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                    المساهمون الكرام

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

 م.2018مارس  31عمليات الشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 األداء التشغيلي للمجموعة 
 

  اإليرادات 

  131.6 ـبمقارنة  لاير نمليو 470 صل إلىيل م2018مارس كما في إجمالي إيرادات المجموعة  إرتفع

اإليرادات المكتسبة من مجموعة زين والتي إيرادات المجموعة  ، حيث تشملم2017 عاململيون لاير 

لربع األول لعام ا الموحدة للمجموعة خالل نتائجالتتضمن  لاير.مليون  325.2ساهمت بإيرادات قدرها 

نتائج م على 2017نتائج مجموعة زين بالكامل، في حين ال تتضمن نتائج الربع األول لعام  م2018

  مجموعة زين.

 نموا  والتي سجلت  المحلية التابعة والشركاتم ألا إيرادات الشركة المحلية العملياتادات ن إيرتتضم

العام  نفس الفترة من خالل لاير مليون 131.6  ـب لاير مقارنة مليون 144.5 لتصل إلى٪ 9.8 بنسبة

بنسبة  إرتفاعا  إيرادات أعمال الجملة فيما شهدت  %2.6بنسبة نموا   التجزئةإيرادات  حققتو .الماضي

إيرادات التجزئة إلى نمو يعود النمو في ، كما اتيرادات من بيع السعإلا نمو لىإويعود ذلك  ،40.5%

إيرادات المكالمات  واصلت في حين ، %12.5بنسبة  ا  إيرادات النطاق العريض الثابت والتي شهدت نمو

 . (OTTبسبب المنافسة من قبل خدمات شركات توفير المحتوى )إنخفاضها  الصوتية
 

 المصروفات

عام للمليون لاير  106 ـلاير مقارنة بمليون  392.6 لتصل إلىروفات التشغيلية للمجموعة صالم إرتفعت

غيلية شهدت المصروفات التشو مليون لاير. 268التكاليف المتعلقة بمجموعة زين  بلغت حيث ،م2017

 مليون لاير.106 ـمليون لاير مقارنة ب 124.5لتصل إلى  %17.5بنسبة  إرتفاعا   للعمليات المحلية

  .مخصص انخفاض قيمة المستحقاتو تكلفة المبيعات الزياده فيلى إبشكل رئيسي  ةوتعزى هذه الزياد
 

 األربــاح 

مليون لاير بعد خصم  16)  مليون لاير 57.4 بلغت صافية بعد خصم الضرائب ا  أرباح حققت المجموعة

  .م2017 عامفي حققتها المجموعة لاير  مليون 23.7 ـبمقارنة  ( ةالحصص غير المسيطر

مليون  52.8بلغ بمربح الوالتي ساهمت في صافي أعمال مجموعة زين ربح المجموعة، يشمل صافي 

بعد تعديل الحصة غير المسيطرة ساهمت األعمال المكتسبة في ربح المجموعة بمبلغ و ،للمجموعة لاير

 .مليون لاير 11.3

مقارنة  لاير 0.021قدره  ا  مبلغم 2018مارس  31بلغ عائد السهم الواحد خالل الفترة المنتهية في 

  . م2017خالل نفس الفترة من لاير  0.032بعائد قدره 

 

 



 الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
 م2018للسنة المالية  األولتقرير مجلس اإلدارة عن نتائج الربع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــة2/4صفحــــــ
 

 قاعدة المشتركين:

في مليون مشترك  3.43لخدمات الثابتة والمتنقلة نحو ا كل من فيبلغ عدد مشتركي الشركة بالسلطنة 

مليون  3.36 ـبمقارنة  مشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل()غير شاملة م 2018مارس 

جمالي إوعلى الرغم من ذلك بلغ . م2017 عامنفس الفترة من عن  %2.1 بنسبة ا  رتفاعإ ةمسجل مشترك

 مليون مشترك. 4.41 مشتركي شركات إعادة البيعشاملة قاعدة المشتركين 

 الشركات التابعة:

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

منذ ذلك  .فيها٪ في مجموعة زين واكتسبت حصة مسيطرة 21.9استحواذها على حصة 

الحين تم دمج البيانات المالية لشركة عمانتل مع البيانات المالية لمجموعة زين واإلفصاح 

 عنها للسوق.

 325.5مليون دوالر ) 863.5٪ ووصلت إلى 7سجلت عائدات مجموعة زين نموا  بنسبة 

مقارنة بإيرادات الفترة المماثلة البالغة  م2018ليون لاير( اعتبارا  من الربع األول من عام م

قتطاع الفوائد والضريبة إتبلغ األرباح قبل  مليون لاير(. 305.2مليون دوالر ) 809.7

 ٪.20نخفاض قدره إأي بمليون لاير(  105.9ليون دوالر )م 281 واإلهالك وإطفاء الدين

٪ عن الفترة 9بزيادة قدرها مليون لاير(  51.5مليون دوالر ) 136.5بلغ صافي الربح وقد 

بشكل  واإلهالك وإطفاء الدينقتطاع الفوائد والضرائب إاألرباح قبل  ويعود تأثر السابقة.

