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 م2016ديسمرب  31للس نة املنهتية يف  –مناقشات الإدارة وحتليالهتا تقرير 

 

عادة تشكيل الابتاكردوره احملوري مكركز للتطور التكنولويج ودوره واصل قطاع التصالت  ىل اإ  بفضلو يف العامل.  العامةلالقطاعات الصناعات و اكفة ، واذلي أ دى ابحملصةل اإ

 توسع الإجراءات هنام من مصادر خمتلقة  التحدايت مجموعة من من ابلزتامنواصل القطاع تطوره بوترية متسارعة  وال هجزة،التطورات التقنية الهائةل عىل مس توى الش باكت 

  .اللكي الاقتصادية عىل مس توى الاقتصادي عال وضاو التنظميية وحترير قطاع التصالت 

ىل دفع املشغلني للرتكزي بشلك أ كرب عىل تعزيز الفعالي من جانب أ خر .  المنو يف السوق التش بعة والاحتفاظ ابملشرتكني مع زايدة أ دت الضغوط املزتايدة عىل هوامش الرحب اإ

بدأ  الكثري من  الوقت،نرتنت ال ش ياء والتجارة الالكرتونية. يف ذات اإ تقليدية مثل البياانت عالية الرسعة و مدفوعًا بشلك أ سايس ابمليض قدما يف مسارات ال عامل غري ال اكن 

ر جحام أ صغال س تحواذ عىل أ عامل أ و من خالل تالحقة يف اجملمتع الرمقي من خالل تعزيز قدراهتا ادلاخلية املشغلني يف اختاذ اخلطوات املطلوبة للتكيف مع التغريات الرسيعة وامل 

 نرتنت ال ش ياء وتقنية املعلومات والتصالت وتقنية املعلومات. اإ اجلديدة مثل  يف التقنياتمتخصصة 

 والرسائل النصيةالصوت  خدمات بشلك سليب عىل نشاطالتأ ثري  اس متر يف  يف اجملمتعات الرمقية  OTT توسع وتعاظم دور خدمات التصالت والرتاسل عرب ال نرتنت

ىل فقدان املشغلني التقليديني خلدمات التصالت ل كرث من  ةالتقليدي % من حركة املاكملات الصوتية بسبب نشاط رشاكت تقدمي خدمات احملتوى. 10وتشري التقديرات اإ

يرادات للك مس تخدم اثبتا  احملتوى الرمقي متعدد الوسائط ظل اس تخدامكبرية بسبب  بوتريةجحم حركة البياانت  اذلي زاد فيه يف الوقت عىل مس توى العامل.  متوسط منو الإ

ىل حد ما   املنتجات املبتكرة املتاحة. يف ندرة ال و  عدم القدرة عىل دمج القدراتالبياانت يف ظل  خدمات ومنمن أ جل الاس تفادة من  جمهوداهتم وناملشغل ، ويواصلاإ

جاميل الناجت احمليل  الصادرة عن صندوق النقد ادلويل والبنك ادلويل وتشري التقديرات م2016واصل الاقتصاد العاملي منوه مبعدلت أ قل خالل عام  ىل أ ن معدل المنو يف اإ اإ

. ل تزال دول الرشق ال وسط وشامل افريقيا وادلول م2015% وهو ما يعين عدم حدوث أ ي تغري يف النسب اليت جاءت خميبة للآمال يف عام 2.4يُقدر بـ العاملي 

 ليج العريب تعاين من انكامش المنو الاقتصادي مع تزايد مس توى العجز املايل. املصدرة للنفط يف منطقة اخل 

يرادات السلطنة من النفط عند مس تواي م2016أ سعار النفط خالل عام  تأ ثرياتل يزال الاقتصاد العامين يعاين من  ت منخفضة بشلك ملحوظ خالل حيث ظلت اإ

ىل تراجع نفاق احلكويم بشلك عام وهو ال مر اذلي أ ثر بدوره عىل اكفة قطاعات الاقتصاد الوطين.  العام مما أ دى اإ  الإ

يف خضم التطورات   مجموعة كبرية من التغريات التصالت يف السلطنةشهدت بيئة  العاملي حيثالتصالت قطاع اجتاهات مل يكن قطاع التصالت يف السلطنة مبعزل عن 

 خدماتيف  النفاذارتفاع نس بة ، ومن املسمل به أ ن التنظميية توسع الترشيعاتتغري املس متر يف رغبات املشرتكني والتحرير املزتايد للقطاع وزايدة املنافسة و اجملمتعية والتقنية ال 

ىل ندرة الفرص للمنو يف ال نشطة التقليدية  املتنقةل التصالت  . خلدمات التصالت املتنقةليؤدي اإ

ل أ ن عامنتل أ ظهرت أ داء عىل تشغييل و عىل الرمغ من  يف  تحيث واصلت الرشكة رايدهتا لقطاع التصال م2016خالل عام صلبا  مايلالتحدايت املذكورة أ عاله اإ

 . القوي املايل ال داء و قاعدة املشرتكني منو بشلك جيل من ذكل يتضح و السلطنة 

ولء املشرتكني وتوفر ش بكة اتصالت فائقة اجلودة تعترب ال كرب وبفضل المنو بوترية أ بطأ .  اكن هذان واإ  أ يراداهتا واصلت عامنتل حتقيق المنو يف التشغيلية،التحدايت  من رمغوابل

بتاكر واجلودة العاليةدمات خيف السلطنة وتركزيان عىل تقدمي  يرادات مجموعة عامنتل يف عام  ،متتاز ابلإ م حيث 2015% مقارنة مع عام 3.2م 2016بلغ معدل منو اإ

يرادات من  ىل  2015ايل عامين يف عام مليون ر 507.3زادت الإ  م. 2016مليون رايل يف العام املايل  523.6م اإ

عادة البيع يف دمات البياانت والانرتنتخبيف فئة املشرتكني % خاصة 2.5 بنس بةعدة املشرتكني متكنت عامنتل من زايدة قا الشديدة،عىل الرمغ من املنافسة   .رشاكت اإ
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مليون مشرتك  3.35وصل عدد مشرتيك عامنتل ، م2016ديسمرب  31 وبهناية

عادة البيع( مقارنة مع  4.72) مليون مشرتك  3.38مليون مشرتك مع رشاكت اإ

عادة البيع( يف عام  4.52) م. كام زاد عدد 2015مليون مشرتك مع رشاكت اإ

عادة البيع بنس   ىل 2016% ليصل يف هناية عام 14.3بة مشرتيك رشاكت اإ م اإ

 مليون مشرتك.  1.17

 

 ائامتيناملرتفع اذلي حصلت عليه الرشكة، حيث حافظت عامنتل عىل تصنيف  الئامتينواصلت عامنتل رايدهتا بني خمتلف قطاعات ال عامل يف السلطنة عرب التصنيف 

‘BBB-’  و‘Baa1’ آند بورز  عىل الوضع املايل القوي والقدرة التنافس ية  الئامتنية التصنيفات، وتعكس هذه وموديزاملدى البعيد مع نظرة مس تقرة من س تاندرد أ

 هوامش الرحب قبل خصم الرضائب والإهالك. ابلنس بة ل التدفقات النقدية ورايدهتا لقطاع التصالت  احملافظة عىلواخنفاض معدلت ادلين والقدرة العالية عىل 

