
التها ر مناقشات اإلدارة وتحل  تق

سم  ٣١عن العام الما المنت     م٢٠٢١د

  لمحة عامة  عن قطاع االتصاالت العال  

د  ات جائحة كوف  الرغم من أن تأث افة  ١٩ع  أداء  ظالل قاتمة ع  مختلف دول ألقت  ة  القطاعات االقتصاد

ة  ارە القطاع الممكن للتنم اعت ثناء إال أن هذە الجائحة أبرزت الدور الحيوي والهام لقطاع االتصاالت  ال اس العالم 

ة. ال  ةال  التقن  ع ب االعتماد ال    الذي يتم  عالمنا الحا ة أحد كذلك أن   شك خاصة  شطة ال افة األ

ة والقطاعات   ه والعلوم والتقن ف م والتجارة وال  التعل ة إ ة الصح الرعا  سواء تلك المتعلقة  نا الحا  ع

حت األخرى  جدا تعتمد  أص ل كب  خدمات االتصاالت المتقدمة. ش  ع  

ب  عدد الذين ي ا وزادة  شهد نموا كب   ة ال ة العالم د من التوجهات التقن حلول نونها ومن ذلك هناك العد

تل أو (  سلسلة ال ش لوك   ‐ )ال سارعا شهد نموا  ال نت  وقبول‐م  ان  تعتمد ع ة والخدمات ال العمالت الرقم

  ار والجراحات ال دون ط ة  الطائرات المس طة  ة والخدمات المرت  الذك ا وت والم  الرو اء واالعتماد ع األش

امل و   المعزز والمت ا عد والواقع االف اضة عن  عد وال م عن  عد والتعل ة ارات الستتم عن  ادةذات ل الق  .

 هذا.  نا الرق  ع شاط  ة ألي  ات األساس عة من المتطل لة رط فائقة ال  أن وجود وس ع  ذلك   

ة لهذە التوجهات  دة،استجا ات الجد جراء االتصاالت  تقوم  ة هذا التطور ب ة هائلة من أجل موا ل ات ه تغي

 ال اتولذلك  تق  هذە ال ة  س ات ب  ش   ة األداء و  ةأساسإ ات عال م للش ة تقد عروض خدمات رقم

ل.   ظهور وقد وقنوات توص د تماما أدى هذا التحول إ مة والخدمات و  نموذج أعمال جد  التجزئة. سوق للق

 جانب هذە  ات الواجه سلسلة من ياالتصاالت قطاع زال يال  التطورات،إ طة تحد ث و  األعمالالمرت  ذاتها ح ع

 السنو   مدى ة،ات   شهد  األخ  االتصاالت  خدمات  إيراداتهممشغ  تدفقات    مستمرا شطة انخفاضا  األ  من

ة، ة خدمات الصوت مثل  األساس  المنافسة ما صاحب ذلك من و والرسائل النص دة  خدمات الشد من مشغ

ةمواجهة مع  "OTT"المحتوى العابرة للحدود  ة األساس ات الب  ترق ثمار  الطلب.  زادة االس  للوفاء 

   جميع  ذلك،عالوة ع د  ة وتتعرض لضغط أسعار شد ورة عالم عة  ة ال انات عال حت الب عان ما أص

انات   حركة الب سارع   تحقيق الدخل األمثل من النمو الم  المشغل أنحاء العالم. لذلك أصبح من الصعب ع

 االند  المشغلون إ س   التا لفةماج واالستحواذ الخاصة بهم. و ة ال ز حلولهممع  لضمان فعال خدماتهم و  تع

ة المعلومات مجال  ة.  تقن اء والخدمات الرقم نت األش ن  و

ال ة من  رغمو ل شغ ات ال   إال أن هناك فرص أعمال السائدة،جميع التحد جاد هائلة للمشغل مسارات أعمال  إل

دة و  ات الناشئة. ذات جد مة من التقن  عام  هذا الصدد و  ق ة   قدرته التنافس   ،٢٠٢٢للحفاظ ع  قطاعس

   التحول الرق عة إ ث يتطلع االتصاالت  ات مثل ح  االستفادة من تقن ة  المشغلون اآلن إ  الحوس ع

ل الخامس و  اء والج نت األش  وان ات الرق ة "أتمتة العمل وت س "RPAالرو   فقط ل  السل  من التأث للتعا

دجائحة  ل نما  ،١٩‐كوف ضا  و . مجتمع  للتحول إالستعداد من أجل اأ   رق  

 أن ا س هناك خالف ع ات ل ل الخامس من ش كون  االتصاالت المتنقلةلج  قطاع االتصاالت له س  ع  كب تأث

  عة.  ة التا   الغالب،والقطاعات االقتصاد
ُ
ة ست ل مكن تقن االتصاالت مجال عمل خدمات توسيع  الخامس منالج

  المتنقلة ث دةستظهر ح  جد  عمل   نماذج  مجاالت    واسع  نطاق  ع  التجارة  والقطاعات ة لألجهزة تقن

 ذلك.  المعلومات اء وما إ نت األش ن  واالتصاالت و



 وفقا لتقديرات  ة الهاتف المتنقل العال طالق مشغل حول العالم  ٢٠٠ نحو  قام ،GSMAجمع ات ب ل ش الج

 من  الخامس تجارا   دولة.   ٧٠ أ ث  ال اتكذلك فإن تب ات  من   جميع أنحاء العالم لش االتصاالت 

ل  ثمار الج جالء  الخامس واالس قوة بوضح  ة هذە الفيها  ح  ةتقنأهم مة وحلول خدمات  ط دة وخلق ق جد

 ظل ة. من الخدمات اض اإليرادات انخف خاصة  د  التقل

ات و  شار ش ل مع زادة ان ات االتصاالت الرائدة الخامس،الج ا  تقوم  شغ حال قاف  اتهب مة  ا ل ش القد

 ا  والثالث إ ل الثا ددي للج ف ال ل الط ل الخامس. وتح ل الرابع والج أن يزداد هذا التوجه  المتوقعمن لج

ل واضح ل الخامس حول  ٢٠٢٢ عام  ش ات الج شار ش سارع ان م وهو  العالم،مع   بتصم سمح للمشغل ما 

ف  استخدام الط  كفاءة  ات أ ددي ش  ال قوم  ذلك،. عالوة ع  خدمات االتصاالت من المتوقع أن   مشغ

كة  ل عدد منصات الش ل الخاصة  المتعددةمن خالل تقل شغ ف ال ال ل ت د مجموعات  بهم،بتقل  األجهزة،وترش

فات.  ل التع ا ط ه س  وت

ة السحاما   عالم أحدثت الحوس ة ثورة  انات،ب   هذە فإن الب حت تغ ة أص ة السحاب ق الحوس  الط عمل ة ال

 ولهذا  االتصاالت  قطاعبها 
ُ
د ت ل العد  من المؤسسات  ق ة المستضافة حلول االتصاالت الها االستفادة منع تف

ا  ة  ساعد . سحاب ة السحاب ز ودفع عجلةالحوس    تع ار  د من  قطاعاالبت  الم االتصاالت من خالل توف

ة التوسع.  ل ندة إكذلك و   المرونة وقا ة مع زادة اعتماد األنظمة المس ة، الحوس  خدمات أمل  السحاب مشغ

طة  االتصاالت  ف المرت ال ل الت ة األ مكونات  تقل ةالب ة، ساس استخدام  الماد دة  د تدفقات إيرادات جد وتول

ندة إ ة الحلول المس  ة. السحاب الحوس

 مجال  نت إتأثر النمو  ب األ ن س ا  اء سل  لنقص الش ات ال والرقائق العال  ضطرا ، التورد  سالسلالحاصلة 

شار  ل ان ان موجودا ق ة حال  الجائحة. عوهو نفس الوضع الذي  امن مع أ ال  وعودةاالنتعاش االقتصادي و

اء  نت األش  إلن  كب ر نظام بي ائح وتط اء  عود أن تمن المتوقع ، إمدادات ال نت األش إيرادات واتصاالت إن

ة  . مسار نموها  إ العالم

ة " ج ات ف كجزء من اس   "، األصولتخف د من عدد س ا   االتصاالت  اتمزودي خدم م  التخلص مناآلن إ

كة  شطةأصول الش  ال جة  غ  ون ل. شغ ف ال ال  ت  استخدام لذلك،لتحس  ع ال المشغل ات  زاد إق

 سلسلة  مة الاألبراج ع ات نظرا التصاالت لق ئة تواجه تحد  ب د السيولة  ف وتول ال ل الت ألنها توفر فرصا لتقل

ة.  ل ة شغ ة،ا الف دة  ألخ ا ات االتصاالت المتنقلة دأت أعداد م   من  ادة السيولة وتوف بيع أبراجها ل

ف.  ال  الت

  د تأث ات – ١٩‐جائحة كوف الم    م ق تعا عد أزمة وط  أزمة 

ث ال تزال اقتصيواجه العالم  ة ح ات ظروفا صع ة  عودة  ضمانادات العالم تواجه صع شطة االقتصاد األ

ة  انت واالجتماع ما  عتها  دلطب ل كوف شطةتم استعادة ي. لم ١٩‐ق شدة  األ  تعطلت  ة والتجارة ال االجتماع

ب ال  عام  جائحةس  جميع أنحاء العالم  ات اإلغالق  امل ٢٠٢٠وعمل ل   اآلن.  ش  ح

سجل حاالت و أغلب ال تزال  الوقت، نفس  دة فاة دول العالم  بجد وس أنواع مختلفة من س  متحورات ف

د عدد الحاالت مع ع ١٩‐كوف ة ت الرغم أنها ال تقارن   الدا عود ذلك  ،اء ف د  أن إو   من العد لدان  ال

   العالم  أنحاء ها سعت جميع  وتأث  الحركة  ع  المفروضة  والقيود  تجنب اإلغالق  أجل  من انها  س م  تطع إ

ة المطافاالقتصادي   .  نها



  أ د  االقتصاد العال  حد ما   عام  عد  ٢٠٢٢عام ضعف ا فا    ٢٠٢١أن شهد انتعاشا طف ث و ة ح دا

شار  العام كرونل واسع سجل العالم ان  يناير . وفقا للمتحور أوم  الصادرة   ،٢٠٢٢تقديرات صندوق النقد الدو

