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 4.6 مليون ريال عماني زيادة في صافي األرباح بين 2020 و2021

219% زيادة في عدد المستخدمين النشطين لتطبيق عمانتل

 
21 مبادرة مسؤولية اجتماعية رئيسية تم دعمها من جانب عمانتل

تحسن في متوسط وقت االستجابة بنسبة %24

متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف 12.95 ساعة

تعيين 29 خريج عماني جديد و42 من أصحاب الخبرة

2530 مورد عماني في عام 2021

835.374 كيلو واط من الكهرباء تم توليدها من األلواح الشمسية

92% نسبة التعمين

(102-1, 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56)



قائمة عن هذا التقرير
 المحتويات

لالتصاالت  العمانية  الشركة  من  لالستدامة  الخامس  التقرير  هو  التقرير  هذا 
واالجتماعي  البيئي  المجال  في  الشركة  أداء  يعكس  والذي  )عمانتل(  ش.م.ع.ع 
عام  عن  المتوفرة  بالبيانات  ذلك  ومقارنة   2021-2020 عامي  خالل  واالقتصادي 
2019. تستعرض المعلومات الواردة في هذا التقرير عمليات عمانتل المحلية فقط، 

ما لم يتم اإلشارة إلى خالف ذلك. 

األساسي  الخيار  التقارير:  بإعداد  العالمية  المبادرة  معايير  وفق  التقرير  إعداد  تم 
“Core Option”. يوفر إطار المبادرة العالمية بإعداد التقارير، والذي يعتبر أول إطار 
عالميا  علي�ها  المتعارف  والقواعد  االستدامة،  عن  لإلبالغ  واسع  بشكل  تبنيه  يتم 
المبادرة  مبادئ  عمانتل  اتبعت  التقرير،  هذا  إعداد  وعند  ولذلك  المقارنة  وفرص 
العالمية بإعداد التقارير المتعلقة بإشراك األطراف ذات العالقة، سياق االستدامة، 
القضايا الجوهرية والشمولية. عالوة على ذلك، عملت عمانتل بشكل معمق على 
المتحدة  األمم  أهداف  ومع   2040 عمان  رؤية  مع  المبادرة  هذه  موائمة  ضمان 

للتنمية المستدامة.

التدقيق الخارجي 

 .Deloitte & Touche )M.E( & Co. LLC تم تدقيق بياناتنا المالية المنشورة من قبل
، يرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي الموجود على موقعنا لمزيد من المعلومات.

لقد اخترنا عدم إشراك طرف ثالث لتدقيق بياناتنا غير المالية. ومع ذلك، من خالل 
بدقة  يقين  فإننا على  بنا،  المرتبطة  العالقة  األطراف ذات  الداخلية مع  المشاركة 

وصحة المعلومات المذكورة.

معلومات التواصل

أي  مشاركة  أو  عمانتل  في  االستدامة  عن  المزيد  معرفة  في  ترغبون  كنتم  إذا 
مالحظات، يرجى مرسلتنا على البريد االلكتروني التالي: 

qais.aamri@omantel.om
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس
التنفيذي

المساهمون األعزاء.
و2021   2020 لعامي  لالستدامة  عمانتل  تقرير  لكم  نقدم  أن  يسرنا 
التقارير  إلعداد  العالمية  المبادرة  معايير  وفق  إعداده  تم  الذي 
“GRI”، يستعرض هذا التقرير بجالء كيف استطاعت عمانتل مواجهة 
التحديات التي ترافقت مع انتشار جائحة كوفيد19- والظالل القاتمة 
تسببت  التي  اليقين  عدم  وحالة  العالمي  االقتصاد  على  تركتها  التي 
الشركة ونجاحها في  بها  التي قامت  الجهود  التقرير  يوثق  في�ها. كما 
مع  أهدافها  موائمة  على  وقدرتها  الجديدة  األوضاع  مع  التكيف 
على  عالوة  األهداف.  هذه  تحقيق  يضمن  وبما  المتغيرة  األوضاع 
أجل  من  عمانتل  بها  قامت  التي  المبادرات  التقرير  يستعرض  ذلك، 
خدمة المجتمع وقطاع األعمال وهو ما ساعد عمانتل على المحافظة 
النمو االقتصادي  للتحقيق  الرائدة في السوق كُممكن  على مكانتها 
والتحول الرقمي في سلطنة عمان وكشركة مسؤولة اجتماعيا تسعى 

إلى خدمة ورعاية المجتمع. 
ال يخفى على أحد أن الجائحة أسهمت في حدوث كثير من االضطرابات 
في  نجحت  الحمد  ولله  عمانتل  أن  إال  السوق  في  المسبوقة  غير 
جمي�ع  باحتياجات  الوفاء  إلى  وسعت  التحديات،  هذه  على  التغلب 
وتوفير حلول مخصصة  المناسب  الوقت  العالقة في  األطراف ذات 
الشبكة  كفاءة  ورفع  األساسية  البنية  نطاق  وتوسي�ع  ومستدامة 
وغير ذلك الكثير. ساعدتنا مثل هذه اإلجراءات على تفادي التأثيرات 
وساعدت  كبير،  حد  إلى  السوق  في  المواتية  غير  لألوضاع  السلبية 
أفراد المجتمع على التكيف مع الوضع الجديد الذي تميز باالنتقال إلى 
العمل عن بعد واستخدام الوسائل الرقمية في التواصل االجتماعي 
واقتدار  كفاءة  بكل  بذلك  عمانتل  قامت  الجسدي.  للتواصل  كبديل 
التي  األهداف  لتحقيق  وسعي�ها  الوطن  خدمة  على  لحرصها  وذلك 
حددتها رؤية عمان 2040 التي وضع لبناتها المغفور له حضرة صاحب 

مع بداية عام جديد ملئ باألمل في تحقيق مزيد من النمو والرفاهية 
لسطنة عمان وشعبها الوفي، ال بد أن نستعرض الدروس التي خرجنا 
بها خالل العامين الماضيين نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19. بالرغم من 
أن الجائحة جاءت بالكثير من التحديات إال أننا نجحنا في تحويل العديد 
من هذه التحديات إلى فرص واستفدنا منها وأنشأنا منظومة مبنية 
التالحم  الظروف مدى  أظهرت هذه  والتضامن.  والعناية  الثقة  على 
والترابط والتكاتف بين أبناء الشعب العماني وبين مختلف مؤسساته 
وقطاعاته. وهنا يمكننا أن تقول بفخر أن الشركة عملت كحلقة وصل 
لخدمة  السلطنة وكثفت جهودها  التواصل في  للحفاظ على  حيوية 
األفراد  تمكين  على  جهودها  عمانتل  ركزت  واالقتصاد.  المجتمع 
بابتكار  قمنا  ولهذا  الجديدة  األوضاع  مع  التكيف  أجل  والشركات من 
لالقتصاد  المستدام  النمو  من  عززت  قوية  رقمية  وطرق  وسائل 

العماني رغم األزمات.
الذي  و2021   2020 عامي  عن  لعمانتل  االستدامة  تقرير  يوضح 
اإلنجازات  التقارير  إلعداد  العالمية  المبادرة  معايير  وفق  إعداده  تم 
التحديات،  هذه  مع  بإقتدار  التعامل  من  تمكننا  وكيف  تحققت  التي 
وكشركة  االتصاالت  لخدمات  كمزود  بدورنا  القيام  على  عملنا  وقد 
االقتصادي  الرخاء  تحقيق  نحو  االجتماعية  مسؤوليتها  تدرك  وطنية 

واستدامة األعمال. 
في عمانتل، نتفهم أهمية العمل بطريقة أخالقية وشاملة تساهم في 
الجوهرية  القضايا  على  التقرير  يركز  ودولًيا.  محلًيا  المستدامة  التنمية 
الرئيسية لألطراف ذات العالقة وحلولنا االستراتيجية طويلة المدى 
لمعالجتها، بما يتوافق مع رؤية عمان 2040 وأهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة.

يتوافق  وبما  ثراه(،  الله  )طيب  سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة 
مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ومستهدفات النهضة 
بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  يقودها  التي  المتجددة 

طارق المعظم – حفظه الله ورعاه. 
التنمية  تحقيق  إلى  دائًما  بعمانتل  الخاصة  الطريق  خارطة  تسعى 
المستدامة. وباعتبارها أول وأكبر مزود لخدمات االتصاالت المتكاملة 
خططها  مواءمة  على  عمانتل  عملت  فقد  عمان،  سلطنة  في 
االستراتيجية مع مسيرة التنمية في سلطنة عمان، وفي الوقت الذي 
تركز فيه عمانتل على تمكين التحول الرقمي في سلطنة عمان، نجحت 
الشركة في تحقيق المزيد من اإلنجازات على مدى العامين الماضيين 
وأبرزها تسري�ع عملية نشر تقنيات الجيل القادم وهو األمر الذي خلق 
والمجتمعات  والشركات  األفراد  من  للمشتركين  الفرص  من  العديد 

التي نخدمها. 
سلطنة  في  الرقمي  التحول  أسس  على  البناء  على  عمانتل  تعمل 
المبادرات والجهود  العديد من  إلى ترجمة ذلك عبر  عمان، وتسعى 
الهادفة إلى تحقيق أقصى قدر من القيمة المحلية المضافة، والتمكين 
االقتصادي، وسد الفجوة الرقمية، وتطوير التعليم، وبناء مجتمعات 

مستدامة.
وفي الختام نود اإلشارة إلى أن هذه الجهود لم تكن لتثمر هذه النتائج 
الملموسة بدون دعمكم، وأود هنا أن أتقدم بالشكر للجمي�ع على ما 
قدموه من دعم. وعدنا الذي قطعناه هو أن عمانتل ستواصل – جنبا 
إلى جنب مع جمي�ع فرقها - دورها الرائد في السوق لتحقيق المزيد 

من النمو ودعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ملهم بن بشير الجرف
رئيس مجلس اإلدارة 

تمكين  في  لتحقيقها  نسعى  التي  الرئيسية  األهداف  أحد  يتمثل 
على  ملموسا  واقعا  وجعله  الرقمية  الفجوة  وسد  الرقمي  التحول 
أرض السلطنة. على الرغم من أن االحتياجات كانت ملحة نتيجة انتشار 
ومستعدة  جاهزة  دومًا  أنها  أثبتت  عمانتل  أن  إال  كوفيد19-،  جائحة 
للتعامل مع مختلف الظروف وأكثر المواقف تعقيدا، وقد تمكنت من 
تحقيق ذلك عبر تعزيز قدراتها ونطاق خدماتها وتغطية شبكاتها على 
على التخطيط المبادر ورعاية األفراد وقطاع األعمال وتمكينهم. وهو 
األمر الذي يشكل اآلن جوهر جهود عمانتل نحو تحقيق االستدامة 

في المستقبل.
أولت عمانتل أهمية كبيرة للقضايا الخاصة بالبيئة وتغير المناخ. وقمنا 
الموضوعات  هذه  من  موقفنا  بتقييم  و2021،   2020 عامي  خالل 

ومراجعة أدائنا.
يسرد التقرير جمي�ع تفاصيل مبادرات عمانتل الشاملة والنتائج اإليجابية 

لمثل هذه المبادرات والتي سنواصل العمل علي�ها ألجيال عديدة.
في  الزمالء  كافة  ألشكر  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أود  الختام،  وفي 
لكونهم  والمساهمين  الحكومية  والجهات  والمشتركين  عمانتل 
تقنية  ثورة  لمواكبة  سعينا  بأن  أؤكد  كما  الرقمية.  مسيرتنا  من  جزًءا 
المعلومات واالتصاالت يفتح لنا فرص وإمكانيات ال حصر لها من أجل 

بناء مستقبل أفضل ومستدام وقيادة االبتكار في سلطنة عمان.

طالل سعيد مرهون المعمري
الرئيس التنفيذي

(102-14)(102-14)
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نحرص على تقديم أفضل خدمات االتصاالت، ونطبق 
في سبيل ذلك معايير ومبادئ احترافية عالية في جمي�ع 

مجاالت عملنا وعملياتنا

• الوفاء بجمي�ع احتياجات مشتركينا من خدمات االتصاالت 
• جذب وتنمية الكفاءات في بيئة عمل تتسم بالعمل

بروح الفريق الواحد 
• اإلسهام في تعظيم القيمة المحققة للمساهمين

ربط األسر والمؤسسات والمجتمعات معًا
في السلطنة والعالم 

رؤيتنا

قيمنا

رسالتنا

1. عن عمانتل 

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

عمان معظم أسهمها. 

 لمحة عن
 عمانتل

الشغف
يدفعنا الشغف دوما لتقديم األفضل لموظفينا وشركتنا 

ومشتركينا وفوق كل ذلك وطننا وأن نكون شركة ُيحتذى بها 
وملهمة للشركات األخرى.

البساطة
نعمل على تبسيط اإلجراءات من خالل إنشاء حلول واضحة 

ومفهومة يسهل تنفيذها وقابلة للتكيف مع احتياجات 
موظفينا. 

التعاون
يؤدي كل فرد من أفراد أسرة عمانتل دورًا مهما في تحقيق 

أهداف الشركة. ونشجع الجمي�ع على المشاركة والتعاون وعبر 
جمي�ع المستويات وفي جمي�ع مجاالت العمل بالشركة. 

المسؤولية
نحن نتحمل مسؤولية أخطائنا مثلما نتحمل المسؤولية الكاملة 

عن نجاحاتنا وهو ما يعني حرصنا على أن نفعل ما نقول.

(102-2, 102-5, 102-14, 102-16)
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 الهيكل التنظيمي
لعمانتل

1415

الموارد البشريةالتشغيلالتقنيةالتمويلأعمال الجملةاألعمال التجاريةمشتركي التجزئة

الشركات الشقيقة والتابعة

21.9%

 شركة اتصاالت
 رائدة على مستوى

 الشرق األوسط
 ولها حضور في 9

 دول وتعد
 المشغل األول في

4 أسواق منها
 يتم دمج نتائجها

مع عمانتل

100%

 مركز اتصاالت،
 خدمات استضافة
 البيانات، الخدمات
 السحابية، خدمات

أمن معلومات
 يتم دمج نتائجها

مع عمانتل

100%

يتم دمج نتائجها
مع عمانتل

100%

 تعهيد العمليات،
 خدمات مراكز

 االتصال ، خدمات
تقنية المعلومات

 يتم دمج نتائجها
مع عمانتل

41%

 تصني�ع كابالت
 األلياف البصرية،
 خدمات توصيل

 الشبكة الخارجية،
 خدمات اتصاالت

شركات ذات 
أغراض خاصة

100%
SPVs / Subsidiaries

• Oztel Holdings SPC
• Omantel Intl. 
• Omantel France

40%

شركة إعادة بي�ع 
خدمات االتصاالت 

المتنقلة تعمل 
تحت االسم 
التجاري "رنة"

و" رد بول"

50%

مشروع مشترك 
مع اكوينكس

مركز بيانات محايد

51%

الحلول التقنية 
المالية، بلوك 
تشين، تطوير 

برمجيات

3 وحدات لخدمة فئات السوق األساسية

الهيكل التنظيمي

4 وحدات دعم

 منتجاتنا وخدماتنا

لألفراد
خدمات االتصاالت المتنقلة

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

• النطاق العريض المتنقل
االنترنت المنزلي

• النطاق العريض المنزلي
• خدمات االتصاالت الثابتة

• عمانتل تي في+

الخدمات الناشئة
• األجهزة واالكسسوارات
• خدمات القيمة المضافة

• المحتوى
• المحفظة المتنقلة والحلول التقنية 

Fintech المالية
• الشراكات ودفع فواتير الشركاء عن 

OTT Billing طريق عمانتل

للمؤسسات
خدمات االتصاالت المتنقلة

• نماء آجل الدفع
• مسبق الدفع للشركات
• التجوال )خدمة جو بيز(

االنترنت
• خدمات االنترنت

• حلول األعمال
• حلول الربط

)Wi Fi خدمات االنترنت الالسلكي )الواي فاي •

خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت
• البرامج كخدمة

• حلول مراكز البيانات

 المشاركة فيالربط البينيالربطالتجوال
المواقع

 شبكات النقلمراكز البيانات
الرئيسية

نقل خدمات الصوتاإلنترنت

خدمات وحدة أعمال الجملة



شبكة عمانتل المحلية
 تغطية نسبة %94.99 من

 المناطق المأهولة بالسكان
بشبكة الجيل الرابع

 أول مشغل في الشرق
 األوسط يستضيف شركات

 إعادة بي�ع خدمات االتصاالت
  المتنقلة

 شبكة نقل وإرسال تمتد ألكثر من
9000 كلم

 عدد المحطات المتنقلة
 –3500 محطة ، أوسع

تغطية شبكة

 متوسط البيانات اليومية 4041
تي بي

 طرح 65 حل متخصص في مجال
 تقنية المعلومات واالتصاالت

لمشتركينا

 تغطية %99.38 المناطق
 المأهولة بالسكان بشبكة

الجيل الثالث

شبكة عمانتل الدولية

7 محطات إرساء
 شركاء التجوال – أكثر من 700
شريك في أكثر من 200 دولة

 أكثر من 100 ربط مباشر مع
شركات االتصاالت الرئيسية

حضور دولي

عمانتل الدولية “ناقل الحركة 
للمشغلين اآلخرين”

 مركز مسقط 1 اكوينكس: أول
 مركز بيانات محايد في المنطقة

 يقع في والية بركاء في
سلطنة عمان

 نحو 115 ألف كلم من الكابالت
 البحرية الدولية تنطلق من عمان

لربط العالم
20 كابل بحري دولي

شبكة عمانتل من كوابل االتصاالت البحرية
 مركز عالمي لتشغيل الشبكة يعمل على

مدار الساعة
نقاط تواجد في 11 مدينة عالمية

 أكثر من 20 كابل بحري تربط السلطنة بكل
مكان تقريبا

مركز بيانات محايد لالتصاالت يعمل وفق أعلى المعايير العالمية

 إرتباط حصري ومباشر بالعديد من الكابالت
البحرية

 السعة 2.4 ميجا واط على مراحل حتى 7.2
ميجا واط

مركز مسقط 1

 يقع في والية بركاء

 ويستفيد من وصلة الحلقة الجنوبية
االحتياطية

نظام كابل+20
 عالمي بحري

محطات إنزال بحرية فريدة
 في سلطنة عمان

روابط ساحلية
 للدول المجاورة

محطة+120
 إرساء/ مدينة

64
ربط مباشر بأكثر من 50 دولة+50

في أوروبا وآسيا وافريقيا والشرق األوسط
وأمريكا الشمالية

شركة خدمات االتصاالت
األولى والوحيدة

في منطقة الخليج العربي التي تقوم بإنزال كابل بحري في أوروبا

أكثر منأكثر منأكثر من

 حضورناشبكتنا
 الجغرافي

(102-4)
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حصل قطاع المشتريات والعقود بعمانتل على جائزة بيتر كراليك )EIPM Peter Kraljic Awards( للتميز 2020، 
والممنوحة من قبل المعهد األوروبي إلدارة المشتريات عن فئة “قيادة التحول خالل األزمات”

