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ملهــم بن بشيـــر الجـرف 
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي - ٢٠٢١

المساهمون
الكرام

                   
يســرني بالنيابــة عــن مجلــس إدارة الشــركة العمانيــة لالتصــاالت )عمانتــل( أن 
أقــدم لكــم ملخصــًا عــن نتائــج عمليــات الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ 

ديســمبر ٢٠٢١م.

األداء التشغيلي للمجموعة

اإليرادات:
 بلغــت إيــرادات المجموعــة عــن الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢١م 
ــة  ــرة المماثل ــالل الفت ــال خ ــون ري ــة بـــ  ٢5١١ ملي ــال مقارن ــون ري ــو ٢4٠8.3 ملي نح
مــن عــام ٢٠٢٠م. وتشــمل إيــرادات المجموعــة اإليــرادات المحققــة مــن مجموعــة 

زيــن، والتــي ســاهمت بإيــرادات بلغــت  ١887 مليــون ريــال.

 بلغــت إيــرادات عمانتــل )األداء المحلــي( مبلــغ وقــدره 53١.4 مليون ريــال مقارنة 
بـــ 533.١ مليــون ريــال خــالل الفتــرة المماثلــة مــن عــام ٢٠٢٠م . وقــد ســاهم نمــو 
اإليــرادات المحققــة فــي خدمــات الدفــع اآلجــل والنطــاق العريــض الثابــت وبيــ�ع 
الســعات بالجملــة فــي كابــالت االتصــاالت البحريــة فــي إدارة الهامــش لعــام 

٢٠٢١م. 
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المصروفات:
ــال  ــون ري ــى  ٢٠3٠.6  ملي ــة إل ــف التشــغيلية للمجموع ــي المصاري  إنخفــض إجمال
مقارنــة بـــ ٢٠96.4 مليــون ريــال خــالل الفتــرة المماثلــة مــن ٢٠٢٠ ، بانخفــاض قــدره 

.٪3.١

األربــاح:
 حققــت المجموعــة أرباحــًا صافيــة بعــد خصــم الضرائــب بلغــت  ٢33.6 مليــون 
ريــال مقارنــة بـــ ٢٢9 مليــون ريــال حققتهــا المجموعــة فــي عــام ٢٠٢٠م. بعــد خصــم 
حقــوق األقليــة ، بلــغ صافــي ربــح الفتــرة 67.١ مليــون ريــال مقارنــة بـــ 66.9 مليــون 

ريــال فــي عــام ٢٠٢٠م ، بزيــادة قدرهــا ٠.٢٪.

ــاح لعــام ٢٠٢١م  ٢.73  ــلطنة: بلغــت صافــي األرب ــي الس ــة ف ــات المحلي  العملي
مليــون ريــال بانخفــاض قــدره 5.3٪ مقارنــة بــأداء الشــركة فــي عــام ٢٠٢٠م. علمــًا 
بــأن صافــي األربــاح فــي عــام ٢٠٢٠م تشــمل تحقيــق وفــورات فــي المصاريــف لمرة 
واحــدة. وفــي حالــة تعديــل ذلــك، كان مــن الممكــن أن يصــل صافــي الربــح لعــام 
٢٠٢٠م إلــى 68.٢ مليــون ريــال مقارنــة بـــ 73.٢ مليــون ريــال ، وهــو مــا يمثــل زيــادة 
قدرهــا 7.3٪ علــى أســاس ســنوي. ســاهم فــي تحقيــق األداء الممتــاز  كال مــن 
مبيعــات الســعات ذات الهامــش المرتفــع نســبًيا ، والنمــو فــي خدمــة الهاتــف 
المتنقــل آج الدفــع )١9.٢٪ علــى أســاس ســنوي( وإيــرادات النطــاق العريــض 
الثابــت )9.١٪ علــى أســاس ســنوي( علــى الرغــم مــن التراجــع فــي قطــاع إيــرادات 
خدمــات الهاتــف المتنقــل المدفوعــة مســبًقا. وقــد تــم إضافــة إلــى ذلــك خفــض 
تكاليــف التشــغيل والصيانــة واالهــالك مدفوًعــا بإجــراءات اســتباقية لترشــيد 

المصروفــات.  

 بلــغ ربــح المجموعــة للســهم الواحــد خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي فــي 3١ ديســمبر 
٢٠٢١م ٠.٠89 ريــال عمانــي مقارنــة بـــ ٠.٠89 ريــال عمانــي للفتــرة المماثلــة مــن عــام 

٢٠٢٠م.

توزيعات األرباح:
 أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــ�ع أربــاح نقديــة بقيمــة 55 بيســة للســهم خاضعــة 
أربــاح  العوائــد 6١,5٪ مــن  للشــركة، وتبلــغ نســبة  العامــة  الجمعيــة  لموافقــة 

المجموعــة.

قاعدة المشتركين:
 بلــغ عــدد المشــتركين بالســلطنة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢١م فــي كل مــن 
الخدمــات الثابتــة والمتنقلــة نحــو 3.٢٠7 مليــون مشــترك )غيــر شــاملة مشــتركي 
شــركات إعــادة البيــ�ع المرتبطــة مــع عمانتــل(  مقارنــة بـــ 3.٢67 مليــون مشــترك ، 
مســجلة انخفاضــًا بنســبة ١,8٪ عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، فيمــا بلــغ 
إجمالــي قاعــدة المشــتركين شــاملة مشــتركي شــركات إعــادة البيــ�ع 3.7 مليــون 

مشــترك.

التقرير السنوي - ٢٠٢١

6



الشركات التابعة:
شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين(: 

بلغــت إيــرادات مجموعــة زيــن ١,887.٠ مليــون ريــال فــي ديســمبر ٢٠٢١م مقارنــة بإيــرادات الفتــرة المماثلــة مــن عــام ٢٠٢٠م والبالغــة ١,988.5 مليــون ريــال. بلغــت األربــاح قبــل الفوائــد 
والضرائــب واإلهــالك 78٠.٢ مليــون ريــال مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن عــام ٢٠٢٠م والتــي بلغــت في�هــا األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واإلهــالك 8٢١.١ مليــون ريــال مســجلة 

انخفاًضــا بنســبة 5.٠٪. بلغــت صافــي األربــاح ٢49.8 مليــون ريــال مقارنــة بـــ ٢54.8 مليــون ريــال فــي الفتــرة الســابقة.

ارتفع إجمالي عدد عمالء مجموعة زين بنسبة ٢٪ إلى 48.9 مليون مقارنة بـ 47.8 مليون في عام ٢٠٢٠م. 

حصة الشركة في السوق
تقــدر حصــة شــبكة عمانتــل مــن مشــتركي اإلتصــاالت المتنقلــة فــي الســوق )شــاملة شــركات إعــادة البيــ�ع لشــركة عمانتــل( بنحــو 5١,9٪ وبحصــة إيــرادات تبلــغ 6٠,٢٪. فيمــا تقــدر حصــة 

عمانتــل مــن المشــتركين فــي خدمــات الهاتــف الثابــت )آجــل ومســبق الدفــع( 7٠.٠٪ وبحصــة إيــرادات تقــدر بنحــو ٪8٠.
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المسؤولية اإلجتماعية:
فــي إطــار إلتزامهــا الدائــم بدعــم المجتمــع والبيئــة، دشــنت عمانتــل عــددًا مــن المبــادرات فــي إطــار المســؤولية اإلجتماعيــة وقدمــت الدعــم لعــدد مــن المؤسســات والبرامــج، وفيمــا 

يلــي قائمــة بأهــم المبــادرات واألنشــطة التــي تمــت خــالل عــام ٢٠٢١م:

الرمضانيــة،  المســؤولية االجتماعيــة األخــرى: حملــة عمانتــل  5.  أنشــطة   
بتقنيــة  الخاصــة  البحــوث  صنــدوق  عمــان،  باونــد  آوتــوارد  برنامــج 
المعلومــات واالتصــاالت وتقنيــة النانــو، وبرنامــج Upgrade النســخه 
الخامســة، البرنامــج التدريبــي )إعــداد( )برنامــج تدريبي مقــرون بالتوظيف 
يقــدم بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار(، 
منصــة إدالل ٢.٠ )تعدمنصــة ادالل أول منصــة رقميــة عمانيــة تهدف إلى 
إثــراء المحتــوى العربــي وتســتهدف الشــباب العربــي( ، منــح الدراســية 
لعــدد ١١ طالــب مــن الضمــان األجتماعــي  )دعــم مــادي للســنة الثانيــة(، 
النســخة الثالثــة مــن جائــزة »مبــاِدرة«) تــم اإلعــالن عنهــا خــالل احتفــاالت 
الســلطنة بيــوم المــرأة العمانيــة وهــي مبــادرة تســتهدف جمعيــات 
المــرأة العمانيــة والعضــوات المنتســبات لهــا الالئــي لدي�هــن مســاهمات 
بــارزة فــي محيــط مجتمعاتهــن(، الجمعيــة العمانية للســرطان ) ســاهمت 
عمانتــل مــن خــالل شــراكتها مــع الجمعيــة العمانيــة للســرطان فــي تزويــد 
37٠ مرضــى الســرطان الذيــن يخضعــون للعــالج الكيمــاوي واإلشــعاعي 
بالمكمــالت الغذائيــة مجاًنــا(، المشــاركه فــي الحملــة الوطنيــة للتحصيــن، 
ــة(، منهــج  ــة للســنة الثالث ــا )دفعــة مالي ــكار ونقــل التكنولوجي مركــز االبت

تقنيــة المعلومــات والبرمجــة  )الدفعــة الماليــة للســنة الثانيــة(. 

ــع  ــم م ــرة تفاه ــ�ع مذك ــم توقي ــاالت: ت ــزة االتص ــة اجه ــ�ع وصيان ــز بي ١-   مراك  
هيئــة تنظيــم االتصــاالت لعمــل 3 مراكــز لصيانــة وبيــ�ع اجهــزة االتصــاالت 
وملحقاتهــا فــي كل مــن محافظــة مســقط ومحافظــة مســندم بهــدف 

ــي. ــان االجتماع ــر الضم ــاء اس ــن أبن ــن م ــل للعمانيي ــرص عم ــق ف خل

٢-  إعصــار شــاهين :قدمــت عمانتــل الدعــم للجهــود المبذولــة الهادفــة إلــى   
الحــد مــن اآلثــار المترتبــة عــن إعصــار شــاهين الــذي أثــر علــى عــدد مــن 
واليــات محافظتــي الباطنــة. حيــث قامــت الشــركة بنــاًء علــى توجي�هــات 
اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة بالتبــرع بمبلــغ نصــف مليــون ريــال عمانــي 
للهيئــة العمانيــة لألعمــال الخيريــة كجــزء مــن مســاهمة الشــركة فــي 

تحســين مســتوى معيشــة األســر المتضــررة. 

مــع  بالتعــاون  خيريــة  حملــة  الباطنــة:  فــي  المتضــررة  األســر  3-  دعــم   
الهيئــة العمانيــة لالعمــال الخيريــة لدعــم األســر المتضــررة مــن األمطــار 

الرعديــة. والعواصــف 

4-  إعــادة افتتــاح ركــن اإلبتــكار مــن عمانتــل: قامــت عمانتــل بإعــادة افتتــاح   
»ركــن االبتــكار مــن عمانتــل« بعــد أن أغلــق ألكثــر مــن عــام بســبب 
COVID-19. يوفــر الركــن طــرق تعلــم تفاعلية بتقنيــات حديثة ومتطورة 

تعتمــد علــى الحلــول الذكيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
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علــى ســعات عــرض النطــاق ، والــذي يمثــل مــن حيــث المبــدأ إمكانية المشــغلين 
علــى زيــادة اإليــرادات. ومــع ذلــك، فــإن رواج الخدمــات المجانيــة وســيطرة 
ــن  ــتفادة م ــى اإلس ــدرة عل ــون بالق ــن يتمتع ــن الذي ــوى العالميي ــغلي المحت مش
قاعــدة عمــالء عالميــة مــع تعرضهــم لقوانيــن وتشــريعات محليــة محــدودة تجعــل 
مــن الصعــب علــى مشــغلي االتصــاالت المحلييــن التنافــس علــى خدمــات القيمــة 
المضافــة. عــالوة علــى ذلــك، ال يــزال اإلســتثمار فــي توســعة البنيــة األساســية 
المطلوبــة لدعــم هــذا الطلــب المتزايــد يشــكل عبئــًا كبيــرًا علــى المشــغلين وهــو 

مــا تســبب فــي تقليــل الهوامــش الربحيــة.

وفــي ظــل هــذه الظــروف، ســيكون مــن الصعب علــى المشــغلين إيجــاد التمويل 
الــالزم لإلســتثمارات المطلوبــة فــي شــبكات الجيــل الخامــس 5G. وعلــى الرغــم 
مــن الخدمــات الفائقــة الجــودة التــي توفرهــا شــبكات الجيــل الخامــس مــن 
ــدة مــن  ــر مجموعــة جدي ــة تطوي حيــث الســرعة وقصــر وقــت االســتجابة وإمكاني
 ،)Internet of Things( ــت األشــياء ــول إنترن ــة المتقدمــة وحل الخدمــات الرقمي
 4G أثبتــت التجــارب الســابقة فــي ترقيــة الشــبكة كإدخــال تقنيــة الجيــل الرابــع
أن تحقيــق العوائــد مــن هــذه التقنيــة المتقدمــة يشــكل تحديــًا علــى المــدى 
القصيــر. وكمــا هــو الحــال مــع كل تقنيــة جديــدة، لــن تصبــح المؤشــرات الحقيقيــة 
الســتخدام تطبيقــات هــذه التقنيــة واضحــة إال بعــد إنتشــار الشــبكة، وسيشــكل 
ذلــك معضلــة للمشــغلين مــن أجــل تحديــد توقيــت وكيفيــة تســري�ع نشــر شــبكات 

الجيــل الخامــس. 

فــي ضــوء الوضــع الحالــي ومــن أجــل تعزيــز مكانتنــا كأحــد الممكنيــن األساســيين 
 لتحقيــق طموحــات ســلطنة عمــان الرقميــة، قمنــا بتطويــر إســتراتيجيتنا الجديــدة

الرؤية المستقبلية:
ال تــزال جائحــة كورونــا COVID-19 تلقــي بظاللهــا علــى اإلقتصــاد العالمــي 
والمحلــي وقطــاع االتصــاالت علــى وجــه الخصــوص، بعــد تســري�ع برامــج التطعيــم 
، تتزايــد التوقعــات بالعــودة إلــى الوضــع الطبيعــي ومــن المتوقــع أن يعــود 
االقتصــاد المحلــي تدريجيــًا إلــى تحقيــق النمــو. ومــع ذلــك ، فــإن التأثيــر غيــر 
ــا توخــي الحــذر.   ــه يجــب علين ــي أن ــروس يعن ــع للمتحــورات الناشــئة للفي المتوق
وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات إال ان الوضــع الحالــي يوفــر فرصــًا فريــدة لقطــاع 
اإلتصــاالت بشــكل عــام: أســهم »الوضــع الطبيعــي الجديــد« فــي إحــداث تحــول 
كبيــر فــي كيفيــة اســتخدام خدمــات االتصــاالت ومقــدار الســعات المطلوبــة 
 )4IR( للوفــاء بإحتياجــات )العمــل مــن المنــزل، وتســري�ع الثــورة الصناعيــة الرابعــة
وهــو األمــر الــذي نتــج عنــه زيــادة فــي المعامــالت التجاريــة عبــر اإلنترنت وتوســي�ع 

ــة(. نطــاق الخدمــات الرقمي

مــع دخــول المشــغل الثالــث إلــى الســوق وبــدء عملياتــه ، فإننــا نــرى تأثيــرا أكبــر 
علــى ديناميكيــات التنافســية الحاليــة. يظهــر ســوق االتصــاالت العمانــي إشــارات 
واضحــة علــى الوصــول إلــى مرحلــة التشــبع حيــث نشــهد انخفاًضــا فــي كل مــن 
إيــرادات خدمــات االتصــاالت األساســية )مثــل الصــوت والبيانــات والرســائل( 
إضافــة إلــى تراجــع فــي عــدد المشــتركين. فــرض دخــول المشــغل الثالــث بالفعــل 
مزيــًدا مــن التحديــات علــى المشــغلين الحالييــن ، وال نــرى ســيناريو يــؤدي إلــى 
نمــو ســوق خدمــات االتصــاالت األساســية فــي األفــق القصيــر إلــى المــدى 

المتوســط ، مــا لــم يحــدث تحــول كبيــر فــي وضــع االقتصــاد الكلــي.

 )OTT( فــي الوقــت نفســه ، يــؤدي النمــو المســتمر لخدمــات تطبيــق المحتــوى
 مثــل Netflix و WhatsApp و Youtube و Instagram  إلــى زيــادة الطلــب
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شكر وتقدير:
والتقديــر  الشــكر  خالــص  عــن  لإلعــراب  الفرصــة  هــذه  ننتهــز  الختــام  وفــي 
لمســاهمينا الكــرام ومشــتركينا األوفيــاء علــى دعمهــم المســتمر الــذي ســاعدنا 
فــي تحقيــق هــذه النتائــج الجيــدة، كمــا نــود أن نعــرب عــن تقديرنــا لــإلدارة 
ــى تفاني�هــم وإخالصهــم فــي العمــل. وبفضــل  ــة وموظفــي الشــركة عل التنفيذي
دعمكــم فإننــا علــى ثقــة تامــة بــأن مجموعــة عمانتــل ســوف تتمكــن مــن مواصلــة 

هــذا األداء الجيــد والوصــول الــى مســتويات أفضــل.

عــن  أعــرب  أن  بالشــركة  العامليــن  وكافــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  نيابــة 
خالــص الشــكر وعظيــم االمتنــان للمقــام الســامي لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــه اللــه ورعــاه-  علــى قيادتــه الحكيمــة 
لهــذا البلــد العزيــز داعيــن اللــه عزوجــل أن يمــد فــي عمــر جاللتــه ويمتعــه بالصحــة 

والعافيــة لقيــادة مســيرة الخيــر والنمــاء لعمــان وشــعبها.   

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

                                                                                      
رئيس مجلس اإلدارة 

إســتراتيجيتنا  وتعتمــد  مســتدام«.  ربحــي  نمــو  لتحقيــق  جديــدة  آفــاق  »نحــو 
ــدأت فــي إطــار  ــي ب ــادرات التحــول الرئيســية الت ــى مب ــر عل ــدة بشــكل أكب الجدي
اســتراتيجية عمانتــل 3.٠ مــن خــالل التركيــز علــى خلــق القيمــة مــن أنشــطتنا 
األساســية عبــر اإلســتفادة مــن الــرؤى والبيانــات باإلضافــة إلى الوظائــف الرقمية 
لتحســين جــودة خدماتنــا بإســتمرار. باإلضافــة إلــى ذلــك ، فإننــا نعكــف حاليــا 
ــر  ــدة مــن الخدمــات غي ــ�ع وايجــاد قيمــة جدي ــة لتنوي ــاء منظومــة تعاوني ــى بن عل
األساســية مثــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وخدمــات القيمــة المضافــة 

ــوق. ــي الس ــدة ف ــرص الجدي والف

إضافــة إلــى مــا ســبق قامــت عمانتــل بوضــع ضوابــط صارمــة للتحكــم فــي اإلنفــاق 
لضمــان تقليــل تأثيــر جائحــة كوفيــد ١9 مع اإلســتمرار في اإلســتثمار فــي المجاالت 

اإلســتراتيجية األساسية.
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لمحة
عمانتل عن 

١١



استخدام تقنية الجيل 
الخامس والذكاء اإلصطناعي 

في عمليات الموانيء 

أول مشغل للجيل
الخامس )الثابت والمتنقل(

امتالكها ألول مركز
»MC1« بيانات محايد

في المنطقة

حصول المقر الرئيسي لعمانتل 
على شهادة LEED البالتينية، 

كأول مبنى في السلطنة يحصل 
على هذه الشهادة.