 من من المتوقع أن ينخفض   عام ٥٫٩الناتج االقتصادي العال  ٪٢٠٢١    ٣٫٨و٪ ٤٫٤إ  عا  ٪٢٠٢٢ 

.  ع ٢٠٢٣و اجع إ التوا ات منها مجموعة من ال عود هذا ال ات والم دة من عدوىتحد  الموجات الجد

وس د  ف ا سوق العمل  ،١٩‐كوف ات  النفط،وارتفاع أسعار  المستمرة،وقضا والتضخم  التورد، سلسال وتحد

 عوامل  النطاق،الواسع   الضغط عو ل عاماالقتصادي والتجاري  النمو  تؤدي ا  . ش

لة من حركة ة مؤخرا  شهدت قطاعات قل ا،انتعاشا التجارة العالم   ق ة  األجهزةمثل الطلب القوي ع ائ ه ال

ة و  ون ة والسلع المصنعة األخرى. ومع خدمات ومستلزمات واإلل ة الصح ظلت قطاعات الخدمات  ذلك،الرعا

 .  السفر الدو ب القيود المفروضة ع س  الغالب  دة   مق

 االقتصاد   إعتمد تعا ف العالم مع ال العال ة تك ف  ك  ع لدان ا ة ولذلك فإنجائححد كب  تمكنت من ال ل

  مل معدالت تحقيق أق ما شوهد  ،لتطع  . اعد االجتما ات اإلغالق الشاملة وقيود الت  إلغاء عمل تعمل اآلن ع

كرونخالل   الذي شوه المستمر، متحور أوم  مستوى التوقف المفا  إ د خالل لم يتأثر السفر الجوي العال

 وم  األو ة التف سدلتا.  تحور ف ة لور من المتوقع أن تله ضارا ألنه و   األمر ل المرونة من الفوائد االقتصاد

ة  دأزمة   التعامل مع العالم عدە.  ٢٠٢٢خالل عام  ١٩‐كوف  وما 

 ٢٠٢١عام    أداء عمانتل

 من   خالل العام الثا  استمرت ح ة ال  العاد ة غ ة والسوق ل شغ ات ال  الرغم من التحد  تمكنت الجائحة،ع

 سلطنة عمان  ارها مشغل االتصاالت الرائد  اعت انتها   م  العمانتل من الحفاظ ع  حصة واستحواذها ع األ

 السوق.  من

 أنماط    ة للتحول العال  نفخر  االتصال،استجا كينا منالنجاح الذي حققناە  "الثورة  ضمان استفادة مش

ات  أفضل التقن دهم  ة" من خالل تزو  السوقوالخدمات والحلول. ال تزال عمانتل الرقم كة الرائدة    ال  قطا

ت والمتنقل  ماألسعار المبتكرة و  فضل العروضالهاتف الثا ة وتقد ة الجودة  مطورةخدمات  التنافس كة عال وش

ها    وامتال ةأ ة  تغط كة االتصاالت جغراف  سلطنة عمان.   لش

ة  ائح الجائحة،واصلت عمانتل دعمها للمجتمع خالل ف ا  المتأثرة وخاصة تجاە ال ا اقتصاد ث . وماد ساهمت ح

صا لمواجهة ال ة جائحةعروض خدماتنا المصممة خص اجات العمل عن   تلب   عد،احت م ع نت،والتعل  اإلن

ة  قطاعو  ة،الرعا  وحصل  الصح  التجار ك   مش  تقدير  ع ت عمانتل كب ا  ،من عائلة عمالء عمانتل. لع  جن

 جنب مع الحكومة   ،إ  جهود التعا لدورا رائدا  ،عد إعصار  والتأه ةالذي  شاه ارا كب د  ألحق أ  العد

  ة   من المدن الساحل ا أن تح كن غ ة السلطنة ولهذا لم  ة االجتماع ادرات المسؤول  م دة ال قامت بها الف

 التقدير وال عمانتل ائح المجتمع.  ثناءع  من مختلف 

ة   مجال تقن  السلطنة  كة الرائدة  وننا ال ل نظرا ل   الخامس،الج  الوصول الالسل   ك فإن قاعدة المش

ت  كة االثا ل لش ت  (FWA)الخامس لج ض الثا  توفر خدمات النطاق الع عا ال  جنب شهد توسعا  ا إ جن

كة  ل مع ش ــــع الخامس المتطورةالج ل مستمر و كة ش  توسيع ش ثمار  ل . نواصل االس  الخامس الخاصةالج

 جميع أنحاء السلطنة لضمان  م أفضل جودة ممكنة لخدماتنا بنا  ة توقعات  تقد كينا وتلب  . مش

ات  إالجائحة  ما هو معلوم فقد أدت د من الم ة والتجارةو ظهور العد ات المال جة  التحد التحول السائد ن

قة عمل  الرغم من و  االتصاالت.  قطاع  ط اجع  استمرار ع    اإليرادات،ال ثإال أن الطلب ع كة  تحد الش



  ثمارات  أدى إ  ضخ اس  إ  الحاجة ة. زادة المتنقلة خدمات االتصاالت  دات نفس الوقت تراجعت إيرا كب

د انت  ةالتقل   ب  شهد تراجعا ال س  الفعل  ل كب ش   التحول   إ نت  خدمات الصوت ع ث VoIPاإلن ، ح

 من الوظائف   وخسارة المالي ماش االقتصادي العال  حول العالم أدى االن  ع  خفض اإلنفاق االستهال إ

 الخدمات. 

ا مع هذا االتجاە  ،تماش ة لمجموعة عمانتل.  العال س ة الرئ ات المال ا،تأثرت المؤ "  محل أثر اإلعصار "شاه

كة عمانتل   ش  األراح المتحققة منها ع  ع التا  و  عدد  ذلك،. عالوة ع  ساهم االنخفاض الملحوظ   مش

ة من  مغادرةالناتج عن الهاتف المتنقل   الوافدين أعداد كب ل نها خدمات االتصاالت  إيرادات  انخفاض ش

 المتنقلة  ،للمشغل ة عمانتل وهو  المحلي  رح ضا ع  من السوق ما أثر أ ما  . المح سجلت مجموعة عمانتل (

مة  ق  إيرادات  ار رال  ٢٫٤ ذلك زن) إجما ،مل ل  عما  عام  ٢٫٥مقا   ار رال عما سجلت و . ٢٠٢٠مل

 ذلك زن) ص ما  ــح قدرە المجموعة (  ر  خالل عام  ٢٣٣٫٦ا ـ  ،٢٠٢١مليون رال عما مليون  ٢٢٩٫٠مقارنة 

 عام     . م٢٠٢١رال عما

 عمانتل    قوةس زر الأوجه  االستفادة منإ امل الت  مجاالت البيع والت  الجملة،مختلفة مع مجموعة زن 

ة، ،والجوانب التجارة  مدى السنوات  والتقن ات. ع ات الش ة،وعمل   األخ ة  ف حققنا وفورات كب ال اء  ت

 و    المواد،األجهزة ،والتعاون  تم  الرق  ال ة  ال  الموارد ة  تنم  برامج د من  والعد دة ر المنتجات الجد وتط

التعاون مع مجموعة زن.  ذها   تنف

 عرو   من  اإليرادات ــــع  لتن  سعيها  عمانتل  و تواصل  الرقمنة  المعلوماتض ة  الدمج  تقن ات  وعمل واالتصاالت

اء وا نت األش ن  واالستحواذ و اإلضافة إ ل الخامس.  ة  ذلك نعمللج ل شغ فاءة ال  ال  تحس من خالل ع

لفة.   الت  تحس

 مدار السنوات  ة،ع عادة األخ ة و اتنا الداخل ط عمل س ف من خالل ت ال  الت عطاء  هندستها، حققنا وفورات  و

ة لنفقاتنا  ة،األول   اإلدارة الفاعلة للموارد،واالستخدام الفعال  الرأسمال للموردين من خالل دمج العقود وتحس

 ذلك. ومن اآلن  كة وما إ   فصاعدا،استخدام الش ستمر عمانتل  لفة  س  الت دة لتحس ادرات جد ح م مع ط

ال مواصلة إجراءات  الت م   . فالتح

ثمرمن  –قطاع االتصاالت   وجهة نظر المس

 قطاع واصل ي  ومع ــها. ثم  لمس بؤ بها  الت مكن ة  ذلك،االتصاالت تحقيق نمو وأراح  ل شغ ات ال  للتحد نظرا

 تمت مناقشتها  ة ال قا،واالقتصاد حقق  سا  خدمات االتصاالت ال  ما   إيرادات مشغ ة  ة عال ه انمال  الحال عل

قة.    السنوات السا

  ة  ضغوطا  ٢٠٢١و ٢٠٢٠شهد عا  العالم من ظروف اقتصاد ث عا ات االتصاالت ح  أسهم  دة ع ا م

سة. ومع  املة  عهدها،عودة األمور لسابق  ومعمن المتوقع  ذلك،معا ، لحركة السفر أي االستعادة ال وزادة  الدو

اتونمو  االقتصادي، النمو  ل  ش  مجاالت  امس وزادةالخالج   ل المشغل شاط االندماج واالستحواذ من ق

 المعلومات ة نت  تقن ن اء،واالتصاالت و  نمو  األش  المتوقع  أسهم من مة   ات ق   ل كب ش االتصاالت 

ل.   المستق

م القطاع من منظور  ثمر،عند تقي   المس ات االتصاالت واحدة من أ  سهم األ تظل أسهم  سم  ال النمو ت

ة للتوال  العالم. استجا   المتالحقة،ة الهائل ةتقنالطورات مرونة   ع ل أ ش   ن العال ثم يركز مجتمع المس



 االتصاالت  ــــع المستمر والمع هذا التغالذين تتوفر لديهم القدرة للتأقلم مشغ  من خالل التن ــــع ي  مشار دخول 

دة و وقطاعات الخدم ةنالرقممتعلقة   ات الجد اجات  الحلولتوف  الحت ك  . المش

مات  فصاعدا،من اآلن   االتصاالت ستظل تقي قدمون خدمات متنوعة مشغ  أسواق األسهم  الذين  مرتفعة 

 الذين   عكس المشغل ة ع  خدماتالعالم  توف ثماراتهم فقط  كز اس  االتصال.  ت

 السلطنة   لعمانت وتموضعسوق االتصاالت 

سم س  التحرر فهناك وق االتصاالت ي   السلطنة  د من المشغل عملون  العد  خدمات النطاق  قطاعاتالذين 

 من  ة. ات الدول ت والمتنقل والبوا ض الثا   سهمأن  المتوقعالع االتصاالت خدمات المشغل الثالث لتدش

  النقالة المتنقلة  ة الثالث   سوق  م٢٠٢١نها  زادة حدة المنافسة  شهد تراجعا إ  االتصاالت المتنقلة الذي 

 الفعل. 