جائزة “ السعادة في العمل “ ألفضل برنامج إشراك للموظفين

جائزة “ األفضل “ لدائرة التعليم والتطوير بوحدة الموارد البشرية

أفضل مقدم بيانات/ سعات للعام على مستوى الشرق األوسط

مجلة فوربس ميدل إيست تصنف عمانتل ضمن أقوى 100 شركة على مستوى الشرق األوسط

أفضل مقدم بيانات /سعات لعام 2020

أفضل شركة في مجال عالقات المستثمرين

أفضل مسؤول في مجال عالقات المستثمرين 

حصول عمانتل على جائزتين من ضمن جوائز كومكس في فئتين رئيسيات – تحليل البيانات وحلول البيانات التقنية

جائزة أفضل مشغل إقليمي لمنطقة الشرق األوسط على هامش مؤتمر مشغلي االتصاالت الدولي ألعمال 
.)Carrier Community( الجملة

جائزة أفضل مقدم سعة بيانات في المؤتمر الدولي لمشغلي االتصاالت 

 الجوائز والتكريم في عام 2020

جائزة أفضل شركة اتصاالت في إدارة التغيير لتجربة المشترك 

جائزة أفضل مبادرة لصوت المشترك في السلطنة 

جائزة أفضل مشغل إقليمي لمنطقة الشرق األوسط على هامش مؤتمر مشغلي االتصاالت الدولي ألعمال 
.)Carrier Community( الجملة

جائزة “القيادة المتميزة والنمو” من قبل مجلة MEA Business المرموقة ومجلس “سامينا “وهو تحالف لألطراف 
الفاعلة في قطاع االتصاالت في كل من جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا 

حصول عمانتل على 4 جوائز في فئة أفضل تطبيق للهواتف المتنقلة، فئة البيانات الضخمة، فئة شركات 
االتصاالت وجائزة خاصة من لجنة التحكيم “ األفضل بين األفضل” 

CFO.CO جائزة أفضل قيادة للتحول الرقمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة

اختيار عمانتل من ضمن أفضل 100 شركة على مستوى الشرق األوسط في عام 2021 من قبل مجلة فوربس 
الشرق األوسط 

اختيار الرئيس التنفيذي لعمانتل من ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي على مستوى السلطنة من قبل مجلة عالم 
االقتصاد واألعمال 

جائزة الباني الوطني والرئيس التنفيذي للعام لقطاع االتصاالت من قبل مجلة عالم االقتصاد واألعمال 

جائزة “ أفضل شركة في مجال عالقات المستثمرين “ و” أفضل مسؤول عالقات مستثمرين في السلطنة لعام 
2021 من قبل المؤتمر السنوي لرابطة الشرق األوسط لعالقات المستثمرين في دبي 

جائزة أفضل مقدم سعة بيانات في المؤتمر الدولي لمشغلي االتصاالت

 الجوائز في عام 2021

 الجوائز والتكريم
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تشمل إيرادات مجموعة عمانتل اإليرادات من العمليات المحلية والشركة األم واإليرادات من مجموعة زين واإليرادات 
من الشركات التابعة المحلية والدولية.

يرجى الرجوع إلى التقرير السنوي لمزيد من المعلومات حول األداء المالي.  

201920202021

اإليرادات

اإليرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك

صافي الربح للعام 

حصص غير مسيطرة 

صافي الربح من الحصص غير المسيطرة 

2,592�2

1,097�7

299�7

(222�0)

77�7

2,408�3

970�3

233�6

(166�6)

67

2,511�0

1,026�3

229�0

(162�1)

66�9

النتائج المالية المجمعة (مليون ريال عماني )

2. األداء المالي

(103-1, 103-2, 201-1, 102-45) 
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3. االستدامة في 
عمانتل 

مسؤولة  بطريقة  استراتيجيتها  وتنفيذ  التجارية  األعمال  بممارسة  ملتزمة  عمانتل 
ومستدامة. يتم تعريف نهج االستدامة في إطار خمس ركائز، يتماشى كل منها مع 

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة )UNSDGs( ورؤية ُعمان 2040.

 الركائز االستراتيجية
 الموائمة مع رؤية عمان

2040
 المواءمة مع أهداف األمم
 المتحدة للتنمية المستدامة

             

الوصف  الركيزة االستراتيجية

 القطاع الخاص واالستثمار
والتعاون الدولي

 تنمية المحافظات والمدن
المستدامة

 إيجاد قيمة لكافة المشتركين
بطريقة شفافة وشاملة

إيجاد قيمة للمشتركين

 المواطنة والهوية والتراث
والثقافة الوطنية

 سوق العمل والتشغيل

 أن تصبح الوجهة المثلى للعمل
 في سلطنة عمان

الوجهة المثلى للعمل

 البيئة والموارد الطبيعية
 اإلنخراط في جهود المحافظة

على البيئة
المحافظة على البيئة

 القطاع الخاص واالستثمار
والتعاون الدولي

الصحة

 التعليم والتعلم والبحث العلمي
 والقدرات الوطنية

 الرفاه والحماية االجتماعية

 تمكين المجتمع العماني من خالل
 بناء مجتمع ممكن رقميا ويتمع
بخدمات اتصاالت عالية الجودة

 المسؤولية االجتماعية

التنوي�ع االقتصادي
واالستدامة المالية

التشري�ع والقضاء والرقابة 

القيادة واإلدارة االقتصادية

 تطبيق أعلى مستويات الحوكمة
 الرشيدة واألخالقيات

 الحوكمة واألخالقيات
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تتبع عمانتل مبدأ األهمية النسبية لمعايير التقارير العالمية لإلبالغ وتحدد األهمية النسبية للقضايا على أنها تلك التي لها تأثير 
مباشر أو غير مباشر على قدرة المؤسسة على خلق أو الحفاظ على أو تآكل القيمة االقتصادية والبيئية واالجتماعية لنفسها 

واألطراف ذات العالقة والمجتمع ككل.
بالقضايا  العالقة في عملية تحديد قائمة  في عام 2019، أجرت عمانتل تحلياًل معيارًيا متعمًقا وقامت بإشراك األطراف ذات 
الجوهرية لعمانتل في سياق قطاع االتصاالت. بالنسبة لتقرير االستدامة لهذا العام، ال تزال القضايا الجوهرية دون تغيير مقارنة 
بعام 2019. يتبع هذا القرار تحلياًل معيارًيا متعمًقا للقطاع، وإجراء تمرين األهمية النسبية كل ثالث سنوات. ومع ذلك، تأكدت 
أهمية القضايا الجوهرية من خالل مشاركات األطراف ذات العالقة المعنيين داخل وخارج الشركة. ال يزال التوافق مع رؤية عمان 

2040 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة دون تغيير.

يرجى الرجوع إلى تقرير االستدامة لعام 2019 الخاص بنا لبناء فهم أفضل للتمرين الخاص بتحديد القضايا الجوهرية على مدار 
السنوات الماضية

مصفوفة عمانتل لتحديد القضايا الجوهرية

(102-11, 102-12, 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)(102-47) 

قناة االشتراك  أولويات االستدامة  شبكة عمانتل المحلية

• االجتماعات الدورية 
• التقارير المالية 

• عروض المستثمرين 
• البيانات الصحفية واإلعالمية

• تقارير االستدامة 

• خلق قيمة    
• ريادة السوق 

• الحوكمة الرشيدة 
• القيمة المحلية المضافة 

المساهمين

• االجتماعات المباشرة 
• التواصل الدوري 

• التقارير الطوعية واإللزامية 
• ورش العمل التعاونية

• تقارير االستدامة 

• المساهمة في االقتصاد الوطني 
• تعزيز مكانة السلطنة على المستوى
الدولي في تغطية الشبكة والجودة

• األخالقيات والنزاهة 
• االستثمار في البنية األساسية لتقنية

المعلومات واالتصاالت
• التعمين 

• الخصوصية وأمن البيانات 
• االلتزام التنظيمي

• االستثمار االجتماعي

الحكومة والجهات 
التنظيمية

• االجتماعات المباشرة 
• عروض المستثمرين 

• البيانات الصحفية واإلعالمية
• تقارير االستدامة 

• األداء االقتصادي 
• األخالقيات والنزاهة 

• االلتزام التنظيمي الشركات التابعة والشقيقة

• االجتماعات اليومية واألسبوعية والشهرية
• االجتماعات االفتراضية 

• النشرات اإلخبارية 
• البريد االلكتروني 

• الفعاليات 
• تقارير االستدامة 

• األمن الوظيفي
• الرفاهية 

• الصحة والسالمة 
• التدريب والتطوير

الموظفين

• اإلعالم االجتماعي 
• المنافذ ومراكز الخدمة 

• االستبيانات 
• اإلعالنات عبر وسائل اإلعالم 

• التواصل المباشر أثناء توصيل الخدمة أو
عمليات إعادة الخدمة 

• تقارير االستدامة 

• عناية عالية الجودة بالمشتركين
• تغطية وجودة الشبكة 

• األسعار التنافسية
• الشمولية الرقمية 

• الخدمات والمنتجات الجديدة 
• أمن المعلومات والبيانات 

المشتركين

• تقارير االستدامة 
• االستبيانات 

• البيانات الصحفية واإلعالمية 
• الرعاية وأنشطة المسؤولية االجتماعية 

• الوصول إلى خدماتنا 
• التعليم 
• الصحة 

• دعم القضايا البيئية
المستفيدين من المجتمع

تحديد القضايا الجوهرية األطراف ذات العالقة
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االستجابة لكوفيد-19 الموضوعات الجوهرية الرئيسية 2021-2020

الصحة والسالمة
المهنية

تدريب وتطوير
الموظفين

تغطية الشبكة والجودة رضا المشتركين

المنتجات والخدمات المبتكرة

الخصوصية وأمن البيانات 

رفاهية الموظفين 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري

توفر المنتجات والخدمات
والقدرة على االعتماد علي�ها 

الرقمنة

خلق قيمة محلية مضافة 

نتج عن جائحة كوفيد-19 منذ عام 2020 إضطراب في جمي�ع مناحي الحياة في سلطنة عمان. 
وفي هذه األوقات العصيبة، عملت عمانتل على تسخير قدراتها وإمكانياتها لتقديم أفضل دعم 
ممكن لمشتركينا وموظفينا وموردينا والمجتمع. مكنتنا هذه التجربة من اتخاذ إجراءات سريعة 
ليس فقط للحد من تأثير الجائحة على قطاعات األعمال، وإنما أيًضا للعمل بأمان وسالسة من 
قبل كافة األطراف ذات العالقة المرتبطين بنا وسعينا من أجل ذلك نحو تمكين القطاع وتقديم 
الدعم للجهات الحكومية ومختلف المؤسسات في السلطنة. أثناء استعراض تقريرنا، ستتعرف 
على الطرق المختلفة التي استجابت بها عمانتل لجائحة كوفيد-19 سواء فيما يتعلق بوحدة 

العمل المعنية أو الجهة المستفيدة. 
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 مجلس اإلدارة

29

 االسم الوظيفة

الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي عضو

الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري عضو

الشيخ/ خالد بن عبد الله الخليلي عضو

الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني عضو

الفاضل / ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس اإلدارة

 الفاضل / سعود بن أحمد النهاري نائب رئيس مجلس اإلدارة

المهندس / مطر بن سيف المعمري عضو

السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي عضو

الفاضل / عاطف بن سعيد السيابي عضو

29

(102-17, 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25)

4. الحوكمة 
الرشيدة والقيم 

تولي عمانتل أهمية لاللتزام باالمتثال للقوانين واللوائح المحلية وتعمل على االمتثال 
لها. من أجل تحقيق أهداف وغايات الشركة، ونسعى جاهدين للوفاء بأعلى معايير 
الحوكمة ونجحنا في تحقيق ذلك من خالل تضمين مبادئ ميثاق قواعد السلوك 
واألخالقيات والحوكمة في جمي�ع وحدات وأعمال الشركة. ومن أجل ضمان إتباعنا 
للمبادئ التي وضعناها، يعمل مجلس اإلدارة على ترسيخ وتعميم أفضل ممارسات 
حوكمة الشركات في عمانتل وهو  ما يساعدنا على مواصلة النمو مع الحفاظ على 

قيمنا األساسية.

لمزيد من التفاصيل حول الحوكمة في عمانتل، يرجى الرجوع إلى “تقرير إدارة وتنظيم 
الشركة” بالتقرير السنوي لعمانتل والموجود على موقعنا اإللكتروني.

2829



لجان
مجلس اإلدارة 

ما يلي قائمة باللجان التابعة لمجلس اإلدارة في عمانتل ومهامها ومسؤولياتها الرئيسية وعضوياتها: 

 لجنة االستراتيجية واالستثمار

رئيس اللجنة:
الفاضل / ملهم بن بشير الجرف

األعضاء:
• الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني

• الشيخ خالد بن عبد الله الخليلي
• المهندس مطر بن سيف المعمري

• السيد زكي بن هالل البوسعيدي

المسؤوليات الرئيسية 
1. مراجعة وإقرار رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها والتأكد من توافقها مع

الخطط االستراتيجية للشركة
2. مراجعة واعتماد خطط الشركة في مجال تطوير األعمال واالستثمارات

3. مراجعة واعتماد األهداف االستراتيجية

لجنة التدقيق والمخاطر

رئيس اللجنة:
الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري

األعضاء:
• سعود بن أحمد النهاري

• مسلم بن محمد البرعمي

المسؤوليات الرئيسية 
1. اختيار المدقق الخارجي والتأكد من استقالليته )ال سيما فيما يتعلق بأي خدمات أخرى غير

متعلقة بالتدقيق(، وتحديد األتعاب وشروط التعاقد ورفع توصية إلى مجلس اإلدارة
لعرضها على الجمعية العمومية لتعيين المدقق.

2. اإلشراف على كفاية نظام الرقابة الداخلية من خالل التقارير الدورية للمراجعين الداخليين
والخارجيين. يجوز للجنة أيًضا تعيين مستشارين خارجيين عند الحاجة.

3. اإلشراف على دائرة التدقيق الداخلي وبشكل خاص مراجعة خطة التدقيق الداخلي،
ومراجعة تقارير المدققين الداخليين المتعلقة بالمجاالت ذات األهمية الكبيرة، ومراجعة
كفاءة التدقيق الداخلي ومراجعة ما إذا كان المدققون الداخليون قادرون على الوصول

إلى كل وجمي�ع المستندات ذات الصلة بمجال عملهم.
4. العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين والداخليين ومجلس اإلدارة.

5. فحص االحتيال المالي، وخاصة الجوانب الوهمية واالحتيالية من البيانات المالية والتأكد
من اعتماد السياسات والمبادئ المحاسبية المناسبة التي تؤدي إلى العرض العادل

للبيانات المالية.
6. اإلشراف على البيانات المالية ومراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية قبل إصدارها
ومراجعة المؤهالت في مسودة البيانات المالية ومناقشة المبادئ المحاسبية. وعلى وجه

الخصوص، التغييرات في السياسات المحاسبية والمبادئ والتقديرات المحاسبية مقارنة
بالعام السابق، وأي اعتماد لسياسات محاسبية جديدة، وأي خروج عن المعايير الدولية

إلعداد التقارير المالية واتخاذ ما يلزم لمعالجة أي حاالت عدم االمتثال بمتطلبات اإلفصاح
7. مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتقييم أسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة إن وجدت.

8. مراجعة أي معامالت محددة مع األطراف ذات العالقة لتقديم التوصيات إلى مجلس
اإلدارة ووضع القواعد إلدخال المعامالت ذات القيمة الصغيرة مع األطراف ذات العالقة

دون الحصول على موافقة مسبقة. 

لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

رئيس اللجنة:
الفاضل / سعود بن أحمد النهاري

األعضاء:
• السيد زكي بن هالل البوسعيدي

• المهندس عاطف بن سعيد السيابي

المسؤوليات الرئيسية 
1. تقديم خطط التعاقب لإلدارة التنفيذية.

2. وضع سياسة التعاقب لمجلس اإلدارة أو الرئيس على األقل.
3. إعداد وصف وظيفي مفصل لدور أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة.

4. البحث عن وترشيح األشخاص المؤهلين للعمل كأعضاء مؤقتين في مجلس اإلدارة في حالة
خلو أحد المقاعد.

5. البحث عن األشخاص المؤهلين وتسميتهم لشغل مناصب تنفيذية عليا حسب توجي�هات
مجلس اإلدارة.

6. إعداد سياسة المكافآت والبدالت والحوافز لإلدارة التنفيذية.
7. مراجعة سياسة المكافآت والبدالت والحوافز بشكل دوري مع مراعاة ظروف السوق

وأداء الشركة.
8. لتجنب تضارب المصالح، يجوز للجنة، بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة، أن تطلب

المساعدة والمشورة من أي طرف آخر من أجل أداء مهامها بشكل أفضل.

9. مراجعة العوامل والتطورات التي تتطلب تعديل الهيكل التنظيمي للشركة.
10. مراجعة هيكل ومستوى الرواتب والمكافآت قبل عرضها على مجلس اإلدارة.

11. مراجعة والتوصية بالخطط والسياسات االستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية. 

لجنة المناقصات

رئيس اللجنة:
الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني

األعضاء:
• المهندس مطر بن سيف المعمري

• مسلم بن محمد البرعمي

1. تمثيل مجلس اإلدارة في مراجعة العطاءات ومناقشتها  وترسيتها حسب دليل الصالحيات
الخاص بالمناقصات في الشركة.

2. دراسة اآلليات واإلجراءات المتبعة في تقييم العطاءات واقتراح التحسينات باستخدام
التقنيات المناسبة.

3. دراسة أي مواضي�ع أخرى يحيلها رئيس مجلس اإلدارة
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ميثاق قواعد السلوك 
واألخالقيات

استراتيجية الشركة:  
نتقدم بثقة 

في عام 2021، قامت عمانتل بإعادة النظر في استراتيجيتها المؤسسية بهدف بناء ميزة تنافسية في السوق وتحقيق نمو 
أساسية  بنى  بناء  على  وتركز  وطموحاتها،   2040 عمان  رؤية  مع  تماًما  يتماشى  بما  االستراتيجية  تصميم  تم  للربحية.  مستدام 

وخدمات اتصاالت متميزة وقيادة الخدمات، على أساس االقتصاد الرقمي. 

