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  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  –مناقشات اإلدارة وتحليالتها تقرير 
  

 نظرة على قطاع االتصاالت

ا هريض وتوافرخدمات النطاق الع تطور سرعةشهد قطاع االتصاالت على مستوى العالم تحوال كبيرا مع 
تحسن الجودة، ويتغير المفهوم التقليدي لالتصاالت بشكل سريع وتغطية واسعة باإلضافة الى بأسعار مناسبة 

وينتقل من إرتباطه بخدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة التقليدية إلى "خدمات البيانات"، وقد واصل 
ة ببعضهم البعض" إلى ريع من مجرد "ربط األفراد واألجهزم تحوله الس٢٠١٧قطاع االتصاالت خالل عام 

  توفير خدمات أصبحت جزءا من أسلوب الحياة تربط المجتمعات واإلقتصاديات. 

من المنطقي أن يجلب النمو الهائل في حركة اإلنترنت والبيانات معه نموا مماثال في اإليرادات لشركات 
 في مماثلالبيانات لم يصاحبه نمو  استخداميء أخر تماما حيث أن النمو في االتصاالت إال أن الواقع ش

اإليرادات، عالوة على ذلك فإن إيرادات التجزئة من خدمات الصوت والرسائل النصية تأثرت بشكل كبير 
محتوى تقديم خدمات الالتصاالت الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت والتي تدعمها شركات بالنمو المتزايد ل

  عبر اإلنترنت التي ال تخضع ألي تنظيم. 

وأرباح شركات االتصاالت ومن أهم هذه العوامل  إيراداتواصلت العديد من العوامل الخارجية ضغوطها على 
من  لضغوطا، وفيما يتعلق بعمانتل فقد نتجت هذه االقتصاديةالتدخالت التنظيمية وتحرير القطاعات واألوضاع 

إنفاق  تراجعوالضريبة، ج)  اإلتاوةرفع نسبة أ) تحرير قطاع النطاق العريض الثابت، ب)  العوامل التالية:
   .الحالي االقتصاديالمشتركين التجاريين على خدمات االتصاالت نتيجة للركود 

وبالرغم من التحديات المشار إليها أعاله، فقد واصلت الشركة ريادتها لقطاع االتصاالت في السلطنة سواء 
تحسين ل ت الشركة تركيزها على توسعة وتحديث الشبكةواصلكما ت االتصاالت الثابتة أو المتنقلة، بخدما

  .وى جودة الخدمة المقدمة لمشتركيهاالتغطية ورفع مست

وعالوة على ذلك ، تواصل عمانتل التركيز على المحافظة على قاعدة مشتركيها وترشيد المصروفات التي 
من تحقيق وفورات  ٢٠١٧و ٢٠١٦تحسين ربحية الشركة، وقد تمكننا خالل عامي يمكن التحكم بها من أجل 

األصول، ب) إعادة هندسة العمليات، الفعال للموارد/  االستغاللأ) يق العديد من الضوابط ومن أهمها: عبر تطب
   .تحديث الشبكات/ األنظمةعادة هيكلة عملية إدارة الموردين، د) إج) 

  من خالل عدد من المبادرات التي تم تحديدها.  ٢٠١٨لترشيد اإلنفاق خالل عام وستواصل عمانتل جهودها 

بسبب مواصلة أسعار النفط انخفاضها  م، فقد شهد ضغوطا٢٠١٧اما بالنسبة للنمو االقتصادي للسلطنة  في عام 
لب على إن الطوتراجع االستهالك إضافة إلى تراجع اإلنفاق الحكومي، وكنتيجة لهذا الوضع االقتصادي العام ف

إلى  %٧خدمات االتصاالت تعرض هو اآلخر لضغوط، عالوة على ذلك فإن زيادة نسبة اإلتاوة الحكومية من 
   م.٢٠١٧ورفع ضريبة الدخل أثرا بشكل كبير على أرباح عمانتل خالل عام  %١٢
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 بمجموعة زين" استراتيجية"استحواذ عمانتل على حصة 

عضوي، قامت عمانتل بتوسعة رقعة الغير للمساهمين من خالل النموفي إطار سعي الشركة إليجاد قيمة 
في مجموعة زين ("زين")، حيث أكملت عمانتل  استراتيجيةعملياتها عبر التوسع دوليا من خالل شراء حصة 

من رأسمال مجموعة زين بقيمة  %٢١٬٩على حصة قدرها  االستحواذم ٢٠١٧خالل النصف الثاني من عام 
مليار دوالر)، وقد أصبحت عمانتل نتيجة لذلك ثاني أكبر مساهم في  ٢٫١٩لایر عماني ( مليون ٨٤٥قدرها 