 تحت  اطؤ االقتصادي السائد وظروف السوق  ضغوطاتال يزال قطاع االتصاالت المح ةالت  نتجت  الصع وال

 عن  حد كب م الذي نفذته  ذلك،ومع  الجائحة.  استمرار  إ ــــع برنامج التطع د  كومة،الح أعقاب  ا التوقعات ت

 الوضع  العودة ما إ    تحسن نمو المتوقع أن ي أن من الطب  االقتصاد المح ل أ ا.  ش  تدرج

ا  ال ب التأث اطؤ االقتصادي الناتج عنس اء   والت ة خسائر   ٢٠٢٠منذ عام ال حركة  الوظائف أعقبها  كب

 من القوى العاملة  لدانها   دول الخليج الوافدةعودة لعدد كب    سوق إ    انخفاض كب خدمة . وقد أدى ذلك إ

قا المدفوعة  االتصاالت المتنقلة  قطاع  األمر الذي السلطنة  ُمس ا ع ل عام.  االتصاالت المتنقلةأثر سل ش

    ذلك،عالوة ع  قطا دة  ا   ةوالثابت االتصاالت المتنقلةستمر المنافسة الم  التأث ر المستمر للقطاع  والتح

 ونمو اإليرادات   حصص المشغل م المؤسسة. ع ة وق ح  وهوامش ال

 الرغم من هذە  ات،ع انتها  العام، السوق خالل   مستقرا أظهرت عمانتل أداًء  التحد  م ةوحافظت ع اد  ال

ل من     دة واختتمت ةوالثابت االتصاالت المتنقلةقطا تواصل عمانتل  الوقت نفس . العام بتحقيق أراح ج

ة  قدرتها  الوفاء بتعهداتها المال دة وتحافظ ع ذ خدمة الديون  عالج ادرات خفض فضل تنف د من م العد

ادرات  المستمرة، عبء الديون لفة و وم  الت ة الدارة اإل تحس  فعالة. النقد

شت  االتصال الذي   توف ه أثناء اإلضافة إ مشغل  الجائحة،د الحاجة إل ا  ج ات فقد وضعت عمانتل نفسها اس

  م  والتعل ة  الصح ة  الرعا  للتعامل مع  فئتها  الخدمات   أفضل قدم    والمتوسطة  والمؤسساترئ ة الصغ

كينا ومجموعة واسعة من  ها من المؤسسات.  مش  االحتفاظ  تواصل عمانتل ترك  ع ك م  المش من خالل تقد

 الجودة من أجل    كةأفضل للخدمة والتم  وضعه ال ادي المحافظة ع  .  السوق ال

ات   نماذج أعمال الناتجة علمواجهة التحد ة الهائلة  ل ات اله اتنا الثابتة  االتصاالت،ن التغي ث ش نواصل تحد

  والمتنقلة، ثمار  ة المعلوماتواالس نت و  واالتصاالت  تقن اءن ل و  األش كة و  الخامس،الج ل وظائف الش تح

 وظائف إ  إ ة اضالفعل   مع ةف كة  الش  وما تحس ة   األساس  الناجح لخدمات  ذلك. إ ل عد اإلطالق الج

  شار نواصل توسيع  ،٢٠١٩عام  الخامس  ل  ان  الج لجميع أنحاء  الخامس    السلطنة ل من الوصول الالسل

ت وخدم  . االتصاالت المتنقلةات الثا  

   

 



ة  نا المؤسس جي ات  التوجه –اس ة تغي ح  لتحقيق نمو مستدام لل

د من الضغوط   وضع الم  السلطنة   السوق   سهم دخول المشغل الثالث لالتصاالت المتنقلة إ ة ع ب ال

شهد السوق تراجعا  ات االتصاالت الموجودة وهوامش أراحها،   إيرادات خدمات  متواصالت سواءإيرادات 

عكس وجود   وهو ما  ك ة أو عدد المش  من جائحة االتصاالت األساس  ذلك فإن التعا شبع واضح، عالوة ع

د   ١٩‐كوف ق  ال عدم سم  طيئا و  زال   نما  ع  تأث ان له  األفراد موهو األمر الذي  ك ط استهالك المش

 وال  التجار ك ة. والمش  مؤسسات الحكوم  

 هذە األوضاع، فإن دخول الم النظر إ ات غل الثالث شو  ال س ث س مة ح  تراجع الق ال شك إ سيؤدي 

ة  كيها الحال  قاعدة مش  الحفاظ ع ه اساسا فرص لتحقيق النمو. المتنافسة إ   سوق ال توجد   

 خدمات المحتوى خدمات تواصل  نفسه، الوقت   للحدود مشغ وتيوب  مثل العابرة س و ستجرام نتفل وا

س أب    نموها وزادةووا ة النطاق اتسعالطلب ع ب ورة  ،ذلك ومع ،ال ال   ك  أن المش ع فإن هذا ال 

د وهو   إنفاق الم ة  قة و لديهم الرغ نفس مستوى األسعار السا انات و  زادة حجم الب  إ دفع المشغل نفس ما 

 ل مستخدم. االيراد من  متوسط 

   سعات نطاق أ  الطلب ع ادة  ة هذە ال ثمار ومن أجل موا  االتصاالت مواصلة االس طلب من مشغ ، فإنه 

 هوامش األراح.  د من الضغوط ع ضع م ة الخاصة بهم وهو األمر الذي  ة األساس ث الب ما  توسعة وتحد

  ض الم ل خاص خدمات النطاق الع ش تظهر وجود فرص نمو خاصة من نقل زال قطاع االتصاالت الثابتة و

  ل الخامس مش  الج ة  مثل تقن عة  ال ض عا  النطاق الع استخدام اقات أفضل     إ ة ل النحاس وا ال

ة.  اف ال  واألل  الالسل  

ضا  الظروف، ظل هذە  لمن الصعب أ ص التم  تخص  المشغل ثمارات  المطلوب ع ل الخاصة لالس الج

مكن أن توفرها  الخامس.     مع الخدمات الفائقة ال ل ح عة و  الخامس منالج ث ال ة،درجة ح فإن  االستجا

ة إ ان ر تحقيق عائد من م د مجموعةتط نت الحلول و من  ةجد ة المتقدمة وحلول إن اء الخدمات الذك األش

عض الوقت  كة. يتطلب   الش قة  عض التحديثات السا ارزا مع  ان   وهو األمر الذي 

  نا  ،  ضوء الوضع الحا ان ز م ادرةومن أجل تع  لم ة،عمان  ممكن أسا ل الرقم ة ش ج ات عمانتل  إس

دةالج دة  د  مستدام"لتحقيق نمو " نحو آفاق جد مة  األداة Shift Gear"ر د الق  وتول ة لتحس س الرئ

ة ج ات  هذە اإلس كينا أو مساهمينا، تب دأت  سواء لمش   ة ال س ادرات التحول الرئ  م  ع ل أ ش دة  الجد

ة  إطار  ج ات   وتركز " ٣٫٠"عمانتل إس ة عدد منع س  األعمال الرئ  : عوامل تمك  

 تحقيق ق    سهم    ال  األعمال  ع ك  مجال خدمات االتصاالت ال    وخاصة  مة ة س ة الرئ والب

ة   لالتصاالت. األساس مركز عال نا  ان  وعالمتنا التجارة وم

   تم تحقيق ذلك من خالل  و س  مشغل رق  إ  تحولنا  ع  توفرها البناء  والرؤى ال مة استخراج الق

ة.   مواردنا ال ثمار   االس ك إضافة إ ة المش ز تج انات ومواصلة تع  الب

 وخاصة  دة  الجد  للنمو من فرص األعمال دة ر مجاالت جد  تط  سنعمل ع  نحو مواز، ة  وع تقن

مة المضافة و  المعلومات  نحو واالتصاالت وخدمات الق ات الس حث عن حلول مبتكرة من خالل مخت ال

ار، عم نا. ملة من التبناء منظومة مك و انتل لالبت جي ات ا من إس  اء جزءا أساس

  ما  ط صارمة  سبق،اإلضافة إ   عأدخلت عمانتل ضوا ل تأث د  اتاإلنفاق لضمان تقل دون  ١٩‐كوف

 مواصلة  كة ع  قدرة ال ة. أن يؤثر ذلك ع ة األساس ج ات  المجاالت االس ثمار   االس



ا وحدة    عمانتل ICT المعلومات واالتصاالت  تكنولوج

ا وحدة تواصل  ة   عمانتل  ICTواالتصاالت  المعلومات تكنولوج ة،نموها بوت  الرغم م كب ات ال نع  غتحد

ب ا المسبوقة  س عود  ،جائحةها التألعمال ال املة ال  المقام األول  وهو النمو الذي  نا المت جي ات ا س  لتكنولوج

 ‐واالتصاالت  المعلومات   وال ة ومدعومة من ال ساساأل تم بناؤها ع ة األعمال األساس ج ات  الس عالمتنا  قوةمت

   والنظام  السوقالتجارة ورادتنا  شار  ال ام ات  الت عةلل  السوق والتحالفات  التا اتنا  ا ة. و  التقن

  ثمار  ز محفظة نواصل االس ا تع ة طموحات السلطنة  المعلومات تكنولوج ةواالتصاالت لدينا لتلب   الرقم ال

ز   مرا انات،تمتد ع ة  الب ة،والحوس واالتصاالت الموحدة والتعاون  ،ةالُمدار  خدمات  أمن المعلوماتو  السحاب

)UCC،(  ز ، االتصال،ومرا ش لوك  نت  وال ن اء،و ا األش الت الب  وتحل د نات الضخمة   والعد  المكوناتمن

 األخرى. 

