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 م1035ديسمبر  13لسنة المنتهية في ل –مناقشات اإلدارة وتحليالتها تقرير 
 

( المعتمدة على OTTقنيات االتصاالت والتهديدات المتنامية التي يشكلها نمو شركات توفير خدمات المحتوى )مع التطورات الكبيرة في ت
ي قبل وسيلة مترابطة للتواصل بإستخدام البيانات عبر الشبكات الخدمات السحابية فإن مشغلي خدمات االتصاالت أصبحوا بشكل أكبر من ذ

لب بشكل الرقمية، ساهم سلوك المستهلكين من الناحية اإلجتماعية والتقنية مدعوما بتوافر العديد من األجهزة الذكية في متناول اليد في نمو الط
يسعى المشغلين إلى التعامل مع هذه التوجهات عبر مواصلة كما ة، رعة خالل األعوام الماضيسكبير على خدمات البيانات واإلنترنت عالي ال

مستوى الربحية خاصة في ظل غياب أي بوادر نمو  على إال أن هناك تأثيرات مالية تؤثر بشكل واضحاإلستثمار في تحديث شبكاتهم 
 لإليرادات التي تحققها شركات االتصاالت من خدمات االتصاالت الصوتية والرسائل. 

أعمال عمانتل، نمط يا مع التوجهات في القطاع ووفقا لما يشهده السوق المحلي في السلطنة فإن التحول الرقمي أدى أيضا إلى تغير في وتماش
ل فرص نمو ؤإلى تقليص فرص نمو قاعدة المشتركين عالوة على تضاتؤدي نسبة النفاذ الكبيرة في خدمات االتصاالت المتنقلة حيث ان 

( والنمو الكبير في خدمات النطاق العريض يعكس التوجهات OTTسائل نتيجة لوجود شركات توفير خدمات المحتوى )خدمات الصوت والر
التطورات فإن عمانتل تركز بشكل أكبر على  الحال، ومن أجل اإلستجابة إلى هذه األخيرة في السوق والذي ينطبق على عمانتل بطبيعة

 في تحديث شبكاتها واإلبتكار في العروض.  تحسين تجربة المشترك ومواصلة اإلستثمار
 

عاما آخر من النجاح لعمانتل، وبالرغم من هذه التحديات فإن يعتبر  م 5112بالرغم من وجود العديد من التحديات التشغيلية، إال أن عام 
لتصل  %9،6م بنسبة 5112ل عام نمت أرباح مجموعة عمانتل خال حيث الشركة حافظت على ريادتها لسوق االتصاالت الثابتة والمتنقلة ،

م وهو ما يعود إلى جودة الخدمات التي 5114مليون لاير عماني خالل عام  4,1،5مليون لاير عماني مقارنة بإيرادات قدرها  214،5 إلى 
 تقدمها الشركة واألسعار التنافسية والعروض المبتكرة وإمتالك عمانتل ألوسع شبكة اتصاالت في السلطنة. 

 
م خاصة لدى شركات إعادة البيع المتعاقدة معنا وخدمات البيانات واإلنترنت، 5112لت قاعدة مشتركي الشركة نموها خالل عام واصكما 

مليون مشترك مع شركات إعادة البيع  4،4مليون مشترك ) ,535  م5112بلغ عدد مشتركي عمانتل في السلطنة بنهاية ديسمبر حيث 
بنسبة نمو  ،م 5114مليون مشترك مع شركات إعادة البيع المتعاقدة معنا( خالل عام  4319مليون مشترك ) 5354مقارنة ب المتعاقدة معنا( 

ز المليون تجاوز عدد مشتركي شركات إعادة البيع المتعاقدة معنا حاجو  مع شركات إعادة البيع المتعاقدة معنا(. %2،,) %1،5قدرها 
 ن مشترك. مليو 1،15إلى  مشترك حيث أنهت العام بالوصول

 
واصلت عمانتل ريادتها بين مختلف قطاعات األعمال في السلطنة عبر التصنيف اإلئتماني المرتفع الذي حصلت عليه الشركة، حيث حافظت 

" من موديز، وتعكس هذه التصنفيات اإلئتمانية الوضع المالي القوي A5" من ستاندرد آند بورز و"BBBعمانتل على تصنيف إئتماني "
م لعمانتل في أسواق خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة في السلطنة وقدراتها التنافسية وأداءها التشغيلي ومستوى الربحية المرتفع والمستدا
 للشركة. 

ي وجد المزيد من التفاصيل عن هذه الجوائز فيكما واصلت الشركة حصدها للعديد من الجوائز تقديرا لألداء المتميز لعمانتل خالل العام، و
 الصفحة الخاصة بذلك في التقرير. 

 
يبرهن نمو وإستدامة  .م في تنفيذ إستراتيجيتها المتمثلة في أن تكون "ناقل الحركة للمشغلين اآلخرين"5112واصلت عمانتل العمل خالل عام 

أن  ذلك ويؤكد على حقيقة ،يجيتناعلى أننا نمضي في الطريق الصحيح في تنفيذ إستراتواإليرادات المحققة من أعمال الجملة خارج السلطنة 
 العديد من شركات المحتوى العالمية وناقلي حركة االتصاالت يعتبرون عمانتل خيارهم المفضل لخدمة المنطقة وخارجها. 

 
البحرية  وهو أحد أكبر كوابل االتصاالتم ، 5119خالل نوفمبر ( AAE-1أوروبا ) -الكابل البحري آسيا_افريقيا من المتوقع أن يبدأ تشغيل

مروراً بسنغافورة إلى أوروبا، وكانت عمانتل أول مشغل من دول الخليج يقوم بتأسيس نقطة إرساء له يمتد من هونج كونج والذي في العالم 
وهو ما سيوفر وصوال  في أوروبا عبر هذا الكابل ، وقد قامت عمانتل من أجل ذلك بتأسيس شركة تابعة تحت مسمى "عمانتل فرنسا "ساس"

 " إلى اإلتحاد األوروبي. AAE-1توحا لجميع الشركاء في تحالف كابل "مف
 

(" أول نظام كوابل في العالم يربط سنغافورة بالشرق األوسط )في السلطنة وعبر عمانتل(، BBGكما يعتبر نظام كابل "بوابة خليج البنغال )
ل من توفير جودة ال مثيل لها لحركة االتصاالت بين فرانكفورت م، سيمكن هذا الكابل عمانت5119وسيدخل هذا الكابل إلى الخدمة في عام 

وسنغافورة بما يسهم في إقتناص الفرص المتوافرق في سوق شرق أفريقيا، كما بدأت عمانتل العمل في تنفيذ كابل "الخليج إلى أفريقيا 
(G5A ، الذي يربط السلطنة بالصومال ")ابل في س الوقت، ومن المتوقع دخول هذا الكا في نفسيربط هذا الكابل شرق أفريقيا بالغرب وآسيو

 م. 5119الخدمة خالل عام 
 

نظام من أنظمة الكوابل البحرية لالتصاالت في مختلف أنحاء العالم،  51متضمنة الكوابل المشار إليها أعاله ، تمتلك عمانتل أصوال في نحو 
اكستان وأفغانستات والصين عبر مزيج من شبكات كوابل االتصاالت البرية م زيادة السعات التي نوفرها لب5119سيكون تركيزنا خالل عام 

 والبحرية. 
 