داء املمتزي لعامن   وجد املزيد من التفاصيل عن هذه اجلوائز يف الصفحة اخلاصة بذكل يف التقرير. تل خالل العام، وتكام واصلت الرشكة حصدها للعديد من اجلوائز تقديرا لل 

ن عامنتل  ال وسط.دمي خدمات التصالت ابمجلةل بشلك تنافيس عىل مس توى منطقة الرشق حافظت رشكة عامنتل عىل ماكنهتا كواحدة من أ فضل وأ برز رشاكت تق كذكل فاإ

بوجود وصالت أ رضية مبارشة تربط  تتاكملالبحرية وأ حد أ برز املشاركني يف العديد من الاكبالت البحرية العاملية اليت  كوابل التصالتالرائدة يف جمال  الرشاكتواحدة من 

آس يا وأ ورواب  كزااملر  امه من ااحدو  السلطنةمما جيعل من عامن  يف سلطنة عامنتلل اتبعهادلولية  البحرية من الكوابل اكبال  13حيث يوجد  .السلطنةوأ مرياك عن طريق  أ

ىللتللرشكة ع عدد الكوابل البحرية كام ارتفاملنطقة،  يف اجلاذبه هادلولي   .العامل يف مجيع أ حناء لاكبالت البحريةل نظاما 20 صل اإ

آخرين" اسرتاتيجيهتام يف تنفيذ 2016واصلت عامنتل العمل خالل عام  نزال  املمتثةل يف أ ن تكون "انقل احلركة للمشغلني ال للمنطقة وما بعدها حيث احتفلت الرشكة ابإ

آس يا_ لكم ويربط  25,000وهو اثلث أ طول اكبل حبري يف العامل ميتد ملسافة حوايل  م،2016( خالل AAE-1)أ ورواب  -افريقيا تشغيل الاكبل البحري أ

آس يا وافريقيا وأ ورواب  18  % من ساكن العامل. 50قصرية بني الرشق والغرب مع تغطية  رسيعة و س يقدم الاكبل بديال ووصةلو السلطنة.  عربدوةل يف أ

نزال اكبل حبري يف أ ورواب حيث قامت الرشك رشكة خليجيةكام أ صبحت رشكة عامنتل مؤخرا أ ول  نزال الاكبل البحري  ةتقوم ابإ يف مدينة مرس يليا جنوب  AAE-1ابإ

ىل  (. G2Aمع العديد من رشاكت التصالت يف رشق افريقيا لوضع اكبل أ لياف برصية حبري يربط بني اخلليج العريب وافريقيا ) حتالففرنسا كام انضمت رشكة عامنتل اإ

 ذه النقةل التوسعات اليت تقوم هبا الرشكة يف رشق افريقيا. تعكس هحيث 

ىل BBGكام يعترب نظام اكبل "بوابة خليج البنغال ) (" أ ول نظام كوابل يف العامل يربط س نغافورة ابلرشق ال وسط )يف السلطنة وعرب عامنتل(، وقد دخل هذا الاكبل اإ

 رة فري جودة ل مثيل لها حلركة التصالت بني فرانكفورت وس نغافو ميكن هذا الاكبل عامنتل من تو و م، 2016اخلدمة يف عام 

اليت تعترب أ حد ال نظمة عالية  EPEGعن طريق أ نظمة أ خرى مثل  AAE-1الكبرية ادلولية املزيد من امحلاية والتنوع لنظام الاكبالت البحرية توفر ش بكة عامنتل س  

يران واكبالت أ رضية يف املسافة  تتكونالكفاءة اليت  ىل اإ ىل جتنب  أ ذربيجانعرب  املتبقيةمن اكبالت حبرية اإ ىل فرانكفورت مما يؤدي اإ الشديد يف أ نظمة  الإختناقوروس يا اإ

آس يا وأ ورواب.   الاكبالت البحرية احلالية يف الطريق بني أ

املنافسة مع تطبيق لحئة النفاذ والربط البيين وادلخول احتدام حيث تس تعد الرشكة ملواهجة  م2016" خالل عام 3.0واصلت عامنتل تنفيذ اسرتاتيجيهتا " عامنتل 

تصالت املتنقةل املشغل الثالث  تأ ثريبأ ن  عتقد بشلك جازم ن و . م2017 يف عام املتنقةل التصالتلاملتوقع ملشغل اثلث  لحئة النفاذ والربط املزتامن مع تأ ثري تطبيق  لل 
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ىل زايدة الضغط عىل  عليه تبذل الرشكة هجود مضنية لتكون الرشكة رائدة يف جتربة املشرتكني يف السوق والإس تفادة من من احلضور  عوائد بشلك عام. الالبيين س تؤدي اإ

 . حامية القمية عىل املدى البعيدتعزيز ماكنة عامنتل يف السوق وقدرهتا عىلالقوي للرشكة يف اخلدمات الثابتة  ل 

نشاء وحدة خاصة هممهتا ضامن تنفيذ الاسرتاتيجية ومتابعة ال داء. ااسرتاتيجهيتنفيذ وتواصل عامنتل    ولهذا الغرض قامت رشكة عامنتل ابإ

  هيلك القطاع والتحدايت املرتبطة به 

حصاءات واملعلومات فقد جتاوز عدد ساكن السلطنة  حصاءات الصادرة عن املركز الوطين لالإ وتمتزي الرتكيبة السطانية ابلسلطنة بأ ن العدد مليون مشرتك  4.5وفقا لالإ

آخر مؤلف من جنس يات خمتلفة يعيشون يف السلطنة، وتتصف الرتكيب ىل عدد كبري أ ضافة اإ ة الساكنية معوما بأ هنا فتية ، ومتوزعة جغرافيا يف ال كرب مه من الساكن احملليني ، اإ

 مناطق متباعدة جغرافيا. 

ل أ ن قطاع التصالت يف السلطنة يتسم ابلتحرر الكبري حيث يوجد مشغلني أ ثنني  السلطنة،يف  قةل الساكنرمغ  من الفئة ال وىل لتقدمي خدمات ميتلكون تراخيص اإ

خدمات التصالت الثابتة وأ ربعة تراخيص خلدمات التصالت ادلولية وترخيص واحد لتشغيل خدمات التصالت  ميتلكون تراخيص لتقدمي مشغلني 3التصالت املتنقةل و

عادة البيع )تعمل  6و البحرية  مهنا حاليا(. 3تراخيص من الفئة الثانية لرشاكت اإ

ن  الثابتة والانرتنت يف السلطنة ل تزال دون املس توايت العاملية. وفقا  تخدمات التصال نفاذمعدلت عىل الرمغ من المنو املتواصل يف سوق التصالت يف السلطنة فاإ

نه وحىت  ن نس بة  م2016أ كتوبر  31للبياانت الصادرة عن هيئة تنظمي التصالت فاإ وفقا )% 10.3يف سلطنة عامن ل تزال عند  خدمات التصالت الثابتة نفاذفاإ

ن معدل وفقا ل)% 81عدد الساكن( ول ىل  نفاذعدد املنازل(. وفق التقديرات فاإ أ ساس عدد الساكن(  )عىل% 6.12خدمات الانرتنت عن طريق الهاتف الثابت تصل اإ

 %. 151 التصالت املتنقةل خدمات نفاذ%) عىل أ ساس عدد املنازل( ويبلغ معدل 48.1و

ما زال القطاع يشهد دخول منافسني جدد، املكتس بات  ففي سوق أ تصالت حميل متخم ، م2016خالل عام  ةوالتشغيلي ةتحدايت التنظمييال  مواهجة عامنتل وتواصل

