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 م4132ديسمبر  13لسنة المنتهية في ل –مناقشات اإلدارة وتحليالتها تقرير 
 

. الرائدة يف تقدمي خدمات االتصاالت املتكاملةتواصل عمانتل ريادهتا لقطاع اإلتصاالت يف السلطنة بصفتها الشركة 
إنتشار األجهزة يادة السريعة يف الز يف ظل وتقنيات املعلومات و  إلنرتنتا اتسرع زيادة يف ظل يشهد العامل "ثورة رقمية"

  العامل.تتغري بشكل سريع يف خمتلف أحناء سأجهزة االتصاالت الذكية وتقنيات التواصل  ميكن القول بأنحيث ،  الذكية
 
من  تاليت حتقق الفوائدتفادة من بقدرهتا على االسعمانتل جتاوباً  مع التحول العاملي يف أمناط االتصاالت ، تفخر و 
 . ل تويري أيلل التقنيات وادخدماتمن خال مشرتكيهاإىل  الفوائدنقل هذه سعيها لالرقمية" العاملية و الثورة "
 

شهد منوًا كبريا يف قطاعات املعلومات واالنرتنت يقد واصلت عوائد الشركة من هذه ادخدمات  م4102أن عام وحيث 
مت بلخها وإنفاقها على البنية األساسية لالتصاالت. منوها امللحوظ حيث بدأت الشركة جتين مثار االستثمارات اليت قا

 . عاليةومبستوى جودة تقدمي أيلل ادخدمات  إستطاعت، أحدث احللول التقنية املتويرة يف العامل ومن خالل تبين
 

ملنايسة الرغم من اوذلك بباعتبارها شركة االتصاالت الرائدة يف السلطنة  وضعهاتعزيز عمانتل من الناحية العملية تواصل 
هي الرائدة يف جمال اهلواتف النقالة والثابتة ويعود الفلل يف ذلك إىل األسعار عمانتل ال تزال و الشديدة اليت تواجهها. 

 . ة اليت تغطي خمتلف أحناء السلطنةوادخدمات املبتكرة وشبكة االتصاالت القوية عالية اجلود اجلذابة
 

على الرغم من املنايسة القوية يف السوق احمللي واملنايسة من أكرب شركات و  م4102أدائها اجليد يف عام عمانتل واصلت 
 لرتتفع %2إال أن اجملموعة متكنت من حتقيق منو يف العوائد بلغ  (OTT –)شركات احملتوى  االتصاالت العاملية

 . م4102يف عام   مليون لاير 280م إىل  4104يف عام   مليون لاير 264 من يراداتاإل
 

مليون  294.6إىل عدد املشرتكني  ليصل إمجايل مشرتكيهامن قاعدة عمانتل ، عززت  م4102ديسمرب  40 وبنهاية
 .  %698 بنسبةما ميثل منواً  ( وهو م4104يف عام  مشرتكمليون  2914) مشرتك

 
وهو األمر  زةمن خالل تقدمي جتربة مشرتك ممي ت املقدمة للمشرتكنيدماادخواصلت الشركة جهودها الرامية إىل حتسني 

  الشركة. مشرتكيللشركة وقد ظهر ذلك بشكل جلي يف زيادة عدد  شرتكنيز والء امليعز ساهم يف تالذي 
 

هلا حيث صنفتها أبرز  رتفعامل اإلئتماينالتصنيف  ويعود ذلك إىلالشركات اجلذابة للمستثمرين إحدى عمانتل ال تزال 
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. يعكس هذا التصنيف  A3و  BBBعند مستوى  -ي على التوايل ستاندرد بورز ومود –ئتماين وكاالت التصنيف اإل
 املايل للشركة وأدائها التشغيلي اجليد طوال الفرتة املاضية واملستوى العايل من الرحبية الذي حتققه الشركة .  ركزاجليد قوة امل

 
هم من أس %.0رح ط م4102برنامج ادخصخصة حيث شهد عام  تعزيزال تزال عمانتل تقود اجلهود الرامية إىل 

 041)حوايل   مليون لاير 412كتتاب من جانب االيراد والشركات وقد بلغت عوائد الطرح احلكومة يف عمانتل لإل 
 .   %00إىل %01 من احلكومة يف الشركةحصة  اخنفلتمليون دوالر(  وهبذا 

 
تقدير وكان آخرها "جائزة أيلل خالل السنوات املاضية على العديد من اجلوائز الدولية وشهادات الحصلت الشركة 

على التوايل يف املسح الذي قامت به جملة  التاسع" للعام ط لألوراق املالية من حيث األداءشركة مدرجة يف سوق مسق
سيوية مال" من منتدى قيادات األعمال اآلعمان إيكونوميك ريفيو كما حصلت أيلا على جائزة " أيلل ممارسات أع

 . يف ممارسات األعمال املقبولة دولياً تقديرا للتطور الكبري 
 

وورلد كول لالتصاالت احملدودة.  يف جمال إحياء االستثمارات يف شركةجهودها من   م4102خالل عام عززت عمانتل 
بتنفيذ  قامت الشركةللمشغلني يف باكستان ،  ةالتشغيلي البيئة وتراجع االسواق الباكستانيةيف ظل املنايسة الشديدة يف و 

تساعد يف حتسني األداء التشغيلي لشركة وورلد كول . من بني  من املؤمل أن يد من املبادرات االسرتاتيجية اليتالعد
 . الرقابة بيئة الشبكة واملنتجات وتشديدتطوير عمانتل لد كول لتنفيذها من خالل إدارة ر عت وو ساألهداف الرئيسية اليت 

 
الشركة إىل يف إطار سعي " اآلخرين ناقل احلركة للمشغلنيأن تكون " يفحقيق هديها الرامي جهودها لتعمانتل تواصل 

يف  الشركة نشاط تعزيزمن خالل شركات االتصاالت األخرى لمبيعات اجلملة  اإليرادات منحتقيق منو مستدام يف 
ختتار عمانتل لتكون  عدد الشركات الدولية اليت منو خالل يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية من هاجناح يربزاألسواق العاملية. 