تم تضمين العديد من  وقد .العمل اآلن في تنفيذ برنامج التحولويجري م 5112" في عام 5،1أطلقت عمانتل إستراتيجيتها الجديدة "عمانتل 
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 لمتصلة بالتخطيط المالي والتشغيلي للشركة. " في الجوانب ا5،1العناصر الرئيسية إلستراتيجية "عمانتل 
 
تتضمن إستراتيجة عمانتل تحسين اإليرادات والتوسع في األنشطة القريبة من أنشطة الشركة الرئيسية وغير الرئيسية والعمل على صياغة و

يات الجديدة الناشئة مثل "إنترنت شراكات جديدة وتحسين منتجات وخدمات النطاق العريض وتحسين تجربة المشتركين واإلستفادة من التقن
األشياء" وتقنية المعلومات واالتصاالت وتوسعة رقعة تغطية أعمال الجملة وتحويل البنية األساسية لتقنية المعلومات بما يسهم في بناء 

إلستراتيجية  مثلأسست عمانتل مكتب متخصص إلدارة مشروع التحول يعمل بشكل حصري على ضمان التنفيذ األ .القدرات المطلوبة
  ".5،1"عمانتل 

 

 
بالرغم من أن حجم وقيمة سوق االتصاالت في  .تعمل عمانتل في سوق يتميز بوجود فئات شابة وتوزيع سكاني مبعثر في منطقة واسعة 

ال تزال أقل من  ةتأن نسبة النفاذ لخدمات االتصاالت الثابتة وخدمات النطاق العريض الثاب ة قد أرتفعت خالل الفترة الماضية إالنالسلط

م 5112ووفقا لتقارير هيئة تنظيم االتصاالت فإن نسبة نفاذ خدمات االتصاالت الثابتة بلغ بنهاية  .متوسط دول مجلس التعاون الخليجي

السكنية(  )وفقا لعدد الوحدات %5،,2)وفقا لعدد السكان( و %2،2)وفقا لعدد السكان( كما بلغت نسبة نفاذ خدمات اإلنترنت الثابتة  11،1%

 . %124،2، فيما بلغت نسبة نفاذ خدمات االتصاالت المتنقلة 

 

تزايد التحديات التشغيلية  أدىوقد  .تؤثر التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع االتصاالت على مستوى العالم على األعمال التقليدية للمشغلين

إلى الخدمات المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت وزيادة مصاريف تحديث  قليدية نظراً لإلنتقالتمثل تراجع إيرادات الخدمات الصوتية ال

بشكل كبير إلى وضع نمو  وغيرها من االسباب وتراجع أسعار الخدمات المقدمة لمشتركي التجزئة وعمالء الجملةوصيانة الشبكات 

 م. 5112اإليرادات والربحية تحت ضغوط خالل عام 

 

اتسم سوق االتصاالت في السلطنة بدرجة عالية وقد  .هي تحديات دائمة بطبيعتها وتنمو مع مرور الوقتإن التحديات التي تواجهها عمانتل 

م مع وجود العديد من المشغلين لخدمات االتصاالت الثابتة وخدمات االتصاالت المتنقلة وخدمات االتصاالت 5112من التنافسية خالل عام 

مشغلين  5مات االتصاالت المتنقلة ودمشغلين أثنين حاملين لترخيص من الفئة األولى لتقديم خيضم قطاع االتصاالت في السلطنة  و .الدولية

تراخيص  9لخدمات االتصاالت الثابتة وأربعة تراخيص لخدمات االتصاالت الدولية وترخيص واحد لتشغيل خدمات االتصاالت الساحلية و

" عمان مشغل خدمات النطاق العريض الجديد "أواصرين خدمات دشوقد تم  .ا(منها حالي 5من الفئة الثانية لشركات إعادة البيع )تعمل 

وذلك في بداية عام الحكومة كة من قبل وفي قطاع النطاق العريض في مسقط عبر شبكة الشركة العمانية للنطاق العريض المملوالمتمثله 

الشركة العمانية للنطاق العريض للوصول إلى المزيد من  وحيث أن المشغلين الحاليين في السلطنة يخططون لإلستفادة من شبكة .م5119

المصاريف المتصلة بالشبكة وإنما أيضا في تعزيز التنافسية بشكل إجمالي في المشتركين فإن هذا من شأنه دعم المشغلين ليس فقط في تحسين 

 السوق. 

 

الفصل  –اإلجراءات المطبقة مثل إطار المنافسة باإلضافة إلى و .م5112عدد من اإلجراءات التنظيمية الجديدة خالل عام تم القيام بتطبيق 

بإدخال هيئة تنظيم االتصاالت قامت و  .وغيرها من االجراءات واإلرشادات الخاصة بشفافية التعرفة –معايير التدقيق  –المحاسبي التنظيمي 

التشريعات الخاصة بالوصول والربط البيني وهو ما سييعزز كما يتم حاليا اإلنتهاء من  عات في مجال تسعير خدمات التجزئة.عدد من التشري

مراجعة التشريعات الخاصة بالفصل المحاسبي لتغطي سوق االتصاالت المتنقلة  حاليا يتمو .من دور الجهة المنظمة في أسعار خدمات الجملة

 على حد سواء. 

