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  لمحة عامة عن قطاع االتصاالت العالمي 

 أساسياتلعب  أصبحت االتصاالت 
ً
ي كافة دورا

 
من الصحة والتعليم والعلوم والتجارة  بدايةحياتنا العرصية وال غن  عنه ف

فيه وحنر المعلومات والخدمات. عالوة عىل ذلك فقد أدى انتشار  كورونا إىل ترسيخ مكانة   جائحةوالصناعة واإلعالم والبر
ي عمل أي مجتمع.  يمكن القول بأن مشغىلي االتصاالت يمرون بمرحلة تسىم 

 
قطاع االتصاالت باعتباره أحد الجوانب الهامة ف

ي يتجهون فيها 
" النر ي

ي نحو الرقمنة و برسعة أكبر "مرحلة التسارع التقن 
ي التعامل مع تبن 

 
ي تساعد ف

القضايا التقنيات العرصية النر
. كما أصبحتالتقنيات الرقمية من المتطلبات األساسية للعمل عىل أي تطبيق المناطق و  إغالقالمتصلة ب التباعد االجتماعي

ي هذ
 
ي تساعد اهي االداة ت حيث أصبحا العرص مستوى ف

كافة األعمال والقطاعات عىل العمل عن بعد وتوفبر التعليم   االنر
 .
ً
 المطلوب للطلبة وربط المجتمع بعضه بعضا

ليس هناك خالف اآلن عىل أن حجم التحول الرقىمي الذي كان الكثبر يتوقع أن يستغرق وصوله إىل مرحلة النضوج إىل سنوات 
ة متسارعة ي  وقوية منذ انتشار الجائحة حيث سع قد نضج فعال بوتبر

كات االتصاالت النر التعامل مع أنماط  ا كان عليهت شر
ونية وخلق تجارب جديدة للعمالء وتحويل  ي التجارة االلكبر

 
العمل الجديدة والتقنيات الناشئة إىل استغالل اإلمكانات المتوفرة ف

ي 
 
ي الكلفة ف

 
 انتشار الوباء.  ظل خدماتهم والتأكيد عىل جوانب الفعالية والتوفبر ف

وس كورونا   (19-)كوفيد المستجد تأثبر جائحة فبر

ة لطرق التشغيل   مربكات كبير

ة حنر مر  2020 بداية عامكانت  وس كورونا بدء خبر شهرين من العام و  ور واعدة ومبرسر ( 19-)كوفيد المستجد  انتشار فبر
االجتماعية والثقافية والتجارية إىل درجة يمكن القول بأن العالم وصل عىل كافة جوانب الحياة  مما أثر بشكل كببر فجأة يرسي 

وس والزيادة المضطر  ي أعداد المصابير  دفيها إىل مرحلة جمود مع زيادة عدد حاالت الوفاة الناجمة عن الفبر
 
أدى إىل مماة ف

ي اعتاد الناس عليها 
ي أساليب الحياة النر

 
ات فجائية قاسية ف تجنب االتصال الجسدي والعمل بمعزل لزاما أصبح عليهم و تغيبر

ي العالم أن تتخىل 
 
كات والمؤسسات والجهات ف  ن أنماط العمل التقليدية. ععن اآلخرين. بمعن  آخر كان عىل جميع الرسر

 التحدي االقتصادي 

ي 
 
قتصاديات الدول الماليير  من الوظائف وإىل صعوبات مالية جمة للمستهلكير  وقطاعات األعمال وا خسارة تسبب الوباء ف

ايد من حاالت  ي كافة أرجاء العالم بسبب هذا العدد الكببر والمبر 
 
والمجتمعات حول العالم. عالوة عىل ذلك فقد دب الرعب ف

وس  أمام رحالت السفر الخارجية  الجوي المجال إغالقما حذا بكثبر من الدول إىل وهو الوفيات الناجمة عن انتشار الفبر
ي المدارس والجامعات وغلق المصانع.....الخ. الوغلق  العامالنقل  والداخلية ووقف وسائل

 
 متاجر اوتعليق الدراسة ف

ي األنشطة التقليدية بسبب حظر التجول و 
 
ق المناطق لمدة وصلت إىل غالإكذلك فقد أدت الجائحة إىل انهيار شبه كامل ف

ي مختلفشهور بسبب الموجات المتتالية من الجائحة وكانت نتيجة ذلك فقدان ماليير  الوظائف 
 
قطاعات الحياة خاصة  ف

ي 
 
ان والسياحةالقطاعات الحيوية مثل النقل ف  والضيافة.  والطبر

ي النمو االقتصاد
 
ئ ف ر عند هذا الحد حيث أثر التباطؤ المفاجر ما وهو ي سلبا عىل قطاع األعمال ككل بشكل عام لم يقترص الرص 

ق  ي منطقة الرسر
 
. عالوة عىل ذلك فقد أدت التوترات الجيوسياسية ف حذا بكثبر من الدول إىل فرض قيود عىل اإلنفاق الماىلي

ومع  ذلكونتيجة ل العالمية. األوسط والرصاعات التجارية بير  العديد من القوى العالمية إىل زيادة الضغوط عىل التجارة 
كات والمؤسسات وجهات القطاع  تراجعت اإليرادات وهوامش  العام،استمرار الضغوط عىل إنفاق األفراد المستهلكير  والرسر

 الرب  ح لدى معظم مشغىلي االتصاالت. 

  



 استجابة عمانتل 

ي عملت عىل كانت عمانتل واحدة من بير  المؤسسات 
الوضع  ا مع هذلجائحة والتعاطي برسعة لتداعيات ااالستجابة النر

ي تركز عىل تلبية احتياجات 
كير  الجديد والفريد والتحديات المصاحبة له من خالل تنفيذ سلسلة من اإلجراءات النر من  المشبر

كة من جانب آخر.  ي األداء التشغيىلي للرسر
 
 تقديم الدعم للمجتمع كجزء  واصلتجانب وتحقيق الفعالية ف

ً
عمانتل كعادتها دائما

كة. كما نفذت عمانتل العديد من حمالت التوعية لمن المسؤولية االجت كوفيد   بمبادرات االستجابة لجائحةتعريف لماعية للرسر
.  اإلعاقةذوي وعملت عىل التأكد من وصول الرسائل المطلوبة إىل الفئات المستهدفة بمن فيهم  19  مثل المكفوفير 

ي العديد من 
 
ي وقت الجائحة ف

 
ي خدمة المجتمع ف

 
اضية القطاعات تجلت مساهمة عمانتل ف ومن بينها توفبر عيادات صحية افبر

ة والمتوسطة  كير  لالتصال بدول معينة إىل جانب توفبر الدعم للمؤسسات الصغبر تفعيل و ومنح مكالمات مجانية للمشبر
ة وكذلك تمكير  المستخدمير  من الوصول إىل  حة عبر اقتصاديا من الجائألش المتأثرة دعم احمالت ل الرسائل النصية القصبر

ي  مايكروسوفت تيمز مثل  أشهر  ةالمنصات الرقمية لمدة ست
 إضافة إىل تمكير  الطلبة من الوصول إىل وويبكس واجتماعاتر

ي 
 
 سلطنة. الالمنصات التعليمية ف

ي خدماتها بتعديالت كما قامت عمانتل  ي بداية انتشار الجائحةمع  العمل عن بعد  الحاجة إىللكي تلنر
 
، حيث احدثت ثورة ف

ل"  آلية ونية  عبر "العمل من المب   كي وضع وتسهيل استخدام المنصات الرقمية واألدوات االلكبر
كة من األفراد  لمشبر الرسر

 والمؤسسات. 