ا مع  ة السلطنة تماش   ،٢٠٤٠رؤ ب   قطاعالي ات الرقمنة من خالل الحكو ف وال ات الناشئة.  توظ  فإنالتقن

ا  وحدة ة االستعداد  عمانتل واالتصاالت  المعلومات تكنولوج  أه  نماذج  ع  التحول الهائل   لتمك ك  المش

ل األعمال.  شغ  ونماذج 

 السوق  أسهم د  جاد وضعنا الف شار للخدمات المقدمة من   إ ل قبول واسع وان ة المعلوماتوحدة ق  تقن

ذ امع  عمانتل واالتصاالت   تنف لة األجل. االستمرار  ة ط ج ات ــــع االس  لمشار جب اإلشارة إ  هذا اإلطار، 

ــــع  أنه تم بناء ة   عمانتلواالتصاالت  المعلومات ا تكنولوجمشار ة األساس  الب  ع ل أسا كةش ل  لش الج

ة كة بروتوكول الخامس األساس نت وش  ما تم رطها عمانتل  خاصة ال االن ل كب اف  من ش كة األل خالل ش

ة الواسعة واآلمنة.   ال

ذلها   ت   إطار الجهود المستمرة ال ك   عمانتل لل ،ع ك ثمار  المش ار واالس ر نواصل المواءمة واالبت   تط

   جاهزة  لمنتجات ائح  ال  إمختلف ر  اإلضافة  ل تط  مخصصة  الحلول  مختلف الوزارات  مثل‐قطاعات

د  والمؤسسات افة والخدمات والعد م والنقل والض ة والتعل ة الصح ة والطاقة والمعادن والرعا ة والمال ف الم

  من ك ن.  فئات المش  اآلخ

 مجال  ٢٠٢١إنجازات عمانتل خالل عام  تعكس  الذي أحرزناە  ب ا التقدم ال واالتصاالت.  المعلومات تكنولوج

كة  ل لقد استفدنا من رادتنا لش مالج   الخامس لتقد قات األعمال القائمة ع ل تطب دءا الج  من حلول الخامس 

ة إشارات المرور  ات،الذك لد  جنب مع لل ا إ ديو جن الف ة  ات وحلول المراق    تقن اء االصطنا  الذ  الموا

 قمنا   ة.  الذك  والمنازل ة  الذك  المدن ــــع  لمشار اء نت األش  إن  ع  القائمة بتوسيع عروض مركز كذلك والحلول

لة  ة قا ز اتصال سحاب  مرا ن العمل الخاصة بنا لتوف  أما ر عند الطلب االتصال  نمو وهو التوجه الذي ي –للتط

ل. عة نظرا  شار أسلوب العمل من الم  الن

 ل  االستخدام  وسهلة لفة  الت ث  ح  من  فعالة
ً
 حلو  عمانتل  قدمت  المعلوماتما ة  لقطاع  تقن واالتصاالت

ع المؤسسات ة والمتوسطة   حصلت علي ةالصغ د من الجوائز ال  العد  العام،ها عمانتل خالل النمو. من ب

ا تفخر وحدة   واالتصاالت  المعلومات تكنولوج  فئت    جائزت  وهما كومكس المرموقة   من جوائز الحصول ع

الت‐ انات وحلول  تحل انات.  ةتقنالب  الب

  ا من  السلطنةمع تعا  للسلطنة من المتوقع أن يواصل  الجائحة،تدرج د من الق يتحقاالقتصاد الرق التطور م

ة  والنمو  ة ق ة وطن ج ات اس ادرات الرقمنة المدعومة  ا من خالل م  ال تزالو  ،واالتصاالت  المعلومات لتكنولوج



انت تحافظعمانتل   م ك المفضل" هع صفتها "ال  السوق  م خدمات  كونها ‐ا   تقد  والرائدة  كة األو ال

ة المعلوماتاالتصاالت و  ام تقن  سلطنة عمان. المت  لة   

عد مدى –الجملة لألعمال عمانتل وحدة   أ  نصل إ

ارز وحدة عمانتل ألعمال الجملة  تتمتع     ،حضور دو  توف  متخصصة  ةاتصاال  خدمات و  ت بزمن إستجا

ة و  ة والدول م  االتصاالت اإلقل  ة تقنات الالمنخفض لمشغ ات. متعددة س ذ الناجح  الج من خالل التنف

د   الف نا لالستفادة من الموقع الجغرا جي ات ا للسلطنة الس ق ف ق األوسط و ا وال  آس ة ب والخصائص المم

  دة ناء مجموعة واسعة من أنظمة   ،للسلطنةوالف ل االتصاالت قامت عمانتل ب ة ومحطات  كوا ة الدول ح ال

 . اإلرساء 

،العقد  خالل  ضخ عمانتل  قامت الما ة  ثمارات كب جة أعمال اس مزود  لذلك،الجملة. ون تطورت عمانتل 

 من  ة تضم أ ثمارات دول  المنطقة. تمتلك عمانتل محفظة اس الجملة  ل من أنظمة   ٢٠رائد لخدمات البيع  كوا

 من  االتصاالت  ط أ  ت ة ال ة الدول ح  جميع أنحاء  ١٢٠ال ومجموعة متنوعة من محطات  لم،العامدينة 

  إرساء الت  ا ا مدينة عمان و  سلطنةل من   ال ل  فرسا.  مرس

د من أنظمة    العد ةما يتم دعم مشاركتنا  ح ل االتصاالت ال ط  كوا د من الروا ة من خالل تجميع العد الدول

 محفظتنا  ة  ا ة الم م ة اإلقل جعل سلطنة عمان واحدةوهو األرض  المنطقة ومركزا  ما  اطا  ن ارت  األما من أ

ا  ا جذا ات دول الجملةل  مجال البيع  ةاألنظمة موفرو المحتوى و  ،االتصاالت العاملة  ة كبوا للوصول  السحاب

افة دول   .  الخليج سالسة إ  العر

ذ الناجح لال   تحقيق هذا التحول من خالل التنف ةنجحت عمانتل  ج ات   س ة  الطموحة ال عنا اغتها  تم ص

 فائقة 
ً
د ث و ــــع  ح  المشار ة،من االعتماد ع شاء أصول  الفرد الجملة" إل   امل العال  "برنامج الت عت 

ة:  الجملة التال  البيع 

ة السعة • ة ومتنوعة وعال كة دول ة ش ح ل االتصاالت ال ط  من كوا حت سلطنة ت ة العالم. أص ق عمان ب

  ةعمانتل أول مشغل خل ح ل االتصاالت ال وا .  متلك نقطة إرساء ل   االتحاد األورو

كة  • ات الش ة،مركز عمل ع مصممة  الدول ام األسب  مدار الساعة وطوال أ شأة متطورة تعمل ع وهو م

ة  اجات السوق السحاب ة احت صا لتلب الت المحت القائمة عخص ا ة ودعم أنظمة ال  جانب مراق وى إ

عة  ة التا ة الدول ح ة أو ال  عمانتل؛لاألرض

  ط  ال كس المتخّصصة  كة إ التعاون مع  ة براء   وال   ّ ط البي انات وخدمات ال د للب مركز جد

اسم عرف  انات و ز الب  ومرا عد هذا المركز  .Muscat Center 1 (MC1). البي  و انات عال أول مركز ب

ة  ة السحاب  ومزّودي المحتوى وخدمات الحوس قدم خدماته للمشغل  السلطنة  د   محا  

ات • قرب من ل إتفاق  مع ما   من  ٧٠٠لتجوال الدو  أ  خدمات تجوال  ٢١٠مشغل  اإلضافة إ دولة 

 تم طرحها حديثا.  ل الخامس ال انات الج  ب

ة،عمانتل  •   الدول   ة تدير أعمال و ة دول ةكة فرع   ةالدول الخدمات الصوت اإلضافة إ للمجموعة 

ة.  مة المضافة الدول  خدمات الق

جيتها الناج ات  تحلت بها عمانتل واس  حنجحت المرونة ال عضا ة   االتصاالت ومزودي  جذب   مشغ من أ

ة مع عمانتل  ا  لل ة ال المحتوى الدولي م  عمان.   سلطنةستضافة خوادمهم اإلقل



جة لذلك قرب من  خدمةيتم اآلن  ،ون نت  الطلب ع٪ من ٨٠ما  ط هذە لاإلن ا. ترت  عمانتل محل مستخد

ات، ا   ال  التجارة  الفوائد  إ ة،اإلضافة   واالقتصاد ة  بتج ا ا  م اطا  ارت ك  جميع  المش  ع المحسنة

ات عة واأللعاب ما  المست  ال نت عا  اإلن ة  ذلك الوصول إ ون  برنامج. اإلل   عمانتل يتم امل  العال لت

الجملة  ر نفسهالبيع  واصل تط ة و ك  من الدينام نات قدر عا ض من خالل التحديثات والتحس ةما   من موا

ة و   تطلعات و التطورات العالم   ات التغ . متطل ك   المش

 ٢٠٢١‐الموحد  األداء‐مجموعة عمانتل 

كة  ة لل ات المحل ات  زن،واإليرادات من مجموعة  األم،شمل إيرادات مجموعة عمانتل اإليرادات من العمل وال

ة األخرى.  ة والدول عة المحل  التا

           األراح والخسائر المجمعة
   ٢٠٢٠  ٢٠٢١   % ة التغ   س

  المليون رال 
  %٤٫١‐   ٢٬٥١١٫٠    ٢٬٤٠٨٫٣   اإليرادات 

        

ائب واإلهالك ل الفوائد وال   %٥٫٥‐   ١٬٠٢٦٫٣    ٩٧٠٫٣   األراح ق
        

ــح للعام   ال   %٢٫٠   ٢٢٩٫٠    ٢٣٣٫٦   صا
        

كة   ال   عزى للمساهم ُ   ٠٫٢   ٦٦٫٩    ٦٧٫١%  
        

طرة        مس   %٢٫٨   ١٦٢٫١    ١٦٦٫٦   حصص غ
        

ة ــح للف   %٢٫٠   ٢٢٩٫٠    ٢٣٣٫٦   ال
لغ ٢٠٢١المجموعة لعام لغت إيرادات  لغ ٢٫٤٠٨ م م  مقارنة   عام  ٢٫٥١١ مليون رال عما   مليون رال عما