 

 م1035األداء المالي والتشغيلي خالل عام 

 

من خدمات اإلتصاالت الثابتة، وخدمات اإلنترنت والبيانات، وخدمات المحققة موعة عمانتل على اإليرادات يشتمل إجمالي إيرادات مج

باالضافة الى نتائج عمليات شركة "وورلدكول الباكستانية  .اإلتصاالت المتنقلة، وإيرادات أعمال الجملة )اإلتصاالت الدولية والربط البيني(

شركة و( وشركة عمان للبيانات الرقمية التي تم. Worldcall Telecom Limited, Pakistan (WTL)لالتصاالت المحدودة" )

 هيكل القطاع والتحديات ذات العالقة
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(، والخدمات Wireless Local Loopوتقدم  خدمات الحلقة المحلية الالسلكية )، وورلدكول هي مشغل خدمات االتصاالت في باكستان

، والهواتف العمومية، وخدمات تلفزيون الكيبل في (Long Distance International Services (LDI)الدولية طويلة المدى )

فيما تقدم شركة عمان للبيانات الرقمية في السلطنة خدمات مراكز البيانات وخدمات االستضافة والخدمات السحابية والحماية من  .باكستان

   الكوارث.

 

مليون لاير  لسننة  214،5حققت المجموعة عائدات قدرها 
ملينون لاير   4,135فية قدرها صاايرادات م مقارنة 5112

م. حيث كانت مساهمة الشركه االم بنسبة 5114خالل عام 
 من اجمالي ايرادات المجموعه. %,6
 

 خالل ٪936 بنسبة االيرادات اإلجمالية ذلك مع نموتزامن 
 إيننرادات المجموعننة نمننو فنني ٪4مقارنننة ب  م،5112عننام 

السننبب  عمانتنلل العملينات المحلينةم. وتعند 5114 فني العنام
 .٪535 نموا بلغ  الرئيسي لنمو العائدات، والتي سجلت

 

 

 الربحية:

 م إلى 5114مليون لاير عماني في عام   54535ارتفعت أرباح المجموعه قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء من 

 ٪2132نخفض هامش األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء من م. ومع ذلك، ا5112مليون لاير عماني في عام 54,36

 م.5112في عام  ٪4,34إلى  5114في العام 

 

 

 

م واةستت ة 5135مليتتعلاير    لتتام ةتتام  35585مقاحنتتة ابحاتتاف  تتاهية  ت ح ا  م5134ديستم   13مليتتعلاير    للةتتملن اية يفيتتة   5.84 حققت  اممعةتتة احااحتتاي  تتاهية  ت ح ا 
(.  VEOS) ختينارياإل نهاينة الخدمنة برننامج مكافنأة  و WTL فني االسنتثمار نخفاض قيمةنتيجة ال الربح صافي تأثر وقد. %4185اخنةاض   ح ا 

 علنى االسنتثمار فني  تنم احتسناب قيمنة اإلضنرار وقد ن البرنامجين.مليون لاير عماني قبل تاثير هذي 112 بلغ صافي الربحيه للمجموعةحيث 
  .(األقلية وحصة الضريبة بعد تعديل) اإلجمالي على المستوى مليون لاير عماني 2231ب  وورلد كول

 
. ومع م5112في عام  ٪ 634م، إلى5114كما هو مسجل في عام  ٪5234نتيجة لذلك  انخفض صافي هامش الربح للمجموعة أيضا من و 

، بقي هامش صافي أرباح المجموعة  ختياريإلا مكافأة نهاية الخدمة و برنامج  و خسائر العمله االجنبيهاستبعاد تأثير انخفاض االستثمار

55٪. 
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 599 غطيالذي ي  لختياريا الخدمةمكافأة نهاية  برنامج الرابعه من تنفيذ المرحلة المجموعة ، بدأتتحسين التكلفة استراتيجية كجزء من

بما يتماشى  م 5112 عامحسابات  في والتي تم تقديمها ،مليون لاير عماني 1539 اإلجمالية للبرنامج التكلفة وتقدر. الشركة األم من موظف

 .م5119الربع االول لعام  تبدأ من مراحل 5سيتم تنفيذ البرنامج على  و .المالية الدولية للتقارير المعايير مع

 جموعة عمانتل وتوزيعات األرباح:العائد للسهم الواحد لم

 لاير عماني 13195 من عمانتل ربحية اسهم انخفضت، حيث الربحية الصافية في لتخفيض شاملخالل العام  التشغيلية ادت الضغوط

 ضعف بسبب بشدة تأثرت قد م5112لعام  ربحية السهم أن ومن الجدير بالذكر م.5112عام  في عمانيلاير  13192م الى 5114في

 .VEoS برنامج مكافأة نهاية الخدمه تكلفةو WTL ستثمارفي اال

 

 السنوات في المعلنة األرباح وتماشيا مع. مجزية أرباح توزيع سياسةب المساهمين جيده مع الحفاظ على عالقة واستمرت المجموعة في

من  ٪112 والتي تصل إلى ،5112لعام   عمانيلايرمليون  9352, االرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بقيمة تم تقديرفقد  ،السابقة

 كما في لاير عماني 135 مقارنة ب لاير عماني، 139 عند ٪, أقل ب عمانتل سعر سهم وأغلق ،م5112ديسمبر  51ال كما في. رأس المال

 .م5114ديسمبر  51ال

  

 

 

نق ية جي ن ختصص يقاالة  احمللية ةعائ  امن لام ةملياهت ةمان ل تة ج
 م طل ات حاس ايام العامل واإلنةاق الرامسايل.

 

مليتعلاير     55182و   و ل  ال  هقات الةق يتة متن اشنشتطة ال شتةيلية    
  من اإليرادات.  %51واليت متثل نس ة 

 

 

 

 

 

 تحليل المركز المالي للمجموعة:
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االس ثماحات الرامسالية اليت تل زم هبا ةمان ل لرهع كةاءن وتعسعة شت كاهتا الثاا تة واي ةقلتةت وتشتكل اش تعم الثاا تة   والتيت عكس يتةمع اش عم اإلمجالية للمجمعةة اشكل مطرد 
متتن اش تعم اإلمجاليتتة  (5114 فنني السنننة الماليننة ٪26 ارنننة بقم) %45اإلتصتاالت وايراهتتا متا نست    تشتمل اياتا اش تتعم ملتم ايلمعستتة  واشتكل اساست  اجيفتتزن 

 للمجمعةة. 
 