ي 
 
ي السلطنة وإجراء توسعات ف

 
ي تدشير  خدمات الجيل الخامس ف

 
شبكة الجيل الخامس وخدمات كما كانت عمانتل رائدة ف

ي تعتمد عىل البيانات. 
 النطاق العريض للهاتف الثابت خاصة بعد زيادة الطلب عىل الخدمات النر

كة عمانتل ل ي قدمتها شر
ة انتشار الجائحة  قطاع الصحي لمن بير  الخدمات النر ي تدشقيامها بمساعدة خالل فبر

 
 ير  وزارة الصحة ف

اضية للمستشف  ال اتالعياد ي االفبر
بية وجامعة السلطان قابوس العديد من الإىل جانب تقديم بنجاح سلطات  خدمات لوزارة البر

  . ةرقمياللمساعدة الطلبة عىل مواصلة الدراسة من خالل المنصات 

 

 :مشغلي االتصاالت المتوافرة لفاق اآل

ي السوق بشكل  تكون كورونا ربما جائحة  رقم أن 
 
ة األجل ف ي اضطرابات قصبر

 
قطاع االتصاالت ال يزال أن  عام، إال قد تسببت ف

ون بأن هناك الكثبر من الفرص الواعدة  المستثمرين،جذاًبا من وجهة نظر  الرقمنة وتكنولوجيا  بسبب نمو حيث يرى كثبر
نت األشياء.  كذلك وخالل  ات المعلومات واالتصاالت وإنبر الطلب الثابت  يضمن والمتقلبة،االقتصادية غبر المستقرة الفبر

خدمات البيانات ومتطلبات الرقمنة الناشئة مصدًرا مبتكًرا لإليرادات للمشغلير  الذين يتمتعون بالمرونة المطلوبة والذين  عىل
ي نماذجبإجراء التحديثات والتحسينات المطلوبة يقومون 

 
 .أعمالهم بكفاءة ف

ي المستقبل القريب إىل الوضع الذي نظًرا ألنه من غبر المتوقع أن يعود التواصل العادي بير  االفراد وال ذلك،ومع 
 
مجتمعات ف

ي كانت  كورونا،كان عليه قبل جائحة  
فإن هذا الواقع الجديد يؤكد الحاجة إىل وجود آليات ووسائل اتصال موثوق بها غبر النر

ي االعتبار 
 
اضية إىل النماذج  من قبل المؤسسات التجارية المتسارع بأن التحولموجودة من قبل خاصة إذا ما وضعنا ف االفبر

 .أدى إىل زيادة الطلب العالىمي عىل خدمات االتصال عىل نطاق غبر مسبوق

ي ظل
 
ي تمثلها ف

ي تقنية  ،19جائحة كوفيد  التحديات النر
ي األسواق الناضجة تبن 

 
ا آل  .الجيل الخامسواصل المشغلون ف

ً
خر وفق

تها  ي نرسر
ي  الجيل الخامسمشغل خدمات  100أطلق أكبر من  ،GSMA جمعية الهاتف المتنقل العالىمي األخبار النر

 
عالمًيا ف

ا  47أكبر من 
ً
ة األساسية لتكنولوجيا و . 2020نهاية عام  حنر سوق ة اتصاالت البيانات هي خدم الجيل الخامسنظًرا ألن المبر 

همفإن مشغىلي االتصاالت يقومون بتحويل  الرسعة،عالية  دمة النطاق العريض مثل تحسير  خ إىل قطاعات جديدةبرسعة  تركبر 
،والتخزين  البيانات، وتحليل الثابت، ي

اض  والحكومات  الذكية،والمدن  الذكية،والمنازل  والرقمنة، المعلومات،وأمن  االفبر
ونية،  .إلخ اإللكبر

،النموذج التشغيىلي من منظور  ي  تشاركالجائحة عموًما إىل  أدت والخدمي
 
نت استخدام وصلة العديد من أفراد األشة ف االنبر

ي تطبيقات تستخدم البي
 
ي السابق يستخدمون  ،بشكل كببر نات االسكنية ف

 
ي  شبكات االتصاالت بينما كانوا ف

 
المكاتب والمدارس ف



ي يتواجدون فيها 
نتعىل الضغط زيادة  ما أدىوهو والمؤسسات النر ىلي وبالتاىلي  خدمات اإلنبر

 الشبكة،زيادة الضغط عىل  المب  
ي ترقيات البنية تعزيز استثماراتهم إىل  المشغلير  ب مما حدا 

 
 .الطلبللوفاء ب األساسيةبشكل مكثف ف

اماتنتج عن هذا الوضع الجديد الكثبر  ي  من االلبر 
،بشكل واضح عىل ربحية أثرت  المالية النر ي ظلال سيما  المشغلير 

 
 ف

ي إيرادات خدماتاالنخفاض ال
 
 ،OTT المحتوى العابرة للحدود خدمات  والمنافسة من مشغىلي  والرسائل،الصوت  واضح ف

 .(QO’s) واالمتثال التنظيىمي الصارم لجودة الخدمة

ي حقبة ما قبل ةالصوت التقليدي خدمات إيراداتشهدت  أخرى،من ناحية 
 
ا مستمًرا ف

ً
اال أن الجائحة  ، 19 كوفيد  انخفاض

نت.  ير  حيث بدأ المستهلكنخفاض ادت اىلي تسارع هذا اال  ي اعتماد خدمات الصوت والرسائل القائمة عىل بروتوكول اإلنبر
 
ف

ي  تراجعوقد أدى ذلك إىل 
 
اسل بشكل أشعاالتصاالت الصوتية المشغلير  من  إيراداتف . ومن ناحية 2020خالل عام  والبر

ة يمكنهلم يكن النمو المرتفع الستخدام النطاق العريض قادًرا عىل تحقيق إيرادات   أخرى، خسارة إيرادات  أن تعوض ا كببر
ي جميع أنحاء العالم تسليعالصوت للمشغلير  بسبب 

 
 .البيانات ف

ي السلطنة 
 
كةسوق االتصاالت ف  عمانتل ووضع شر

ي 
 
ي  السلطنةتأثر سوق االتصاالت ف

وظروف السوق الصعبة  19جائحة كوفيد  بسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتفشر
ي  ذلك،وبيئة االقتصاد الكىلي الضعيفة. عالوة عىل 

 
 مقدًما،المدفوعة  خدمات االتصاالت المتنقلةفإن االنخفاض الملحوظ ف

ي قطاعات 
 
ي التأثبر عىل حصة  المتواصلوالتحرير  االتصاالت المتنقلة والثابتةوزيادة المنافسة ف

 
للقطاع سوف يستمر ف

ي 
 
 .وهوامش الربحية وقيم المؤسسة اإليرادات، وعىل نمو  السوقالمشغلير  ف

 

ي ال يمكن 
وحافظت  بدرجة عالية من المرونةخالل العام  اتسم أداء عمانتل عليها،السيطرة عىل الرغم من هذه التحديات النر

.  أرباحعىل مستوى  ي ي السوق عىل مستوى كبر كأ عىل مكانتها الريادية   2020خالل عام حافظت عمانتل إيجاتر
 
 السلطنةحصة ف

كة ي الحفاظ عىل  ذلك،. باإلضافة إىل أيضا  وعىل مستوى المجموعة كرسر
 
اماتها نجحت عمانتل ف حيث . المالية وتعهداتها  البر 

  فعالة للنقد واإلنفاق. ال دارةبفضل اإل عىل خدمة الديون حافظت عمانتل 

ي أثار 
ي جميع أنحاء العالم. أثرت  Covid-19 ها تالتحديات االقتصادية والتجارية النر

 
ا عىل عائدات االتصاالت ف

ً
وعىلي أيض

ات األداء الماىلي الرئيسية لمجموعة عمانتل.  زين(  شاملة لمجموعةسجلت مجموعة عمانتل ) ،2020خالل العام الماىلي  مؤشر
ة المماثلة من عام مليار ريال  2,6ة ب  مليار ريال مقارن 2,5إيرادات بمقدار   صافية و  ،م 2019للفبر

ً
حققت المجموعة أرباحا

ائب بلغت  ي عام  299,7مليون ريال مقارنة ب   229بعد خصم الرص 
 
 . م2019مليون ريال حققتها المجموعة ف

كبر  بشكل أكبر واصلت عمانت
، والجيل الخامسعىل الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ل السعي نحو التنوي    ع مع البر

 عن تحقيق الكفاءات التشغيلية من خالل تحسير  التكلفة والتحكم فيها. 
ً
ي التكاليف من خالل  وقامت عمانتل بالتوفبر فضال

 
ف

 الشبكة،وتحسير  استخدام  اليةبفعوإدارة الموردين  للموارد،واالستخدام الفعال  الداخلية،وإعادة هندسة العمليات تبسيط 

 .إلخ

ي  "النفقات التشغيلية للتعامل مع أطلقت عمانتل "غرفة
 
بهدف تحسير  النفقات الرأسمالية والتشغيلية  م2020بداية عام  ف

ي  نجحت عمانتل لذلك،ونتيجة  .المحلية
 
. %12بنسبة  اإلدارية خالل العامالتكاليف  التشغيل والصيانة و  تخفيض تكاليفف

٪ من المشاري    ع 14و٪ من النفقات الرأسمالية الجديدة 36تم تأجيل / إلغاء أكبر من  الرأسمالية، فقد مرصوفات وبالنسبة اىل ال
 .م2020القائمة المخطط لها لعام 

ة  ي يتم تنفيذها اإلجراءات  جنبا إىل جنب معمبادرات جديدة لتحسير  التكلفة ستواصل عمانتل تدشير   القادمة،خالل الفبر
النر

 بشكل متكرر لتعزيز الكفاءة. 