عادة بيع خدمات  يه مسة المنو يف القطاع   الافرتاضية خدمات ال تصالت املتنقةل رشاكت اليت حققهتا  المنو عىل جزء كبرية من  ال تصالت املتنقةلحيث اس تحوذت رشاكت اإ

 السوق.  شهدهاذلي 

ادلعوة للرشاكت الراغبة يف احلصول  مؤخرال جدال فهيا بعد أ ن وهجت هيئة تنظمي التصالت أ صبح واقعا  التصالت املتنقةلمشغل اثلث مرخص لتقدمي خدمات  دخول

 تطبيق ملنافسة وب سيتأ ثرون جوهراي ابلتأ ثري املزدوج لإحتدام ابأ ن عامنتل ومجيع املشغلني احلاليني ومن املتوقع  م2016ال وىل يف عام  الفئةعىل رخصة مشغل اثلث من 

  البيين.لحئة النفاذ والربط 

اتحةهذه الالحئة  قريبا وتقتيضذ التنفيوس تدخل حزي هيئة تنظمي التصالت لحئة النفاذ والربط البيين  أ قرت بسعر للمنافسني لبنية ال ساس ية للمشغلني احلاليني ا اكمل  اإ

ىل ضغ املتوقع. من التلكفة يرادات عامنتل وط هائةل عىل أ ن يؤدي ذكل اإ القادمة. كام ستسامه لحئة النفاذ والربط البيين يف خفض أ سعار النفاذ والربط البيين خالل ال عوام منو اإ

زاةلامجلةل  أ عامل ابمجلةل وهوامش الرحب من  امجلةل.  أ عامل ادلخول يف سوق العوائق اليت حتد من واإ

ىل مزيد من احلساس ية عالوة  ن الضغوط الاقتصادية والطلب عىل خدمات التصالت من شأ نه أ ن يؤدي اإ كام أ ن من املتوقع أ ن ل سعار خدمات التصالت عىل ذكل فاإ

ىل خفض اس تعداد هذه الرشاكت لالستامثر يف الش باكت. توقعات لمشغلني وزايدة ل يؤدي خفض احلوافز املقدمة   اخملاطر اإ

آاثر ا يرادات عامنتل العضوية اخملطط لها أ صبح عرضة للمخاطر حيث أ ن الضغوط ال مع ال ن جزء كبري من اإ والاجامتعية عىل  تنظمييةلسلبية النامجة عن اش تداد املنافسة فاإ

ىلاملشغلني خلفض  ن  اخلدمة( تعتربجانب حتسني التغطية وجودة  ال سعار )اإ عالية يف اكفة ال وقات حيث تشهد السلطنة تراجعًا يف المنو الاقتصادي. عالوة عىل ذكل فاإ

ختيار  الزتاماتفرض من خالل  موفري خدمات التصالت بنظام البطاقةسوق التصالت ادلولية أ صبح مفتوحًا أ مام  ماكنية اإ ( واختيار املشغل للك CPSاملشغل )اإ

 ، مما س يودل ضغطا عىل ال داء اللكي للرشكة.اصلني عىل رخصة من الفئة ال وىلات التصالت احلمشغيل خدم عىل( CCS) ماكملة
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ىل 7اتوة املفروضة عىل رشاكت التصالت من قامت احلكومة بزايدة ال   احلايل،يف الوقت  يرادات12% اإ جاميل الإ % من صايف الرحب 17، حيث قدرت ب% من اإ

ىل 12ويه الزايدة اليت جاءت مزتامنة مع زايدة الرضائب عىل الرشاكت من  م.2016لعام  عامنتل يف  أ رابح%. من املتوقع أ ن يؤثر ذكل سلبا عىل صايف 15% اإ

 م. 2017عام 

ىل  م2016سقط يف الربع الثاين من عام يف حمافظة م  هخدماتدمات النطاق العريض الثابت ودشن املشغل اجلديد خل جياد ضغط تنافيس جديد وهو ال مر اذلي أ دى اإ اإ

ىل املنازل اليت تقدهما عىل خدمات   وميكن أ ن تواجه الرشكة أ خنفاضا يف توقعاهتا  و م2017بشلك أ كرب خالل عام عامنتل. ومن املتوقع ان تزيد املنافسة ال لياف البرصية اإ

نيف منو  يرادات يؤثر يف لتقدمي خدمات التصالت الثابتة وادلولية ومن شأ ن ذكل أ ن  نفس املشغل حصل عىل رخصة خدمات النطاق العريض الثابتة. عالوة عىل ذكل فاإ منو اإ

 . مس تقبالالتصالت ادلولية لعامنتل 

الصوت  خدماتوالرتاجع املس متر يف  ال نرتنتوخدمات ال تصالت والرتاسل عرب التنظميية  التوسع يف ال طرمن املنتظر أ ن تؤدي التحدايت التشغيلية واملالية النامجة عن 

ىل التأ ثري سلبا عىل التوقعات اخلاصة بمنو   عامنتل. الثابت وتراجع أ سعار بيع املاكملات ادلولية ابمجلةل وتباطؤ المنو الاقتصادي يف السلطنة اإ

 م2016أ داء مجموعة عامنتل يف عام 

يرادات مجموعة عامنتل عىل الإيرادات احملققة من خدمات  جاميل اإ يرادات أ عامل  التصالت، وخدمات الإنرتنت والبياانت، وخدمات احمللية الثابتة التصالتيش متل اإ املتنقةل، واإ

ضافةادلولية والربط البيين(.  التصالتامجلةل )   .رشكة عامن للبياانت الرمقيةاىل نتاجئ معليات  ابلإ

 .  يف السلطنة خدمات مراكز البياانت وخدمات الاس تضافة واخلدمات السحابية وامحلاية من الكوارث يه رشكة تقدمرشكة عامن للبياانت الرمقية 

 

يرادات بلغت مليون رايل عامين خالل عام  523.6 حققت مجموعة عامنتل اإ

 وتسامه. م2015مليون رايل عامين يف عام  507.3م مقارنة مع  2016

يرادات اجملموعة. 99الرشكة ال م بنس بة   % من اإ

يرادات الإجاملية بنس بة تزامن ذكل مع من م مقارنة 2016% خالل عام 3.2و الإ

يرادات اجملموعة مدفوعا بعمليات م2015% يف عام 5.4مع  . جاء المنو يف اإ

 %. 3.1عامنتل احمللية واليت جسلت معدل منو بلغ 

 

 الرحبية 

ىل 2015مليون رايل عامين يف عام  257.3قبل احتساب الفائدة والرضيبة والإهالك والإطفاء من  اجملموعةارتفعت أ رابح  مليون رايل عامين يف  264.2م اإ

هالك والإطفاء  الرحب للمجموعةامش حيث بلغ ه م.2016عام  يف عام  %50.5 مقارنة بـم 2015% يف عام 50.7قبل احتساب الفائدة والرضيبة والإ

 م.2016
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مليون رايل  12.6مليون رايل عامين و 72.3وبرانمج ماكفئة هناية اخلدمة الاختياري بقمية رشكة ووردلكول الاستامثر يف  شطب قميةتأ ثري  م2015احملتسب يف عام  الطبيعي ل يشمل الرحب

