقيق  أجل  من  أساسيا 
إنشاء  خالل  من  واجتذابها  المتميزة  بالمواهب  لالحتفاظ 
قنوات إشراٍك متنوعة، فقد أطلقنا في عام 2016 خطة إشراك 
الفرق،  بين  التعاون  زيادة  إلى  تهدف  كانت  والتي  الموظفون، 
الضوء  وتسليط  بالتنوع  واالحتفاء  الشمولية،  من  روٍح  وخلق 
تحفيز  أحد عوامل  بتقييم  قمنا   ،2019 عام  اإلنجازات. وفي  على 
الموظفون: عامل التواصل والثقة. سعى هذا االستبيان لقياس 
فعالية االتصاالت الداخلية والثقة بين عمانتل وموظفي�ها. شارك 
درجة  على  عمانتل  وحصلت  االستبيان  في  موظفونا  من   ٪61
سابًقا  والثقة"  "التواصل  عامل  تقييم  تم   .٪70.5 بلغت  إجمالية 
و2014.   2013 عامي  في  والشفافية"  "االتصال  ى  مسمَّ تحت 
بنسبة  الماضية  الخمس  السنوات  مدار  على  العامل  ن  تحسَّ

مشجعة بلغت ٪17.

المبادرات والفعاليات
إلى جانب مسح إشراك الموظفون، نظمت عمانتل سلسلة من 
الموظفون على جمي�ع  لتشجي�ع إشراك  العام  البرامج على مدار 
مواهبهم  لعرض  لموظفونا  فرًصا  يوفر  ما  وهو  المستويات، 
الفريدة. تتضمن هذه السلسلة عدًدا من الفعاليات إليجاد فرصة 

للموظفون لالستمتاع بالتجارب االجتماعية والثقافية مًعا.

شارك موظفو عمانتل في عام 2019 في المناسبات االجتماعية 
التالية:

تكوين  بهدف  القدم  لكرة  الرسمي  عمانتل  فريق  إطالق   -1
 فريق واحد يمثل عمانتل في البطوالت الخارجية سواء محليًا 

أو دوليًا.
بطولة عمانتل الرمضانية )مسقط وصاللة(.  -2

مباريات كرة القدم األسبوعية )برعاية عمانتل(.  -3
شارك فريق عمانتل للبولينج في العديد من البطوالت.  -4

النقل  وزارة  بطولة  في  الرسمي  عمانتل  فريق  شارك   -5
واالتصاالت.

مبادرة "كريزي ثيرسداي"  -6
1المقعد الحر )تحد مفتوح لمدراء العموم(   )1

أحضر أبناءك إلى العمل   )2
بازار األفكار   )3

اإلفطار )شكرا لمشاركاتكم(  )4
 eFloos التعريف بتطبيق  )5

مسابقة عدم الطباعة    )6
التجمعات النسائية   -7

يوم المرأة العمانية   )1
كشتة السيدات   )2

الصحة والسالمة والرفاهيةإشراك الموظفون 

لتحقيق  منظًما  منهًجا  والبيئة  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام  يعدُّ 
أهدافنا للصحة والسالمة والبيئة وإدارة مخاطر الصحة والسالمة 
والبيئة  والسالمة  الصحة  سياسة  مع  تماشيا  بأعمالنا  المرتبطة 
مع  والبيئة  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام  يتوافق  بنا.  الخاصة 
واللوائح  للتشريعات  تمتثل  والتي  عمانتل،  أعمال  سياسات 
الممارسات  أفضل  إلى  وتستند  السلطنة  في  بها  المعمول 
الدولية إلدارة الصحة والسالمة والبيئة. يضمن نظام إدارة الصحة 
الجودة  ألنظمة  والفعال  المتسق  التنفيذ  عمانتل  في  والسالمة 

في كل مشروع وموقع وعملية تشغيل.

د هذا النهج أن إدارة عمانتل والمشرفين وقادة الفرق لدي�هم  يؤكَّ
المناسب  والتدريب  واألدوات  والعمليات  واألنظمة  التوجيه 
والبيئة  والسالمة  الصحة  ومعايير  ال ألنظمة  الفعَّ التنفيذ  لتمكين 
في  والبيئة  والسالمة  الصحة  مجال  في  التميز  تحقيق  أجل  من 
والسالمة  الصحة  إدارة  ألنظمة  الفعال  التنفيذ  يدفع  مجالنا. 
والبيئة بالتحسين المستمر في األداء، ويضمن بقاء النظام فعااًل 

ومستخدًما على نطاق واسع في جمي�ع أنحاء العمل.

العناصر الثمانية لنظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة:
التنظيم والمسؤوليات والموارد والمعايير والوثائق  .1

القيادة وااللتزام  -2
السياسة واألهداف االستراتيجية  -3

إدارة المخاطر والتأثيرات  -4
التخطيط واإلجراءات  -5

التنفيذ والتشغيل  -٦
الضمان: الرصد والتدقيق  -7

المراجعة  -٨

تسلسل الضوابط
الحد إزالة الخطر بشكل فعلي 

استبدال الخطر

عزل وإبعاد الموظفون عن الخطر

تغيير الطريقة التي يعمل بها الموظفون

معدات الحماية الشخصية

االستبدال

الضوابط الهندسير

الضوابط
اإلدارية

أقل فعالية

أكثر فعالية

نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة

نسعى في عمانتل لتعزيز الرفاهية البدنية والعقلية والنفسية لجمي�ع 
إلى  الخصوص  وجه  على  نسعى  إننا  علي�ها.  والحفاظ  الموظفون 

تجنب المشاكل الصحية المحتملة التي قد تسببها ظروف العمل.
في  العاملون  موظفونا  لجمي�ع  مريحة  عمل  مساحات  توفير  يتم 
لدينا  الميدانيون  والموظفون  الموظفون  بالنسبة  المكاتب. 
األحيان  من  كثير  في  التنقل  عملهم  ظروف  علي�هم  تحتم  الذين 
قمنا باالستثمار في دورات تدريبية في القيادة الدفاعية وسالمة 
على  للحفاظ  الالزمة  والمعرفة  بالمهارات  لتزويدهم  السائقين 
سالمتهم على الطريق، وقد التحق أكثر من 80 موظًفا في دورة 
القيادة الدفاعية في عام 2019. كما قمنا عالوة على ذلك بتطبيق 
السرعة  عادات  وتغيير  بتتبع  لنا  تسمح  السيارة  داخل  تتبع  تقنية 

والقيادة.