ي الوقت الذي يستعد فيه 
 
،لدخول السوق  لهاتف النقالالمشغل الثالث لف ي

ها  تواصل عمانتل العمات  األساسي عىل تركبر 
كير  االحتفاظ  ي الجودة.  خدمات أفضلمن خالل توفبر  بالمشبر

 
 والتمبر  ف

اضية لوظائف  الجيل الخامسنواصل تحديث شبكاتنا الثابتة والمتنقلة لتتماسر مع التقنيات الجديدة مثل  والمحاكاة االفبر
ي عام  الجيل الخامسالشبكة. بعد اإلطالق الناجح لخدمات 

 
تعمل عمانتل بنشاط عىل توسيع نطاق انتشار شبكة  ،2019ف



كبر  األساسي عىل خدما الجيل الخامس
كير  ت الوصول الالسلكي الثابت لتلبية توقعات مع البر الطلب عىل خدمات تلبية و  المشبر

 .النطاق العريض عالية الرسعة

ي يستهدف توسيع خدماتنا 
ي السوق والنر

 
اوح من البنية  االستفادة من الفرص المتطورة ف وحلول  الذكية،العامة  األساسيةتبر

ي 
وحلول  األداء،والحوسبة عالية  الصحية،للخدمات المرصفية الرقمية وخدمات الرعاية  األساسيةوالبنية  الذكية،إدارة المبات 

،الذكاء  ،والتعلم  االصطناعي  .إلخ الذكية،والعقود  العميق،والتعلم  الضخمة،وتحليالت البيانات  اآلىلي

اتيجية  عمانتل اسبر

ي ضوء الوضع الحاىلي ومن أجل تعزيز مكانتنا    
 
كاتالكأحد ف ي سلطنة  رسر

 
طورت عمانتل  عمان،األساسية للطموحات الرقمية ف

اتيجية  ربحي مستدام". لتحقيق نمو نحو آفاق جديدة  " اسبر

ي 
 
ي بدأت ف

اتيجية الجديدة عىل مبادرات التحول الرئيسية النر اتيجيةوتعتمد هذه االسبر ي و  3.0عمانتل  إطار اسبر
تركز عىل النر

من خالل االستفادة من الرؤى والبيانات باإلضافة إىل الوظائف الرقمية لتحسير  جودة توليد القيمة من خدماتنا األساسية 
 .الخدمة باستمرار

ي  اتيحر نا االسبر كبر 
ا لبر

ً
،وفق ي لتنوي    ع وتوليد قيمة جديدة من الخدمات غبر المتعلقة  الرئيشي

ي تعاوت 
نقوم ببناء نظام بينئ

ي فرص االستفادة من الات ذات القيمة المضافة و المعلومات واالتصاالت والخدم تقنيةباالتصاالت مثل 
 
ي تظهر ف

الجديدة النر
ي االستثمار  19جائحة كوفيد  أدخلت عمانتل ضوابط صارمة لإلنفاق لتقليل تأثبر  سبق،السوق. باإلضافة إىل ما 

 
مع االستمرار ف

اتيجية األساسية ي المجاالت االسبر
 
 .ف

ي عمانتل المعلومات واالتصاالت  وحدة تقنية
 
 ف

ا عىل ال ،19سط جائحة كوفيد و 
ً
نت. شهدت أعمال  تقنيةأصبحت النماذج التجارية التقليدية أكبر اعتماد والتنفيذ عبر اإلنبر

ي الطلب حيث يسع  تقنية
 
ة ف ي جميع أنحاء العالم زيادة كببر

 
كير  التجاريير  المعلومات واالتصاالت ف ي كل قطاع  المشبر

 
ف

ي تتسم بالتعقيد حلول  للحصول عىل
 .للتعامل بكفاءة مع متطلبات تقديم الخدمات المتطورة التقن 

االبتكار أحد مجاالت النمو المستمر لعمانتل ولهذا السبب تواصل عمانتل المعلومات واالتصاالت  تقنيةمجال يعتبر  .

ي محفظة 
 
 أمنخدمات و  السحابية،والحوسبة  الرقمية،مثل المبادرات  ،المعلومات واالتصاالت  تقنيةواالستثمار ف

نت األشياء والبلوك تشير   والتحليالت،والبيانات الضخمة  الموحدة،وحلول االتصاالت  ،المعلومات مع سعي  الخ. ...  وإنبر
كات إىل زيادة قدرات تقنية المعلومات واالتصاالت لديهم   تقنيةتحويل نماذج تسع عمانتل ل، الكثبر من عمالءنا من الرسر

. المعلومات إىل نماذج  تقنية الداخلية /  المعلومات ي  تعتمد عىل تقديم الخدمة من مصدر خارجر

ي مجال تقنية الجيل  عمانتل،نجحت 
 
ي السلطنة ف

 
كة الرائدة ف ي  الخامس،الرسر

 
عملية للمفاهيم الجديدة تجارب أن تنفذ بنجاح ف

ي الحوض الجاف كخدمة،المراقبة بالفيديو   مثل خدمة
 
ي ترسو ف

نت فائق الرسعة للسفن النر ي الدقم  وإنبر
 
باستخدام تقنية ف

 .الجيل الخامس

نت األشياء / المدن  ي اأكملت عمانتل  الذكية،عىل صعيد إنبر
 
لدقم / المنطقة االقتصادية التخطيط الرئيشي للمدينة الذكية ف

كات  بالدقم،الخاصة  نت األشياء للعديد من العمالء من الرسر ى،ونفذت حلول إنبر وع المدينة الذكية  الكبر وافتتحت مرسر
ي 
 
ي ف نت األشياء مع أحد أكبر سالسل البيع بالتجزئة  مسقط،واحة المعرفة  التجرينر ا لتحسير  الطاقة باستخدام إنبر

ً
ووقعت عقد

ي السلطنة
 
  .ف

ي يستمر االقتصاد من المتوقع أن  ،19جائحة كوفيد  بعد
 
ي توفر معامالت سهلة  خاصةاالزدهار  الرقىمي ف

الحلول الشخصية النر
ي 
 
يك  عمانتل،. ستواصل نفس لحظة تنفيذها ووظائف ف كات  تقنيةشر يك الرقىمي المفضل لرسر المعلومات واالتصاالت والرسر

ي 
 
 .، تمكير  المستقبل الرقىمي للسلطنة وما بعدهالسلطنةالقطاعير  العام والخاص ف

 

 



 عمانتل لألعمال بالجملة مع وحدة" البعد نصل"

ي طليعة  منلألعمال بالجملة عمانتل  وحدة
 
ي ساهمت ف

ي الوحدات النر
 
ا ف

ً
من  المنطقة،تحويل السلطنة إىل أكبر البلدان ربط

اتيجيتنا لالستفادة من  ي و الموقع خالل التنفيذ الناجح السبر
 
 للسلطنة.  ةوالفريد ةالممبر   الخصائص الجغراف

ي استثمرت فيها عمانتل  األساسيةأثبتت البنية 
 الجملة،إىل جانب نماذج األعمال المبتكرة المقدمة لعمالء  بذكاء،الدولية النر

ي مجال االتصاالت  د رائ إقليىمي  دور  تبوءعمانتل من أن قادرة عىل تغيبر قواعد اللعبة حيث مكنت هذه االستثمارات أنها 
 
ف

تساهم  حالًيا،نب عدد من مشاري    ع البيع بالجملة الهامة الجارية جاانه بلم يقترص النجاح عند هذا الحد حيث بالجملة. 
ي ترسيخ 

 
 .كمركز اتصاالت عالىمي   مكانة السلطنةعمانتل بثبات ف

ي  كأحد "  نصل البعدمصطلح "وجاء 
الكابالت  توسعة شبكةولهذا الغرض تم  ا عىل تحقيقهتعمل عمانتل  األهداف الطموحة النر

 لتصل إىل أكبر من   20أكبر من إىل لعمانتل العالمية  البحرية
ً
وتغطي أكبر من نصف سكان العالم  دولة حول العالم 50كابًل

ي عمانتل وهو ما 
 
ي جميع إىل بسهولة  وصولباليسمح لعمالء الجملة ف

 
أنحاء العالم  مختلفمراكز االتصاالت الرئيسية ف

 .مهمة لألعمال وإثراء حياة المستخدمير  للحصول عىل الخدمات والمحتوى بأعىل جودة مطلوبة لتشغيل التطبيقات ال

ي  400ولديها أكبر من  مشغل، 700تجوال دولية مع أكبر من  إتفاقيات أبرمتعمانتل  كما أن
 