  التوايل.عامين عىل 

مليون رايل عامين  48.5م مقارنة مع صايف رحب بعد الرضائب بلغ 2016ديسمرب  31يف  ةاملنهتي ةاملالي الس نةمليون رايل عامين خالل  116.7حققت اجملموعة صايف رحب بعد الرضائب بلغ 

خنفاض نتيجةواليت جاءت  م2015صايف الرحب يف عام  عن% 140.6م بزايدة 2015يف عام  ىل ابلإضافة ووردلكول التابعة الرشكة يف الإستامثر قمية لإ هناء برانمج اإ  وبدون. الإختياري اخلدمة اإ

يرادات عام مليون رايل عامين 114.9 بلغت صافية أ رابحاً  اجملموعة حققت الآاثر، هذه قق يف صايف الرحب خالل مليون رايل فقد بلغ معدل المنو احمل 114.9م احملققة بقمية 2015. اعامتدا عىل اإ

 %.1.5م 2016عام 

ىل  م2015 ٪ كام هو مسجل يف عام9.6للمجموعة من ارتفع صايف هامش الرحب    م.2016% يف عام 22.3ليصل اإ

 

 لسهم جملموعة عامنتل وتوزيعات ال رابحاعائد 

رابح الطبيعية رايل 0.153)بيسة للسهم  0.065زاد العائد للسهم الواحد جملموعة عامنتل من  ىل  2015( يف عام العائد للسهم الواحد لل  رايل  0.156م اإ

وتلكفة  رشكة ووردلكولالاستامثر يف  شطب قميةم تأ ثر بشلك كبري بسبب 2015عىل أ ن العائد للسهم يف عام  ومن اجلدير ابذلكر ان نؤكدم. 2016عامين يف عام 

 ة هناية اخلدمة الاختياري. أ  برانمج ماكف

ة، فقد مت تقدير الارابح اليت سيمت واس مترت اجملموعة يف احلفاظ عىل عالقة جيده مع املسامهني بس ياسة توزيع أ رابح جمزية. ومتاش يا مع ال رابح املعلنة يف الس نوات السابق

ىل م2016مليون رايل عامين لعام  83توزيعها عىل املسامهني بقمية  م، وأ غلق سعر سهم 2016ديسمرب  31يف ٪ من رأ س املال. كام 110، واليت تصل اإ

 .م2015ديسمرب  31رايل عامين كام يف  1.565رايل عامين، مقارنة ب  1.515٪ عند 3عامنتل أ قل ب 
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احمللية عوائد نقدية جيدة ختصص ملقابلة متطلبات  امن خالل عملياهت عمانتل تنتج
 رأس املال العامل واإلنفاق الرأمسايل.

 

مليون رايل   212.2 التدفقات النقدية من األنشلللطة التشلللإيلية  ىوقد وصلللل  
  % من اإليرادات. 41واليت متثل نسبة 

 

 

 

 

 حتليل املركز املايل للمجموعة:

  

واملتنقةل، وتشلك ال صول الثابتة ) واليت تمنو ال صول الإجاملية للمجموعة بشلك مطرد تعكس الاستامثرات الرأ ساملية اليت تلزتم هبا عامنتل لرفع كفاءة وتوسعة ش باكهتا الثابتة 

من ال صول  (م2015 يف الس نة املالية ٪62 نة بر قام)% 66ما نسبته تشلك تشمل ايضا ال صول غري امللموسة( وبشلك أ سايس أ هجزة الإتصالت واملرافق 

 الإجاملية للمجموعة. 
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ىل 2015% عن عام 8احلصة اجملمعة ملسامهي الرشكة بنس بة ارتفعت وقد  مليون رايل  خالل عام  505.4مليون رايل من   546.7  م حيث وصلت اإ

م. 2015مليار رايل  يف الفرتة املامثةل من  1.17 من اخنفاضامليار رايل   1.14م مبلغ 2016ديسمرب  31م،وبلغت القمية السوقية للرشكة بتارخي 2015

وراق املالية6.6 و تشلك القمية السوقية لعامنتل نس بة  .% من القمية السوقية للرشاكت املدرجة يف سوق مسقط لل 

  

جاميل ال صول بلغ معدل د ىل اإ م. ويبلغ معدل ال صول املتداوةل 2015% يف هناية ديسمرب عام 36 مقارنة مبعدل بلغم 2016% يف هناية ديسمرب 27يون اجملموعة اإ

 واذلي  يعكس سالمة الوضع املايل للرشكة .  1.02 من الإلزتامات املتداوةل للمجموعة

 أداء الشركة األم 
 

يرادات. و  املشرتكني من خالل منو ظهرواذلي جيابيًا خالل العام، اإ  اداءً  الرشكة ال م أ ظهرت، بداية التقريريف  اليت مت التطرق الهيا الصعبة البيئة التشغيلية عىل الرمغ من الإ

يرادات الرشكة ال موقد  حيث بلغت عائدات عامنتل  م2015مقارنة بعائدات عام ، م2016عام  خالل( مليون رايل عامين 15.6)٪ 3.1 قدره منوا جسلت اإ

يرادات منو ويعزى .م2015يف عام  رايل عامينمليون  503.7 ب مقارنة مليون رايل  519.3 م 2016خالل عام  ىل المنو للرشكة ال م الإ  يف ابلساس اإ

 امجلةل.  وأ عامل، خدمات الإنرتنت، والبياانت

     (الشركة االم) ديسمبر 31المنتهية في  السنة المالية
  2014 2015 2016 

  24.5   26.0  27.5   خدمات التصالت الثابتة 
  102.1  91.3   80.7   الإنرتنت وخدمات البياانت
  290.7  300.7  281.2  خدمات التصالت املتنقةل

  102.3  85.8   79.7   امجلةل )ادلفع + التصالت + بيع السعة(
يرادات اخلدمات اجاميل   519.3  503.7   469.1  اإ

 %3.1 %7.4 %4.6   نس بة المنو%

يرادات يف الس نوات ال خرية  ويعود  جاميل الإ ىلمنو اإ يرادات النطاق العريض الناجت عن المنو يف  اإ التصالت ماكملات  وواصلتوالثابت.  املتنقلالنطاق العريض  خدماتزايدة اإ

ىل  الثابتة نتقال املشرت الاخنفاض ويرجع ذكل أ ساسًا اإ ىل خدمات التصالت املتنقةلكنياإ  م2016خالل العام  تراجعاًا أ يض التصالت املتنقةل. وجسل قطاع والبياانت  اإ

يرادات التجزئة  خدمات بسبب املنافسة الرشسة يف قطاع يرادات 7.7الثابتة منواً بنس بة  من خدمات التصالتادلفع املس بق. وجسلت اإ  التصالت املتنقةل٪، بيامن جسلت اإ

يرادات 3.3بنس بة  تراجعاً  ىل ات التصالتخدم%. ويرجع منو اإ جاملية قدرها حوايل  منو الثابتة اإ يرادات النطاق العريض اليت شهدت زايدة اإ  م2016 يف٪. 20.7اإ

يرادات   %. 29.6بنس بة  م2015أ قل من عام  ال هجزة%، بيامن ظلت مبيعات 3.4مس بقة ادلفع اخنفاضًا بنس بة  خدمات التصالت املتنقةلجسلت اإ
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يرادات البياانت ذات النطاق العريض  سامهت املتنقةل يف عائدات خدمات التصالت  ٪ من40و ةالثابتخلدمات التصالت التجزئة أ عامل من عائدات ٪ 43ا نسبته مباإ