 

  

 

متوالة  5135مليعلاير    لام ةام  42183من  مليعلاير   41485 م حيث و ل    5135ةن ةام  %3385احلصة اممعة يسامه  الشركة اةس ة  اخنةا و   
م. و تشكل القيمة السع ية 5135ملياح      الةملن ايماثلة من  3852 من مسجلة اخنةاض ملياح     3832م م لغ 5134ديسم   13القيمة السع ية للشركة ا احيخ 

 .لألوحاق ايالية من القيمة السع ية للشركات اي حجة   سعق مسقط %2لعمان ل نس ة 

 

 
 

 

م. وي لتتغ معتت م اش تتعم اي  اولتتة متتن 5135  هنايتتة ديستتم  ةتتام  %15م مقاحنتتة دعتت م التتغ 5134  هنايتتة ديستتم   %14التتغ معتت م ديتتعلاير اممعةتتة     مجتتايل اش تتعم 
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 ايايل للشركة .  والذي  يعكس سامة العضع 18.4اإلل زامات اي  اولة للمجمعةة 
 

 الشركة األم أداء

 

الذي و  العامخالل  ايجابي اداء عمانتل الشركة األم أظهرت ،في وقت سابق تم التطرق اليهاالتي  الصعبة البيئة التشغيلية وعلى الرغم من

عام  خالل( مليون لاير عماني 5432) ٪535قدره  نموا عمانتل سجلت إيرادات الشركة األم وقد اإليرادات.العمالء و من خالل نمو ظهر

مليون  49635 مقارنة ب ،5112عام  مليون لاير عماني في 21535 عائدات بقيمة عمانتل حققتم. و5114بعائدات عام  مقارنة  ،م5112

 .م5114في عام  لاير عماني

 ذات النطاق العريض اإلنترنت شرائحو ياناتخدمات الهاتف النقال، الب في النمو من باالساس  للشركة األم اإليرادات المحلية نمو ويعزى

 .للهواتف الثابته والمتنقله

 

         (المحليه عمليات)ال ديسمبر 51المنتهية في  السنة المالية

 2102 2102 2102 2102 االرقام بالمليون لاير

  5236   5532   5131   5535  خدمات االتصاالت الثابتة 

  6135   135,   9,35   2,35  اإلنترنت وخدمات البيانات

  51135   5,135   ,5523   55131  خدمات االتصاالت المتنقلة

) االيرادات من المشغلين االخرين + ايرادات الربط البياني + بيع  اعمال الجملة

  ,23,   5635   5439   5132  السلع + شركات اعادة البيع (

  21235   24930   22834   22032  إيرادات الخدمات اجمالي

 ٪534 ٪439 ٪431   نسبة النمو

 

 قطاع أعمالفي  النمو الناتج عن النطاق العريض إيرادات هو زيادة السنوات األخيرة في إجمالي اإليرادات نمو وراء من الدافعويعتبر 

 ستبدال الخدمه بخدمة ال ويرجع ذلك أساسا ، نخفاضاالتستمر خدمة مكالمات الخط الثابت في  و .للهواتف المتنقله والثابته النطاق العريض

 يرجع ذلك أساساو. على التوالي ٪936و  ٪35, نموا بنسبة للهواتف الثابته والمتنقله  التجزئة إيرادات سجلتو . والهواتف المحموله البيانات

 المتنقلة ذات النطاق العريضو الثابتة) ٪5135 حوالي زيادة إجمالية قدرها والتي شهدت ،النطاق العريض إيرادات النمو من خالل إلى

 (.مجتمعة

من الهواتف  ٪59 و ثابت ،من الخط ال ٪,5 ما نسبته بالتجزئة من عائدات البيانات ذات النطاق العريض إيرادات مساهمةكما سجلت 

 م.5114في عام  على التوالي ٪51و  ٪55 مقارنة مع ،م5112عام  المتنقله في
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  :تحليل اإليرادات وعدد المشتركين 

 خدمات الهاتف الثابت:
 

 ا م عسطمية  ايل قى . و   مناإلتصاالت الثاا ة ايكايات الصعتية احمللية وال ولية  ايةعترن واي هعةة مس قا ت وال طا ات مس قة ال هع  ج ين  واهلعاتف العمع  ل مات تشمل
ل مات اةلى نس ة    سجل و    م.5134الف مشملك لام العام  54وازيادن سةعي  تق ح ب  مت5135ةن ةام  %2 اة ن مشملك  ل مات اإلتصاالت الثاا ة اةس ة 

ويععد ذلك    ت %13اةس ة  شملكنيى ة د ايحيث من .الةطاق العريض واالنملن  ال خصص  واإلتصام اهلاتة  ت ة د مشملك  اإلنملن  ي امنالةطاق العريض الثاا . و 
 م.5135للعام السااا الف مشملك .5   ح ام مقاحنة ازيادن 5134ف مشملك لام ةام اال 5184 مشملك  ل مة الةطاق العريض الثاا  اي ازيادن   ح ا

 

  

 

احملققة من كاهة مس خ م  اهلاتف الثاا ت دا   ذلك اهلعاتف العمعمية.  و   مّت اح ساب م عسط اإليرادات لكل مس خ م خل مات اإلتصاالت الثاا ة ةلى اساس اإليرادات
 %33الثاا ة اةس ة   يرادات اخل مات الصعتيةحيث اخنةض م عسط م. 5134لعام و   مت تسجيل اخنةاض   م عسط اإليرادات لكل مس خ م خل مات اإلتصاالت الثاا ة 

 . م5134حياالي شيفرياي   ةام  284 م   5135حياالي شيفرياي   ةام  84.من 
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لام ةام  %51"ت والةطاق العريضت ولطعط اإلنملن  ايؤجرن  منعاي جي اي اةس ة Dial upاايرا مة " االتصامشيف ت اإليرادات اإلمجالية خل مات اإلنملن   اشكل ةام 
. والة  نس ة منع ة د مشملك  ل مات %.28اةس ة  اخنةا  خ م ضمن  ذا القطاع  ال الاير م عسط اإليرادات لكل مس .م ةعمة اةمع ل مات الةطاق العريضم 5134

مت اح ساب  ت وم5135الف مشملك لام ةام  35583 م مقاحنة ات 5134الف مشملك لام ةام  34584ل صل     %1584الةطاق العريض ةن طريا اهلاتف الثاا   
   اإلنملن .اساس اإليرادات احملققة من مجيع ل مات م عسط اإليرادات لكل مس خ م خل مات اإلنملن  ةلى 

 

 خدمات اإلتصاالت المتنقلة:

م منعاي مطرداي    اة ن 5134تش مل ل مات االتصاالت اي ةقلة ةلى ل مات ال هع اآلجلت واخل مات اي هعةة مس قايت ول مات القيمة ايااهة اشلرى. و   شيف  العام 
مليعلاير  18.1ق  و ل  مجايل ة د ايشملكني    ت ه  شامل مشملك  شركات  ةادن ايع ل مات االتصاالت اي ةقلة ممعةة ةمان ل مشملك  ل مات اإلتصاالت اي ةقلة

 م .5135مليعلاير مشملك    ةام  1844مشملك مقاحنة ب 
 

 تلك الشركات لصاحل اي ةمنمن حيث تش ع السعق واس مراح ايةاهس  اليت تس يف ف العماء والملكي ة السكانية   عطالاة اس ب ت هق  تاثر  ة د ايشملكني اما هيما خيص 
  .شركات  ةادن ايع ل مات االتصاالت اي ةقلة اي  العماء ا حاب  ال لل ايةخةض  فاليت تس يف
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جممعةة ةمان ل  شكل  ل مات االتصاالت اي ةقلة احملرك الرئيس  لةمع  يرادات  
 .اشةعام اياضية  لام
 

مجايل من   % 4.82ةمان ل  و   مثل   يرادات االتصاالت اي ةقلة اال جزئة ممعةة
 اإليرادات في نسبيا العالي نموونظرا لل .م5134ةام  االيرادات احمللية

احتةع م عسط االيرادات من ل مة ال هع االجل و   السنوات السابقة مع مقارنة
 39, الى م5114 في لاير عماني 35, مناي هعةة مس قا لكل مشملك 

 .لاير عماني ٪532 ، بنمو نسبتهم5112في عام لاير عماني 
 

 

 

 :المصروفات التشغيلية

كةستت ة متتن  مجتتايل ةائتت  و م. 5135عتتام امليتتعلاير   مقاحنتتة  .1.8مشتتكلة  حتةاةتتا اتتت  مت5134مليتتعلاير    اةيفايتتة ديستتم   14.85 عمان تتللصتتاحيف ال شتتةيلية التتغ  مجتتايل اي
 م. 5135  ةام  %2185مقاحنة مع  م5134  ةام  %2183 حيث الغ   مجايل ايصاحيف ال شةيلية    العائ احتةعت  اتاخل م

 

 للشركات المحليه صروفات التشغيليةمتحليل ال

 

 

 

 

 

 

تكاليف و  حسعم اإلتتاونو ، صاحيف ال شةيل والصيانةمو ، واالستهالك،الجملة تكاليف في الزيادة أساسا إلى التشغيلية النفقات فييرجع سبب الزياده و
 .ايعظةني

 

 

 اشح ام اايليعلاير   ديسم  13السةة ايالية اية يفية   
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 2102 2102 2102  المصاريف التشغيلة لعمانتل

  5132  9934   9535  تكاليف العاملني

  5435   9135   2536  مصاحيف ال شةيل والصيانة

  15.5   639   631  حيةمصاحيف  دا

  ,53   935   531  مصاحيف تسعيا و ةالاير

  5532   5536   5539  حسعم ال حصيل وال عزيع ولصم ال يعلاير ال جاحية 

  134   135     -  جممل اخنةاض  يمة ذمم م يةة

  1,631   19535   19131   مجايل ايصاحيف ال شةيلية ايمكن السيطرن ةلييفا

  

 

    

  534   536   535  صاحيف ل مات احمل عىم

  935   439   232  مصاحيف مشةل ال جعام 

  5135   ,513   5635  مصاحيف  داحن لاحجية

  1532   1532   ,153  مصاحيف الراط ال يين

  535,   5436   5535   طةاء ا عم ملم ملمعسة و  مصاحيف االس يفاك

  434   536   536  ةظيمية الرىحسعم الملاليص السةعية وحسعم ت

  5539   5132   5132  حسعم اإلتاون

  15631   19531   12531   مجايل ايصاحيف ال شةيلية ملم ايمكن السيطرن ةلييفا

 

 

    

  24832   22932   20532   مجايل ايصاحيف ال شةيلية

 

 تكاليف الموظفين
 

وذلتتك  %485ت ومكاهتت ت هنايتة اخل متتة ومزايتتا الترى. ستتجل  تكتتاليف ايتعظةني احتةاةتتا اةستت ة ةاالج ماةيتت ال بميةتاتت وتكتتاليف تشتمل تكتتاليف ايتتعظةني الرواتتب والعتتاوات
 ن يجة للعاون السةعية وهقاي لقانعلاير العمل.  

 
 

 مصاريف التشغيل والصيانة
 

 استئجارصيانة األصول وتكاليف  تكاليف ارتفاعى ويعود ذلك بشكل رئيسي إل  %1936ة بنسب عاً اارتفمصاريف التشغيل والصيانة  سجلت

 الترددات.

 المصاريف اإلدارية
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لهيئة تنظيم االتصاالت واالستشارات على  القانونية تكلفة المصروفاتزيادة بسبب  %5136بنسبة  إرتفاعاسجلت المصاريف اإلدارية 

 استراتيجية الشركة الجديدة و مبادرات التحسين.

 
   وصولاألإطفاء   و مصاريف االستهالك

 
 الشبكات وتحديث توسيع الشبكة في االستثمار نظرا لزيادة %1535بنسبة  إرتفاعا إطفاء أصول غير ملموسة و  سجلت مصاريف االستهالك

 .خدمات النطاق العريض الطلب المتزايد على لتلبية على حد سواء المتنقلة والثابتة

 

 رسوم اإلتـاوة

 .، وهذه الزيادة تتناسب مع الزيادة في اإليرادات التي حققتها الشركةم5114بعام مقارنة  %932بة سجلت رسوم اإلتاوة زيادة بنس

 دخل االستثمار

 

 التباطؤ من وهذا واضح. سعر السوقبحسب  ستثماراتتقييم اال إلى ويرجع ذلك أساسا، ٪1,بنسبة  إيرادات االستثمارات انخفضت

  .5112 الرابع لعامالربع  في السوق العالمية االقتصادي في

 

 التقييم اإلئتماني 
 

" من موديز، وتعكس هذه التصنفيات اإلئتمانية A5" من ستاندرد آند بورز و"BBBم على تصنيف إئتماني "5112حافظت عمانتل خالل عام 

 القوة المالية والتشغيلية للشركة خالل العام. 