  على أغلبية مقاعد مجلس اإلدارة.  ، كما حصلت عمانتلمجموعة زين

بروزها كإحدى أكبر شركات االتصاالت اإلقليمية وهو ما على عمانتل من النمو و االستحواذوسيمكن هذا 
ول الرقمي للشركة، ومن المتوقع أن تعود هذه الصفقة بالعديد من الفوائد اإلقتصادية التح استراتيجيةسيسهم في 

على المساهمين والحكومة حيث تشير توقعاتنا إلى وجود فرص كبيرة للتكامل بين الشركتين خاصة في مجال 
ة في منطقأعمال التجزئة والجملة، وقد أصبحت عمانتل بموجب هذا اإلستحواذ ثالث أكبر شركة اتصاالت 

  مليون مشترك.  ٥١أسواق وقاعدة عمالء بنحو  ١٠الشرق األوسط وشمال أفريقيتا بعمليات في 

اد تعمل عمانتل حاليا على ايج، ومرحلييتم تمويل الصفقة عبر مزيج من قرض طويل األمد وتسهيالت قرض 
  من خالل أدوات مالية طويلة األجل.  لمرحليستبدال القرض اال الفرصه 

 وإنجازات أعمال الجملة" استراتيجيات"

سخة را استراتيجيةعملت عمانتل خالل السنوات الماضية على تعزيز حضورها في مجال أعمال الجملة ضمن 
من فرص النمو العالمية، وقد برزت عمانتل خالل الفترة الماضية كأحد أكبر شركات  االستفادةتهدف إلى 

لمنطقة حيث تعد من أكثر الشركات التي تمتلك استثمارات في مجال االتصاالت في مجال أعمال الجملة في ا
 الستضافةكوابل االتصاالت البحرية وهو ما ساهم في جذب واستقطاب كبرى شركات المحتوى العالمية 

  محتوى اإلنترنت الذي تملكه هذه الشركات هنا في السلطنة. 

السلطنة بدل المنطقة، عمانتل في االستثمار في أنظمة ويساعد وجود العديد من الوصالت البرية التي تربط 
 ٢٠عشر كابل بحري إضافة إلى إمكانية الوصول إلى إثناب كوابل االتصاالت البحرية. وترتبط عمانتل حاليا

نظام آخر لكوابل االتصاالت البحرية حول العالم تربط جميع قارات العالم، وقد جعل ذلك من السلطنة واحدة 
  ارتباطا بالعالم ومركز دولي كبوابة للخليج.  المنطقةمن أكثر دول 

" ١-AAE" المعروف اختصارا بنظام "١-أوروبا –أفريقيا  –ويشكل إرساء كابل االتصاالت البحرية "آسيا 
أحدث جهود وإنجازات عمانتل في هذا المجال، ويعد هذا النظام أحد أكبر أنظمة الكوابل البحرية في العالم حيث 

دولة عبر السلطنة، ويسهم هذا الكابل في خدمة نحو نصف عدد  ١٨كيلومتر ويربط  ٢٥٬٠٠٠ة يمتد لمساف
  سكان الكرة األرضية. 

كما دخلت عمانتل في تحالف مع عدد من شركات االتصاالت بشرق أفريقيا لمد نظام الكوابل البحري "الخليج 
" والذي يمتد من جنوب سلطنة عمان إلى شرق أفريقيا، ويشكل ذلك أول خطوة من عمانتل G٢Aإلى أفريقيا 

لتوسعة عملياتها في قارة افريقيا، وسيوفر هذا النظام سعات إنترنت للعديد من الدول بقارة أفريقيا التي تعاني 
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ج الكوابل "بوابة خليمن ضعف في توافر سعات اإلنترنت المطلوبة، كما تعد عمانتل شريكا هاما في نظام 
البنغال" وهو أول نظام كوابل لالتصاالت البحرية في العالم يربط سنغافورة بمنطقة الشرق األوسط عبر 

  السلطنة. 