لدعم موظفونا في الحفاظ على صحتهم، قمنا باالستثمار في نظام 
واألمن  والسالمة  بالصحة  المتعلقة  للحوادث  انترنت  عبر  متابعة 
بشكل  أدائنا  مراقبة  البرنامج  هذا  لنا  أتاح  عام 2014؛  منذ  والبيئة 
أفضل في الوقت المناسب. ومن أجل ضمان فعالية وسالمة نظام 
الصحة والسالم الخاص بنا عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا فقد ألزمنا 
المقاولين والموردين المتعاملين معنا باالمتثال لمعاييرنا الداخلية. 
التوقي�ع على قواعد  المقاولين والموردين  كما يتعين على جمي�ع 
لمعايير ISO27001 و ISO27001A. يقوم  اإللزامية وفًقا  الممارسة 
جمي�ع المقاولين والموردين بتقديم تقارير الصحة والسالمة الشهرية 
وهو ما يمكننا من مراقبة نموذج الصحة والسالمة لألطراف الخارجية 

الذين هم جزء من سلسلة التوريد لدينا.

)8-403 ,7-403 ,6-403 ,5-403 ,4-403 ,3-403 ,2-403 ,1-403 ,3-103 ,2-103 ,1-103(

نصائح صحية من عمانتل

استخدم أجهزتك الذكية بطريقة ذكية
تم تصميم األجهزة الذكية لالستخدام القصير وللمهام التي تتطلب أقل قدر من الطباعة

حافظ على صحة رقبتك

إن الهدف من التكنولوجيا 
هو جعل حياتنا أسهل، إال أن 
االستخدام المتزايد للهواتف 
الذكية واألجهزة اللوحية أدى 

إلى ارتفاع مشاكل الجهاز 
العضلي الهيكلي في الرقبة 

والجزء األعلى من الظهر 

نصائح هامة الستخدام الهاتف الذكي أو 
األجهزة اللوحية: 

ضع الجهاز في مستوى العين آو قم   •
بتغيير الزاوية بحيث يمكنك رؤية الشاشة 

عند النظر بعينيك لألسفل 

قم بإراحة ساعديك كلما كان ذلك ممكنا   •
لتجنب اإلجهاد

حاول االختصار في كتابة الرسائل   •

قم بتغيير توقي�ع البريد اإللكتروني في   •
جهازك بحيث يعلم مستقبلي رسائلك أن 

الرسالة مرسلة من جهاز السلكي 

استخدم تطبيقات وبرامج تساعدك على   •
 الكتابة )مثل swipe-to-type  أو 

)voice-to-text

ضع حد أقصى لوقت االستخدام  

نصائح صحية
انتبه لوضعية جسمك عند استخدام جهازك

ليكن ٢٠ دقيقة على سبيل المثال في المرة الواحدة  

كلما أملت رقبتك لألمام كلما كان الثقل 
والضغط على الرقبة والعمود الفقري أكبر
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المسؤولية 
المحافظة على  تركز فيه عمانتل على خلق قيمة للمساهمين من خالل  الذي  القدر  بنفس 
أفضل الممارسات العالمية في التشغيل ، تلتزم الشركة بشكل كبير بأن تكون شركة مسؤولة 

أمام المجتمع العماني. 

نفذت الشركة برامج مسؤولية اجتماعية تسعى إلى نشر استخدام التقنية في المجتمع وبناء 
بيئة رقمية شاملة حيث يتمتع الجمي�ع بنفس القدرة على الوصول إلى التقنية. 

تعتمد المسؤولية االجتماعية لعمانتل على مبادرات مستدامة تهدف إلى تعزيز دور السلطنة 
في القطاع الرقمي. في هذا السياق، استثمرت عمانتل في عدد من المبادرات االجتماعية 
لتطوير المجتمع وهو األمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز مساهمة عمانتل في دعم المبتكرين 

والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. 

عمل  بإطار  العمل  في  البدء  فيه  تم  الذي  العام  )وهو  2014م  عام  بين  عمانتل  استثمرت 
االستدامة في عمانتل ( وعام 2019م مبلغ 12،759،388 ريال عماني ضمن التزامها ومسؤولياتها 
االجتماعية وذلك في رعاية الفعاليات ودعم المبادرات المجتمعية والبيئية محققة الهدف 
الذي وضعته في عام 2014 وذلك قبل عام من الموعد المحدد للوصول إليه في عام 2020م. 

باإلضافة إلى المساهمات المباشرة، تلتزم عمانتل بتسهيل التواصل للجهات التي تحتاج إلى 
قناة لرفع مستوى الوعي بالحمالت المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة. تدعم عمانتل الجهود 
التي تقوم بها المنظمات غير الربحية من خالل تقديم خدمة الرمز القصير مجانا وهو ما يمكن 
المشتركين من إرسال تبرعاتهم لدعم العديد من القضايا الملحة بشكل شهري. استفادت 
عشر مؤسسات خيرية في عام 2019، من هذه المبادرة حيث تم التبرع بمبلغ 318,406 ريال 

عماني وتوزيعها. 

في عمانتل، تعتبر المسؤولية االجتماعية للشركة جزء أصيل  في فلسفة الشركة ، وتنعكس 
الجوانب التي تحدد فلسفة المسؤولية االجتماعية للشركة في التزامنا وسعينا من أجل إثراء 

النسيج االقتصادي واالجتماعي للسلطنة. 

قطاعات  على  للشركة  االجتماعية  المسؤولية  استراتيجية  ركزت  الماضية،  السنوات  وخالل 
ككل  المجتمع  وعلى  الصحية  والرعاية  االجتماعية  والشراكات  األعمال  رواد  ودعم  التعليم 

وكذلك على تطوير تقنيات االتصاالت والمعلومات في مختلف أنحاء السلطنة.