 
 أنظمة الرقابة الداخلية وكفاءتها

  
ة وتدابير رقابة داخلية توفر قدراً مناسبا من الضمان من حيث فاعلية العمليات وكفاءتها، ومن حيث الرقابة المالية الشركة أنظمتمتلك 

بالقوانين واألنظمة. وتشتمل الضوابط الداخلية على إجراءات تشغيلية، وسياسة فصل المهام، وتسويات دورية، وسياسات  وااللتزامالداخلية، 

 مهام إنجاز المعامالت، وقيدها، وحماية األصول بشكل شامل ودقيق وفي الوقت المناسب.وإجراءات رسمية تسّهل 

 

 تتلقى اإلدارة آراء مستقلة من خالل التقارير التي تصدرها وحدة التدقيق الداخلي للمجموعة، وتقارير مدققي الحسابات، وجهاز الرقابة

خلية وتستمر في معالجة أي نقاط ضعف. وعالوة على ذلك، وفي إطار الرقابة مة الضوابط الدائالمالية للدولة حول مدى مالو اإلدارية

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن و الداخلية، وضعت الشركة دليل وإجراءات للصالحيات يتّم إتباعه في كافة وحدات ودوائر الشركة. 

 كل دوري اختبار الضوابط الداخلية، ومراجعتها، وتعزيزها. م بصفة عامة األنشطة والخدمات القائمة. ويتم بشئالضوابط الداخلية تال

 

 

 :الشركات التابعة لمجموعة عمانتل
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 :شركة ووحل كعم احمل ودن لإلتصاالت

  خنةاض مت ويععد  خنةاض اإليرادات اشكل اساس    5135ةن ةام  %3.81اةس ة مليعلاير    مةخةاة  285م 5134الة  اإليرادات اإلمجالية حىت هناية ديسم  
مليعلاير     .328مليعلاير    مقاحنة ب  5184ل صل     %34م  خنةاض مصروهات شركة ووحل كعم اةس ة 5134 ت كما شيف  ةام LDI اخل مات ال ولية طعيلة اي ى 

 مت5134لام ةام  ( عمانيمليون لاير ,153 منها عمانتل حصة) مليعلاير   5584م. وسجل  الشركة لسائر  اهية لام الةملن الة  5135لام ةام 
 .م 5135لام ةام ( مليون لاير عماني 536 منها عمانتل حصة)مليعلاير     3581  ح ا مقاحنة   لسائر 

 خم لةة.  سملاتيجية  ياحات مع  دحان شركة ووحل كعم ةلى دحاسة ل ةمان لتعمل  داحن  و

  

  

 

 شركة ةمالاير لل يانات الر مية:

 لبياناتل عمانشركة حققت  ،5115 في عام تأسيسها منذ 

 .نمو ثابتالرقمية 

احلماية من الكعاحث واس مراح الةشاط ول مات في مجال  الشركةتعمل و
 قطاع الشركاتاالتصاالت اليت تع م  ةلى احلعس ة السحااية م

 من اسيفم ةمالاير لل يانات الر مية. %41متلك ةمان ل و.المحلية
 

 

حيث . م5134الف   ةماين لسةة  5.4الة   يانات الر مية    حقق  منعاي جي ا   الععائ    ل لصم الارائب ةلى ال لل واإل اك للةمالاير يسع نا اإلةالاير الاير كما 
ظرن ايس ق لية واة ن مع وكذلك الة وال شةيليةتع   ايؤشرات ايالية و . م5135مليعلاير      ةام  181مقاحنة مع  م5134مليعلاير      ةام  .18حقق  الشركة ةعائ  الة  

 مشروع اس ثماحي ج ي  كيفذا .

 

 الجوائز وشهادات التقدير
 
 

 م ومن أهمها: 5112وليا خالل عام حصدت الشركة العديد من الجوائز وشهادات التقدير محليا ود

 النجازات والحلول حصول مركز االتصال بعمانتل على جائزة " أفضل تجربة لمركز إتصال على مستوى الشرق األوسط" نظير ا

المبتكرة التي تبذلها لتحسين تجربة مشتركيها وتقديم خدماتها بشكل مختلف، وقد منحت الجائزة خالل قمة الشرق األوسط 

 .في دبي  5112في ابريل تجربة المشتركين المنعقد لالتصاالت واللقاء السنوي الرابع إلدارة 

 

 وظيفي على مستوى الشرق االوسط وشمال افريقيا خالل الحفل السنوي الذي حصول عمانتل على جائزة التميز في االرتباط ال

للشركات والمؤسسات وفق معايير وأسس ترتكز على دور تلك المؤسسات في  5112في دبي مايو تنظمه مؤسسة نسيبة سنويا 
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زايا والمبادرات المميزة والمبتكرة في تنمية الموارد البشرية لديها وسعيها في تدريب وتطوير الكفاءات بالشركة، باالضافة إلى الم

 وحدات الموارد البشرية بهذه المؤسسات. 

  اختيار عمانتل كأكثر عالمة تجارية موثوقة في قطاع االتصاالت ضمن المسح الذي نشرته  مجلة عمان أيكونوميك ريفيو المحلية

افظت عمانتل على مركزها كالعالمة التجارية األولى في حكما  التي تصدر باللغة اإلنجليزية بالتعاون مع المكتب العربي للبحوث.

مراكز لتحتل المرتبة الثالثة والثالثين بين أعلى خمسين عالمة تجارية في منطقة الشرق األوسط  ,السلطنة إضافة إلى إنتقالها 

صة في تقييم العالمات التجارية وشمال أفريقيا وفقا للمسح السنوي المستقل الذي قامت به مؤسسة براند فاينانس العالمية المتخص

مليون دوالر  456( ، وقد بلغت قيمة العالمة التجارية لعمانتل وفقا للمسح GMRونشرت نتائجه مجلة جلف ماركيتينج ريفيو )

مليون دوالر  516عن العام السابق والذي قدرت فيه قيمة العالمة التجارية لعمانتل بنحو  %21أمريكي بنسبة نمو تزيد على 

 ريكي، وتعتبر نسبة النمو التي حققتها العالمة التجارية لعمانتل من ضمن أعلى نسب نمو العالمات التجارية في المنطقة.أم

  حصول عمانتل على جائزة التميز في االرتباط الوظيفي وذلك ضمن جوائز المؤتمر الدولي الرابع للموارد البشرية الذي نظمته

 انية لندن.مؤسسة بي أو سي في العاصمة البريط

 الشركات أداءا في سوق مسقط لألوراق المالية للعام العاشر على التوالي في المسح السنوي  حصول  الشركة على جائزة أفضل

 الذي تقوم به مجلة عمان أوكونوميك ريفيو المحلية الصادرة باللغة اإلنجليزية.