 .م2015٪ عىل التوايل يف عام 36٪ و38م، مقارنة مع 2016عام 

 
 

 

 

 :حتليل الإيرادات وعدد املشرتكني

 :خدمات الهاتف الثابت

هواتف العمومية )امللتقى(. وقد منا متوسط تشمل خدمات التصالت الثابتة املاكملات الصوتية احمللية وادلولية )املفوترة واملدفوعة مس بقا(، والبطاقات مس بقة ادلفع )جربين( وال 

خدمات  منو م. وقد جسل2016رتك خالل العام مشالف  4.2م، وبزايدة س نوية تقدر ب 2015% عن عام 5قاعدة مشرتيك خدمات التصالت الثابتة بنس بة 

 وال نرتنت ابل تصال الهاتفياملؤجرة الانرتنت خطوط و  الثابت النطاق العريضويه خدمة نرتنت الثابت الإ . ويتضمن عدد مشرتيك أ عىل نس بة منو النطاق العريض الثابت

(Dial Up) ىل 23عدد املشرتكني بنس بة  احيث من أ لف مشرتك  28.9زايدة قدرها واليت حققت مشرتيك خدمة النطاق العريض الثابت منو %، ويعود ذكل اإ

 .م2015أ لف مشرتك للعام السابق  40.6م مقارنة بزايدة قدرها 2016خالل عام 

 

يرادات احملققة من اكفة وقد مت يرادات للك مس تخدم خلدمات التصالت الثابتة عىل أ ساس الإ مس تخديم الهاتف الثابت، مبا يف ذكل الهواتف العمومية.  احتساب متوسط الإ

يرادات للك مس تخدم خلدمات التصالت الثابتة  يرادات اخلدمات الصوتية الثابتة بنس بة 2016عام يف الإخنفاض خالل  وقد اس متر متوسط الإ م حيث اخنفض متوسط اإ

ىل 2015رايًل شهراًي يف عام  7.5% من 11  م.2016يف عام رايًل شهراًي  6.7م اإ
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يرادات الإجاملية خلدمات الإنرتنت  % 15منوًا جيدًا بنس بة  املؤجرة وخطوط الإنرتنتالثابت  والنطاق العريض " "Dial up ابل تصال الهاتفي بشلك عام، شهدت الإ

ل أ ن متوسط الإيرادات للك مس تخدم مضن هذا 2016خالل عام  %. وبلغت نس بة منو عدد 6.3القطاع اخنفض بنس بة م، مدعومة بمنو خدمات النطاق العريض. اإ

ىل 17.6مشرتيك خدمات النطاق العريض الثابت  أ لف مشرتك خالل عام  164.6م مقارنة بـ 2016أ لف مشرتك خالل عام  193.7% لتصل اإ

يرادات احملققة من مجيع خ2015 يرادات للك مس تخدم خلدمات الإنرتنت عىل أ ساس الإ  .دمات الإنرتنتم، ومت احتساب متوسط الإ

 :خدمات التصالت املتنقةل

ة مشرتيك خدمات التصالت تش متل خدمات التصالت املتنقةل عىل خدمات ادلفع الآجل، واخلدمات املدفوعة مس بقًا، وخدمات القمية املضافة ال خرى. وقد اس مترت قاعد

عادة بيع خدمات  ىل  حيث، م2016التصالت املتنقةل( يف المنو مبعدل أ قل خالل عام املتنقةل جملموعة عامنتل )شامل مشرتيك رشاكت اإ جاميل عدد املشرتكني اإ  وصل اإ

 م.2015مليون مشرتك يف عام  3.93مليون مشرتك مقارنة ب  4.01

والرتكيبة الساكنية املتغرية لصاحل تكل الرشاكت  املشرتكنياما فامي خيص منو عدد املشرتكني، فقد تأ ثر بسبب الضغوط من حيث تش بع السوق واس مترار املنافسة اليت تس هتدف 

عادة بيع خدمات التصالت املتنقةل(.أ   املشرتكنياليت تس هتدف   حصاب ادلخل املنخفض )أ ي رشاكت اإ
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يرادات  مجموعة عامنتل خالل ال عوام  شلكت خدمات التصالت املتنقةل احملرك الرئييس لمنو اإ

 املاضية .

يرادات  جاميل 56لتصالت املتنقةل جملموعة عامنتل التجزئة خلدمات اوقد مثلت اإ % من اإ

يرادات 2016الايرادات احمللية عام  اخنفض  فقد يف خالل العامم. ونظرا لالخنفاض يف الإ

رايل  8.6متوسط الايرادات من خدمة ادلفع الاجل واملدفوعة مس بقًا للك مشرتك من 

 %.2م، ابخنفاض نسبته 2016عام  رايل عامين يف 8.5 ىل اإ م 2015عامين يف 

 

 :املرصوفات التشغيلية

جاميل املصاريف التشغيلية لعامنتل  م. وكنس بة 2015مليون رايل مقارنة بعام  23.6م، مشلكة ارتفاعًا بقمية 2016مليون رايل بهناية ديسمرب  391.8بلغ اإ

ىل العائ جاميل املصاريف التشغيلية اإ جاميل عائد اخلدمات، ارتفع اإ  م.2015% يف عام 73.1م مقارنة مع 2016% يف عام 75.5د حيث بلغ من اإ

 

 للشركة االمتحليل المصروفات التشغيلية 
 

 

ىل الزايدة يف تاكليف امجلةل، والاس هتالك، ومصاريف التشغيل والصيانة ، ورسوم ال    تـاوة وتاكليف املوظفني.ويرجع سبب الزايدة يف النفقات التشغيلية أ ساسًا اإ

 ال رقام ابملليون رايل ديسمرب 31املالية املنهتية يف  الس نة

 2016 2015 2014  )الرشكة الام(املصاريف التشغيلية 
  67.9   70.5   66.4  تاكليف العاملني

  81.1   74.3   61.3  التشغيل والصيانة مصاريف
دارية   11.1   12.7   9.6  مصاريف اإ

عالن   8.3   7.8   6.7  مصاريف تسويق واإ
  22.3   22.5   22.9  رسوم التحصيل والتوزيع وخصم ادليون التجارية 

  2.1   1.4   0.3  مجمل اخنفاض قمية ذمم مدينة
جاميل املصاريف التشغيلية   192.9 189.1 167.2 الس يطرة علهيا اليت ميكناإ

     
  4.6   3.4   2.9  مصاريف خدمات احملتوى

  5.5   6.2   4.6  مصاريف مشغل التجوال 
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دارة خارجية   34.7   30.3   30.8  مصاريف اإ
  13.9   13.5   13.5  مصاريف الربط البيين

طفاء أ صول غري ملموسة  101.8 87.7 74.9 مصاريف الاس هتالك و  اإ
  4.4   4.4   3.9  رسوم الرتاخيص الس نوية ورسوم تنظميية أ خرى

  33.9   33.6   31.5  رسوم الإاتوة
جاميل املصاريف التشغيلية   198.9 179.1 162.0 الس يطرة علهيااليت ل ميكن اإ

    