يعمل ميثاق قواعد السلوك واألخالقيات في عمانتل كمرجع ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والموظفين. للتأكد من أننا 
ندير أعمالنا دائًما بنزاهة، فإن ميثاق قواعد السلوك يسلط الضوء على جمي�ع اإلجراءات والتدابير والطرق المناسبة التي يجب 

على جمي�ع الموظفين اتباعها في المجاالت التالية:

• سياسات مكافحة الرشوة

• سياسة تضارب المصالح

• سياسة السرية وحقوق الملكية الفكرية للشركة

• االمتثال للقوانين والهيئات التنظيمية المحلية

• ممارسات عمل عادلة

• سياسة مكافحة التحرش

التركيز على األنشطة 
التي تميزنا وتمكننا من 

إيجاد وخلق قيمة

تنظيم الشركة بما 
يضمن لها تحقيق 
التفوق في هذه 

المجاالت

بناء منظومة تعاونية 
مفتوحة للشركة لدعم 

أنشطتها األساسية

إعادة تقييم جمي�ع 
األنشطة األخرى بدقة 
لنرى كيف يمكن القيام 

بها بشكل أكثر كفاءة

مبنية على 4 ركائز استراتيجية:

تم تبني االستراتيجية مع تحديد مواعيد للتنفيذ تضمن قدر كبير من المرونة بمعنى عدم تحديد عدد محدد من السنوات ولكن بحيث 
تغطي هذه االستراتيجية فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. تتيح لنا هذه المرونة التحديث المستمر للتوجه االستراتيجي وفًقا 
للعوامل الخارجية والداخلية والتطورات والتغييرات. يتم ضمان تنفيذ االستراتيجية من خالل خطة تنفيذ مرنة يتم تحديثها سنوًيا، بما 
في ذلك خرائط الطريق واألهداف قصيرة المدى. توكل مهمة تنفيذ هذه الخطط للوحدات والفرق المسؤولة ونشجع التعاون 

بين وحدات األعمال المختلفة لضمان الفعالية وتحقيق النتائج المرجوة في إطار كل ركيزة من الركائز األربع.
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(102-19, 102-26) (102-15, 102-30) 

اإلفصاح واالمتثال التنظيمي

تعمل عمانتل جنًبا إلى جنب مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية لضمان تنفيذ جمي�ع أنشطة الشركة وأعمالها التجارية وفًقا 
للمعايير المحلية المطلوبة والوفاء بالمتطلبات التنظيمية التي وضعتها مختلف الجهات الحكومية في سلطنة عمان. نحافظ أيًضا 

على نهج استباقي من خالل تبني أفضل الممارسات الدولية وااللتزام بالمعايير والشهادات الدولية.

عمانتل ملتزمة بالمعايير المعمول بها من قبل الهيئة العامة لسوق المال وإرشاداتها بشأن اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية. 
عالوة على ذلك، فهي تلتزم بالقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة تنظيم االتصاالت. اعتمد مجلس اإلدارة سياسة اإلفصاح الصادرة 

عن الهيئة العامة لسوق المال.

تدرك عمانتل بأن المخاطر جزء أصيل في أي نشاط تجاري وأن إدارة تلك المخاطر أمر ضروري للتأكد من تنمية األعمال بشكل 
مستدام ومستقر وتحقيق قيمة طويلة األمد للمساهمين والوفاء بالتزامات الشركة تجاه الموظفين والمشتركين والشركاء في 
األنشطة التجارية والمقاولين. نؤمن بأن إدارة 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. 
تأسست مبادرة إدارة المخاطر المؤسسية في عمانتل في عام 2013 وتركز على القدرة التنظيمية، والصحة والسالمة، والسمعة، 

واالستقرار التشغيلي، واألمن المالي وأمن المعلومات.

واليوم، يتماشى إطار عمل عمانتل إلدارة المخاطر المؤسسية مع إطار عمل لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي )COSO( وأطر 
ISO31000، ويتم تحديد حجم المخاطر التي يمكن للشركة تحملها من قبل مجلس اإلدارة. تساعد هذه المواءمة على تلبية أهداف 
حماية مصالح وثقة والتزام المساهمين والموظفين وتضمن اإلدارة الفعالة لألصول والموارد. كما تقلل في ذات الوقت من احتمالية 

اآلثار السلبية للمخاطر وتزيد من احتمالية تحقيق أهداف الشركة مع اتباع نهج استباقي تجاه إدارة أعمال عمانتل.

 يتم إجراء تحليل معياري كامل إلدارة المخاطر المؤسسية على أساس سنوي، مع األخذ في االعتبار المخاطر الناشئة الجديدة 
في قطاع االتصاالت، ويتم مقارنة ملف مخاطر عمانتل مع المخاطر األعلى في قطاع االتصاالت من خالل التقارير المنشورة. وفي 
عام 2020، تم نقل إدارة المخاطر المؤسسية إلى مكتب الرئيس التنفيذي لضمان االستقاللية وزيادة تركيز اإلدارة العليا ومجلس 
اإلدارة. كما أعاد مجلس اإلدارة تشكيل لجنة التدقيق وأعاد تسميتها بلجنة التدقيق والمخاطر. في عام 2021، تم إجراء مراجعة 
مستقلة إلدارة المخاطر المؤسسية من قبل طرف خارجي وأظهرت هذه المراجعة تمتع عمانتل بمستوى عاٍل من االمتثال والنضج. 
يتم مراجعة ملف مخاطر عمانتل بشكل عام من قبل لجنة التدقيق والمخاطر والتي تراقب أيًضا التقدم المحرز في إدارة المخاطر 

المؤسسية بشكل منتظم.

إدارة المخاطر
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بناء القدرات الداخلية وضع أطر وقواعد إرشادية الشهادات التي
 تم الحصول علي�ها

رفع كفاءة
البنية األساسية

نفذنا مختبًرا افتراضًيا داخلًيا 
لمركز الدفاع اإللكتروني

قمنا بوضع إطار شامل ألمن 
الخدمات السحابية  يعتمد على 

 NIST، ISO المعايير الدولية مثل
والقواعد الصادرة من الخبراء 

في القطاع، مثل منشورات 
Forrester و Gartner

 ISO27701 حصلنا على شهادة
لخصوصية البيانات وحمايتها 

والتي تنص على إنشاء ضوابط 
لخصوصية البيانات. ال تضمن 
الشهادة خصوصية البيانات 
وحمايتها ألنظمتها الحيوية 

فحسب، بل ُتلزم أيًضا الموردين 
الذين يعالجون أو يخزنون بيانات 
عمانتل باالمتثال لشروط حماية 

وخصوصية البيانات الصارمة

تمت ترقية البنية األساسية 
لصد هجمات D-DOS لتبني 

أفضل البروتوكوالت المعمول 
بها لتحسين الكفاءة التشغيلية 

وتقليل وقت االستجابة في 
حالة الهجوم

استخدام التقنيات المتقدمة 
المدعومة بإمكانيات الذكاء 

االصطناعي الكتشاف البيانات 
وتصنيفها وإدارتها في جمي�ع 

األنظمة، سواء كانت هذه 
البيانات قيد النقل أو في قائمة

حصلنا على شهادة معيار أمان 
بيانات صناعة بطاقات الدفع 
)PCI DSS( التي توفر ضماًنا 

لحماية المدفوعات الحساسة 
الخاصة ببطاقة الدفع االلكتروني 

للمشتركين

حماية معززة لجدار حماية 
اإلشارات من خالل ترقية جدار 

 SS7 / Diameter الحماية
 ، GTP-C وتطبيق جدار الحماية

وبالتالي حماية مشتركي عمانتل 
من التهديدات مثل تتبع الموقع 

وانتحال الهوية

تطبيق جدار حماية صوتي 
لتحسين تجربة الخدمة 

لمشتركي عمانتل من خالل 
حظر التهديدات الصوتية مثل 

المكالمات التي تعرض رقم 
 CLI Spoofed متصل مغاير

ومحاوالت التصيد وغيرها من 
عمليات االحتيال الصوتي

استراتيجيتنا

تم تطوير استراتيجيتنا األمن الخاصة بالشركة ألول مرة في عام 2017 وتم إجراء المزيد من التحسينات علي�ها منذ ذلك الحين. تبنت 
عمانتل نهًجا شاماًل متعمًقا يحلل التحديات الحالية ويحدد االحتياجات المستقبلية، كل ذلك مع التوافق مع المتطلبات التنظيمية 

المحلية والمعايير الدولية وأفضل ممارسات الصناعة.

أسفرت جهودنا عن تحقيق النجاحات التالية

شفافية أكبر للمشتركين 
حول البيانات التي 

نجمعها ونخزنها ونعالجها

منع عدد كبير من 
محاوالت االنتحال عبر 

 ،CLI إخفاء رقم المتصل
وبالتالي حماية مشتركي 

عمانتل من عمليات 
االحتيال الصوتي

تحسين مستمر في أمن 
البيانات والمعلومات 
الشخصية الحساسة 

للمشتركين

حماية البنية األساسية 
لمشتركينا ضد تهديدات 

D-DOS

تقييم الحماية من 
التهديدات لدينا دومًا 

أعلى من متوسط 
الصناعة

أهداف االستراتيجية

تقديم األمن كخدمة تطوير الموظفين تحقيق المرونة في األمن 
السيبراني

• تقديم األمن كخدمة
• دعم تطوير النظم البيئية للثقة الرقمية

• تطوير نموذج تقاسم اإليرادات
للمنتجات المبتكرة

• تحسين األمن السيبراني والمهارات
الشخصية

• االحتفاظ بموظفي األمن السيبراني
• تطوير نموذج مستدام لتوظيف األمن السيبراني

• تطوير بوابة قاعدة المعارف األمنية
• تعزيز ودعم االبتكار وأنشطة البحث

والتطوير

• بناء مركز اتصاالت للدفاع السيبراني
• حماية البنية األساسية لالتصاالت

• تأمين نظام دعم األعمال ونظام
BSS / OSS دعم التشغيل

• حماية شبكة وأنظمة المؤسسة
• إدارة التطورات التقنية )الجيل الخام

NFV وإنترنت األشياء( 

تعزيز قدرات النضوج  التوعية

• الحفاظ على وتوسي�ع نطاق الحصول على
PCIو ISO شهادة

• تحسين النضج األمني الشامل
• دعم خصوصية البيانات والسالمة والموثوقية

• تحسين إدارة األمن
• تحسين العمليات

• تحسين الشراكات الخارجية الحالية والجديدة

• التوعية بأمن المعلومات لنطاق
أوسع من الجمهور

• التقارير والتواصل المنتظم
• التواصل مع الجهات التنظيمية

أمن الشركة 
والشبكات

على مدى العامين الماضيين، عززت عمانتل مكانتها كشركة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية من خالل تنفيذ عدد من مشاري�ع 
التحول الرقمي بنجاح. يعود الفضل في سالسة عمل المنتجات والخدمات واألنظمة الرقمية بشكل كبير إلى األهمية التي نولي�ها 
ألمن البنية األساسية لشبكتنا واألصول وخصوصية بيانات المشتركين. ركزنا خالل رحلتنا على بناء قدراتنا الداخلية لألمن المؤسسي 

لمواجهة جمي�ع المخاطر المحتملة التي قد تحدث. ونستعرض أدناه ما تمكنا من تحقيقه حتى اآلن:
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سرية  حماية  بشأن  االتصاالت  تنظيم  هيئة  للوائح  االمتثال  عمان  سلطنة  في  االتصاالت  خدمات  مشغلي  جمي�ع  على  يتعين 
وخصوصية بيانات المستفيدين. تعتبر عمانتل واحدة من المؤسسات الرائدة في تبني أفضل المعايير والسياسات والممارسات 

العالمية في مجال أمن المعلومات وهي من أوائل الشركات التي اعتمدت وتطبيق ISO 27701 لحماية الخصوصية والبيانات.

تمكن شهادة خصوصية البيانات عمانتل من :

• وضع الضمانات المناسبة لحماية المعلومات الشخصية للمشتركين

• ضمان االمتثال للقوانين العمانية المتلعقة بخصوصية البيانات 

• تحديد مخاطر خصوصية البيانات بشكل استباقي والتخفيف من حدتها من خالل تطبيق ضوابط صارمة على الخصوصية

• بناء “ثقافة تعتمد على خصوصية البيانات” داخل عمانتل ولدى مختلف الشركاء

رفع الوعي

يتمثل أحد أكبر المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر والخروقات األمنية في قلة الوعي حول هذا الموضوع. للتخفيف من هذه 
المخاطر، يصبح من الضروري تعزيز الوعي باألمن السيبراني في جمي�ع المستويات واإلدارات في الشركات. يتلقى موظفونا، بدًءا 

من المعينين حديثا وصواًل إلى اإلدارة العليا، برامج تدريبية خاصة تبني وتعزز مستوى الوعي بالتهديدات األمنية.

حمالت التوعية

تقديم األمن كخدمة تطوير الموظفين تحقيق المرونة السيبرانية

جلسات مخصصة حول تدريب وتطوير 
Gen-Z حول تهديدات واتجاهات وحلول 

األمن السيبراني

جلسات توعية للموظفين الجدد لبناء ثقافة 
“األمن السيبراني وحماية البيانات” في 

عمانتل

جلسات توعية أمنية مخصصة حول الحماية 
اإللكترونية لوحدات األعمال المختلفة

تحذيرات متعددة ولحظية لموظفي عمانتل 
وشركائها بشأن التهديدات األمنية الجديدة 

والهجمات المسجلة عالمًيا

جلسات مخصصة لمرودي وشركاء عمانتل 
حول اتجاهات ومتطلبات األمن السيبراني 

الرئيسية

حمالت تواصل لزيادة التوعية من خالل 
تنظيم جلسات توعية مخصصة وملصقات 
وعبر وسائل التواصل االجتماعي ورسائل 

البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة

خصوصية البيانات وحمايتها
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الشكاوى

2021 2020

228,393 206,404 عدد الشكاوى

226,266 205,676 عدد الشكاوى التي تم حلها في نهاية العام

34 ثانية 128 ثانية متوسط وقت االستجابة لخدمات االتصاالت المتنقلة 

41 ثانية 262 ثانية متوسط وقت االستجابة لخدمات االتصاالت الثابتة

16 دقيقة  54 دقيقة متوسط وقت االستجابة لوسائل التواصل االجتماعي

رضا المشتركين

على مدار العامين الماضيين ، قطعت عمانتل خطوات كبيرة في مجال رعاية العمالء اإللكترونية استجابًة للوباء.

2019 2020 2021

79% 60% 60% درجات رضا المشتركين 

أثناء تبنينا للتحول الرقمي والعمل على تسري�ع تنفيذه في مختلف عملياتنا، فإننا نعود دائًما إلى ما يعنيه مصطلح “االتصال”. 
بالنسبة إلى عمانتل، هذا يعني تمكين مجتمع متصل بحلول فعالة لتقنية المعلومات واالتصاالت في الوقت الفعلي لتمكين 
األفراد والشركات والمجتمعات. بات جليا أهمية ذلك بشكل خاص خالل هذه الفترة من عدم اليقين وهذا هو سبب استمرارنا 
السوق وتوقعات مشتركينا خالل عامي 2020  لتلبية متطلبات  الجديدة والبنية األساسية  الرقمية  في االستثمار في أصولنا 
و2021. نرى تحسينات في رحلة المشتركين وتجربتهم، وفي عام 2021 شهدنا نمًوا بنسبة ٪19 في رضا المشتركين كنتيجة 

مباشرة الستثماراتنا.

االستجابة لكوفيد-19

 على مدار العامين الماضيين، قطعت عمانتل خطوات كبيرة في مجال تمكين المشتركين بالوسائل الرقمية التي
تمكنهم من التعامل مع تحديات الجائحة

قمنا بتنشيط القنوات الرقمية عبر معظم 
نقاط اتصال المشتركين وشجعنا المشتركين 

على استخدام القنوات الرقمية بما في 
ذلك تطبيق الهاتف المحمول والمتاجر 

اإللكترونية وروبوت الدردشة “نور”، من 
خالل إعالنات الرد الصوتي التفاعلي 

والرسائل النصية القصيرة.

قمنا بتطوير نظام “العمل من المنزل” 
لوكالء مركز االتصال لتوفير خدمة مركز 

االتصال دون انقطاع للمشتركين من منازل 
الموظفين.

عززنا تجربة تطبيق الهاتف المحمول لدينا، 
لتلبية احتياجات المشتركين واستبدال 

الحاجة إلى زيارة منافذ البي�ع لدينا.

5. خلق
قيمة للمشترك  

على الرغم من أن المراحل األولى من الجائحة شكلت تحدًيا لجمي�ع الشركات في مختلف األسواق، إال أن عمانتل تفخر بأن الجائحة 
باستمرار.  احتياجاتهم  رعاية مصالح مشتركي�ها وتلبية  التي تضمن  الحلول  التكيف وطرح  الفرصة إلظهار قدرتها على  لها  وفرت 
كان عامي 2020 و2021 عاًما من التحول الملحوظ لشركة عمانتل حيث ساهم فيروس كورونا في تسري�ع جدول أعمالنا لتجعل 

عمانتل شركة رقمية محلية.

تجربة المشتركين المعززة تعني بالنسبة لنا أن يكون المشتركون متصلون بشكل أفضل معنا ويمكنهم الحصول على احتياجاتهم 
ومتطلباتهم في الوقت الذي يحتاجون إلي�ها. في عام 2021، شهدنا زيادة في عدد الشكاوى إال أننا وبالرغم من ذلك تمكننا من 
المحافظة على النسبة الخاصة بالشكاوى المفتوحة مقابل الشكاوى التي تم التعامل معها في نفس الحدود وبفارق بسيط لم 
يتجاوز %0.6 بين العامين. كما الحظنا حدوث تحسن في الحاالت األخرى مثل متوسط وقت االستجابة لخدمات االتصاالت المتنقلة 

بنسبة %27 ومتوسط وقت االستجابة لخدمات االتصاالت الثابتة بنسبة %16 ولوسائل التواصل االجتماعي بنسبة 30%. 

العناية بالمشتركين
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(103-1, 103-2, 103-3, 203-1, 203-2) 

تلبي وحدة مبيعات الجملة في عمانتل احتياجات مشغلي االتصاالت المتنقلة المحلية والعالمية والشركات الكبرى من خالل 
تزويدهم بأحدث حلول االتصاالت. يتم تقديم الخدمة من خالل برنامج تكامل أعمال الجملة الذي يركز على تلبية احتياجات عمانتل 
ومشتركي�ها. من خالل رحلة التحول الفريدة التي قطعتها الشركة، تمكنا من تزويد السوق بأحدث التقنيات التي تضاهي نظيراتها 

في أفضل األسواق العالمية وهو ما ساعدنا على تعزيز مكانتنا الريادة في المنطقة وأبعد من ذلك. 

المحاور الرئيسية لبرنامج عمانتل لتكامل أعمال الجملة العالمي:

بناء شبكة كابالت بحرية دولية ومتنوعة 
وعالية السعة تربط سلطنة عمان ببقية 

العالم. تتضمن هذه الشبكة استثمارات في 
أكثر من 20 نظاًما عالمًيا للكابالت البحرية 

مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 120 مدينة 
في جمي�ع أنحاء العالم. كما أصبحت عمانتل 

أول مشغل خليجي يمتلك نقطة إرساء 
لكوابل االتصاالت البحرية الدولية  في 

االتحاد األوروبي من خالل نقطة إرساء 
عمانتل في مدينة مرسيليا الفرنسية للكابل 
البحري AAE-1 الذي يعد أحد أكبر األنظمة 

من نوعه. 