أول عقد الستخدام
نظام SAP في عمليات 

إدارة اللحوم بمنطقة 
الشرق األوسط

ضمن أكبر ثالث شركات 
اتصاالت عاملة في مجال 

البي�ع بالجملة بمنطقة 
الشرق األوسط

األولى في المنطقةاألولى في السلطنة 
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نسبة النمو في عدد
مشتركي خدمة النطاق

العريض الالسلكي الثابت

في تطبيق عمانتل 

أعلى حصة في سوق
االتصاالت المتنقلة 

أعلى حصة في سوق
االتصاالت الثابتة 

أعلى حصة من إيرادات
 سوق االتصاالت المتنقلة

أعلى حصة من إيرادات
 سوق االتصاالت الثابتة 

لمحة عن عمانتل

التجاري  األداء 
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حوالي 700 شريك تجوال 
دولي في أكثر من 210 دولة 

ربط خمس قارات 

تم إحباط ماليين الهجمات 
السيبرانية بفضل بنية أمن 

المعلومات القوية لدى 
عمانتل 

من حركة
االنترنت محليا

114,470 كلم طول كوابل 
االتصاالت البحرية الدولية

إرتباط مباشر 

استثمارات في أكثر من 
20 كابل بحري ووجود  5 

كوابل اتصاالت بحرية أخرى 
ستدخل الخدمة قريبا

11 نقطة تواجد مملوكة 
لعمانتل

لمحة عن عمانتل

األداء التشــغيلي

التقرير السنوي - ٢٠٢١

١4



ساعات التدريب

متوسط الساعات التدريبية
لكل موظف

عدد الموظفين 2240 

نسبة التعمين

1700

540

نسبة تغطية تقنية الجيل الرابع 
من المناطق المأهولة بالسكان 

نسبة تغطية شبكة
الجيل الثالث من المناطق 

المأهولة بالسكان 

لمحة عن عمانتل

الموظفين 

لمحة عن عمانتل

التكنولوجيا
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إيرادات المجموعة اإليرادات المحلية

إيرادات قبل خصم الضرائب 
واالهالك وإطفاء الدين 

صافي أرباح المجموعة 

إيرادات قبل خصم الضرائب 
واالهالك وإطفاء الدين 

صافي الربح المحلي

العمليات المحليةعلى مستوى المجموعة

لمحة عن عمانتل

المالي األداء 
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اإلدارة مجلس 



طالل بن سعيد المعمري  

الرئيس التنفيذي  

الدكتور. غالب بن سيف الحوسني  

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  

المهندس. سامي بن أحمد الغساني  

الرئيس التنفيذي للعمليات  

المهندس. عالء الدين بن عبدالله بيت فاضل  

المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية  

اإلدارة

فريق
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اإلدارة

فريق

سعيد بن عبدالله العجمي  

نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل  

تغريد بنت عبد الفتاح اللواتي  

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  

سهيل عبد القادر  

نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الجملة  

المهندس. بهاء بن محمد اللواتي  

نائب الرئيس التنفيذي لوحدة األعمال التجارية  

غسان الحشار  

نائب الرئيس التنفيذي للمالية  

برنارد فان دير مروي  

نائب الرئيس التنفيذي للتقنية  
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تقريــر تنظيم
الشركة وإدارة 

٢٠



مبادئ وأسس التنظيم:

تعتمــد الشــركة العمانيــة لالتصــاالت ش.م.ع.ع فلســفة االلتــزام بأعلــى معاييــر 
أنشــطتها،  كافــة  فــي  العامــة  المســاهمة  الشــركات  وإدارة  تنظيــم  ميثــاق 
ــم وإدارة  ــاق تنظي ــق هــذا الهــدف، فقــد اعتمــدت الشــركة أســس ميث ولتحقي
الشــركات المســاهمة العامــة فيمــا يخــص تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، والتأكــد 
مــن كفــاءة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي كافــة المجــاالت التــي تخــص 

ــة.  ــات الشــركة، والشــفافية فــي التعامــالت التجاري عملي

سياسة اإلفصاح: 

إن الشــركة ملتزمــة بالمعاييــر واألحــكام التوجي�هيــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة 
لســوق المــال بشــأن اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة، كمــا أن الشــركة 
ملتزمــة بتطبيــق القوانيــن واألنظمــة الصــادرة مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت. وقــد 
ــة  اعتمــد مجلــس اإلدارة العمــل بقواعــد وشــروط اإلفصــاح الصــادرة مــن الهيئ

العامــة لســوق المــال.
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مجلس اإلدارة: 

تشكيل المجلس :   -١
ــة  ــة العام ــاع الجمعي ــق اجتم ــن طري ــم ع ــم انتخابه ــاء، ت ــعة أعض ــن تس ــس اإلدارة م ــف مجل يتأل

العاديــة للشــركة بتاريــخ ١٠ مايــو ٢٠٢٠م ، علــى النحــو التالــي:

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:  -٢

التقرير السنوي - ٢٠٢١
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إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس اإلدارة:  -3
تطبــق المــادة )6( مــن النظــام االساســي للشــركة فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس 
اإلدارة ووفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 
٢٠١9/١8 بتاريــخ ٢٠١9/٢/١3م والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ ٢ فبرايــر٢٠٢١م.

تقييم أداء مجلس اإلدارة:  -4
ــارس  ــخ ٢8 م ــة للشــركة المنعقــدة بتاري ــة العادي ــة العام ــرار الجمعي ــى ق ــاًء عل بن
٢٠١9م تقــرر تعييــن جهــة مســتقلة لتقييــم أداء مجلس اإلدارة كل ثالث ســنوات.

:)Quality Assurance(  تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي  -5
ــق  ــا يخــص وحــدات التدقي ــال فيم ــة لســوق الم ــة العام ــات الهيئ ــا لمتطلب وفق
الداخلــي فــي الشــركات المســاهمة العامــة، تــم إجــراء تقييــم خارجــي شــامل 
ألعمــال وحــدة التدقيــق الداخلــي بالشــركة مــن خــالل جهــة خارجيــة متخصصــة. 
أظهــرت نتائــج التقييــم بــأن الوحــدة متوافقــة بشــكل عــام مــع الضوابــط واألحــكام 
القانونيــة والتنظيميــة األخــرى المنظمــة ألعمــال مهنــة التدقيــق الداخلــي والتــي 
تتطلبهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال. كمــا أظهــر التقييــم أن الوحــدة متوافقــة 
بشــكل عــام مــع اإلطــار الدولــي للممارســات المهنيــة ألعمــال التدقيــق الداخلــي

International Professional Practices Framework )IPPF(
الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين
.Institute of Internal Auditors )IIA(

اجتماعات مجلس اإلدارة :  -6
عقد مجلس اإلدارة ثالثة عشر إجتماعًا خالل سنة ٢٠٢١م على النحو التالي:

تاريخ االجتماعإجتماعات مجلس اإلدارة

٢٠ يناير ٢٠٢١ماإلجتماع األول

١4 فبراير ٢٠٢١ماإلجتماع الثاني

١8 فبراير ٢٠٢١ماإلجتماع الثالث

١٠ مارس ٢٠٢١ماإلجتماع الرابع

١8 إبريل ٢٠٢١ماإلجتماع الخامس

٢5 إبريل ٢٠٢١ماإلجتماع السادس

١٠ مايو ٢٠٢١ماإلجتماع السابع

5 أغسطس ٢٠٢١ماإلجتماع الثامن

3٠ سبتمبر ٢٠٢١ماإلجتماع التاسع

٢١ أكتوبر ٢٠٢١ماالجتماع العاشر

3 نوفمبر ٢٠٢١ماالجتماع الحادي عشر

١١ نوفمبر ٢٠٢١ماالجتماع الثاني عشر

١9 ديسمبر ٢٠٢١ماالجتماع الثالث عشر

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــو
التي حضرها

١3رئيس المجلسالفاضل/ ملهم بن بشير الجرف

١3نائب الرئيسالفاضل/ سعود بن أحمد النهــــاري

١3عضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــري

١3عضوالشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنـــــي

١٢عضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيـــــدي 

١3عضوالمهندس/عاطف بن سعيد السيابي

١3عضوالفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي

١٢عضوالشيخ / خالد بن عبدالله الخليلي

١3عضوالفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري

التقرير السنوي - ٢٠٢١

٢5



التقرير السنوي - ٢٠٢١

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اللجنة االستراتيجية واالستثمار  -١

)أ(  اجتماعات اللجنة   
 عقدت اللجنة االستراتيجية واالستثمار اجتماعين خالل عام ٢٠٢١م.

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــو
التي حضرها

٢رئيس اللجنةالفاضل / ملهم بن بشير الجرف 

٢عضوالشيخ / أيمن بن أحمد الحوسني 

٢عضوالشيخ / خالد بن عبدالله الخليلي 

٢عضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيدي

٢عضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمــري

١3عضوالمهندس/عاطف بن سعيد السيابي

اختصاصات اللجنة االستراتيجية واالستثمار: )ب(   
ــة الشــركة ورســالتها وأهدافهــا والتأكــد مــن توافقهــا  ١-  مراجعــة واعتمــاد رؤي  

للشــركة. اإلســتراتيجية  الخطــط  مــع 
٢-  مراجعة واعتماد خطة الشركة في مجال تطوير األعمال واالستثمارات.  

استعراض األهداف االستراتيجية للشركة والمصادقة علي�ها.  -3  

لجنة التدقيق والمخاطر  -٢

)أ(  اجتماعات اللجنة:  
عقدت اللجنة أحدى عشر اجتماعًا خالل عام ٢٠٢١م على النحو اآلتي:   

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــو
التي حضرها

١١رئيس اللجنةالفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري

١١نائب الرئيسالفاضل/ سعود بن أحمد النهاري

١١عضوالفاضل / مسلم بن محمد البرعمي                               

اختصاصات اللجنة: )ب(   
   ١. بحــث ودراســة الجوانــب المتعلقــة بمكتــب مراقــب الحســابات والتــي 
تتضمــن أتعابهــم وشــروط االســتعانة بهــم )خصوصــًا مــا يتعلــق بأيــة خدمــات 
ثــم  مــن  وحياديتهــم،  اســتقالليتهم  فــي  تأثيرهــا  ومــدى  أخــرى(  إضافيــة 
ــى  ــل عــرض تعيينهــم عل ــس اإلدارة بأســمائهم قب ــى مجل ــات إل ــع التوصي رف

الســنوية. العاديــة  العامــة  الجمعيــة 
ــر دوريــة     ٢. اإلشــراف علــى فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن خــالل تقاري
للمدققيــن الداخلييــن والخارجييــن، ويجــوز للجنــة تعييــن استشــاريين خارجيين 

الحاجــة. إذا دعــت 
   3. اإلشــراف علــى أداء الرقابــة الداخليــة بشــكل عــام وبشــكل خــاص مراجعــة 
ــي  ــر المدقــق الداخل ــي للســنة ومراجعــة تقاري ــق الداخل نطــاق خطــة التدقي
نظــم  فعاليــة  مــدى  ومراجعــة  والهامــة  الحيويــة  الجوانــب  تغطــي  التــي 
التدقيــق الداخلــي ودراســة مــا إذا كان متاحــًا للمدققيــن الداخلييــن االطــالع 
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العالقــة. المســتندات ذات  علــى جميــ�ع 
اإلدارة ومجلــس  الخارجييــن  المدققيــن  بيــن  اتصــال  كقنــاة  العمــل   .4    

والمدققين الداخليين ومجلس اإلدارة.
   5. فحــص عمليــات االحتيــال والتزويــر المالــي التــي تتــم مــن خــالل إظهــار أرقام 
صوريــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة. كمــا يتوجــب علــى اللجنــة وضــع نظــم 
مناســبة  لضمــان تطبيــق سياســات ونظــم محاســبية تــؤدي إلــى الدقــة فــي 

البيانــات الماليــة.    
   6. اإلشــراف علــى مراجعــة القوائــم الماليــة عمومــًا وعلــى وجــه الخصــوص 
اإلشــراف علــى مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية وربــع الســنوية )الفصليــة( 
قبــل إصدارهــا ومراجعــة التحفظــات بمســودة القوائــم الماليــة ومناقشــة 
المبــادئ المحاســبية، والقيــام بدراســة دقيقــة للتغيــرات فــي السياســات 
الماليــة  بالفتــرة  مقارنــة  المحاســبية  والتقديــرات  المحاســبية  والمبــادئ 
الســابقة، وأيــة تعديــالت جديــدة فــي السياســة المحاســبية، وأيــة انحرافــات 
عــن معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )IFRS(، كمــا يجــب علــى اللجنــة التأكــد 
ــن  ــادرة م ــاح الص ــات اإلفص ــال( لمتطلب ــدم إمتث ــاالت )ع ــود ح ــدم وج ــن ع م

الهيئــة العامــة لســوق المــال.
   7. مراجعــة سياســات إدارة المخاطــر وفحــص األســباب وراء التخّلــف فــي 

وجــدت. إن  الشــركة  قبــل  مــن  بااللتزامــات  اإليفــاء 
   8. مراجعــة التعامــالت المقترحــة مــع األطــراف ذات العالقــة مــن أجــل تقديــم 
توصيــات مناســبة إلــى مجلــس اإلدارة ووضــع قواعــد للدخــول فــي تعامــالت 
منخفضــة القيمــة مــع األطــراف ذات العالقــة دون الحاجــة للحصــول علــى 

موافقــة مســبقة مــن لجنــة التدقيــق والمخاطــر ومجلــس اإلدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية   -3

)أ(  اجتماعات اللجنة :  
   عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والمــوارد البشــرية ثالثــة عشــر اجتماعــًا 

٢٠٢١م: عــام  خــالل 

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــو
التي حضرها

١٢رئيس اللجنةالفاضل/ سعود بن أحمد النهاري

١٢نائب الرئيسالسيد / زكي بن هالل البوسعيدي

١٢عضوالمهندس/ عاطف بن سعيد السيابي

اختصاصات اللجنة: )ب(   
   ١. تقديم خطة التعاقب الخاصة باإلدارة التنفيذية.

   ٢. اقتــراح سياســة أو خطــة التعاقــب الخاصــة بمجلــس اإلدارة أو علــى األقــل 
اإلدارة. مجلــس  رئيــس 

   3. إعــداد وصــف وظيفــي تفصيلــي لــدور عضــو مجلــس اإلدارة ومســؤولياته 
بمــا فــي ذلــك رئيــس المجلــس بمــا يســهل عمليــة تعريــف األعضــاء مهامهــم 

أدائهــم. وقيــاس  وأدوارهــم، 
   4. البحــث عــن أشــخاص مؤهليــن لاللتحــاق بالمجلــس كأعضــاء مؤقتيــن 
اإلدارة. مجلــس  عضويــة  مقاعــد  مــن  مقعــد  شــغور  عنــد  وترشــيحهم 

   5. بمــا ال يتعــارض مــع النظــام األساســي للشــركة، البحــث عــن أشــخاص 
ــه  ــب أو توجي ــة وترشــيحهم بحســب طل ــي المناصــب التنفيذي ــن لتول مؤهلي

. لمجلــس ا
   6. إعداد سياسة منح المكافآت والبدالت والحوافز لإلدارة التنفيذية.
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   7. مراجعــة هــذه السياســات بشــكل دوري، أخــذًا بعيــن االعتبــار أوضــاع 
الشــركة. وأداء  الســوق 

   8. قــد تســتعين اللجنــة بــأي جهــة أخــرى للحصــول علــى أي استشــارات فــي 
ســبيل أداء مهامهــا، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تجنــب تضــارب المصالــح للجنــة 

بعــد  الحصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة.
   9. مراجعــة ودراســة العوامــل والمســتجدات التــي تتطلــب إجــراء تعديــل فــي 

للشــركة. التنظيمــي  الهيــكل 
   ١٠. مراجعــة هيــكل ومســتويات الرواتــب والتعويضــات وذلــك قبــل عرضهــا 

اإلدارة. مجلــس  علــى 
   ١١. المراجعــة والتوصيــة باعتمــاد الخطــة اإلســتراتيجية والسياســات المتعلقة 

البشــرية.  بالمــوارد 
   ١٢. أي أعمال أخرى حسب توجي�هات مجلس اإلدارة. 

لجنة المناقصات  -4

)أ (  اجتماعات اللجنة:  
عقدت لجنة المناقصات خمسة اجتماعات خالل عام ٢٠٢١م.   

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــو
التي حضرها

5رئيس اللجنةالشيخ/ أيـمن بن أحمــد الحــوسني

5نائب الرئيسالمهندس/ مطر بن سيف المعمـري 

4عضوالفاضل / مسـلم بن محمد البرعمي

اختصاصات اللجنة: )ب(   
ــق  ــات وف ــاء المناقص ــة وإرس ــس اإلدارة بمناقش ــن مجل ــة ع ــوم بالنياب    ١- تق
بالتوقيــ�ع. المفوضيــن  صالحيــات  بدليــل  لهــا  المحــددة  الصالحيــات 

   ٢- دراســة اآلليــات واإلجــراءات المطبقــة فــي عمليــة التقييــم للعطــاءات 
مناســبة. تقنيــات  تطبيــق  اقتــراح  مــع  تطويرهــا  وإجــراءات  وأســس 

   3- دراســة المواضيــ�ع المحالــة إلي�هــا مــن مجلــس اإلدارة والتــي تدخــل ضمــن 
. تهــا صا ختصا ا
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المكافآت:

مجلس اإلدارة

بلغــت بــدالت الجلــوس والمكافــآت المدفوعــة/ المســتحقة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
لعــام ٢٠٢١م مــا قيمتــه 8٢,7٠٠ ريــال عمانــي و ١5٠،٠٠٠ ريــال عمانــي علــى التوالــي.  
باإلضافــة إلــى ذلــك ، توفــر الشــركة أيًضــا خدمــات الهاتــف واإلنترنــت ألعضــاء مجلــس 

اإلدارة.

يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل بــدالت الجلــوس المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
خــالل العــام 2021م:

بدل الجلوس )ر.ع(أعضاء مجلس اإلدارة

7,3٠٠الفاضل/ ملهم بن بشيــــر الجــرف

١٠,٠٠٠الفاضل/ ســعود بن أحـمد النهاري

9,3٠٠المهندس/ مطر بن سيف المعمري

9.3٠٠الشيخ/ أيمــن بن أحــمد الحوسنـي

١٠,٠٠٠السيد/ زكــي بن هــالل البوسعيــدي

١٠,٠٠٠المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي

١٠.٠٠٠الفاضل/ مســلم بن محمــد البرعمي

6,8٠٠الشيخ / خالــد بن عبــدالله الخليلـي

١٠,٠٠٠الفاضل/ ابراهيم بن سعيد العيسري

8٢,7٠٠اإلجمالــــــــــي

اإلدارة التنفيذية )الخمسة األوائل(

بلــغ إجمالــي المكافــآت المدفوعــة / المســتحقة لكبــار المســؤولين التنفيذييــن الخمســة 
لعــام ٢٠٢١م مــا قيمتــه ١,٠٢6,653 مليــون ريــال عمانــي. ويشــمل ذلك الرواتــب والبدالت 

والحوافــز المتعلقــة باألداء. 

جمي�ع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.
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بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة:  

خالل السنوات الثالث الماضية ، كانت العقوبة التي فرضتها الهيئة التنظيمية هي:

التفاصيلعقوبة من قبلالمبلغ )ر.ع(السنة

مخالفة الئحة تعرفة التجزئة )FTTH(هيئة تنظيم اإلتصاالت٠٠٠,٢٠٢١5

طرح منتج دون موافقة الهيئةهيئة تنظيم اإلتصاالت٢٠٢٠5٠,٠٠٠

عدم اإلفصاح عن المعلومات الجوهريةالهيئة العامة لسوق المال6٢5,١ ٢٠٢٠

٢٠١9---
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قنوات ووســائل االتصال بالمســاهمين والمســتثمرين
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تفاصيل األسعار المتداولة على أسهم الشركة

الشــركة أســهم  علــى  المتداولــة  األســهم  بيانــات  يوضــح  أدنــاه  )أ (  الجــدول    
في بورصة مسقط خالل العام 2021م

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــو
التي حضرها

٠,76٠٠,7٠4يناير

٠,79٢٠,74٠فبراير

٠,788٠,7٠8مارس

٠,78٠٠,7٢4ابريل

٠,844٠,76٠مايو

٠,8١٢٠,77٢يونيو

٠,8٠٠٠,776يوليو

٠,796٠,756أغسطس

٠,768٠,736سبتمبر

٠,764٠,7٢٠أكتوبر

٠,76٠٠,7٠٠نوفمبر

٠,76٠٠,696ديسمبر

3٢

مقارنة سعر السهم مع أداء البورصة )قطاع الخدمات(:  )ب(   

 ال توجــد للشــركة أيــة أوراق ماليــة أو أدوات ماليــة قابلــة للتحــول إلــى أســهم أصــدرت 
للعامــة أو للمؤسســات االســتثمارية أو ألي شــريحة مــن المســتثمرين.
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توزي�ع ملكية أسهم الشركة  

الجدول أدناه يوضح توزي�ع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/3١م  

عدد المساهمينعدد األسهماسم العضـــو

١5١١١ – ٠٠.864

٢١,٠٠٠ – 5٠١4,٠59

35,١,٠٠١ – ٠٠٠4,7٠4

4١٠,٠٠٠ – 5,٠٠١9١٢

5١5,١٠.٠٠١ – ٠٠٠348

6١ – ٢٠,٠٠٠5,٠٠١١5٠

75٢٠,٠٠١٢ – ٠,٠٠٠87

88٠٠,٠٠٠ – 5٠,٠٠١٢٢4

9١,٠٠٠,٠٠٠ – 8٠٠,٠٠١3

١         ١٠5.١.٠٠٠.٠٠١ – ٠٠٠.٠٠٠36

7أكثر من ٠٠٠,٠٠١,١١١5

٢٢,594المجموع

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي

مراقب الحسابات الخارجي للشركة العمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

المســؤولية )دي إم إي(  )الشــرق األوســط( شــراكة محــدودة  تــوش  آنــد  ديلويــت 
هــي شــركة تابعــة لديلويــت شــمال وجنــوب أوروبــا شــراكة ذات مســؤولية محــدودة ، 
بالنســبة لمنطقــة الشــرق األوســط وقبــرص ، وديلويــت شــمال وجنــوب اوروبــا شــراكة 
ذات مســؤولية محــدودة )إن ســي إي( هــي شــركة مرخــص لهــا مــن قبــل ديلويــت 

ــة خاصــة محــدودة بضمــان. ــوش توهماتســو المحــدودة ، وهــي شــركة بريطاني ت

األعضــاء  الشــركات  مــن  أكثــر  أو  واحــدة  علــى  للداللــة  »ديلويــت«  إســم  ُيســتخَدم 
المرخــص لهــا مــن قبــل ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة، وهــي مجموعــة عالميــة 
مــن الشــركات األعضــاء المرخــص لهــا، والكيانــات المرتبطــة بهــا، تتمتــع األخيــرة وكل مــن 
الشــركات المرخــص لهــا بشــخصية قانونيــة مســتقلة خاصــة بهــا. ال تقــدم ديلويــت تــوش 
توهماتســو المحــدودة أو ديلويــت إن ســي إي أو دي إم إي خدمــات للعمــالء، ُيرجــى 

مراجعــة موقعنــا االلكترونــي علــى العنــوان التالــي:
www.deloitte.com/about

ــق والمراجعــة، واإلستشــارات  ــال التدقي ــدة فــي مج ــة رائ ــت شــركة عالمي ــر ديلوي تعتب
والخدمــات  الضرائــب  خدمــات  المخاطــر،  إستشــارات  وخدمــات  والماليــة،  اإلداريــة 
المتعلقــة بهــا. وهــي توفــر خدماتهــا ألربــع مــن بيــن خمــس شــركات علــى قائمــة مجلــة 
فورتشــن العالميــة ألفضــل 5٠٠ شــركة، بفضــل شــبكة عالميــة مترابطــة مــن شــركات 
األعضــاء المرخــص لهــا فــي أكثــر مــن ١5٠ دولــة. للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل 
ــي فــي مختلــف القطاعــات، ُيرجــى  ــت ال 3٠٠.٠٠٠ وأثرهــم اإليجاب ـي ديلوي ــ حــول مهني

ــي: ــوان التال ــى العن ــي عل ــا االلكترون ــة موقعن مراجع
www.deloitte.com
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نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:

ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( هــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
ــة اإلستشــارية وقــد تأسســت فــي منطقــة الشــرق األوســط  ــم الخدمــات المهني تقدي
ويمتــد وجودهــا منــذ ســنة ١9۲6 فــي المنطقــة. إن وجــود شــركة ديلويــت أنــد تــوش 
)الشــرق األوســط( فــي منطقــة الشــرق األوســط مكــّرس مــن خــالل الشــركات القانونيــة 
المســتقلة الحائــزة علــى ترخيــص مــن قبلهــا لتقديــم الخدمات وفقــا للقوانين والمراســيم 
المرعيــة اإلجــراء فــي البلــد التابعــة لــه وتتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة. ال 
ــزام  ــزام بعضهــا البعــض و/ أو إل ــات المرخصــة مــن قبلهــا إل تســتطي�ع الشــركات والكيان
شــركة ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط(. وعنــد تقديــم الخدمــات، تتعاقــد كل 
شــركة مرّخــص لهــا أو كيــان مرخــص لــه مــن قبــل ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( 
وبشــكل مســتقل مــع العمــالء الخاصيــن بهــا دون الرجــوع إلــى ديلويــت أنــد تــوش 
)الشــرق األوســط( وتكــون هــذه الشــركات والكيانــات مســؤولة فقــط عــن أفعالهــا أو 

تقصيرهــا.