الجديدة إضافة إلى الكوابل الموجودة سابقا فإن الشركة أصبحت في وضع يمكنها من  االستثماراتومع هذه 
المنطقة بما يسهم في الوفاء بالطلب المتنامي على خدمات النطاق  تقديم سعات وجودة ال تضاهى للمشغلين في

  للسلطنة ودول المنطقة.  واالجتماعيةالعريض خدمة لألهداف اإلقتصادية 

 "هيكل القطاع والتحديات ذات الصلة"

ن، يهناك تنوع في قطاع االتصاالت بالسلطنة سواء من ناحية التغطية الجغرافية أو المنافسة وخصائص المشترك
ية تطوره مع ازدياد المنافسة والقيود التنظيمية في ظل زيادة مستويات السنوات الماض اللوقد واصل القطاع خ

 ونمط االستهالك  لدى المشتركين الذي يطالب بتخفيضالنفاذ وانخفاض األسعار والظروف االقتصادية السائدة 
   االسعار. 

نفاذ الهاتف الثابت وخدمات النطاق العريض نموا وقد ظلت مؤشرات القطاع صحية حيث سجلت معدالت 
 %٥٧ومعدل نفاذ خدمات النطاق العريض الثابت بنحو  %٨١جيدا، ويقدر معدل نفاذ الهاتف الثابت بنحو 

(وفقا لعدد الوحدات السكنية)، ووفقا لمؤشرات اإلحصاءات الوطنية فقد بلغت نسبة نفاذ االتصاالت المتنقلة في 
  . %٩٣٫٨ما بلغت نسبة نفاذ النطاق العريض النقال في %١٤٩٫٧السلطنة 

م زيادة المنافسة والقيود التنظيمية في أغلب خدمات االتصاالت الرئيسية في السلطنة، وتزداد ٢٠١٧شهد عام 
المنافسة بشكل خاص في خدمات النطاق العريض الثابت خاصة مع قيام الشركة العمانية للنطاق العريض 

البصرية في محافظة مسقط وهو ما سينتج عنه نمو كبير في  لألليافوسعة نطاق شبكتها المملوكة للحكومة بت
  م. ٢٠١٨اشتراكات النطاق العريض عبر تقنية األلياف البصرية في عام 

ين حاصلين مع وجود مشغلين اثن إن سوق االتصاالت في السلطنة يتمتع بقدرة تنافسية عالية في جميع القطاعات
خدمات االتصاالت المتنقلة من الفئة األولى وثالثة مشغلين حاصلين على تراخيص تقديم  على تراخيص تقديم

خدمات االتصاالت الثابتة من الدرجة األولى وأربعة مشغلين حاصلين على تراخيص بوابة االتصاالت الدولية 
ت (تعمل منها شركات حاصة على تراخيص إلعادة بيع خدمات االتصاال ٦ومشغل واحد لالتصاالت البحرية و

  حاليا). اثنتين

مشغل ثالث لالتصاالت المتنقلة موجودا حيث نص القرار الذي اتخذته وزارة النقل  إدخالوما زال احتمال 
واالتصاالت على منح الترخيص لشركة محلية يتم تأسيسها من قبل صناديق التقاعد بالسلطنة والدخول في 

  عالمي.  استراتيجيتحالف مع شريك 

قرار الذي اتخذته هيئة تنظيم االتصاالت مؤخرا والخاص بتشريعات النفاذ والربط البيني على إتاحة سيعمل ال
   ة. امها من قبل المنافسين وفق مبدأ محاسبي مبني على الكلفالبنية األساسية لالتصاالت للمشغلين ليتم إستخد
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سهم على حد سواء ولن يلشركات البيع بالجملة والتجزئة  الربح سيؤثر هذا القرار على قاعدة إيرادات وهوامش
  في توسعة شبكاتهم مستقبال.  االستثمارالمشغلين على مواصلة  هؤالءفي تشجيع 

م إضافة ٢٠١٧من بداية عام  اعتبارا %١٢إلى  %٧المفروضة على إيرادات الشركة من  اإلتاوةأثر رفع نسبة 
تشغيلية ستواصل التحديات الفي حين  االتصاالت،ربحية شركات  على إلى زيادة نسبة الضريبة بشكل كبير

والمالية الناتجة عن القيود التنظيمية المتزايدة والمنافسة من قبل شركات توفير خدمات المحتوى العابرة للحدود 
)OTT وتراجع إيرادات خدمات الصوت بالهاتف الثابت وتراجع أسعار االتصاالت الدولية إضافة إلى الوضع (

  اإلقتصادي العام تأثيرها على النظرة المستقبلية ألعمال عمانتل.  

  م"٢٠١٧ لعام عةوالمجم اداءنتائج  –"مجموعة عمانتل 

 مجموعة زين والشركاتمجموعة عمانتل إيرادات العمليات المحلية للشركة األم وايرادات  تشمل إيرادات
  التابعة المحلية والدولية األخرى.