والذي تكون ييه  AAE-1 الكابل البحري . كذلك يإن التوقيع على نظامذلك ا يف خدمة املنطقة وما أبعد منشريكه
من املنتظر أن يزيد إمجايل عدد أنظمة الكابالت  هيف سلطنة عمان ويف يرنسا يإن نقطة اإلرساءعمانتل هي شريك 

 . كابال  00إىل عمانتل مع  ابناء نقاط إرساء هلالبحرية اليت مت 
 

عبارة عن شركة مملوكة  يعمان يرنسا وهشركة ساس بتأسيس  امت الشركةيف السوق الدويل ، ق هايز حلور تعز ومن أجل 
( يف  AAE-1)  0-الكابل البحري آسيا ايريقيا أوروبا  وإرساءمن قبل جمموعة عمانتل هبدف صيانة  %011بنسبة 

اليت من منطقة الشرق األوسط عمانتل حلورًا يف األسواق العاملية باعتبارها الشركة الوحيدة  يرنسا. أعطت هذه املبادرة
حيث ستقدم ساس  م4106هلا تواجد يف دول االحتاد األورويب . من املتوقع أن يتم تشغيل نظام الكابل هذا يف عام 
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االحتاد  أسواق دوليرصة الوصول إىل  AAE-1 نظام الكابالت البحرية اجلديد ونسورتيومكيف   للمسامهنيعمان يرنسا 
 األورويب . 

 
" اليت هتدف إىل حتقيق التميز التشغيلي 491-" عمانتل  اجلديدةتها اسرتاتيجي بتنفيذ ستقوم عمانتل م4100يف عام 

 لشركة والعملل اهلوية التجاريةواصل كذلك تعزيز تسو  ،ركة الرقمية الرائدة يف السلطنة واالبتكار وحتويل عمانتل إىل الش
مصادر  إجيادعلى  مع الرتكيز ،تنايسيةبأسعار  للمشرتكني ذات جودة عاليةخدمات  تويريو املشرتك حتسني جتربة  على

للدخل وتنويع حمفظة االستثمارات اليت تستهدف حتقيق منو مستدام يف العوائد مىت ما أمكن ذلك وتعزيز العائد 
 للمستثمرين. 

  
 طّورههيكل قطاع االتصاالت وت

 
بالنظر إىل عدد سكان السلطنة يإن قطاع االتصاالت احمللي يعترب و  ،يف سلطنة عمانترتكز عمليات عمانتل الرئيسية 

 تنقلةالثابتة واملتقدمي خدمات االتصاالت العديد من الشركات العاملة يف  توجدبشكل كبري حيث  مفتوحًا للمنايسة
حاصلني على رخصة من الفئة األوىل لتقدمي خدمات أثنني شغلني ماليوم يوجد الدولية.  وخدمات االتصاالت
شركات  2الثابتة و لتقدمي خدمات االتصاالتوثالثة مشغلني حاصلني على رخصة من الفئة األوىل االتصاالت املتنقلة 

 .حبرية حاصلة على رخصة من الفئة األوىل اتصاالتوشركة  (IGWبوابة االتصاالت الدولية )حاصلة على رخصة 
  بيع خدمات اهلاتف املتنقل. إعادة باإلضاية إىل ست شركات من الفئة الثانية لتزويد خدمات 

 
خدمات البنية األساسية  تقدميلاالتصاالت للنطاق العريض للعمل يف جمال البنية األساسية يف  يةعمانالشركة المت تأسيس 

تأثري  حىت اآلن تبنيي ملإال أنه عن اسرتاتيجية النطاق العريض مؤخراً اإلعالن مت للمشغلني .  (البصرية) لكابالت األلياف
 هذه االسرتاتيجية على املشغلني. 

 
م سلسة من املبادرات التنظيمية 4102يف عام  شهد الشركة.لنموذج عمل  تشكل جمموعة املبادرات التنظيمية حتدياً كبرياً 

الرتاخيص وغريها من املبادرات اليت سوف يكون هلا  رإطاوالوصل والربط البيين و   BULRIC الكلفة املتدرجة مثل
ومن مجيع  بشكل كاف حتليل ودراسة أثارها ، هذا إذا مل يتممناذج أعمال شركات االتصاالتتأثري بعيد املدى على 

  .قبل البدء بتنفيذها النواحي التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية
 

يف  احملتوى تويري شركاتمن  واملنايسة الصوتية ادخدماتإخنفاض لشركة اليوم من بني التحديات التشغيلية اليت تواجهها ا
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جمال خدمات اهلواتف النقالة من حيث خدمات الصوت والرسائل عن طريق االنرتنت وزيادة اإلنفاق على تطوير 
بني التحديات أيلا  التطور التقين الواضح يف األسواق العاملية. من ذاوسط ه املشرتكنيالشبكات مبا يليب احتياجات 

 واالتصاالت خدمات ادخطوط املؤجرة للشركاتيف  ةالرتاجع املستمر يف أسعار الصوت واملعلومات الدولية وزيادة املنايس
  ثر على منو اإليرادات واألرباح.ؤ وغريها اليت ت ةالدولي
 

 الفـرص والتحديات
 

صاالت أنه أحد عناصر التمكني األساسية يف حتقيق التنمية أثبت قطاع االت الرقمي،يف ظل التحول السريع حنو اجملتمع 
السلطنة. من منظور اسرتاتيجي يإن الفرص اليت تنشأ يف هذا القطاع ال ختلو من حتديات   يفاالقتصادية واالجتماعية 

ت والرسائل. العوائد اليت تتحقق من خدمات الصو  لبياناتكبرية. يهدد التحول السريع حنو االتصاالت اليت تعتمد على ا
على أية حال يإن ذلك الوضع يؤدي أيلا إىل وجود يرص للنمو يف جماالت النطاق العريض للهواتف النقالة واحلوسبة 
السحابية وخدمات تقنية املعلومات واالتصاالت وكذلك خدمات االتصاالت عن طريق األجهزة السلكية والالسلكية 

 . املتنقلةواإلعالنات 
 

الطلب الكبري على االنرتنت  معالت العاملية حاليا جبهود إلعادة ابتكار نفسها لكي تتأقلم تقوم شركات االتصا
وادخدمات املرتبطة هبا. هناك توجه يف قطاع االتصاالت لالبتعاد عن املنتجات التقليدية )الصوت( والتحول حنو ادخدمات 

اجلديدة وهوامش الربح األقل حمل خدمات حلت ادخدمات و  (.وخدمات القيمة امللاية  البياناتاجلديدة ) مثل 
 م4141بنهاية جهاز مليار  04 حنو عاملياً  نرتنتاإلاألجهزة املتصلة بعدد  تصلالتقليدية. من املتوقع أن  االتصاالت
د تشهد سوق اهلواتف الذكية منوًا كبريا حيث يزيد عدو واتف الثابتة. اهلاألجهزة املنزلية و اهلواتف النقالة و  تتنوع بني 

 . البيانات بسرعات عالية مستخدميها بشكل كبري وهو األمر الذي يؤدي إىل زيادة الطلب على 
 

. تعترب هذه  ال حتدها حدود جغراييةاليت  احملتوى تويري شركات من قبل ستغلت شبكاهتاوأ  شركات االتصاالت تأثرت 
حتديات كبرية على شركات االتصاالت  بروز دي إىلاجليل اجلديد من املنايسني العامليني وهو ما يؤ  ،الفئة من الشركات

 التقليدية من خالل حلول / مناذج االتصاالت اليت تعتمد على املعلومات . 
 