جاميل املصاريف التشغيلية  391.8 368.2 329.2 اإ
 

 تاكليف املوظفني

آت هناية اخلدمة ومزااي أ خرى.  % وذكل 3.6بنس بة  اخنفاضاجسلت تاكليف املوظفني و تشمل تاكليف املوظفني الرواتب والعالوات، وتاكليف التأ مينات الاجامتعية، وماكفأ

هناء برانمج لتنفيذ  .الإختياري اخلدمة اإ

 مصاريف التشغيل والصيانة

ىل ارتفاع تاكليف البيع واليت تتناسب مع الزايد9.3 جسلت مصاريف التشغيل والصيانة ارتفاعًا بنس بة يرادات ذات الصةل والقن%، ويعود ذكل بشلك رئييس اإ  واتة يف الإ

 .الرتددات ورسومالفضائية 

 املصاريف الإدارية

ت ترش يد اتيجية الرشكة اجلديدة ومبادراسرت اب اخلاصة%، بسبب سداد تاكليف لهيئة تنظمي التصالت والاستشارات 12.5جسلت املصاريف الإدارية اخنفاضًا بنس بة 

نفاق  .الإ

 مصاريف الاهالك 

%، نظرًا لزايدة الاستامثر يف توس يع الش بكة وحتديث الش باكت املتنقةل والثابتة عىل حد سواء لتلبية الطلب املزتايد عىل 15.3رتفاعا بنس بة اإ هالك جسلت مصاريف الا

 .خدمات النطاق العريض

 رسوم الإتـاوة

يرادات اليت  م، وهذه الزايدة تتناسب مع الزايدة يف2015% مقارنة بعام 1جسلت رسوم الإاتوة زايدة بنس بة  مصاريف الإاتوة ارتفاعًا وستشهد  .حققهتا الرشكةالإ

ىل 7اتوة عىل عامنتل من حيث قامت هيئة تنظمي التصالت بزايدة معدل ال   ملحوظاً  عتبارا  %12% اإ  .م2017من عام عىل أ ن يمت تطبيقها اإ

 دخل الاستامثر
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يرادات الاستامثرات بنس بة  ىل تقيمي الاستامث42اخنفضت اإ واحض التباطؤ الاقتصادي يف السوق وهو ما يعكس بشلك  رات حبسب سعر السوق٪، ويرجع ذكل أ ساسًا اإ

 .م2016العاملية يف الربع الرابع لعام 

  الئامتين التصنيف

آند بورز و"-BBBحصلت عامنتل عىل تصنيف ائامتين " املالية . وتعكس هذه التصنفيات الئامتنية القوة م2016" من موديز يف عام BBB1" من س تاندرد أ

  .والتشغيلية للرشكة خالل العام

 أ نظمة الرقابة ادلاخلية وكفاءهتا

ادلاخلية، والالزتام ابلقوانني وال نظمة. متتكل الرشكة أ نظمة وتدابري رقابة داخلية توفر قدرًا مناس با من الضامن من حيث فاعلية العمليات وكفاءهتا، ومن حيث الرقابة املالية 

جناز املعامالت، وقيدها، وحوتش متل الضوابط  جراءات رمسية تسهّل همام اإ جراءات تشغيلية، وس ياسة فصل املهام، وتسوايت دورية، وس ياسات واإ امية ال صول ادلاخلية عىل اإ

 .بشلك شامل ودقيق ويف الوقت املناسب

آراًء مس تقةل من خالل التقارير اليت تصدرها وحدة التدقيق ادلاخيل للمجمو  عة، وتقارير مدققي احلساابت، وهجاز الرقابة الإدارية واملالية لدلوةل حول مدى مالمئة وتتلقى الإدارة أ

جراءات للصالحي طار الرقابة ادلاخلية، وضعت الرشكة دلياًل واإ تباعه يف اكفة وحدات الضوابط ادلاخلية وتس متر يف معاجلة أ ي نقاط ضعف. وعالوة عىل ذكل، ويف اإ ات يمّت اإ

ىل أ ن الضوابط ادلاخلية تالمئ بصفة عامة ال نشطة واخلدمات القامئة. ويمت بشلك دوري اختبار الضوابط ادلاخلية ودوائر الرشكة. وجتدر ، ومراجعهتا، الإشارة يف هذا الصدد اإ

  .وتعزيزها

 :الرشاكت التابعة جملموعة عامنتل

 رشكة ووردلكول احملدودة لالإتصالت:

تفاقية رشاء أ سهم مع رشكة2016أ كتوبر لعام  11يف اترخي وقعت عامنتل  ستشارات لبيع اكمل حصة عامنتل يف رشكة ووردلكول للخدمات ورشكة فرييت ل م اإ الإ

هناء  جراءات ووردلكول. حيث ان املشرتين يعملون عىل اإ صغار املسامهني برشكة ووردلكول يف عرض رشاء أ سهم الصفقة واليت ختضع ملوافقة اجلهات الرقابية مبا يف ذكل اإ

تصالت يف ابكس   يقاف معلياهتا.  ك صول حمتفظ هبا للبيعم 2016ديسمرب لعام  31تان. وقد صنفت رشكة ووردلكول احملدودة لالإ ىل اإ ولن يكون لإمتام هذه ابلإضافة اإ

 .جملموعة عامنتل ال رابح املعلن عهناالعملية أ ي تأ ثري مايل جوهري عىل 

 رشكة عامن للبياانت الرمقية:

جاميل اس مترت رشكة عامن  للبياانت الرمقية التابعة جملموعة عامنتل يف تسجيل منوًا قواًي يف اإ

يرادات خالل العام   .م2016الإ

وخدمات ية ال عامل امحلاية من الكوارث واس مترار توفري خدمات يف جمال  وتعمل الرشكة

% من 60التصالت اليت تعمتد عىل احلوس بة السحابية لقطاع الرشاكت احمللية. ومتكل عامنتل 

 عامن للبياانت الرمقية. رشكة أ سهم
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يراداتمنوًا جيدا يف  عامن للبياانت الرمقية وقد حققت رشكة م. حيث 2016الف رايل عامين لس نة  949بلغت  والإطفاء الرضائب والإهالكالفائدة و قبل خصم  الإ

م. وتعترب املؤرشات املالية والتشغيلية وكذكل النظرة 2015ل يف عام مليون راي 3.8م مقارنة مع 2016مليون رايل يف عام  4.9حققت الرشكة عوائد بلغت 

 مرشوع استامثري جديد كهذا. يفاملس تقبلية واعدة 

 

 اجلوائز وشهادات التقديراإلجنازات و 
 

 م ومن أ مهها: 2016حصدت الرشكة العديد من اجلوائز وشهادات التقدير حمليا ودوليا خالل عام 

جادة يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف فئة أ فضل خدمة  خلدمات ال تصالت املتنقةل اذليك لعامنتلحصول تطبيق الهاتف  .1 عىل جائزة السلطان قابوس لالإ

لكرتونية مقدمة من القطاع اخلاص.  اإ

 خالل املنتدى العاملي للعالمات التجارية .يف احلفل اذلي أ قمي يف العامصة الربيطانية لندن يف السلطنة حصول الرشكة عىل جائزة " أ فضل عالمة  جتارية "  .2

حراز  الرشكة عىل أ عىل تصنيف يف مسح "العالمات التجارية ال كرث اعامتدية يف السلطنة لعام  .3 ابلإضافة " واذلي نرشته جمةل عامن أ يكونوميك ريفيو ، 2016اإ

 ائزة يف املسح اذلي أ جرته حصيفة مسقط داييل.ها عىل اجلحصول عىل 

دارة حصول الرشكة  .4  اجلودة .عىل اجلائزة البالتينية يف اجلودة من امجلعية ال وروبية لبحوث اجلودة وذكل نظري مبادراهتا واملامرسات ال خالقية املتبعة يف اإ

فل توزيع م، وذكل مضن ح2015حصول الرشكة عىل جائزة "الإجادة يف بناء املواهب الوطنية" عن الإجنازات اليت حققهتا عىل هذا الصعيد خالل عام  .5

 جوائز جمةل عامل الإقتصاد وال عامل ل فضل الرشاكت أ داء .