ــي أتعــاب المراجعــة المدفوعــة / المســتحقة الدفــع لمراجــع الحســابات الخارجــي  إجمال
ــي: ــة ٢٠٢١م علــى النحــو التال للشــركة للســنة المالي

المبلغ )ر.ع(النوع

١٢9,5٠٠مراجعة الحسابات

9,٢٠٢الخدمات األخرى المسموح بها

١38,7٠٢المجموع

إقرار مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة اآلتي:
ــر ــح حســب المعايي ــة بالشــكل الصحي ــات المالي ١-  مســؤوليته عــن إعــداد البيان   

واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.
٢-  القيــام بمراجعــة مــدى فعاليــة وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة   

وإنها متفقة مع األنظمة واللوائح الداخلية.
الشــركة وقدرتهــا اســتمرارية  علــى  تؤثــر  أمــور جوهريــة  أيــة  3-  عــدم وجــود    

على مواصلة عملياتها اإلنتاجية خالل السنة المالية القادمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رئيس مجلس اإلدارة
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ملخص بأعمال الشركة 

فــي خضــم االضطرابــات غيــر المســبوقة التــي نتجــت عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-١9، بــرز 
ــال  ــات األعم ــف قطاع ــي لمختل ــن الرئيس ــل التمكي ــاره عام ــاالت باعتب ــاع االتص دور قط
بدايــة مــن الرعايــة الصحيــة إلــى التعليــم والتجــارة والترفيــه والبحــث والتطويــر والخدمــات 
ــا  ــ�ع القطاعــات تقريًب ــا أن الفضــل فــي مواصلــة عمــل جمي اللوجســتية ، وقــد أصبــح جلي
يعــود إلــى توافــر خدمــات االتصــاالت المتقدمــة التــي تــم توفيرهــا خــالل هــذه الفتــرة.

أثــرت الجائحــة بشــكل كبيــر علــى العديــد مــن العــادات االجتماعيــة وكافــة مناحــي الحيــاة 
ــات فــي عــام  ــم التعافــي منهــا بشــكل كامــل مــن هــذه التداعي ــم يت فــي عــام ٢٠٢٠ ول
ــد مــن  ــه حصــد المزي ٢٠٢١ حيــث واصلــت جائحــة كوفيــد-١9 والفيروســات المتحــورة من

الوفيــات علــى الرغــم أن األعــداد أقــل مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع فــي الســابق. 

تزامنــت الجائحــة مــع عــدد مــن التحديــات المرتبطــة بســوق، وارتفــاع أســعار النفــط، 
والتحديــات فــي سلســلة التوريــد، زيــادة نســبة التضخــم وهــو األمــر الــذي وضــع النمــو 

ــدة. االقتصــادي والتجــاري تحــت ضغــوط متزاي

ــات  ــة مــن المتطلب ــز بالسالســة والســرعات العالي ــح وجــود خدمــات اتصــاالت تتمي أصب
ــا مثــل  ــة الناشــئة عالمًي ــرة ويشــكل ذلــك اتجاهــات التقني ــرة األخي األساســية فــي الفت
البلــوك تشــين، العملــة المشــفرة، الخدمــات القائمــة علــى إنترنــت األشــياء وأتمتــة 
المتعلقــة  الخدمــات  بــدون طيــار،  الطائــرات  الذكيــة،  المبانــي  الروبوتيــة،  العمليــات 
بإجــراء العمليــات الجراحيــة الطبيــة عــن بعــد فــي الوقــت الفعلــي والتعليــم عبــر اإلنترنــت 

ــادة. ــة القي ــات ذاتي ــى المركب ــي وحت ــزز واالفتراض ــع المع ــة والواق ــاب اإللكتروني واأللع
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كما شــهد عام ٢٠٢١ ضغوًطا متزايدة على أســهم شــركات االتصاالت حيث عانى العالم 
مــن ظــروف اقتصاديــة معاكســة. ومــع ذلــك، مــن وجهــة نظــر اســتثمارية، ظلــت أســهم 
شــركات االتصــاالت واحــدة مــن أكثــر األســهم التــي شــهدت نمــوًا واتســمت بالمرونــة 
فــي العالــم. وفــي إطــار ســعي�هم لمواكبــة التطــورات التقنيــة الهائلــة المتالحقــة، حــول 
مجتمــع المســتثمرين العالمييــن تركيــزه علــى مشــغلي االتصــاالت، مثــل عمانتــل، الذيــن 
لدي�هــم القــدرة علــى التكيــف ومواكبــة التغيــر مــن خــالل التنويــ�ع والدخــول فــي مشــاري�ع 
مشــتركة مــن أجــل نشــر وتعزيــز التحــول الرقمــي وتوفيــر متطلبــات قطاعــات الخدمــات 

الجديــدة والعــروض القائمــة علــى الحلــول.

وممــا ال شــك فيــه، كان لالتجاهــات والتحديــات العالميــة تأثيــر ســلبي علــى المؤشــرات 
الماليــة الرئيســية لمجموعــة عمانتــل. علــى الصعيــد المحلــي، كان لألضــرار التــي لحقــت 
بالبنيــة األساســية للشــبكة بســبب إعصــار شــاهين تأثيــر جزئــي علــى مســتوى الربحيــة. 
عــالوة علــى ذلــك، ســاهم االنخفــاض الملحــوظ فــي عــدد المشــتركين فــي ســوق 
االتصــاالت المتنقلــة بســبب مغــادرة أعــداد كبيــرة مــن العمالــة الوافــدة الســلطنة 

ــة. ــرادات مــن خدمــات االتصــاالت المتنقل ــي فــي انخفــاض اإلي بشــكل نهائ

عــالوة علــى ذلــك، أســهم إطــالق المشــغل الثالــث لالتصــاالت المتنقلــة فــي الســلطنة 
مؤخــرا لخدماتــه إلــى زيــادة حــدة المنافســة فــي ســوق الهاتــف النقــال المتدهــور 
بالفعــل والــذي يشــهد تراجعــًا هيكليــًا فــي كل مــن إيــرادات االتصــاالت األساســية 
وعــدد المشــتركين إلــى جانــب وجــود شــواهد واضحــة علــى أن الســوق العمانــي وصــل 

إلــى نســبة عاليــة مــن التشــبع.

علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، اتســم أداء عمانتــل بالمرونــة في الســوق خــالل العام، 
حيــث نجحــت فــي المحافظــة علــى ريادتهــا فــي كل مــن قطاعــي االتصــاالت المتنقلــة 

والثباتــة وحققــت أرباحــًا إيجابيــة فــي نهايــة العــام. 

واصلــت عمانتــل إجــراء تغييــرات هيكليــة ضخمــة لمواكبــة هــذا التطــور التقنــي انطالقــًا 
مــن قناعــة الشــركة بــأن التحديــات الجديــدة توفــر فرصــة كبيــرة لتأســيس مســارات 

ــات الناشــئة. ــى التقني ــادًا عل ــة اعتم ــدة ذات قيم ــال جدي أعم

اســتجابة للتحــول العالمــي فــي أنمــاط االتصــال، عملــت عمانتــل علــى نقــل فوائــد هــذا 
ــات  ــة’’ لمشــتركي�ها مــن خــالل تزويدهــم بأفضــل التقني ــورة الرقمي ــا `` الث التحــول ومزاي
والخدمــات والحلــول وهــو مــا ســاعد الشــركة علــى الحفــاظ علــى مكانتهــا الرائــدة فــي 

قطاعــي االتصــاالت المتنقلــة وتقديــم عــروض مبتكــرة وأســعار تنافســية.

فــي إضافــة جديــدة لســجلها الحافــل، كانــت عمانتــل أول مشــغل يطلــق تقنيــة الجيــل 
الخامــس للهواتــف المتنقلــة فــي الربــع األول مــن عــام ٢٠٢١ وواصلــت توســي�ع تغطيــة 
علــى  المتطــورة.  الخدمــات  الزائــد ومتطلبــات  الطلــب  الخامــس الســتيعاب  الجيــل 
الجانــب اآلخــر، اتخــذت عمانتــل تدابيــر اســتباقية لتنفيــذ سياســات أمنيــة جديــدة لحمايــة 

ــة. مشــتركي شــبكة الجيــل الخامــس مــن التهديــدات اإللكتروني

وانســتجرام  نتفلكــس  مثــل  للحــدود(  )العابــرة  المحتــوى  توفيــر  خدمــات  واصلــت 
ويوتيــوب وواتــس آب فــي النمــو وهــو األمــر الــذي كان لــه دور كبيــر فــي زيــادة الطلــب 
علــى خدمــات تنزيــل المحتــوى والبيانــات األمــر الــذي أدى إلــى زيــادة اســتغالل النطــاق 
التــرددي والحاجــة إلــى ضــخ اســتثمارات مســتمرة لتوســي�ع وتحديــث البنيــة األساســية.
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نمــت قاعــدة المشــتركين فــي خدمــة الوصــول الالســلكي الثابــت مــن عمانتــل 
ــة متقدمــة  ــار تقني ــرة ســريعة، كمــا نجحــت عمانتــل فــي اختب الجيــل الخامــس بوتي
معــززة لشــبكة الجيــل الخامــس تســمى mmWave عبــر التــردد 26GHz وذلــك فــي 

ــة العرفــان. ــل فــي مدين ــى الرئيســي لعمانت المبن

فــي إطــار الجهــود المتواصلــة لتعزيــز مكانتهــا كعامــل ممكــن أساســي فــي تحقيــق 
الطموحــات والتطلعــات الرقميــة فــي ســلطنة عمــان، تســتمر اســتراتيجية »نحــو آفــاق 
جديــدة« »Shift Gear« فــي المســاهمة فــي زيــادة أربــاح الشــركة بشــكل مســتمر حتــى 
أصبحــت هــذه االســتراتيجية إحــدى األدوات األساســية لتحســين القيمــة الُمحققــة لــكل 

مــن مشــتركي ومســاهمي عمانتــل.

تعتمــد االســتراتيجية الجديــدة علــى مبــادرات التحــول الرئيســية التــي بــدأت فــي إطــار 
اســتراتيجية »عمانتــل 3.٠« التــي تركــز علــى توليــد القيمــة مــن خدمــات االتصــاالت 
األساســية لدينــا والبنيــة األساســية وعالمتنــا التجاريــة وموقعنــا كمركــز اتصــاالت دولــي 

رئيســي.

ــف  ــى الوظائ ــة إل ــات باإلضاف ــرؤى والبيان ــن ال ــتفادة م ــى االس ــل عل ــت عمانت ــا عمل كم
الرقميــة وعــززت تجربــة المشــتركين باإلضافــة إلــى رأس المــال البشــري.
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حققــت وحــدة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي عمانتــل نمــوًا كبيــرًا، ويرجــع ذلك 
أساًســا إلــى اســتراتيجيتها المتكاملــة لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والتــي بنيــت 
علــى أســاس متيــن الســتراتيجية األعمــال األساســية ومدعومــة بعالمــة تجاريــة 
قويــة، وريــادة فــي الســوق، ومنظومــة متكاملــة مــن الشــركات التابعــة، والدخــول 
فــي شــراكات وتحالفــات مــع الشــركات الرائــدة فــي الســوق فــي مجــال التقنيــة بمــا 

يحقــق تطلعــات وأهــداف الشــركة.

فــي إطــار الجهــود المتواصلــة لجعــل المشــتركين هــو محــور اهتمامهــا، واصلــت عمانتــل 
المواءمــة واالبتــكار واالســتثمار فــي طــرح منتجــات جاهــزة باإلضافــة إلــى توفيــر حلــول 
والقطــاع  الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات  مثــل  القطاعــات  لمختلــف  مخصصــة 
المصرفــي والمالــي وشــركات الطاقــة والمعــادن ومؤسســات الرعايــة الصحيــة والتعليــم 
والنقــل والضيافــة والخدمــات والعديــد مــن القطاعــات األخــرى. كمــا حافظــت عمانتــل 

علــى مكانتهــا فــي الســوق باعتبارهــا »الشــريك المفضــل«.

تواصــل عمــان الحفــاظ علــى عالقــة جيــدة مــع المســاهمين مــن خــالل التواصــل البنــاء 
ومواصلــة تحقيــق الربحيــة وتوزيــ�ع أربــاح علــى مســاهمي�ها. اتبعــت عمانتــل اســتراتيجية 
األصــول الخفيفــة »Asset-lite Strtaegy« وشــمل ذلــك بعــض مبــادرات تخفيــف عــب 
وإدارة الديــون التــي ســتمكن الشــركة مــن تحســين ميزانيتهــا وتحقيــق المســتويات 

المطلوبــة مــن الســيولة. 

كمــا حققــت الشــركة أيًضــا وفــورات كبيــرة فــي شــراء المــواد والتعــاون الرقمــي وتطويــر 
منتجــات جديــدة والعديــد مــن برامــج تنميــة المــوارد البشــرية التــي تــم تنفيذهــا بالتعاون 

مــع مجموعــة زيــن.
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ــركة  ــدرة الش ــت ق ــة. وظل ــا المالي ــاء بتعهداته ــل الوف ــت عمانت ــرى واصل ــة أخ ــن ناحي م
علــى خدمــة ديــون فــي وضــع جيــد بفضــل تنفيــذ العديــد مــن مبــادرات خفــض المديونيــة 

ومبــادرات تحســين التكلفــة واإلدارة الفعالــة للتدفقــات النقديــة.
فــي الوقــت نفســه، طــورت عمانتــل مجــاالت جديــدة للنمــو مــن الفــرص التجاريــة 
الجديــدة، فــي المقــام األول فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات ذات 
القيمــة المضافــة، مــع استكشــاف العديــد مــن الحلــول المبتكــرة فــي نفــس الوقــت مــن 

خــالل مختبــرات عمانتــل لالبتــكار.

فيمــا يتعلــق بالتحــوالت واإلنجــازات الرئيســية خــالل العــام، دخلــت عمانتــل فــي اتفاقيــة 
لبيــ�ع أصــول شــبكتها غيــر النشــطة مــن أبــراج االتصــاالت المتنقلــة إلــى شــركة هيليــوس 
تــاورز. ووفقــا لالتفاقيــة، ســتقتصر عمليــة البيــ�ع فقــط علــى أصــول شــبكة عمانتــل غيــر 

النشــطة مــن أبــراج االتصــاالت المتنقلــة بمختلــف أنحــاء الســلطنة .

التركيز على االبتكار

فــي عــام ٢٠٢١، اســتمرت عمانتــل فــي ســعي�ها إلدخــال تقنيــات الجيــل التالــي بمــا 
يضمــن تحقيــق أقصــى قيمــة للمشــتركين ولهــذا واصلــت عمانتــل ضــخ االســتثمارات 
الالزمــة فــي تنفيــذ مشــاري�ع البنيــة األساســية ذات الصلــة بالخدمــات التــي تقدمهــا 
بالتعــاون مــع شــركات عالميــة مرموقــة، وقــد أســهمت هــذه الشــراكات واالســتثمارات 
ــات  ــن الخدم ــد م ــات بالعدي ــف القطاع ــي مختل ــل ف ــتركي عمانت ــع مش ــان تمت ــى ضم إل

والتقنيــات الفريــدة والمبتكــرة. 

شــرعت ُعمانتــل فــي تنفيــذ حزمــة أخــرى مــن حلــول تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 
الذكيــة مــن خــالل االســتفادة مــن قــدرات تقنيــة شــبكة الجيــل الخامــس التــي أطلقتهــا 
الشــركة ســابقا والتــي لهــا القــدرة علــى إحــداث ثــورة فــي عمليــات وأعمــال العديــد 
مــن القطاعــات كقطــاع النفــط والغــاز، وقطــاع اللوجســتيات والنقــل والبنــوك والطاقــة 

فــي الســلطنة وهــي قطاعــات تتســم بأهميتهــا فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام 
ــي تشــمل الواقــع  ــى توســي�ع مجموعــة تطبيقاتهــا، والت ــل عل ــت عمانت للســلطنة. عمل
 ،MPLS ــوالت ــدد البروتوك ــف متع ــام الترعي ــة نظ ــي، وتقني ــذكاء االصطناع ــزز، وال المع
ــة،  ــة، والزراعــة الذكي ــة الذكي ــو الجيــل الخامــس، والخدمــات المصرفي ــة بالفيدي والمراقب
وشــبكات الطاقــة الذكيــة، وأجهــزة االتصــال التــي تدعــم الجيــل الخامــس، واألتمتــة 
واالتصــاالت الهامــة، وسلســلة التوريــد الرقميــة. كمــا اختبــرت عمانتــل بنجــاح تقنيــة 
الجيــل الخامــس المتقدمــة باســتخدام الموجــات المليمتريــة mmWave التــي ُتعــد حجــر 
ــة  ــرعات عالي ــر س ــن توفي ــتمكن م ــث س ــة حي ــس القادم ــل الخام ــبكات الجي ــة لش الزاوي
وبيانــات أكبــر وعــرض نطــاق تــرددي أعلــى بكثيــر مــن أي وقــت مضــى.  أظهــرت التجربــة 
قــدرات محســنة لشــبكة الجيــل الخامــس بســرعات تصــل إلــى 3.5 جيجابــت فــي الثانيــة.

أظهــر مشــروع عمانتــل المشــترك الــذي تــم إطالقــه مؤخــرًا مــع شــركة إيكونيكــس 
كمركــز  الســلطنة  مكانــة  تعزيــز  فــي  وسيســهم  جيــدة  إمكانــات  العالميــة   Equinox
إقليمــي لالتصــاالت، ومــن ناحيــة أخــرى وصــل عــدد مســتخدمي تطبيــق عمانتــل الــذي 
يتميــز بســهولة االســتخدام إلــى أكثــر مــن مليــون مســتخدم ويواصــل هــذا الرقــم النمــو 
نظــرا للمزايــا المتعــددة التــي تقدمهــا التطبيــق والتــي تســهم فــي تســهيل االســتفادة 

مــن مجموعــة واســعة مــن خدمــات الشــركة.

واصلــت عمانتــل شــراكتها االســتراتيجية مــع جامعــة الســلطان قابــوس لتعزيــز االبتــكار 
والبحــث العلمــي مــن خــالل دعــم المشــاري�ع البحثيــة التــي حددتهــا عمانتــل فــي مجــاالت 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وتقنيــة النانــو والتــي يقــوم بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس 

والباحثيــن فــي الجامعــة.