واليت كانت املصدر األكرب لنمو  –لرسائل مثل الصوت وا ذات هامش الربح املرتفعتصاالت اال منتجات وخدماتتشهد 
االنرتنت. على سبيل املثال يإن من املتوقع أن بروتوكول اليت تعتمد على  تقنياتإىل ال كبرياً   حتوالً  –شركات االتصاالت 

االنرتنت بروتوكول خدمات الصوت عرب  ( وهيVoLTE) اجليل الرابع االتصاالت الصوتية عرب شبكة يشهد سوق
 . م4141مليار دوالر حبلول عام  6ليصل إىل  منواً كبرياً باجليل الرابع 
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ن النمو املستدام يف جمال عوائد التجزئة واجلملة خاصة النمو يف عوائد النطاق العريض للهواتف الثابتة بأعمانتل يف نؤمن 
وحتويلها إىل شركة قادرة على عمانتل  نقلاإلجراءات اليت نقوم هبا من أجل  ىوالنقالة يعتمد بشكل كبري على رؤيتنا وعل

النمو يف خدمات م االسرتاتيجيات الفاعلة للمحايظة على التأقلم مع االجتاهات اجلديدة يف السوق . يتم تقيي
 التغريات التقنية يف السوق . االجتاهات و عكس تبشكل مستمر ل االتصاالت الثابتة واالتصاالت املتنقلة 

 

النطاق العريض يف سوق املستهلكني والشركات احملرك الرئيسي للنمو يف  خدمات البيانات عربمن املنتظر أن تظل 
ا ات النطاق العريض عرب مجيع شبكاهتة دخدمتقدم عمانتل حاليا أوسع ادخيارات وأكرب رقعة تغطية وجودة عالي قبل.املست

وخدمات  ADSLتوسعة شبكاهتا لتقدمي خدمات خط املشرتك الرقمي الالمتاثلي لالشركة يف إطار سعي  الثابتة واملتنقلة
 . LTE 4Gوخدمات شبكة اجليل الرابع  3Gشبكة اجليل الثالث 

 
 تحليل أداء القطاعات

 
يشتمل إمجايل إيرادات ادخدمات على اإليرادات املتحققة من خدمات اإلتصاالت الثابتة، وخدمات اإلنرتنت والبيانات، 

أعمال اجلملة )اإلتصاالت الدولية والربط البيين(. وقد ارتفع إمجايل إيرادات  وخدمات اإلتصاالت املتنقلة، وإيرادات
 م.4104عن إيرادات عام  %2بنسبة ادخدمات 

 

     
 

           "ويشتمل إمجايل إيرادات جمموعة عمانتل على نتائج عمليات شركة "وورلدكول الباكستانية لالتصاالت احملدودة
(Worldcall Telecom Limited, Pakistan (WTL))  وشركة عمان للبيانات الرقمية اليت مت تأسيسها

(، وادخدمات الدولية Wireless Local Loopخدمات احللقة احمللية الالسلكية )ة وورلدكول شركتقدم . و مؤخراً 
(، واهلواتف العمومية، وخدمات Long Distance International Services (LDI)طويلة املدى )

ة خدمات مراكز ت مؤخرا يف السلطنئعمان للبيانات الرقمية اليت أنش ، ييما تقدم شركةتلفزيون الكيبل يف باكستان
  واحلماية من الكوارث.  وادخدمات السحابية االستلايةالبيانات وخدمات 
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 ديسمرب  40السنة املالية املنتهية يف 

 األرقام بالمليون لاير   4134 4131 4132
 خدمات االتصاالت الثابتة)تشمل اهلواتف العمومية( 2091 4692 4290
 بياناتاإلنرتنت وخدمات ال 0890 6894 8190
 خدمات االتصاالت املتنقلة)باستثناء الربط البيين وشركات إعادة بيع خدمات االتصاالت املتنقلة( 40191 40098 48094
 أخرى )اإليرادات من املشغلني اآلخرين + إيرادات الربط البيين + بيع السعات + شركات إعادة البيع( 8090 8490 8290

 ات الخدمات إجمالي إيراد 84..2 2.484 2.384
 نسبة النمو  092% %.19 291%

 

إىل الزيادة يف إيرادات م 4102إىل العام  م4104ويرجع النمو يف إمجايل إيرادات ادخدمات خالل الفرتة املمتدة من العام 
اية إىل باإلضق العريض الثابت واملتنقل يف خدميت النطااليت حتققت نتيجة لزيادة عدد املشرتكني نطاق العريض خدمات ال

وات األخرية بسبب توجه نمتزايدا خالل الس اخنفاضاالثابتة  الصوتيةدمات ادخ يراداتاشهدت و العريض.خدمات النطاق 
خدمات احللقة احمللية باإلضاية إىل إخنفاض إيرادات  االتصاالت املتنقلة /النطاق العريض املشرتكني إىل خدمات

 .شركة وورلدكولل وادخدمات الدولية طويلة املدى الالسلكية
 

  
 

 العمليات المحلية -تحليل اإليرادات وعدد المشتركين 
 

 خدمات الهاتف الثابت:
، والبطاقات مسبقة الديع )املفوترة واملديوعة مسبقا( املكاملات الصوتية احمللية والدوليةاإلتصاالت الثابتة  خدمات تشمل

عن عام  %691منت قاعدة مشرتكي خدمات اإلتصاالت الثابتة بنسبة  . وقدومية )امللتقى()جربين( واهلواتف العم
على  م وهو ما يعود بشكل أساسي إىل الطلب املتزايد4102آالف مشرتك خالل عام  96. قدرهابزيادة أي  ،م4104

التخصصي واإلتصال  النطاق العريض واالنرتنت عدد مشرتكي اإلنرتنت يتلمنو  خدمات النطاق العريض الثابت.
ألف  4890 قدرهاويعود ذلك إىل مشرتكي خدمة النطاق العريض الثابت أي بزيادة  %40بنسبة اهلاتفي حيث منت 
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 .للعام السابق ألف مشرتك 4490 قدرهابزيادة  م مقارنة4102مشرتك خالل عام 
 

  
 

على أساس اإليرادات احملققة من كاية تة دخدمات اإلتصاالت الثابوقد مّت احتساب متوسط اإليرادات لكل مستخدم 
متوسط اإليرادات لكل مستخدم  يف ضااخنف وقد مت تسجيل مستخدمي اهلاتف الثابت، مبا يف ذلك اهلواتف العمومية.