جائزة " أ فضل مدير يف عالقات املستمثرين" وجاءت هاتني اجلائزتني مضن عىل صول احلحصول الرشكة عىل جائزة " الرشكة الرائدة يف عالقات املستمثرين " و  .6

 " عىل مس توى الرشق ال وسط .الثامن "مريمثرين اجلوائز  اليت مت توزيعها يف مؤمتر عالقات املست 

آيزو  .7 تأ كيدا عىل كفاءة خدمات املشرتكني التجارين اليت جتاوزت التوقعات واليت ساعد الرشاكت واجلهات  9001حصول عامنتل عىل شهادة اجلودة العاملية أ

 .لرتكهيا هبا وخدمهتم ابلطرق ال فضاخملتلفة عىل تعزيز ثقة مش

يف شهر فرباير   Open Signalن أ رسع ش باكت اجليل الرابع عىل مس توى العامل  وذكل مضن التقرير اذلي أ صدرته مؤسسة وضعت عامنتل السلطنة مض .8

 م، كام حلت عامنتل يف املرتبة الثانية عربيا يف التقرير.2016

فريقيا لتدشني اكبل  .9 ىل حتالف جيمع عدة رشاكت اتصالت من رشق اإ نضامهما اإ لياف البرصية البحري اجلديد )أ علنت عامنتل عن اإ برشق  السلطنة ربط( يG2Aلل 

 مك . 1500أ فريقيا بطول 

رساء  الاكبل البحري  .10 فريقيا، وأ ورواب،  يربط بني أ لف كيلومرت وهو الاكبل اذلي 25يف مدينة مرس يليا الفرنس ية، بطول  AAE-1جناح اإ آس يا، اإ قارات أ

رسمت  رشكة خليجية لتعد عامنتل أ و حيث  ىل  اء يف الإحتاد ال ورويب.تكل نقطة اإ تدشني اكبل حبري جديد يعد ال ول من نوعه يف العامل يربط بني الصني ابلإضافة اإ

ىل مجهورية أ رض الصومال عرب السلطنة، ويوفر مسار الاكبل رسعات ع آس يا الوسطى وأ فغانس تان وابكس تان ليصل اإ آس يا مرورا بدول أ الية للبياانت بأ قىص رشق أ

 من أ رسع الاقتصادات منوا عىل مس توى العامل عرب ش بكة متاكمةل من كوابل التصالت البحرية والربية العاملية. ويسهم يف ربط عدد

طالق وحدة متخصصة يف تقدمي احللول واخلدمات املتاكمةل لتقنية املعلومات والتصالت للقطاعني العام واخلاص يف السلطنة لتوفري خدما .11  .ت متاكمةل ملشرتكهيااإ

جراء  .12 جياد بدائل  اإ ىل اإ وحلول ممكنة أ ول جتربة من نوعها ابلتعاون مع جامعة السلطان قابوس لإس تخدام املناطيد يف توفري تغطية الهاتف النقال واليت هتدف اإ

س تخدام الوسائل ال   تقليدية. لتوفري التغطية خاصة يف حالت الطواريء وتوسعهتا يف املناطق ذات الطبيعة اجلغرافية اليت تشلك حتداي عند اإ
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نرتنت الالسليك .13 ىل جمااًن عىل  (WiFi) توقيع اتفاقية مع رشكة النقل الوطنية الُعامنية "مواصالت" لتوفري خدمة الإ منت مجيع حافالت "مواصالت" ابلإضافة اإ

 تقدمي عدد من اخلدمات والتسهيالت ال خرى

 التوجهات والفـرص والتحدايت والنظرة املستقبلية

 

نرتنت ال ش ياء، و  رسيعال تطورًا ظاهرة ال يف اس تخدام البياانت، و  هائلال منوًا املتالحقة اكل التطورات  هجزة املرتتبطة ببعضها البعض يف اإ طالق ، واالتوسع املتنايم لرقعة فضاء الإ

عادة تشكيل خارطة طريق املشغلني  لبياانت املبنية عىل ااحلكومة الإلكرتونية، وال عامل الإلكرتونية، والتسويق الإلكرتوين، والتصالت   من أ جل ضامن الاس تدامة.تواصل اإ

يرادات س تواصل خنفاضها وهو ما يشلك عبئا عىل املاكملات والبياانت  اإ جراءات تنظميية صارمة ومنافسة واسعة سواء يف أ سواق التجزئة وامجلةل.   املشغلنياإ  وسط اإ

ن خدمات التصال تس متر يف فقدان أ مه وبشلك عام ن حاةل تقدمي اخلدمات وتوليد احملتوى تس متر يف الاحتفاظ ، فاإ  ابملشرتكنييهتا الإجاملية يف سلسةل قمي املعلومات، حيث اإ

نرتنت ال ش ياء وغريها من التقنيات اليت ترك ن امل يف ال سواق املش بعة بشلك زائد. ومع تزايد الطلب عىل احلوس بة السحابية، وأ من الش باكت، واإ شغلني ز عىل البياانت، فاإ

ستامثرات كبرية  رفع كفاءة ش باكهتم. وسوف تس متر هذه الاجتاهات يف التأ ثري عىل أ رابح املشغلني وقدراهتم املالية يف املس تقبل. من أ جلابس مترار  يقومون ابإ

ن خدمات البياانت تظهر بوضوح مكحراكت للمنو. ومع ذكل، قطاع ال ةالعاملي اتوالاجتاهات اليت شهدها قطاع التصالت يف السلطنة تزتامن مع الاجتاه لتصالت، حيث اإ

ن المنو الهائل يف اس هتالك البياانت مل حيقق بعد أ ي فرتة راحة للمشغلني من  ىل يرادات لإ  الرتاجع الكبريفاإ خدمات الرسائل القصرية وخدمات الصوت، ويرجع ذكل أ ساسًا اإ

 خدمات التصال عرب الانرتنت / نقل الصوت عرب بروتوكول الإنرتنت. نفاذالبياانت، وخفض ال سعار، والزايدة يف  خدماتالقدرة عىل تعظمي الإس تفادة من عدم 

يرادات خدمات الصوت والرسائل التقليدية متامًا قل  يرادات العامة. كام أ ن التحرير  مضنالاعامتد ال سايس عىل اإ تضع ضغوطا  للقطاع ونسب النفاذ املرتفعة املطردقاعدة الإ

 كبرية عىل منو قاعدة املشرتكني.