 ،)INOC( مركز عمليات الشبكة الدولية
مركز متطور يعمل على مدار الساعة 
وطوال أيام األسبوع مصمم خصيًصا 

لتلبية احتياجات سوق الخدمات السحابية 
والمتمحورة حول المحتوى إلى جانب 

مراقبة ودعم أنظمة الكابالت األرضية أو 
البحرية الدولية التابعة لعمانتل لضمان 

عمليات شبكة سلسة.

مركز مسقط MC1 ،1، أول مركز بيانات 
حيادي في المنطقة في بركاء، بالشراكة 

مع Equinix، المشغل العالمي الرائد لمراكز 
البيانات الدولية.

اجتذب المركز مزودي المحتوى الدوليين 
وشركات التكنولوجيا للمشاركة في موقع 

البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
المهمة.

إضافة المزيد من إتفاقيات التجوال 
الدولي مع ما يقرب من 700 مشغل في 
أكثر من 210 دولة باإلضافة إلى خدمات 

تجوال البيانات الجيل الخامس  

عمانتل الدولية )OTI( هي شركة دولية 
ألعمال الجملة تدير أعمال الخدمات 

الصوتية الدولية للمجموعة باإلضافة إلى 
خدمات القيمة المضافة الدولية.

تم تحويل 12 مشاركة في المدن الذكية 
وإنترنت األشياء إلى مشاري�ع ناجحة

برنامج تكامل أعمال الجملة العالمية لعمانتل

على مدى العامين الماضيين ركزنا بشكل كبير على تطبيق استراتيجية نتقدم بثقة “Shift Gear” لتحقيق النمو المستدام. على 
الرغم من الفوضى واالضطراب في السوق، فقد ظل واضًحا لنا منذ بداية الجائحة أن السلطنة بحاجة إلى حلول رقمية مبتكرة 
قوية يمكن أن تعوض هذا االضطراب، وهي الحلول التي يمكن أن نقدمها في عمانتل. من خالل البناء على مبادرات التحول 
الرئيسية الموضحة في استراتيجية “عمانتل 3.0”، نحن قادرون على جعل عمانتل شركة رائدة في مجال االبتكار الرقمي والتغيير 
المصلحة  كبير من مشتركينا وأصحاب  بترحيب  إكمالها في عامي 2020 و2021  تم  التي  الطلب. حظيت مشاريعنا  لتلبية هذا 

اآلخرين، وهو ما أدى إلى تحقيق قصص نجاح ملحوظة، إليكم بعض اإلنجازات. 

تطبيق عمانتل الجديد

تم تسري�ع إنشاء تطبيق عمانتل الجديد للهاتف النقال في عام 2020 لمساعدتنا على تلبية طلب السوق والتغلب على قيود 
جائحة كوفيد-19. رفع التطبيق وجمي�ع ميزاته الجديدة رحلة مستويات عمانتل إلى مستويات لم تتحقق من قبل في سلطنة 
عمان. تم استخدام أكثر من 400 حالة مستخدم في إنشاء هذا التطبيق، وهو أمر كان محل تقدير وإشادة وساعد عمانتل 

على الفوز بالعديد من الجوائز الراقية. 

ميزات جديدة

تصميم جديد لواجهة المستخدم تم إعادة تصميم تجربة المستخدم بحيث 
تركز على قابلية االستخدام وتجربة 

المشتركين. تم تطبيق طرق مبتكرة 
لتعبئة الرصيد والسداد

تم تنفيذ وسائل شحن رصيد ودفع 
فواتير مبتكرة 

ميزات جديدة مدرة للدخل، بما في 
ذلك بطاقات الهدايا وخدمات القيمة 

المضافة

تفاصيل العقد والخطط: يمكن 
للمشتركين اآلن التحقق من الخطط 

الحالية ومقارنتها بالخطط األخرى 
وإدارة االشتراكات بسهولة.

مراقبة االستخدام وإعادة الشراء

مراقبة االستخدام وباقات إعادة الشراء 

الوصول إلى برنامج الوالء “مكاسب”.

قصة نجاحنا

زيادة عدد المستخدمين النشطين في 
عام 2020 بنسبة ٪219، لتصل إلى 

مليون مستخدم مسجل
جوائز كومكس: تطبيق العام

تمت زيادة تصنيف التطبيق من 2.4 إلى 
 App Store 4.5 أثناء انتشار الجائحة )في

)Google Playاستخدم 30 ألف مستخدم عروض و
Stay Home في األيام األولى بعد 

اإلطالق

الرقمنة
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الشريحة اإللكترونية

عمانتل هي أول شركة اتصاالت في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق حاًل رقمًيا شاماًل يتيح إمكانية الدخول السلس عبر 
اإلنترنت للمشتركين الحاليين والجدد. ساعد هذا الحل المشتركين على تنشيط رقم جديد دون مغادرة منازلهم أو زيارة صالة 

عرض الخدمة أو االتصال بمستشار.

المتطلبات

استبدال التحقق المادي للمشتركين الجدد 
بعملية آمنة عن ُبعد

أتمتة العمليات الداخلية للمشتركين الجدد 
والحاليين

إجراء إضافي كاستجابة لـكوفيد 19- وتقييد 
السوق

قصة نجاحنا

أول شركة في الشرق األوسط توفر حل 
معالجة رقمية شامل للمشتركين الجدد

عدد اشتراكات بطاقات الهواتف النقالة االلكترونية eSIM بعد الشهور األولى
أكثر من 4 آالف 

منصة الدردشة “ نور”

باللغتين اإلنجليزية والعربية وبالتالي قادرة  المنصة تعمل  الذكاء االصطناعي.  نور هو عبارة عن منصة للدردشة تعمل على 
على أن تكشف تلقائًيا لغة المستخدم. منصة الدردشة متاحة في ثالث قنوات: تطبيق عمانتل وواتساب والموقع اإللكتروني

المتطلبات

أتمتة االتصال مع المشتركين في قنوات 
مختلفة

تقليل عدد المكالمات لمراكز االتصال تحسين تجربة المشتركين الرقمية
دعم زيادة حركة المرور على القنوات عبر 

اإلنترنت، استجابة لجائحة كوفيد 19

قصة نجاحنا

التكامل الناجح مع القنوات الرقمية – 
الواتس أب، تطبيق الهاتف المحمول، 
الموقع اإللكتروني، والبوابة اإللكترونية تحسين تجربة المشتركين والقصور 

في المكالمات -قرر ٪3-2 فقط من 
المستخدمين الذين استخدموا منصة نور 
للدردشة االتصال بمركز االتصال للحصول 

على اإلجابة على استفساراتهم

تحسين المحادثات مع المشتركين 98-99٪- 
من الرسائل الواردة من المشتركين مفهومة 
بواسطة روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء 

االصطناعي )نور(، حوالي 200-180 ألف 
زيادة في عدد المشتركين النشطين: 130 محادثة في الشهر

ألف في الشهر، 7-4 آالف في اليوم.

عدد المحادثات في عام 2021

التطبيق  الواتس أب  الموقع االلكتروني

201,324 )%17( – حياك  29,608 )%13( االنترنت المنزلي 15,339 )%13( حياك 

141,416 )%12( - باقتي 11,483 )%9( اإلبالغ عن مشكلة 11,438 )%9( باقتي

60,869 )%5( – االنترنت المنزلي  11,024 )%9(  حياك  11,024 )%9( االنترنت 
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واصلت أعمال وحدة تقنية المعلومات واالتصاالت في عمانتل النمو بوتيرة كبيرة. وتماشيًا مع رؤية عمان 2040، واصلنا االستثمار 
في تعزيز محفظة تقنية المعلومات واالتصاالت الخاصة بالشركة مع التركيز على مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وخدمات 
األمن الُمدارة، واالتصاالت الموحدة والتعاون، ومراكز االتصال، والبلوك تشين، وإنترنت األشياء وتحليالت البيانات والعديد من 
األنشطة األخرى. وقد مكننا ذلك من إحداث تحول في نماذج المشتركين ونماذج تشغيل األعمال، وتقديم حلول فعالة من 

حيث التكلفة  والسالسة.

البيانات وحلول  -تحليالت  رئيسيتين  في عام 2021، حصلت عمانتل على عدة جوائز ضمن جوائز معرض كومكس في فئتين 
تكنولوجيا البيانات، وهو إنجاز تم تحقيقه من خالل استراتيجيتنا المتكاملة لتقنية المعلومات واالتصاالت -المبنية على أساس 
متين الستراتيجية األعمال األساسية ومدعومة بأصولنا القوية وتواجدنا وحضورنا القوي في السوق وعالمتنا التجارية والنظام 

التعاوني للشركات التابعة والشراكات والتحالفات التكنولوجية التي نجحنا في الدخول في�ها.

التحول الرقمي

قدمنا الدعم لشركة شل عمان لتسري�ع 
رقمنة نظام إدارة الموارد البشرية بها من 

خالل تقديم حلول ساب SAP الكاملة 
SaaS والشاملة لهم ضمن نموذج

وقعنا مع شركة النماء للدواجن أول عقد 
ساب إلدارة اللحوم في الشرق األوسط

منصة دار المخطوطات العمانية، تم 
تجديدها وإعادة إطالقها مع وزارة الثقافة 

والرياضة والشباب في شهر مايو.

تم توقي�ع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب وشركة هواوي  ، 

لتعزيز المهارات الخاصة بتقنية المعلومات 
واالتصاالت وتطوير تقنيات جديدة 

للمجموعات المستهدفة في السلطنة

تم إطالق خدمة “Teamway” لدعم 
المبادرات الحكومية لتعزيز أعمال 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  
السلطنة من خالل تقديم حلول تخطيط 
موارد المؤسسة ونقاط البي�ع السحابية 

لضمان سهولة تنفيذ األعمال التجارية عبر 
اإلنترنت دون حاجة هذه المؤسسات إلى 

ضخ استثمارات أولية في إنشاء النظام

مختبرات عمانتل لالبتكار ريادة عمانتل لقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

تقع مختبرات عمانتل لالبتكار على مساحة 1100 متر مربع في المقر الرئيسي لعمانتل في مسقط، وتهدف إلى المساهمة 
في تحقيق رؤية عمان 2040 وتعزيز االبتكار وريادة األعمال في التقنيات الجديدة والناشئة. تركز المختبرات بشكل أساسي 
على تنمية مهارات ريادة األعمال بين الشباب وتسري�ع نمو الشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان عبر خمسة قطاعات 
تكنولوجية وهي: الجيل الخامس، وإنترنت األشياء، واألمن السيبراني، وتكنولوجيا تجربة المشتركين، والبيانات الضخمة. ويتم 
ذلك من خالل توفير مساحات وأساليب وأحداث وأنشطة منهجية يمكن أن تسرع من تصور المنتج ونماذج أولية واختبار ونشر 

الحلول للتحديات التي تواجه السلطنة وعمانتل.

أهداف البرنامج:

بناء منظومة: إنشاء منظومة للشركاء 
يمكن أن تحفز النمو السري�ع للشركات 

التكنولوجية الناشئة في عمان.

االبتكار: تطوير منصة يمكنها تحديد ودعم 
االبتكارات ذات الصلة في سلطنة عمان 

للحفاظ على مكانة عمانتل البارزة كشركة 
وطنية رائدة في المجال التقني

االستثمار: تحديد واالستثمار في مجموعة 
من الشركات الناشئة التي تتوافق 

استراتيجًيا مع عمانتل بهدف تحقيق الربح 
المالي طويل األجل أو القيمة المضافة 

ألصحاب المصلحة في عمانتل.

األنشطة

برنامج مسرعة عمانتل: 

يعد هذا البرنامج مسرعة 
أعمال تمتد لنحو 6 أشهر 

تساعد الشركات الناشئة على 
تسري�ع نموها ويركز البرنامج 
بشكل أساسي على تزويد 

الشركات الناشئة بالدعم التقني 
لتسري�ع عملية تطوير منتجاتهم 

وتسويقها. تشمل األنشطة 
التوجيه والفصول الرئيسية 

والوصول إلى رأس المال 
والوصول إلى العمالء.

الهاكاثون المجتمعي:

هاكاثون لمدة 3 أيام حيث 
يحصل المشاركون على فرصة 

لتعلم كيفية تطبيق التكنولوجيا 
وحل المشكالت وكيفية القيام 
باألعمال ومهارات االتصال في 

مواقف الحياة الواقعية. كما 
يتعلمون أيًضا كيفية تأسيس 

مشاريعهم الخاصة. وهذا يشمل 
تشكيل الفرق، والتفكير، وإعداد 

نماذج لألعمال، والنماذج 
المالية، ووسائل الترويج.

معسكرات تفاعلية: 

معسكرات تفاعلية تعّرف طالب 
الجامعات بأساسيات ريادة 

األعمال إلى جانب المهارات 
التقنية المطلوبة لتحويل 

أفكارهم إلى نماذج عملية. 
سيتم تعريف المشاركين من 

خالل هذه المعسكرات بمجال 
ريادة األعمال بصفته خيارًا عمليًا 
في المستقبل وهو األمر الذي 

يتطلب من الشباب أن يكونوا 
مجهزين بالكامل ومطلعين على 
التكنولوجيا حتى يكونوا قادرين 

على بناء أنفسهم واكتساب 
مهارات القيادة، وكذلك، 
ليكونوا قادرين على حل 

المشكالت بطريقة عملية.

ورش العمل:

ورش عمل يقودها موجهون 
دوليون ذوو خبرة عالية في 

مواضي�ع أساسية للطالب 
ورجال األعمال ورواد 

األعمال الطموحين. تتنوع 
المواضي�ع من تأسيس األفكار 

للشركات الناشئة إلى عالقات 
المستثمرين.
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الشركات الحالية المحتضنة في  المسرعة

أوتوبالنت – شركة تعمل في مجال الذكاء 
الصناعي وحلول انترنت األشياء في مجال 
الزراعة وهدفها تحسين عملية صنع القرار 

في الجوانب الزراعية

لمة – أول تطبيق عماني فائق، منصة 
اتصاالت موحدة مع إمكانية الدفع من 

خاللها 

مأمون – منصة لالئتمان والسداد والتأمين 

بكسل تك  – أداء اشتراك تسمح للبائعين 
في دول الخليج العربي بأن يقوموا بإنشاء 

متاجر رقمية وبي�ع المنتجات عبر االنترنت 

ريمدي أوم  – منصة تربط المرضى 
بالعيادات والمعالجين 

اإلنجازات

5 شركات عمانية مبتكرة تم اختيارها 
لمسرعة عمانتل

تنظيم 8 ورش عمل مجتمعية وورشة عمل 
تفاعلية “بوتكامت” 

أكثر من 850 شخص سجلوا في ورش 
العمل المجانية للجمهور، وفي كل مرة يتم 

الوصول إلى أقصى سعة ممكنة
 تم احتضان 3 شركات ناشئة كجزء من 

Upgrade برنامج
تم تحويل الفكرة الفائزة في الهاكاثون 
المجتمعي للبيانات إلى مشروع فعلي 

داخل عمانتل

 نحن أول مشغل اتصاالت في السلطنة يطلق تقنية الجيل الخامس تجارًيا في نهاية عام 2019. ويسعدنا، مرة أخرى، أن نكون 
أول من أطلق الجيل الخامس لخدمات االتصاالت المتنقلة في يناير 2021، وهو ما سيفتح آفاًقا جديدة لخدمات االتصاالت 
السلكية والالسلكية المتنقلة وسيساهم بشكل كبير في دعم جهود النمو والتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات من خالل 

تسهيل تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل المدن الذكية وإنترنت األشياء والذكاء االصطناعي.

في عام 2021، واصلنا مسيرتنا نحو تحقيق التميز في شبكات الجيل الخامس، حيث أصبحنا أول مزود خدمة اتصاالت في الشرق 
األوسط ُيجري تجربة إثبات مفهوم)PoC(  لتقنية الجيل الخامس mmWave لمسافة أطول تحت إشراف هيئة تنظيم االتصاالت 
بالشراكة مع إريكسون. أظهرت التجربة تغطية لتقنية mmWave تصل إلى مسافة 6.5 كيلومتر من موقع الخلية. أعادت هذه 
الخطوة تعريف مفهوم طيف الجيل الخامس mmWave باعتباره طيف عالي الكثافة منخفض المدى وهو ما يعني أن هناك 
فرص جيدة لتوسعة أكبر في تقنية شبكة الجيل الخامس مما يسهل تواجد موجات النطاق العريض لالستخدام المنزلي والعديد 

من االستخدامات األخرى بما في ذلك المناطق الريفية والتجمعات السكنية في أطراف المدن. 

واصلنا توسي�ع نطاق تغطية الجيل الخامس في عامي 2020 و2021 الستيعاب الطلب المتزايد من قبل المشتركين من خالل 
ديناميكيات حركة المرور الجديدة. يمكن لمشتركي عمانتل الحصول على خدمات إنترنت فائقة السرعة في منازلهم بسرعة تصل 
إلى 1 جيجابت في الثانية. يمكن للمشتركين االستمتاع بالعروض المتنوعة ألسلوب الحياة بما في ذلك المنزل واأللعاب والترفيه 
زيادة مستمرة  التي تشهد  الخامس  الجيل  التي تعتمد على  المتنقلة  إلى خدمات االتصاالت  باإلضافة  المتميز، هذا  واالتصال 

سواء في عدد المشتركين أو نطاق التغطية. 

مسيرتنا الخاصة بتقنية الجيل الخامس
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(102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1)

Growing Oman’s transport and logistics with 5G

Over the last two years, Omantel, the leading organization in ICT and digitization, has piloted two major 5G proof of 
concept projects in Oman’s transport and logistics sector.

المنطقة االقتصادية الخاصة في الدقم 
ناجحتين  تجربتين  األوسط،  الشرق  في  المتكاملة  اللوجيستية  المجموعة  أسياد،  مجموعة  مع  بالتعاون  ُعمانتل  دشنت 
للسفن  جًدا  عالية  بسرعات  اإلنترنت  وتوفير  كخدمة”  المراقبة  “نظام  حلول  توفير  في  الخامس  الجيل  تقنية  باستخدام 

الراسية بالحوض الجاف في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
والدولية  المحلية  الشركات  من  كبير  عدد  لوجود  التجربتين  هاتين  بالدقم إلجراء  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  اختيار  تم 
المراقبة  نظام  في  الخامس  الجيل  لتقنية  استخدام  أول  التجربة  هذه  تشكل  الحلول.  هذه  من  تستفيد  أن  يمكن  التي 
كخدمة في السلطنة، وتعد هذه التجارب والحلول األولى من نوعها في السلطنة التي يتم في�ها استخدام تقنية الجيل 
الخامس للتطبيقات الذكية الخاصة بالمشتركين التجاريين، ويمكن تعميم هذه التجربة على مختلف القطاعات والصناعات 

في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وبقية مناطق السلطنة.

ميناء هتشيسون صحار  

عت »ُعمانتل« وهواوي ُعمان مذكرة تفاهم ثالثية األطراف حول إثبات المفهوم Proof of Concept مع شركة »ميناء  وقَّ
هتشيسون ُصحار«؛ إلجراء تجارب ميدانية حية الستخدام تقنية الجيل الخامس والذكاء االصطناعي من »عمانتل« بهدف 
تحسين كفاءة عمليات الميناء والدقة وإدارة الوقت واألمن، سيعمل ميناء هتشيسون صحار، من بين مزايا أخرى، على 

تعزيز كفاءة المراقبة لكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في الميناء وتمكين العمل في الوقت الفعلي.