التقرير السنوي - ٢٠٢١
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ــدأت  ــلطنة، ب ــي الس ــال ف ــادة األعم ــكار وري ــة االبت ــركة لمنظوم ــم الش ــن دع وضم
مختبــرات عمانتــل لالبتــكار عملياتهــا فــي عــام 2021 مــن خــالل اســتضافة خمــس 
شــركات عمانيــة تقنيــة ناشــئة. عــالوة علــى ذلــك، تــم إطــالق واحــة عمانتــل 
لالبتــكار التــي تكمــل دور مختبــرات عمانتــل لالبتــكار وتضــم أيضــا مركــز لتجربــة الجيــل 
الخامــس. كمــا أطقــت عمانتــل، فــي أول تجربــة مــن نوعهــا علــى مســتوى منطقــة 
الشــرق األوســط متجــر E-Dukaan االلكترونــي الــذي ُيــدار آليــا بشــكل كامــل. يبــرز 
هــذا المتجــر اإلمكانــات الالمحــدودة التــي توفرهــا تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 
ــارة.  وانترنــت األشــياء وهــو مــا يســهم فــي جعــل حياتنــا أكثــر ســهولة ومتعــة وإث

حصــل المبنــى الرئيســي لعمانتــل مؤخــرًا علــى شــهادة LEED البالتينيــة مــن قبــل مجلس 
المبانــي الخضــراء فــي الواليــات المتحــدة  )USGBC(، بعــد أن ســجل 86 نقطــة ليصبــح 
بذلــك أول مبنــى فــي ســلطنة ُعمــان يحصــل علــى الفئــة األعلــى مــن هــذه الشــهادة 

العالميــة المرموقــة.

ــاء  ــى أبن ــي تعــود بالنفــع عل ــة الت ــادرات الوطني ــة لمســاهماتها فــي كافــة المب ومواصل
ــة التــي أقيمــت بالتعــاون مــع  ــم الوطني ــة التطعي الوطــن ، ســاهمت عمانتــل فــي حمل
وزارة الصحــة ومركــز عمــان للمؤتمــرات والمعــارض. كمــا تطــوع أكثــر مــن 20 مــن موظفــي 

عمانتــل لهــذه المبــادرة.

تماشــيًا مــع أهــداف التحــول الرقمــي االســتراتيجي، أطلقــت عمانتل مركــز عمليات خدمة 
جديــد يتبنــى نهًجــا يركــز علــى ضمــان مراقبــة جــودة الخدمــة المقدمــة علــى مــدار الســاعة 
طــوال أيــام العــام وتعزيــز تجربــة المشــتركين بشــكل اســتباقي. ويســتخدم مركــز عمليــات 
ــة الجــودة دون انقطــاع  ــم خدمــات عالي ــا لضمــان تقدي ــد أســلوبًا منهجًي الخدمــة الجدي
مــن خــالل التدخــل لحــل المشــكالت حتــى قبــل إحســاس المشــتركين بهــا واإلبــالغ عنهــا.
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الخامــس لمســاعدة الطــالب  دخلــت مبــادرة إدالل المدعومــة مــن عمانتــل عامهــا 
والباحثيــن عــن عمــل والموظفيــن ورواد األعمــال علــى البحــث عــن المعرفــة واكتســاب 

ــن. ــراء العمانيي ــرة مــن الخب الخب

حرصــت عمانتــل علــى اســتفادة المشــتركين مــن عروضهــا المتنوعــة حتــى فــي المناطــق 
ذات التضاريــس الصعبــة حيــث دخلــت عمانتــل فــي شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة بريــد 
عمــان لبيــ�ع منتجــات وخدمــات الشــركة فــي األماكــن التــي لــم تفتــح في�هــا الشــركة فرًعــا 
لهــا بعــد، حيــث ستســتخدم عمانتــل شــبكة مكاتــب بريــد عمــان لبيــ�ع منتجاتهــا وخدماتها 

فــي هــذه المناطــق.

المتكاملــة فــي  ريادتهــا فــي تقديــم خدمــات االتصــاالت  تؤكــد عمانتــل مــن جديــد 
الســلطنة حيــث حــازت علــى ثــالث جوائــز لإلجــادة فــي التقنيــة بمعــرض االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات »كومكــس ٢٠٢١« -فــي مجــال تطبيقــات الهاتــف النقــال والبيانــات 
الضخمــة واالتصــاالت، ومنحــت هيئــة تحكيــم الجوائــز أيضــا عمانتــل جائــزة خاصــة واســمها 
ــة.  ــول خدمــات االتصــاالت المتكامل ــك فــي مجــال حل ــى اإلطــالق« وذل »األفضــل عل

بعــد تســري�ع برنامــج التطعيــم الــذي نفذتــه الحكومــة ، تتزايــد التوقعــات بعــودة األعمــال 
إلــى طبيعتهــا ومــن المتوقــع أن يتحســن أداء االقتصــاد المحلــي ويواصــل مســيرة نمــوه 
وبالطبــع فــإن عمانتــل ســتكون العامــل األساســي والُممكــن لمختلــف القطاعــات التــي 

تســاهم فــي تحقيــق النمــو المأمــول. 
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لمحة عامة عن قطاع االتصاالت العالمي

علــى الرغــم مــن أن تأثيــرات جائحــة كوفيــد ١9 ألقــت بظــالل قاتمــة علــى أداء كافــة 
القطاعــات االقتصاديــة فــي مختلــف دول العالــم بــال اســتثناء إال أن هــذه الجائحــة أبرزت 
ــة البشــرية  ــاره القطــاع الممكــن للتنمي ــوي والهــام لقطــاع االتصــاالت باعتب ــدور الحي ال
ــة. ال يشــك أحــد  ــى التقني ــر عل ــاد الكبي ــز باالعتم ــذي يتمي ــا الحاضــر ال خاصــة فــي عالمن
ــا الحالــي ســواء تلــك المتعلقــة بالرعايــة  كذلــك أن كافــة األنشــطة البشــرية فــي عصرن
الصحيــة إلــى التعليــم والتجــارة والترفيــه والعلــوم والتقنيــة والقطاعــات األخــرى أصبحــت 

تعتمــد بشــكل كبيــر جــدا علــى خدمــات االتصــاالت المتقدمــة. 

ــادة فــي  ــرا وزي ــي تشــهد نمــوًا كبي ــة الت ــة العالمي ــد مــن التوجهــات التقني ــاك العدي هن
عــدد الذيــن يتبنونهــا ومــن ذلــك حلــول سلســلة الكتــل أو )البلــوك تشــين( -التــي 
تشــهد نمــوًا متســارعًا-وقبول العمــالت الرقميــة والخدمــات التــي تعتمــد علــى انترنــت 
ــرات  ــات المرتبطــة بالطائ ــة والخدم ــي الذكي ــوت والمبان ــى الروب ــاد عل األشــياء واالعتم
المســيرة بــدون طيــار والجراحــات التــي تتــم عــن بعــد والتعليــم عــن بعــد والرياضــة عــن 
بعــد والواقــع االفتراضــي المعــزز والمتكامــل والســيارات ذاتيــة القيــادة. كل ذلــك يعنــي 
أن وجــود وســيلة ربــط فائقــة الســرعة مــن المتطلبــات األساســية ألي نشــاط فــي 

ــا الرقمــي هــذا.  عصرن

اســتجابة لهــذه التوجهــات الجديــدة، تقــوم شــركات االتصــاالت بإجــراء تغييــرات هيكليــة 
هائلــة مــن أجــل مواكبــة هــذا التطــور التقنــي ولذلــك تســعى هــذه الشــركات إلــى نشــر 
شــبكات بنيــة أساســية للشــبكات عاليــة األداء وتقديــم عــروض خدمــات رقميــة وقنــوات 
للقيمــة  تمامــًا  أعمــال جديــد  نمــوذج  إلــى ظهــور  التحــول  توصيــل. وقــد أدى هــذا 

والخدمــات وســوق التجزئــة.

إلــى جانــب هــذه التطــورات، ال يــزال قطــاع االتصــاالت يواجــه سلســلة مــن التحديــات 
األخيــرة، شــهد مشــغلي  الســنوات  مــدى  باألعمــال ذاتهــا حيــث وعلــى  المرتبطــة 
خدمــات االتصــاالت انخفاًضــا مســتمًرا فــي تدفقــات إيراداتهــم مــن األنشــطة األساســية، 
ــة ومــا صاحــب ذلــك مــن المنافســة الشــديدة  مثــل خدمــات الصــوت والرســائل النصي
مــن مشــغلي خدمــات المحتــوى العابــرة للحــدود »OTT« مــع مواجهــة زيــادة االســتثمار 

فــي ترقيــات البنيــة األساســية للوفــاء بالطلــب.

عالميــة  ضــرورة  الســرعة  عاليــة  البيانــات  أصبحــت  مــا  ســرعان  ذلــك،  علــى  عــالوة 
ــح مــن الصعــب  ــك أصب ــم. لذل ــ�ع أنحــاء العال وتتعــرض لضغــط أســعار شــديد فــي جمي
علــى المشــغلين تحقيــق الدخــل األمثــل مــن النمــو المتســارع فــي حركــة البيانــات 
الخاصــة بهــم. وبالتالــي يســعى المشــغلون إلــى االندمــاج واالســتحواذ لضمــان فعاليــة 
الكلفــة مــع تعزيــز حلولهــم وخدماتهــم فــي مجــال تقنيــة المعلومــات وإنترنــت األشــياء 

والخدمــات الرقميــة.

وبالرغــم مــن جميــ�ع التحديــات التشــغيلية الســائدة، إال أن هنــاك فــرص أعمــال هائلــة 
للمشــغلين إليجــاد مســارات أعمــال جديــدة وذات قيمــة مــن التقنيــات الناشــئة. فــي 
هــذا الصــدد وللحفــاظ علــى قدرتــه التنافســية فــي عــام ٢٠٢٢، يســعى قطــاع االتصــاالت 
بســرعة إلــى التحــول الرقمــي حيــث يتطلــع المشــغلون اآلن إلــى االســتفادة مــن تقنيــات 
مثــل عصــر الحوســبة الرقمــي وانترنــت األشــياء والجيــل الخامــس وأتمتــة العمليــات 
ــر الســلبي لجائحــة كوفيــد ١9، وإنمــا  ــة »RPA« ليــس فقــط للتعافــي مــن التأثي الروبوتي

أيًضــا مــن أجــل االســتعداد للتحــول إلــى مجتمــع رقمــي. 
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ليــس هنــاك خــالف علــى أن الجيــل الخامــس مــن شــبكات االتصــاالت المتنقلــة ســيكون 
ــب،  ــة التابعــة. فــي الغال ــى قطــاع االتصــاالت والقطاعــات االقتصادي ــر عل ــر كبي ــه تأثي ل
ســُتمّكن تقنيــة الجيــل الخامــس مــن توســي�ع مجــال عمــل خدمــات االتصــاالت المتنقلــة 
حيــث ســتظهر نمــاذج عمــل جديــدة لألجهــزة والقطاعــات التجاريــة علــى نطــاق واســع 

فــي مجــاالت تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وإنترنــت األشــياء ومــا إلــى ذلــك.

وفًقــا لتقديــرات جمعيــة الهاتــف المتنقــل العالمــي GSMA، قــام نحــو ٢٠٠ مشــغل حــول 
ــإن  ــك ف ــة. كذل ــر مــن 7٠ دول ــًا فــي أكث ــل الخامــس تجاري ــم بإطــالق شــبكات الجي العال
تبنــي الكثيــر مــن شــركات االتصــاالت فــي جميــ�ع أنحــاء العالــم لشــبكات الجيــل الخامــس 
واالســتثمار في�هــا بقــوة بوضــح بجــالء أهميــة هــذه التقنيــة فــي طــرح خدمــات وحلــول 

جديــدة وخلــق قيمــة خاصــة فــي ظــل انخفــاض اإليــرادات مــن الخدمــات التقليديــة.

ــًا  ــادة انتشــار شــبكات الجيــل الخامــس، تقــوم شــركات االتصــاالت الرائــدة حالي ومــع زي
بإيقــاف تشــغيل شــبكاتها القديمــة وتحويــل الطيــف التــرددي للجيــل الثانــي والثالــث 
إلــى الجيــل الرابــع والجيــل الخامــس. مــن المتوقــع أن يــزداد هــذا التوجــه بشــكل واضــح 
فــي عــام ٢٠٢٢ مــع تســارع انتشــار شــبكات الجيــل الخامــس حــول العالــم، وهــو مــا 
يســمح للمشــغلين بتصميــم شــبكات أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطيــف التــرددي. 
عــالوة علــى ذلــك، مــن المتوقــع أن يقــوم مشــغلي خدمــات االتصــاالت مــن خــالل 
تقليــل عــدد منصــات الشــبكة المتعــددة بتقليــل تكاليــف التشــغيل الخاصــة بهــم، 

وترشــيد مجموعــات األجهــزة، وتبســيط هيــاكل التعريفــات.

الحوســبة  هــذه  فــإن  البيانــات،  عالــم  فــي  ثــورة  الســحابية  الحوســبة  أحدثــت  كمــا 
الســحابية أصبحــت تغيــر الطريقــة التــي يعمــل بهــا قطــاع االتصــاالت ولهــذا ُتقبــل العديد 
مــن المؤسســات علــى االســتفادة مــن حلــول االتصــاالت الهاتفيــة المســتضافة ســحابيا. 
تســاعد الحوســبة الســحابية فــي تعزيــز ودفــع عجلــة االبتــكار فــي قطــاع االتصــاالت مــن 
خــالل توفيــر المزيــد مــن المرونــة وقابليــة التوســع.  كذلــك ومــع زيــادة اعتمــاد األنظمــة 
ــل  ــي تقلي ــاالت ف ــات االتص ــغلي خدم ــل مش ــحابية، يأم ــبة الس ــى الحوس ــتندة إل المس

لتكاليــف المرتبطــة بمكونــات البنيــة األساســية الماديــة، وتوليــد تدفقــات إيــرادات 
جديــدة باســتخدام الحلــول المســتندة إلــى الحوســبة الســحابية.

للرقائــق  العالمــي  النقــص  بســبب  ســلًبا  األشــياء  إنترنــت  مجــال  فــي  النمــو  تأثــر 
واالضطرابــات الحاصلــة فــي سالســل التوريــد، وهــو نفــس الوضــع الــذي كان موجــودا 
قبــل انتشــار الجائحــة. علــى أيــة حــال وبالتزامــن مــع االنتعــاش االقتصــادي وعــودة 
إمــدادات الشــرائح وتطويــر نظــام بيئــي كبيــر إلنترنــت األشــياء، مــن المتوقــع أن تعــود 

إيــرادات واتصــاالت إنترنــت األشــياء العالميــة إلــى مســار نموهــا.

كجــزء مــن اســتراتيجية »تخفيــف األصــول“، يســعى عــدد متزايــد مــن مــزودي خدمــات 
االتصــاالت اآلن إلــى التخلــص مــن أصــول الشــبكة غيــر النشــطة لتحســين تكاليــف 
ــر  ــراج عب ــال المشــغلين علــى اســتخدام شــركات األب التشــغيل. ونتيجــة لذلــك، زاد إقب
سلســلة القيمــة لالتصــاالت نظــرًا ألنهــا توفــر فرًصــا لتقليــل التكاليــف وتوليــد الســيولة 
فــي بيئــة تواجــه تحديــات تشــغيلية. فــي الفتــرة األخيــرة، بــدأت أعــداد متزايــدة مــن 

ــف. ــر التكالي ــيولة وتوفي ــادة الس ــا لزي ــ�ع أبراجه ــي بي ــة ف ــاالت المتنقل ــركات االتص ش
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تأثير جائحة كوفيد -19 
أزمة بعد أزمة وطريق تعافي ملئ بالمربكات

يواجــه العالــم ظروفــًا صعبــة حيــث ال تــزال اقتصــادات العالــم تواجــه صعوبــات فــي 
ضمــان عــودة األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة لطبيعتهــا كمــا كانــت قبــل كوفيــد-١9. 
لــم يتــم اســتعادة األنشــطة االجتماعيــة والتجاريــة التــي تعطلــت بشــدة بســبب الجائحــة 

وعمليــات اإلغــالق فــي جميــ�ع أنحــاء العالــم فــي عــام ٢٠٢٠ بشــكل كامــل حتــى اآلن.

ــبب  ــدة بس ــاة جدي ــاالت وف ــجل ح ــم تس ــب دول العال ــزال أغل ــت، ال ت ــس الوق ــي نف ف
أنــواع مختلفــة مــن متحــورات فيــروس كوفيــد-١9 علــى الرغــم أنهــا ال تقــارن بعــدد 
الحــاالت مــع بدايــة تفشــي الوبــاء، ويعــود ذلــك إلــى أن العديــد مــن البلــدان فــي جميــ�ع 
أنحــاء العالــم ســعت إلــى تطعيــم ســكانها مــن أجــل تجنــب اإلغــالق والقيــود المفروضــة 

علــى الحركــة وتأثيرهــا االقتصــادي فــي نهايــة المطــاف.

يــدأ االقتصــاد العالمــي بضعــف الــى حــد مــا فــي عــام ٢٠٢٢ بعــد أن شــهد انتعاًشــا 
ــم انتشــار واســع للمتحــور  ــة العــام ســجل العال ــا فــي عــام ٢٠٢١ حيــث وفــي بداي طفيًف
أوميكــرون. وفًقــا لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي الصــادرة فــي ينايــر ٢٠٢٢، مــن 
ــى ٪4.4  ــام ٢٠٢١ إل ــج االقتصــادي العالمــي مــن 5.9٪ فــي ع المتوقــع أن ينخفــض النات
ــن  ــة م ــى مجموع ــع إل ــذا التراج ــود ه ــي. يع ــى التوال ــي ٢٠٢٢ و٢٠٢3 عل ــي عام و3.8٪ ف
التحديــات والمربــكات منهــا الموجــات الجديــدة مــن عــدوى فيــروس كوفيــد-١9، وقضايــا 
ســوق العمــل المســتمرة، وارتفــاع أســعار النفــط، وتحديات سالســل التوريــد، والتضخم 
الواســع النطــاق، وهــي عوامــل تــؤدي الــى الضغــط علــى النمــو االقتصــادي والتجــاري 

بشــكل عــام.
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شــهدت قطاعــات قليلــة مــن حركــة التجــارة العالميــة مؤخــًرا انتعاشــًا قويــًا، مثــل الطلــب 
القــوي علــى األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة وخدمــات ومســتلزمات الرعايــة الصحيــة 
والســلع المصنعــة األخــرى. ومــع ذلــك، ظلــت قطاعــات الخدمــات مقيــدة فــي الغالــب 

بســبب القيــود المفروضــة علــى الســفر الدولــي.

يعتمــد تعافــي االقتصــاد العالمــي إلــى حــد كبيــر علــى كيفيــة تكيــف العالــم مــع الجائحــة 
ولذلــك فــإن البلــدان التــي تمكنــت مــن تحقيــق أقصــى معــدالت للتطعيــم، تعمــل اآلن 
علــى إلغــاء عمليــات اإلغــالق الشــاملة وقيــود التباعــد االجتماعــي. كمــا شــوهد خــالل 
ــى مســتوى التوقــف  ــر الســفر الجــوي العالمــي إل ــم يتأث متحــور أوميكــرون المســتمر، ل
ــه  ــا. األمــر ليــس كل ــي ومتحــور دلت ــرة التفشــي األول المفاجــئ الــذي شــوهد خــالل فت
ضــارا ألنــه ومــن المتوقــع أن تتبلــور الفوائــد االقتصاديــة مــن المرونــة العالميــة فــي 

التعامــل مــع أزمــة كوفيــد ١9 خــالل عــام ٢٠٢٢ ومــا بعــده.

أداء عمانتل في عام 2021

علــى الرغــم مــن التحديــات التشــغيلية والســوقية غيــر العاديــة التــي اســتمرت 
حتــى خــالل العــام الثانــي مــن الجائحــة، تمكنــت عمانتــل مــن الحفــاظ علــى مكانتهــا 
باعتبارهــا مشــغل االتصــاالت الرائــد فــي ســلطنة عمــان واســتحواذها علــى الحصــة 

األكبــر مــن الســوق.

اســتجابة للتحــول العالمــي فــي أنمــاط االتصــال، نفخــر بالنجــاح الــذي حققنــاه فــي 
ضمــان اســتفادة مشــتركينا مــن »الثــورة الرقميــة« مــن خــالل تزويدهــم بأفضــل التقنيــات 
والخدمــات والحلــول. ال تــزال عمانتــل الشــركة الرائــدة فــي الســوق فــي قطاعــي الهاتف 
الثابــت والمتنقــل بفضــل العــروض المبتكــرة واألســعار التنافســية وتقديــم خدمــات 
مطــورة وشــبكة عاليــة الجــودة وامتالكهــا أكبــر تغطيــة جغرافيــة لشــبكة االتصــاالت فــي 

ســلطنة عمــان.