إيرادات ، حيث اخنفض متوسط اإلتصاالت املتنقلة استخداماملشرتكني إىل  انتقالدخدمات اإلتصاالت الثابتة على خلفية 
. م4102ريااًل شهريًا يف عام  890 م إىل4104ريااًل شهريًا يف عام  90.من  %00بنسبة  الثابتة الصوتيةادخدمات 
 م. 4104منذ عام  %.0متوسط اإليرادات إخنفاضاً بنسبة وشهد 

 

  
 

نت خطوط اإلنرت و النطاق العريض، و ، "Dial up"باملراقمة  االتصاليرادات اإلمجالية دخدمات اإلنرتنت )اإلشهدت 
م مدعومة بنمو خدمات النطاق العريض وعدد املشرتكني، إال أن 4102خالل عام  %41املؤجرة( منوًا جيدًا بنسبة 

قاعدة  زيادةم بسبب 4102خالل عام  %6 بنسبة اخنفلتالقطاع ضمن هذا  متوسط اإليرادات لكل مستخدم
 عن طريق اهلاتف الثابت  ات النطاق العريضعدد مشرتكي خدم منووبلغت نسبة . بشكل نسيب خالل العام املشرتكني

مت  ، وم4104خالل عام  ألف مشرتك 2. بـ م مقارنة 4102خالل عام ألف مشرتك  042لتصل إىل  40%
   اإلنرتنت.دمات اإلنرتنت على أساس اإليرادات احملققة من مجيع خدمات دخ متوسط اإليرادات لكل مستخدم احتساب
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 :ةالمتنقلاإلتصاالت خدمات 
على خدمات الديع اآلجل، وادخدمات املديوعة مسبقاً، وخدمات القيمة امللاية  تشتمل خدمات االتصاالت املتنقلة

وصل إمجايل عدد يقد ، ةاملتنقلخدمات اإلتصاالت منوًا مطردًا يف قاعدة مشرتكي م 4102األخرى. وقد شهد العام 
شركات إعادة مشرتكي  ال يشمل) م4104يف عام  مشرتك مليون  4904 مقارنة بمليون مشرتك  4980 املشرتكني إىل

النمو عن العام الذي  اخنفضوحيث أن السوق احمللي يقرتب من مرحلة التشبع يقد ( ، بيع خدمات االتصاالت املتنقلة
يإن  (موبايل) تلويف حالة احتساب شركات إعادة البيع املرتبطة بعمانم ، 4102خالل عام  %0إىل  %0سبقه من 

مقارنة بنفس الفرتة من العام  %00 قدرهامليون مشرتك بنسبة منو  4960بلغ  (موبايل) تلمشرتكي شبكة عمانعدد 
 .املاضي

 

  
 

شكلت خدمات االتصاالت املتنقلة احملرك الرئيسي 
األعوام املاضية ،  خالللنمو إيرادات جمموعة عمانتل 

الت املتنقلة بالتجزئة جملموعة وقد مثلت إيرادات االتصا
م، 4102من إمجايل إيرادات عام  % 0892عمانتل 

متوسط االيرادات االيرادات  إال أن  ارتفاعوبالرغم من 
لكل مشرتك  من خدمة الديع االجل و املديوعة مسبقا

 890لاير  من  894إىل ليصل  %296بنسبة  اخنفض
  م. 4104لاير  يف عام 

 

 ةالرؤية المستقبلي
 

منــوه واحــتفا مبكانتــه كأحــد القطاعــات احليويــة مــع زيــادة املنايســة ومــع  خــالل الســنوات املاضــية واصــل قطــاع االتصــاالت
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   وادخدمات.التوسع السريع يف العديد من اجملاالت منها البنية األساسية والتقنيات 
 

خدام املعلومات وانتشار االنرتنـت وزيـادة وسـائل ظهرت تطورات واعدة كبرية خالل الفرتة املاضية منها النمو الكبري يف است
االتصال والتوسع يف تنفيـذ احلكومـة االلكرتونيـة والتجـارة االلكرتونيـة والتسـويق عـرب االنرتنـت واالتصـاالت الـيت ترتكـز حـول 

   املعلومات.
 

أن القطــاع يتحــول إىل ســحابة مــن الشــبكات العامليــة املتصــلة  بعــد التحــول والتطــور الكبــري يف جمــال االتصــاالت ظهــر جليــاً 
ندرك هـذا األمـر ونـدرك أن االسـتمرار بالعمـل بـنفس األسـلوب التقليـدي الـذي اتبعنـاه يف عمانتل ببعلها البعض. حنن يف 

 حلـــول املاضـــي ينطـــوي علـــى خمـــاطر عاليـــة جتعـــل دورنـــا مقتصـــراً علـــى تقـــدمي خـــدمات البنيـــة األساســـية ولـــيس شـــركة تقـــدمي
 اتصاالت. 