ستسمح المراقبة الذكية باستخدام الذكاء االصطناعي المراقبة اللحظية للعديد من عمليات الميناء؛ مثل تحديد القوائم 
البيضاء/ السوداء، وتعزيز المراقبة المرئية لحاويات الشحن، والكشف ذاتي التشغيل باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي 
وبالتالي إطالق أجهزة اإلنذار ذاتية التشغيل في الوقت الحقيقي في حال حدوث أي تعّطل أو خلل. وتشمل المزايا األخرى 
المستقبلية  األهداف  وتحقيق  والبيئة،  والسالمة  الصحة  بمتطلبات  االلتزام  لرصد  االصطناعي  الذكاء  تقنية  استخدام 

لترشيد التكاليف، ويمكن استخدام هذه التقنية في سيناريوهات أخرى تتعلق بإدارة عمليات الميناء وإدارة الرافعات

الهامة وأجهزة  لتتحدث( لالتصاالت  المحمولة )اضغط  الالسلكية  الجهازان اآلخران على تعزيز أجهزة االتصاالت  سيعمل 
االستدعاء عبر شبكة الجيل الخامس لمراقبة الموقع في الوقت الفعلي.

تنمية قطاع النقل واللوجستيات
 في السلطنة باستخدام تقنية الجيل الخامس

المفهوم  بإجراء تجربتين إلثبات  المعلومات واالتصاالت  الرائدة في تقديم خدمات وحلول تقنية  قامت عمانتل كونها الشركة 
خالل العامين الماضيين الستخدام تقنية الجيل الخامس في قطاع النقل واللوجستيات. 

غّيرت جائحة كوفيد 19- تماًما طريقة إدارة األعمال في جمي�ع أنحاء سلطنة عمان كما ساهمت في تسري�ع وتيرة التحول الرقمي، 
وهو ما دفع باتجاه إيجاد حلول رقمية أفضل. مع نمو عمانتل على مدار العامين الماضيين وتحولها الرقمي، كان ال بد من اتخاذ 

خطوات مهمة لضمان حماية بيانات مشتركينا وخصوصيتهم.

اإللكترونية  للجرائم  التعرض  من  وأصولهم  ومعلوماتهم  المشتركين  بيانات  حماية  لضمان  استباقية  خطوات  عمانتل  اتخذت 
بمختلف أنواعها. مع تطورات الجائحة وتحور الفيروس، قامت عمانتل بإعادة النظر في برنامج استمرارية األعمال وخطط االستجابة 
للحوادث لحماية المكونات الحرجة بالشبكة. كما تم تعزيز إمكانات الوصول إلى العمل من المنزل وعن ُبعد، وتم ضخ االستثمارات 
المطلوبة لتعزيز أمن شبكتنا، وتم تحسين حماية البنية األساسية لمركز عمليات الخدمة وتطبيق ممارسات منع تسرب البيانات 

عبر الشركة. 

مكنتنا البنية األساسية والسياسات األمنية المرنة لعمانتل من تقديم خدمات خالية من الحوادث واستمرار تشغيل الشبكة على 
مدار العام، ونفخر بالقول بأن قطاع أمن الشركة لم يتلق أي بالغات تتعلق بحدوث أي انتهاكات جوهرية متعلقة بخصوصية 
المشتركين أو فقدان بيانات المشتركين أو التسريبات أو السرقات. تم ذكر المزيد من المعلومات حول إجراءاتنا األمنية بالتفصيل 

في الجزء الخاص بالحوكمة.

خصوصية المشتركين وحمايتهم

(103-1, 103-2, 418-1) 
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6. ممارسات 
المشتريات 

تدرك عمانتل أنه ومن أجل إيجاد قيمة لمشتركي�ها، ال بد من وجود ممارسات شفافة وأخالقية إلدارة سلسلة التوريد. واصلنا 
خالل عامي 2020 و2021 التركيز على تحقيق التميز في سلسلة التوريد

 االستجابة لكوفيد-19 )102-10)

ريادتها  عمانتل  واصلت  بكوفيد-19،  المرتبطة  التحديات  من  وبالرغم  للشركات،  الرقمي  التحول  أهمية  كورونا  جائحة  أثبتت 
والمضي قدًما في تنفيذ أجندتها الرقمية إما عن طريق إيجاد ميزات جديدة لمنصاتها الحالية أو إنشاء أنظمة ربط جديدة. فيما 

يلي بعض المبادرات الخاصة بقطاع التوريد والمشتريات:

إجراء جمي�ع االجتماعات وورش العمل عن 
طريق االنترنت

إنشاء عملية ونظام الستيعاب المستندات 
الموقعة رقمًيا

إنشاء منصة للمزادات عبر اإلنترنت

لمحة عن قدراتنا الرقمية

نظام الموردين  نظام إدارة الموردين االلكتروني  نظام المزادات االلكترونية 

يسّهل نظام i-Provider على كل من الفريق 
والموردين إلدارة الفواتير الرقمية والفواتير 

عبر اإلنترنت. يمكن للبائعين:

• عرض أوامر الشراء

• إنشاء وإرسال ومتابعة وضع الفواتير

• تتبع حالة السداد والتحقق منها 

يركز نظام إدارة الموردين اإللكتروني على 
عملية التناقص في عمانتل.

يمكن للموردين:

• التسجيل عبر اإلنترنت

• معرفة المناقصات الحالية

• إنشاء وتقديم العطاءات

• تتبع حالة المناقصات

أطلقت عمانتل خدمة المزاد اإللكتروني 
باستخدام منصة e-Vendor كخدمة إضافية. 

مزادنا اإللكتروني مفتوح لجمي�ع الراغبين 
في المشاركة. من خالل هذه المنصة، يتم 
تقديم برنامج تدريب للمزادات اإللكترونية 

للشركات التي استوفت الشروط ذات 
الصلة. أسهم التدريب في زيادة مشاركة 
الشركات المرشحة وتعزيز التنافس بينها.

تركز عمانتل بشكل أساسي على تحقيق نمو مستدام من خالل االستثمار في التحول الرقمي. لدينا خطط لبناء عملياتنا وحلولنا 
وتطويرها وتحسينها وإعادة هندستها بطريقة تضمن قابلية التوسع وبالتالي تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة والنمو.

)103-1, 103-2, 103-3, 414-1( 

تعزيز قدراتنا الرقمية الخاصة بالمشتريات

Supplier Section تسمح سياسات االختيار العادل للموردين لعمانتل بالحفاظ على نظام فعال إلدارة 
المشتريات، والذي يقوم بتحديد الموردين بدقة وفي الوقت المناسب وبشفافية ويقوم بتجهيزهم 

لجمي�ع احتياجات الشراء والمصادر الخاصة بنا.
قسم الموردين

يتم توجيه جمي�ع الموردين الجدد إلى نظام i-Provider للتسجيل وتقديم جمي�ع المعلومات المطلوبة 
وتقديم جمي�ع المستندات الرسمية المطلوبة. يقدم فريق الدعم بالشركة الدعم الالزم للموردين الجدد 

خالل عملية التسجيل وتقييم البيانات المقدمة. خالل عملية المراجعة، ُيطلب من المورد تقديم أي 
بيانات لم يقم بتقديمها قبل أن يتمكن المورد الجديد من تنشيط حسابه.

إعداد الموردين

يتعين على موردينا االمتثال لمعايير الصحة والسالمة والبيئة الداخلية الخاصة بنا. يتعين علي�هم التوقي�ع 
على رمز الممارسة اإللزامي وفًقا لمعيار ISO270001 وISO27001A قبل ترسية أي مناقصة علي�هم.

متطلبات أساسية قبل بدء 
العمل

تقوم عمانتل بشكل دوري بإجراء تقييم سنوي كجزء من برنامج التقييم الخاص بها من خالل إجراء تقييم 
قبل ترسية المناقصة وبعد ترسية المناقصة على الموردين 

ُيطلب من الموردين أيًضا تقديم خطط الصحة والسالمة والبيئة التي تسمح لفريقنا بالمراقبة والتقييم 
وتقديم الدعم.

تقييم الموردين والعناية 
الواجبة

تضمنت مشاريعنا الرئيسية للتحول الرقمي في المشتريات خالل عامي 2020 و2021 ما يلي:

تكامل نظام المشتريات 
والتوريد:

تكامل األنظمة الحالية من أجل:

• تحسين كفاءة دورة
المناقصات

• تحسين دقة تتبع العطاءات.

• تقليل العمل اليدوي

توحيد وأتمتة تخليص العقود 
)مكتبة العقود(:

رقمنة عملية إنهاء مراجعة 
العقود من خالل إنشاء مكتبة 
للعقود الموحدة لجمي�ع أنواع 

المناقصات. سيوفر هذا الوقت 
ويسهل عملية التتبع

لوحة متابعة اإلنفاق:

لوحة تحكم تقدم صورة كاملة 
عن هيكل اإلنفاق العام في 

عمانتل. هدفنا هو تزويد اإلدارة 
ببيانات دقيقة للمساعدة في 

اتخاذ القرار.

تجديد وتفعيل قائمة 
التصنيف: 

إعادة هيكلة تصنيف الموردين، 
لدعم قدرة عمانتل على إدارة 
عملية اختيار الشركة المناسبة 
للمناقصة المناسبة بناًء على 

الفئة المسجلة لكل بائع.

* من المتوقع بدء تشغيل جمي�ع هذه المشاري�ع في عام 2022

لدى عمانتل العديد من نقاط التواصل مع موردينا، وفيما يلي بعض الطرق التي نقوم بها:

العمل مع موردينا
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إجمالي عدد الموردين

2021 2020

3,189 2,808 إجمالي عدد الموردين

تقييم الموردين

41 42 عدد الموردين الذين تم تقييمهم

2021 2020

2,530 2,252 إجمالي عدد الموردين المحليين

445 353 إجمالي عدد الموردين من المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

سياسات  بوضع  عمانتل  قامت  بها،  نعمل  التي  المحلية  للمجتمعات  نقدمه  الذي  الدعم  لزيادة  المبذولة  الجهود  إطار  في 
الموردين  على  اإلنفاق  أثر  تعظيم  على  جهودنا  تركز  كما  مضافة.  محلية  قيمة  خلق  على  أساسي  بشكل  تركز  واستراتيجيات 

المحليين وتوفير نظام دعم فاعل الستقطاب وإضافة موردين محليين جديد من خالل جلسات تدريب. 

المبادرات  بين  خامات محلية. من  أو مصنوعة من  منتجات عمانية  توريد  العقود  الموردين في بعض  أيضا من  تطلب عمانتل 
األخرى قيامنا بتخصيص ميزانية وعقود معينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية. 

)103-1, 413-1, 413-2( 

 نهجنا في تحقيق القيمة المحلية المضافة

5455



)102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 202-2, 401-2, 405-1( 

7. الوجهة المثلى 
للعمل 

حتى عام 2020، كان التركيز على تنفيذ االستراتيجية الجديدة “ نتقدم بثقة” من أجل تحقيق نمو مستدام وكانت أحد المكونات 
األساسية لتحقيق هذه االستراتيجية هو االستفادة من إمكانات رأس المال البشري في الشركة. نؤمن بأنه من األهمية بمكان 
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بحيث يمكننا االستثمار في�هم وتمكينهم من النمو جنبا إلى جنب مع نمو شركتنا. 

كانت أحد مجاالت التركيز الرئيسية لنا خالل فترة الجائحة هو المحافظة على سالمة موظفنها ومنع انتشار فيروس 
كوفيد-19 بين الموظفين مع الحفاظ على انتظام سير العمل والحد من أي مربكات لعملياتنا. لهذا الغرض قمنا بما يلي :

قمنا بتنظيم عدد من برامج 
التوعية للموظفين حول 
كوفيد-19 وساهم في�ها 

أطباء من وزارة الصحة 
وأعضاء في فرق الصحة 

والسالمة والبيئة وخبراء من 
خارج الشركة. 

قمنا بإعداد أنظمة للعمل 
اآلمن من المنزل لموظفي 

عمانتل

قمنا بتوزي�ع وسائل الحماية 
الشخصية  للموظفين 

العاملين في المكتب الرئيسي 
والمناطق األخرى وقمنا 

بتركيب ملصقات في المكاتب 
اإلقليمية والمنافذ حول أهمية 

االلتزام بالقواعد اإلرشادية 
للتعامل مع كوفيد-19

وضعنا قواعد جديدة للعودة 
للعمل من المكتب والتي 
تتضمن متطلبات جديدة 

يجب على الموظف االلتزام 
بها أثناء العمل في المكتب

 

2021 2020

2062 2236 سلطنة عمان

95 104 الهند

34 43 باكستان

9 18 الفلبين

9 9 األردن 

5 5 مصر

تفاصيل الفئة العمرية للموظفين 

2021 2020 2019

8 6 6 ما بين 24-18 عام

405 441 532 ما بين 34-25 عام

1,154 1194 1,199 ما بين 44-35 عام

617 719 669 ما بين 54-45 عام 

56 89 78 أكثر من 55 عام 

العمل  واجبات ومسؤوليات  بين  التوازن  بيئة تضمن  بأن خلق  ونؤمن  بكل سعادة  حياتهم  يحيا موظفينا  أن  نحرص جدا على 
والحياة الشخصية يعزز النمو والشمولية وهو ما يؤدي إلى تقديم عناية وخدمات أفضل لمشتركينا. 

فرص متساوية 
في عمانتل، ندرك بأن توفير فرص متساوية يوفر لنا الفرصة لتحسين وتعزيز أداء الشركة وخلق بيئة عمل تحقق التوازن بين 
متطلبات العمل والحياة الشخصية وتساعد على نمو الموظفين وتحقيق الشمولية في مكان العمل. لذلك فإن تعريفنا للمساواة 

يشمل المساواة في الحصول على الدعم والفرص بما يؤدي إلى تعزيز الشمولية والقبول في مختلف إدارات الشركة. 

مزايا الموظفين بدوام كامل 
يحصل الموظفون في عمانتل على رواتب وبدالت أساسية وعالوات متغيرة ومزايا إضافية أخرى مثل التأمين الصحي واإلجازة 
ونحن  سنوي  بشكل  المزايا  هذه  مراجعة  يتم  الوظيفي.  التطوير  برامج  في  المشاركة  وفرص  مخفضة  اتصال  وباقات  السنوية 
المتعلقة  الجهود  وزيادة  الرواتب  وتعزيز هياكل  المقدمة  للمزايا  دورية  مراجعة  المزايا من خالل عمل  بتحسين هذه  ملتزمون 

بالمعرفة والتطور والفرص لكافة الموظفين. 

التنوع في عمانتل 
ُتعرف عمانتل التنوع على أنه شمولية الفئات من مختلف المراحل العمرية ومن الجنسين في كافة إداراتها بما يؤدي إلى خلق 
بيئة عمل تتسم بالشمولية والتنوع والدعم. ومن خالل توظيف كوادر تمتلك أنواع مختلفة من المهارات تم استقطابها من بيئات 
ثقافية مختلفة، فإننا نستطي�ع بشكل أفضل فهم متطلبات المشتركين من مختلف الخلفيات الثقافية. ال يؤدي هذا األسلوب 

فقط إلى تعزيز التميز داخل عمانتل بل يؤدي إلى زيادة قدرتنا على تلبية احتياجات األسواق المحلية والدولية على حد سواء. 
في عام 2020، كان لدينا موظفون من 29 جنسية وفي عام 2021 كان لدينا موظفون من 22 جنسية. يوضح الجدول التالي 

أعلى 6  دول لدينا موظفين منها على مدى العامين المذكورين. 

الحياة في عمانتل

19-
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تقسيم الموظفين وفقا لسنوات الخدمة

2021 2020 2019

256 293 331 4-0 سنوات

336 469 467 9-5 سنوات

437 255 541 14-10 سنة

1,211 1,432 1,145 أكثر من 15 سنة

األشخاص ذوي اإلعاقة 

في عمانتل، نركز بشكل كبير على بناء هيكل يلبي احتياجات كافة الموظفين بما في ذلك ذوي اإلعاقة. يتم التأكد من توفير بيئة 
عمل تتسم بالقبول والشمولية من خالل تحسين األنظمة األساسية والبوابات ورسائل البريد االلكتروني والتأكد من قدرة هذه 
الفئة على الوصول إلينا والتواصل معنا. عالوة على ذلك تم تصميم وتجهيز المبنى الرئيسي لعمانتل وكافة المنافذ األساسية 
الخدمة  على  والحصول  إلي�ها  والوصول  عبرها  الدخول  والمشتركين  الموظفين  من  اإلعاقة  ذوي  من  لألشخاص  يمكن  بحيث 
الحد حيث نقوم  نتوقف عند هذا  لم  المجال.  الموحدة في هذا  الدولية  المعايير  يلزم الستيفاء كافة  اتخاذ ما  المطلوبة وتم 
التعامل بلطف مع األشخاص من ذوي اإلعاقة وكيفية استخدام لغة اإلشارة  المنافذ على وسائل  بتدريب موظفينا ومدراء 
في التخاطب. خالل السنوات القادمة، نخطط لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتدريب الموظفين ووضع السياسات والقواعد 

اإلرشادية المطلوبة التي تضمن تحقيق نتائج واعدة وتؤدي في النهاية إلى تعزيز جهود التنوع والشمولية في عمانتل. 

قمنا بدعم ثالثة مبادرات لتمكين الموظفين من ذوي اإلعاقة في مكان العمل

مساهمة عمانتل  المناسبة

قمنا بتوعية الموظفين من خالل حملة ونظمنا فعالية تم التعريف في�ها بالتوحد وكيف يؤثر 
على األشخاص وكيفية التعامل مع المصابين بالتوحد  التوعية بيوم التوحد

شرحنا للموظفين ماذا تعني لغة اإلشارة وقمنا بجلب خبير في لغة اإلشارة لشرح اإلشارات 
الخاصة بهذه اللغة وكيف تعمل وكيف يمكن مساعدة هذه الفئة على االندماج في المجتمع اليوم العالمي للغة اإلشارة

قمنا بتنظيم عدد من الحمالت الداخلية والخارجية للتعريف بمختلف أشكال اإلعاقة في 
مجتمعنا وكيف يمكن مساعدة المعاقين من خالل اإلجراءات وكيفية تعزيز بيئة العمل  اليوم العالمي لذوي اإلعاقة 

أهدافنا لزيادة التنوع في عمانتل 

توفير بيئة عمل تتسم بالشمولية والثقة للشباب 

نقل التركيز من الداخل للخارج من خالل توسعة االستراتيجية لتطوير 2-1 من المنتجات والخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات فئة 
الشباب في سلطنة عمان

زيادة معارف والشباب ونشر ثقافة العمل الحر واالبتكار بينهم 

)103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 404-1(

نؤمن في عمانتل بأن التعلم أمر هام وحيوي ويجب علينا توفير كافة األدوات المطلوبة للموظفين لتمكينهم من تحقيق النمو 
والتطور على المستوى الشخصي والمهني. كما نؤمن أيضا بأن لدينا واجب تجاه تعزيز قدرات وكفاءات ومعارف موظفينا حتى 
للتغيير  وتخضع  بالمرونة  لدينا  والتطوير  المعرفة  استراتيجية  تتسم  لذلك،  المستقبل.  متطلبات  لتلبية  أفضل  بشكل  نؤهلهم 
والمراجعة كل عامين من أجل تلبية احتياجات السوق. نقوم ببناء االستراتيجية على أساس تمييز القدرات والمهارات المستقبلية 

وبما يضمن تأهيل الموظف وإعداده لتولي مسؤوليات جديدة أو للترقي بالشكل المطلوب في السلم الوظيفي. 