التقرير السنوي - ٢٠٢١
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واصلــت عمانتــل دعمهــا للمجتمــع خــالل فتــرة الجائحــة، وخاصــة تجــاه الشــرائح المتأثــرة 
اقتصاديــًا وماديــا. حيــث ســاهمت عــروض خدماتنــا المصممــة خصيًصــا لمواجهــة الجائحــة 
فــي تلبيــة احتياجــات العمــل عــن بعــد، والتعليــم عبــر اإلنترنــت، وقطــاع الرعايــة الصحيــة، 
وحصــل مشــتركين التجارييــن علــى تقديــر كبيــر مــن عائلــة عمــالء عمانتــل. لعبــت عمانتــل، 
ــل بعــد إعصــار  ــًدا فــي جهــود التعافــي والتأهي ــة، دوًرا رائ ــع الحكوم ــب م ــى جن ــا إل جنًب
شــاهين، الــذي ألحــق أضــرارا كبيــرة فــي العديــد مــن المــدن الســاحلية فــي الســلطنة 
ولهــذا لــم يكــن غريبــا أن تحظــى مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة الفريــدة التــي قامــت 

بهــا عمانتــل علــى التقديــر والثنــاء مــن مختلــف شــرائح المجتمــع.

نظــًرا لكوننــا الشــركة الرائــدة فــي الســلطنة فــي مجــال تقنيــة الجيــل الخامــس، فــإن 
 )FWA( ــس ــل الخام ــبكة الجي ــت لش ــلكي الثاب ــول الالس ــي الوص ــتركين ف ــدة المش قاع
ــب  ــى جن ــا إل ــريعًا جنًب ــعًا س ــهد توس ــت تش ــض الثاب ــاق العري ــات النط ــر خدم ــي توف الت
مــع شــبكة الجيــل الخامــس المتطــورة بشــكل مســتمر وســري�ع. نواصــل االســتثمار فــي 
توســي�ع شــبكة الجيــل الخامــس الخاصــة بنــا فــي جميــ�ع أنحــاء الســلطنة لضمــان تقديــم 

ــة توقعــات مشــتركينا. ــا وتلبي ــة لخدماتن أفضــل جــودة ممكن

كمــا هــو معلــوم فقــد أدت الجائحــة إلــى ظهــور العديــد مــن المربــكات والتحديــات 
ــى  ــة نتيجــة التحــول الســائد فــي طريقــة عمــل قطــاع االتصــاالت. وعل ــة والتجاري المالي
ــرادات، إال أن الطلــب علــى تحديــث الشــبكة أدى  الرغــم مــن اســتمرار التراجــع فــي اإلي
ــرادات  ــت إي ــت تراجع ــس الوق ــي نف ــرة. ف ــتثمارات كبي ــخ اس ــى ض ــة إل ــادة الحاج ــى زي إل
خدمــات االتصــاالت المتنقلــة التقليديــة التــي كانــت تشــهد تراجعــا بالفعــل بســبب 
التحــول بشــكل كبيــر إلــى خدمــات الصــوت عبــر اإلنترنــت VoIP، حيــث أدى االنكمــاش 
االقتصــادي العالمــي وخســارة المالييــن مــن الوظائــف حــول العالــم إلــى خفــض اإلنفــاق 

ــات. ــى الخدم ــتهالكي عل االس

تماشــيًا مــع هــذا االتجــاه العالمــي، تأثــرت المؤشــرات الماليــة الرئيســية لمجموعــة 
عمانتــل. محلًيــا، أثــر اإلعصــار »شــاهين« علــى شــبكة عمانتــل وبالتالــي علــى األربــاح 
المتحققــة منهــا. عــالوة علــى ذلــك، ســاهم االنخفــاض الملحــوظ فــي عــدد مشــتركي 
ــي فــي  ــن بشــكل نهائ ــرة مــن الوافدي ــج عــن مغــادرة أعــداد كبي ــف المتنقــل النات الهات
انخفــاض إيــرادات خدمــات االتصــاالت المتنقلــة للمشــغلين المحلييــن، وهــو مــا أثــر أيًضــا 
علــى ربحيــة عمانتــل مــن الســوق المحلــي. ســجلت مجموعــة عمانتــل )بمــا فــي ذلــك 
زيــن( إجمالــي إيــرادات بقيمــة ٢.4 مليــار ريــال عمانــي، مقابــل ٢.5 مليــار ريــال عمانــي فــي 
عــام ٢٠٢٠. وســجلت المجموعــة )بمــا فــي ذلــك زيــن( صافــي ربــح قــدره ٢33.6 مليــون 
ريــال عمانــي خــالل عــام ٢٠٢١، مقارنــة بـــ ٢٢9.٠ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢١م.

تســعى عمانتــل بقــوة إلــى االســتفادة مــن أوجــه التــآزر والتكامــل المختلفــة مــع مجموعــة 
زيــن فــي مجــاالت البيــ�ع بالجملــة، والجوانــب التجاريــة، والتقنيــة، وعمليــات الشــبكات. 
علــى مــدى الســنوات األخيــرة، حققنــا وفــورات كبيــرة فــي تكاليــف شــراء األجهــزة 
ــة  ــد مــن برامــج تنمي ــدة والعدي ــر المنتجــات الجدي والمــواد، والتعــاون الرقمــي، وتطوي

المــوارد البشــرية التــي تــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع مجموعــة زيــن.

تواصــل عمانتــل ســعي�ها لتنويــ�ع اإليــرادات مــن عــروض الرقمنــة وتقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت وعمليــات الدمــج واالســتحواذ وإنترنت األشــياء والجيل الخامــس. باإلضافة 

إلــى ذلــك نعمــل علــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية مــن خــالل تحســين التكلفــة.

علــى مــدار الســنوات األخيــرة، حققنــا وفــورات فــي التكاليــف مــن خــالل تبســيط عملياتنا 
الرأســمالية، واالســتخدام  لنفقاتنــا  األولويــة  وإعطــاء  وإعــادة هندســتها،  الداخليــة 
الفعــال للمــوارد، اإلدارة الفاعلــة للمورديــن مــن خــالل دمــج العقــود وتحســين اســتخدام 
الشــبكة ومــا إلــى ذلــك. ومــن اآلن فصاعــًدا، ستســتمر عمانتــل فــي طــرح مبــادرات 

جديــدة لتحســين التكلفــة مــع مواصلــة إجــراءات التحكــم فــي التكاليــف.
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قطاع االتصاالت – من وجهة نظر المستثمر

يواصــل قطــاع االتصــاالت تحقيــق نمــو وأربــاح يمكــن التنبــؤ بهــا لمســتثمري�ها. ومــع 
ذلــك، نظــًرا للتحديــات التشــغيلية واالقتصاديــة التــي تمــت مناقشــتها ســابًقا، ال يحقــق 
مشــغلي خدمــات االتصــاالت إيــرادات ماليــة عاليــة كمــا كان عليــه الحــال فــي الســنوات 

الســابقة.

شــهد عامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ ضغوًطــا متزايــدة علــى أســهم شــركات االتصــاالت حيــث 
عانــى العالــم مــن ظــروف اقتصاديــة معاكســة. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع ومــع عــودة 
األمــور لســابق عهدهــا، أي االســتعادة الكاملــة لحركــة الســفر الدولــي، وزيــادة النمــو 
االقتصــادي، ونمــو شــبكات الجيــل الخامــس وزيــادة نشــاط االندمــاج واالســتحواذ مــن 
قبــل المشــغلين فــي مجــاالت تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وإنترنــت األشــياء، مــن 

ــر فــي المســتقبل. المتوقــع نمــو قيمــة أســهم شــركات االتصــاالت بشــكل كبي

عنــد تقييــم القطــاع مــن منظــور المســتثمر، تظــل أســهم شــركات االتصــاالت واحدة 
مــن أكثــر األســهم التــي تتســم بالنمــو والمرونــة فــي العالــم. اســتجابة للتطــورات 
التقنيــة الهائلــة المتالحقــة، يركــز مجتمــع المســتثمرين العالمــي بشــكل أكبــر علــى 
ــر مــن  ــم مــع هــذا التغيي ــر لدي�هــم القــدرة للتأقل ــن تتوف مشــغلي االتصــاالت الذي
خــالل التنويــ�ع المســتمر والدخــول فــي مشــاري�ع متعلقــة بالرقمنــة وقطاعــات 

ــر الحلــول الحتياجــات المشــتركين. ــدة وتوفي الخدمــات الجدي

مــن اآلن فصاعــًدا، ســتظل تقييمــات مشــغلي االتصــاالت الذيــن يقدمــون خدمــات 
متنوعــة مرتفعــة فــي أســواق األســهم العالميــة علــى عكــس المشــغلين الذيــن تتركــز 

ــات االتصــال. ــر خدم اســتثماراتهم فقــط فــي توفي
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سوق االتصاالت في السلطنة وتموضع عمانتل

يتســم ســوق االتصــاالت فــي الســلطنة بالتحــرر فهنــاك العديــد مــن المشــغلين الذيــن 
يعملــون فــي قطاعــات خدمــات النطــاق العريــض الثابــت والمتنقــل والبوابــات الدوليــة. 
مــن المتوقــع أن يســهم تدشــين المشــغل الثالــث لخدمــات االتصــاالت المتنقلــة  النقالة 
الثالــث فــي نهايــة ٢٠٢١م إلــى زيــادة حــدة المنافســة فــي ســوق االتصــاالت المتنقلــة 

الــذي يشــهد تراجعــا بالفعــل.

ــي تحــت ضغوطــات التباطــؤ االقتصــادي الســائد  ــزال قطــاع االتصــاالت المحل ال ي
وظــروف الســوق الصعبــة والتــي نتجــت إلــى حــد كبيــر عــن اســتمرار الجائحــة. 
ــد  ــه الحكومــة، تتزاي ــذي نفذت ــم ال ومــع ذلــك، فــي أعقــاب تســري�ع برنامــج التطعي
ــى الوضــع الطبيعــي كمــا أن مــن المتوقــع أن يتحســن نمــو  التوقعــات بالعــودة إل

ــًا. ــر تدريجي ــكل أكب ــي بش ــاد المحل االقتص

تســبب التأثيــر الوبائــي والتباطــؤ االقتصــادي الناتــج عــن الوبــاء منــذ عــام ٢٠٢٠ فــي 
خســائر كبيــرة فــي الوظائــف أعقبهــا حركــة عــودة لعــدد كبيــر مــن القــوى العاملــة 
الوافــدة فــي دول الخليــج إلــى بلدانهــا. وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض كبيــر فــي ســوق 
خدمــة االتصــاالت المتنقلــة المدفوعــة ُمســبقًا فــي الســلطنة األمــر الــذي أثــر ســلًبا علــى 
قطــاع االتصــاالت المتنقلــة بشــكل عــام. عــالوة علــى ذلــك، تســتمر المنافســة المتزايــدة 
فــي قطاعــي االتصــاالت المتنقلــة والثابتــة والتحريــر المســتمر للقطــاع فــي التأثيــر علــى 

ــرادات وهوامــش الربحيــة وقيــم المؤسســة. حصــص المشــغلين ونمــو اإلي
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ــل أداًء مســتقرًا  فــي الســوق خــالل  ــات، أظهــرت عمانت ــى الرغــم مــن هــذه التحدي عل
العــام، وحافظــت علــى مكانتهــا الرياديــة فــي كل مــن قطاعــي االتصــاالت المتنقلــة 
والثابتــة واختتمــت العــام بتحقيــق أربــاح جيــدة. فــي نفــس الوقــت تواصــل عمانتــل 
ــون بفضــل  ــة وتحافــظ علــى قدرتهــا الجيــدة علــى خدمــة الدي الوفــاء بتعهداتهــا المالي
تنفيــذ العديــد مــن مبــادرات خفــض عــبء الديــون المســتمرة، ومبــادرات تحســين 

التكلفــة واإلدارة النقديــة الفعالــة.

ــاء الجائحــة، فقــد وضعــت  ــه أثن ــذي تشــتد الحاجــة إلي ــر االتصــال ال ــى توفي باإلضافــة إل
عمانتــل نفســها اســتراتيجًيا كمشــغل رئيســي يقــدم أفضــل الخدمــات في فئتهــا للتعامل 
مــع الرعايــة الصحيــة والتعليــم والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ومجموعــة واســعة 
مــن مشــتركينا مــن المؤسســات. تواصــل عمانتــل تركيزهــا علــى االحتفــاظ بالمشــتركين 
مــن خــالل تقديــم أفضــل للخدمــة والتميــز فــي الجــودة مــن أجــل المحافظــة علــى وضعــه 

الشــركة الريــادي فــي الســوق.

أعمــال  نمــاذج  فــي  الهائلــة  الهيكليــة  التغييــرات  عــن  الناتجــة  التحديــات  لمواجهــة 
تقنيــة  فــي  واالســتثمار  والمتنقلــة،  الثابتــة  شــبكاتنا  تحديــث  نواصــل  االتصــاالت، 
المعلومــات واالتصــاالت وإنترنــت األشــياء والجيــل الخامــس، وتحويــل وظائــف الشــبكة 
الفعليــة إلــى وظائــف إفتراضيــة مــع تحســين الشــبكة األساســية ومــا إلــى ذلــك. بعــد 
اإلطــالق الناجــح لخدمــات الجيــل الخامــس فــي عــام ٢٠١9، نواصــل توســي�ع انتشــار الجيل 
ــكل مــن الوصــول الالســلكي الثابــت وخدمــات  ــ�ع أنحــاء الســلطنة ل الخامــس فــي جمي

االتصــاالت المتنقلــة.



استراتيجيتنا المؤسسية –
تغيير التوجه لتحقيق نمو مستدام للربحية

إلــى الســوق فــي الســلطنة  يســهم دخــول المشــغل الثالــث لالتصــاالت المتنقلــة 
ــرادات شــركات االتصــاالت الموجــودة  فــي وضــع المزيــد مــن الضغــوط الكبيــرة علــى إي
ــات  ــرادات خدم ــي إي ــواء ف ــالت س ــا متواص ــوق تراجع ــهد الس ــا، يش ــش أرباحه وهوام
االتصــاالت األساســية أو عــدد المشــتركين وهــو مــا يعكــس وجــود تشــبع واضــح، عــالوة 
ــن  ــا ويتســم بعــدم اليقي ــا زال بطيئ ــد-١9 م ــإن التعافــي مــن جائحــة كوفي ــك ف ــى ذل عل
وهــو األمــر الــذي كان لــه تأثيــر علــى نمــط اســتهالك المشــتركين األفــراد والمشــتركين 

التجارييــن والمؤسســات الحكوميــة. 

وبالنظــر إلــى هــذه األوضــاع، فــإن دخــول المشــغل الثالــث ســيؤدي بــال شــك إلــى تراجع 
القيمــة حيــث ستســعى الشــركات المتنافســة إلــى الحفــاظ علــى قاعــدة مشــتركي�ها 

الحاليــة فــي ســوق ال توجــد بــه اساســا فــرص لتحقيــق النمــو. 

فــي الوقــت نفســه، تواصــل خدمــات مشــغلي خدمــات المحتــوى العابــرة للحــدود 
مثــل نتفلكــس ويوتيــوب وانســتجرام وواتــس أب نموهــا وزيــادة الطلــب علــى ســعات 
النطــاق الكبيــرة، ومــع ذلــك، فــإن هــذا ال يعنــي أن المشــتركين بالضــرورة لدي�هــم 
الرغبــة فــي إنفــاق المزيــد وهــو مــا يدفــع المشــغلين إلــى زيــادة حجــم البيانــات وبنفــس 

ــتخدم.  ــن كل مس ــراد م ــط االي ــس متوس ــابقة ونف ــعار الس ــتوى األس مس

ــه يطلــب  ــر، فإن ــادة فــي الطلــب علــى ســعات نطــاق أكب ــة هــذه الزي ومــن أجــل مواكب
مــن مشــغلي االتصــاالت مواصلــة االســتثمار فــي توســعة وتحديــث البنيــة األساســية 
الخاصــة بهــم وهــو األمــر الــذي يضــع مزيــد مــن الضغــوط علــى هوامــش األربــاح. مــا زال 
قطــاع االتصــاالت الثابتــة وبشــكل خــاص خدمــات النطــاق العريــض المنزلــي تظهــر وجود 
 فــرص نمــو خاصــة مــن نقــل مشــتركي الكوابــل النحاســية إلــى باقــات أفضــل باســتخدام

 النطــاق العريــض عالــي الســرعة مثــل تقنيــة الجيــل الخامــس الالســلكي واألليــاف 
البصريــة. 

التمويــل  المشــغلين تخصيــص  أيًضــا علــى  الصعــب  مــن  الظــروف،  فــي ظــل هــذه 
ــي  ــى مــع الخدمــات الفائقــة الت ــل الخامــس. حت ــوب لالســتثمارات الخاصــة بالجي المطل
يمكــن أن توفرهــا الجيــل الخامــس مــن حيــث الســرعة ودرجــة االســتجابة، فــإن إمكانيــة 
ــر مجموعــة جديــدة مــن الحلــول والخدمــات الذكيــة المتقدمــة  تحقيــق عائــد مــن تطوي
وحلــول إنترنــت األشــياء يتطلــب بعــض الوقــت وهــو األمــر الــذي كان بــارزا مــع بعــض 

ــات الســابقة فــي الشــبكة. التحديث

ــادرة عمــان  ــا كممكــن أساســي لمب ــز مكانتن ــي، ومــن أجــل تعزي فــي ضــوء الوضــع الحال
الرقميــة، تشــكل إســتراتيجية عمانتــل الجديــدة »نحــو آفــاق جديــدة لتحقيــق نمــو ربحــي 
مســتدام »Shift Gear األداة الرئيســية لتحســين وتوليــد القيمــة ســواء لمشــتركينا 
أو مســاهمينا، تبنــي هــذه اإلســتراتيجية الجديــدة بشــكل أكبــر علــى مبــادرات التحــول 
الرئيســية التــي بــدأت فــي إطــار إســتراتيجية »عمانتــل 3.٠« وتركــز علــى عــدد مــن عوامــل 

تمكيــن األعمــال الرئيســية:

ــال  ــي مج ــة ف ــة وخاص ــق قيم ــي تحقي ــهم ف ــي تس ــال الت ــى األعم ــز عل •  التركي  
خدمــات االتصــاالت الرئيســية والبنيــة األساســية وعالمتنــا التجاريــة ومكانتنــا 

لالتصــاالت. عالمــي  كمركــز 

•  ســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــالل البنــاء علــى تحولنــا إلــى مشــغل رقمــي   
واســتخراج القيمــة والــرؤى التــي توفرهــا البيانــات ومواصلــة تعزيــز تجربــة 

البشــرية.  مواردنــا  فــي  االســتثمار  إلــى  إضافــة  المشــترك 
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ــر مجــاالت جديــدة للنمــو مــن فــرص  •  وعلــى نحــو مــواز، ســنعمل علــى تطوي  
األعمــال الجديــدة وخاصــة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وخدمــات القيمــة 
المضافــة والســعي نحــو البحــث عــن حلــول مبتكــرة مــن خــالل مختبــرات 
عمانتــل لالبتــكار، و بنــاء منظومــة مكتملــة مــن الشــركاء جــزءا أساســيا مــن 

إســتراتيجيتنا. 

•  باإلضافــة إلــى مــا ســبق، أدخلــت عمانتــل ضوابــط صارمــة علــى اإلنفــاق   
ــر ذلــك علــى قــدرة الشــركة  ــرات كوفيــد19- دون أن يؤث ــل تأثي لضمــان تقلي

األساســية. االســتراتيجية  المجــاالت  فــي  االســتثمار  مواصلــة  علــى 

وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICT في عمانتل

تواصــل وحــدة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ICT فــي عمانتــل نموهــا بوتيــرة 
كبيــرة، علــى الرغــم مــن التحديــات غيــر المســبوقة فــي األعمــال التــي ســببتها 
الجائحــة، وهــو النمــو الــذي يعــود فــي المقــام األول الســتراتيجيتنا المتكاملــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت -والتــي تــم بناؤهــا علــى األســاس المتيــن 
ــا  ــة وريادتن ــا التجاري ــوة عالمتن ــن ق ــة م ــية ومدعوم ــال األساس ــتراتيجية األعم الس
التابعــة وشــراكاتنا فــي  التشــاركي للشــركات  التكاملــي  فــي الســوق والنظــام 

الســوق والتحالفــات التقنيــة.

نواصــل االســتثمار فــي تعزيــز محفظــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لدينــا لتلبيــة 
طموحــات الســلطنة الرقميــة التــي تمتــد عبــر مراكــز البيانــات، والحوســبة الســحابية، 
وخدمــات  أمــن المعلومــات الُمــدارة، واالتصــاالت الموحــدة والتعــاون )UCC(، ومراكــز 
ــد  ــات الضخمــة والعدي ــالت البيان ــت األشــياء، وتحلي ــوك تشــين، وإنترن االتصــال، والبل

مــن المكونــات األخــرى. 
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تماشــيًا مــع رؤيــة الســلطنة ٢٠4٠، يتبنــى القطــاع الحكومــي والشــركات الرقمنــة مــن خــالل 
توظيــف التقنيــات الناشــئة. فــإن وحــدة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي عمانتــل 
علــى أهبــة االســتعداد لتمكيــن التحــول الهائــل فــي نمــاذج المشــتركين ونمــاذج تشــغيل 

األعمال.

