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                    المساهمون الكرام

عن نتائج  يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( أن أقدم لكم ملخصا  

 م.2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةسعتعمليات الشركة لفترة ال

 األداء التشغيلي للمجموعة 
 

  اإليرادات 

 1546.7مليون لاير مقارنة بـ  1893.4إلى  م2019  سبتمبر 30نمت إيرادات المجموعة للفترة المنتهية في 

، مجموعة زين اإليرادات المحققة من. وتشمل إيرادات المجموعة م2018مليون لاير للفترة المماثلة من عام 

 مليون لاير.1501.6والتي ساهمت بإيرادات بلغت 

نتائج تم دمج والتي  نتائج شركة زين السعودية م تأثير دمج2019تتضمن فترة التسعة اشهر المنتهية في عام 

مليون لاير  613.6إيرادات إضافية بقيمة  ذلكم. وقد نتج عن 2018اعتبارا من الربع الثالث لعام  عملياتها

في  زيادة مليون دوالر أمريكي( 761مليون لاير عماني ) 283.8مليار دوالر أمريكي( و  1.64عماني )

 .األرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك

ا بنسبة ( األداء المحليعمانتل ) سجلت إيرادات  414.9مليون لاير مقارنة بـ  396.3٪ وبلغت 4.5انخفاض 

ويعود ذلك الى انخفاض في إيرادات الخدمات المتنقلة المسبقة الدفع،  م،2018مليون لاير للفترة المماثلة من عام 

نمت إيرادات الخطوط الثابتة في حين  .IRUالكوابل البحرية   بيع سعات باإلضافة الى انخفاض في إيرادات

 ٪7( بنسبة مبيعات األجهزة)باستثناء  تنقلالم اتفتراجعت عائدات اله بينما٪ على أساس سنوي، 5,3بنسبة 

النمو المتزايد بسبب وذلك  %13حيث بلغت نسبة االنخفاض  إنخفاضها الصوتيةإيرادات المكالمات  واصلتو

 العالمية.  (OTT) في إستخدام تطبيقات المحتوى

    

 المصروفات

مليون لاير للفترة  1289.2مليون لاير مقارنة بـ  1538.1ارتفع إجمالي مصاريف المجموعة التشغيلية إلى 

 .ويأتي هذا االرتفاع بتأثير دمج نتائج عمليات زين السعودية م2018المماثلة من عام 
 

مليون لاير  326.7٪ إلى 2.6بنسبة  (  إنخفاضا  األداء المحليشهدت المصروفات التشغيلية لشركة عمانتل )

انخفاض المصاريف باالضافة الى  التكلفة رشيدإجراءات تإلى  ويعود ذلكمليون لاير .  335.4مقارنة بمبلغ 

 .إليراداتإالمرتبطة ب

 

 األربــاح 
 

بعد خصم مليون لاير   52.7مليون لاير  ) 198.3 بلغت صافية بعد خصم الضرائبالمجموعة أرباحا  حققت 

مليون  43.6) م 2018عام حققتها المجموعة في مليون لاير  112.9 ب( مقارنة المسيطرةالحصص غير 

 (.بعد خصم الحصص غير المسيطرةلاير 

 

في األسواق الرئيسية لمجموعة زين، وال سيما في  تأتي الزيادة في أرباح المجموعة على خلفية األداء الممتاز

مليون  466,4مليون لاير ) 179,6ساهمت مجموعة زين بمبلغ حيث  ،الكويت والمملكة العربية السعودية

 م2019من عام  الربع الثالثدوالر( في األرباح الصافية )قبل الفوائد غير المسيطرة( لمجموعة عمانتل في 
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٪. بعد التعديل للحصص 105بزيادة قدرها  م2018عام لمليون دوالر(   227,2مليون لاير ) 87,5مقارنة بمبلغ 

من عام  الربع الثالثمليون دوالر( في   87,7مليون لاير ) 33,8غير المسيطرة، ساهمت مجموعة زين بمبلغ 

 .م2018لعام  مليون دوالر( 46,7مليون لاير ) 18مقارنة بمبلغ  م2019

مليون لاير مقارنة بـ  59,3 م2019 سبتمبر 30بلغ صافي ربح عمانتل )األداء المحلي( للفترة المنتهية في 