ش٢٠٢٠ يرادات قدرها  زن،مجموعة حققة من مل إيرادات المجموعة األعمال الم. و  ساهمت ب مليون  ١٫٨٨٧وال

 .  رال عما

ة  األداء والنتائج ل شغ ة ال س  لمجموعة زنالرئ

ة  إيرادات سجلت س  ٥مجموعة زن انخفاضا ب  أساس سنوي لتصل إ امل  ١،٨٨٧٪ ع  ل مليون رال عما

    ٢٠٢١عام  مقارنة   ١،٩٩١مع  عما  رال   مليون  ٢٠٢٠ عام المثل،. ل و ساب لغت األراح ق الفوائد  اح

ائب واإلهالك ل ة وال ،مليون رال  ٧٨٠لف  أساس سنوي٥انخفاض  عما ــح عند  ٪ ع مع استقرار هوامش ال

نما  ٪٤١ ــح  ب  ال ـ  ٢٥٠لغ صا  مقارنة  قة.  ٢٥٥مليون رال عما ة السا  الف    مليون رال عما

   داستمر تأث ات  ١٩‐كوف  العمل  ع ات  التأث مه انخفاض  المجموعة، مختلف مجموعة  وزاد من تضخ

مة  ض ق  السودان والعراق. تم تخف مة العمالت   ق ه السودا ه ٥٥من  الجن ه للدوالر  جن  جن   (دوالر أم

  ) إ    ٤٢٦سودا   ما  سم ة  ،٢٠٢١د س  ب مة الدينار العرا ض ق نما تم تخف   ١،١٩٠٪ من  ١٩ب  ١،٤٧٠إ

). للدوالر  دينار عرا   ساب(دوالر أم  العمالت   حالة عدم اح ة،تأث ان من الممكن أن يرتفع نمو   األجن

ل  ساباإليرادات الموحدة للمجموعة واألراح ق ائب  اح ة  واإلهالكالفوائد وال س  أساس سنوي ١٣ب ٪ ع

. ١٧و  التوا  أساس سنوي ع  ٪ ع



ذلتها جهود ان لل     تطبيق إجراءات ارة من خاللاإلدال لفة المستمرة ع  الت ل الخسائر  المجموعة،تحس وتقل

ة  باالئتمان س ات االستحواذ  المتوقعة  ة،عمل ات و  الصح  عوامل االقتصاد تحسن مست   ل والتحس التحص

  ة.  المذكورة خالل تحقيق العوائد  الشاملة دور ال  الف

 قاعدة   ارتفع إجما ة   مش س  ٢مجموعة زن ب ـ  ٤٨٫٩٪ إ قة.  ٤٧٫٨مليون مقارنة  ة السا  الف  مليون 

ن:    أبرز المالمح  أداء محفظة مجموعة ز

تا ة ل س  ارتفعت اإليرادات ب :١   أساس سنوي لتصل إ  ( ٣١٨٪ ع ار دوالر  ١٫٠٦مليون دينار ك مل

  ل  )،أم سابوارتفعت األراح ق ائب  اح ة  واإلهالكالفوائد وال س  ١٣ب   ١٢٥٪ لتصل إ مليون دينار ك

ة  ٤١٦( س  الدخل ب ) وارتفع صا  ٧مليون دوالر أم  ( ٨٠٪ لتصل إ )  ٢٦٦مليون دينار ك دوالر أم

ائب واإلهالك  ل الفوائد وال ت" عن تحسن هامش األراح ق كة "زن ال صلمليون). أعلنت   ٪. ٣٩ إ ل

ة ة السعود ة الع ة  سجلت: الممل  اإل زن السعود لغت استقرارا  ار رال سعودي ( ٧٫٩يرادات  ار  ٢٫١مل مل

  ة  )،دوالر أم س ائب واإلهالك للعام ب ل الفوائد وال نما انخفضت األراح ق  أساس سنوي لتصل ٩ب ٪ ع

  ار رال سعودي ( ٣٫١٣إ  مليون دوالر  ٨٣٦مل ائب واإلهالك وهو  )،أم ل الفوائد وال عكس هامش أراح ق ما 

ة  س ان إبرام ٤٠ب ة ٪.   التنازلاتفاق  انخفاض  هيئة االتصاالت  عم اإلعفاء ا  س  رئ
ً
ة المعلومات عام وتقن

 الدخل  ائب واإلهالك. سجل صا ل الفوائد وال   ٥٧مليون رال سعودي ( ٢١٤األراح ق  )،مليون دوالر أم

ة وهو  س عكس انخفاضا ب  أساس سنوي. ١٧ما   ٪ ع

ة  إيراداتانخفضت  العراق:  س  ١٨زن العراق ب ،ر مليون دوال ٧٦٩٪ لتصل إ ل وانخفضت األراح  أم ق

ساب الفوائد  ائب  اح ة  واإلهالكوال س  ١٧ب  أساس سنوي لتصل إ  ( ٣١٢٪ ع ٪ ٤١مليون دوالر أم

ــح هامش  ل خصمال ائب واإلهالك ق مة العملة واستمرار قيود اإلغالق. سجلت الفوائد وال ب انخفاض ق س  (

ة قدرها  اتالعمل  لعام مل ٤٢أراحا صاف  أساس سنوي. ٤٧ قدرە انخفاض ،٢٠٢١يون دوالر أم  ٪ ع

 : السودان
ً
ة  الدوالر، مقومة س  ٢١انخفضت اإليرادات ب  أساس سنوي لتصل إ   ٣٣٠٪ ع مليون دوالر أم

امل عام  ة  إال أن ،٢٠٢١ل س ائب واإلهالك انخفضت ب ل الفوائد وال  ٤األراح ق مليون دوالر  ١٦٤٪ لتصل إ

،  مدعوم أم
ً
 العكس من  ة ف. ع ال انخفاض الت ا  ة  ذلك،جزئ س  الدخل ب  ٧٠ارتفع صا صل إ  ١٠٣٪ ل

ب انخفاض االهالك واإلطفاء وانخفاض خسائر  س   فمليون دوالر أم  سعر   العمالت.  الفارق 

ة  األردن:  س  ٣ارتفعت اإليرادات ب  ( مليون ٣٥٤٪ لتصل إ ).  ٥٠٠دينار أرد ل،مليون دوالر أم المقا نمت  و

ل ا ساب األراح ق ائب ح ة  واإلهالكالفوائد وال س  ٦ب  أساس سنوي لتصل إ   ١٦٣٪ ع مليون دينار أرد

  مليون ٢٣٠( عكس هامشوهو  )،دوالر أم ــح ما  ة  ر س  الدخل ٤٦ب لغ صا  .٪٩٤ )   ١٣٢مليون دينار أرد

 مليو   األبراج. ٦٦ارتفاع  )،ن دوالر أم عادة تأج جة ألراح بيع و  أساس سنوي ن  ٪ ع

ن ح ة  حققت: ال س  اإليرادات ب ن نموا  ح  ٥زن ال  أساس سنوي لتصل إ   ٦٥٪ ع ح مليون دينار 

لغت األراح  ١٧٢(  .( ساب الفوائد مليون دوالر أم ل اح ائب واإلهال ق  ( ٢٢ك وال ح  ٥٨مليون دينار 

   قدرها  )،مليون دوالر أم ادة  أساس ٢ب عكس هامش وهو  سنوي،٪ ع ساب األراح ما  ل اح الفوائد ق

ائب واإلهالك ة  وال س  الدخل ٣٤ب لغ صا  .٪٥٫٦ )  ح ).  ١٥مليون دينار   مليون دوالر أم  

   

   



ثناء مجموعة زن) اس  أداء عمانتل (
ة  والثابتة،خدمات االتصاالت المتنقلة ( ات عمانتل الدول ات الوال  ال ة  عة المحل ات التا قةذات األغراض الخاصة وال  )شق
   

  ة ات المحل  العمل  لشمل  الثابتة،خدمات االتصاالت عمانتل

 المتنقلةو   االتصاالت  (خدمات ة  الدول  وعمانتل ،OTI   ذراع‐)

كة عمانتل ال الجملة ل ة البيع   مجال األعمال الدول عاملة 

  خدماتل  (عمان  لعمانتل عة  التا ات  وال انات الصوت للب

ارك" ة "عمان داتا  اء  كة ،الرقم نت األش كة و  "ممكن"إن

 ). "انفوالينخط المعلومات "

اطؤ  ب الت س   ل أسا ش   فة  لظروف السوق الضع جة ن

 االقتصا  و  السائد،دي اتاستمرار  والتحد ة  الجائحة ل شغ ال

  األخرى، ة س  ب  انخفاضا  عمانتل   ٠٫٣سجلت   ٪

  اإليرادات  عام  خالل  زن) ثناء اس ث  م٢٠٢١( ح

 السنة  ٥٣٣٫١انخفضت اإليرادات من    مليون رال عما

  ة   ٢٠٢٠المال  م  عام  ٥٣١٫٤إ    عما  رال مليون

. م٢٠٢١  

تحت ضغط سلطنة  ال االتصاالت المتنقلةظل نمو سوق 

ة  هائل،  الدول  السفر  قيود  من  سلسلة  استمرت ث ح

اتو   مدار العام.  متطل ل متقطع ع ش   اعد االجتما  الت

 أسواق العمل  اطؤ  د من فقدان و أثر الت ة العد  سوق االتصاالت المحل ا ع  تراجع وهو الوظائف سل ما أدى إ

قا خاللخدمات االتصاالت المتنقلة المدفوعة  سوق  العام.  مس  

مةال   المطلقة، ق  عدد مش    ومع االتصاالت المتنقلةسجلت عمانتل انخفاضا   ذلك،. نجحت عمانتل 

  ادي وضعها الحفاظ ع   ال  سوق مستحوذة ع  حصة    السلطنة. االتصاالت أ

    ٣١ح سم  لغت قاعدة  ،٢١د ك  لعمانتل  المش ات إعادة بيع  معمليون  ٣٫٧٢مليون ( ٣٫٢١المحلي

ل قاعدة خدمات االتصاالت المتنقلة  ) مقا ك لغ  مش ة ت ات إعادة بيع  معمليون  ٣٫٩مليون ( ٣٫٢٧إجمال

 عام خدمات االتصاالت المتنقلة  (٢٠٢٠ . 