ن أ زمة أ سعار النفط، والتباطؤ املرتتب عىل هذا يف الانفاق  منواً ت يف السلطنة يف السابق حقق قطاع التصال بفضل التمنية الاقتصادية املس مترة يف السلطنة. ومع ذكل، فاإ

آاثر سلبية عىل المنو الاقتصادي لدلو  ةل.العام للحكومة اكن هل أ

ونتوقع أ ن يواصل العريض )الثابت واملتنقل( احملرك ال سايس للمنو.  نطاقال  خدماتت وظلقطاع التصالت يف السلطنة منوا يف خدمات التصالت الثابتة واملتنقةل  وشهد

 ل هجزة ذكية أ رخص سعرًا وحزم تنافس ية من املشغلني.  الكبريمع النفاذ قطاع النطاق العريض املتنقل منوه 

نرتنت ال ش ياء"  ل أ نه ما زالت هناك فرص للمنو يف اخلدمات اجلديدة مثل "اإ خدمات تقنية  –خدمات التلفزيون عرب بروتوكول الإنرتنت  –وابلرمغ من هذه التحدايت اإ

آلت ) –( ICTاملعلومات والتصالت ) اك توجه كبري حنو اخلدمات الرمقية خاصة ( والعديد من اخلدمات ال خرى. وحيث أ ن هنM2Mخدمات التواصل بني ال هجزة وال

ىل املس توى الإجامتعي  ضافة اإ ن املؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص ت –عىل املس توايت التجارية والصناعية اإ  .ركز بشلك كبري عىل التحول الرمقيالثقايف، فاإ

النظر يف اسرتاتيجيات جديدة كام أ ن أ نظمة ال هجزة تتطور بشلك رسيع ال مر اذلي جيعلها يف متناول امجليع بشلك أ كرب من ذي قبل، ويعمل مشغيل خدمات التصالت عىل  

ىل هذه التطورات حيث تركز الا سرتاتيجية اجلديدة عىل البحث عن وسائل جديدة خلدمة مشرتكهيم يف اخلدمات اليت نشأ ت مؤخرًا، وقد قامت عامنتل أ يضا ابلس تجابة اإ

جلديدة ملشرتيك النطاق العريض الثابت. لإجياد القمية من خالل اخلدمات املعمتدة عىل بروتوكول الإنرتنت واليت اكن من أ برزها قيام عامنتل بتدشني خدمة "تلفزيون عامنتل +" ا

طالق عروض  .م2017 عام نرتنت ال ش ياء" خاللاإ "و (ICTت والتصالت )خدمات تقنية املعلوما كام س تقوم الرشكة ابإ

أ و النطاق العريض النقال، كام تقود عامنتل سوق النطاق العريض يف السلطنة عرب تقدميها ل وسع اخليارات وأ وسع تغطية وخدمات جبودة عالية سواء للنطاق العريض الثابت 

 جليل الثالث واجليل الرابع. أ ننا نواصل توسعة وتطوير ش باكت الإنرتنت املزنيل وا
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ثراء جتربة   ، والمنو، والاحتفاظ، وابتاكر املنتجات، وفعالية التاكليف، هبدف تعزيز قمية مسامهينا.املشرتكنيول تزال اسرتاتيجيتنا تركز عىل اإ

 النظرة املس تقبلية:

ن قطاع التصال ىل الاجتاهات الاقتصادية والقطاعية العامة، فاإ احمليل يواجه مجموعة من التحدايت مثل جحم السوق احملدود، والإطار التنظميي الواسع، واجملموعة  تابلإضافة اإ

أ عامل املتنقةل والثابتة و  خدمات التصالتضغطًا تنافس يًا مزتايدا يف سوق متش بع ابلفعل. والتطويرات التنظميية مثل التحرر يف  تل. وتواجه عامن سلطنةالكبرية للمشغلني يف ال 

 يف املس تقبل.    منو ورحبية عامنتل  عىل ريالتأ ثتواصل سوف  ابلنفاذ والربط البييناملتعلقة  والترشيعاتةل امجل

 3.0عامنتل 
 

سرتاتيجيهتا اجلديدة )عامنتل  سرتاتيجيتنا اجلديدومييض العمل يف برانمج التحول. و ( 3,0قامت عامنتل بتدشني اإ عىل وحدات ال عامل والتوسع يف أ نشطة ال عامل  ةتركز اإ

ىل السعي ل ن نكون الرشيك املفضل والرشكة الرائدة يف قيادة التحول الرمقي.  ضافة اإ  ش به الرئيس ية وغري الرئيس ية اإ

سعىل الاس مترار يف الرتكزي عىل  م2017خالل عام واصل عامنتل س تو   ضامن اس تعدادها ملواهجة املنافسة يف السوق ، وذكل من اجل(3,0رتاتيجيهتا اجلديدة )عامنتل اإ

 :من خالل

  ثراء جتربة  .املشرتكنيالاس مترار يف تعزيز منو اخلدمات الرئيس ية من خالل تقدمي اقرتاحات مبتكرة وتركزي أ قوي عىل اإ

  جياد قمية أ كرب هبدف حتفزي منو البياانت وتعويض الرتاجع يف خدمات الصوت والرسائل التق  ليدية. الرتكزي عىل حتسني خدمات النطاق العريض عرب اإ

  والرشاكت. املشرتكني ال فراديرادات يف لك من قطاعات لتعزيز منو الإ  أ نشطة ال عامل ش به الرئيس ية وغري الرئيس يةأ مهية الرتكز عىل 

يرادات اجلديدة وكمن اجل ت زايدة حمفظة حلول تكنولوجيا املعلومات والتصالت للرشاك  يرادات التصالت ذكلدمع منو الإ   اإ

مزنل مثل أ متتة ال هجزة دمج املزااي الاسرتاتيجية يف حلول التصالت الثابتة وتقليل خماطر املنافسة وزايدة الارتباط عرب تطوير وطرح أ نظمة ذكية متاكمةل لل 

 من اخلدمات. الإنرتنت الالسليك )الواي فاي( وحزم تتضمن مجموعة  –خدمات التلفزيون عرب بروتوكول الإنرتنت واحملتوى  –املزنلية 

  .جياد نظام متاكمل للرشأاكت والابتاكر يف الرشكة  اإ

  جياد خدمات متنوعة مس تفيدين من هذه البنية ال ساس ية.  تطويرالاستامثر من أ جل  البنية ال ساس ية ل عامل امجلةل )أ نظمة الكوابل البحرية( واإ

  املشرتكنيالرتكزي عىل توس يع / حتديث الش بكة لتعزيز جتربة. 

 ثراء جتربة املشرتكاس تكام   .ل مشاريع التحول اخلاصة بتقنية املعلومات وذكل من أ جل دمع متطلبات تطوير واإ

 

 ن:واملوظف
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   موظف بهناية ديسمرب  2689موظف )مقارنة يف  2567)العمليات احمللية(  2016بلغ عدد موظفي اجملموعة بهناية ديسمرب

%، بلغ 89.3موظفا، بلغت نس بة التعمني احملققة  276موظفا، فامي بلغ عدد الوافدين  2291م(، بلغ عدد املوظفني العامنيني 2015

 موظفة.  556 بلغ عدد املوظفات الإانث موظف فامي 2011عدد املوظفني اذلكور 

 ( نس بة  50-36يشلك املوظفون يف الفئة العمرية )21% من موظفي الرشكة، فامي يشلك موظفي الرشكة يف الفئة العمرية )56س نة – 

جاميل عدد املوظفني.7س نة( نس بة  51%، ويشلك املوظفون يف الفئة العمرية )أ كرث من 36 نس بة س نة( 35   % من اإ
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