 

كذلك يإن االعتماد على الدخل املتحقق من املصادر التقليدية مثل خدمات الصوت والرسائل أصبح شـيئاً مـن املاضـي . 
يــؤدي إىل ضــغوط كبــرية علــى النمــو يف املشــرتكني  نتشــارعــالوة علــى ذلــك يــإن حتريــر القطــاع بشــكل كبــري وزيــادة نســب اال

 والعوائد.  فاظونسب االحت
 

ترغـــب يف حتقيـــق حت عمليـــة زيـــادة عـــدد املشـــرتكني واحملايظـــة علـــيهم غايـــة يف الصـــعوبة حيـــث ينبغـــي علـــى أي شـــركة أصـــب
مـن خـالل أنظمـة متطـورة وحديثـة. ميكـن  املشـرتكنيأن توير خدمات ربط معلوماتية عالية اجلـودة ومسـتدامة لكايـة النجاح 

   .مناسبةبأسعار  للمشرتكنيخدمة توصيل يائقة للشركات أن متيز أنفسها يقط عن طريق قدرهتا على تويري 
 

كما هو احلال مع القطاعات األخرى يإن قطـاع االتصـاالت يواجـه ظرويـاً وحتـديات اقتصـادية كبـرية. ويقـا لتوقعـات البنـك 
يــإن االقتصــاد العــاملي ســيعاين مــن صــعوبات شــديدة لكــي وــايا علــى معــدالت منــوه حيــث أن هنــاك  4100الــدويل لعــام 

مــن الــدول ذات الــدخل العــايل الــيت ال تــزال تعــاين مــن تــداعيات األزمــة املاليــة العامليــة  كمــا أن اقتصــاديات الــدول  الكثــري
 الناشئة مل تعد بنفس النشاط واحليوية اليت كانت عليها خالل السنوات املاضية . 

 

، الــيت تــؤثر بشــكل ســليب إليهـا ســابقاً  عـالوة علــى التحــديات االقتصــادية ، هنــاك جمموعـة مــن القــوى القطاعيــة ، الــيت أشــرنا
 وتشكل حتديات لشركات االتصاالت .  عمل الشركاتعلى مناذج 

 

خــرين ينطبــق علــى عمانتــل أيلــا ولكــن وعلــى أيــة حــال يإننــا نفخــر بقــدرة اجملموعــة علــى مواجهــة هــذه اآل علــىينطبــق مــا 
االت املتنقلــة والثابتــة ومبيعــات اجلملــة والتجزئــة يف التحــديات واحملايظــة علــى قوهتــا ومكانتهــا كشــركة رائــدة يف جمــال االتصــ

 السلطنة . 
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مـع الرتكيـز علـى امللـي قـدما  متـوازنتركز السلطنة جهودها يف الوقت احلايل على مواصلة عملية التنمية املستدامة بأسلوب 
تماعيــة ومواصــلة اإلنفــاق علــى يف تنفيــذ مشــاريع البنيــة األساســية ودعــم املؤسســات الصــغرية واملتوســطة وحتقيــق التنميــة االج

ـــة  " . كمـــا تركـــز حكومـــة الســـلطنة جهودهـــا أيلـــا علـــى جـــذب 4141مشـــاريع الصـــحة والتعلـــيم ميـــا يتماشـــى مـــع " الرؤي
االســتثمارات األجنبيــة واحملليــة للقطــاع ادخــاص وإقامــة منــاطق صــناعية جديــدة وامللــي قــدما يف تنفيــذ سياســة تنويــع مصــادر 

 االقتصاد الوطين. 
 

اعتمـــد النمـــو الكبـــري الـــذي حققـــه قطـــاع االتصـــاالت علـــى ملـــي الســـلطنة قـــدما يف حتقيـــق  املاضـــية،ى الســـنوات علـــى مـــد
هــذا الرتاجــع لفــرتة طويلــة يإنــه  اراســتمر حالــة علــى أيــة حــال ويف ظــل تراجــع أســعار الــنفط مــؤخرا ويف  االقتصــادية.التنميــة 

 صادي األوسع . االقت هإعادة تقييم قطاع االتصاالت يف سياقسيتوجب علينا 
 

مـدعوما بنمـو خـدمات النطـاق العـريض النقـال يف خـدمات اإلتصـاالت الثابتـة واملتنقلـة  إمجاليـاً شهد قطاع االتصـاالت منـوا 
خــالل الفـــرتة القادمــة خاصـــة مـــع انتشــار هواتـــف ذكيـــة  دخــدمات النطـــاق العـــريض، ونتوقـــع أن يســتمر هـــذا النمـــو والثابــت

باقــات وعــروض مبتكــرة ، وباإلضــاية إىل النمــو يف خــدمات النطــاق العــريض النقــال يقــد بأســعار يف متنــاول اجلميــع وطــرح 
مبتكــرة  نظــراً لطــرح الشـركة عروضــاً م 4102خــالل العـام  جيـداً  شـهدت خــدمات النطـاق العــريض الثابــت هـي األخــرى منــواً 

ت والـــيت تشـــري إىل أن خـــدمات التوجهـــات العامليـــة يف قطـــاع االتصـــاال مـــعمتوايقـــة نعتقـــد أن هـــذه التوقعـــات .  ملشـــرتكيها
 االتصاالت.األساسي لنمو شركات  البيانات ستكون هي احملرك

 

وزيـادة عـددهم  االعتبار مجيع هذه العوامـل يـإن اسـرتاتيجية الشـركة سـتظل مرتكـزة علـى حتسـني جتربـة املشـرتكنييف  وباألخذ
حتقيــق قيمــة ملــاية ملســامهي بغيــة فعاليــة االقتصــادية مــن خــالل االبتكــار وال قطــاع االتصــاالت والريــادة يف احملايظــة علــيهمو 

 .الشركة
 

  181عمانتل 
 

وســـرتكز هـــذه االســـرتاتيجية علـــى  م4141إىل  م4100علـــى نشـــر اســـرتاتيجية جديـــدة ســـتغطي الفـــرتة مـــن عمانتـــل تعمـــل 
الفرعيــة ومــن خــالل وحــدات حتقيــق العوائــد باعتبارهــا املكونــات األساســية مــن خــالل التوســع يف منــاطق العمــل األساســية و 

 واملويرة ألنظمة االتصاالت الرقيمة احلديثة.  كون اجملموعة املفللةتقدرتنا على التميز يف السوق وأن 
 

 حول أربع عناصر هي :  للشركةاجلديدة تتمحور االسرتاتيجية 
الرتكيــز علــى ورضــاهم مــن خــالل  شــرتكنياملتكــون ييهــا االولويــة هــي حتقيــق تطلعــات  : املشــرتكنيزيــادة توقعــات  -0

وأن تكـون أولويتنـا يف هـذه املرحلـة هـو  مشـرتكنيللنفعله وأن نكـون الشـريك املفلـل  نقوم به وما ماالتميز يف كل 
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 حتقيق أثر إجيايب طويل األمد وليس حتقيق مكاسب مالية قصرية األمد. 
 