ة  ة المنته ة المال سم ٣١اإليرادات للف            د

  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  المليون رال 

ة المعلومات واالتصاالت) (شاملةخدمات االتصاالت الثابتة    ١٥٩٫٤  ١٥٦٫٠  ١٤٧٫٢  تقن

  ٢٢٤٫٨  ٢٣٨٫٣  ٢٧٠٫٣  خدمات االتصاالت المتنقلة

  ١٣٦٫١  ١٣١٫٥  ١٣٣٫٠  أعمال الجملة 

 اإليرادات    ٥٢٠٫٣  ٥٢٥٫٨  ٥٥٠٫٤  إجما

عة ة التا ات المحل   ١١٫١  ٧٫٣  ٣٫٩  إيرادات ال

 اإليرادات من عمانتل  عة –إجما ات التا   ٥٣١٫٤  ٥٣٣٫١  ٥٥٤٫٣  ال

ة النمو %    %٠٫٣‐  %٣٫٨‐  %١٫٥  س



ةفضل  عمانتل،تمكنت  ج ات ق  اس س ة،ال اق  قطاعات االس ض  خدمات النطاق من تحقيق نمو  ت الع الثا

الجملة. واصل يراداتو  ،االتصاالت المتنقلة ذات الدفع اآلجلوخدمات  تراجعه شاط خدمات الصوت  البيع 

   خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة. المستمر ع

ة  الثابتة نموا خدمات االتصاالت سجلت إيرادات  س  إيرادات خدمات النطاق  ٪،٢٫٢ب   ل رئ ش وساهمت 

ض  ت الع انات خدمات الو الثا  ب  التجار ك  انخفضت إيرادات للمش ةخدمات االتصاالت . س  ب  المتنقلة

٥٫٧،٪    استمرار االنخفاض  رجع ذلك أساسا إ  الدفع المسبق.  إيرادات خدماتو  

اح  ل األر ائب  الفوائد  خصمق احوصا  واإلهالكوال ن): لغ شاملة ( األر  مجموعة ز

ب ل  عمانتل انخفضت أراح اإليرادات،انخفاض  س سابق ائب  اح مليون  ٢٠٥٫٢من  واإلهالكالفوائد وال

 عام      ٢٠٢٠رال عما  عام  ١٩٠٫٠إ   ائب . سجل هامش ٢٠٢١مليون رال عما ل الفوائد وال ــح ق ال

 عام ٣٨٫٥من  واإلهالك انخفاضا   ٪٢٠٢٠    عام ٣٥٫٨إ  ٪٢٠٢١ . 

ة) قدرە   العض عة غ ات التا ثناء ال اس ــح (  ر ة  ٧٣٫٢سجلت عمانتل صا  السنة المال   مليون رال عما

ـ ،٢٠٢١  عام  ٧٧٫٣ أراح قدرها مقارنة     أساس سنوي.  ٪٥٫٣ قدرەانخفاض أي  ،٢٠٢٠مليون رال عما  ع  

   

 

االستحواذ   لفة الفوائد المتعلقة  ساب ت ات الموحدة لمجموعة عمانتل. يتم اح  الحسا  زن   ع

 المركز الما 

 

   

   



ة   تعكس األصول اإلجمال النظر إ  لعمانتل  ةمتانة المركز الما ثمارات العض ة األ  االس ة(الب كة)  ساس للش

ة  العض   وغ  زن). ل(مجموعة   ش  المتداولة  غ  االتصاالت  عمانتل،لاألصول  معدات  أسا ل ش و

ثمارات والمرافق ا  واالس ة حال كة٪ من ٨٣٫٥س ة لل  . قاعدة األصول اإلجمال

  

ان الديون والتعهدات:  ة الفوائد و  تغط

م قدرة   عمانتل يتم تقي ار خدمة ع  االعت ه لالستحواذ  الدين عند األخذ  ل الذي تم الحصول عل ة التم خلف

  مجموعة ع ة  ج ات  عام حصة إس ه من التعهدات . تمكنت عمانتل من تجاوز ٢٠١٧زن  المستوى المتفق عل

ة مع الجهات المقرضة   المال ة    ٣١للسنة المنته سم  . ٢٠٢١د  

   ع  عمانتل  الحافظت  التعهدات ة  المال ة ل مرغ  ق من

 خالل عام   م. ٢٠٢١المقرض  

  ة قدرها  ذلك،عالوة ع ة فائدة عال ة تغط س حققت عمانتل 

 وهو  ٤٫٣٩xمضاعف   المتفق عليها و ة األد س ما يتجاوز ال

 . ٤x مضاعف  

   إ  الدين  صا ائب لغ  وال  الفوائد ساب  اح ل  ق األراح

 المتفق  ٣٫٠٤مضاعف واإلهالك  الحد األع  مقارنة  ه و  عل

 . ٣٫٧مضاعف 

  شهدت ة س  ب  زادة  المساهم  عام ٦٫٣حقوق  خالل ٪

٢٠٢١   من  المساهم  حقوق  وارتفعت  رال  ٦٤٨. مليون

 عام      ٢٠٢٠عما  عام  ٦٨٨إ    . ٢٠٢١مليون رال عما

  لغ    نمو مركب معدل    المساهم  حقوق  ٣٫٩نمت   ٪

ة.   السنوات الثالث الماض

 

كون:   اإليرادات والمش

 : ثابتةخدمات االتصاالت ال

ة خدمات االتصاالت الثابتةشمل  ة والدول ت الثابتة والنمن الهواتف  خدمات الصوت المحل ض الثا طاق الع

نت الم انات الوخدمات ؤجر واإلن اب ت  شهد متوسطت. لل  الهاتف الثا الدفع والمفوتر)  (مسبقعدد مش

ة  س   ٪،٨٫١انخفاضا ب نما سجل مش ة  ب  تقن ت القائم ع  الثا  ذلك الالسل ما  ت ( ض الثا النطاق الع

ل  ة  الخامس)الج س ة ١٫٨نموا ب  . ٢٠٢١٪ خالل السنة المال



   

 

 اإليرادات المتحققة تم ا  خدمات االتصاالت الثابتة اعتمادا ع ل مستخدم  ساب متوسط العائد من  من ح

  ض. استمر  الثابتة،الهواتف جميع مستخد انات والنطاق الع  ذلك خدمات الصوت والب متوسط العائد ما 

ل مستخدم تلخدمات  من   خالل عام  الهاتف الثا النمو العام  ،٢٠٢١ التحسن ح   ل أسا ش مدفوعا 

ت. ارتفع متوسط للنطا ض الثا ل مستخدم من ق الع  عام  ٢٠٫٩الدخل ل ا   شه   ٢٠٢٠رال عما  ٢١٫٦إ

ا خالل عام   شه  . ٢٠٢١رال عما

 : خدمات االتصاالت المتنقلة

ل  نمو سوق  استمر تأثر  ش ة   خاللخدمات االتصاالت المتنقلة المحل  االقتصادي  ٢٠٢١عام  كب ب التأث س

 ل د  جائحةال ل و  ١٩‐كوف شغ ه   األخرى،السوق ظروف وظروف ال قا. ما تم اإلشارة إل ا مع االتجاە تماش سا

 سلطنة   قاعدة م عمان،العام للسوق  ضا انخفاضا   الدفع سجلت عمانتل أ ض والذي تم ت المسبق،ش ع

ا من خالل النمو ال أثت د ە جزئ  الهاتف  ج  اآلجل.  المتنقل بنظام الدفعلمش

 المتواصل ك ة  إال أنه ومع ال  إدارة تج ،ع ك ات ت المش ج ات ل واس ل األسعار و  الخدمات،وص المبتكر ه

  ز إإضافة   تع كة،جودة  السوق خالل عام من المحافظة عمانتل تمكنت  الش  رادتها   ٢٠٢١ع شمل .

   عمانتل مش  االتصاالت المتنقلة  مة محفظة مش ها من العروض ذات الق الدفع اآلجل والدفع المسبق وغ

 . المضافة  

   

  االتصاالت المتنقلةخدمات الخاصة واصلت إيرادات التجزئة  ،٢٠٢١ خالل عام  قطا   مسار نموها السل

ض،الصوت والنطاق    الع  االنخفاض  رجع ذلك أساسا إ الدفع المسبق. انخفضت مساهمة  إيرادات خدماتو

 ٤٥من  خدمات االتصاالت المتنقلةإيرادات   عام  ٪٢٠٢٠    ٤٣إ  وانخفضت إيرادات ٢٠٢١٪ خالل عام .



ة  االتصاالت المتنقلةخدمات  س  انخفاض إيرادات الخدمة . ٢٠٢١٪ خالل عام ٥٫٧‐ب  إ ل أسا ش عود ذلك  و

 شهدت تراجعا  ة ال ة  الصوت س  أساس سنوي. ١٤‐ب  ٪ ع  

 

ل:  شغ ف ال ال  ت وفاتلغ إجما ة")  الم ل شغ ة ("النفقات ال ل شغ  عام  ٤٤٧ال    ،٢٠٢٠مليون رال عما

فة قدرها  ادة طف  ٠٫٧أي ب  . ٢٠٢٠٪ عن العام الما

  ل أسا ش ة  ل شغ  النفقات ال ادة  ل هذە ال سج تم 

  لفة  ت  حساب عات،ع ب  المب س    سجلت زادة وال

ن   تك   عات األجهزة أي زادة حص اإليرادات،التغي ة مب

   انتقال  عن  الناتجة ك  اآلجل  المش  الدفع  خطط إ

ت و   الثا ض الالسل دة للنطاق الع ا  والقاعدة الم مش

افخدمة  ة األل  المنازل.  ال  إ

  ة من إجما ة مئ س ة  اإليرادات،ك ل شغ ة ال س ظلت ال

 اإليرادات عند   عام ٨٤٫١إ  ٪٢٠٢١   ـ ٪ ٨٣٫٣مقارنة 

ب الوفورات الناتجة ٢٠٢٠ عام المسجلة  س   شغ  اإلنفاق ال  معظم عنا عن . وقد تحقق االنخفاض 

 اعتمدتها عمانتل.  اجراءات  نطاق واسع ال لفة ع  الت  تحس

  ة  ة المنته سم ٣١السنة المال           د
    ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  مليون رال عما