المعرفة والتدريب الرقمي 

منذ عام 2020، ركزت وحدة الموارد البشرية بالشركة على تحويل مبادرات التعليم والتدريب الرقمية إلى المنصات الرقمية، بلغ 
متوسط ساعات التدريب لكافة الموظفين والموظفات خالل عام 2020 و2021 نحو 13 ساعة. تم إكمال هذه الساعات بشكل 
أساسي من خالل المنصات الرقمية وخاصة منصة أدمي، ومنصة لينكدإن وهي المنصات التي قمنا بتوفير رخص استخدامها 
للموظفين مجانًا. كما قمنا في عام 2021، بإضافة منصة كورسيرا لقائمة المنصات المتاحة للموظفين. يتم توفير هذه الدورات 

بهدف تعزيز المهارات الفنية والمهارات الناعمة وإصدار الشهادات المهنية. 

تم تحويل الدورات التدريبية، المصممة لتعزيز المهارات الناعمة ومهارات القيادة لدى الموظفين للمنصات الرقمية في بداية 
2020 أيضا. وفي عام 2021، قمنا بتطوير أسلوب معرفة هجين ُيمكن الموظفين من الحصول على المعرفة من خالل التدريب 
تم  التي  المعرفة  لقياس مدى  الدورة  وبعد  الدورة  قبل  تقييم  البرامج من خالل عمل  مثل هذه  نجاح  قياس  يتم  االفتراضي. 

اكتسابها وكذلك من خالل تحديد مدى ارتباط مثل هذه البرامج باستراتيجية الشركة. 

من بين المبادرات التي قامت بها عمانتل في عام 2020 و2021 ابتكار وتعزيز آلية التدريب المستخدمة في مركز االتصال الخاص 
تحسين  إلى  النهاية  في  يؤدي  ما  وهو  الرقمية  والمعرفة  الفيديو  وأدوات  الرقمية  المعرفة  يستخدم  ببرنامج  خرجنا  بالشركة. 

مستوى جودة الخدمات المقدمة للمشتركين ومستوى معرفة الوكيل.

التعلم والتطوير

تم إكمال 7524 دورة 21000 فرصة تدريب عن 
طريق االنترنت 1920 موظف 2020

تم إكمال 5397 دورة 18236 فرصة تدريب عن 
طريق االنترنت 1626 موظف 2021

التدريب على رأس العمل )إثراء( 

بالبناء على مبادرة 2019، يسعى برنامج إثراء للتدريب على رأس العمل إلى بناء قدرات الشباب العماني من خالل قيام العاملين 
في مراكز االتصال في عمانتل بتوجيه الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل. 

نعمل على توسعة برنامج إثراء ليشمل مختلف اإلدارات في عمانتل بدعم من جهاز االستثمار العماني. 

برامج التدريب الداخلي 

يسعى برنامج التدريب الداخلي إلى تحقيق هدفين هما اكتشاف المواهب ورد الجميل للمجتمع. يمكن للخريجين الجدد التقدم 
للحصول على التدريب مباشرة من خالل موقع الشركة. عند اختيار المتدرب، سيكون لديه الفرصة الكتساب خبرة عملية والعمل 
مع خبراء في المجال المناسب له والمشاركة في برامج التعلم والتطوير. خالل فترة الجائحة، قامت عمانتل بتحويل برامج التدريب 
الداخلي لها للمنصات االلكترونية. قام فريق العمل بتحديد النقاط الجوهرية لكل وحدة وقام بعمل دورات تدريبية عن طريق 

االنترنت قبل توزيعها على الفرق المعنية. 

المتدربين الذين تم قبولهم

180 2020

60 2021
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)103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6(   

تولي عمانتل أهمية كبيرة بسعادة وراحة وفاهية وأمن موظفي�ها 

نولي أهمية كبيرة للصحة الجسدية والعقلية والنفسية لموظفينا، ولذلك قمنا خالل عامي 2020 و2021 بتنفيذ العديد من 
المبادرات التي تشجع الموظفين على المشاركة في فعاليات مختلفة تسهم فيـى تمتعهم بصحة أفضل. 

في عام 2020، ومع بداية انتشار فيروس كوفيد19-، قمنا بتدشين 4 برامج للياقة البدنية عن طريق االنترنت خالل شهر رمضان 
بهدف مساعدة موظفينا على تحسين الحالة الصحية الخاصة بهم خالل فترات الراحة. القى البرنامج تجاوبًا كبيرا من الموظفين 
ويتضح ذلك من أن عدد المشاركين فيه ارتفع إلى 55 شخص. من بين البرامج األخرى التي قمنا بتدشينها برنامج “ توعية عند 
العودة للعمل من المكتب” وهو البرنامج الذي ركز على الصحة النفسية والعقلية للموظفين. تم تصميم البرنامج لتسهيل عملية 
التأكيد على القواعد الجديدة للعمل في المكاتب. حضر أكثر من 600  االنتقال من العمل من المنزل إلى العودة للمكتب مع 

موظف هذا التدريب. 

يلعب موظفنا أهم دور في عمانتل – إدارة العالقات مع أصحاب المصلحة والتواصل معهم. لهذا، من الضروري بالنسبة لنا أن 
نتواصل مع موظفينا ونتعرف على آرائهم ومداخالتهم بما يضمن اإلضافة الستراتيجياتنا وخطط العمل. للقيام بذلك، نستخدم 

الوسائل المختلفة لقنوات التواصل للتواصل مع موظفينا. 

رفاهية الموظفين

صحة الموظفين

 إشراك الموظفين

           استبيان إشراك الموظفين      

قمنا بعمل آخر استبيان حول إشراك الموظفين في عام 2017 وكان المعدل %78. نخطط لتنفيذ استبيان آخر في عام 
2022 وهدفنا الوصول بالنسبة إلى 80%. 

تم اتخاذ اإلجراءات التالية في عام 2020 و2021 بناء على التغذية المرتدة التي حصلنا علي�ها من االستبيان: 
• تنظيم ورش عمل ومبادرات إشراك موظفين لتحقيق ما يلي 

• التمكين – تم عمل ورش عمل حول دليل الصالحية لكافة األقسام 
• تمكين خطط ENG&COM عبر كافة األقسام بالشركة لزيادة مستوى الوعي والفهم.

• فعاليات التكريم: تم تنظيم 9 فعاليات لتكريم الموظفين المجيدين و6 ورش عمل وتوزي�ع أكثر من 400 شهادة تقدير. 
• االشراك الهجين لنموذج التشغيل الجديد: برنامج أولمبياد رقمي ومواهب إلشراك الموظفين الذين يعملون في المقر

الرئيسي أو في المناطق خارج مسقط أو المناطق البعيدة: مسابقات للموظفين وأطفالهم. 
• الصحة النفسية: تم تنظيم عدة جلسات مع متخصصين لتعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية وتم تغطية مواضي�ع هامة مثل

كيفية التعامل مع القلق والتوتر وزيادة الضغوط خاصة خالل فترة الجائحة كما تم عمل جلسات لياقة بدنية عن طريق االنترنت. 

          استبيان القيادة 360 

أسلوب شامل لجمع التغذية المرتدة بشكل كامل من كل قائد )المدراء، التابعين واألقران(. يقيم االستبيان نقاط القوة 
نتائج  توضح  التطوير.  أولويات  ويحدد  المستقبلية  والوظائف  الحالية  بالوظيفة  يتعلق  فيما  الحالي  األداء  في  والفرص 
االستبيان أن نتائج عمانتل تعتبر ضمن المعايير العالمية المتعارف علي�ها في هذا المجال. ومع ذلك نخطط في عام 2022 

لعمل استبيان جديد بهدف تحسين النتائج بنسبة 0.1. 
ركزنا في عام 2020 وعام 2021 على اإلجراءات التالية بناء على المالحظات التي حصلنا علي�ها من االستبيان

• طورنا ونفذنا استراتيجية جديدة إلشراك القيادات 
• نظمنا اجتماعات عمل وورش عمل للقيادات للتعريف باألبعاد الرئيسية الستراتيجية “ نتقدم بثقة “

)التركيز، التمكين، النتائج، التوسع( 

          استبيان السعادة في العمل

نقوم بتقييم مستوى سعادة ورضا ومعنويات الموظفين والحوافز المقدمة لهم في مكان العمل. في عام 2021، خرجنا 
من االستبيان بالنتائج التالية: 

• حققنا أعلى معدل إحساس بالوالء والرضا )أكثر من 80%( 
• %75.5 يوصي بعمانتل كمكان يمكن الشعور بالسعادة عند العمل فيه. 

• فقط %28.5 عبروا عن عدم رضا مع مستوى الحوافز والمزايا. 
نخطط لعمل االستبيان بشكل سنوي لتقييم مدى النجاح في تنفيذ الخطط الموضوعة
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معدل الدوران الوظيفي 

بسبب انتشار الجائحة في عام 2020، سجلنا معدل دوران وظيفي عالي لكافة الموظفين في عام 2020. إال أننا ومع التعافي 
بشكل جيد في عام 2021، نجحنا في تخفيض هذه النسبة بـنحو 7% 

توفر عمانتل لجمي�ع الموظفين القدرة على العمل في بيئة عمل آمنة ومريحة من أجل ضمان سالمتهم وتجنب المشاكل الصحية 
المحتملة التي تسببها ظروف العمل، قمنا بتطوير نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة لتقييم وتتبع وتخفيف المخاطر المتعلقة 

بالصحة والسالمة والبيئة للموظفين.

يضمن نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة المعمول به في الشركة تطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية مع العمل على 
موائمة هذه األنظمة مع سياسات الشركة والتشريعات واللوائح العمانية. تضم العناصر الثمانية لنظام إدارة الصحة والسالمة 

والبيئة في عمانتل:

1. التنظيم والمسؤوليات والموارد والمعايير والوثائق

2. القيادة وااللتزام

3. السياسة واألهداف االستراتيجية

4. إدارة المخاطر واآلثار

5. التخطيط واإلجراءات

6. التنفيذ والتشغيل

7. التأكيد: المراقبة والتدقيق

8. المراجعة

إلى جانب نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة، لدينا أيًضا دليل الصحة والسالمة والبيئة الذي تم توفيره وإتاحته لجمي�ع موظفي 
عمانتل. في عام 2020، قمنا بتدريب 370 من الفنيين والمهندسين من العاملين لدينا على موضوعات رئيسية من الدليل. كما 
قمنا بإجراء 5 دورات تدريبية حول معدات الحماية الشخصية لـعدد 300 من الفنيين والمهندسين في عمانتل. تم خالل هذه 

الدورات التعريف بأهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة المواقع الخارجية. 

ومن المجاالت األخرى التي تركز علي�ها عمانتل منصة knowbe4 التدريبية حيث يتلقى الموظفون إشعاًرا بأن علي�هم حضور دورة 
الموظفين.   المنصة استهدفت جمي�ع مستويات  تقديم 5 دورات عبر هذه  بالفعل  تم  والبيئة.  الصحة والسالمة  تدريبية حول 

يتمثل الهدف الخاص بعام 2022 في زيادة عدد الدورات والمشاركين.

نعتبر أن من مسؤوليتنا األساسية توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة لكل موظف. لذلك، قمنا بتطبيق آلية شاملة لتنظيم عملية 
التظلمات والشكاوى.

التظلم في القضايا غير المتعلقة باإلجراءات التأديبية: يقدم الموظفون شكاواهم كتابًيا إلى رئيس الوحدة الذي يتعين عليه حلها 
في غضون يومي عمل. إذا لم يتم التوصل إلى حل، يتم تصعيد الشكوى إلى رئيس شؤون الموظفين. وإذا لم يتم التوصل إلى 

حل  فإن الخطوة األخيرة تتمثل في اللجوء إلى الرئيس التنفيذي.

التظلم في القضايا المتعلقة باإلجراءات التأديبية: يقدم الموظفون شكاواهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي، في غضون 5 أيام 
من اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدهم. يتم اتخاذ القرار النهائي والحل في غضون 7 أيام من تاريخ تقديم الشكوى.

اإلجراءات التصحيحية:

• يستقبل فريق رعاية الموظفين الحاالت

• يقوم فريق رعاية الموظفين بدراسة الحالة وإعداد التحليل لمناقشته مع الفرق المعنية

• يقوم فريق رعاية الموظفين بصياغة التوصيات لكل حالة

• يتم إرسال التوصيات إلى اإلدارة العليا للتوجيه

• يتم إرسال الردود إلى الموظف وفقا لتعليمات اإلدارة العليا

الموظفين حسب سنوات الخدمة

2021 2020 2019

%3 %10 %2 معدل الدوران الوظيفي بين 
الموظفين

%1 %1 %1 معدل الدوران الوظيفي بين 
الموظفات

%4 %11 %2 معدل الدوران الوظيفي الكلي

صحة وسالمة الموظفين

آلية تقديم الشكاوى والتظلمات

2021 2020

2 6 عدد التظلمات التي تم استالمها

%100 %100 % من التظلمات تم رفعها لإلدارة العليا 
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لها ال سيما وأنها شركة وطنية، نعتقد أن مسؤوليتنا هي جذب  أولوية  التعمين وتعتبرها  تولي عمانتل أهمية كبيرة لقضية 
المواهب المحلية وتوفير فرص عمل لبناء القدرات على المستوى الوطني وتعزيز التطوير الوظيفي للمساهمة في بناء بالدنا 
التعمين من خالل تحقيق النسبة المئوية المحددة من جانب الجهات المعنية. كان الهدف يتمثل في  الغالية. تعزز سياساتنا 

الحفاظ على نسبة تعمين 90 ٪. قمنا في عام 2021 بتعيين 29 خريًجا عمانًيا جديًدا و42 موظًفا من ذوي الخبرة.

في عام 2020 و2021، قمنا بتنفيذ 3 مبادرات رئيسية أسهمت فيـى زيادة عدد الموظفات 
وكان لهذه الدورات دور في تمكين النساء.

تدرك عمانتل أهمية التنوع بين الجنسين بين الموظفين مع تكافؤ الفرص للجمي�ع. يعد التنوع عنصًرا أساسًيا في الثقافة العامة 
لعمانتل وينعكس ذلك في جوهر شركتنا والطريقة التي نعمل بها. على مدى السنوات القليلة الماضية، سعت عمانتل بكل ما 
لدي�ها من إمكانات لسد الفجوة بين الجنسين، ومع مرور كل عام نشهد المزيد من التحسن ونقترب من تحقيق الهدف المنشود.

الموظفات بعد   زيادة عدد  الذي كان في عام 2019 حيث تمكننا من  الموظفات  العام بنفس عدد  اختتمنا   في عام 2021، 
خسارتنا الطفيفة لبعض الموظفات في عام 2020. ومع ذلك، فقد تمكنا من تحقيق نمو كبير في التعيينات الجديدة وعدد 

النساء في اإلدارة العليا.

نعزز التعمين من خالل:

• الجيل زد، مبادرة تتمحور حول األفراد وتعمل على تدريب الشباب العماني على االبتكار واألداء المهني والتميز. بعد تدشين
المبادرة في مارس 2020، سرعان ما تحولت إلى منصة لرقمية عبر اإلنترنت لضمان استمراريتها مع االلتزام بمعايير السالمة.

سيضيف المشاركون المدربون في إطار هذا البرنامج مهاراتهم إلى مختلف القطاعات في سلطنة عمان وما يساهم في زيادة
معدالت التعمين.

• قيادة استقدام مواطنين بالتعاون مع وزارة العمل

• تنفيذ خطة إحالل شاملة للموظفين الوافدين مع القيام بالترتيبات الالزمة التي تضمن نقل المعرفة للموظفين العمانيين

التعمين

التنوع بين الجنسين

2021 2020 2019

2062 2236 2254 عدد العمانيين والعمانيات

%92 %91 %91 % التعمين 

2021 2020 2019

2,240 2,449 2,484 عدد الموظفات بنظام الدوام الكامل

1,700 1,917 1,944 عدد الموظفين

%76 %78 %78 نسبة الموظفين الذكور

540 532 540 عدد الموظفات

%24 %22 %22 نسبة الموظفات

70 22 20 عدد الموظفين الجدد

%40 %36 %20 نسبة الموظفات في التعيينات الجديدة

2021 2020 2019

39 35 33 إجمالي وظائف اإلدارة العليا

3 2 2 عدد الموظفات في اإلدارة العليا

36 33 31 عدد الموظفين في اإلدارة العليا 

30 25 33 عدد العمانيين في اإلدارة العليا 

اإلدارة العليا 

من خالل تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، يكون لدينا منظور إداري مختلف 
ونهج جديد تجاه الموظفين وهو النهج الذي يؤدي إلى مزيد من التعاون والمرونة 

والشمولية وروح الفريق الواحد في مكان العمل. 
دور المرأة في القيادة

نخلق بيئة العمل التي يتم في�ها احترام الجمي�ع مهما كانت وظيفته والوحدة التي 
يعمل بها والتي يتم العمل في�ها أيضا على تعزيز حضور النساء عبر كافة المستويات.  النساء في وحدات الشركة 

نسعى للتأكد من أن اللواتي يعملن في عمانتل لدي�هن القدرة على التدرج في السلم 
الوظيفي وتولي الوظائف القيادية 

تعيين المزيد من الكوادر النسائية 
في وظائف اإلدارة العليا
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)103-1, 103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1(

8. المسؤولية 
االجتماعية

خالل العامين الماضيين من الجائحة، واصلت عمانتل التركيز على خلق قيمة ألصحاب المصلحة والمجتمعات التي نعمل في�ها. 
ينصب التركيز األساسي لمسؤوليتنا االجتماعية على تمكين النمو وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع مستفيدين من خبراتنا 
وقدراتنا التقنية، ونسعد بدورنا في تمكين النمو  من خالل منصة المسؤولية االجتماعية الخاصة بنا، وفيما يلي نوضح إنجازاتنا 

على مدار العامين الماضيين:

التعليم

6 شراكات استراتيجية 
9 شراكات استراتيجية 10 مبادرات رئيسية  

شراكة استراتيجية واحدة 7 شراكات استراتيجية 

4 مبادرات رئيسية11 منحة دراسية  

25 آلة تجمي�ع قنينات المياه البالستيكية7 مبادرات رئيسية
           في مختلف مناطق محافظة مسقط 

270,152 مستفيد 227,548 مستفيد

2,057 مستفيد

 أثر المسؤولية االجتماعية في عام 2020 وعام 2021

ريادة األعمال

البيئة  رفاهية المجتمع

أثرت جائحة كوفيد-19 في بدايتها  على بعض العمليات ، إال  أننا كشركة اتصاالت نسعى دائما للعب دور حيوي في إبقاء الجمي�ع 
على تواصل. لذلك وفي ظل هذه الظروف سألنا أنفسنا سؤاال هاما” وهو كيف يمكن أن نساهم في التخفيف من تأثير الجائحة  
وكيف يمكن ضمان استمرارية التواصل بين أفراد المجتمع والعمل بسالسة؟ خرجنا بثالثة مجاالت تركيز رأينا أننا مؤهلون للعب 

دور حيوي في�ها وهذه المجاالت هي: 

مبادرة الطباعة ثالثية األبعاد          

دشنت عمانتل مبادرة الطباعة ثالثية األبعاد مستفيدين من القدرات والجهود التي تمتلكها عمانتل في مجال الطباعة ثالثية األبعاد في 
طباعة مستلزمات طبية للعاملين في وزارة الصحة. 