مــن التواصــل  ائح اجملتمــعشــر الرقميــة ومتكــني كايــة  الفجــوة مــن اجــل ســد:  قيــادة التحــول الرقمــي يف ســلطنة عمــان -4
حكومـة إىل التقنيات الرقمية وندعم املبادرات اليت تقوم هبـا  اليومية أسلوب حياهتميف  بإستخدام التقنيات احلديثة

 من أجل حتويل السلطنة إىل جمتمع رقمي.  السلطنة
 

األصـول  عوائـد كيـز علـى تعزيـزالرت عـرب  مشـرتكنيللجاذبية خـدماتنا  تعزيزواليت من خالهلا ميكننا  :املبتكرةالعروض  -4
وأن من منظـور متكامـل الرقمية  املنزلية وحتسني العمليات األساسية وتقدمي خدمات جديدة والرتكيز على األنظمة

   الدولية.قطاعات األعمال ل كشريك اتصاالتنكون الشريك املفلل  
 

ـــا و  علـــى اإلســـتجابة للمتغـــرياتعمانتـــل  تعزيـــز قـــدرة -2 نعـــزز مـــن قـــدرتنا علـــى مواجهـــة : حيـــث نســـتثمر يف موظفين
" عــن طريــق حتســني العمليــات واإلجــراءات وتطــوير  491التحــديات مبــا ميكــن الشــركة مــن التحــول إىل " عمانتــل 
  البنية األساسية بالشكل الذي جيعلها األكثر يعالية. 

 
 المخاطر والتحديات

 
تعمــل حيــث  شــكل حتــدياً م والــيت قــد ت4104عــام  منــذ  مت البــدء يف تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات الراميــة إىل حتريــر القطــاع

أن أي مبـادرات مسـتقبلية لتحريـر القطـاع علـى ، وقـد أكـدنا  دخـدمات اإلتصـاالت مـويرةالشركة على التعامل معهـا كشـركة 
 الوطين بشكل عـام وقطـاع االتصـاالت بشـكل خـاص لالقتصادعتبار حتقيق منو على املدى الطويل ب أن تأخذ بعني اإلجي
 الطيــف)بــاألخص احملــدودة ، كمــا نؤكــد علــى ضــرورة تــويري املــوارد  أن يــتم تنفيــذ تلــك املبــادرات بشــكل متــوازن ومــدروسو 

 ليتم استخدامها بشكل عادل من قبل املشغلني مبا يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للسلطنة .  ( يالرتدد
 

 ومالئمتهاأنظمة الرقابة الداخلية 
 
ر لــدى الشــركة أنظمــة وتــدابري رقابــة داخليــة تــوير قــدراً مناســبا مــن اللــمان مــن حيــث ياعليــة العمليــات وكفاءهتــا، ومــن تتـوي

مل اللــوابط الداخليــة علــى إجــراءات تشــغيلية، وسياســة تبــالقوانني واألنظمــة. وتشــ وااللتــزامحيــث الرقابــة املاليــة الداخليــة، 
اءات رمسيـة تسـّهل مهـام إجنـاز املعـامالت، وقيـدها، وألايـة األصـول بشـكل يصل املهام، وتسويات دورية، وسياسات وإجـر 

 شامل ودقيق ويف الوقت املناسب.
 

ت، تتلقى اإلدارة آراء مستقلة من خالل التقارير اليت تصدرها وحدة التدقيق الداخلي للمجموعـة، وتقـارير مـدققي احلسـابا
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معاجلــة أي نقـاط ضــعف. وعــالوة  وتسـتمر يفمــة اللـوابط الداخليــة ئحــول مـدى مال املاليــة للدولـةو  اإلداريـة وجهـاز الرقابــة
وإجــراءات للصــالحيات يــتّم إتباعــه يف كايــة وحــدات ودوائــر  دليــلعلــى ذلــك، ويف إطــار الرقابــة الداخليــة، وضــعت الشــركة 

لقائمـــة. ويـــتم م بصـــفة عامـــة األنشـــطة وادخـــدمات ائـــجتـــدر اإلشـــارة يف هـــذا الصـــدد إىل أن اللـــوابط الداخليـــة تالالشـــركة. 
 بشكل دوري اختبار اللوابط الداخلية، ومراجعتها، وتعزيزها. 

 
 م4132األداء المالي والتشغيلي خالل عام 

 
  :يعات األرباحز تحليل الربحية وتو 

ـــاح قبـــل  وصـــل ـــدة واللـــريبة واإلهـــالك واإلطفـــاء  احتســـابهـــامش األرب ـــة بــــ %2291إىلم 4102خـــالل عـــام الفائ  مقارن
 م. 4104 خالل عام 2490%

 

   
 

م مقارنــة بأربــاح صــايية 4102ديســمرب  40مليــون لاير  للفــرتة املنتهيــة يف  04492 قــدرهاحققــت اجملموعــة أرباحــاً صــايية 
 مـن طفيفـاً تراجعـا شـهد هـامش صـايف الـربح و ، %496 اقـدره بنسـبة منـوم و 4104مليـون لاير  خـالل عـام  00.94 قدرها
 .  م4102ل عام خال %4092إىل  4104خالل عام  4098%

 
مليـون لاير  0290م والـيت تتلـمن خسـائر بقيمـة 4102خـالل عـام  وورلـدكول التابعـة ةالشـركداء أ بسـبب موعةتأثر ربح اجمل

م، باإلضـــاية إىل 4104ليـــون لاير  خــالل عـــام م 090ا قـــدرهمليـــون لاير ( مقارنـــة  ســائر  .09)تبلــغ حصـــة عمانتـــل منهــا 
م مقارنـة بــ خسـائر 4102ألف لاير خالل عـام  064الرقمية عن خسائر صايية بلغت ذلك، اعلنت شركة عمان للبيانات 

 إمجـايل حصـة األربـاحتعزيـز ساهم يف شركات الشقيقة لل ن األداء اإلجيايبأإال م. 4104ألف لاير  خالل عام  844 قدرها
 ( بلـغلبصـرية وشـركة خـط املعلومـاتالشركة العمانية لألليـاف ااألرباح من الشركات الشقيقة )ن جمموع أللمجموعة، حيث 