مبادرات المسؤولية االجتماعية 

المبادرات الرقمية

ركن االبتكار من عمانتل 
مكتبة  في  االبتكار  ركن  عمانتل  دشنت   ،2019 نوفمبر  في 
تعليمية  أدوات  المنصة  توفر  القرم.  في  العامة  األطفال 
من  الطلبة  بين  الرقمية  المعرفة  نشر  إلى  تهدف  تفاعلية 
يشمل  الذكية.  االتصاالت  المعلومات  تقنية  حلول  خالل 
ركن االبتكار طابعات ثالثية األبعاد وتقنية الواقع االفتراضي 
تجارب  تحويلية مع  تصني�ع  وأجهزة  تفاعلية  الكترونية  ودوائر 
حية. يعتبر الركن منصة تعليمية يمكن للطالب من خاللها أن 
تعتمد  التي  األنظمة  المعلومات ويتعرف على  يحصل على 
والتجارب  الحية  العروض  خالل  من  الرقمية  التقنيات  على 

حافلة نفكر ونبتكرالعملية. 
وزارة  بالتعاون  2019م  ديسمبر  شهر  في  عمانتل  دشنت 
توفير  بهدف  ونبتكر”  “نفكر  حافلة  مشروع  والتعليم  التربية 
طالب  بين  االبتكار  على  والتشجي�ع  الذاتي  التعلم  فرص 
حديثة  تقنيات  باستخدام  الريفية  المناطق  في  المدارس 
األبعاد  ثالثية  والطابعات  االفتراضي  الواقع  مثل  ومتطورة 

والبرمجة. 

محافظات  مختلف  في  المدارس  بزيارة  الحافلة  تقوم 
السلطنة من أجل تمكين الطلبة من تحقيق التميز والوصول 
على  العلمية  والمحافل  الفعاليات  في  متقدمة  مراكز  إلى 
المستوى اإلقليمي والعالمي في مجال االبتكارات العلمية 
والمساهمة في إيجاد بيئة تعليمية تشجع على االبتكار من 

خالل توفير التجارب والخبرات العملية.
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برنامج تفعيل االبتكار في المدارس
مجلس  مع  بالتعاون  تنفيذه  يتم  الذي  البرنامج،  ي�هدف 
البحث العلمي ووزارة التربية والتعليم إلى نشر ثقافة البحث 
واالبتكار في المدارس من خالل تنظيم حلقات عمل مختلفة 
للطلبة في مجال االبتكار. تم اختيار 9 مدارس في عام 2019 

من خمس محافظات مختلفة:

أهداف البرنامج :
نشر ثقافة االبتكار بين الطلبة  -1

تشجي�ع الطلبة على المشاركة في العلوم والتقنية  -2
لفت االنتباه إلى أهمية تقنية المعلومات  -3

التفكير  على  القدرة  لديه  جيل  إيجاد  في  المساهمة   -4
بشكل مبتكر 

مختبر انترنت األشياء 
انترنت  مختبر  إنشاء  في  عمانتل  ساهمت   ،2019 عام  في 
جامعة  في  والمعلومات  االتصاالت  أبحاث  لمركز  األشياء 
السلطان قابوس. ي�هدف مختبر انترنت األشياء إلى تحويل 
حرم الجامعة إلى حرم جامعي ذكي نموذجي في المنطقة مع 
حلول عام 2022. سيتم استخدام هذا المختبر لتطوير واختبار 
وعمل الدراسات وإجراء البحوث حول المدن الذكية من أجل 
باستطاعة  سيكون  الحياة.  جودة  وتحسين  وتطوير  دعم 
واألبحاث  الدراسات  إجراء  في  المختبر  استخدام  الطلبة 

واالختبارات على انترنت األشياء والمجاالت المتعلقة بها.

برنامج مهنتي 
في إطار سعي�ها للمساهمة في الجهود الوطنية المبذولة 
للباحثين عن عمل وتعزيز مهارات الشباب العماني، أطلقت 
عمانتل برنامج "مهنتي" للتدريب على صيانة الهواتف النقالة 
والذي يتم من خالله تدريب مجموعة من الشباب العماني 
على صيانة الهواتف النقالة وإصالحها. استفاد من البرنامج 
100 باحث عن عمل بينهم مجموعة من ذوي اإلعاقة وغطى 
وزارة  إشراف  تحت  البرنامج  تنفيذ  تم  محافظات.  خمس 

القوى العاملة.

التدريب في مجال تقنية المعلومات 
واالتصاالت 

تنظر  ال  والتي  للنمو  الشاملة  باستراتيجيتها  عمانتل  تفخر 
تسعى  وإنما  االتصاالت فحسب  إلى مستقبل قطاع  فقط 
أن  يمكن  التي  المتميزة  المواهب  من  مجموعة  إيجاد  إلى 
السلطنة،  رؤية  وتحقيق  الشركة  أعمال  قيادة  في  تسهم 
الوطني والتعمين أكملت  التزامها نحو االقتصاد  وكجزء من 
شركة  مع  بالتعاون  مدمج  تدريبي  برنامج  مؤخرا  عمانتل 
هواوي استفاد منه 100 خريج في مجال تقنية المعلومات 
واالتصاالت من عدد من الجامعات والكليات بما في�ها جامعة 
السلطان قابوس والجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان 

وكلية كاليدونيان. 

الكفاءات والقدرات لدى  لبناء  التدريبي  البرنامج  تم تصميم 
الشباب العماني وإكسابهم المهارات والمؤهالت الضرورية 
بما يمكنهم من االنخراط في سوق العمل ، تعرف المتدربين 
بهدف  الخامس  والجيل  الصناعية  الثورة  على  البرنامج  بهذا 

إعداد رواد في القطاعات التقنية.

تمثل نجاح البرنامج في حصول 50 متدرب من المائة متدرب 
القطاع  وشركات  الحكومية  المؤسسات  من  العديد  في 
الخاص،ويعكس ذلك أيضا أهمية مثل هذه المبادرات التي 
تمكن الشباب العماني من الحصول على فرص أكبر من خالل 

المهارات التي يتم إكسابهم إياها.
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Upgrade برنامج
الصندوق  ريادة، مركز ساس،  العلمي،  البحث  البرنامج، جددت عمانتل شراكتها مع مجلس  والثانية من  األولى  النسخة  نجاح  بعد 
العماني للتكنولوجيا، واللجنة الوطنية للشباب لدعم النسخة الثالثة من برنامج تحويل مشاري�ع التخرج في مجاالت الثورة الصناعية 
تقديم  في  المساهمة  إلى  إضافة  المطلوب  التمويل  توفير  في  البرنامج  هذا  في  عمانتل  دور  ويتمثل  ناشئة.  شركات  إلى  الرابعة 

التوجيه واإلرشاد للفرق المنافسة بالبرنامج.