عدد المستفيدين: 1000

حملة “معا، لكم، لعمان” 

• قمنا بتدشين حملة تبرع بالتعاون مع جمعية دار العطاء لمساعدة المتأثرين بفيروس كوفيد-19 من خالل إرسال رسالة نصية
قصيرة إلى 90001. 

• قمنا بدعم فئة الصم من خالل توفير ترجمة بلغة اإلشارة لرسائل التوعية بفيروس كوفيد-19

إرسال أكثر من 58 مليون رسالة للتوعية
بجائحة كوفيد-19

تدشين حملة تبرع عن طريق إرسال رسالة نصية
قصيرة إلى 90006 لدعم المصابين بكوفيد-19

توفير 40 جهاز مودم لمركز 
اتصال وزارة الصحة 

دعم الحملة الوطنية للتحصين
ضد كوفيد-19 من خالل تقديم 40 جهاز 

حاسب آلي محمول

توفير  أول 24000 عدة فحص
كوفيد-19 لوزارة الصحة 

العيادات االفتراضية 

أجهزة  بإستخدام  اإلفتراضية  العيادات  عبر  بعد  عن  للمرضى  الطبية  االستشارات  تقديم  إمكانية  السلطاني  للمستشفى  عمانتل  وفرت 
الهاتف النقال أو الحاسب اآللي المحمول وهو ما وفر الوقت والجهد 

كانت العيادة االفتراضية بمثابة منصة لألطباء للدخول على التطبيقات الداخلية والمستندات الخاصة بالمريض من أي مكان باستخدام 
قناة مؤمنة عبر االنترنت. 

المرحلة األولى )3 شهور(: 36 طبيب 

المرحلة الثانية )6 شهور(: 60 طبيب 

 الصحة العامة
)بالشراكة مع وزارة الصحة(

مجاالت التركيز

19-
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التعليم
)بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم(

منصة جوجل التعليمية 

وفرنا منصة لألغراض التعليمية لدعم عملية التعليم عند بعد في السلطنة
عدد المستفيدين: 772,506

توفير 555 جهاز حاسب آلي محمول للطلبة من أبناء أسر 
محدودي الدخل واألشخاص من ذوي اإلعاقة لدعم التعلم

عن طريق االنترنت

قدمنا 100 جهاز لوحي لدعم تحويل المحتوى 
التعليمي وتحميله في المنصة التعليمية.

تطوع 20 من موظفي عمانتل لمدة 2009 ساعة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19

 التطوع

البيئة رفاهية المجتمع ريادة األعمال التعليم 

جعل السلطنة نموذًجا 
يحتذى به في الوعي البيئي 

بين جمي�ع فئات المجتمع

االستفادة من وتسخير 
التكنولوجيا لضمان تعزيز رفاهية 

المجتمع والتنمية المستدامة 
في جمي�ع أنحاء سلطنة ُعمان

نعمل على أن نكون شركة االتصاالت 
الوطنية الممكنة للتحول الرقمي وتوفير 

حلول تقنية المعلومات واالتصاالت 
وإلهام الشركات الناشئة في مجال الثورة 

الصناعية الرابعة

إنشاء مجتمع رقمي 
من خالل جودة التعليم 

والمهارات التقنية والمهنية

بالنسبة لعمانتل، فإن خلق القيمة والتأثير في المجتمعات العمانية يعني “تمكين المجتمع العماني من خالل بناء مجتمع رقمي 
متصل وتحقيق التنمية المستدامة”. نقوم بذلك من خالل تكوين شراكات استراتيجية تستهدف 4 مجاالت تركيز مختلفة تتماشى 

بشكل وثيق مع ركائز إطار االستدامة لدينا وتساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعات رؤية عمان 2040:

يتم تنفيذ إطار المسؤولية االجتماعية واإلشراف عليه من قبل فريق متخصص في المسؤولية االجتماعية.  ينسق الفريق أنشطة 
المسؤولية االجتماعية مع مجاالت تركيزنا األربعة، ويعمل على خلق شراكات استراتيجية مع األطراف المعنية ويراقب ويقيم تأثير  
مختلف مبادراتنا ومشاريعنا. تتمثل إحدى األدوات التي نستخدمها للقيام بذلك في نموذج طلب دعم  المبادرات المجتمعية 
التقدم بطلباتهم للحصول على  المحتملين من  الموقع االلكتروني للشركة ، وهو ما يضمن تمكين كافة الشركاء  المتوافر عبر 

األشكال المختلفة من الدعم الذي تقدمه عمانتل مع الحفاظ على نهجنا في إحداث التأثير.

فريق معًا التطوعي

البرنامج  يعد  العماني.  المجتمع  اإليجابي في  والتأثير  التغيير  إحداث  للمساهمة في  التطوعي  للعمل  “معا”  فريق  تأسيس  تم 
منصة لموظفي عمانتل يمكن من خاللها التقدم بطلباتهم للمساهمة في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ورؤية التأثير الذي 
يمكنهم إحداثه كقادة مجتمعيين.  كما يوفر هذا البرنامج التطوعي أيضا الفرصة للموظفين للخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم 

وإنشاء روابط دائمة قوية مع المجتمعات المحلية.

منهجنا في المسؤولية االجتماعية
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نعمل في عمانتل وفي إطار سعينا إليجاد قيمة وتحقيق أثر إيجابي على المجتمعات التي نعمل بها إلى “تمكين المجتمع العماني 
نعمل على  المستدامة”  التنمية  تحقيق  إلى  إضافة  الرقمية  الخدمات  إلى  الوصول  مترابط ويمتلك حق  بناء مجتمع  من خالل 
تحقيق ذلك من خالل الشراكات اإلستراتيجية التي تستهدف 4 مجاالت تركيز أساسية تتواءم مع ركائز إطار عمانتل للمسؤولية 

االجتماعية واحتياجات المجتمع إضافة إلى أهداف رؤية عمان 2040. 

التعليم

تركز ركيزة التعليم على تمكين الجيل القادم من الشباب العماني من خالل التعليم في موضوعات التكنولوجيا واالبتكار والقيادة. 
نؤمن إيمانا راسخا بأن الشباب هم الالعبون الرئيسيون الذين سيساهمون في نقل السلطنة إلى العالمية بشكل أفضل وأكبر، 

وبالتالي من الضروري أن يكونوا مجهزين باألدوات الالزمة لتحقيق هذا الهدف.

الشريك: وزارة التربية والتعليم

عدد الطالب المستهدفين
في المرحلة األولى: 214،748

عدد المدارس الُمستهدفة: 321

وقعت عمانتل ووزارة التربية والتعليم إتفاقية 
لتطوير منهج تقنية المعلومات والبرمجة 

لطالب المدارس االبتدائية في الصفوف 
من األول إلى الرابع. تهدف االتفاقية إلى 

تطوير منهج تعليمي لتزويد الطالب بمهارات 
المستقبل والثورة الصناعية الرابعة تماشيا 

مع رؤية عمان 2040 

الشريك: آوتورد باوند عمان

المستفيدون: 438 طالب وطالبة

عدد المدربين: 36

عدد الموجهين من عمانتل: 22

برنامج قيادة للطالب لتعزيز المهارات الحالية 
وتطوير مهارات جديدة. يركز البرنامج على 

اإلدارة والسالمة واالعتماد على الذات 
والثقة بالنفس.

كما تشجع الشركة موظفي�ها على المشاركة 
في هذه الدورات التدريبية كموجهين 
للطالب، حيث يشارك متطوعون من 

موظفي الشركة في نقل خبراتهم ومهاراتهم 
إلى الشباب العماني.

بسبب جائحة كوفيد -19، لم يتم تنفيذ أي 
أنشطة للبرنامج في عام 2020

الشريك: وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي واالبتكار

المستفيدون: 11 طالب

وقعت عمانتل إتفاقية مع وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي واالبتكار لتوفير )11( 

منحة دراسية لدرجة البكالوريوس لطلبة أبناء 
أسر الضمان االجتماعي. تم تخصيص هذه 

المنح لخريجي العام الدراسي 2019/2020 
في تخصصات اإللكترونيات واالتصاالت 

للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة 
وتشمل كل الرسوم الدراسية ومخصًصا 

شهريا، من المتوقع أن تساهم هذه المنح 
في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت في 

رفد قطاع تقنية المعلومات وزارة التعليم 
العالي بالكفاءات الوطنية.

 برنامج آوتورد باوند عمان

مجاالت التركيز الخاصة بنا

 تطوير سالسل تقنية
 المعلومات والبرمجة

 تمويل منح دراسية ألفراد
أسر الضمان االجتماعي

الشريك: مكتبة األطفال العامة

المستفيدون: 1،665 طفل

أنشأت عمانتل ركن االبتكار في مكتبة األطفال 
العامة بالقرم. يوفر الركن أدوات تعليمية 
تفاعلية تهدف إلى نشر المعرفة الرقمية 
لدى األطفال من خالل حلول تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت الذكية. يشتمل ركن 
االبتكار على طابعات ثالثية األبعاد ودوائر 

إلكترونية تفاعلية وأجهزة تصني�ع حسب 
الطلب، إلى جانب عرض تجارب حية. يتم 

استخدام ركن االبتكار أيضا كمنصة تعليمية 
يمكن لألطفال من خاللها تعلم المعلومات 

واألنظمة القائمة على التكنولوجيا الرقمية من 
خالل تجارب عملية حية .

الشريك: جامعة السلطان قابوس

المستفيدون: 2300 طالب وطالبة

وقعت جامعة السلطان قابوس وعمانتل 
إتفاقية بشأن برنامج تعاون يساهم في 

إنشاء مركز حديث لالبتكار ونقل التكنولوجيا 
بجامعة السلطان قابوس. يعد برنامج 

التعاون هذا جزء من الجهود المشتركة 
لتعزيز االبتكار في سلطنة عمان وخلق 

الظروف التي من شأنها تعزيز مساهمته في 
دفع النمو االقتصادي، وتحسين حياة األفراد 

في سلطنة عمان، وخلق اقتصاد قائم على 
االبتكار والمعرفة.

الشريك: وزارة التربية والتعليم

المستفيدون: شارك 8،500 طالب 
وتأهل 60 منهم )في النسختين اللتان تم 

تنظيمهما(

ي�هدف أولمبياد عمانتل للبرمجة إلى 
اكتشاف وتشجي�ع الطالب على تعزيز 

المهارات والقدرات العقلية الالزمة للبرمجة. 
يسعى البرنامج إلى إعداد جيل من الطالب 

المنخرطين في البرمجة لمواكبة متطلبات 
الثورة التكنولوجية المتسارعة وأبرز تطبيقاتها 

مثل الذكاء االصطناعي والروبوتات وإنترنت 
األشياء وغيرها.

المستفيدون: 4 متدربين

برنامج “إعداد” هو برنامج تدريبي مقرون 
بالتوظيف ي�هدف إلى تزويد الطالب 

بالمهارات الوظيفية األساسية وتطوير 
خبراتهم من خالل تعريضهم لبيئة العمل 

لمدة عام دراسي واحد.

ركن االبتكار من عمانتل

أولمبياد عمانتل للبرمجة

 برنامج إعداد

مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا
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ريادة األعمال

نؤمن في عمانتل أن الشركات الناشئة تلعب دوًرا مهًما في بيئة العمل في السلطنة حيث أنها تساهم في اإلعداد لمواكبة 
التطورات المتالحقة وتلبية احتياجات وظائف المستقبل. لذلك استثمرنا في أن نصبح منصة لريادة األعمال مع التركيز بشكل 

أكبر على المجاالت القائمة على التكنولوجيا.

الشريك: شركة إدالل

المستفيدون: 270.000 مشترك

أطلقت عمانتل منصة “إدالل” في عام 
2017 بالشراكة مع مؤسسة إدالل. منصة 

إدالل هي مشروع لالبتكار ي�هدف إلى  
مشاركة الخبرات والمعارف والمهارات التي 
يقدمها خبراء ومحترفون وأصحاب المعارف 

والمهارات من سلطنة ُعمان إلثراء المحتوى 
العربي. تقدم منصة إدالل وهي أول منصة 

الكترونية عمانية للتعليم المفتوح محتوى 
مرئي بمدة قصيرة والهدف منه تقديم 

خالصة المعلومة بجودة عالية. ونتيجة لذلك، 
تم تكريم منصة إدالل ضمن جوائز السلطان 

قابوس لإلجادة في الخدمات اإللكترونية 
كأفضل خدمة إلكترونية في فئة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في نسختها السادسة 

عام 2018، تقديرًا لجهودها في نشر 
المعرفة الرقمية.

الشركاء: وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي واالبتكار، وزارة الثقافة والرياضة 

والشباب، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، الصندوق العماني 

للتكنولوجيا، وزارة النقل واالتصاالت وتقنية 
المعلومات 

المستفيدون: 130

ي�هدف برنامج Upgrade لدعم جهود التحول 
الرقمي، ونشر ثقافة ريادة األعمال واالبتكار 

بين الشباب العماني، وتوفير المزيد من 
فرص العمل الحر لخريجي تخصصات تقنية 

المعلومات واالتصاالت العمانيين. حصل  كل 
فريق فائز على 12000 ريال عماني كتمويل 
 Upgrade أولي من عمانتل، يتضمن برنامج
برنامج احتضان شامل في مختبرات عمانتل 

لالبتكار وبرنامج لتطوير األعمال، وفرص 
للتدريب في الشركات الدولية.

الشركاء: هيئة تنظيم االتصاالت وأوريدو

تم توقي�ع إتفاقية مع هيئة تنظيم االتصاالت 
إلنشاء 3 مراكز لبي�ع وصيانة الهواتف النقالة 

وملحقاتها في محافظتي مسقط ومسندم، 
ي�هدف هذا المشروع إلى خلق فرص عمل 

للعمانيين من أسر الضمان االجتماعي.

 منصة إدالل

 Upgrade برنامج

مراكز صيانة
الهواتف النقالة

رفاهية المجتمع

بصفتنا الشركة الرائدة في تقنية المعلومات واالتصاالت، فإننا نفهم أهمية التكنولوجيا في نمو المجتمع والرفاهية والتنمية 
المستدامة ولذلك نسعى جاهدين الستخدام خبراتنا ومواردنا للعمل مع الشركاء المحليين من أجل غد أفضل.

الشريك: وزارة التنمية االجتماعية

المستفيدون: 4 جمعيات فائزة
و6 عضوات مجيدات )في نسختين(

بمناسبة تخصيص السابع عشر من أكتوبر 
من كل عام يوما للمرأة العمانية وإيمانا 

بأهمية دعم وتعزيز جهود جمعيات المرأة 
العمانية في مجال تمكين المرأة وإبراز 

جهودها ودورها في اإلسهام في خدمة 
المجتمع، تم إطالق مسابقة “مبادرة” والتي 

تهدف إلى دعم وتعزيز دور المرأة في 
مؤسسات المجتمع المدني، لتكون ضمن 
اآلليات الفعالة لزيادة مشاركتها في الحياة 

العامة، وإعطاء المرأة المزيد من الفرص 
للمشاركة في التنمية، وهو ما يساهم في 
صقل خبراتها وبناء قدراتها. من خالل تحفيز 

جمعيات المرأة العمانية على المساهمة في 
دعم المجتمع لألنشطة الموجهة للمرأة. 

الشريك: جامعة السلطان قابوس 
واليونيسف ووزارة التنمية االجتماعية

المستفيدون: 800-600 )طفل و
ولي أمر وأخصائي(

المؤتمر الخليجي األول للتوحد هو عبارة عن 
منصة تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة 

اإلقليميين والمحليين الذين يجمعونهم 
مًعا لتبادل أحدث المعارف والممارسات 

المتعلقة بالرعاية الصحية لألطفال المصابين 
بالتوحد واضطرابات الصحة العقلية األخرى 

في سلطنة عمان.

الشريك: دار العطاء
المستفيدون: بحدود 20 أسرة كل عام

152 منزال منذ بدأ التعاون عام 2014

الشريك: جمعية المحامين العمانية
المستفيدون: 120 معسر

حملة ترميم وصيانة المنازل 

حملة سنوية أطلقتها عام 2014 عمانتل 
بالشراكة مع جمعية دار العطاء في شهر 
رمضان المبارك لتلبية احتياجات المجتمع 
المحلي ورسم البسمة على وجوه أفراد 
األسر المحتاجة من خالل حمالت خيرية 

تشمل ترميم منازلهم.

حملة فك كربة

أسهمت عمانتل في لم شمل السجناء 
المعسرين مع عائالتهم خالل شهر رمضان 
والعيد من خالل دعمها لحملة “فك كربة” 
بالشراكة مع جمعية المحامين العمانية من 

خالل تبرعات الشركة والموظفين.

عدد المتطوعين: 150

ساعات المتطوعين: 8400

كانت عمانتل من أوائل الشركات المساهمة 
في دعم جهود إغاثة األسر واألفراد 

الذين تأثروا باإلعصار المداري شاهين في 
محافظة الباطنة وذلك بالتعاون مع الهيئة 

العمانية لألعمال الخيرية حيث قامت عمانتل 
بتخصيص 500 ألف ريال لدعم هذه الجهود. 

كما نظمت الشركة حملة لتنظيف المنازل 
والشوارع والمرافق العامة المتضررة وتوزي�ع 

اإلمدادات على العائالت المتضررة من خالل 
فريق “ معًا” التطوعي بمشاركة مجموعة 

كبيرة من موظفي الشركة.

جائزة مبادرة

 المؤتمر الخليجي األول
للتوحد

حملة عمانتل الرمضانية

 دعم عمانتل للمتضررين
  من إعصار شاهين
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الشريك: مستشفى جامعة السلطان قابوس

الدعم العيني: أكثر من 900 ألف رسالة 
)عدد الرسائل القصيرة المرسلة(

تساهم عمانتل في نشر الوعي بأهمية التبرع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى 
جامعة السلطان قابوس. قامت عمانتل 
منذ بداية الحملة بإرسال رسائل توعوية 

لمشتركي الشركة. ركزت الحملة على زيادة 
عدد المتبرعين، خاصة خالل فترة اإلغالق 

وشهر رمضان واألعياد، وهي أوقات ينخفض 
في�ها عدد المتبرعين بشكل كبير. تهدف هذه 

الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم 
الذي يمكن أن يساعد في إنقاذ األرواح.