 م. 4104لاير  خالل عام  مليون 090قدرها  أرباحم مقارنة ب4102مليون لاير  خالل عام  494
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 الشركات التابعة لمجموعة عمانتل

 ة لإلتصاالتشركة وورلدكول المحدود

م، ويعود 4104عن عام  %46 بنسبةمليون لاير  منخفلة  .89م 4102بلغت اإليرادات اإلمجالية حىت هناية ديسمرب 
غرية املقاصة الدولية نظام إخنفاض اإليرادات بشكل أساسي إىل إخنفاض دقائق اإلتصاالت الدولية بعد إدخال 

(ICH كما شهد عام ،)مليون لاير   0098لتصل إىل  %0690م إخنفاض مصرويات شركة وورلدكول بنسبة 4102
مليون لاير   0290سجلت الشركة خسائر صايية خالل الفرتة بلغت و  .م4104مليون لاير  خالل عام  4094ب مقارنة 

 .%2094قدرها  ارتفاعم بنسبة 4104مليون لاير  خالل عام  90.ا قدرهمقارنة يف خسائر 

للشركة ، عززت عمانتل من جهودها إلنعاش الشركة وحتسني أدائها من  غري املرضيللتعامل مع األداء املايل والتشغيلي 
 ة اشرتاكها يف صياغة األمور االسرتاتيجية للشركة. خالل زياد

مت استحداث تغريات هيكلية يف شركة وورلد كول للمان توير نفس إجراءات الرقابة الداخلية املوجودة داخل جمموعة 
 لرأمسايلاعمانتل كما مت تويري املبالغ املطلوبة لإلنفاق الرأمسايل وضمان حسن استغالهلا من جانب جلنة تنفيذ اإلنفاق 

 واليت تلم أعلاء بارزين من إدارة عمانتل. 

 هباالقيام ومن بني املبادرات اليت مت  4102قامت شركة وورلد كول بتنفيذ العديد من املشاريع االسرتاتيجية خالل عام 
 عايلوتطوير شبكات األلياف امليرتو وتدشني خدمات التلفاز  HFCوحتسني  التشغيليةخالل العام إعادة اهليكلة 

النقاء وإبرام عقود شراكة يف البنية األساسية مع املشغلني الكبار ومن املتوقع أن حتقق هذه ادخطوات أثارًا إجيابية على 
 ط الشركة خالل الفرتة القادمة . نشا

 شركة عمان للبيانات الرقمية 

قامت جمموعة عمانتل بالدخول يف  4104يف عام 
ماية من الكوارث مشروع استثماري مشرتك يف جمال احل

واستمرار النشاط وخدمات االتصاالت اليت تعتمد على 
 احلوسبة السحابية. 

للبيانات الرقمية نشاطها التجاري يف عام  عمانبدأت 
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للبيانات عمان من أسهم  %61عمانتل من أجل تنفيذ عمليات مركز املعلومات من الفئة الثالثة . متلك  4104
 .الرقمية

حققت منوًا جيدا يف العوائد قبل خصم اللرائب على الدخل  للبيانات الرقمية قدعمان أن  يسعدنا اإلعالن عن
 م4102مليون لاير  يف عام  494حققت الشركة عوائد بلغت حيث واإلهالك يقط يف العام الثالث من العمليات. 

كذلك النظرة املستقبلية واعدة مع مشروع و  والتشغيليةتعترب املؤشرات املالية و . م4104مليون لاير  يف عام  494مقارنة مع 
 استثماري جديد كهذا . 

  العائد للسهم الواحد لمجموعة عمانتل وتوزيعات األرباح:
أربــاح بقيمــة إيــرتاض توزيــع  متومتشــياً مـع األربــاح املعلنــة يف العــام السـابق حتـايا الشــركة علــى توزيــع عوائـد جيــدة ملســامهيها، 

وقــد اكتســب ســعر الســهم مــن قيمــة رأس مــال الشــركة.  %000تشــكل والــيت م 4102 خــالل عــام مليــون لاير  86940
م مقارنـة بسـعر اغـالق السـعم 4102لاير  يف ديسـمرب  090اغلق سعر السهم عنـد  من قيمة السهم حيث %04عمانتل ل

 م.4104لاير  يف ديسمرب  090عند 
 

 

   
 

نقديـة عوائـد احملليـة الشركة تنتج من خالل عمليات 
ملقابلـــة متطلبـــات رأس املـــال العامـــل ختصـــص جيـــدة 

وقــد وصــلت التــديقات النقديــة  واإلنفــاق الرأمســايل.
مليـــــــون لاير   44496مـــــــن األنشـــــــطة التشـــــــغيلية إىل 

  من اإليرادات.  %26واليت متثل نسبة 
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 :المالي للمجموعةالمركز تحليل 
 

 
 

الرأمساليـة الـيت تلتـزم هبـا عمانتـل لريـع كفـاءة وتوسـعة  االسـتثماراتاإلمجاليـة للمجموعـة بشـكل مطـرد تعكـس  ولتنمو األص
األصـــول غـــري امللموســـة( وبشـــكل أساســـي أجهـــزة  ايلـــا تشـــملوالـــيت  تشـــكل األصـــول الثابتـــة )و شـــبكاهتا الثابتـــة واملتنقلـــة، 

 اإلمجالية للمجموعة. من األصول  %.0 نسبته ما اإلتصاالت واملرايق
 

       
 

 .04مليـون لاير  مـن  001م حيـث وصـلت إىل 4104عـن عـام  %090منـت احلصـة اجملمعـة ملسـامهي الشـركة بنسـبة وقد 
مليــــار لاير   0940مبلــــغ م 4102ديســــمرب  40بلغــــت القيمــــة الســــوقية للشــــركة بتــــاري  ،و م4104مليــــون لاير  خــــالل عــــام 

مـــن القيمـــة  %890تشــكل القيمـــة الســـوقية لعمانتـــل نســـبة . و م4104مليـــار لاير  يف الفـــرتة املماثلـــة مـــن 090 إرتفاعــا مـــن
 ة يف سوق مسقط لألوراق املالية. السوقية للشركات املدرج
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ــــغ معــــدل ديــــون اجملموعــــة إىل إمجــــايل األصــــول  ــــة ديســــمرب  %44بل  هنايــــة يف %.4م مقارنــــة مبعــــدل بلــــغ 4102يف هناي
ســالمة  يعكــس والــذي  0900للمجموعــة  معــدل األصــول املتداولــة مــن اإللتزامــات املتداولــةيبلــغ . و م4104ديســمرب عــام 

 .   الوضع املايل للشركة
 

 االئتماني:التصنيف 

من وكالة موديز، يعكس هذا ”A3“ من وكالة ستاندرد أند بورز وتقييم ”BBB“ عمانتل على تقييم  حايظت
اليت حصلت عليها الشركة خالل األعوام اإلجنازات داء واملركز املايل املستدام للشركة ويلاف إىل العديد من التقييم األ
 املاضية. 