:Upgrade prize جوائز برنامج
رأس مال أولي )12,000 ريال عماني(   •

برنامج حضانة شاملة وتطوير أعمال مدته 3 سنوات  •
تدريب دولي في مجال تطوير المشاري�ع الناشئة   •

الفائزون في ٢٠1٩ 
نظام للطاقة المستدامة لمدينة ذكية  -1

ي�هدف المشروع إلى استغالل الطاقة الفائضة من األلواح الشمسية في تخزين 
وبي�ع الطاقة التي لم يتم استغاللها من جانب المستهلكين إلى شركات توزي�ع 

الكهرباء.
تطوير نظام تصويت الكتروني باستخدام تقنية البلوك تشين:  -٢

لمختلف  تشين  البلوك  تقنية  باستخدام  الكتروني  تصويت  نظام  تطوير 
المؤسسات الحكومية

3- جهاز لالكتشاف المبكر للمد األحمر 
أي  أو  األحمر  المد  أوقات  البحري في  التلوث  الحد من  إلى  المشروع  ي�هدف 
تلوث ي�هدد الحياة البحرية من خالل تطوير جهاز يراقب خصائص المياه ويحذر 

الجهات المختصة في حالة وجود أي نتائج غريبة.

منصة إدالل 
مفتوحة  الكتروني  تعليم  منصة  أول  وهي  "إدالل"  تعمل 
من  العمل  بسوق  لاللتحاق  العماني  الشباب  تأهيل  على 
سوق  لها  يحتاج  التي  والمعارف  بالمهارات  تزويدهم  خالل 
العمل. كما تلعب المبادرة دورًا في إثرا المحتوى العربي على 
االنترنت من خالل توفير المعلومات التي يمكن الوثوق بها 

واالعتماد علي�ها. 

خالل  من  "إدالل"  منصة  عمانتل  دعمت   ،2017 عام  منذ 
للمشاركة  لها  الفرصة  وإتاحة  العمانية  بالمواهب  التعريف 
المستقبل  بأن  عمانتل  في  ندرك  العربية.  المنتديات  في 
المعلومات  تقنية  في  االبتكار  على  كبير  بشكل  سيعتمد 
 وأنها سوف تلعب دورًا في كافة جوانب الحياة. تعمل منصة 
"إدالل" على تزويد المشاركين بالمهارات التي يحتاجون لها 

للنجاح في المستقبل.

OMHUB منصة
أطلقت عمانتل، بالشراكة مع كل من المركز الوطني لألعمال 
للسماد  الهندية  العمانية  والشركة  العمانية  النفط   وشركة 
"أوميفكو" منصة OMHUB التي تحتضن الطالب الموهوبين 
وأصحاب المشاري�ع المحتملين الذين يحتاجون إلى المساعدة 
في تمكين أعمالهم التجارية. ويقدم المركز أيضا فرصًا تدريبية 

في عدة مجاالت.

في عام 2019، قامت عمانتل باالستفادة من هذه المنصة 
تنفيذه  يتم  برنامج  وهو  األفكار"  تطوير  "برنامج  تنظيم  في 
األولى  الخطوة  ويعد  لألعمال  الوطني  المركز  مع  بالتعاون 
حيث  التجارية  مشاريعهم  في  البدء  على  الشباب  لتشجي�ع 
على  تدريبي�هم  خالل  من  أفكارهم  بلورة  على  يساعدهم 
المالية  الجوانب  متكاملة ودراسة  إعداد خطط عمل  كيفية 
المشارك  يستطي�ع  بحيث  للفكرة  والتسويقية  والتمويلية 
البدء في المشروع أو التوجه إلى مشروع وفكرة أخرى تكون 

أكثر واقعية وقابلة للتطبيق.
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عمانتل واألوائل 
األمية  محو  تستهدف  مبادرة  عن  عبارة  واألوائل  عمانتل 
الدمج  تعزيز  على  المبادرة  تعمل  السن.  كبار  بين  الرقمية 
االجتماعي لفئة كبار السن من خالل تعليمهم كيفية استغالل 
لمساعدتهم  االتصال  ووسائل  والمتطورة  الحديثة  التقنيات 
في حياتهم اليومية. تساعد المبادرة في رتق الفجوة الرقمية 

بين األجيال. 

المشاركين من  مع  للعمل  عمانتل  تطوع عدد من موظفي 
كبار السن وكانوا كنقطة التقاء بين مختلف األجيال وهو ما 
عالقات  وبناء  مناقشات  وبدء  الخبرات  لتبادل  الفرصة  وفر 

وصالت. 

أولمبيــاد عمانتــل للبرمجــة
عمانتل  نظمت  التوالي،  على  الثاني  وللعام   2019 عام  في 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أولمبياد عمانتل للبرمجة. 
هدفت المبادرة إلى نشر ثقافة التفكير المبتكرة والمهارات 
الثورة  تقنيات  مع  للتعامل  لتأهيلهم  الشباب  بين  التقنية 
إطالق  على  المشاركين  تشجي�ع  تم  الرابعة.  الصناعية 
المواهب مثل حل  العنان إلبداعاتهم والتميز في عدد من 
المشاكل والتفكير النقدي وكذلك إيجاد الحلول باستخدام 
الخوارزميات التي يتم تحويلها إلى لغات البرمجة مثل الجافا 

وسي ++ وبيثون. 

تعتبر المبادرة منصة الكتشاف المواهب العمانية في مجال 
المسابقات  في  المنافسة  من  الفائزين  وتمكين  البرمجة 

العالمية.

المبادرات المجتمعية 

 حملة عمانتل الرمضانية ومنصة 
التبرع بالوقت

خالل شهر رمضان الكريم هذا العام، نظمت عمانتل النسخة 
الحادية عشر من حملة عمانتل الرمضانية السنوية التي 

تستهدف إدخال السعادة ورسم البسمة على وجوه أفراد 
األسر المعسرة من خالل حملة خيرية عززت معايير حياة 

األسر محدودي الدخل من خالل تأهيل منازلهم.

لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم. 

العطاء أمر جميل ونحن نعتبر العطاء جزء أصيل من قيمنا 
وعليه فقد كانت الفكرة وراء حملة رمضان من عمانتل 2019 

هو التشجي�ع على العمل التطوعي في المجتمع. تعمل هذه 
المنصة كجسر بين المؤسسات الخيرية واألفراد من خالل 

توفير منصة رقمية يتم استخدامها من جانب األفراد لتسجيل 
أنفسهم في العمل التطوعي المرغوب فيه من جانبهم 

وتحديد عدد الساعات التي يريدون تخصيصها للعمل 
التطوعي. 