يك عالىمي ف تجوال مجال شر

ات  .الجيل الرابعبيانات  كي تتيح هذه المبر 
ي أكبر بيرس و عمانتل االستمتاع بخدمات االتصاالت الخاصة بهم  لمشبر

 
سالسة ف

 حول العالم.  دولة 200من 

اكة مع  ق  Equinixاتخذت عمانتل ، بالرسر مان ومنطقة الرسر
ُ
ي ع

 
ي مشهد االتصاالت ف

 
، خطوة رائدة وجريئة إلحداث ثورة ف

ي المنطقة 
 
خدماته للمشغلير  يقدم الذي األوسط وشمال إفريقيا من خالل إطالق مركز البيانات المحايد األول والوحيد ف

ما سيمكنهم من االستفادة من خدمات استضافة ومشاركة البنية وهو وخدمات الحوسبة السحابية ومزّودي المحتوى 
ي المركز وفرةالماألساسية لالتصاالت وتقنية المعلومات 

 
كات عالمية أخرى الستضافة  .ف وسيمكن هذا المركز من استقطاب شر

ي السلطنة بهدف تقديم خدماتها 
 
ي خوادمها ونقاط تواجدها ف

 
ق األوسطمنطقة ف مما سيعزز من الدور اإلقليىمي الذي  الرسر

ي المنطقة
 
 . تقوم به عمانتل ف

ل" الذي أسهم مفهوم ي  19جائحة كوفيد  ظهر مع انتشار  "العمل من المب  
 
خدمات  خاصة٪ 40بر من حركة البيانات بأك زيادة ف

نت  الفيديو  ي السلطنة بفضل  كفاءةتمت إدارة هذا األمر ب وقد  ومؤتمرات الفيديو ومشغىلي خدمات االنبر
 
نطاق  سعةعالية ف

ي تلبية جميع الطلبات من عمالء الجملة المحليير  فقد  .شبكة عمانتل العالمية
 
،نجحت عمانتل ف   والدوليير 

ً
 وقدمت حلول

كيها وحصول زيادة السعة عالية الجودة تسمح للعمالء ب ي يحتاجون إليها الخدمات عىل  مشبر
 . بجودة عالية النر

ي بذلتها عمانتل محل تقدير وإشادة الملموسة الجهود  كانت
ي و عمانتل عىل جحيث حصلت النر

 
 أعمالمجال ائز مرموقة ف

ي عام  العالىمي الجملة عىل المستوى 
 
ق األوسط" و "أفضل و جبعمانتل  توجتحيث  م2020ف ي الرسر

 
ائز "أفضل مشغل إقليىمي ف

ي حفل ت اتمزود للبيانات / السع
 
ي   Carrier Community Globalالمشغلير  العالميير   كريمللعام" ف

 
، ف مما يدل عىل  برلير 

كة  تمبر   ي الرسر
 
 .الجملة عمالأل المشهد اإلقليىمي والعالىمي  ف

 

 2020-الموحد  األداء-مجموعة عمانتل 

كة  كات التابعة  األم،تشمل إيرادات مجموعة عمانتل اإليرادات من العمليات المحلية للرسر واإليرادات من مجموعة زين والرسر
  .المحلية والدولية األخرى

    )حساب األرباح والخسائر( الموحدةالنتائج 

 نسبة التغير % 2019 2020  
 بالمليون ريال  

 %3,0- 2592.2 2513,4 اإليرادات 
    

ائب واإلهالك  االرباح  %6,3- 1097.7 1028,6 قبل الفوائد والرص 

     



ي الرب  ح للعام 
 
 %23,6- 299.7 229,0 صاف

     
 %27,0- (222.0) (162,1) حصص غبر مسيطرة

    
ي الرب  ح بدون 

 
 %13,9- 77.7 66,9 غبر المسيطرة الحصصصاف

 

ي 3,0بنسبة  انخفاضسجلت إيرادات مجموعة عمانتل 
 
اإليرادات  حيث انخفضت. 2020ديسمبر  31٪ للسنة المنتهية ف

ي عام  2513,4إىل 
 
ي عام  2592,2ب  مقارنة  2020مليون ريال ف

 
وتشمل إيرادات المجموعة اإليرادات . 2019مليون ريال ف

ي ساهمت بإيرادات بلغت  
 .مليون ريال 1991المحققة من مجموعة زين، والنر

 

 األداء والنتائج التشغيلية الرئيسية لمجموعة زين

 بنسبة 
ً
ي  1991حيث بلغت  ٪ 3سجلت إيرادات مجموعة زين إنخفاضا

 
م مقارنة بإيرادات 2020ديسمبر  31مليون ريال ف

ي بلغت 
ي النر

ي العام الماض 
 
ة المماثلة ف يبة واإلهالك  2045الفبر  823مليون ريال. وبلغت األرباح قبل إستقطاع الفوائد والرص 

 بنسبة 
ً
ي الرب  ح 8مليون ريال، مسجلة إنخفاضا

 
ة السابقة 306ب  مليون ريال مقارنة  255٪. بينما بلغ صاف   .عن الفبر

ي األنشطة اإلقتصادية نتيجة اإلغالق، 
 
ي إضطرابات ف

 
ي تسببت ف

ات المالية بتحديات جائحة كورونا، والنر وقد تأثرت المؤشر
ي جميع أسواق زين، مما أثر عىل إيرادات المجموعة بحواىلي 

 
مليون ريال خالل العام.  161والحد من حركة التنقل والسفر ف

شيد المرصوفات من ذلك ومن أجل  ات عىل البيانات المالية للمجموعة، قامت اإلدارة بعدد من اإلجراءات لبر الحد من التأثبر
  .مليون ريال 65التفاوض مع الموردين وإدارة التدفقات النقدية وقد نتج عن تلك اإلجراءات خفض النفقات التشغيلية بنحو 

ة السابقة 49,5مليون مقارنة ب   47,8٪ لتصل إىل 3,4بنسبة إنخفض إجماىلي قاعدة عمالء مجموعة زين  ي الفبر
 
 .مليون ف

ي اداء 
 
 محفظة مجموعة زين: ابرز المالمح ف

ي ) 321٪ لتصل إىل 4اإليرادات بنسبة  انخفضت الكويت: 
األرباح  نخفضتوا (،مليار دوالر أمريكي  1.05مليون دينار كوينر

ائب واإلهالك بنسبة  ي ) 112٪ لتصل إىل 11قبل الفوائد والرص 
ي الدخل  367مليون دينار كوينر

 
( وصاف مليون دوالر أمريكي

ي ) 76٪ لتصل إىل 8بنسبة 
قبل الفوائد الرب  ح  أعلنت "زين الكويت" عن هامش (. مليون دوالر أمريكي  248مليون دينار كوينر

ائب واإلهالك   . ٪35بنسبة والرص 

 

 إنخفاضب (،مليار دوالر أمريكي  2.1مليار ريال سعودي ) 7,9إيرادات بلغت  زين السعودية : حققتالمملكة العربية السعودية
ائب  احتساباألرباح قبل  وقد انخفضت سنوي،٪ عىل أساس 6قدره  ٪ عىل أساس سنوي 9.4 واإلهالك بنسبةالفوائد والرص 

ائب واإلهالك قبل الفوائد  هامش مما يعكس (،دوالر أمريكي  مليون 918مليار ريال سعودي ) 3.44لتصل إىل  بنسبة والرص 
كة٪. 43 ي الدخل ليصل إىل  وسجلت الرسر

 
 انخفاضمما يعكس  (،مليون دوالر أمريكي  69مليون ريال سعودي ) 260صاف

 .٪ عىل أساس سنوي46بنسبة 

. دوالر  ليونم 943لتصل إىل  %14بنسبة  إيرادات زين العراق انخفضت العراق:  األرباح قبل الفوائد  وانخفضتأمريكي
ائب واإلهالك بنسبة  قبل الفوائد  الرب  ح ٪ هامش40) مليون دوالر أمريكي  378٪ عىل أساس سنوي لتصل إىل 19والرص 

ائب واإلهالك( كةسجلت و  .والرص  ٪ عىل 27بزيادة قدرها  ،م2020مليون دوالر أمريكي لعام  80ا صافية قدرها أرباحالرسر
 .أساس سنوي

ي : نمت اإليرادات السودان
ي ) 22,5٪ عىل أساس سنوي لتصل إىل 62بنسبة  بالجنيه السودات 

مليون  416مليار جنيه سودات 
ائب واإلهالك واالستهالك بنسبة م2020للعام بأكمله ( أمريكي دوالر   9,3٪ لتصل إىل 67. زادت األرباح قبل الفوائد والرص 