عات لفة المب   ١٩٩٫٨  ١٧٩٫٧  ١٨٦٫٠  ت
ة  ل شغ وفات اإلدارة وال   ١٣٢٫٥  ١٣٤٫٥  ١٥١٫٩  الم

  ١٠٥٫٧  ١١٦٫١  ١١٥٫١  اإلهالك واالستهالك 
  ٩٫٢  ١٣٫٨  ١٥٫٠  مخصصات الذمم المدينة

ة ل شغ وفات ال  الم   ٤٤٧٫١  ٤٤٤٫٠  ٤٦٨٫٠  إجما

 

ة واإل وفات الرأسمال  هالكالم

   اللغت  النفقات ة  اإل رأسمال ة  جمال  ٦١٫٣لعمانتل

   خالل  عما  رال   العام،مليون ة شمل  الب نفقات

ةاأل  كة  ساس  للش .  ٥٧٫٨لغت وال  مليون رال عما  

 عمان  كة  ل ة  اإلجمال ة  الرأسمال  النفقات لغت

ارك) ة (عمان داتا  انات الرقم عة لعمانتل  للب  ٠٫٧التا

   (متضمن  )  ٥٧٫٨مليون رال عما مليون رال عما

وفات ع يتها األ  م ةب ة خالل العام. تقنال ساس

ة  س  ب  انخفاضا كة  للش ة  الرأسمال  النفقات سجلت

ة.  ٢٠٢١٪ خالل عام  ٣٤ كة الناتج عن اضطراب سلسلة التورد العالم م معدات الش سل ب تأخر   س



  ة األخرى خالل نواصل إعطاء األول كتنا والنفقات الرأسمال ثمارات  العام،ة لش االس ام   الق  ع  األسا ك مع ال

   نحو  الموجهة   النمو،الهامة كة  ش  بناء  تدعم  وال ل ادرات الخامس،الج ا  وحدة وم  المعلومات تكنولوج

 ذلك.   واالتصاالت والرقمنة وما إ

اح عائد السهم  ــــع األر  وتوز

 مدار  ت لألراح ع ــــع ثا  مع توز دة مع المساهم  عالقة ج  الحفاظ ع  سنوات. الستمر المجموعة 

ة   السنة المال ل سهم  ــح المجموعة ل   ٢٠٢١ظل ر دون تغي

  العام الما  ٢٠٢٠مقارنة  ة  ة للسنة المنته س ال  .٣١   سم د

ة السهم عند  ،٢٠٢١ ل رح سج ـ رال ع ٠٫٠٨٩تم   مقارنة  ما

لة من عام  ٠٫٠٨٩ ة المقا  للف  . ٢٠٢٠رال عما

  ة  المال  للسنة ة س  أراح أ ،م٢٠٢١ال ــــع  بتوز  المجموعة وصت

 تعادل  سهم،  سةب ٥٥ قدرها  ع. ٥٥وال ٪ من رأس المال المدف

  ة الدفع  ــح المجموعة. ٦١٬٥س  ر  ٪ من صا

 خالل عام  د النقد المح ت عمانتل من تول ب  ٢٠٢١حس س

    تحس ة ل عمل  التحص  وزادة  العامل  المال  رأس إدارة

داد   . واالس

ة من األ  لغ  التدفقات النقد ة شطة صا ل شغ مليون  ٢١٥ال

 عام    ـ  ٢٠٢١رال عما  عام  ١٦٩مقارنة    مليون رال عما

٢٠٢٠   عام  الناتج خالل  النقد مثل  و .٢٠٢١   ٪ من  ٤٠٫٥م

  ل  اإليرادات،إجما  عام  ٣١٫٦مقا  ٪٢٠٢٠ .   

 

ات  ج ات ة أ كفاءة نقل األصول اس  لجهات خارج

   عمانتل س ة تركز عإإ ج ات اع اس شمل ذلك إجراءات التخلص  ت  كفاءة و ة أ نقل األصول لجهات خارج

ة  ستمكننا من  من المديون دارة الديون ال ز مستوى الو كة وتع ة ال ان ط م ة إسيولة. أبرمت عمانتل ض تفاق

ة األ  مجال  كة تعملمع  ةالب ة االتصاالت المتنقلةألبراج  ساس كة الدول    إل  و ليوس تاورز   ،ه

ث  بيع عمانتل ح ة هذە موجب س يتها األ االتفاق ةب شطة ساس   ل  الغ .  ٥٧٥مقا  مليون دوالر أم

 بيع  ة ع جار وخدمة لمدة  من أبراج االتصاالت المتنقلةبرجا  ٢٨٩٠تنص االتفاق ارات  ١٥مع عقد إ عاما مع خ

 مراحله    د. اإلغالق الما ا. التجد كتمل ق ة ومن المتوقع أن   األخ

   مسقط.  ذلك،عالوة ع  مدينة العرفان  قع   الذي   الرئ  المب ثماراتها  ل اس س ضا ل تخطط عمانتل أ

ل  من خالل ه  المقر الرئ  مب ثمار عقاري تتضمن الخطة بيع وتأج سمح  ،REIF صندوق اس دورە س والذي 

للعمانتل  س د سيولة   ب ة،هذا األصل وتول طرة ع كب درجة من الس ثمار العقاري مع االحتفاظ   صندوق االس

REIF . 

  



ف االئتما    التص

ف  ل مؤسسة من‐BBتحتفظ عمانتل بتص ش لخدمات  ق ف،في ف مؤسسة   التص  تص ما حصلت عمانتل ع

ة  ل مؤسسة موديز.  Ba3مستوى عند ”) CFR“(عائل  من ق

ف  لمودي،وفقا   ال يزال تص م مخاطر االئتمان  متوافقا  Ba3لعمانتل خط األساس االئتما سلطنة الخاص مع تقي

ة  عمان، ل شغ ات عمانتل ال  متانة عمل  السلطنة إضافة إ  سوق االتصاالت  طر  كة المس عكس وضع ال و

خص    مدعومة  السلطنة    االقتصادي اجع  ال  من  الرغم  نحو خدمات ع وري  ال  االستهال ائص اإلنفاق

ائب  االتصاالت.  ساب الفوائد وال ل اح  هوامش أراح ق ة  واإلهالكتواصل عمانتل الحفاظ ع س  ٣٥ب ٪ ع

دة.   اإليرادات والسيولة الج  الرغم من الضغط ع

الة و  ش،ما أشارت و مفإن ال في  المستقل لعمانتل  تقي ة االئتما  مرت   ادي لسلطنة أأ ف الس  من التص ع

 الحكومة ‐BBعمان عند " ة ب  الق ة المعتدلة إ ل شغ ة وال ط القانون  الروا النظر إ االت  وعمانتل،". و فإن و

 من سلطنة عمان.  ف ائتمان عمانتل أع ف ال تتصور أن تص  التص

  ز كفاءة الوضع االئتما ات  لعمانتلما يتم تع ة، مواجهة التحد ل شغ   ال ل أ ش   ك   من خالل ال  توف ع

ة   تج ــــع الخدمات وتحس ف وتن ال  الت ك دة المش ات الجد   واالستفادة من التقن  ذلك،ومع  ذلك. وما إ

طرة عليها مثل سوق مكن الس  ال  د من العوامل ال ودخول المشغل  الخامل االتصاالت المتنقلة خدمات فإن العد

اجع المتواصلو ، االتصاالت المتنقلةالثالث لخدمات  ف الذي  الصوت،إيرادات   ال  الضع ونمو االقتصاد ال

وس ب متحورات ف س د  يزداد ضعفا  ل. ل هذا قد   ،١٩‐كوف  المستق ة  فاتنا االئتمان  تص  ضغط ع  

ة  ة الداخل  : ومالئمتها أنظمة الرقا

ة توفر  ة داخل ات رقا كة أنظمة وعمل ة تمتلك ال ث الرقا ات وكفاءتها من ح ة العمل ا من ضمان فعال قدرا مناس

  ام  واالل ة  واللوائحالداخل  القوان .  شمل  و  اإلجراءات ة  الداخل ط ة،الضوا ل شغ  و  ال اسة  س المهام فصل

ات، اسات واإلجراءات  والواج ات الدورة والس س سهل وال   ة ال ة  ودقتها المعامالت  مهام إنجاز الرسم وحما

 الوقت المناسب. األصول  امل ودقيق و ل   ش

 اإلدارة   تصدرها وحدة تتل  للمجموعة أراء مستقلة من خالل التقارر ال ات وتقارر التدقيق الداخ  الحسا  مدق

ة واإلدارة للدولة ة المال ة  وجهاز الرقا ط الداخل ة الضوا عالوة  ضعف. أي نقاط  وتواصل معالجةحول مدى كفا

 إطار   ذلك و ةع ة الداخل ضا،. الرقا ات يتم  أ جراءات للصالح ل و كة دل هوضعت ال افة وحدات  العمل   

كة. ودوائر  صفة عامة األ اإلشارةوتجدر  ال ة تالئم  ط الداخل  أن الضوا شطة والخدمات القائمة  هذا الصدد إ

ل  ش تم  ار و نها الضو  دوري اخت ة ومراجعتها وتحس ط الداخل  . ا

 تنااش

ة والالسلخدمات اصفتها مزودا رائدا ل  الالتصاالت السل اجات االتصاالت   احت ل  مدى سلطنة ة  عدة ع

ة عقود، ة أساس املة  متطورة وحديثة فقد طورت عمانتل ب ات المت ةللش ة واسعة  طوال هذە الف توفر تغط

ة اتصال سلسة ل كينا وتج  . مش

ات الواسعة منسهم مجموعتنا  ة المتقدمة  المتعددة، االتصاالت المتنقلةاالتصاالت  تقن ة األساس لخدمات والب

ثماراتو  الثابتة،االتصاالت  ل االتصاال اس  مجال كوا ة نا الواسعة  ة الدول ح الت إرساءومحطات ت ال ا  ، ال

افة  جعل عمانتل ة  اجات االتصاالت محطة واحدة لتلب ل  احت . فئات ل  المجتمع العما



ات  ش ل  االتصاالت المتنقلة تغ ل الثالث والج انالمناطق المأهولة ٪ من ٩٩٫٤و٪ ٩٥٫٣الرابع من الج  الس

 .  التوا  من  تمتلك ع  سلطنة من ال٪ ٩٠أ ة  مان وحدات السكن
ُ
 ع  خدمات النطاق القدرة  الوصول إ

ض  ت. خالل عام الع كةواصلنا  ،٢٠٢١الثا اف الا توسعة ش ة ة ألل ان ثافة الس  مختلف المناطق ذات ال

 جميع أنحاء  ة   . السلطنةالعال

كة تعد  طلق ش  السلطنة  ل عمانتل أول مشغل اتصاالت  لالج ش  عام  الخامس   أخذت ٢٠١٩تجاري  .