الشريك: الجمعية العمانية للسرطان

المستفيدون: 1380 مريض
تم توفير 64000 زجاجة مكمالت غذائية

تدعم عمانتل بشكل مستمر الجمعية 
العمانية للسرطان في تنظيم أنشطة مختلفة 

لجمع التبرعات لتوفير األدوية والمكمالت 
الغذائية الالزمة لمرضى السرطان في 

السلطنة، وخاصة أولئك الذين يخضعون 
للعالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي.

ولتعزيز التكافل االجتماعي قدمت الشركة 
خدمة التبرع للجمعية من خالل خدمة 

الرسائل النصية القصيرة وهي خدمة تمكن 
األفراد من التبرع بقيمة ريال واحد شهريًا عن 
طريق إرسال رسالة نصية قصيرة بكلمة تبرع 

إلى الرقم )90233(.

حملة التبرع بالدم

دعم الجمعية العمانية 
للسرطان

 البيئة

تدرك عمانتل أن بصمتها وتأثيرها يشمل أيًضا مسؤوليتها تجاه البيئة. نهدف إلى أن نكون نموذًجا يحتذى به لمجتمعنا ونشجع 
على فهم كيفية خلق مستقبل أخضر مستدام بشكل أفضل.

الشريك: لشركة العمانية القابضة
لخدمات البيئة )بيئة(

عدد اآلالت: 25

بالتعاون مع لشركة العمانية القابضة لخدمات 
البيئة )بيئة(، أطلقت عمانتل آالت تجمي�ع 

قنينات المياه البالستيكية لتعزيز ثقافة إعادة 
التدوير وتحقيق مفهوم االقتصاد الدائري 

وتنفيذ مبادرات إعادة التدوير واستعادة 
قيمة المواد وتقليل كمية النفايات المنتجة. 

يتمثل المشروع في توزي�ع 25 آلة في مواقع 
مختلفة بمحافظة مسقط. تهدف آالت البي�ع 

العكسي إلى تشجي�ع ثقافة إعادة التدوير 
والسلوكيات المستدامة في المجتمع 

المحلي من خالل توفير خدمات االتصاالت 
لهذه اآلالت وتوفير برنامج مكاسب كخيار 
للحصول على نقاط عند التخلص من كل  

قنينة بالستيكية.

الجمعيات التي ندعمها

الهيئة العمانية لألعمال 
الخيرية

جمعية االستقامة الخيرية 
اإلسالمية العالمية

جمعية النور للمكفوفين الجمعية العمانية للتوحد
الجمعية العمانية 

للسرطان

جمعية الرحمة  جمعية دار العطاء  جمعية البيئة العمانية
جمعية بهجة العمانية 

لأليتام
الجمعية العمانية 

للمعاقين 

تدعم عمانتل العديد من الجمعيات األهلية من خالل التبرعات الخيرية والشراكات االستراتيجية والبرامج المجتمعية والتطوع 
وأخيرًا من خالل توفير منصة لعمالئنا للتبرع لهم.

آالت البي�ع العكسي

الجمعيات التي ندعمها
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)103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 303-5( 

9. االهتمام 
بالبيئة  

تدرك عمانتل أهمية البيئة والدور الذي نلعبه فيما يتعلق بتغير المناخ. وهذا هو السبب في أننا نقود من خالل تطبيقنا نحن 
الوعي والعمل  البيئية، وخلق  كنموذج بما يضمن أن نكون قدوة لغيرنا ونلتزم بشكل استباقي بمراقبة وتتبع وتقليل بصمتنا 

كنموذج يحتذى به لالهتمام بالبيئة.

نال المبنى الرئيس لعمانتل على شهادة LEED البالتينية من قبل مجلس المباني الخضراء في الواليات المتحدة )USGBC(، بعد 
أن سجل 86 نقطة ليصبح بذلك أول مبنى في سلطنة ُعمان يحصل على الفئة األعلى من هذه الشهادة العالمية المرموقة. 
جاء التصميم الداخلي للمبنى متوافًقا بنسبة ٪100 في استخدام المواد منخفضة االنبعاثات للطاقة، وتم إستخدام مواد معاد 
تدويرها بنسبة ٪59.77 في بنائه، وكانت نسبة ٪46.14 من المواد المستخدمة من مصادر محلية، كما كان الخشب المستخدم 
معتمدا ٪100 من قبل مجلس حماية الغابات، وحقق المبنى نتائج جيدة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتضم واجهة المبنى ألواح 

شمسية لتوليد الطاقة. 

 )306-3 ,306-2 ,306-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1(

نهدف في عمانتل إلى تقليل كمية المواد وبالتالي النفايات في جمي�ع عملياتنا، ومن أجل القيام بذلك، قمنا بتنفيذ وإطالق 
خدمة الفوترة اإللكترونية عبر جمي�ع وحدات أعمالنا. ال تعتبر الفواتير اإللكترونية مالئمة للمشتركين فحسب، بل تسهم أيضا في 

توفير  تكاليف األوراق والتوزي�ع، وهو ما يساعد على خفض البصمة الكربونية لعملياتنا.

المستخدمة وإعادة  البطاريات  للتخلص من  )بيئة(  البيئة  القابضة لخدمات  العمانية  الشركة  أيضا عقد مع   كما وقعت عمانتل 
تدويرها. قمنا خالل  العامين الماضيين، بالتخلص اآلمن من 335 طًنا من البطاريات:

2021 2020

230.1 104.9 البطاريات )الكمية بالطن(

2021 2020 2019

57,935 52,799 68,489 مرافق المياه
 LEED مبنى يستوفي متطلبات الريادة في التصميم البيئي والطاقة

إدارة المخلفات

استهالك المياه

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

تدرك عمانتل أهمية احتساب انبعاثات غازات االحتباس الحراري الخاصة بها والعمل على الحد من انبعاثات الكربون من خالل 
تطوير حلول رقمية. كما تمكنت عمانتل أيضا من خالل تركيب ألواح شمسية في واجهة المقر الرئيسي لشركة عمانتل من إنتاج ما 

مجموعه 835374 كيلوواط ساعة من مصادر الطاقة المتجددة هذا في عام 2021.

ونالحظ أنه كان هناك انخفاض في استخدامنا للكهرباء بين عامي 2019 و2020 نتيجة تنفيذ المبادرات البيئية وتباطؤ النشاط 
االقتصادي بسبب الجائحة. ترجع الزيادة بعد عام 2020 بشكل رئيسي إلى تحولنا إلى الجيل الخامس والتوسعات الرئيسية للبنية 

األساسية في مسقط، ومواقع توصيالت المرافق الجديدة مع مواصلة تشغيل مولدات الديزل. 

2021 2020 2019***

استهالك الطاقة

1,876,190 1,834,140 2,096,722 استهالك البنزين للمركبات المملوكة لشركة عمانتل )لتر(

251,885 255,634 285,916 استهالك الديزل للمركبات المملوكة لشركة عمانتل )لتر(

3,751,813 5,432,216 4,291,000 استهالك الديزل للمولدات )لتر(

161,248,004 160,329,158 165,083,101 استهالك الكهرباء )كيلووات ساعة(

71,986 65,467 66,458 متوسط استهالك الكهرباء لكل موظف )كيلووات ساعة(

البصمة الكربونية
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2021 2020 2019***

انبعاثات الغازات الدفيئة )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

16,161 20,904 18,356 انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة )النطاق 1 *(

151,225 150,363 154,822 انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشر )النطاق 2 **( 

167,386 171,267 173,178 إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة

* يشمل النطاق 1 استهالك البنزين والديزل. تم الحصول على عوامل االنبعاث باستخدام معامالت تحويل الكربون المنشورة من قبل الفريق الحكومي 
الدولي المعني بتغير المناخ في 2006 )إرشادات IPCC9 لقوائم البيانات الوطنية لغازات االحتباس الحراري.

** يشمل النطاق 2 استهالك الكهرباء. يتم اإلبالغ عن عوامل االنبعاثات باتباع الطريقة المعتمدة على الموقع، والتي تستخدم متوسط معامالت االنبعاث 
للشبكة. مستمدة من معامالت التحويل ذات الصلة الصادرة من مزود المرافق العام في سلطنة عمان لعام 2020 

*** تم إعادة ذكر أرقام 2019

المبادرات البيئية

الوقود  على  القائمة  الطاقة  على  اعتمادها  تقليل  على  باستمرار  عمانتل  تعمل 
أو   / و  هجينة  طاقة  مصادر  تركيب  تم  الماضيين،  العامين  مدار  على  األحفوري. 
مصادر طاقة شمسية في 31 موقًعا  وهو ما يمثل 285656 كيلووات ساعة في 
عام 2021. عالوة على ذلك، بدأ نظام األلواح الشمسية الذي تم تركيبه في المقر 
أبريل  من  اعتباًرا  جزئًيا  اإلنتاج  في  كيلووات   746 بقدرة  عمانتل  لشركة  الرئيسي 

2021 وساهم في توفير ما مقداره 549.718 كيلووات ساعة.

الطاقة المتجددة

• إيقاف والتخلص من األنظمة القديمة التي لم تعد مطلوبة لنشاط الشركة

• تركيب معدات طاقة وتبريد عالية الكفاءة

• زيادة درجة حرارة الغرف وتقليل الطاقة الالزمة للتبريد

• تركيب وحدات راديو خارجية تقلل من متطلبات التبريد

مبادرات توفير الطاقة
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)102-55( 

10. فهرس محتوى
معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير   

تم اعتماد النسخة اإلنجليزية لتقرير عمانتل 
GRI لالستدامة لعام 2021 من قبل

لغرض خدمة اإلفصاح، تأكدت خدمات المبادرة العالمية إلعداد التقارير من أن مؤشر المحتوى معروض وأن المراجع لإلفصاح 
40-102 إلى 49-102 تتماشى مع األجزاء المناسبة في محتوى التقرير. 

العالمة التنظيمية لخدمة اإلفصاح 
رقم الصفحة / الرابط اإلفصاح معايير المبادرة العالمية

إلعداد التقارير 
المعيار 101: التأسيس: 2016 

المعيار 102: اإلفصاح العام 2016 
8 اسم الشركة 102-1

معلومات خاصة بالشركة

12
األنشطة، المنتجات والخدمات والعالمات 

التجارية
102-2

ص.ب 789 رمز بريدي 112 روي،
سلطنة عمان

موقع المبنى الرئيسي  102-3

17 موقع العمليات  102-4
12 الملكية والشكل القانوني 102-5
15 األسواق التي تنشط في�ها  102-6
14 حجم الشركة  102-7
56 معلومات حول الموظفين والعاملين اآلخرين  102-8
52 سلسلة التوريد  102-9

52
التغيرات الجوهرية للشركة وسلسلة التوريد 

الخاصة بها 
102-10

24 المبدأ االحترازي أو األسلوب  102-11
24 المبادرات الخارجية  102-12

االتحاد الدولي لالتصاالت، جمعية 
GSMA الهاتف المتنقل العالمي

العضوية في االتحادات والجمعيات  102-13

12 ,11 ,10 بيان صناع القرار 102-14
االستراتيجية

35 التأثيرات والمخاطر والفرص األساسية 102-15

رقم الصفحة / الرابط اإلفصاح معايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير 

12 القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك  102-16
األخالقيات والنزاهة 

28 آليات االستشارات واألمور المتعلقة بالسلوك  102-17

28 هيكل الحوكمة 102-18

الحوكمة

28 تفويض الصالحيات 102-19

28
مستوى المسؤولية عن الموضوعات 

القتصادية والبيئية واالجتماعية 
102-20

24
استشارة المعنيين حول القضايا االقتصادية 

والبيئية واالجتماعية
102-21

28 تشكيل أعلى جهة حوكمة واللجان التابعة لها 102-22

28 رئيس أعلى جهة حوكمة 102-23

28 ترشيح واختيار أعلى جهة حوكمة 102-24

28 تضارب المصالح 102-25

34
دور أعلى سلطة بالشركة في تطوير أغراض 

الشركة، القيم واإلستراتيجية
102-26

35 فعالية إجراءات إدارة المخاطر 102-30

24 قائمة مجموعة األطراف ذات العالقة 102-40

إشراك األطراف ذات 
العالقة

لدى عمانتل نقابة للعمال تمثل كافة 
الموظفين

اتفاقيات التفاوض الجماعي 102-41

24 تحديد اختيار األطراف ذات العالقة 102-42

24
األسلوب المتبع في إشراك األطراف ذات 

العالقة
102-43

24 الموضوعات والقضايا الجوهرية المطروحة 102-44
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رقم الصفحة / الرابط اإلفصاح معايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير 

20
الجهات المشمولة في القوائم المالية 

الموحدة 
102-45

ممارسات اإلبالغ

8 تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوعات 102-46

25 قائمة بالقضايا الجوهرية 102-47
لم يتم اعتبار أن هناك حاجة ضرورية 

إلعادة عرض البيانات 
إعادة عرض البيانات 102-48

لم يكن هناك تغيير مؤثر  التغير في التقارير 102-49

8 فترة إعداد التقارير 102-50

8 تاريخ أحدث تقرير 102-51

8 دورة التقارير 102-52

8 نقطة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير 102-53

8
مطالبات التقارير وفقا لمعايير المبادرة 

العالمية بإعداد التقارير
102-54

80
فهرس محتوى المبادرة العالمية بإعداد 

التقارير
102-55

8 التأكيد الخارجي 102-56

القضايا الجوهرية 

 GRI 200 سلسلة المعايير االقتصادية 

20 شرح القضية الجوهرية وحدودها 103-1
GRI 103: أسلوب 

20اإلدارة 2016 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

قيود السرية: التقييم الداخلي تقييم أسلوب اإلدارة 103-3

20 القيمة االقتصادية المحققة والموزعة 201-1
GRI 201: األداء 
االقتصادي 2016

نأمل الرجوع إلى التقارير السنوية لعمانتل 
2020 و2021 والموجودان على موقع 

الشركة على اإلنترنت
التأثيرات المالية والمخاطر والفرص األخرى 201-2

56 شرح القضية الجوهرية وحدودها 103-1
GRI 103: أسلوب

اإلدارة 2016
56 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

56 تقييم أسلوب اإلدارة 103-3

56
نسبة اإلدارة العليا التي تم توظيفها من 

المجتمع المحلي 
202-2 :GRI202

الحصور في السوق 

66 شرح القضية الجوهرية وحدودها 103-1
GRI 103: أسلوب

66اإلدارة 2016 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

66 تقييم أسلوب اإلدارة 103-3

66
استثمارات البنية األساسية والخدمات 

المدعومة 
203-1 :GRI203

التأثيرات االقتصادية
66غير المباشرة 2016 التأثيرات االقتصادية غير المباشرة المؤثرة  203-2

52 شرح القضية الجوهرية وحدودها  103-1
GRI103: أسلوب 

اإلدارة 2016
52 أسلوب اإلدارة ومكوناته  103-2

52 تقييم أسلوب اإلدارة  103-3

52 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين  204-1 :GRI 104
إجراءات التوريد 2016

رقم الصفحة / الرابط اإلفصاح معايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير 

 GRI 300 سلسلة المعايير البيئية 

76 شرح القضية الجوهرية وحدودها  103-1
GRI 103: أسلوب 

76اإلدارة 2016 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

76 تقييم أسلوب اإلدارة  103-3

76 استهالك الطاقة داخل الشركة 302-1
GRI 302: الطاقة 2016

76 كثافة الطاقة 302-3

76 شرح القضية الجوهرية وحدودها  103-1
GRI 103: أسلوب 

76اإلدارة 2016 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

76 تقييم أسلوب اإلدارة  103-3

76 استهالك المياه  303-5 :GRI 303
المياه والصرف 2018

77 شرح الموضوع الجوهري وحدوده  103-1
:GRI103

77أسلوب اإلدارة 2016 أسلوب اإلدارة ومكوناته  103-2

77 شرح أسلوب اإلدارة  103-3

77
انبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة

) المدى 1( 
305-1

:GRI 305
77االنبعاثات 2016

انبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة
) المدى 2( 

305-2

77 خفض غازات االحتباس الحراري 305-5

76 شرح القضية الجوهرية وحدودها  103-1
:GRI 103

76أسلوب اإلدارة 2016 أسلوب اإلدارة ومكوناته  103-2

76 تقييم أسلوب اإلدارة  103-3

76 إنتاج المخلفات والتأثيرات المؤثرة المرتبطة بها  306-1

GRI204: ممارسات 
التقييم 2016

76
إدارة التأثيرات المؤثرة التي لها عالقة 

بالمخلفات 
306-2

76
إدارة التأثيرات المؤثرة التي لها عالقة 

بالمخلفات
306-3

 GRI 300 سلسلة المعايير البيئية 

76 شرح القضية الجوهرية وحدودها  103-1
GRI 103: أسلوب 

76اإلدارة 2016 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

76 تقييم أسلوب اإلدارة  103-3

59
الموظفين الجدد الذين تم تعيني�هم ومعدل 

الدوران الوظيفي
401-1

GRI 401: التوظيف 
2016

56
المزايا المقدمة للموظفين الدائمين وغير 

المقدمة للموظفين بدوام جزئي أو المؤقتين
401-2

60 شرح القضية الجوهرية وحدودها  103-1
GRI 103: أسلوب 

60اإلدارة 2016 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

60 تقييم أسلوب اإلدارة  103-3
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60 خدمات الصحة المهنية  403-3

GR403: الصحة 
والسالمة المهنية 

2018

60
مشاركة العاملين واالستشاريين واالتصاالت 

المتعلقة بالصحة والسالمة
403-4

60 تدريب العاملين على الصحة والسالمة المهنية  403-5

60 تحسين صحة العاملين  403-6

59 شرح القضية الجوهرية وحدودها  103-1

GRI 103: أسلوب 
اإلدارة 2016

59 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

59 تقييم أسلوب اإلدارة  103-3

59
متوسط عدد ساعات التدريب في العام لكل 

موظف 
404-1 GRI 404: التدريب 

والتعليم 2016

56 شرح القضية الجوهرية وحدودها  103-1

GRI 103: أسلوب 
اإلدارة 2016 

56 أسلوب اإلدارة ومكوناته 103-2

56 تقييم أسلوب اإلدارة  103-3

56 تنوع جهات الحوكمة والموظفين 405-1
GRI 405: التنوع 

والفرص المتساوية 
2016

66 شرح القضية الجوهرية وحدودها 103-1 GRI 103: أسلوب 
اإلدارة 2016

66
العمليات مع إشراك المجتمع المحلي، تقييم 

األثر وبرامج التنمية
413-1

GRI 413: المجتمعات 
المحلية 2016

54
اإلجراءات الُمتخذة مع التأثيرات السلبية 

المؤثرة على المجتمعات المحلية سواء كانت 
التأثيرات فعلية أو محتملة

413-2

8485
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