ي )
ي الدخل بنسبة  (،مليون دوالر أمريكي  171مليار جنيه سودات 

 
ي ) 3.3٪ ليصل إىل 43بينما زاد صاف

 61مليار جنيه سودات 
 .(أمريكي مليون دوالر 



ي ) مليون 345 اىل ٪ لتصل2اإليرادات بنسبة  انخفضت األردن: 
األرباح  وبالمثلنخفضت ،(أمريكي دوالر  مليون 487دينار اردت 

ائب واالستهالك و  ي  153 أساس سنوي لتصل إىل٪ عىل 2بنسبة  اإلهالكقبل الفوائد والرص 
مليون 216) مليون دينار اردت 

ائب واإلهالك واالستهالك الرب  ح هامش مما يعكس ،(أمريكي دوالر  ي الدخل 44بنسبة  قبل الفوائد والرص 
 
مليون  56٪. بلغ صاف

ي )
 .٪ عىل أساس سنوي2.5بزيادة قدرها  ،(أمريكي مليون دوالر  79دوالر اردت 

ي ) مليون 62: حققت زين البحرين إيرادات بقيمة البحرين
٪ عىل أساس 1.8بانخفاض  ،(أمريكي دوالر  مليون 164دينار بحرين 

ائب واإلهالك واالستهالك  ي ) مليون  21,4سنوي. بلغت األرباح قبل خصم الفوائد والرص 
 (دوالر أمريكي  مليون 57دينار بحرين 

ة،خالل  ائب واالستهالك  األرباح مما يعكس هامش سنوي،٪ عىل أساس 1.7بزيادة قدرها  الفبر قبل احتساب الفوائد والرص 
ي الدخل43بنسبة  واإلهالك

 
ي  مليون 5,4 ٪. بلغ صاف

 .(أمريكي مليون دوالر  14) دينار بحرين 

 

 ) زينباستثناء مجموعة )أداء عمانتل 

 الخاصــة والشــركات المحليــة التابعــة األغراض، عمانتــل الدوليــة والشــركات ذات االتصاالت المتنقلة والثابتةخدمات  (
 ) قيقةوالشــ

 الثابت ة االتصاالت تش مل العملي ات المحلي ة لعمانت ل خدم ات 
ي تعد ذراع االتصاالت وخدم ات 

 المتنقل ة وعمانت ل الدولي ة والنر
 الخدم  ات تجميعالجمل  ة وتنش  ط ف  ي أعم  ال  ألعمالعمانت  ل 

 عم ان للبيان ات)الصوتي ة إضاف ة إل ى الش ركات التابع ة لعمانت ل 
كة انفوالين و الرقمي ة و  ن ت شر  . ("ممك ن" األشياءش ركة إنبر

ا بنسبة 
ً
ي إيرادات العمليات 3,8سجلت عمانتل انخفاض

 
٪ ف

نخفضت اإليرادات من ام، حيث 2020المحلية خالل عام 
ي السنة المالية  554.3

 
مليون  533,1إىل  م2019مليون ريال ف

ي عام 
 
 اتإىل التأثبر  ويعود االنخفاض بشكل أساسي  م2020ريال ف

 . والتحديات التشغيلية األخرى 19جائحة كوفيد ل  ةاالقتصادي

ي نفس الوقتو
 
ي سوق  ، تسارعف

 
االتصاالت التباطؤ السائد ف

ي  المتنقلة
 
حيث أدت سلسلة من  الجائحة،بسبب  السلطنةف

السفر الدولية واألنماط عىل رحالت قيود العمليات اإلغالق و 
إىل إعاقة النشاط االقتصادي المادية لممارسة األعمال التجارية 

  . الكىلي 

ي نهاية المطاف  أدى ذلك كله
 
الوظائف عدد كببر من فقدان إىل ف

ي عدد القوى 
 
وبالتاىلي شهد سوق  العاملة،وانخفاض كببر ف

ا  ةالمدفوع االتصاالت المتنقلةخدمات 
ً
ا ملحوظ

ً
مقدًما انخفاض

 .خالل العام

ي عدد سجلت عمانتل انخفاض المطلقة،بالقيمة 
 
كي  ا ف

ي الحفاظ عىل  ذلك،ة. ومع النقالالهواتف  مشبر
 
بأكبر  ريادتها نجحت ف

ي السوق عىل مستوى المجموعة المستقلة وكذلك عىل مستوى المجموعة
 
 .حصة ف

كير  بلغت قاعدة  ،م2020ديسمبر  31 حنر  كة  المشبر كات إعادة بيع  مليون 3.9مليون ) 3,27عمانتل المحليير  لرسر شاملة شر
كير  ة( مقابل قاعدة خدمات االتصاالت المتنقل كات إعادة بيع خدمات مليون  4.0مليون ) 3.41إجمالية بلغت  مشبر شاملة شر

ي عام ةاالتصاالت المتنقل
 
 .م2019( ف

 



ي 
 
ة المالية المنتهية ف        ديسمير  31اإليرادات للفير

  2018 2019 2020 

  156.0   147.2   140.3  تقنية المعلومات واالتصاالت( )شاملةخدمات االتصاالت الثابتة 

ي تكلفة المحتوى( خدمات االتصاالت المتنقلة
 
  238.2   270.3   275.9   )صاف

  131.7   133.0   126.0  أعمال الجملة

  525.9   550.4   542.2  إجمالي اإليرادات 

كات المحلية التابعة   7,3  3.9   3.8  إيرادات الرسر

كات التابعة  –إجمالي اإليرادات من عمانتل   533,1  554.3   546.0  الشر

 %3,8- %1.5 %2.8 نسبة النمو % 

 

وخدمات ، خدمات الدفع اآلجل، و بش  كل أساس  ي إل  ى نم  و أعم  ال خدم  ات النط  اق العري  ض الثاب  ت االيراداتع  ود النم  و ف  ي ي
وال ذي نت ج انخفاضها االتصاالت الثابت ة والمتنقل ة  قطاعي . واصل  ت خدم  ات الص وت ف ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

نت م ن قب ل تطبيق ات ش ركات توفي ر المحت وى العاب رة للح دود بش كل واس ع.   ع ن انتش ار خدم ات الص وت عب ر بروتوك ول اإلنبر

  االتصال الثابتة بالتجزئةخدمات سجلت 
ً
  و أعم  ال خدم  ات النط  اق العري  ضبش  كل أساس  ي إل  ى نم  مدعمومة ٪6بنسبة نموا

كات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثاب  ت نما قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث . ، وايرادات بيانات الرسر
كة عمانتل بنسبة   االتصاالت  خدمات إيراداتانخفضت  م. 2020 عام٪ خالل 11واالتصاالت واألعمال شبه األساسية لرسر

 انخفاض خدمات نتيجة  ٪12-بنسبة  المتنقلة
ً
 .الهاتف المتنقل المدفوعة مسبقا

ائب  ي الربحية  واإلهلكاألرباح قبل خصم الفوائد والض 
 
 :مجموعة زين( شاملة )غير وصاف

ي 
 
ائب وسياسات اإلنفاق الصارمة ترشيد النفقاتنتيجة للنجاح ف  واالهالك، تحسنت أرباح عمانتل قبل احتساب الفوائد والرص 

ي عام  201من 
 
ي عام  205إىل  م2019مليون ريال ف

 
ائب واالهالكسجل هامش و . م2020مليون ريال ف  الرب  ح قبل الفوائد والرص 

ي 36تحسنا من 
 
 ٪ عىل أساس سنوي. 39إىل  م2019٪ ف

كات التابعة غبر العضوية( قدره  ي رب  ح )باستثناء الرسر
 
مليون  79.1ب  ، مقارنة م2020لعام مليون ريال  77.3سجلت عمانتل صاف

ي عام 
 
 . ٪ عىل أساس سنوي2.3، أي بانخفاض قدره م2019ريال ف

  

 

ي الحسابات الموحدة لمجموعة عمانتل. 
 