وقد . نيز مجموعة ويعود ذلك بشكل كبير إلى النمو في إيرادات %٤٤٫٧ إيرادات عمانتللغ معدل النمو في ب
خدمات النطاق العريض نمو ويعود ذلك بشكل أساسي إلى  %٢٫٤بلغ معدل النمو في إيرادات الشركة األم 

  . يل أداء الشركة األم الحقا في هذا التقريرلالنترنت. تم عرض تفاص

 المجمعةالنتائج  الشركة األمنتائج   األرباح والخسائر بيان 
 التغير  ٢٠١٦ ٢٠١٧ التغير  ٢٠١٦ ٢٠١٧  

             باأللف لایر عماني 
 ٪٤٤٫٧  ٥١٩٬٣٥١  ٧٥١٬٧٢٥ %٢.٤ ٥١٥٬٠٥٨  ٥٢٧٬٥١٥  اإليرادات 

 ٪٦٨٫٢- (١٣٦٬٧٧٨) (٢٣٠٬١٢٥) %٢١.٠- (١٣٤٬٨٧١) (١٦٣٬٢٥٤)  تكلفة المبيعات 
 ٪٣٦٫٣  ٣٨٢٬٥٧٣   ٥٢١٬٦٠٠  ٪٤٫٢-  ٣٨٠٬١٨٧   ٣٦٤٬٢٦١   األرباحإجمالي 

          
 ٪٥١٫٥- (١٥٢٬٣٢٧) (٢٣٠٬٧٤٦) ٪٤٫٣- (١٥٠٬٨٨٣) (١٥٧٬٣٩٤)  تكاليف تشغيلية وأخرى 

احتساب الفائدة والضريبة  اإليرادات قبل
 ٪٢٦٫٣  ٢٣٠٬٢٤٦   ٢٩٠٬٨٥٤  ٪٩٫٨-  ٢٢٩٬٣٠٤   ٢٠٦٬٨٦٧  واإلهالك وإطفاء الدين

          
 ٪٤٧٫٦- (١٠٢٬٧٦٨) (١٥١٬٧٢٩) ٪١٣٫١- (١٠١٬٨٢٨) (١١٥٬١٦٣)  وإهالك الديناالستهالك 

 ٪٩٫١  ١٢٧٬٤٧٨   ١٣٩٬١٢٥  ٪٢٨٫١-  ١٢٧٬٤٧٦   ٩١٬٧٠٤   الفائدة والضريبة  احتساب اإليرادات قبل
          

  ٦٬٢٠٧  (٩٬٣٠٨)  دخل/ تكلفة التمويل وأخرى 
-

٤٧٠٫٧  ٦٬٢٠٨  (٢٣٬٠١٤)   ٪٢٥٠٫٠٪ 
 ٪١٣٫١-  ١٣٣٬٦٨٦   ١١٦٬١١١  ٪٣٨٫٤-  ١٣٣٬٦٨٣   ٨٢٬٣٩٦   احتساب الضريبة  الربح قبل

          
 ٪٤٤٫٤ (١٦٬١٧٤) (٨٬٩٨٥) ٪٢٧٫٢ (١٦٬١٧٤) (١١٬٧٦٧)  الضرائب 

 ٪٨٫٨-  ١١٧٬٥١٢   ١٠٧٬١٢٥  ٪٣٩٫٩-  ١١٧٬٥٠٩   ٧٠٬٦٢٩   من العمليات المستمرةالربح 
 ٪٧٫٨- ١١٥٬٧٨١ ١٠٦٬٧٧٩ ٪٣٩٫٩- ١١٧٬٥٠٩ ٧٠٬٦٢٩  / أخرىالعمليات الغير مستمرةالربح  من 
غير  الحقوقصافي من  الضريبة الربح بعد 
  ١١٦٬٦٧١   ٧٩,٧١٧  ٪٣٩٫٩-  ١١٧٬٥٠٩   ٧٠٬٦٢٩   المسيطرة

-
٣١٫٧% 
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مجموعة زين في بلغت قيمة مساهمة نشاط م، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وحتى  م٢٠١٧نوفمبر  ١٥خالل  الفترة من 
مليون لایر عماني.  ٣٥٫٦ني وبلغت مساهمتها في صافي الربح مليون لایر عما ٢١٩٫٦مجموعة عمانتل  

مليون لایر  ١١٫١وبعد تعديل الحصص الغير مسيطرة، ساهمت األرباح المكتسبة من االستحواذ أرباحا قدرها 
 ١٤أغسطس إلى  ٢٤كشركة تابعة للفترة من مليون لایر  ٣٫٥مليون لایر كشركة تابعة و  ٧٫٦(أي بمقدار 