مسندم
(سلطنة عمان)

مدحاء
(سلطنة عمان)

شمال الباطنة

مسقط

جنوب الباطنة

الداخلية

جنوب الشرقية

شمال الشرقية

الوسطى

ظفار اإلجمالي�
١٢٩ منزل

الظاهرة

البريمي

١٤

٩

٤
١٢

٩

١٤

٥

٥ ١٣
١٤

٣٠
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دعــم أنشــطة الجمعيــة العمانيــة 
للســرطان

ســاهمت عمانتــل بالتعــاون مــع الجمعيــة العمانيــة 
للســرطان فــي دعــم مرضــى الســرطان عبــر توفيــر 

المكمــالت الغذائيــة والمشــاركة فــي المســيرة الســنوية 
للمشــي التــي تنظمهـا الجمعيـة بهدف جمـع التبرعـات 

ودعـم المرضـى. ويمثل دعم عمانتل المتواصل للجمعية 
منذ أكثر من عشر سنوات جزءًا من استراتيجية المسؤولية 

االجتماعية لدى الشركة، حيث تقوم بدعم األعمال اليومية 
للجمعية باإلضافة إلى أنشطتها ومبادراتها في جمي�ع 

أنحاء السلطنة. كما يشارك موظفي الشركة في المسيرة 
السنوية التي تنفذها الجمعية دعمًا لجهودها.

أوتوارد باوند عمان – تحدي
إللهام  تدشينها  تم  ربحية  غير  تعليمية  مبادرة  عن  عبارة 
خالل  من  وقدراتهم  طاقاتهم  الستغالل  العماني  الشباب 
وتطوير  بالنفس  الثقة  مستوى  وزيادة  الخارجية  الخبرات 
وتمكين  فاعلة  وقيادات  فرق  وإيجاد  الشخصية  مهاراتهم 
المستقبلية  التحديات  مواجهة  الشباب من  المشاركين من 

بكل ثقة. 

تستخدم مبادرة أوتوارد باوند عمان الصحاري والجبال كبيئة 
تعلم خارجية لتمكين المشاركين من اكتساب مهارات حياتية 
تساعدهم على تحقيق النجاح مستقبال. يتم تنفيذ البرنامج 
إلعداد  المدارس  من  عدد  مع  الوثيق  التعاون  خالل  من 
الدورات التي تؤدي إلى توسعة أفق المشاركين وإكسابهم 
أن  يتخيلون  يكن  لم  أشياء  تحقيق  على  قدرتهم  في  الثقة 
يحققوها وتطوير المهارات األساسية مثل العمل الجماعي 

واإلحساس بالمسؤولية واحترام اآلخرين. 

البرنامج  من  السادسة  النسخة  تنظيم   2019 عام  خالل  تم 
الذي استفاد منه أكثر من ٨0 طالب حتى اآلن. 

ولتوفير أفضل التجارب والخبرات للطبة، يتم إشراك موظفي 
عمانتل في اإلشراف على الطلبة ونقل المعارف والخبرات 

منهم إلى المجتمع. 

تم في عام 2019 اختيار 4 مجموعات مختلفة من المستفيدين 
للمشاركة في البرنامج ومنها مدرسة األمل للصم والباحثين 

عن عمل والمدارس الحكومية ومركز التأهيل من اإلدمان. 

عمانتل واليونيسيف
المتحدة لألطفال  األمم  اتفاقية مع صندوق  وقعت عمانتل على 
ذكية  اتصاالت  حلول  بتوفير  عمانتل  بموجبها  تقوم  )اليونيسيف( 
في  المساهمة  على  االبتكار  على  تركز  التي  المؤسسات  تساعد 

القضايا المتعلقة بتغذية وتعليم األطفال في سلطنة عمان. 

تأتي االتفاقية في إطار الجهود التي تقوم بها السلطنة بالتعاون 
مع اليونيسيف من أجل تحسين رفاهية األطفال وتزويدهم بأعلى 
والمدنية  القانونية  والحقوق  والتعليم  الصحية  الرعاية  مستويات 
األطفال في صميم  يعتبر  المستدامة حيث  التنمية  أهداف  وفق 

هذه األولويات.

جائزة ُمباِدرة 
تواصل عمانتل جهودها الحثيثة من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع العماني. تم إطالق جائزة ُمباِدرة خالل االحتفال السنوي الذي 
نظمته وزارة التنمية االجتماعية بمناسبة يوم المرأة العمانية وقد شهدت المبادرة مشاركة كبيرة للحصول على جائزة ُمباِدرة لهذا 

العام. 

قامت لجنة تقييم المشروع بزيارة المحافظات المختلفة من أجل التعرف عن قرب على المشاري�ع وإجراءات التقييم كما تم متابعة 
مدى استدامة هذه المشاري�ع وإلى أي مدى كان لها تأثير إيجابي على الفئات المستهدفة. 

فازت بالمركز األول وأول جائزة "مبادرة" جمعية المرأة العمانية في مرباط تقديرا لمشروع "أزاهير طرفيت" وهو عبارة عن برنامج ي�هدف 
تمكين  المشروع في  بها. ساهم  بدء مشاري�ع خاصة  تساعدها على  التي  بالمهارات  تزويدها  العمانية من خالل  المرأة  تمكين  إلى 

العديد من األسر في بدء نشاط تجاري خاص بهم وهو األمر الذي كان له مردود إيجابي على تحسين مستوى معيشتهم. 

فازت بالمركز الثاني جمعية المرأة العمانية في والية الحمراء تقديرا لمشروعهم "كلنا معكم" وهو عبارة عن مشروع لتدريب وتأهيل 
مجموعة من الفتيات من ذوي اإلعاقة جعلهن أكثر إنتاجية وخفض عزلتهن االجتماعية من خالل إشراكهن في فعاليات وبرامج مختلفة 

وتدريبهن على بعض الحرف التي سوف تحقق دخل لهن. 

)1-413 ,2-203 ,1-203( )1-413 ,2-203 ,1-203(
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االستهالك من المياه والمواد

نسعى في عمانتل إلى الحد من كمية المخلفات الناتجة عن عملياتنا. 