أســهم وضعنــا الفريــد فــي الســوق فــي إيجــاد قبــول واســع وانتشــار للخدمــات المقدمــة 
مــن قبــل وحــدة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي عمانتــل مــع االســتمرار فــي تنفيــذ 
المشــاري�ع االســتراتيجية طويلــة األجــل. فــي هــذا اإلطــار، يجــب اإلشــارة إلــى أنــه تــم بنــاء 
ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي عمانتــل بشــكل أساســي علــى البنيــة  مشــاري�ع تكنولوجي
األساســية لشــبكة الجيــل الخامــس األساســية وشــبكة بروتوكــول االنترنــت الخاصــة 
بعمانتــل كمــا تــم ربطهــا بشــكل كبيــر مــن خالل شــبكة األليــاف البصريــة الواســعة واآلمنة.

فــي إطــار الجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا عمانتــل للتركيــز علــى المشــتركين، نواصــل 
المواءمــة واالبتــكار واالســتثمار فــي تطويــر منتجــات جاهــزة لمختلــف الشــرائح باإلضافــة 
إلــى تطويــر حلــول مخصصــة لمختلــف القطاعــات -مثــل الــوزارات والمؤسســات المصرفيــة 
ــم والنقــل والضيافــة والخدمــات  ــة والتعلي ــة الصحي ــة والطاقــة والمعــادن والرعاي والمالي

والعديــد مــن فئــات المشــتركين اآلخريــن.

أحرزنــاه فــي مجــال  الــذي  الكبيــر  التقــدم  عــام ٢٠٢١  إنجــازات عمانتــل خــالل  تعكــس 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. لقــد اســتفدنا مــن ريادتنــا لشــبكة الجيــل الخامــس 
لتقديــم تطبيقــات األعمــال القائمــة علــى الجيــل الخامــس بــدًءا مــن حلــول إشــارات المــرور 
ــذكاء  ــات ال ــا إلــى جنــب مــع نشــر تقني ــو جنًب ــة بالفيدي ــات، وحلــول المراقب ــة للبلدي الذكي
االصطناعــي فــي الموانــئ والحلــول القائمــة علــى إنترنت األشــياء لمشــاري�ع المــدن الذكية 
والمنــازل الذكيــة. قمنــا كذلــك بتوســي�ع عــروض مركــز االتصــال فــي أماكــن العمــل الخاصــة 
بنــا لتوفيــر مراكــز اتصــال ســحابية قابلــة للتطويــر عنــد الطلــب – وهــو التوجــه الــذي ينمــو 

بســرعة نظــًرا النتشــار أســلوب العمــل مــن المنــزل.

كمــا قدمــت عمانتــل حلــواًل فعالــة مــن حيــث التكلفــة وســهلة االســتخدام لتقنيــة 
المعلومــات واالتصــاالت لقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ســريعة النمــو. 
ــز التــي حصلــت علي�هــا عمانتــل خــالل العــام، تفخــر وحــدة  ــد مــن الجوائ ــن العدي مــن بي
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بالحصــول علــى جائزتيــن فــي فئتيــن مــن جوائــز 

كومكــس المرموقــة وهمــا -تحليــالت البيانــات وحلــول تقنيــة البيانــات.

مــع تعافــي الســلطنة تدريجيــًا مــن الجائحــة، مــن المتوقــع أن يواصــل االقتصــاد الرقمــي 
للســلطنة تحقيــق المزيــد مــن التطــور والنمــو مــن خــالل مبــادرات الرقمنــة المدعومــة 
عمانتــل  تــزال  وال  واالتصــاالت،  المعلومــات  لتكنولوجيــا  قويــة  وطنيــة  باســتراتيجية 
تحافــظ علــى مكانتهــا فــي الســوق بصفتهــا »الشــريك المفضــل« -كونهــا الشــركة األولــى 
والرائــدة فــي تقديــم خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المتكاملــة فــي ســلطنة 

عمــان.

وحدة عمانتل لألعمال بالجملة – نصل إلى أبعد مدى

تتمتــع وحــدة عمانتــل ألعمــال الجملــة بحضــور دولــي بــارز، وهــي متخصصــة فــي توفيــر 
ــة  ــة والدولي خدمــات اتصــاالت بزمــن إســتجابة منخفــض لمشــغلي االتصــاالت اإلقليمي
الناجــح الســتراتيجيتنا  التنفيــذ  خــالل  مــن  الجنســيات.  التقنيــة متعــددة  والشــركات 
لالســتفادة مــن الموقــع الجغرافــي الفريــد للســلطنة بيــن آســيا والشــرق األوســط 

وإفريقيــا والخصائــص المميــزة والفريــدة للســلطنة، قامــت عمانتــل ببنــاء مجموعــة 
واسعة من أنظمة كوابل االتصاالت البحرية الدولية ومحطات اإلرساء.
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خــالل العقــد الماضــي، قامــت عمانتــل بضــخ اســتثمارات كبيــرة فــي أعمــال الجملــة. 
ــة فــي المنطقــة.  ــ�ع بالجمل ــد لخدمــات البي ــل كمــزود رائ ــك، تطــورت عمانت ونتيجــة لذل
تمتلــك عمانتــل محفظــة اســتثمارات دوليــة تضــم أكثــر مــن ٢٠ مــن أنظمــة كوابــل 
االتصــاالت البحريــة الدوليــة التــي تربــط أكثــر مــن ١٢٠ مدينــة فــي جميــ�ع أنحــاء العالــم، 
ومجموعــة متنوعــة مــن محطــات إرســاء الكابــالت فــي كل مــن ســلطنة عمــان ومدينــة 

مرســيليا بفرنســا.

ــة  ــة الدولي ــل االتصــاالت البحري ــد مــن أنظمــة كواب ــم دعــم مشــاركتنا فــي العدي كمــا يت
مــن خــالل تجميــ�ع العديــد مــن الروابــط األرضيــة اإلقليميــة المباشــرة فــي محفظتنــا 
وهــو مــا يجعــل ســلطنة عمــان واحــدة مــن أكثــر األماكــن ارتباًطــا فــي المنطقــة ومركــًزا 
دولًيــا جذاًبــا لشــركات االتصــاالت العاملــة فــي مجــال البيــ�ع بالجملــة، موفــرو المحتــوى 

ــي.  ــج العرب ــى كافــة دول الخلي ــة للوصــول بسالســة إل واألنظمــة الســحابية كبواب

نجحــت عمانتــل فــي تحقيــق هــذا التحــول مــن خــالل التنفيــذ الناجــح لالســتراتيجية 
الطموحــة التــي تــم صياغتهــا بعنايــة فائقــة حيــث وبــداًل مــن االعتمــاد علــى المشــاري�ع 
الفرديــة، شــرعت فــي »برنامــج التكامــل العالمــي بالجملــة« إلنشــاء أصــول البيــ�ع بالجملــة 

التاليــة:

•  شــبكة دوليــة ومتنوعــة وعاليــة الســعة مــن كوابــل االتصــاالت البحريــة تربــط   
ســلطنة عمــان ببقيــة العالــم. أصبحــت عمانتــل أول مشــغل خليجــي يمتلــك 

البحريــة فــي االتحــاد األوروبــي. إرســاء لكوابــل االتصــاالت  نقطــة 

ــدار  ــى م ــل عل ــورة تعم ــأة متط ــو منش ــة، وه ــبكة الدولي ــات الش ــز عملي •  مرك  
ــة احتياجــات الســوق  ــا لتلبي ــام األســبوع مصممــة خصيًص الســاعة وطــوال أي
الســحابية القائمــة علــى المحتــوى إلــى جانــب مراقبــة ودعــم أنظمــة الكابــالت 

األرضيــة أو البحريــة الدوليــة التابعــة لعمانتــل؛
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•  مركــز جديــد للبيانــات وخدمــات الربــط البينــّي فــي واليــة بــركاء بالتعــاون مــع   
ــات ويعــرف  ــز البيان ــي ومراك ــط البين شــركة إكوينيكــس المتخّصصــة فــي الرب
باســم. )Muscat Center 1 - MC1(. ويعــد هــذا المركــز أول مركــز بيانــات 
عالمــي محايــد فــي الســلطنة يقــدم خدماتــه للمشــغلين ومــزّودي المحتــوى 

وخدمــات الحوســبة الســحابية.

•  إتفاقيــات للتجــوال الدولــي مــع مــا يقــرب مــن 7٠٠ مشــغل فــي أكثــر مــن ٢١٠   
دولــة باإلضافــة إلــى خدمــات تجــوال بيانــات الجيــل الخامــس التــي تــم طرحهــا 

حديًثــا.

•  عمانتــل الدوليــة، وهــي شــركة فرعيــة دوليــة تديــر أعمــال الخدمــات الصوتيــة   
الدوليــة. المضافــة  القيمــة  خدمــات  إلــى  باإلضافــة  للمجموعــة  الدوليــة 

نجحــت المرونــة التــي تحلــت بهــا عمانتــل واســتراتيجيتها الناجحــة فــي جــذب بعًضــا مــن 
أكبــر مشــغلي االتصــاالت ومــزودي المحتــوى الدولييــن للشــراكة مــع عمانتل الســتضافة 

خوادمهــم اإلقليميــة فــي ســلطنة عمــان.

ــت  ــى اإلنترن ــب عل ــن الطل ــن 80٪ م ــرب م ــا يق ــة م ــم اآلن خدم ــك، يت ــة لذل ونتيج
الفوائــد  إلــى  باإلضافــة  الشــراكات،  ترتبــط هــذه  لمســتخدمي عمانتــل محلًيــا. 
التجاريــة واالقتصاديــة، ارتباًطــا مباشــًرا بتجربــة المشــتركين المحســنة علــى جميــ�ع 
الســرعة واأللعــاب  عالــي  اإلنترنــت  إلــى  الوصــول  فــي ذلــك  بمــا  المســتويات 
اإللكترونيــة. يتميــز برنامــج عمانتــل العالمــي لتكامــل البيــ�ع بالجملــة بقــدر عالــي مــن 
الديناميكيــة ويواصــل تطويــر نفســه مــن خــالل التحديثــات والتحســينات بمــا يضمــن 

ــتركين. ــات المش ــات ومتطلب ــي تطلع ــر ف ــة والتغي ــورات العالمي ــة التط مواكب
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مجموعة عمانتل
األداء الموحد 2021

تشمل إيرادات مجموعة عمانتل اإليرادات من العمليات المحلية للشركة األم، واإليرادات من مجموعة زين، والشركات التابعة المحلية والدولية األخرى.

األرباح والخسائر المجمعة
نسبة التغير٪ 20212020بالمليون ريال

-4.١٪ ٢,5١١.٠  ٢,4٠8.3 اإليرادات 

-5.5٪ ١,٠٢6.3  97٠.3 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 

٢.٠٪٢33.6٢٢9.٠صافي الربح للعام 

ُيعزى للمساهمين في الشركة   67.١66.9٪٠.٢

حصص غير مسيطرة  ١66.6١6٢٪٢.١.8

٢.٠٪٢33.6٢٢9.٠الربح للفترة 

بلغــت إيــرادات المجموعــة لعــام ٢٠٢١ مبلــغ ٢.4٠8 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ ٢.5١١ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢٠. وتشــمل إيــرادات المجموعــة األعمــال المحققــة مــن مجموعــة زيــن، 
والتــي ســاهمت بإيــرادات قدرهــا ١.887 مليــون ريــال عمانــي.
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األداء والنتائج التشغيلية الرئيسية لمجموعة زين

ســجلت إيــرادات مجموعــة زيــن انخفاضــًا بنســبة 5٪ علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى ١،887 مليــون ريــال عمانــي لكامــل عــام ٢٠٢١ مقارنــة مــع ١،99١ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢٠. وبالمثــل، 
بلغــت األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــالك للفتــرة 78٠ مليــون ريــال عمانــي، بانخفــاض 5٪ علــى أســاس ســنوي مــع اســتقرار هوامــش الربــح عنــد 4١٪ بينمــا بلــغ صافــي الربــح ٢5٠ 

مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ ٢55 مليــون ريــال عمانــي فــي الفتــرة الســابقة.

ــه  ــم تخفيــض قيمــة الجني ــات فــي مختلــف مجموعــة شــركات المجموعــة، وزاد مــن تضخيمــه انخفــاض قيمــة العمــالت فــي الســودان والعــراق. ت ــى العملي ــر عل ــد ١9 فــي التأثي ــر كوفي اســتمر تأثي
الســوداني مــن 55 جنيــه للــدوالر )دوالر أمريكــي / جنيــه ســوداني( إلــى 4٢6 كمــا فــي ديســمبر ٢٠٢١، بينمــا تــم تخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي بنســبة ١9 ٪ مــن ١،١9٠ إلــى ١،47٠ للــدوالر)دوالر أمريكــي 
/ دينــار عراقــي(. فــي حالــة عــدم احتســاب تأثيــر العمــالت األجنبيــة، كان مــن الممكــن أن يرتفــع نمــو اإليــرادات الموحــدة للمجموعــة واألربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــالك بنســبة ١3٪ 

علــى أســاس ســنوي و١7٪ علــى أســاس ســنوي علــى التوالــي.

كان للجهــود التــي بذلتهــا اإلدارة مــن خــالل تطبيــق إجــراءات تحســين التكلفــة المســتمرة عبــر المجموعــة، وتقليــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بســبب عمليــات االســتحواذ الصحيــة، وتحســن 
مســتويات التحصيــل والتحســين فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي الشــاملة دور فــي تحقيــق العوائــد المذكــورة خــالل الفتــرة.

ارتفع إجمالي قاعدة مشتركي مجموعة زين بنسبة ٢٪ إلى 48.9 مليون مقارنة بـ 47.8 مليون في الفترة السابقة.
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أبرز المالمح في أداء محفظة
مجموعة زين
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مشتركي مجموعة عمانتل

عدد مشتركي مجموعة عمانتل

شركات اعادة البیع

أداء عمانتل )باستثناء مجموعة زين(
)خدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة، عمانتل الدولية والشركات ذات األغراض الخاصة والشركات التابعة المحلية / الشركات الشقيقة(

تشــمل العمليــات المحليــة لعمانتــل خدمــات االتصــاالت الثابتــة، وخدمــات االتصــاالت المتنقلــة، وعمانتــل الدوليــة )OTI( -ذراع البيــ�ع بالجملــة لشــركة عمانتــل العاملــة فــي مجــال األعمــال الدوليــة 
لخدمــات الصــوت والشــركات التابعــة لعمانتــل )عمــان للبيانــات الرقميــة »عمــان داتــا بــارك«، شــركة إنترنــت األشــياء »ممكــن« وشــركة خــط المعلومــات »انفواليــن«(.

نتيجــة لظــروف الســوق الضعيفــة بشــكل أساســي بســبب التباطــؤ االقتصــادي الســائد، واســتمرار الجائحــة والتحديــات التشــغيلية األخــرى، ســجلت عمانتــل انخفاًضــا بنســبة ٠.3 ٪ فــي اإليــرادات 
)باســتثناء زيــن( خــالل عــام ٢٠٢١م حيــث انخفضــت اإليــرادات مــن 533.١ مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٠ م إلــى 53١.4 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢١م.

ظل نمو سوق االتصاالت المتنقلة في السلطنة تحت ضغط هائل، حيث استمرت سلسلة من قيود السفر الدولية ومتطلبات التباعد االجتماعي بشكل متقطع على مدار العام.

أثر التباطؤ في أسواق العمل وفقدان العديد من الوظائف سلًبا على سوق االتصاالت المحلية وهو ما أدى إلى تراجع سوق خدمات االتصاالت المتنقلة المدفوعة مسبقًا خالل العام.

ــر حصــة فــي ســوق  ــادي مســتحوذة علــى أكب ــة. ومــع ذلــك، نجحــت عمانتــل فــي الحفــاظ علــى وضعهــا الري ــا فــي عــدد مشــتركي االتصــاالت المتنقل بالقيمــة المطلقــة، ســجلت عمانتــل انخفاًض
االتصــاالت فــي الســلطنة.
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حتــى 3١ ديســمبر ٢١، بلغــت قاعــدة المشــتركين المحلييــن لعمانتــل 3.٢١ مليــون )3.7٢ مليــون مــع شــركات إعــادة بيــ�ع خدمــات االتصــاالت المتنقلــة( مقابــل قاعــدة مشــتركين إجماليــة تبلــغ ٢7.3 
مليــون )3.9 مليــون مــع شــركات إعــادة بيــ�ع خدمــات االتصــاالت المتنقلــة( فــي عــام ٢٠٢٠.

اإليرادات للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
201920202021بالمليون ريال

١47.٢١56.٠١59.4خدمات االتصاالت الثابتة )شاملة تقنية المعلومات واالتصاالت(

٢7٠.3٢38.3٢٢4.8خدمات االتصاالت المتنقلة

١33.٠١3١.5١36.١أعمال الجملة 

550.4525.8520.3إجمالي اإليرادات 

3.97.3١١.١إيرادات الشركات المحلية التابعة 

554.3533.1531.4إجمالي اإليرادات من عمانتل – الشركات التابعة 

-٠.3٪-3.8٪١.5٪نسبة النمو ٪ 

تمكنــت عمانتــل، بفضــل اســتراتيجية التســويق االســتباقية، مــن تحقيــق نمــو فــي قطاعــات خدمــات النطــاق العريــض الثابــت وخدمــات االتصــاالت المتنقلــة ذات الدفــع اآلجــل، وإيــرادات البيــ�ع 
بالجملــة. واصــل نشــاط خدمــات الصــوت تراجعــه المســتمر عبــر خدمــات االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة.

ــن. انخفضــت  ــات للمشــتركين التجاريي ــرادات خدمــات النطــاق العريــض الثابــت وخدمــات البيان ــة نمــًوا بنســبة ٢.٢٪، وســاهمت بشــكل رئيســي فــي إي ــرادات خدمــات االتصــاالت الثابت ســجلت إي
ــرادات خدمــات الدفــع المســبق. ــى اســتمرار االنخفــاض فــي إي ــا إل ــة بنســبة 5.7٪، ويرجــع ذلــك أساًس ــرادات خدمــات االتصــاالت المتنقل إي
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األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك وصافي األرباح )غير شاملة لمجموعة زين(
بســبب انخفــاض اإليــرادات، انخفضــت أربــاح عمانتــل قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــالك مــن ٢٠5.٢ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ١9٠.٠ مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢١. ســجل 

هامــش الربــح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــالك انخفاًضــا مــن 38.5٪ فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى 35.8٪ فــي عــام ٢٠٢١.

ســجلت عمانتــل صافــي ربــح )باســتثناء الشــركات التابعــة غيــر العضويــة( قــدره 73.٢ مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠٢١، مقارنــة بـــأرباح قدرهــا 77.3 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢٠، أي 
بانخفــاض قــدره 5.3٪ علــى أســاس ســنوي.

يتم احتساب تكلفة الفوائد المتعلقة باالستحواذ على زين في الحسابات الموحدة لمجموعة عمانتل.
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المركز المالي

تعكــس األصــول اإلجماليــة متانــة المركــز المالــي لعمانتــل بالنظــر إلــى االســتثمارات العضويــة )البنيــة األساســية للشــبكة( وغيــر العضويــة )مجموعــة زيــن(. تشــكل األصــول غيــر المتداولــة لعمانتــل، 
وبشــكل أساســي معــدات االتصــاالت واالســتثمارات والمرافــق حاليــًا نســبة 83.5٪ مــن قاعــدة األصــول اإلجماليــة للشــركة.

تغطية الفوائد وبيان الديون والتعهدات:
يتــم تقييــم قــدرة عمانتــل علــى خدمــة الديــن عنــد األخــذ فــي االعتبــار خلفيــة التمويــل الــذي تــم الحصــول عليــه لالســتحواذ علــى حصــة إســتراتيجية بمجموعــة زيــن فــي عــام ٢٠١7. تمكنــت عمانتــل مــن 

تجــاوز المســتوى المتفــق عليــه مــن التعهــدات الماليــة مــع الجهــات المقرضــة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢١.
حافظت عمانتل على التعهدات المالية المرغوبة من قبل المقرضين خالل عام ٢٠٢١م.

عــالوة علــى ذلــك، حققــت عمانتــل نســبة تغطيــة فائــدة عاليــة قدرهــا مضاعــف 4.39x وهــو 
.4x مــا يتجــاوز النســبة األدنــى المتفــق علي�هــا وهــي مضاعــف

بلــغ صافــي الديــن إلــى األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــالك مضاعــف ٠4.3 
مقارنــة بالحــد األعلــى المتفــق عليــه وهــي مضاعــف 3.7.
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شهدت حقوق المساهمين زيادة بنسبة 6.3٪ خالل عام ٢٠٢١. وارتفعت حقوق
المساهمين من 648 مليون ريال عماني في عام ٢٠٢٠ إلى 688 مليون ريال عماني

في عام ٢٠٢١.

نمت حقوق المساهمين بمعدل نمو مركب بلغ 3.9٪ في السنوات الثالث الماضية.

اإليرادات والمشتركين:

خدمات االتصاالت الثابتة:

ــات للشــركات. شــهد متوســط عــدد  ــت المؤجــر وخدمــات البيان ــت واإلنترن ــض الثاب ــة والنطــاق العري ــف الثابت ــة مــن الهوات ــة والدولي ــة خدمــات الصــوت المحلي تشــمل خدمــات االتصــاالت الثابت
مشــتركي الهاتــف الثابــت )مســبق الدفــع والمفوتــر( انخفاًضــا بنســبة 8.١٪، بينمــا ســجل مشــتركي النطــاق العريــض الثابــت )بمــا فــي ذلــك الالســلكي الثابــت القائــم علــى تقنيــة الجيــل الخامــس( 

نمــًوا بنســبة ١.8٪ خــالل الســنة الماليــة ٢٠٢١.