كما  ،العمالت األجنبية حويلتنخفاض النمو في بعض األسواق الرئيسية وتأثير إ إلىرئيسي 

صافي رتفاع إنمو األسواق الرئيسية وأحد العوامل المساهمة في زيادة صافي الربح هو ان 

 مليون 46.898٪ من 2نمت قاعدة العمالء اإلجمالية بنسبة وقد  الربح النقدي اإليجابي.

 الفترة السابقة. في مشترك مليون 46.136في مقابل  مشترك

ويبلغ رأس المال  .ش.م.م 4Trustمشترك مع شركة  ارمستثإ هو م:.م.عمان للبيانات الرقمية ش (2)

إيرادات الشركة  بلغت وقد، %60لك عمانتل نسبة تتمو، لاير مليون 2,8المدفوع للشركة 

لاير ألف  900مقارنة بـ %34.8بنسبة  ا  نمو محققةلاير  مليون 1.3  م2018مارس بنهاية 

الل مائة ألف لاير خ الشركة خسائروبلغت  .م2017 خالل نفس الفترة من العام الماضي

 لايرمائة وثمانية وعشرون ألف  خسائر قدرهابمقارنة  م2018 مارسالفترة المنتهية في 

 . م2017 عامنفس الفترة من الخالل 

 سنداتفي ال كتتابالا

 5.5 ،مليار دوالر في شريحتين 1.5قيمة ، نجحت عمانتل في إصدار سندات بم2018أبريل  17في 

قيمة بلغ فقد  سلطنة عمان. فيالقطاع الخاص شركات من قبل وهذا أكبر طرح سنوات  10سنوات و 

 ،٪5.625قسيمة سنوية قدرها دفع توم 2023مليون دوالر تستحق في عام  600 سنوات 5.5 ـسندات ال

 قدرها تدفع قسيمة سنويةم 2028مليون دوالر تستحق في عام  900بقيمة ات سنو 10 ـسندات الو

 ستثمارها فيإ التي تم تجسيريالقرض التسهيالت ئدات السندات لتسديد م عااستخدإ وقد تم. 6.625٪

 زين. مجموعةشراء حصة في 
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 حصة الشركة في السوق

سوق )شاملة شركات إعادة البيع لشركة الفي  مشتركي االتصاالت المتنقلةمن  تلتقدر حصة شبكة عمان

 فيمن المشتركين حصة عمانتل  تقدرفيما  %60.4وبحصة إيرادات تبلغ  %56.6 ( بحواليتلعمان

   .%83,3وبحصة إيرادات تقدر بنحو  %75.6بنحو  آجل الدفع ومسبق الدفع() الثابتخدمات الهاتف 

 لية اإلجتماعية :ؤوالمس
اإلجتماعية  دشنت عمانتل عدد من مبادرات المسؤوليةفي إطار إلتزامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة،  

خالل ة بأهم المبادرات واألنشطة التي نفذت وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات والبرامج، وفيما يلي قائم

 :م2018الربع االول من عام 

1. OmHubشركة النفط العمانية والمركز الوطني لألعمال  : أطلقت عمانتل وبالشراكة مع كل من

سيحتضن رواد األعمال الذي  OmHub مركز ”اوميفكو“والشركة العمانية الهندية للسماد 

الموهوبين وأصحاب المشاريع المحتملين الذين يحتاجون إلى المساعدة في تمكين أعمالهم 

فرص تدريبية في  ا  ستشارات الفنية واللوجستية لتسيير أعمالهم، ويقدم المركز أيضإلالتجارية وا

 عدة مجاالت. 

على التوالي  لسنة الخامسةل( Outward Bound Oman)واصلت عمانتل مشاركتها في برنامج  .2

 حملةال، وشاركت في حكومية لتعزيز المهارات الشخصية(ستهدف طالب المدارس الي )الذي

وائل االالعطاء لدعم برنامج رعاية الطالب، وبرنامج دار  جمعية فيالكنز لبحث عن السادسة ل

شاركت في كما انها للتعرف على أحدث وسائل االتصال  مسنينالذي يهدف إلى تقديم خدمات لل

 برنامج الوعي العالمي للتوح د من خالل دعم تطبيق بصمة التوحد.