  . م)٢٠١٧نوفمبر 

 المجمعة الشركة األم  نسبة الربحية 
  ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 %٤٤ %٣٩ %٤٤  %٣٩  واإلهالك وإطفاء الديناحتساب الفائدة والضريبة  قبل األرباحهامش 
 %٢٢ %١٤ %٢٣ %١٣ صافي هامش الربح 

  ٠٫١٥٦   ٠٫١٠٥   ٠٫١٥٧   ٠٫٠٩٤   العائد على السهم ( ر.ع)

صافي حقوق الملكية ( مليون لایر عماني ١٠٦٫٨ احتساب الضريبة قدرهابعد  أرباححققت المجموعة صافي 
بعد  بأرباحمقارنة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١عن الفترة المنتهية في  ) لایر عماني مليون ٧٩٫٧غير المسيطرة 

صافي حقوق الملكية غير المسيطرة ( م ٢٠١٦مليون لایر عماني في عام  ١١٥٫٧٨  قدرها احتساب الضريبة
مليون لایر عماني  ٧٠٫٦الشركة األم  بلغت صافي أرباح. %٧٫٨بانخفاض قدره  ) لایر عماني مليون ١١٦٫٧
إنخفاض صافي  يعودوم. ٢٠١٦في عام األرباح المحققة من صافي  %٤٠ قدرهأي بانخفاض  ٢٠١٧في عام 

ورفع نسبة  %١٢إلى  %٧اإليرادات من األتاوة المفروضة على الزيادة في التأثير الناتج عن  األرباح إلى
  . %١٥إلى  %١٢على الشركات من الضريبة المفروضة 

   والعوائد:العائد على السهم والتوزيعات 

للشركة األم مقارنة بالعائد على السهم  ٢٠١٧في عام لایر عماني  ٠٫١٠٦بلغ العائد على السهم للمجموعة 
. في ربحية السهم لضم نتائج مجموعة لزين %١٤بنسبة  لایر عماني. تعود الزيادة في العائد ٠٫٠٩٤والذي بلغ 

 ٢٠١٧في عام   %٣٢٫٢فقد تراجع العائد على السهم للمجموعة بنسبة  ٢٠١٦على أية حال  ومقارنة بعام 
  ة األم. ي الشركنسبة الضرائب على الشركات فرسوم األتاوة ورفع ويعود ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في 

بيسة للسهم خاضعة لموافقة الجمعية العامة للشركة ، هذا باإلضافة  ٥٠أرباح بقيمة  أعلنت المجموعة عن توزيع
م ٢٠١٧بيسة للسهم والتي تم دفعها للمساهمين في شهر أغسطس  ٢٠إلى توزيعات األرباح المرحلية بقيمة 

من إجمالي رأس المال) في السنة المالية  %٧٠ بيسة للسهم ( ٧٠األرباح الختامية إلى والتي ترفع توزيعات 
 .من أرباح المجموعة ٪٦٦م. وتبلغ نسبة العوائد ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في 
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  "أداء الشركة األم: الهاتف الثابت والهاتف النقال"

ريادتها  م قويا حيث حافظت الشركة على ٢٠١٧ام كان أداء عمانتل من الناحية التشغيلية والمالية خالل ع
  . جيدسوق االتصاالت في السلطنة من خالل حصتها التي تنمو بشكل  ل

حيث  %٢٫٤م ٢٠١٧بلغ معدل النمو في اإليرادات في عام 
مليون لایر عماني في عام  ٥١٥٫١اإليرادات من  نمت

. ٢٠١٧مليون لایر عماني في عام  ٥٢٧٫٥إلى  ٢٠١٦
يعود هذا األداء القوي بشكل كبير إلى الجهود المتواصلة 
لحقيق تطلعات العمالء وتوفير تقنيات مبتكرة وتحسين 

الكلفة  وترشيدالعمليات والتميز في تقديم الخدمات 
  لشبكة. والتخطيط الفاعل ل

وكانت الزيادة الرئيسية في قطاعات النطاق العريض  %٤٫٥قاعدة العمالء بنسبة  نمت، ٢٠١٧خالل عام 
  على التوالي.  %١٠٫٦و %١٦٫٢النقال حيث بغلت معدالت النمو فيها والثابت 