فــي خدمــات  مــن كل مســتخدم  العائــد  احتســاب متوســط  تــم 
االتصــاالت الثابتــة اعتمــادًا علــى اإليــرادات المتحققــة مــن جميــ�ع 
الصــوت  خدمــات  ذلــك  فــي  بمــا  الثابتــة،  الهواتــف  مســتخدمي 
كل  مــن  العائــد  متوســط  اســتمر  العريــض.  والنطــاق  والبيانــات 
مســتخدم لخدمــات الهاتــف الثابــت فــي التحســن حتــى خــالل عــام 
٢٠٢١، مدفوًعــا بشــكل أساســي بالنمــو العــام للنطــاق العريــض 
ريــال   ٢٠.9 مــن  لــكل مســتخدم  الدخــل  ارتفــع متوســط  الثابــت. 
عمانــي شــهرًيا فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٢١.6 ريــال عمانــي شــهرًيا خــالل 

عــام ٢٠٢١.
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خدمات االتصاالت المتنقلة:
اســتمر تأثــر نمــو ســوق خدمــات االتصــاالت المتنقلــة المحليــة بشــكل كبيــر خــالل عــام ٢٠٢١ بســبب التأثيــر االقتصــادي الكلــي لجائحــة كوفيــد-١9 وظــروف التشــغيل وظــروف الســوق األخــرى، كمــا 
تــم اإلشــارة إليــه ســابقًا. تماشــيًا مــع االتجــاه العــام للســوق فــي ســلطنة عمــان، ســجلت عمانتــل أيًضــا انخفاًضــا فــي قاعــدة مشــتركي الدفــع المســبق، والــذي تــم تعويــض تأثيــره جزئًيــا مــن خــالل 

النمــو الجيــد لمشــتركي الهاتــف المتنقــل بنظــام الدفــع اآلجــل.

إال أنــه ومــع التركيــز المتواصــل علــى إدارة تجربــة المشــتركين، واســتراتيجيات توصيــل الخدمــات، وهيــكل األســعار المبتكــر إضافــة إلــى تعزيــز جــودة الشــبكة، تمكنــت عمانتــل مــن المحافظــة علــى 
ريادتهــا فــي الســوق خــالل عــام ٢٠٢١. تشــمل محفظــة مشــتركي االتصــاالت المتنقلــة فــي عمانتــل مشــتركي الدفــع اآلجــل والدفــع المســبق وغيرهــا مــن العــروض ذات القيمــة المضافــة.

خــالل عــام ٢٠٢١، واصلــت إيــرادات التجزئــة الخاصــة بخدمــات االتصــاالت المتنقلــة مســار نموهــا الســلبي فــي قطاعــي الصــوت والنطــاق العريــض، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى االنخفــاض فــي إيــرادات 
خدمــات الدفــع المســبق. انخفضــت مســاهمة إيــرادات خدمــات االتصــاالت المتنقلــة مــن 45٪ فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى 43٪ خــالل عــام ٢٠٢١. وانخفضــت إيــرادات خدمــات االتصــاالت المتنقلــة بنســبة 

-5.7٪ خــالل عــام ٢٠٢١. ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض إيــرادات الخدمــة الصوتيــة التــي شــهدت تراجعــًا بنســبة -١4٪ علــى أســاس ســنوي.

إجمالي المشتركین بخدمات اإلتصاالت المتنقلة - بالملیون
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تكاليف التشغيل:

بلــغ إجمالــي المصروفــات التشــغيلية )»النفقــات التشــغيلية«( 447 مليــون ريــال عمانــي 
فــي عــام ٢٠٢٠، أي بزيــادة طفيفــة قدرهــا ٠.7٪ عــن العــام المالــي ٢٠٢٠.

تــم تســجيل هــذه الزيــادة فــي النفقــات التشــغيلية بشــكل أساســي علــى حســاب 
تكلفــة المبيعــات، والتــي ســجلت زيــادة بســبب التغييــر فــي تكويــن اإليــرادات، أي 
زيــادة حصــة مبيعــات األجهــزة الناتجــة عــن انتقــال المشــتركين إلــى خطــط الدفــع 
اآلجــل والقاعــدة المتزايــدة للنطــاق العريــض الالســلكي الثابــت ومشــتركي خدمــة 

األليــاف البصريــة إلــى المنــازل.

ــرادات عنــد  ــرادات، ظلــت النســبة التشــغيلية إلــى اإلي ــة مــن إجمالــي اإلي كنســبة مئوي
84.١٪ فــي عــام ٢٠٢١ مقارنــة بـــ 83.3٪ المســجلة فــي عــام ٢٠٢٠. وقــد تحقــق االنخفــاض 
فــي معظــم عناصــر اإلنفــاق التشــغيلي بســبب الوفــورات الناتجــة عــن اجــراءات تحســين 

التكلفــة علــى نطــاق واســع التــي اعتمدتهــا عمانتــل.
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نواصــل إعطــاء األولويــة لشــبكتنا والنفقــات الرأســمالية األخــرى خــالل العــام، مــع التركيز 
األساســي علــى القيــام باالســتثمارات الهامــة الموجهــة نحــو النمــو، والتــي تدعــم بنــاء 
شــبكة الجيــل الخامــس، ومبــادرات وحــدة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والرقمنــة 

ومــا إلــى ذلــك.

عائد السهم وتوزي�ع األرباح 
ــ�ع ثابــت  تســتمر المجموعــة فــي الحفــاظ علــى عالقــة جيــدة مــع المســاهمين مــع توزي

ــاح علــى مــدار الســنوات. لألرب

ــام  ــة بالع ــر مقارن ــة ٢٠٢١ دون تغيي ــنة المالي ــي الس ــهم ف ــكل س ــة ل ــح المجموع ــل رب ظ
المالــي ٢٠٢٠. 

بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢١، تــم تســجيل ربحيــة الســهم عنــد ٠.٠89 
ريــال عمانــي مقارنــة بـــ ٠.٠89 ريــال عمانــي للفتــرة المقابلــة مــن عــام ٢٠٢٠.

بالنســبة للســنة الماليــة ٢٠٢١م، أوصــت المجموعــة بتوزيــ�ع أربــاح قدرهــا 55 بيســة / 
ســهم، والتــي تعــادل 55٪ مــن رأس المــال المدفــوع. نســبة الدفــع هــي 6١,5٪ مــن 

صافــي ربــح المجموعــة.

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١مليون ريال عماني

١86.٠١79.7١99.8تكلفة المبيعات

١5١.9١34.5١3٢.5المصروفات اإلدارية والتشغيلية 

١١5.١١١6.١١٠5.7اإلهالك واالستهالك 

١5.٠١3.89.٢مخصصات الذمم المدينة

468.٠444.٠447.١إجمالي المصروفات التشغيلية 

المصروفات الرأسمالية واإلهالك
بلغــت النفقــات الرأســمالية اإلجماليــة لعمانتــل 6١.3 مليــون ريــال عمانــي خــالل العــام، 

تشــمل نفقــات البنيــة األساســية للشــبكة والتــي بلغــت 57.8 مليــون ريــال عمانــي.

بلغــت النفقــات الرأســمالية اإلجماليــة لشــركة عمــان للبيانــات الرقميــة )عمــان داتــا بارك( 
التابعــة لعمانتــل ٠.7 مليــون ريال
عماني )متضمن في 57.8 مليون

ريال عماني( كمصروفات على
بنيتها األساسية التقنية خالل

العام. سجلت النفقات
الرأسمالية للشبكة انخفاًضا
بنسبة 34 ٪ خالل عام ٢٠٢١
بسبب تأخر تسليم معدات
الشبكة الناتج عن اضطراب

سلسلة التوريد العالمية.

التقرير السنوي - ٢٠٢١

67



حســنت عمانتــل مــن توليــد النقــد المحلــي خــالل عــام ٢٠٢١ بســبب تحســين عمليــة إدارة 
رأس المــال العامــل وزيــادة التحصيل واالســترداد.

بلــغ صافــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية ٢١5 مليــون ريــال عمانــي فــي 
عــام ٢٠٢١ مقارنــة بـــ ١69 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام ٢٠٢٠. ويمثــل النقــد الناتــج خــالل 

عــام ٢٠٢١ م 4٠.5 ٪ مــن إجمالــي اإليــرادات، مقابــل 3١.6 ٪ فــي عــام ٢٠٢٠.

استراتيجيات نقل األصول لجهات خارجية أكثر كفاءة

ــر  ــة أكث ــى نقــل األصــول لجهــات خارجي ــز عل ــاع اســتراتيجية ترك ــى إتب ــل إل تســعى عمانت
كفــاءة ويشــمل ذلــك إجــراءات التخلــص مــن المديونيــة وإدارة الديــون التــي ســتمكننا 
مــن ضبــط ميزانيــة الشــركة وتعزيــز مســتوى الســيولة. أبرمــت عمانتــل إتفاقيــة مــع شــركة 
ــراج االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة وهــي شــركة  تعمــل فــي مجــال البنيــة األساســية ألب
هيليــوس تــاورز بــي إل ســي، حيــث ســتبي�ع عمانتــل بموجــب هــذه االتفاقيــة بنيتهــا 

ــر نشــطة مقابــل 575 مليــون دوالر أمريكــي. األساســية الغي

تنــص االتفاقيــة علــى بيــ�ع ٢89٠ برًجــا مــن أبــراج االتصــاالت المتنقلــة مــع عقــد إيجــار 
وخدمــة لمــدة ١5 عاًمــا مــع خيــارات التجديــد. اإلغــالق المالــي فــي مراحلــه األخيــرة ومــن 

ــًا. المتوقــع أن يكتمــل قريب

ــى الرئيســي  ــا لتســييل اســتثماراتها فــي المبن ــل أيًض ــك، تخطــط عمانت ــى ذل عــالوة عل
الــذي يقــع فــي مدينــة العرفــان فــي مســقط. تتضمــن الخطــة بيــ�ع وتأجيــر مبنــى المقــر 
الرئيســي مــن خــالل هيــكل صنــدوق اســتثمار عقــاري REIF، والــذي بــدوره سيســمح 
مــن  بدرجــة  االحتفــاظ  مــع  كبيــرة،  ســيولة  وتوليــد  األصــل  هــذا  بتســييل  لعمانتــل 

.REIF الســيطرة علــى صنــدوق االســتثمار العقــاري

التصنيف االئتماني 

تحتفــظ عمانتــل بتصنيــف BB-مــن قبــل مؤسســة فيتــش لخدمــات التصنيــف، كمــا 
حصلــت عمانتــل علــى تصنيــف مؤسســة عائليــة )»CFR«( عنــد مســتوى Ba3 مــن قبــل 

ــز. مؤسســة مودي

وفًقــا لمــودي، ال يــزال تصنيــف خــط األســاس االئتمانــي لعمانتــل Ba3 متوافقــًا مــع 
تقييــم مخاطــر االئتمــان الخــاص بســلطنة عمــان، ويعكــس وضــع الشــركة المســيطر فــي 
ســوق االتصــاالت فــي الســلطنة إضافــة إلــى متانــة عمليــات عمانتــل التشــغيلية علــى 
الرغــم مــن التراجــع االقتصــادي فــي الســلطنة مدعومــة بخصائــص اإلنفــاق االســتهالكي 
الضــروري نحــو خدمــات االتصــاالت. تواصــل عمانتــل الحفــاظ علــى هوامــش أربــاح قبــل 
احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــالك بنســبة 35٪ علــى الرغــم مــن الضغــط علــى 

ــرادات والســيولة الجيــدة. اإلي

وكمــا أشــارت وكالــة فيتــش، فــإن التقييــم االئتمانــي المســتقل لعمانتــل يأتــي فــي 
مرتبــة أعلــى مــن التصنيــف الســيادي لســلطنة عمــان عنــد »BB-«. وبالنظــر إلــى الروابــط 
القانونيــة والتشــغيلية المعتدلــة إلــى القويــة بيــن الحكومــة وعمانتــل، فــإن وكاالت 

ــى مــن ســلطنة عمــان. ــل أعل ــف ائتمــان عمانت ــف ال تتصــور أن تصني التصني
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كمــا يتــم تعزيــز كفــاءة الوضــع االئتمانــي لعمانتــل فــي مواجهــة التحديــات التشــغيلية، 
مــن خــالل التركيــز بشــكل أكبــر علــى توفيــر التكاليــف وتنويــ�ع الخدمــات وتحســين تجربــة 
المشــتركين واالســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك، فــإن 
العديــد مــن العوامــل التــي ال يمكــن الســيطرة علي�هــا مثــل ســوق خدمــات االتصــاالت 
المتنقلــة الخامــل ودخــول المشــغل الثالــث لخدمــات االتصــاالت المتنقلــة، والتراجــع 
المتواصــل فــي إيــرادات الصــوت، ونمــو االقتصــاد الكلــي الضعيــف الــذي يــزداد ضعفــا 
بســبب متحــورات فيــروس كوفيــد-١9، كل هــذا قــد يضغــط علــى تصنيفاتنــا االئتمانيــة 

فــي المســتقبل. 

أنظمة الرقابة الداخلية ومالئمتها:

تمتلــك الشــركة أنظمــة وعمليــات رقابــة داخليــة توفــر قــدرا مناســبا مــن ضمــان فعاليــة 
العمليــات وكفاءتهــا مــن حيــث الرقابــة الداخليــة وااللتــزام بالقوانيــن واللوائــح. وتشــمل 
والواجبــات،  المهــام  فصــل  وسياســة  التشــغيلية،  اإلجــراءات  الداخليــة  الضوابــط 
إنجــاز  التــي تســهل مهــام  الرســمية  الدوريــة والسياســات واإلجــراءات  والتســويات 
ــة األصــول بشــكل كامــل ودقيــق وفــي الوقــت المناســب. المعامــالت ودقتهــا وحماي

تتلقــى اإلدارة أراء مســتقلة مــن خــالل التقاريــر التــي تصدرهــا وحــدة التدقيــق الداخلــي 
للمجموعــة وتقاريــر مدققــي الحســابات وجهــاز الرقابــة الماليــة واإلداريــة للدولــة حــول 
مــدى كفايــة الضوابــط الداخليــة وتواصــل معالجــة أي نقــاط ضعــف. عــالوة علــى ذلــك 
وفــي إطــار الرقابــة الداخليــة. أيًضــا، وضعــت الشــركة دليــل وإجــراءات للصالحيــات يتــم 
العمــل بــه فــي كافــة وحــدات ودوائــر الشــركة. وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن 
الضوابــط الداخليــة تالئــم بصفــة عامــة األنشــطة والخدمــات القائمــة ويتــم بشــكل دوري 

اختبــار الضوابــط الداخليــة ومراجعتهــا وتحســينها. 

شبكاتنا

احتياجــات  يلبــي  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  لخدمــات  رائــًدا  مــزوًدا  بصفتهــا 

االتصــاالت فــي الســلطنة علــى مــدى عــدة عقــود، فقــد طــورت عمانتــل بنيــة أساســية 
متطــورة وحديثــة للشــبكات المتكاملــة طــوال هــذه الفتــرة توفــر تغطيــة واســعة وتجربــة 

اتصــال سلســة لمشــتركينا.

ــة المتعــددة،  ــات االتصــاالت االتصــاالت المتنقل ــا الواســعة مــن تقني تســهم مجموعتن
والبنيــة األساســية المتقدمــة لخدمــات االتصــاالت الثابتــة، واســتثماراتنا الواســعة فــي 
مجــال كوابــل االتصــاالت البحريــة الدوليــة ومحطــات إرســاء الكابــالت، فــي جعــل عمانتل 

محطــة واحــدة لتلبيــة كافــة احتياجــات االتصــاالت لــكل فئــات المجتمــع العمانــي.
تغطــي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة مــن الجيــل الثالــث والجيــل الرابــع 95.3٪ و٪99.4 
ــر مــن 9٠٪ مــن الوحــدات  ــة بالســكان علــى التوالــي. تمتلــك أكث مــن المناطــق المأهول
الســكنية فــي ســلطنة ُعمــان القــدرة فــي الوصــول إلى خدمــات النطاق العريــض الثابت. 
خــالل عــام ٢٠٢١، واصلنــا توســعة شــبكة األليــاف البصريــة فــي مختلــف المناطــق ذات 

الكثافــة الســكانية العاليــة فــي جميــ�ع أنحــاء الســلطنة.

تعــد عمانتــل أول مشــغل اتصــاالت فــي الســلطنة يطلــق شــبكة الجيــل الخامــس 
ــرة أخــرى لتكــون أول  ــادرة م ــام المب ــل زم ــام ٢٠١9. أخــذت عمانت بشــكل تجــاري فــي ع
مشــغل يطلــق خدمــات االتصــاالت المتنقلــة عبــر تقنيــة الجيــل الخامــس فــي ينايــر 
٢٠٢١. ستســاهم عــروض الجيــل الخامــس بشــكل كبيــر فــي جهــود التحــول الرقمــي عبــر 
ــل  ــة الرابعــة، مث ــورة الصناعي ــات الث ــي تقني ــف القطاعــات مــن خــالل تســهيل تبن مختل

المــدن الذكيــة وإنترنــت األشــياء والــذكاء االصطناعــي.

تواصــل عمانتــل توســي�ع نطــاق تغطيــة شــبكة الجيــل الخامــس لتالئــم الطلــب المتزايــد 
علــى حركــة االتصــاالت الجديــدة التــي تتطــور باســتمرار. مــن خــالل خدمــات النطــاق 
العريــض الالســلكي الثابــت باســتخدام تقنية الجيــل الخامس )FWBB(، يمكن لمشــتركي 
عمانتــل الحصــول علــى خدمــات انترنــت فائــق الســرعة فــي منازلهــم بســرعات تصــل إلــى 

١ جيجابــت فــي الثانيــة.
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لتحقيق األهداف الموضوعة مســتقباًل، تســتند اســتراتيجيتنا في بناء البنية األساســية 
ــي  ــة ف ــة والفعالي ــق المرون ــحابية لتحقي ــات الس ــى التقني ــي إل ــل التال ــن الجي ــة م الرقمي
عمليــات الشــبكة. بــدأت عمانتــل بالفعــل نحــو االنتقــال إلــى الشــبكات االفتراضيــة مــن 
خــالل بنــاء بنيــة أساســية ســحابية لالتصــاالت ونشــر الحزمــة األساســية االفتراضيــة التــي 
ــة اتصــاالت الوصــول الالســلكي  تعمــل بكامــل طاقتهــا وهــي تحمــل اآلن كاًل مــن حرك
الثابــت لشــبكة الجيــل الخامــس باإلضافــة إلــى جــزء مــن شــبكة النطــاق العريــض الثابــت 

.)eMBB( وشــبكة النطــاق العريــض المتنقــل )FWA( عبــر تقنيــة الجيــل الخامــس

 Fixedو IMS كمــا أكملــت عمانتــل إعــداد الوظائــف األساســية االفتراضيــة األخــرى مثــل
ــة  ــبكة القديم ــن الش ــف م ــذه الوظائ ــرور له ــة الم ــل حرك ــتمر ترحي Mobile CS / وسيس
إلــى الشــبكة االفتراضيــة فــي عــام ٢٠٢٢. نخطــط أيًضــا لنقــل البنيــة األساســية الســحابية 
لالتصــاالت الخاصــة بنــا إلــى الجيــل التالــي مــن البنيــة األساســية ومــن ثــم تقديــم وظائــف 
الســحابة األصليــة مثــل تقنيــة 5G SA  األساســية لدعــم الخدمــات المتقدمــة التي تعتمد 

علــى الجيــل الخامــس.

ــي تدعــم الخدمــات  ــة أساســية واســعة النطــاق لشــبكة النقــل الت ــل بني تمتلــك عمانت
المقدمــة للوحــدات الســكنية، والشــركات، واالتصــاالت المتنقلــة، والبيــ�ع بالجملــة. 
تغطــي شــبكة اإلرســال الخاصــة بعمانتــل مســاحة تزيــد عــن ١٠٠٠٠ كيلومتــر وتتكــون مــن 
ــر حلقــة  ــة متعــددة عب شــبكة األليــاف ذات ترابــط قــوي وهــو مــا يوفــر مســارات حماي

ــة / الوســطى. محافظــة مســقط والحلقــات الشــمالية / الشــرقية / الجنوبي

لتلبيــة الطلــب الواســع علــى البيانــات، تحافــظ عمانتــل علــى مرونــة عاليــة علــى مســتوى 
الســلطنة وشــبكات النقــل الرئيســية وداخــل المــدن IP / MPLS والتــي توفــر خدمــات 
حــزم L3 / L٢ فــي جميــ�ع أنحــاء الســلطنة. تمــت هندســة شــبكة النقــل البصريــة الخاصــة 

بنــا باســتخدام أفضــل تقنيــات DWDM / OTN التــي توفــر اتصــااًل سلًســا لمشــتركينا.

كجــزء مــن مشــروع Evolved Core Transport Network )ECTN(، أكملــت عمانتــل نشــر 
 الجيــل التالــي مــن بروتوكــول االنترنــت والبنيــة األساســية لشــبكة األليــاف البصريــة. يتــم
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أيًضــا نشــر شــبكة األليــاف البصريــة فــي شــبكات المــدن الرئيســية لتلبيــة متطلبــات 
الســعة لشــبكة االنترنــت بروتوكــول.