 يتم احتساب تكلفة الفائدة المتعلقة باالستحواذ عىل زين ف

 

 



 المركز الماىلي 

  

للشبكة( وغبر العضوية  األساسيةالعضوية )البنية  االستثماراتإىل لعمانتل بالنظر  ماىلي ال مركز متانة التعكس األصول اإلجمالية 
 ا نسبةحالي والمرافق،وخاصة معدات االتصاالت واالستثمارات  عمانتل،لاألصول غبر المتداولة  شكلإلخ(. ت زين،)مجموعة 

كة. قاعدة األصول اإلجمالية ٪ من 79.9  للرسر

 

 المالية:  والتعهدات الفائدة والدينتغطية 

ي االعتبار لعمانتل خدمة الدين  قدرة تقييم تمي
 
 خلفية عند األخذ ف

اتيجية  التمويل الذي حصلت عليه لتمويل االستحواذ عىل حص ة اسبر
ي عام  بمجموع ة زي ن

 
، وق د تمكن ت عمانت ل م ن تج اوز م2017ف

المس توى المتف ق علي ه م ن التعه دات المالي ة م ع الجهات اإلقراضي ة 
 م. 2020ديس مبر  31بالنس بة للس نة المنتهي ة ف ي 

 قبل المقرضير  تعهدات المالية المرغوبة من عىل العمانتل  حافظت
 م. 2020خالل عام 

عالوة عىل ذلك، حققت نسبة تغطية فائدة عالية قدرها مضاعف 
4.53x  4وهو ما يتجاوز النسبة األدت  المتفق عليها وهي مضاعفx 

ي الدين إىل ت نسبةبلغ
 
ائب واإلهالك صاف مقارنة بالحد األعىل المتفق مرة  3,2 مضاعف األرباح قبل احتساب الفوائد والرص 

  . 3.9مضاعف عليه والبالغ 
 

. م2020٪ خالل عام 1,6حقوق المساهمير  زيادة بنسبة  شهدت

ي عام  637وارتفعت حقوق المساهمير  من 
 
إىل  م2019مليون ريال ف

ي عام  648
 
 .م2020مليون ريال ف

ي السنوات 2,3 بنسبة نمو مركبة قدرها نمت حقوق المساهمير  
 
٪ ف

  .الماضية ثالثال

كير    :اإليرادات والمشير

 خدمات االتصاالت الثابتة 

نت  من الهاتف الثابتخدمات الصوت المحلية والدولية  ةالثابتخدمات االتصاالت تشمل  والنطاق العريض الثابت واإلنبر
كاتوخدمات  ؤجر الم كي الهاتف الثابتعدد . شهد متوسط البيانات للرسر

ا بنسبة وترُمسبق الدفع والمف) مشبر
ً
٪ 4.5( انخفاض

كي النطاقفيما سجل عدد  ،م2020خالل عام 
 .م2019٪ خالل عام 8.3ا بنسبة العريض الثابت نمو  مشبر



  

 

ي خدمات االتصاالت الثابتة اعتمادا 
 
من جميع لمتحققة ا عىل اإليراداتتم احتساب متوسط العائد من كل مستخدم ف

ي ذلك خدمات الصوت والبيانات و  الثابت،الهاتف مستخدمي 
 
ن العائد من كل مستخدم حستالنطاق العريض. خدمات بما ف

ي خدمات االتصاالت 
 
 النطاق العريض الثابت حيث أدت أزمةخدمات زاد نمو  ،م2020خالل عام ملحوظ  الثابتة بشكلف

لدخال نظام "إإىل  19جائحة كوفيد  ا شهريريال  19.8من متوسط العائد من كل مستخدم خالل العام. ارتفع  "العمل من المب  
ي 
 
 .م2020ا خالل عام ريال شهري 20.9إىل  م2019 ف

 

 خدمات االتصاالت المتنقلة

 جائحةبسبب التأثبر االقتصادي الكىلي ل م2020بشكل كببر خالل عام  ةالمحلي ةالمتنقل االتصاالت خدمات تأثر نمو سوق 
كي سجلت عمانتل انخفاض االتجاه،ا مع هذا وتماشي .19كوفيد 

ي قاعدة مشبر
 
وهو االنخفاض  ٪،11المسبق بنسبة الدفع ا ف

كي الهاتف المت الجيد ا من خالل النمو جزئيالذي تم تعويض أثره 
 .اآلجلبنظام الدفع  نقللمشبر

كبر  ال
اتيجيات توصيل الخدمة وهيكل األسعار المبتكرة إضافة مإال أنه مع البر كير  واسبر تعزيز  إىلتواصل عىل إدارة تجربة المشبر

ي السوق خالل عام  الحفاظ عىلتمكنت عمانتل من  الشبكة،جودة 
 
كي االتصاالت . م2020ريادتها ف

تشمل محفظة مشبر
كي الدفع المسبق 

ي عمانتل عىل مشبر
 
 .القيمة المضافة األخرى وعروض والدفع اآلجلالمتنقلة ف

 

  

  

نتيجة  االتصاالت المتنقلة انخفاضها بقطاع خدمات الصوت والنطاق العريض التجزئة لواصلت إيرادات  ،م2020خالل عام 
 انخفاض خدمات 

ً
ي إيرادات انخفضت . الهاتف المتنقل المدفوعة مسبقا

 
كة منمساهمة خدمات االتصاالت المتنقلة ف  الرسر

ي عام 49
 
. م2020٪ خالل عام 9,8-بنسبة  االتصاالت المتنقلة. وانخفضت إيرادات م2020٪ خالل عام 45إىل  م2019٪ ف

 بنسبة 
ً
ي شهدت تراجعا

 .  عىل اساس سنوي %22ويعود ذلك بشكل أساسي إىل انخفاض إيرادات الخدمة الصوتية النر

 

 



 التكاليف التشغيلية

  
 

م، وكنس بة 2019ع ن ع ام %5 قدره انخفاضب م2020ملي ون ري ال ف ي ع ام  444بل غ إجمال ي المرصوف ات التش غيلية لعمانت ل 
ي  %84,4مع دل المرصوف ات التش غيلية إل ى إجمال ي اإليرادات م ن نس بة  قد تحسنم ن إجمال ي اإليرادات، ف

 
م إل ى 2019ع ام  ف

ي  83,3%
 
 . م2020ع ام ف

ي 
 
  مليون ريال ديسمبر  31السنة المالية المنتهية ف

2019 2020 
 179,7 186,0 تكلفة المبيعات 

 134,5 151,9  االدارية والتشغيليةمرصوفات ال
 116,1  115.1  مرصوفات اإلهالك

 13,8  15.0  مخصصات الذمم المدينة
 444,0 468,0 إجماىلي المرصوفات التشغيلية

 

ي نفقات التشغيل بشكل رئيشي نتيجة  وقد تم
 
ي إتخذتها اإلدارةاتحقيق التخفيض ف

من أجل ترشيد  إلجراءات اإلستباقية النر
 . عىل نطاق واسعالنفقات 

 النفقات الرأسمالية واإلهلك

ي تشمل 89.2تكبدت عمانتل نفقات رأسمالية إجمالية قدرها 
مليون ريال  86.8 نفقلت قدرها  مليون ريال خالل العام، والنر

ي ذلك الشبكة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية  تتعلق
 
لتكنولوجيا المعلومات بتوليد األعمال الخاصة بعمانتل بما ف

 . واالتصاالت 

كة عمان داتا بارك التابعة لعمانتل عىل  2.4بلغت النفقات الرأسمالية  ي من قبل شر
البنية التحتية  تكنولوجيا مليون ريال عمات 

 .الخاصة بها خالل العام

 

٪ 4سجلت النفقات الرأسمالية للشبكة زيادة سنوية بنسبة 
ي عام 

 
ي عام  83.6من  م2020ف

 
إىل  م2019مليون ريال ف

ي عام  86.8
 
ا إىل . ويرجع ذلك أساسم2020مليون ريال ف

وعات العام السابق   . رسملة مرسر

 

 

 

 



 وتوزيــــع االرباح السهم عائد 

ي المالية  للمجموعة للسنةعىل السهم  العائد بلغ 
 
 31المنتهية ف

ي مقارنة ب   0,089م 2020ديسمبر 
ي  0,104ريال عمات 

ريال عمات 
ة المماثلة من العام   .م2019للفبر

ي الحفاظ عىل عالقة جيدة مع المساهمير  مع 
 
تستمر المجموعة ف

 توزي    ع ثابت لألرباح عىل مدار سنوات. 