 

 الرؤية المستقبلية:

على سوق االتصاالت ؤثر توالتي سم 2018في عام  العديد من التغييرات التنظيمية الجوهريةلقد حصلت 

هو النموذج الحالي في النظام الجديد للنفاذ والربط البيني  التغييراتم. أول هذه 2018عمانية خالل عام ال

ة حاليا  مع هيئة تنظيم االتصاالت كروتعمل الش ،والذي سوف يؤثر على القيمة اإلجمالية للسوق واألرباح

االت المتنقلة، على الرغم من عدم ترخيص ثالث لالتصإصدار . ويتمثل الثاني في لمراجعة هذا النموذج

ن هذا سيسهم في التأثير على القوى التنافسية في أإال  الجدول الزمني في الفترة الحاليةوضوح الشروط و

ن أتوقع السوق. ومن الناحية اإليجابية، إن اإلستقرار الحالي في أسعار النفط والبيئة اإلقتصادية من الم

  .ؤدي إلى نمو إيجابي في السوق على المدى المتوسط والطويلت

التقليدية نتيجة لتوسع الخدمات من  تستمر الضغوطات على أسواق خدمات االتصاالتومن المتوقع ان 

على مستوى العالم وفي السلطنة، وبصفة خاصة إرتفاع اإلستخدام  (OTT) شركات توفير المحتوى

للبيانات في وسائل التواصل اإلجتماعي وتدفق المحتوى حيث توفر فرص للنمو باإلضافة إلى التحديات 

ي النمو في إستهالك البيانات في كل من الخدمات يؤدمن المتوقع ان التي تواجه المشغلين في عمان. و

توفر فرص لنمو اإليرادات. وفي سالثابتة والمتنقلة إلى زيادة الطلب على خدمات النطاق العريض والتي 

الوقت إن إنتشار توفر الخدمات المجانية وسيطرة الالعبين العالميين للمحتوى مع القدرة على  ذات

 بالرغم من أنهم يخضعون ألنظمة محددة يجعل من الصعب على الالعبين اإلستفادة من قاعدة العمالء 
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على الخدمات ذات القيمة المضافة. وعالوة على ذلك، إن بناء البنية األساسية الالزمة  منافسةالمحليين ال

ح مما يشكل ضغطا  كبيرا  على مستويات األربا يشكل عبئا  كبيرا  على المشغلين لدعم هذا الطلب ال يزال

  .قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء

وتشكل متغيرات السوق المشار إليها أعاله مجتمعة تحديات لفرص النمو إضافة إلى قدرة المشغلين على 

يشكل سلوك المستخدمين خاصة المتعلق ولكن بالمقابل الحفاظ على مستويات اإلستثمار واألرباح الحالية، 

بإستهالك محتويات الفيديو مجاال  للنمو في إستهالك البيانات )الثابت والنقال معا ( وهو ما يعد فرصة 

في توسعة البنية األساسية لتنمية اإليرادات إال أنه في ذات الوقت يشكل تحديا  يتمثل في مواصلة اإلستثمار 

  .هذا النمولدعم 

شكل األداة األساسية للشركة للمحافظة على وضعها في ت" الجديدة 3.0إستراتيجية "عمانتل  إن تنفيذ

السوق والتعامل مع متغيرات السوق، حيث نركز على تعظيم حصتنا من اإلستهالك المجمل لخدمات 

خدمات االتصاالت وتعزيز القيمة المقدمة للمشتركين من خالل التميز في خدمة المشتركين والتوسع في ال

غير التقليدية كتقنية المعلومات واالتصاالت، وسيمكننا ذلك من ضمان تعزيز وضع الشركة في السوق، 

الطلب على خدمات البيانات وتطوير تجربة ثمار في توسعة شبكاتنا لمقابلة نمو كما نواصل اإلست

االتصاالت" في إطار المشترك، وستمكننا هذه اإلستراتيجية الهادفة ألن نصبح "ناقل الحركة لمشغلي 

 .تقديم أفضل إرتباط لشركات االتصاالت العالمية عجهود الشركة لتطوير خدمات الجملة م

إن إستحواذ الشركة مؤخرا  على حصة في مجموعة "زين" سيمكن الشركة من تنويع فعالوة على ذلك، 

فرصا  لتحقيق التكامل  سيوفركما مصادر إيراداتها وسيساهم في إيجاد قيمة مضافة لمساهمي الشركتين 

بين الشركتين إضافة إلى إيجاد أرضية قوية للتنافس بفاعلية أكبر في السوق والتغلب على مخاطر التواجد 

سيساهم في إيجاد خدمات وتسهيالت يستفيد منها المشتركين بالشركة خالل وهذا جله  في سوق وحيد

  .الفترة المقبلة
 

 

 :شكر وتقدير

 

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

كما نود أن  .الكرام ومشتركينا األوفياء على دعمهم المستمر الذي ساعدنا في تحقيق هذه النتائج الممتازة 

وإننا على ثقة  ،م في العملنعرب عن تقديرنا لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة على تفانيهم وإخالصه

تامة بأن مجموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة هذا األداء الجيد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى 

  .من التميز
 

 

 التهانيخالص رفع وفي الختام، يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشركة أن أ

 - حفظه هللا ورعاه -للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

بموفور نعمة داعين هللا عزوجل أن يمد في عمر جاللته ويمتعه  بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،

 .   الصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان وشعبها

 

 ورحمة هللا وبركاته ،،،والسالم عليكم 

 

 المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي 

  مجلس اإلدارة رئيس         