 ٪.13,9مليون لاير ، بإنخفاض قدره  68.9

لاير مقارنة بـ   0.078هو  م2019 سبتمبر 30( للفترة المنتهية في EPSربح المجموعة للسهم الواحد )بلغ 

 .م2018لاير للفترة المماثلة من عام   0.092
 

 قاعدة المشتركين:

مليون  3,458 لخدمات الثابتة والمتنقلة نحوفي كل من ا م2019 سبتمبر كما فيبالسلطنة  نمشتركيالبلغ عدد 

، مسجال   مشترك مليون 3,454مقارنة  بـ   )غير شاملة لمشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل(

شاملة مشتركي شركات . بلغ إجمالي قاعدة المشتركين م2018عام نفس الفترة من عن ٪ 0.1بنسبة  رتفاعا  ا

 .مشترك مليون 4.050 البيعإعادة 

 الشركات التابعة:

 م2017خالل النصف الثاني من عام  عمانتل أكملت: شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين( (1)

 .حصة مسيطرة وهي٪ في مجموعة زين 21.9ستحواذها على حصة إ

 م2019سبتمبر مليون لاير في  1501.6  بلغت٪ و32.7زين نموا  بنسبة  عائدات مجموعةسجلت 

بلغت األرباح قبل إستقطاع الفوائد ومليون لاير.  1131.8مقارنة بإيرادات الفترة المماثلة البالغة 

ا بنسبة مليون لاير 660.2 والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين بلغ صافي بينما ٪. 63.2، مسجلة نمو 

 ٪ عن الفترة السابقة.21.9مليون لاير بزيادة قدرها  218.7الربح 

 عراق٪ من زين 7و من زين الكويت٪ 10 بنسبة نمو في صافي االرباحبة أشهر تسعترة الفتميزت 

بالحسابات المعدة ات المالية الرئيسية ؛ مع استمرار أداء زين السودان بشكل جيد في جميع المؤشر

األخيرة مع نمو اإليرادات  خمسةصافية في األرباع ال ا  سجلت زين السعودية أرباحولمحلية. ا عملةالب

 30المنتهية في ة أشهر تسعفترة البلغ صافي دخل "زين السعودية" في حيث على أساس فصلي. 

 .م2018عام لمليون لاير  6,9مليون لاير مقارنة بخسارة قدرها  37.8 م2019 سبتمبر

مليون في  47.8مليون مقارنة بـ  49.1٪ إلى 3ارتفع إجمالي قاعدة عمالء مجموعة زين بنسبة 

 الفترة السابقة.

لك عمانتل منها تتم .ش.م.م 4Trustار مشترك مع شركة مستثإهي  م:.م.عمان للبيانات الرقمية ش (2)

بنسبة  ا  نمو محققةلاير  مليون  4.1  م2019 سبتمبربنهاية إيرادات الشركة  بلغت وقد .%80نسبة 

الشركة  حافظتقد و .م2018 نفس الفترة من العام الماضي خاللمليون لاير  3.8مقارنة بـ  7.7%

 مقارنة لعام  قبل إقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الديناألرباح على مستوى مماثل من 

  %22 قدره مع هامش ،م2018
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 حصة الشركة في السوق

شركات إعادة البيع لشركة عمانتل( سوق )شاملة الفي  مشتركي االتصاالت المتنقلةتقدر حصة شبكة عمانتل من 

حصة عمانتل من المشتركين في خدمات الهاتف  تقدرفيما ٪. 57.3تبلغ وبحصة إيرادات ٪ 52.1 بحوالي

 ٪.79.9وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٪ 71.4)آجل ومسبق الدفع ( الثابت

 واإلنجازات:الجوائز 

 :م2019عام ل لثالثاالربع خالل  التي حققتها عمانتل واإلنجازات الجوائز 
 

حصول عمانتل على جائزة "الشركة الرائدة في عالقات المستثمرين" في ُعمان، وذلك في مؤتمر  .1

 عالقات المستثمرين "ميرا" في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي.