٢٠17٢٠18٢٠1٩األوراق المطبوعة

2,12٨,٦051,٦5٦,7503٩٢,٤3٦الملونة

2,04٦,3901,43٨,219٦17,5٢8األسود  واألبيض 

4,174,9953,094,9٦91,٠٠٩,٩٦٤االجمالي

سقف  وضع  خالل  من  2019م  عام  في  تمكننا  اإلطار،  هذا  وفي 
خفض  من  شهريا  طباعتها  موظف  لكل  يمكن  التي  األوراق  لكمية 
الكمية اإلجمالية بنسبة 7٦% وهو ما أسهم في حماية البيئة وخفض 
موظفي  جمي�ع  توعية  تم  البيانات،  وأمن  الكفاءة  وتعزيز  التكاليف 
المبادرة وهم ملتزمون بشكل كامل نحو خفض  عمانتل حول هذه 

هذه النسب خالل الفترة القادمة. 

للخدمات  العمانية  الشركة  مع  اتفاقية  على  2019م  عام  في  وقعنا 
مستقبل  وخلق  الدائري  االقتصاد  لدعم  "بيئة"  القابضة  البيئية 
مستدام لألجيال القادمة وبموجب هذه االتفاقية سترسل عمانتل 
انتهت  التي  واإلطارات  المعدنية  الحمضية  البطاريات  بيئة  إلى 
عمانتل  مركبات  أسطول  في  المستخدمة  والزيوت  صالحيتها 
تدويرها  بإعادة  "بيئة"  شركة  لتقوم  والكهربائية  الورقية  والمخلفات 
لعمانتل  مفصل  تقرير  وتقديم  وراءها  من  اقتصادية  قيمة  وتحقيق 

حول ما تم مع هذه المخلفات. 

تهتم عمانتل، الشركة الرائدة في مجال االتصاالت، بالتقليل من األثار السلبية على البيئة 
وبأن تكون مثاال يحتذى به على الصعيد اإلقليمي والدولي في كفاءة الطاقة، وسواء كان 
األمر متعلقا بخفض االنبعاثات أو استهالك الطاقة أو االنبعاثات في الجو أو تأثير اإلشعاع 

فإن عمانتل ملتزمة بحماية البيئة وخفض أثر منتجاتها وعملياتها علي�ها. 

االهتمام بالبيئة 

جائزة Green Era لالستدامة
في عام 2019، حصلت عمانتل على جائزة Green Era الخضراء لالستدامة تقديرا لممارسات الشركة المستدامة والمبادرات الخضراء. 

خالل الفعالية التي تم تنظيمها في لشبونة في البرتغال، قالت مديرة المسؤولية االجتماعية للشركة في عمانتل:

الفواتير االلكترونية 
مختلف  في  اإللكترونية  الفواتير  خدمة  عمانتل  دشنت 
المشتركين  السهولة على  توفيرها  قطاعاتها. وعالوة على 
فإنها توفر على الشركة مصاريف الطباعة والتوزي�ع وتساعدها 

أيضا في خفض األثار الضارة على البيئة من عملياتها.  

على الرغم أن عمانتل تسعى إلى خفض استهالك المياه إال أن عام 2019 شهد هناك زيادة بنسبة 4% في إجمالي 
استهالك المياه مقارنة بعام 201٨ وتعود هذه الزيادة إلى االنتقال إلى المقرر الرئيسي للشركة وعليه ستعمل الشركة 

على مراقبة استهالك المياه واتخاذ ما يلزم لخفض االستهالك خالل الفترة القادمة. 

٢٠17٢٠18٢٠1٩استهالك المياه

٦8,٤٩8  ٦3,٦٨1٦5,٦25مرافق المياه )متر مكعب( 

تسعى عمانتل إلى تبني أفضل الممارسات الدولية لضمان عدم المساس بالنظام البيئي 
في سلطنة عمان على الرغم من التطورات السريعة والمتالحقة والتحول الرقمي الذي 

نشهده. تولي عمانتل اهتمامًا كبيرا بقضايا الكهرباء والمياه وأثرها على البيئة وعليه فإنها 
تراقب وبشكل وثيق استهالك الكهرباء وتبحث في بدائل الطاقة المتجددة إلى جانب 

رفع مستوى الوعي بين أعضاء المجتمع بأهمية االقتصاد في استهالك الكهرباء
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تدرك عمانتل مسؤوليتها تجاه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو من عملياتها وتعمل على خفض هذه االنبعاثات من خالل تطوير 
الخدمات الرقمية. يوضح جدول استهالك الطاقة بأنه وفي عام 2019م زاد استهالك الشركة من الكهرباء بنسبة 2.5 % مقارنة مع عام 201٨ 
مع حدوث انخفاض في استهالك البنزين والديزل.  تم اتخاذ العديد من اإلجراءات الفاعلة لخفض استهالك الطاقة بعد تحديد عدد من 

األسباب التي تقف وراء زيادة االستهالك: 
توسعة عناصر الشبكة وزيادة السعات في المواقع الحالية  .1

إضافة مواقع جديدة   -2
خفض عدد مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل بشكل مستمر  -3

األحمال اإلضافية في المبنى الرئيسي الجديد لعمانتل.   -4
الفواتير الخاصة بالمواقع القديمة والتي لم يتم احتسابها سابقا من قبل شركات الكهرباء. تشكل الزيادة في عدد حسابات المرافق في   -5
آخر ثالث سنوات أكثر من 15% بسبب تطوير مواقع جديدة وبالنظر إلى الزيادة في حسابات المرافق هناك خفض صافي في استهالك 

الطاقة. 
تعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة قليلة انبعاثات الكربون لألغراض التجارية  -٦

عالوة على ذلك وفي عام 2019، تم تدشين محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 750 كيلو واط ساعة لتغذية المقر الرئيسي للشركة 
ومن المنتظر أن تساهم هذه المحطة في خفض استهالك الطاقة من الشبكة بأكثر من %20. 