ادرة مرة أخرى  طلق خدمات  لتكونعمانتل زمام الم ة ا االتصاالت المتنقلةأول مشغل   تقن ل ع  لج  الخامس 

ساهم عروض ٢٠٢١يناير  ل . س لالج ش  مختلف   الخامس   ع  جهود التحول الرق   من خالل  القطاعاتكب

ات الثور   تقن ل تب ة سه عة،ة الصناع .  الرا اء االصطنا اء والذ نت األش ن ة و  مثل المدن الذك

ل الخامس  كة الج ة ش  حركة  لتالئمتواصل عمانتل توسيع نطاق تغط د ع ا   االتصاالت الطلب الم دة ال الجد

استمرار. م ت  ن خاللتتطور   الثا ض الالسل ة خدمات النطاق الع ل استخدام تقن  ،(FWBB)لخامس االج

  عة  نت فائق ال  خدمات ان  عمانتل الحصول ع عاتمكن لمش   منازلهم    ١تصل إ ت  جا ج

ة.   الثان

  ،لتحقيق األهداف الموضوعة
ً
نا  مستق جي ات ند اس   س ل التا ة من الج  الرقم ة  األساس ة  الب  إ بناء

الفعل  دأت عمانتل  كة.  ات الش  عمل ة  ة لتحقيق المرونة والفعال ات السحاب اتالتقن  الش  نحو االنتقال إ

ة لالتصاالت  ة سحاب ة أساس  ب ة من خالل بناء اض  الحزمةاالف ة و ة األساس اض امل  االف  تعمل  ال

 من حركة اتصاالت الوصو 
ً
 تحمل اآلن  ل الخامس طاقتها و كة الج ت لش  الثا  اإلضافة ل الالسل  جزءإ

كةمن  ة ش  تقن ت ع ض الثا ل  النطاق الع ض المتنقل (FWA( الخامسالج كة النطاق الع  ). eMBB) وش

ة  اض ة االف ملت عمانتل إعداد الوظائف األساس ستمر  Fixed / Mobile CSو IMS األخرى مثلما أ ل  وس ترح

كة الوظائف من  المرور لهذەحركة   الش مة إ كة القد  الش ة  اض ضا ٢٠٢٢عام  االف ة  لنقل. نخطط أ الب

ة  م وظائف السحا ة ومن ثم تقد ة األساس  من الب ل التا  الج ة لالتصاالت الخاصة بنا إ ة السحاب األساس

ة مثل ة  األصل ة  5G SAتقن ل   تعتمد عالخدمات المتقدمة اللدعم  األساس  الخامس. الج

 تدعم  تمتلك كة النقل ال ة واسعة النطاق لش ة أساس ةخدمات العمانتل ب ات، ،المقدمة للوحدات السكن  وال

  ،االتصاالت المتنقلةو  الجملة. عمانتل والبيع  كة اإلرسال الخاصة   ش د تغ  ت    ١٠٠٠٠عن  مساحة لوم ك

  افوتتكون  األل كة  ش ط قوي وهو  من  ذات ترا  ع  متعددة ة  يوفر مسارات حما  ما  مسقط حلقة محافظة

 .  الوس ة   الجن ة  ق  ال ة   والحلقات الشمال

ة   لتلب انات،الطلب الواسع ع  مستوى  الب ة ع  مرونة عال ة  السلطنةتحافظ عمانتل ع س ات النقل الرئ وش

 توفر  IP / MPLSالمدن وداخل  كة النقل  جميع أنحاء السلطنة L2 / L3ات حزم خدم وال . تمت هندسة ش

ات  استخدام أفضل تقن ة الخاصة بنا   سلسا ل DWDM / OTNال
ً
 توفر اتصا كينا ال  . مش

  وع  م  من  Evolvedكجزء Core  Transport  Network  (ECTN)،    عمانتل ملت  من أ  التا ل  الج

ة نت والب ة  بروتوكول االن كة األساس ةلش اف ال كة  . األل  ش ضا  ةيتم أ اف ال ات  األل المدن  ش

ة س كة  الرئ ات السعة لش ة متطل نت بروتوكوللتلب  . االن

كة النقل   توسيع قدرة ش ضا ع خدمات االتصاالت تعمل عمانتل أ ات حركة مرور الخاصة  ة متطل المتنقلة لتلب

   . و  النطاق اإلل قة ع ط الموجات الدق  روا  الوصول و ة حلقات النقل  ل الخامس من خالل ترق الج



ة ذات الفتحات الصغرى أطلقت عمانتل بنجاح خدمات ،٢٠٢١عام  القائمة "  VSAT" محطات األقمار الصناع

ة   تقن  . Ka‐bandع  

   

 

 اتأمن الش

جة ل  الواسع نحو الن  جميع أنحاء لتوجه العال ارات  تتوجهفقد العالم، رقمنة  ات ومل  ال األشخاص مالي

 لخدمات النحو استخدام ا نت   اإلن نها ونقلها ع  يتم تخ انات ال ة. مع الحجم الهائل للمعلومات والب رقم

   أنحاء   العالم،جميع ف مفهوم  تع  إعادة  المعلوماتتم   أمن  من ل كب  الش  األمن  إ  مادي   العالماألمن

 . ا  االف

ات   ال ب ــــع وواسعت ل    ش ة لتحقيق النجاح  ة والخدم ل شغ ة والتجارة مجال االرقمنة ال ون لتجارة اإلل

  جة  ون نت.  اإلن  لل لذلك،ع اة  الح ان انات  انات والب  الب ات نقل حت ش ة أص  والرعا م ات والتعل

 ذلك ة وما إ  وجميع المجاالت الصناع ة واألمن القو ا  الخصائص من الصح  والمزا ة والتعرف االجتما المال

ة.   التنافس

عة   طل اناتها تظل عمانتل   تضمن أمن ب ة  المؤسسات ال ة محتملة لضمان حما  أمن من خالل اتخاذ تداب

ة  كينا خصوص د منوماتهم وأصولهم ومعل مش ا ة  ضد العدد الم ون ة. خالل الجرائم اإلل  والحوادث األمن عا

ة المرنة لدينا من  ،٢٠٢١‐٢٠٢٠ اسات األمن ة والس ة األساس نا الب  مكن ة من الحوادث من  توف خدمات خال

   الخالل تجنب مالي ب المحتملة. أدى هذا بنجاح إ كة مواصلةهجمات وآالف محاوالت التخ ل الش  شغ

 . دون توقف

   سلطنة عمان أول عمانتل   شهادة مشغل  انات.  ISO 27701حصل ع ة والب ة الخصوص ة لحما اس الق

ة، اآلونة  ضا بتوسيع قدر  األخ شاف هجماتقمنا أ  ا شف و  D‐DOS اتنا ع ف من ال  التخف دات  عن التهد

طار عمل متقدم إلدارة المخاطر  ة الخاصة بنا. تحتفظ عمانتل ب ة السحاب ة األساس  الب  وفقا لحدتها لتأم لمعاي

ة، كة   الدول  ش ها  كشف الهجماتوتعت  نمتل   ال  العالم. الواحدة من أ ات أمانا   ش

ة   توسيع نطاق تغط ل مع استمرار عمانتل  تخاذ  الخامس،الج اسات  قمنا ب ات وس ذ م ة لتنف اق  اس تداب

كينا  ة مش دة لحما ل   أمان جد ة.  الخامس منالج ون دات اإلل  التهد

   الرائدين  عمانتل منتعت  المساهم ة مثل ب ة الهاتف المتنقل الع الهيئات الدول  جمع  و ال االتحاد الدو

  ،ITU و  GSMAلالتصاالت  كة جهودها   اللوائحوتواصل ال ذ  تحس م وتنف ة ألمن االتصاالت وتصم العالم

 . ا كة واألمن السي  مجاالت الش ة   أفضل الممارسات العالم

ك المفضل لـ  ال تزال عمانتل ال ة الهاتف المتنقل العال  حول GSMA جمع  الو كة  ل وع ضمان أمن ش م

ة.  NESAS أجهزة االتصاالت  ا الشمال ا ومنطقة أم ق ق األوسط وشمال إف   منطقة ال  

عد 
ُ
  عمانتل منت قت توجيهاتب  ط ات ال   أوائل ال ة الهاتف المتنقل العال وأفضل الممارسات  GSMAجمع

جة  . ون ا اء" تقديرا منح االتحاد ال لذلك، مجال األمن السي نت األش  لالتصاالت عمانتل جائزة "أمن إن دو

ة االتحاد   تحقيق رؤ ات االتصاالت المتنقلة. لمساهمتها  ش ما يتعلق   لالتصاالت ف  الدو



د   الصع ،ع ل فخر  المح انت  أن عمانتلستطيع القول  كتها   وش ة عامل التمك  الذيمثا ساعد  الرئ

 مجال   الحفاظ ععمان  سلطنة ا  ة الثالثة عالم  اآلونة  صد الهجماتالمرت ة.  ون ة،اإلل عملت  األخ

ة  ذ أحدث حلول جدار الحما ات االتصاالت من أجل تنف ها من  م االتصاالت وغ عمانتل عن كثب مع هيئة تنظ

 سلطنة عمان.    ك انات المش ة ب ة لحما  الصوت

  

 الموظف 

  سم  د  م٢٠٢١  ،   عمانتل  عدد موظ  إجما   ٢٤٥٠( ٢٢٤٠لغ سم  د  عدد م٢٠٢٠    إجما لغ  ي .(

   الموظف   ١٧٨ل مقا ٢٫٠٦٢العماني . موظفا غ ة  عما س لغ   للمجموعة ت  ٪. ٩٢التعم  

    ٣١ ما  سم  الذكور  ،م٢٠٢١ د  عدد الموظف نما  ١٧٠٠لغ إجما  . ٥٤٠عدد الموظفات  لغب

 
   

 

   