م، أعلنت المجموعة عن توزي    ع أرباح 2020ة بالنسبة للسنة المالي 
ي تعادل  55بقيمة 

٪ من رأس المال المدفوع. 55بيسة / سهم(، والنر
ي رب  ح المجموع61,6نسبة الدفع 

 
 .ة٪ من صاف

 

 . م2020حافظت عمانتل عىل توليد نقدي محىلي سليم خالل عام 
بجائحة ، فقد انعكس تأثبر التباطؤ االقتصادي المرتبط ومع ذلك
داد خالل العام  . 19كوفيد  ي توليد النقد واالسبر

 
عىل أنه انخفاض ف

  . تنقلحيث أثر توليد اإليرادات بشكل ملحوظ عىل قطاع الهاتف الم

ي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 
 
مليون  168ظل صاف

ي عام 
 
ي عام  184مقارنة ب   م2020ريال ف

 
مليون ريال كما هو مسجل ف

من إجماىلي  ٪31,6 م2020. ويمثل النقد الناتج خالل عام م2019
ي عام 33,2اإليرادات، مقابل 

 
 .م2019٪ كما هو مسجل ف

 

ي 
 
 :التصنيف االئتمان

ي  .Fitch Rating Services من قبل -BB بدرجة تصنيفحصلت عمانتل عىل 
مؤسسة فيتش لخدمات التصنيف االئتمات 

 .قبل مؤسسة موديز من  Ba3مستوى  عند  (”CFR")عائلية تصنيف مؤسسة كما حصلت عمانتل عىل 

ي لعمانت ل
يظ ل متوافق ا م ع تقيي م مخاط ر االئتمان لس لطنة عم ان  ’Ba3‘ أش ارت مودي ز إل ى أن تصني ف خ ط األساس االئتمات 

رغ  م ويعك  س وض  ع الش  ركة المس  يطر عل  ى س  وق االتصاالت ف  ي الس  لطنة إضاف  ة إل  ى متان  ة عملي  ات عمانت  ل التش  غيلية بال
اج ع االقتصادي ف ي  ورياالس لطنة مدعومة بخصائص اإلنفاق االستهالكي م ن البر عىل خدمات االتصاالت. تواصل  ما  نحو  لرص 

ائب واإلهالك   ٪ عىل الرغم من الضغط35عن  بنسبة أعىلعمانتل الحفاظ عىل هوامش أرباح قبل احتساب الفوائد والرص 
 .عىل اإليرادات والسيولة الجيدة

ي المستقل لعمانتل يفإن التقييم  فيتش،وكما أوضحت وكالة 
ي مرتبةاالئتمات 

 
ي ف

من التصنيف السيادي لسلطنة عمان أعىل  أتر
فإن وكاالت التصنيف ال  وعمانتل،وبالنظر إىل الروابط القانونية والتشغيلية المعتدلة إىل القوية بير  الحكومة  ."-BB" عند

  .تتصور أن تصنيف ائتمان عمانتل أعىل من سلطنة عمان

كبر  بشكل أكبر عىل  كما يتم تعزيز كفاءة الوضع
ايدة من خالل البر ي مواجهة التحديات التشغيلية المبر 

 
كة عمانتل ف ي لرسر

االئتمات 
كير  وفورات التكلفة وتنوي    ع الخدمات وتحسير  تجربة   ورغم ذلك،واالستفادة من التقنيات الجديدة وما إىل ذلك. ومع  المشبر

ة التنافسيةدام احتحجم السوق و راجع التحديات التشغيلية األساسية مثل ت ي الفبر
 
ي قطاع  ف

 
ال  ،االتصاالت المتنقلةالقادمة ف

ي إيرادات 
 
ي ف

ي  بسببونمو االقتصاد الكىلي المتأثر بشدة  الصوت،يزال االنخفاض النهاتئ
يضغط عىل  19جائحة كوفيد  تفشر

ي المستقبل
 
 .تصنيفاتنا االئتمانية ف

 



 :لئمتهاأنظمة الرقابة الداخلية وم

أنظم ة وتدابي ر رقاب ة داخلي ة توف ر ق درا مناسبا من ضمان فعالية العمليات وكفاءتها من حيث الرقابة الداخلي ة، تمتل ك الش ركة 
ام بالقواني ن واألنظمة. وتشمل الضواب ط الداخلي ة عل ى إج راءات تش غيلية، وسياس ة ف ل المهام وتسويات دورية صوااللبر 

نجاز المعامالت وقيده  ا، وحماي  ة األصول بش  كل ش  امل ودقي  ق وف  ي الوق ت وسياسات وإجراءات رسمية تسهل مهام إ
  .المناس ب

ات، اإلدارة آراء مس  تقلة م  ن خ الل التقاري  ر الت  ي تصدره  ا وح  دة التدقي  ق الداخل  ي للمجموع  ة، وتقاري  ر مدقق  ي الحس  ابتتلق  ى 
وجه از الرقاب ة المالي ة للدول ة ح ول م دى مالءمة الضواب ط الداخلي ة وتواص ل معالج ة أي نق اط ضع ف. وعالوة عل ى ذل ك، 

ر الرقاب ة الداخلي ة، وضع ت الش ركة دلي ل وإج راءات للصالحيات يت ّم إتباع ه ف ي كاف ة وح دات ودوائ ر الش ركة. وتج در وف ي إط ا
اإلشارة ف ي ه ذا الص دد إل ى أن الضواب ط الداخلي ة تالءم بصف ة عام ة األنشطة والخدم ات القائم ة. ويت م بش كل دوري اختب ار 

 دوري بشكل وتحسينها  ومراجعتها  الداخلية الضوابط اختبار  تم .ة، ومراجعته ا، وتطويره االضواب ط الداخلي 

 تنااشبك

امنا  البنية نتيجةجاءت هذه  وقد  المحىلي متطورة وحديثة للشبكات المتكاملة عىل الصعيد تمتلك عمانتل بنية أساسية  اللبر 
كينا وفبر تجربة اتصال سلسة بتالمستمر عىل مدى عقود   االتصاالت المتنقلةمجموعتنا الواسعة من تقنيات  تسهم. لمشبر

مجموعة من استثمارات الكابالت البحرية الدولية و  ،ةالثابت االتصاالت المتطورة لخدمات  األساسيةوالبنية  المتعددة،
ي جعل الكابالت،إنزال ومحطات 

 
كات واألفراد  ف عمانتل محطة واحدة لجميع احتياجات االتصاالت لكل من العمالء من الرسر

كات واألفراد واألش.واألش  .لعمالء من الرسر

. أكبر من 99.4و %94,9ثالث والجيل الرابع الجيل ال النقالتغطي شبكات  الوحدات ٪ من 90٪ من السكان عىل التواىلي
ي السلطنة قادرة عىل

 
األلياف  واصلنا توسعة شبكة ،2020. خالل عام الوصول إىل خدمات النطاق العريض الثابت السكنية ف

ي جميع أنحاء  برصيةال
 
ي مختلف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ف

 
 .السلطنةف

ي عام لعمانتل بشكل تجاري  الجيل الخامسبعد اإلطالق الناجح لشبكة 
 
نواصل توسيع نطاق تغطيتنا للجيل  ،م2019ف

ي عام 
 
ي تم إطالقها  االتصاالت المتسارع من خالل ديناميكيات ومتطلبات حركة الطلب لتلبية  م2020الخامس ف

الجديدة النر
كي يمكن  ،(FWBB)  الجيل الخامسمن خالل خدمات النطاق العريض الالسلكي الثابت  .19كوفيد   خالل جائحة

 لمشبر
ي منازلهم برسعات تصل إىل  عمانتل الحصول عىل خدمات

 
نت فائقة الرسعة ف ي الثانية.  1إنبر

 
 ويمكنهم أيضا جيجابت ف

ي تناسب أسلوب االستمتاع بالعروض المتنوعة 
ي ذلك  حياتهم بما النر

 
فيه واالتصال المتمبر  األلعاب والف  .بر

اضية تحويل شبكتها األساسية المتنقلة والثابتة من خاللتعمل عمانتل عىل  ي تقنية الشبكات االفبر
 Network Function تبن 

Virtualization  مجيات وتقنية الشبكة المعرفة ي ستمكن عمانتل وهي  Software Defining Networksبالبر
 التقنيات النر

ي السوقالخدمات الجديدة  لطرحإضافة إىل خفض الوقت المطلوب  أفضل بكفاءةمن العمل 
 
  .ف

ي عام 
 
ي تعمل بكامل طاقتها ف

اضية النر  من  ،2020تم االنتهاء من نرسر الحزمة األساسية االفبر
ً
حركة اتصاالت وهي تحمل اآلن كال

 FWA الجيل الرابع حركة اتصاالت باإلضافة إىل جزء من  (FWA) لشبكة الجيل الخامس (FWA) لوصول الالسلكي الثابتا
ي تم 

وأصبحت المحّسنة من الجيل الخامس  (eMBB) الحالية. اكتمل نرسر خدمة النطاق العريض المتنقل نقلها من الشبكةالنر
ي عام  جاهزة لإلطالق
 
اضية األخرى مثل2021ف  .Mobile CSو Fixed CSو IMS . اكتمل إعداد الوظائف األساسية االفبر

اضي الشبكةإىل  الشبكة القديمةسيستمر ترحيل حركة المرور لهذه الوظائف من  ي عام  ةاالفبر
 