٢٠17٢٠18٢٠1٩استهالك الطاقة 
1٦4,٦٨٦1٦٨,37117٢,٤٦٦استهالك الطاقة )كيو واط ساعة( 

2,02٦,0٨92,104,744٢,٠٩٦,7٢٢استهالك الطاقة على الطريق لمركبات عمانتل )لتر( 
2٨4,1٦02٨9,731٢85,٩1٦استهالك الديزل على الطريق لمركبات عمانتل )لتر(

5,230,0004,930,000٤,٢٩1,٠٠٠استهالك الديزل للمحركات )لتر( 

نجحت عمانتل خالل الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 في خفض إجمالي انبعاثات االحتباس الحراري بنسبة 12% من 21,034 إلى 1٨,51٨ طن 
)CO2, CH4, N2O( CO2e من

٢٠17٢٠18٢٠1٩انبعاثات غازات االحتباس الحراري )طن/ثاني أوكسيد الكربون(
20,٨7920,22٦18,35٦انبعاثات مباشرة )النطاق األول( 

15515٨1٦٢انبعاثات طاقة غير مباشرة )النطاق الثاني( 
21,03420,3٨418,518إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

النطاق 1 ويشمل استهالك البنزين والديزل. تم الحصول على عوامل االنبعاثات من القواعد اإلرشادية الحتساب كميات غازات االحتباس الحراري    *
المجلد 2 الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، الطاقة والقاعد اإلرشادية لعام 2014 لتقرير التقييم الخامس 2 الصادر عن 

IPCC الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

الحكومية  الهيئة  الصادر عن   2 لقواعد 201٦  المحسنة  االنبعاثات من قواعد 2019  الحصول على عوامل  تم  الكهرباء.  2: يشمل استهالك  النطاق    **
الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، المجلد 2، الطاقة واإليكومتريكا )2011(: عوامل انبعاثات متعلقة بالكهرباء تحديدا للكهرباء من الشبكة.

دراسة حالة: حلول طاقة متجددة انبعاثات الكربون من الشركة 
هجينة ألبراج االتصاالت 

بدأت عمانتل في تنفيذ مشروع تجريبي في 12 موقعًا تابعًا 
لتزويد  والشرقية  والداخلية  الوسطى  محافظات  في  لها 
الشمسية  األلواح  باستخدام  بالطاقة  االتصاالت  أبراج 
الديزل  استهالك  خفض  إلى  المشروع  ي�هدف  والبطاريات. 
بالطاقة عن طريق  تزويدها  الريفية من خالل  المناطق  في 
إلى  المشروع  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  الشمسية  الطاقة 
اللوجستي  الدعم  كلفة  خفض  خالل  من  التكاليف  خفض 
فقط  عملها  الديزل  مولدات  ستبدأ  الوقود.  واستهالك 

عندما تصبح البطاريات خارج الخدمة. 

في عام 2019، نفذنا ثالثة مواقع شمسية هجينة حيث تمكن 
كل موقع منها في خفض استهالك الديزل بنسبة 1٨.72 متر 
مكعب في العام وهو ما يعني توفير 5٦.1٦ متر مكعب في 
لـعدد  توفير طاقة شمسية هجينة  عام 2019 فقط. سيتم 
2٨ موقعًا إضافيا في عام 2020 وهو األمر الذي سيؤدي إلى 

خفض آخر في الديزل بحوالي 524.1٦ متر مكعب في العام.

مختبر الطاقة المتجددة 
متكامل  مختبر  تدشين  عن  عمانتل  أعلنت   ،2019 عام  في 
للطاقة المتجددة في مركز العلوم والتقنية في والية نزوى 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تم تزويد المختبر باألدوات والتقنيات الالزمة للمساعدة في 
فهم مختلف أشكال الطاقة المتجددة المتاحة في السلطنة 
بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة تحت 
الطلبة واألكاديميين  الهيدروجين وبما يمكن  األرض وطاقة 

وأولياء األمور والمعنيين اآلخرين بإجراء التجارب التعليمية. 

)5-305 ,2-305 ,1-305 ,5-302 ,4-302 ,1-302 ,1-302 ,3-103 ,2-103 ,1-103(

+٦٠٠
ومعلمة

15٠٠
مدرسة

+٤5K

طالب
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معايير مبادرة اإلبالغ العالمية

رقم الصفحة / الرابط اإلفصاحمعايير مبادرة اإلبالغ العالمية

االستراتيجية 
4 و 5بيان صناع القرار 14-102

19التأثيرات والمخاطر والفرص األساسية 15-102

٨القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك 102-1٦األخالقيات والنزاهة 

الحوكمة

14 و 15هيكل الحوكمة 102-1٨

1٨تفويض الصالحيات 19-102

مستوى المسؤولية عن الموضوعات االقتصادية والبيئية 20-102
واالجتماعية  

14 و 15

استشارة األطراف ذات العالقة حول القضايا االقتصادية 21-102
والبيئية واالجتماعية 

30 و 31

15 و 1٨تشكيل أعلى جهة حوكمة واللجان التابعة لها 22-102

15رئيس أعلى جهة حوكمة 23-102

14ترشيح واختيار أعلى جهة حوكمة 24-102

إشراك األطراف 
ذات العالقة 

30قائمة مجموعة األطراف ذات العالقة 40-102

يوجد بعمانتل نقابة للعاملين تمثل اتفاقيات التفاوض الجماعي 41-102
مصالحهم

30تحديد اختيار األطراف ذات العالقة 42-102

30األسلوب المتبع في إشراك األطراف ذات العالقة 43-102

30الموضوعات والقضايا األساسية المطروحة 44-102

فهرس محتوى 
معايير مبادرة 

اإلبالغ العالمية 
لغرض خدمة اإلفصاح Materiality Disclosures Service، تأكدت خدمات مبادرة اإلبالغ العالمية من أن مؤشر المحتوى معروض وأن 

المراجع لإلفصاح 102-40 إلى 102-49 تتماسى مع األجزاء المناسبة في محتوى التقرير. 

العالمة التنظيمية لخدمة اإلفصاح

معايير مبادرة اإلبالغ العالمية

رقم الصفحة / الرابط اإلفصاحمعايير مبادرة اإلبالغ العالمية

المعيار 1٠1: التأسيس: ٢٠1٦ 

المعيار 1٠٢: اإلفصاح العام ٢٠1٦ 

معلومات خاصة 
بالشركة 

الشركة العمانية لالتصاالت اسم الشركة 1-102
ش.م.ع.م

٦و 9األنشطة، المنتجات والخدمات والعالمات التجارية2-102

12موقع المبنى الرئيسي 3-102

10 و 11موقع العمليات 4-102

٦الملكية والشكل القانوني 5-102

10 و 11األسواق التي تنشط في�ها 102-٦

٦حجم الشركة 7-102

39معلومات حول الموظفون العاملون اآلخرون 102-٨

10سلسلة التوريد 9-102

لم تكن هناك تغييرات على الشركة التغيرات الجوهرية للشركة وسلسلة التوريد الخاصة بها 10-102
وسلسلة التوريد الخاصة بها خالل 