عن فئة "أفضل  م2019أفضل عالمة تجارية كجهة توظيف في ُعمان لعام  حصول الشركة على جائزة .2

استراتيجية للموارد البشرية" و فئة " أفضل جهة توظيف" ضمن حفل جوائز المؤتمر الدولي للموارد 

 البشرية الرابع عشر.

و التي تنظمها  م2018شركة أداء  في عام  20حصول عمانتل على المركز األول ضمن جوائز أفضل  .3

  .OERمجلة  عمان ايكونوميك ريفيو

جائزة أفضل "مركز للبيانات الرقمية" على مستوى الشرق األوسط خالل مؤتمر حصول الشركة على  .4

 ." الذي أقيم بدولة االمارات العربية المتحدةم2019"عالم االتصاالت في الشرق األوسط 

 لية اإلجتماعية :ؤوالمس
المسؤولية اإلجتماعية  طارإفي  دشنت عمانتل عدد من مبادراتفي إطار إلتزامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة،  

الربع وفيما يلي قائمة بأهم المبادرات واألنشطة التي تمت خالل وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات والبرامج، 

 :م2019لعام  الثالث

 المركز. وتطويرتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة السلطان قابوس لدعم مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا:  -1

ة يمحافظات مختلفة في السلطنة )الداخل 5باحث عماني من  100تدريبي يضم  إكمال برنامج. مهنتي:  -2

، مسقط ، شمال الباطنة ، جنوب الشرقية ، ظفار( في مجال إصالح الهواتف المحمولة وبرمجياتها. 

شمل الباحثون عن عمل مجموعات من األشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة وأشخاص من عائالت 

 منخفضة الدخل.

3- Ugrade.3 : يهدف هذا البرنامج إلى تحويل مشاريع  حيث مشاريع تخرج رابحة. 3اإلعالن عن

 (.ICTالطالب المتخرجين إلى شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
 

بين  بالتعاونبرنامج الاإلعالن عن اإلصدار الثاني من  أولمبياد عمانتل للترميز في دفعتها الثانية: -4

عمانتل ووزارة التربية والذي يهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب الشابة للطالب وجذب االنتباه إلى 

أهمية تكنولوجيا المعلومات والترميز من خالل مستويات مختلفة من المنافسة بين المدارس في جميع 

 .طالب 4,500حيث تم تسجيل  سلطنة،أنحاء ال
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 الرؤية المستقبلية:
 

 المشغل الثالث دخول: من اهمها شهر القادمة تغيرات هامة  12في فترة ال  سوق االتصاالت شهديسوف ي 

 ".5G الجيل الخامس" تقنية في تشغيل البداءو

، نظرا  لتشبع السوق الحالية كيةتأثير عميق على دينامي لذلكسلطنة سيكون الفودافون إلى  شركةوصول مع 

الوضع تأثيرات باالضافة الى  ةاالساسي المتنقلة في سوق االتصاالتالسوق الحالي مع تباطؤ االيرادات 

و  Netflix( مثل تطبيقات المحتوى) OTTإن النمو المستمر في خدمات ف. وفي الوقت نفسه، العام االقتصادي

WhatsApp  وYoutube  وInstagram  والذي، لب على وحدات عرض النطاق الترددييدفع إلى زيادة الط 

مشغلي  سيطرة، فإن شعبية الخدمات المجانية وشغلين لزيادة اإليرادات. ومع ذلكلمان حيث المبدأ إمكانية يمثل م

 وتشريعات مع تعرضهم لقوانين ةعمالء عالميالمحتوى العالمي الذين يتمتعون بالقدرة على االستفادة من قاعدة 

ت القيمة المضافة. عالوة لتنافس على خدما، تجعل من الصعب على مشغلي االتصاالت المحليين امحلية محدودة

، مما يزيد من على المشغلين ا  كبير ا  لمطلوبة لدعم هذا الطلب يشكل عبئ، ال يزال بناء البنية التحتية اعلى ذلك

 .التشغيل هوامشالضغط على 
 
شبكات ، سيكون من الصعب على المشغلين إيجاد التمويل لالستثمارات المطلوبة في في ظل هذه الظروفو