مليون  ٤٫٥٦(  مشتركمليون  ٣٫٥م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ بلغت قاعدة مشتركي عمانتل في السلطنة بنهاية
يبلغ  مشتركين) مقارنة مع قاعدة االتصاالت المتنقلةخدمات بيع إعادة  مشترك عند احتساب مشتركي شركات

عام  بنهايةإذا ما تم إضافة عمالء شركات إعادة البيع)  مشتركمليون  ٤٫٥٢(  مشتركمليون  ٣٫٣٥ عددهم
  م . ٢٠١٦

        ديسمبر  ٣١العام المالي المنتهي 
 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ العمليات المحلية 

  ٢٣٫٨١٠   ٢٤٫٢١٨  ٢٥٫٩  خدمة الهاتف الثابت ( الصوت)
  ١٠٧٫٥٤٠   ١٠٢٫٠٩٠   ٩١٫٣  البيانات للشركات  اتالنطاق العريض الثابت وخدم

  ٢٩٠٫٣   ٢٨٦٫٤   ٢٩٧٫٤   خدمات االتصاالت المتنقلة
  ١٠٣٫٩   ١٠٢٫٣   ٨٥.٨  + التوصيالت + بيع السعة )  المقبوضاتالجملة ( 

ICT + Near Core  -  ٢٫٠   ٠٫٠٤  
  ٥٢٧٫٥   ٥١٥٫١   ٥٠٠٫٤ إيرادات إجمالي الخدمة 

 %٢٫٤ %٢٫٩ %٦٫٧  نسبة النمو % 

  

لى الزيادة في إيرادات النطاق العريض الناشئة من النمو في إ ردة في إجمالي اإليرادات بشكل كبيتعود الزيا
 االصوت تراجعهواصلت خدمات النطاق العريض للهاتف الثابت والهواتف النقالة على حد سواء.  خدمات

رة النقال ويعود ذلك بشكل كبير إلى استخدام التطبيقات المتوف الهاتفالثابت أو  خدمات الهاتفالمستمر سواء في 
  مسبقة الدفع.  الخدماتمنافسة في عن طريق االنترنت وال

قطاع الهواتف النقالة  يأما النمو ف %٥٫٥ ةالثابت التجزئة لخدمات االتصاالتفي إيرادات بلغ معدل النمو 
. يعود معدل النمو ٢٠١٦في عام %٣٫٣-بعد التعافي من النمو السالب الذي بلغ  %١٫٣للتجزئة فلم يتجاوز 

  .  %١٦٫٦حوالي  زيادة بلغت تي شهدالنطاق العريض والتإيرادات نمو إلى  خدمات االتصاالت الثابتةفي 
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عالميا فإن حصة االنترنت للنطاق العريض في معادلة اإليرادات للمشغلين تشهد زيادة سريعة وعمانتل ليست 
االتصاالت في الدخل من قطاعي  %٤٤و %٤٧استثناًء من ذلك فقد شهدت الشركة نمواً غير مسبوق بلغ 

  م. ٢٠١٦في عام  %٤٠و %٤٣مقارنة مع  الثابتة واالتصاالت المتنقلة

 

  اإليرادات والمشتركين 

  خدمات االتصاالت الثابتة

الثابتة المكالمات المحلية والدولية من الهاتف الثابت والنطاق العريض الثابت  تشمل خدمات االتصاالت
 %٨واالنترنت وخدمات البيانات للشركات. بلغ معدل النمو العام في متوسط عدد مشتركي الهاتف الثابت 

. على أية حال فإن نسب مشترك ٢٤٬٠٠٠م  ٢٠١٧أي أن الزيادة السنوية بلغت في عام  ٢٠١٦قارنة بعام م
الثابت  لهاتفعبر االنمو االعلى كانت في قطاع خدمات النطاق العريض الثابت. شهد قطاع مشتركي االنترنت 

معدل نمو جيد بلغ  بالمراقمةواالنترنت  المؤجرةاالنترنت خطوط مشتركي النطاق العريض و الذي يشمل
 ٣١حيث زاد عدد المشتركين بمقدار  النطاق العريض الثابتنمو خدمات ويعود ذلك بشكل كبير إلى  %١٦

  م . ٢٠١٧ألف مشترك خالل عام 

  

ن ماعتماداً على اإليرادات المتحققة  ةالثابت خدمات االتصاالتمتوسط العائد من كل مستخدم في  حسابتم 
 ةابتالثالمحقق من كل مستخدم في خدمات االتصاالت  العائدمستخدمي الهاتف الثابت. واصل متوسط جميع 