فترة التقرير

27 و 2٨ و30المبدأ االحترازي أو األسلوب 11-102

27 و 2٨ و30المبادرات الخارجية 12-102

االتحاد الدولي لالتصاالت، جمعية العضوية في االتحادات والجمعيات 13-102
الهاتف المتنقل العالمي

)55-102(
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معايير مبادرة اإلبالغ العالمية

رقم الصفحة / الرابط اإلفصاحمعايير مبادرة اإلبالغ العالمية

ممارسات اإلبالغ

24الجهات المشمولة في القوائم المالية الموحدة 45-102

2 و 30تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوعات 102-4٦

31قائمة بالموضوعات الجوهرية 47-102

لم تكن هناك حاجة إلعادة عرض إعادة عرض المعلومات 102-4٨
المعلومات

ال توجد تغييرات جوهريةالتغير في التقارير 49-102

2019/12/01 – 2019/12/12فترة إعداد التقارير 50-102

2014تاريخ أحدث تقرير 51-102

سنويدورة التقارير 52-102

Qais.aamri@omantel.omنقطة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير 53-102

2مطالبات التقارير وفقا لمعايير مبادرة اإلبالغ العالمية 54-102

5٨فهرس محتوى مبادرة اإلبالغ العالمية 55-102

لم يتم الـتأكيد على هذا التقرير من التأكيد الخارجي 102-5٦
قبل طرف خارجي

الموضوعات الجوهرية 

 GRI 200 سلسلة المعايير االقتصادية 

 :1٠3 GRI 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦ 

24 و 25شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

24 و 25أسلوب اإلدارة ومكوناته 2-103

عوائق تتعلق بالسرية، تقييم تقييم أسلوب اإلدارة 3-103
داخلي

 :٢٠1 GRI 
األداء االقتصادي 

 ٢٠1٦

24 و 25القيمة االقتصادية المحققة والموزعة 1-201

 :1٠3 GRI 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦ 

44شرح الموضوعات الجوهرية وحدودها 1-103

44أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

44تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

 :٢٠3 GRI 
األثر االقتصادي غير 

المباشر ٢٠1٦

44 و 45 و 4٦ و 47 و 4٨ و 49 و 50 استثمارات البنية األساسية والخدمات 1-203
و 51 و 52 و 53

44 و 45 و 4٦ و 47 و 4٨ و 49 و 50 التأثيرات االقتصادية المؤثرة غير المباشرة 2-203
و 51 و 52 و 53

GRI 300 Environmental Standard Series سلسلة المعايير البيئية

 :1٠3 GRI 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦

5٦شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

5٦أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

5٦تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

 :3٠٢ GRI 
الطاقة ٢٠1٦

5٦استهالك الطاقة داخل الشركة1-302

5٦خفض استهالك الطاقة4-302

5٦خفض متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات5-302

معايير مبادرة اإلبالغ العالمية

رقم الصفحة / الرابط اإلفصاحمعايير مبادرة اإلبالغ العالمية

GRI 103: أسلوب 
اإلدارة ٢٠1٦

55شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

55أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

55تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

GRI 303:  المياه 
والملوثات ٢٠18

55التعامل مع المياه كمورد مشترك 1-303

ال توجد معلومات، تمتد حدود إدارة التأثيرات المتعلقة بتصريف المياه2-303
هذا الموضوع خصوصا بما هو أبعد 

من عمانتل

55استهالك المياه5-303

GRI 103: أسلوب 
اإلدارة ٢٠1٦

5٦شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

5٦أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

5٦تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

  :GRI 305
االنبعاثات ٢٠1٦

5٦انبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة )النطاق 1(1-305

5٦انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير المباشرة )النطاق 2(2-305

5٦خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري 5-305

GRI 400 Social Standard Series سلسلة المعايير االجتماعية

 :GRI 103 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦

3٨شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

3٨أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

3٨تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

 :GRI 401 
التوظيف ٢٠1٦

39الموظفون الجدد الذين تم تعيني�هم ومعدل الدوران الوظيفي1-401

 :GRI 103 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦

43شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

43أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

43تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

 :GRI 403 
الصحة والسالمة 

المهنية ٢٠1٦

43نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 1-403

43تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التحقيق في الحوادث2-403

43خدمات الصحة المهنية3-403

مشاركة العاملون، االستشارات واالتصاالت حول الصحة 4-403
والسالمة المهنية 

43

43تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية 5-403

43الترويج لصحة العاملون 403-٦

منع تأثيرات الصحة والسالمة المهنية والتخفيف منه اثارها غير 7-403
المباشرة المرتبطة بعالقات األعمال 

43

عدد العمال الذين يتم تغطيتهم بنظام إدارة الصحة والسالمة 403-٨
المهنية 

43

٦0٦1



معايير مبادرة اإلبالغ العالمية

رقم الصفحة / الرابط اإلفصاحمعايير مبادرة اإلبالغ العالمية

 :GRI 103 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦

40شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

40أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

40تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

GRI 404: التدريب 
والتعليم ٢٠1٦

40متوسط عدد ساعات التدريب في العام لكل موظف 1-404

41برامج تطوير مهارات الموظفون وبرامج المساعدة في االنتقال 2-404

 :GRI 103 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦ 

39شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

39أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

عوائق تتعلق بالسرية، تقييم تقييم أسلوب اإلدارة 3-103
داخلي

 :GRI 405  
التنوع والمساواة 

في الفرص ٢٠1٦

39تنوع جهات الحوكمة والموظفون 1-405

 :GRI 103 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦

44شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

44أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

44تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

 :GRI 413
المجتمعات المحلية 

 ٢٠1٦

العمليات مع إشراك المجتمع المحلي، تقييم األثر وبرامج 1-413
التنمية 

44 و 45 و 4٦ و 47 و 4٨ و 49 و 50 
و 51 و 52 و 53

:GRI 103 
أسلوب اإلدارة ٢٠1٦

22 و 23شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

22 و 23أسلوب اإلدارة ومكوناته2-103

22 و 23تقييم أسلوب اإلدارة 3-103

GRI 418: خصوصية 
العمالء ٢٠1٦ 

الشكاوى الجوهرية بشأن الخروقات المتعلقة بخصوصية 1-41٨
العمالء وفقدان بياناتهم 

22
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