االقتصاد الرقمي  يجاد البئية الرقمية الالزمة لتطوير منظومةال جوهريا مما يشكل تحديا 5G الجيل الخامس

من  شبكات الجيل الخامس التي توفرها الخدمات الفائقة الجودة وعلى الرغم من. المامؤلة من ادخال هذه التقنية

المتقدمة وحلول  رقميةمجموعة جديدة من الخدمات ال وكذلك إمكانية تطوير قت اإلستجابةوحيث السرعة و

 الجيل الرابع كإدخال تقنية الشبكة ةفي ترقي السابقة تجاربال ت، أثبت(Internet of Thingsإنترنت األشياء )

4G لن تصبح كما هو الحال مع كل تقنية جديدةو. يشكل تحدياهذه الميزات المتقدمة  حقيق العوائد منأن ت ،

ذلك شكل وسيالشبكة. انتشار واضحة إال بعد  استيعاب السوق في استخدام تطبيقات هذه التقنيةمدى  مؤشرات

ومع ذلك، تعمل عمانتل على  وكيفية تسريع نشر شبكات الجيل الخامس. توقيتتحديد من اجل ضلة للمشغلين مع

سلطنة باعتبارها الوسيتم استهدافها في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء  شبكة الجيل الخامس خدمات تقديم

 .منظومة االقتصاد الرقمي في السلطنةتطور ر بما يتماشى مع تطويالمراحل األولية لل
 

في السوق التنافسي يشكل األداة األساسية للشركة للمحافظة على وضعها  " 3.0إستراتيجية "عمانتل  إن تنفيذ

حصتنا من اإلستهالك المجمل لخدمات االتصاالت وتعزيز القيمة  نمو، حيث نركز على همع متغيراتوالتعامل 

المقدمة للمشتركين من خالل التميز في خدمة المشتركين والتوسع في الخدمات غير التقليدية كتقنية المعلومات 

في التنافسي ضع الشركة وسيمكننا ذلك من ضمان تعزيز و ،للعمالء من الشركات والحكومة واالتصاالت

السوق، كما نواصل اإلستثمار في توسعة شبكاتنا لمقابلة النمو في الطلب على خدمات البيانات وتطوير تجربة 

جعل السلطنة مركزا اقليميا لمراكز البيانات ونقل ب باعمال الجملة المتمثلة ستراتيجيتنا المتعلقةإن إكما  ،المشترك

الشركة بمجموعة من  تقوم كذلك .لشركات االتصاالت العالميةربط خدمات من تقديم أفضل ستمكننا  الحركة

نخفاض في إلتعويض اترشيد التكلفة بهدف  المبادرات التي تستهدف رفع مستوى الفعالية التشغيلية من خالل

 هوامش الربح.

عالوة على ذلك، فإن إستحواذ الشركة على حصة في مجموعة "زين" سيمكن الشركة من تنويع مصادر إيراداتها 

لتحقيق التكامل بين الشركتين إضافة إلى  سيوفر فرصكما وسيساهم في إيجاد قيمة مضافة لمساهمي الشركتين 

وسيساهم في إيجاد  ر التواجد في سوق وحيدبفاعلية أكبر في السوق والتغلب على مخاطمنافسة قوية لل بنيةإيجاد 

 خدمات وتسهيالت يستفيد منها المشتركين بالشركة خالل الفترة المقبلة. 
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 :شكر وتقدير

 

أود بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام 

كما نود أن نعرب عن  ،الذي ساعدنا في تحقيق هذه النتائج الممتازة ومشتركينا األوفياء على دعمهم المستمر

وإننا على ثقة تامة بأن مجموعة  .تقديرنا لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة على تفانيهم وإخالصهم في العمل

 .عمانتل سوف تتمكن من مواصلة هذا األداء الجيد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميز
ننتهز مناسبة العيد الوطني وفي الختام، يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشركة أن 

نرفع للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لالتاسع واألربعين المجيد ا

وجل أن يمد في عمر جاللته ويمتعه  عين هللا عزدا حفظه هللا ورعاه التهنئة الخالصة بهذه المناسبة الغالية،

 الصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان وشعبها.    بموفور نعمة 

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
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