 .2021ف

ي تدعم خدمات األعمال السكنية والمشاري    ع والهواتف  أساسيةعمانتل بنية  تمتلك
ة النقالواسعة النطاق لشبكة النقل النر

كيلومبر من شبكة األلياف المتشابكة   10,000مساحة تصل إىل أكبر من  بعمانتلالخاصة  اإلرسالشبكة ، تغطي والبيع بالجملة
قية / الجنوبية / الوسطوهو  للغاية،  .ما يوفر مسارات حماية متعددة عبر محافظة مسقط والحلقات الشمالية / الرسر

ي هذا العرص 
 
مستوى الدولة وشبكات  تحافظ عمانتل عىل مرونة عالية عىل الجديد،ولتلبية الطلب الواسع عىل البيانات ف

ي توفر خدمات حزم IP / MPLS وداخل المدنالنقل الرئيسية 
ي جميع أنحاء السلطنة. تمت هندسة شبكة  L2 / L3 النر

 
ف

 سلًسا  ،SDH / DWDM / OTN  النقل البرصية الخاصة بنا باستخدام أفضل تقنيات
ً
ي توفر اتصاال

كيناوالنر  .لمشبر



ي عام 
 
ي نرسر "شبكة النقل األساسية المتطورة ،2019ف

 
نت  "(ECTN) بدأت عمانتل ف وهي الجيل التاىلي من بروتوكول اإلنبر

نت شبكةنقل للنقل البرصي. اكتمل نرسر الشبكة األساسية الضوئية الجديدة و  األساسيةوالبنية   األساسية إىل بروتوكول اإلنبر
ي عام  ECTNالمتطورة شبكة النقل األساسية 

 
 .2020ف

 

 اتأمن الشبك

كات إىل  التجاري والقطاعات غبر التجارية. قامت  الصعيد عىل  لبقاءل جهودها تركبر  دفعت جائحة كورونا العديد من الرسر
كات بترسي    ع  الذي ينطوي عىل  الجديد،الواقع مع المطلوب والتأقلم  التشغيلية والخدمية لتحقيق النجاح رقمنة أعمالها الرسر
ونيةلتجارة التحول لدرجة عالية من   .والتعامالت اإللكبر

ي جميع  لنقل البيانات والمعلومات األساسيةأصبحت الشبكات / البنية  الجديد،نتيجة لهذا الواقع 
 
كات ف يان الحياة للرسر شر

كات تفكر  أنحاء العالم تها التنافسية وتطوير نماذج جديدة  وبدأت الكثبر من المؤسسات والرسر بطريقة مبتكرة لحماية مبر 
نت وتظل كذلكلتصب  .ح آمنة عىل اإلنبر

كيها ومعلوماتهم وأصول بياناتهم من التعرض الكببر للجرائم  اتخذت عمانتل خطوات استباقية لضمان حماية بيانات مشبر
ونية. مع تطورات الجائحة، راجعت عمانتل برنامج استمرارية األعمال وخطط االستجابة للحوادث بهدف توفبر الحماية  اإللكبر
ل وعن بعد، وقامت بتوفبر حلول مبتكرة  كير  عىل الوصول لخدماتها من المب   المطلوبة للوظائف الحرجة وتعزيز قدرة المشبر
لحماية األنظمة والتطبيقات والشبكات ، وعززت حماية البنية األساسية ونفذت إجراءات وضوابط وأنظمة تحكم لمنع ترسب 

ي جميع مجاالت عملها
 
 .البيانات ف

يعتبر غبر واقعي وال يمكن تحقيقه مع التطور المتسارع لألنظمة  %100بالذكر أن الوصول للحماية المتكاملة بنسبة الجدير 
ي تحقيق 

 
ي عمانتل أسهمت ف

 
ونية ف ونية ت عقيدا , اال أن البنية األساسية للحماية من الجرائم اإللكبر وازدياد الهجمات األلكبر

ي ضمان حماية بيانات م
 
اتهم. خالل عام نتائج مشجعة ف كينا وخبر

، أحبطت البنية األساسية ألمن الشبكات بعمانتل م2020شبر
ونية، وخففت حدة أكبر من  435نحو  ، وتم DDoSهجوم من هجمات "رفض الخدمة الموزعة"  7925ألف هجمة الكبر

مليون هجوم عىل  123 )ألف( ملف تعريف مستخدم ونقطة نهاية وحوادث سلوكية، وتم منع أكبر من 24احتواء أكبر من 
نت عبر كامل شبكتنا   . تطبيقات اإلنبر

ي ضمان تقديم عمانتل لالمرنة والسياسات األمنية  األساسية ساعدت البنية
 
وأعىل مستوى من خدمات خالية من الحوادث ف

ي تشغيل ال
 
عامل التمكير  الرئيشي  ونستطيع القول بكل فخر بأن عمانتل وشبكتها كانت شبكة عىل مدار العاماالستمرارية ف
ي  الذي ساعد 

 
ي مجال الحفاظ عىل السلطنة ف

 
 ف

ً
ونية.   صد المرتبة الثالثة عالميا  كذلك فقد كانت عمانتل منالهجمات اإللكبر

ي الهيئات الدولية مثل
 
ي  ،ITUلالتصاالت واالتحاد الدوىلي  GSMAجمعية الهاتف المتنقل العالىمي  بير  المساهمير  الرائدين ف

 
ف

 .تحسير  لوائح وممارسات صناعة االتصاالت العالمية العمل عىل

لمعايبر الدولية. تعتبر شبكة اإلشارات الخاصة بنا واحدة من أكبر وفقا لعمانتل إطار عمل متقدم إلدارة المخاطر تمتلك 
ي العالم. وسعت عمانتل من قدرتها عىل اكتشاف التهديدات والتخفيف

 
ا ف

ً
الخدمة حدة هجمات "رفض من  الشبكات أمان

كيها لحماية عمانتل  D-DOS الموزعة" ي مكان العمل ايجيجاب 40من التهديدات واسعة النطاق )تصل إىل  ومشبر
 
ي الثانية ف

 
ت ف

ا  14و ي الثانية من خالل ا تبر
 
 .(ألنظمة السحابيةبايت ف

ا بتطبيق معيار 
ً
مشغل بصفتها و وحماية البيانات عبر شبكتها.  للخصوصية- ISO 27701- 27701يزو اآل  تقوم عمانتل أيض

برنامج و  FASG مجموعة االحتيال واألمن تعمل عمانتل بشكل وثيق مع الهيئات الدولية مثلاتصاالت يتحىل بالمسؤولية، 
الدوىلي لالتصاالت لتطوير وثائق  واالتحاد جمعية الهاتف المتنقل العالىمي  مظلة تحت  NESASضمان أمن أجهزة الشبكة

 .جعية دائمة وإرشادات لصناعة االتصاالت مر 

ي 
ات  ي تعزيز األمن السيبر

 
 لجهودها ف

ً
،تقديرا

ً
ي منتدى   GSMAجمعية الهاتف المتنقل العالىمي  اختارت عالميا

 
عمانتل لتمثيلها ف

و  ي ومكافحة القرصنة اإللكبر
ات  يك مفضل للاالتحاد الدوىلي لالتصاالت حول األمن السيبر ي الجهود  ةجمعينية. تظل عمانتل شر

 
ف



وع ضمان أمن شبكة  الوعي حول المبذولة لنرسر  ق األوسط وشمال إفريقيا  NESAS أجهزة االتصاالت مرسر ي الرسر
ي منطقنر

 
ف

 .وأمريكا الشمالية

ي طبقت توجيهاتتعد 
كات النر فيما يتعلق باالستفادة من فرص األعمال جمعية الهاتف المتنقل العالىمي  عمانتل من أوائل الرسر

ي هذا المجال. ونتيجة 
 
ي تحقيق  لذلك،ف

 
 لمساهمتها ف

ً
نت األشياء" تقديرا منح االتحاد الدوىلي لالتصاالت عمانتل جائزة "أمن إنبر

 . االتصاالت المتنقلةالدوىلي لالتصاالت فيما يتعلق بشبكات رؤية االتحاد 

 

 :  الموظفير 

ي ديسمبر 
 
ي عمانتل ف

ي ديسمبر  2,484) 2,450م  2020بلغ إجماىلي عدد موظف 
 
العمانيير  الموظفير   د يبلغ عد(. م2019ف

ي 91.3التعمير  للمجموعة  تبلغ نسبة . 213 فيما يبلغ عدد الموظفير  الوافدينا موظف 2,237
 
 ،م2020ديسمبر  31٪. كما ف

ي المجموعة بلغ إجماىلي الموظفير  الذكور 
 
 .532عند  بينما ظل عدد الموظفات 1,918 العاملير  ف

   
 