 لى جائزة أفضل شخصية في مجال عالقات المستثمرين حصول عمانتل على جائزة أفضل شركة في مجال عالقات المستثمرين وع

 في السلطنة وذلك ضمن حفل توزيع جوائز جمعية الشرق األوسط لعالقات المستثمرين السابع الذي عقد في مدينة دبي. 

  يها وذلك نظير كفاءة خدمات المشتركين التي تقدمها الشركة لمشترك 6111حصول الشركة على شهادة الجودة العالمية آيزو

 .التجاريين

   .حصول الشركة على جائزة الترس الذهبي من وزارة الشؤون الرياضية كأبرز جهة داعمة لألنشطة الرياضية في السلطنة 

 على جائزة الرئيس التنفيذي للعام  وذلك ضمن الحفل الذي  للشركةالمعمري الرئيس التنفيذي  بن سعيد طالل الفاضل  حصول

وإبراز إنجازات الشخصيات ورواد العمل  5114واألعمال ألفضل الشركات العمانية أداء لعام  نظمته مجلة عالم االقتصاد

 االقتصادي في السلطنة في القطاع الخاص.

 

 

 والنظرة المستقبلية الفـرص والتحدياتالتوجهات و 
 

في إيجاد فرص أعمال جديدة للمشغلين وإنما أيضا متدة على بروتوكول اإلنترنت لم يسهم فقط مإن اإلنتقال على مستوى العالم إلى التقنيات ال

في الحد من إمكانية تعظيم القيمة من خدمات الصوت التقليدية ، إن اإلعتماد على مصادر اإليرادات التقليدية )الصوت والرسائل( لم يعد 

 ى نمو قاعدة المشتركين. خيارا مجديا اآلن، كما أن التحرير الزائد للقطاع ونسب النفاذ المرتفعة تضع ضغوطا كبيرة عل

 

تتراجع ويتحول سلوك التواصل التقليدي من الوسائل التقليدية )كالصوت والرسائل النصية( إلى الخدمات المعتمدة على إستهالك البيانات، 

الصوت بتقنية  بشكل دائم الحصة من مستوى الربحية المرتفع لخدمات الصوت والرسائل النصية نظرا للتطورات التقنية ومن بينها خدمة

 الجيل الرابع عبر شبكات بروتوكول اإلنترنت.

 

تنمو أعمال مشغلي خدمات االتصاالت في الخدمات المتصلة ببروتوكول اإلنترنت بشكل رئيسي والتي يسيطر عليها هي األخرى جيل جديد 

وكول اإلنترنت )خاصة المعتمدة على الصوت( ( ، تسهم الخدمات المعتمدة على بروتOTTمن المنافسين من شركات تقديم خدمات المحتوى )

( في تراجع إيرادات األعمال التقليدية لشركات االتصاالت بشكل أسرع من ذي قبل، OTTالتي توفرها شركات تقديم خدمات المحتوى )
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ركات تقديم خدمات المحتوى تكون موجودة مستقبال إال أن المنافسة مع خدمات شوبالرغم من أن خدمات الصوت والرسائل النصية التقليدية س

ذه عبر بروتوكول اإلنترنت ستسهم في مواصلة تراجع جاذبية الخدمات التقليدية خاصة إذا ا أخذنا في االعتبار رغبة المستهلكين لدفع قيمة ه

غلين على مستوى العالم( الخدمات، وقد برز هذا جليا من خالل التراجع الذي شهدته خدمات الصوت والرسائل التقليدية لعمانتل )وجميع المش

 خالل األعوام الماضية. 

 

 مكنت التطورات التقنية من األنظمة المتكاملة لألجهزة إلى الشبكات الرقمية من تعظيم إستهالك البيانات بأحجام وسرعات كبيرة، ومن أجل

هذه  جعلتديث شبكاتها والتقنيات المستخدمة، وقد م عمانتل بضخ إستثمارات رأسمالية كبيرة في تحوالتعامل مع الطلب الهائل على البيانات تق

األمر صعبا على  ،التطورات مع الضغوط التنظيمية المتصلة بالسعر والتغطية والجودة عالوة على تراجع فرص النمو بسبب تشبع السوق

 المشغلين في المحافظة على مسار النمو التاريحي كما كان هو الحال في العقد الماضي. 

 

خدمات التلفزيون عبر بروتوكول  –هذه التحديات إال أنه ما زالت هناك فرص للنمو في الخدمات الجديدة مثل "إنترنت األشياء"  وبالرغم من

( والعديد من الخدمات األخرى، M5Mاآلالت )األجهزة وخدمات التواصل بين  –( ICTخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت ) –اإلنترنت 

الثقافي فإن  –ر نحو الخدمات الرقمية خاصة على المستويات التجارية والصناعية إضافة إلى المستوى اإلجتماعي وحيث أن هناك توجه كبي

تتطور بشكل سريع  المتكاملةالمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تركز بشكل كبير على التحول الرقمي، كما أن أنظمة األجهزة 

مة ديعمل مشغلي خدمات االتصاالت على النظر في إستراتيجيات جديدة لخوبشكل أكبر من ذي قبل،  األمر الذي يجعلها في متناول الجميع

مشتركيهم في الخدمات التي نشأت مؤخراً، وقد قامت عمانتل أيضا باإلستجابة إلى هذه التطورات حيث تركز اإلستراتيجية الجديدة على 

المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت والتي كان من أبرزها قيام عمانتل بتدشين خدمة ات البحث عن وسائل جديدة إليجاد القيمة من خالل الخدم

 "تلفزيون عمانتل +" الجديدة لمشتركي النطاق العريض الثابت. 