لایر عماني في الشهر في عام  ٦٫٣م إلى ٢٠١٦لایر في الشهر في عام  ٦٫٧م من ٢٠١٧تراجعه خالل عام 
  م . ٢٠١٧
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 "Dialupبالمراقمة " طريق االتصالبلغ معدل النمو في اإليرادات بشكل عام من خدمات االنترنت ( عن 
ويعود ذلك بشكل كبير إلى نمو  %١١م ٢٠١٧) في عام وخطوط اإلنترنت المؤجرةوالنطاق العريض الثابت 

كل مستخدم في هذا القطاع تراجع متوسط العائد من  وبالرغم من ذلك فإن. الثابت العريضخدمات النطاق 
في  مشتركألف  ٢٢٦ليصل إلى  %١٦٫٣ض الثابت بنسبة مشتركي النطاق العري ارتفع عدد. %٤٫٩بنسب 

للهاتف متوسط اإليرادات لكل مستخدم م. تعود الزيادة في ٢٠١٦في عام  ألف ١٩٤م مقارنة بـ ٢٠١٧عام 
 حققة من كافة خدمات االنترنت. الثابت إلى اإليرادات الم

  خدمات االتصاالت المتنقلة

الخدمات مسبقة الدفع وآجلة الدفع وخدمات القيمة المضافة األخرى.   المتنقلة االتصاالتيشمل نشاط خدمات 
مع إضافة شركات و. ٢٠١٧خالل عام  %٣٫٣عمانتل مشتركي االتصاالت المتنقلة ببلغ معدل النمو في قاعدة 

النطاق العريض  مشتركي.كما زادت قاعدة %٠٫٤بشكل طفيف جدا  المشتركينإعادة البيع فقد تراجعت قاعدة 
  م. ٢٠١٦في عام  %٧ بنمو قدرهم مقارنة  ٢٠١٧خالل عام  %١١بنسبة  الالنق

يجيات إلى استرات يعود الجمودفي سوق يعاني تقريبا من  المشتركينيسعدنا أن نعلن أن هذا النمو في قاعدة 
  الخدمة واألسعار المبتكرة وجودة الشبكة.  توصيل

يرادات مجموعة عمانتل على إلمحركات النمو المتنقلة تلعب دورا هاما وتعد إحدى  خدمات االتصاالتال تزال 
  مدى السنوات الماضية. 

المحلية  اإليراداتمن إجمالي  %٥٣٫٢ خدمات التجزئة بقطاع االتصاالت المتنقلةعمانتل من شكلت إيرادات 
ارتفع م بينما ٢٠١٧خالل عام  %١٫٣نمواً بلغ  المتنقلة االتصاالت. سجلت إيرادات خدمات ٢٠١٧في عام 

لایر عماني في  ٨٫٥٣م إلى ٢٠١٦لایر عماني في عام  ٨٫٤٧متوسط المختلط لإليرادات من كل مستخدم من ال
  م. ٢٠١٧عام 

  التكاليف التشغيلية 

 قدرهامليون لایر عماني أي بزيادة  ٤٣٥٫٨مانتل لعبلغ إجمالي النفقات التشغيلية ( المصاريف التشغيلية) 
. كنسبة من إجمالي اإليرادات فإن اإلنفاق التشغيلي للمجموعة  ٢٠١٦مليون لایر عماني مقارنة بعام  ٤٨٫٢

  . ٢٠١٧في عام  %٨٢٫٦م إلى  ٢٠١٦في عام  %٧٥٫٣من  من اإليرادات ارتفع

اع تكاليف فارتاإلتاوة الحكومية وبسبب رفع نسبة التكاليف التشغيلية  ارتفاعتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى 
 أصول الشبكة.  توسعة هالك بسببالتشغيل والصيانة واال
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  "تطور اإلنفاق التشغيلي المحلي على مدار السنوات الماضية"

  

يل والصيانة لتشغهالك وامبيعات الجملة واالتحققت الزيادة في اإلنفاق التشغيلي بسبب الزيادة في تكاليف 
  الموظفينتكاليف تاوة وواأل

األرقام بالمليون لایر عماني   ديسمبر  ٣١العام المالي المنتهي 
 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

١٢٦٫٧١٣٤٫٧١٦٣٫٣  تكلفة المبيعات 
    اإلنفاق التشغيلي 

 ٦٨٫٩ ٦٧٫٩ ٧٠٫٥ تكاليف الموظفين 
 ٦١٫٦ ٥٧٫٢ ٥٧٫٠ مصاريف التشغيل والصيانة 

 ٨٫٤ ١١٫١ ١٢٫٧ المصاريف اإلدارية 
 ٧٫٢ ٨٫٣ ٧٫٨ مصاريف اإلعالن والتسويق 
 ٢٫١ ٤٫٤ ٤٫٤  مصاريف الرخصة السنوية 