تعمــل عمانتــل أيًضــا علــى توســي�ع قــدرة شــبكة النقــل الخاصــة بخدمــات االتصــاالت 
المتنقلــة لتلبيــة متطلبــات حركــة مــرور الجيــل الخامــس مــن خــالل ترقيــة حلقــات النقــل 
ــي. فــي عــام ٢٠٢١،  ــر النطــاق اإللكترون ــط الموجــات الدقيقــة عب / الوصــول ونشــر رواب
أطلقــت عمانتــل بنجــاح خدمــات محطــات األقمــار الصناعيــة ذات الفتحــات الصغــرى 

 .Ka-band القائمــة علــى تقنيــة « VSAT«

أمن الشبكات

نتيجــة للتوجــه العالمــي الواســع نحــو الرقمنــة فــي جميــ�ع أنحــاء العالــم، فقــد توجهــت 
مالييــن الشــركات ومليــارات األشــخاص نحــو اســتخدام الخدمــات الرقميــة. مــع الحجــم 
الهائــل للمعلومــات والبيانــات التــي يتــم تخزينهــا ونقلهــا عبــر اإلنترنــت فــي جميــ�ع أنحــاء 
العالــم، تــم إعــادة تعريــف مفهــوم أمــن المعلومــات بشــكل كبيــر مــن األمــن المــادي إلــى 

األمــن فــي العالــم االفتراضــي.

تتبنــى الشــركات بشــكل ســري�ع وواســع الرقمنــة التشــغيلية والخدميــة لتحقيــق النجــاح 
فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة والتجــارة عبــر اإلنترنــت. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت شــبكات 
ــة واألمــن  ــة الصحي ــاة للشــركات والتعليــم والرعاي ــات شــريان الحي ــات والبيان نقــل البيان
القومــي وجميــ�ع المجــاالت الصناعيــة ومــا إلــى ذلــك مــن الخصائــص الماليــة والتعــرف 

االجتماعــي والمزايــا التنافســية.

تظــل عمانتــل فــي طليعــة المؤسســات التــي تضمــن أمــن بياناتهــا مــن خــالل اتخــاذ 
تدابيــر أمنيــة محتملــة لضمــان حمايــة خصوصيــة مشــتركينا ومعلوماتهــم وأصولهــم 
ضــد العــدد المتزايــد مــن الجرائــم اإللكترونيــة والحــوادث األمنيــة. خــالل عامــي 
2020-2021، مكنتنــا البنيــة األساســية والسياســات األمنيــة المرنــة لدينــا مــن توفيــر 
خدمــات خاليــة مــن الحــوادث مــن خــالل تجنــب مالييــن الهجمــات وآالف محــاوالت 
التخريــب المحتملــة. أدى هــذا بنجــاح إلــى مواصلــة تشــغيل الشــبكة بــدون توقــف.
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عمانتــل هــي أول مشــغل فــي ســلطنة عمــان يحصل على شــهادة ISO ٢77٠١ القياســية 
ــا علــى  ــا بتوســي�ع قدراتن ــا أيًض ــرة، قمن ــة األخي ــات. فــي اآلون ــة والبيان ــة الخصوصي لحماي
اكتشــاف هجمــات D-DOS والكشــف عــن التهديــدات / التخفيــف مــن حدتهــا لتأميــن 
البنيــة األساســية الســحابية الخاصــة بنــا. تحتفــظ عمانتــل بإطــار عمــل متقــدم إلدارة 
المخاطــر وفقــا للمعاييــر الدوليــة، وتعتبــر شــبكة كشــف الهجمــات التــي نمتلكهــا واحــدة 

مــن أكثــر الشــبكات أماًنــا فــي العالــم.

مــع اســتمرار عمانتــل فــي توســي�ع نطــاق تغطيــة الجيــل الخامــس، قمنــا بإتخــاذ تدابيــر 
اســتباقية لتنفيــذ ميــزات وسياســات أمــان جديــدة لحماية مشــتركينا في الجيــل الخامس 

مــن التهديــدات اإللكترونيــة.

تعتبــر عمانتــل مــن بيــن المســاهمين الرائديــن فــي الهيئــات الدوليــة مثــل جمعيــة 
وتواصــل   ،ITU و   GSMAلالتصــاالت الدولــي  واالتحــاد  العالمــي  المتنقــل  الهاتــف 
الشــركة جهودهــا فــي تحســين اللوائــح العالميــة ألمــن االتصــاالت وتصميــم وتنفيــذ 

الســيبراني. الشــبكة واألمــن  العالميــة فــي مجــاالت  الممارســات  أفضــل 

ال تــزال عمانتــل الشــريك المفضــل لـــجمعية الهاتــف المتنقــل العالمــي GSMA لنشــر 
الوعــي حــول مشــروع ضمــان أمــن شــبكة أجهــزة االتصــاالت NESAS فــي منطقة الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة أمريــكا الشــمالية.

ُتعــد عمانتــل مــن بيــن أوائــل الشــركات التــي طبقــت توجي�هــات جمعيــة الهاتــف المتنقــل 
العالمــي GSMA وأفضــل الممارســات فــي مجــال األمــن الســيبراني. ونتيجــة لذلــك، منــح 
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت عمانتــل جائــزة »أمــن إنترنــت األشــياء« تقديــرًا لمســاهمتها 
االتصــاالت  بشــبكات  يتعلــق  فيمــا  لالتصــاالت  الدولــي  االتحــاد  رؤيــة  تحقيــق  فــي 

المتنقلــة.

علــى الصعيــد المحلــي، نســتطي�ع القــول بــكل فخــر بــأن عمانتــل وشــبكتها كانــت بمثابــة 
عامــل التمكيــن الرئيســي الــذي ســاعد ســلطنة عمــان فــي الحفــاظ علــى المرتبــة الثالثــة 
عالمًيــا فــي مجــال صــد الهجمــات اإللكترونيــة. فــي اآلونــة األخيــرة، عملــت عمانتــل عــن 
ــذ  ــل تنفي ــن أج ــاالت م ــركات االتص ــن ش ــا م ــاالت وغيره ــم االتص ــة تنظي ــع هيئ ــب م كث

أحــدث حلــول جــدار الحمايــة الصوتيــة لحمايــة بيانــات المشــتركين فــي ســلطنة عمــان.

الموظفين

ــي عــدد موظفــي عمانتــل ٢٢4٠ )٢45٠ فــي  ديســمبر  ــغ إجمال فــي  ديســمبر ٢٠٢١م، بل
٢٠٢٠م(. يبلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن العمانييــن ٢.٠6٢ مقابــل ١78 موظًفــا غير عماني. 

تبلــغ نســبة التعميــن للمجموعــة ٪9٢. 

كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢١م، بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن الذكــور ١7٠٠ بينمــا بلــغ عــدد 
الموظفات 54٠.
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االستدامة
والمســؤولية االجتماعية
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التقرير السنوي - ٢٠٢١

تولــي عمانتــل أهميــة كبيــرة للمســؤولية االجتماعيــة واالســتدامة وتعمــل علــى دمجهــا 
تدريجيــا فــي مختلــف عمليــات الشــركة. بــدأت مســيرة عمانتــل فــي مجــال االســتدامة 
فــي عــام ٢٠١٢ مــع إصــدار أول تقريــر لالســتدامة والــذي ســلط الضــوء علــى أداء عمانتــل 
فــي الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. أصــدرت عمانتــل هــذا العــام تقريــر 
لالســتدامة إلــى جانــب هــذا التقريــر الســنوي الــذي يقــدم معلومــات مفصلــة عــن أداء 
عمانتــل فــي الركائــز الثــالث المذكــورة أعــاله. ويمكــن االطــالع علــى التقريــر مــن خــالل 

الموقــع اإللكترونــي لعمانتــل.

ــادرات وبرامــج  قامــت عمانتــل خــالل العــام الماضــي بإطــالق وتبنــي عــدد مــن مب
المســؤولية االجتماعيــة وقامــت بتقديــم الدعــم لعــدد مــن المؤسســات كجــزء مــن 

التزامهــا المســتمر بدعــم المجتمــع والبيئــة.

ومن أهم هذه المبادرات والفعاليات التي دعمتها عمانتل في عام ٢٠٢١:

حملــة عمانتــل الرمضانيــة: نفــذت عمانتــل حملتهــا الرمضانيــة الســنوية بالتعــاون مــع 
مؤسســة دار العطــاء ووزارة التنميــة االجتماعيــة لترميــم منــاز لعــدد مــن األســر ذات 
الدخــل المحــدود فــي مختلــف المحافظــات. ســاهم دعــم عمانتــل لحملــة »فــك كربــه« 
فــي إطــالق ســراح مجموعــة مــن األشــخاص المعســرين المســجونين بســبب دعــاوى 

مدنيــة لــم يتــم الفصــل في�هــا وذلــك بهــدف لــم شــمل عائالتهــم خــالل العيــد.

آوتــورد باونــد ُعمــان: واصلــت عمانتــل تعاونهــا للعــام الســابع علــى التوالــي مــع برنامــج 
آوتــورد باونــد عمــان ونظمــت 8 دورات تدريبيــة فــي كل مــن رمــال الشــرقية والجبــل 
األخضــر. بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه البرامــج حوالــي 8٠ باحــث عــن عمــل. فــي إطــار 
ــى فرصــة  ــوا الدراســة بهــا عل ــة ومــن أكمل البرنامــج، يحصــل طــالب المــدارس الحكومي

لتعزيــز مهاراتهــم الحياتيــة وتعلــم االعتمــاد علــى الــذات وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم.
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علــى فرصــة للتدريــب خــالل عامهــم الجامعــي األخيــر إلعــداد أنفســهم لســوق العمــل. 
ي�هــدف البرنامــج إلــى تزويــد الطــالب بالمهــارات األساســية مــن خــالل تعريضهــم لبيئــة 

العمــل قبــل التخــرج.

مــع  بالشــراكة  إدالل،  منصــة  مــن  الثانيــة  النســخة  عمانتــل  أطلقــت  إدالل:  منصــة 
مؤسســة إدالل، تعتبــر المنصــة أول منصــة رقميــة عمانيــة تهــدف إلــى إثــراء المحتــوى 
اإللكترونــي العربــي وتســتهدف الشــباب العربــي. تمنــح هــذه المبــادرة الخبــراء ورجــال 
األعمــال فرصــة للتأثيــر وإلهــام الجمهــور المســتهدف مــن خــالل تســجيل محاضــرات 
بالفيديــو ونشــرها عبــر المنصــة. كمــا يســتخدم خبــراء عمانتــل المنصــة لمشــاركة تجاربهــم 
وقصصهــم الناجحــة وإلهــام اآلخريــن. وقــد اشــترك فــي المنصــة حوالــي ٢6٠ ألــف عضــو 

مــن مختلــف الــدول العربيــة.

منــح دراســية: »واصلــت عمانتــل تقديــم الدعــم لمنــح دراســية للحصــول علــى درجــة 
البكالوريــوس لـــ ١١ طالًبــا مــن طــالب الدبلــوم العالــي فــي العــام الدراســي )٢٠٢٠-٢١(.  
تغطــي المنــح الرســوم الدراســية وبــدل شــهري للطلبــة الدارســين فــي تخصصــات تقنيــة 

المعلومــات واالتصــاالت فــي عــدد مــن الجامعــات والكليــات فــي ســلطنة عمــان. 

جائــزة مبــادرة 3: أعلنــت عمانتــل عــن إطــالق النســخة الثالثــة مــن جائــزة »مبــادرة« تزامنــا 
ــة.  ــة االجتماعي ــه وزارة التنمي ــذي أقامت ــة ال ــرأة العماني ــوم الم ــال الســلطنة بي ــع احتف م
العمانيــة فــي مختلــف  المــرأة  الجائــزة حوالــي 6٠ جمعيــة مــن جمعيــات  تســتهدف 
المحافظــات وتســعى إلــى تشــجي�ع المــرأة العمانيــة علــى إطــالق مبــادرات تضيــف 
قيمــة إلــى المجتمــع. تهــدف الجائــزة إلــى التعريــف بجهــود الجمعيــات والعضــوات في�هــا 
ــا  وتكريمهــن. تخطــط الشــركة إلطــالق برنامــج »مبــادرة« لتمكيــن المــرأة العمانيــة رقمًي

فــي وقــت الحــق مــن عــام ٢٠٢٢.

العمانيــة  الجمعيــة  عمانتــل  دعمــت  بالســرطان:  للتوعيــة  الســنوي  المشــي  ســباق 
للســرطان مــن خــالل توفيــر المكمــالت الغذائيــة مجاًنــا لعــدد 37٠ مريًضــا بالســرطان 

واإلشــعاعي. الكيميائــي  للعــالج  يخضعــون 

برنامــج Upgrade 5: واصلــت عمانتــل تبني�هــا ودعمهــا لبرنامــج Upgrade  وذلــك للعــام 
الخامــس علــى التوالــي. ي�هــدف هــذا البرنامــج إلــى تحويــل مشــاري�ع تخــرج طلبــة تقنيــة 
المعلــو مــات واالتصــاالت إلــى شــركات ناشــئة قائمــة علــى التقنيــة وقــادرة علــى البقــاء 

فــي الســوق.
 

ــوس  ــلطان قاب ــة الس ــع جامع ــراكتها م ــل ش ــددت عمانت ــوث: ج ــل للبح ــدوق عمانت صن
ــو. ــة النان ــاالت وتقني ــات واالتص ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــي مج ــوث ف ــل البح لتموي

مراكــز صيانــة الهواتــف المتنقلــة: وقعــت عمانتــل اتفاقيــة مــع هيئــة تنظيــم االتصــاالت 
إلنشــاء ثالثــة مراكــز بيــ�ع وصيانــة للهواتــف المتنقلــة وملحقاتهــا فــي كل مــن محافظتــي 
مســقط ومســندم. ي�هــدف هــذا المشــروع إلــى إيجــاد فــرص عمــل للعمانييــن مــن أســر 

الضمــان االجتماعــي.

بنــك الــدم بجامعــة الســلطان قابــوس: قدمــت عمانتــل الدعــم لحمــالت التبــرع بالــدم 
محافظــة مســقط  فــي  المناطــق  وبعــض  قابــوس  الســلطان  جامعــة  مــن  كل  فــي 
لمواجهــة النقــص المحتمــل فــي الــدم للمرضــى الذيــن يخضعــون لعمليــات جراحيــة 

الحــوادث. وضحايــا 

إعصــار شــاهين المــداري: دعمــت عمانتــل الجهــود المبذولــة للتخفيــف مــن آثــار إعصــار 
شــاهين المــداري فــي محافظــة الباطنــة. اســتجابًة لتوجي�هــات مجلــس اإلدارة واإلدارة 
العليــا، تبرعــت عمانتــل بمبلــغ نصــف مليــون ريــال عمانــي للهيئــة العمانيــة الخيريــة مــن 
أجــل إغاثــة وتأهيــل األســر المتضــررة. كمــا نظمــت الشــركة حملــة لتنظيــف المنــازل 
والشــوارع والمرافــق العامــة المتضــررة، ووزعــت المســاعدات والمــواد الغذائيــة علــى 

العائــالت المتضــررة مــن خــالل فريــق متطوعــي معــًا.

برنامــج إعــداد: قدمــت عمانتــل الدعــم لهــذا البرنامــج التدريبــي الهــادف إلــى إعــداد 
الباحثيــن عــن عمــل لســوق العمــل والــذي يتــم تقديمــه بالتعــاون مــع وزارة التعليــم 
ــكار. يحصــل الطــالب المشــاركين فــي برنامــج »إعــداد«  ــي والبحــث العلمــي واالبت العال

التقرير السنوي - ٢٠٢١
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إعــادة فتــح ركــن عمانتــل لالبتــكار: بعــد إغالقــه ألكثــر مــن عــام بســبب جائحــة كوفيــد-١9 
تــم إعــادة إفتتــاح ركــن عمانتــل لالبتــكار فــي عــام ٢٠٢١ لتشــجي�ع األطفــال علــى المعرفــة 
ونشــر ثقافــة االبتــكار وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بيــن األطفــال مــن خــالل التجــارب 

العمليــة والمعايشــة.

حملــة التحصيــن الوطنيــة ضــد كوفيــد-١9: لدعــم جهــود الحكومــة لمكافحــة كوفيــد-١9 
ومســاعدة القطاعــات علــى العمــل عــن بعــد، خصصــت عمانتــل فريــق مــن المتطوعيــن 
لبرنامــج التطعيــم الوطنــي وقامــت بتوفيــر عــدد 4٠ جهــاز حاســب آلــي محمــو ل لــوزارة 
الصحــة. ســاهم متطوعــو عمانتــل بعــدد ٢,٠٠9 ســاعة علــى مــدار ثالثــة أشــهر للخدمــة.

مركــز االبتــكار ونقــل التقنيــة: واصلــت عمانتــل دعمهــا لمركــز االبتــكار ونقــل التقنيــة للعام 
الثالــث علــى التوالــي. يعتبــر المركــز، الــذي تــم إنشــاؤه عــام ٢٠١8، أحــد المراكــز البحثيــة 
األربعــة عشــر بجامعــة الســلطان قابــوس. يأتــي المســاهمة فــي إنشــاء المركــز فــي إطــار 
دعــم عمانتــل للجهــود الوطنيــة الهادفــة إلــى التركيــز علــى االبتــكار كتوجــه اســتراتيجي 

لتعزيــز النمــو االقتصــادي واالجتماعــي.

ــم  ــة والتعلي ــل ووزارة التربي ــة عمانت ــت إتفاقي ــة: دخل ــات والبرمج ــة المعلوم ــج تقني منه
فــي  االبتدائيــة  المــدارس  لطــالب  والترميــز  المعلومــات  لتكنولوجيــا  منهــج  لتطويــر 
إلــى تطويــر منهــج تعليمــي لتزويــد  الثانــي. تهــدف االتفاقيــة  الصفــوف ١-4 عامهــا 
الطــالب بمهــارات المســتقبل والثــورة الصناعيــة الرابعــة بمــا يتماشــى مــع رؤيــة عمــان 

٢٠4٠، والتــي تهــدف إلــى بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة.
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اإلنجازات
والجوائز

77



حصــول مبنــى الرئيســي للشــركة علــى شــهادة LEED البالتينيــة لفئــة المبانــي الجديــدة 
  )USGBC( وذلــك مــن قبــل مجلــس المبانــي الخضــراء فــي الواليــات المتحــدة

حصــول الشــركة علــى جائــزة أفضــل قيــادة للتحــول الرقمــي فــي دول مجلــس التعــاون 
ــة والمختصــة باالقتصــاد  ــة المالي ــة  cfo.co  المجل الخليجــي ٢٠٢١ منحــت مــن قبــل مجل

واألعمــال

ــة المعلومــات  ــات بمعــرض االتصــاالت وتقني ــع فئ ــز فــي أرب حصــول الشــركة علــى جوائ
»كومكــس ٢٠٢١« لإلجــادة فــي التقنيــة، أفضــل تطبيــق للهواتــف المتنقلــة، والبيانــات 

الضخمــة، وأفضــل شــركة اتصــاالت وجائــزة األفضــل علــى اإلطــالق

تصنيــف الشــركة ضمــن أقــوى ١٠٠ شــركة فــي الشــرق األوســط حســب تصنيــف مجلــة 
فوربــس للشــرق األوســط

حصــول الشــركة علــى جائــزة أفضــل مشــغل إقليمــي فــي الشــرق األوســط علــى هامــش 
مؤتمــر مشــغلي االتصــاالت الدولــي ألعمــال الجملــة )Carrier Community( فــي برلين.

اختيــار الرئيــس التنفيــذي ضمــن قائمــة أفضــل ١٠٠ رئيــس تنفيــذي عمانــي مــن قبــل 
مجلــة عالــم االقتصــاد واألعمــال. 
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اإلنجــازات  جوائــز  ضمــن  والنمــو«  المتميــزة  »الريــادة  جائــزة  علــى  الشــركة  حصــول 
MEA Business ومجلــة  ســامينا  مجلــس  مــن  التكنولوجيــة 

ــادرة  ــزة أفضــل مب ــادرة لصــوت المشــترك وجائ ــزة أفضــل مب ــى جائ حصــول الشــركة عل
إلدارة التغييــر فــي الشــرق األوســط فــي مؤتمــر المشــتركين للشــرق األوســط ٢٠٢١ 

فــي دبــي

حصــول الشــركة علــى جائــزة أفضــل اســتخدام لحلــول تكنولوجيــا البيانــات وجائــزة أفضــل 
تحليــل للبيانــات فــي مؤتمــر البيانــات الضخمــة والتحليــالت.

ــزة  ــى جائ ــذي عل ــس التنفي ــي وحصــول الرئي ــي الوطن ــزة البان ــى جائ حصــول الشــركة عل
أفضــل رئيــس تنفيــذي فــي قطــاع االتصــاالت ضمــن  جوائــز مجلــة عالــم االقتصــاد 

واألعمــال.

جائــزة »الشــركة الرائــدة فــي عالقــات المســتثمرين«، و«أفضــل مديــر فــي عالقــات 
ــة عالقــات المســتثمرين فــي  ــل جمعي المســتثمرين« فــي ُعمــان  لعــام ٢٠٢١م، مــن قب

الشــرق األوســط ، دبــي.
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