 

ة األخرى، من في أجهزة اإلستخدام المنزلي والمكتبي غير التقليدية مثل أجهزة التلفزيون الذكية واألجهزة المنزلية والمكتبي نمو الحظنا وجود

يكتسب إستهالك البيانات عبر شبكات والمتوقع أن تكون خدمات بيانات النطاق العريض الثابت المحرك الرئيسي للنمو خالل الفترة القادمة، 

اءه في نظرا للعديد من العوامل ومن أهمها السرعة والموثوقية والسعر، وقد أوضح مسح تم إجر أهمية كيرةاإلنترنت الالسلكي )واي فاي( 

 %1,على أغلب إستهالك البيانات حيث تم نقل نسبة  تستحوذ (الواي فاياإلنترنت الالسلكي )أوروبا مؤخرا أن حركة البيانات عبر شبكات 

وقد الحظنا نفس األمر في السلطنة ولذلك فإننا نتوقع أن تواصل خدمات النطاق من حركة بيانات األجهزة الذكية عبر شبكات الواي فاي، 

 . مستقبال ريض الثابت نموهاالع

 

ألوسع الخيارات وأوسع تغطية وخدمات بجودة عالية سواء للنطاق العريض  تقديمهاتقود عمانتل سوق النطاق العريض في السلطنة عبر 

، كما نقوم بشكل الثابت أو النطاق العريض النقال، كما أننا نواصل توسعة وتطوير شبكات اإلنترنت المنزلي والجيل الثالث والجيل الرابع

د نمو مستمر بمراجعة وإعادة تقييم فعالية إستراتيجياتنا وذلك من أجل اإلستجابة للتغيرات التقنية المتواصلة بما يسهم في المحافظة على وجو

 في خدمات النطاق العريض الثابت أو النقال.

 

فإن جهودنا ترتكز على توسعة وتحديث شبكاتنا المتطورة وتحسين  نعتقد أن النمو المستقبلي مرهون بقيامنا بإثراء تجربة مشتركينا، ولذلك

 خدماتنا واإلبتكار في خدمات وعروض النطاق العريض عبر طرح حزم جديدة تجمع خدمات مختلفة. 
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 النظرة المستقبلية:
 

قطاع االتصاالت ال تختلف من بيئة إلى أخرى،  بالنظر إلى البيئات اإلقتصادية المحلية والعالمية فإنه يمكن القول أن التحديات التي يواجهها

من أجل التعافي من تبعات األزمة المالية العالمية، كما أن إقتصاديات دول المنطقة تواجه تحدي آخر  يصارعال يزال االقتصاد العالمي و

 يتمثل في اإلنخفاض المتواصل ألسعار النفط. 

 

ترة الماضية من النمو المحفز نتيجة لمشاريع التنمية اإلقتصادية المتواصلة في البالد، إال أنه استفاد قطاع االتصاالت في السلطنة خالل الفوقد 

السلطنة  وبالنظر إلى التراجع الكبير ألسعار النفط مؤخراً وخاصة في حالة إستمرار هذا التراجع فإنه يجب القيام بتقييم النمو المتوقع إلقتصاد

 منظور إقتصادي شامل.  إضافة إلى أداء قطاع االتصاالت من

 

إن عمانتل ليست بمعزل عن هذه التحديات، ومع ذلك نفخر بأن مجموعة عمانتل إستطاعت اإلستجابة لمثل هذه التحديات بنجاح والحفاظ على 

 في السلطنة.عمال الجملة أق االتصاالت الثابتة والمتنقلة وريادتها ألسوا

 

فإن إستراتيجيتنا تركز على إثراء تجربة المشترك والمحافظة على لنمو قاعدة المشتركين  وبناء على ذلك وعندما تكون هناك فرص بسيطة

 مشتركينا عبر مواصلة تحسين شبكاتنا واإلبتكار في العروض والخدمات وتحسين الكلفة. 

 

  1.0عمانتل 
  1.0عمانتل 

 
على وحدات  هنا الجديدتتركز إستراتيجي و .برنامج التحول( ويمضي العمل في 5،1شين إستراتيجيتها الجديدة )عمانتل دقامت عمانتل بت

األعمال والتوسع في أنشطة األعمال شبه الرئيسية وغير الرئيسية إضافة إلى السعي ألن نكون الشريك المفضل والشركة الرائدة في قيادة 

 م:5119ستكون مجاالت التركيز لعمانتل خالل عام  .التحول الرقمي

 

 ات شبه الرئيسية وغير الرئيسية من أجل تعزيز نمو اإليرادات في قطاعات مشتركي التجزئة واألعمال تعزيز إرتباط الخدم

 التجارية

  تحسين خدمات النطاق العريض عبر إيجاد قيمة أكبر بهدف تحفيز نمو البيانات وتعويض التراجع في خدمات التركيز على

 الصوت والرسائل التقليدية. 

 ة في حلول االتصاالت الثابتة وتقليل مخاطر المنافسة وزيادة اإلرتباط عبر تطوير وطرح أنظمة ذكية دمج المزايا اإلستراتيجي

الواي اإلنترنت الالسلكي )  –خدمات التلفزيون عبر بروتوكول اإلنترنت والمحتوى  –متكاملة للمنزل مثل أتمتة األجهزة المنزلية 

 فاي( وحزم تتضمن مجموعة من الخدمات. 

 ية المعلومات واالتصاالت للمشتركين التجاريين. حلول لتقن 

  .إيجاد نظام متكامل للشراكات واإلبتكار في الشركة 
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  اإلستثمار من أجل تنمية البنية األساسية ألعمال الجملة )أنظمة الكوابل البحرية( وإيجاد خدمات متنوعة مستفيدين من هذه البنية

 األساسية. 

 ل عبر إستقطاب وتوظيف كفاءات جديدة.بناء القدرات المطلوبة في عمانت 

 العمالء لتعزيز تجربة شبكةال تحديث / تركيز على توسيعال. 

 لك من أجل دعم متطلبات تطوير وإثراء تجربة المشترك. ذإستكمال مشاريع التحول الخاصة بتقنية المعلومات و 

 

 
 الموظفين:

  

م(، 5114موظف بنهاية ديسمبر  5961موظف )مقارنة في  59,6المحلية( م )العمليات 5112بلغ عدد موظفي المجموعة بنهاية ديسمبر 

، بلغ عدد الموظفين %6132ا، بلغت نسبة التعمين المحققة موظف 522موظفا فيما بلغ عدد الوافدين  5454بلغ عدد الموظفين العمانين 

 موظفة.  911موظف فيما بلغ عدد الموظفات اإلناث  ,,51الذكور 

 

 52 – 51من موظفي الشركة فيما يبلغ عدد موظفي الشركة في الفئة العمرية ) %25سنة( نسبة  21-59الفئة العمرية ) ييشكل الموظفون ف

 من إجمالي عدد الموظفين.  %11سنة( نسبة  21العمرية )أكثر من  موظف ويشكل الموظفون في الفئة 1111سنة( 

 

   
 

 

 

  

 

 

   