 تحليل المصروفات التشغيلية
مقارنــة بـــ مشــكلة إرتفاعــا  ،م4102مليــون لاير  بنهايــة ديســمرب  40190 جملموعــة عمانتــل بلــغ إمجــايل املصــاريف التشــغيلية

إىل العائــد  ، اخنفـض إمجــايل املصـاريف التشــغيلية ات. كنســبة مـن إمجــايل عائـد ادخــدمم4104  خــالل عـام مليـون لاير 94.
 م. 4104يف عام  %0498مقارنة مع  4102يف عام  %.049بنسبة 

 
 اجملموعة -تشكيلة املصاريف التشغيلية 

 
 
 
 
 
 
 

 مصـــاريف التشـــغيل والصـــيانة والعوائـــد والـــرخص والرســـوم تعـــود الزيـــادة يف املصـــاريف التشـــغيلية بشـــكل كبـــري إىل الزيـــادة يف
 واالستهالك والتكاليف ادخاصة باملوظفني . 

 
 األرقام باملليون لاير  ديسمرب 40السنة املالية املنتهية يف 

 4102 4104 4104 املصاريف التشغيلية جملموعة عمانتل
 6.94 6694 6491 تكاليف العاملني

 6092 6498 .089 ةمصاريف التشغيل والصيان
 0091 0190 096 مصاريف إدارية
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 698 090 091 مصاريف تسويق وإعالن
 .449 4496 4496 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية 

 094 490 490 جممل اخنفاض قيمة ذمم مدينة
 00896 00491 06496 إمجايل املصاريف التشغيلية املمكن السيطرة عليها

 .49 490 .49 ات احملتوىمصاريف خدم
 296 090 090 مصاريف مشغل التجوال 
 4090 4094 4098 مصاريف إدارة خارجية
 0694 0896 4.91 مصاريف الربط البيين
 0290 0090 0090 مصاريف االستهالك

 690 690 696 إطفاء أصول غري ملموسة
 291 490 490 رسوم الرتاخيص السنوية ورسوم تنظيمية أخرى

 4090 4190 4.98 اإلتاوة رسوم
 00490 06.92 00094 إمجايل املصاريف التشغيلية غري املمكن السيطرة عليها

 40190 42092 .4449 إمجايل املصاريف التشغيلية

 
عند حتليل نسبة املصاريف املمكن السيطرة عليها مقابل تلـك الـيت ال ميكـن السـيطرة عليهـا حسـب التصـنيف أعـاله، يتبـنّي 

مـــن  أي عـــامني باملائـــة خـــاللنقطـــة  4 قـــد ارتفعـــت مـــن إمجـــايل املصـــاريف التشـــغيلية اريف املمكـــن الســـيطرة عليهـــاأن املصـــ
  م .4102يف عام  %.019إىل  م4104يف عام  2890%

 

 
 

 تكاليف الموظفين
ايـــا أخـــرى. ، ومكايـــهنت هنايـــة ادخدمـــة ومز ةاالجتماعيـــ التأمينـــاتتشـــمل تكـــاليف املـــوظفني الرواتـــب والعـــالوات، وتكـــاليف 

وذلــك نتيجــة للعــالوة الســنوية ويقــاً لقــانون العمــل  م4104مقارنــة بعــام  %091ســجلت تكــاليف املــوظفني ارتفاعــا بنســبة 
 ولتطبيق تعديالت الرواتب بناء على دراسات السوق واملؤشرات احمللية.  
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 مصاريف التشغيل والصيانة  
 صــيانة األصــول تكــاليف إرتفــاععــود ذلــك بشــكل رئيســي إىل وي %6بنســبة  ارتفعــاً مصــاريف التشــغيل والصــيانة  ســجلت

 . وتكاليف إستئجار الرتددات
   

 المصاريف اإلدارية
 .القانونية الرسومزيادة بسبب  %8بنسبة  إرتفاعاسجلت املصاريف اإلدارية 

 

 إنخفاض قيمة الذمم المدينة 
قيــام الشــركة بتحصــيل ك بشــكل كبــري إىل ويعــود ذلــ %20بنســبة  خمصــص اخنفــاض قيمــة الــذمم املدينــةتكلفــة  إخنفلــت

 .   الديون القدمية املستحقة هلا
 

 رسوم اإلتـاوة
، وهـذه الزيـادة تتناسـب مـع الزيـادة يف اإليـرادات الـيت حققتهـا م4104بعـام مقارنة  %4سجلت رسوم اإلتاوة زيادة بنسبة 

 .الشركة
 

   تكاليف مالية/ دخل
 لاير مليون 49268 وقدره مببلغ مقارنة لاير مليون 19084 م4102 ديسمرب بنهاية التمويل من العائد صايف بلغ

 اإلقرتاض كلفة يف لاير مليون 09024 بنحو زيادة إىل اساسي بشكل هذا يعودو  لاير، مليون 09886 قدره وبإخنفاض
على  لاير مليون 49008 بنحو  العملة صرف من الفاقد يف بإخنفاض تعويلها مت واليت وورلدكول التابعة الشركة حتملتها

 العادلة القيمة حساب يف اإلخنفاض حساب حتويل القروض وإلتزامات شركة وورلدكول بالعملة األجنبية، باإلضاية إىل 
  .لاير مليون 09104 بنحو لإلستثمار

 

 الموارد البشرية:
ــــــغ عــــــدد  ــــــات احملليــــــة( اجملموعــــــة املــــــوظفني يفبل  )العملي

 .م4102موظفاً كما يف ديسمرب  46.0
 4220نسبة العـاملني العمـانيني البـالغ عـددهم  شكلوت

مـــن امجـــايل العـــاملني يف الشـــركة. يف   %190. ،عـــامالً 
 401 غــــــري عمــــــانيني مــــــن حــــــني يبلــــــغ عــــــدد العــــــاملني 

 عامال.
 

 