١٠١٫٨١١٥٫٢ ٨٧٫٧  وإهالك الديناالستهالك 
 ٩٫٢ ٢٫١ ١٫٤ مخصص الذمم المدينة المتعثرة

    
٣٦٨٫٢٣٨٧٫٦٤٣٥٫٨ إجمالي المصاريف التشغيلية

  

  تكلفة المبيعات 

واإلدارة الخارجية  والربط البينيالتجوال  المصاريف الخاصة بشركاءتشمل تكلفة المبيعات األجهزة و
إلى الزيادة في  رة في تكلفة المبيعاتيتاوة وتكاليف التحصيل والتوزيع. تعود الزيادة الكبوالكابالت البحرية واأل

يرادات المصاريف اإلدارية الخارجية وتكلفة بيع األجهزة واإل كما شهدت ،%١٢إلى  %٧رسوم اإلتاوة من 
  . مقابلة في التكاليف المرتبطة بها من الكابالت البحرية زيادة

 تكاليف الموظفين 

ألخرى ومنافع نهاية الخدمة والمزايا ا ةاالجتماعي التأميناتتشمل تكاليف الموظفين الرواتب والبدالت وتكاليف 
بسبب الزيادة السنوية وفق ما  ٢٠١٦مقارنة بعام  %١٫٥للموظفين . سجلت تكاليف الموظفين زيادة بلغت 

  يقتضيه القانون. 
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  اإلنفاق على التشغيل والصيانة

تكاليف المبيعات ويعود ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في  %٢٠٫٣زاد اإلنفاق على التشغيل والصيانة بنسبة 
  القنوات الفضائية. إيجارات ورسوم الترددات و، توسيع الشبكة   تتماشى مع الزيادة في يوالت

  المصاريف اإلدارية 

  م. ٢٠١٨الكلفة ستستمر حتى عام  لترشيد مبادرةحيث تنفذ عمانتل  %٢٤٫٥زادت المصاريف اإلدارية بسنبة 

  االستهالك وإهالك الدين

وتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى زيادة االستثمارات في توسعة وتحديث شبكات  %١٣٫٢ زاد االهالك بنسبة
  لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض.  واالتصاالت المتنقلةالثابتة  االتصاالت

  رسوم اإلتاوة 

 %١٢إلى  %٧وة من حيث تم البدء في تطبيق الزيادة في اإلتا %٥٢سجلت رسوم اإلتاوة زيادة كبيرة بلغت 
  م ٢٠١٧اعتباراً  من يناير 

  تصنيف المستثمرين 

" (توقعات +BB(نظرة مستقبلية مستقرة) و "" Baa٣حافظت عمانتل على التصنيف طويل األمد بدرجة "
 ات، وتعكس هذه التصنيفموديز ومؤسسة ستاندرد آند بورز على التوالي الممنوح لها من قبل مؤسسةسلبية) 

ها ستواصل هذه التحديات ضغوطتحديات التشغيلية، وعلى أية حال التشغيلي بالرغم من زيادة ال مرونة األداء
  ركود خالل هذه الفترة.   تدبيئة اإلقتصادية المحلية التي شهعلى تصنيف الشركة خاصة مع ال

  أنظمة الرقابة الداخلية ومالئمتها 

مناسبا من ضمان فاعلية العمليات وكفاءتها، ومن حيث الشركة أنظمة وتدابير رقابة داخلية توفر قدراً تمتلك 
الرقابة المالية الداخلية، وااللتزام بالقوانين واألنظمة. وتشتمل الضوابط الداخلية على إجراءات تشغيلية، 
وسياسة فصل المهام، وتسويات دورية، وسياسات وإجراءات رسمية تسّهل مهام إنجاز المعامالت، وقيدها، 

  بشكل شامل ودقيق وفي الوقت المناسب. وحماية األصول
  

تتلقى اإلدارة آراء مستقلة من خالل التقارير التي تصدرها وحدة التدقيق الداخلي للمجموعة، وتقارير مدققي 
معالجة أي نقاط ضعف. وتواصل الحسابات، وجهاز الرقابة المالية للدولة حول مدى مالءمة الضوابط الداخلية 

طار الرقابة الداخلية، وضعت الشركة دليل وإجراءات للصالحيات يتّم إتباعه في كافة وعالوة على ذلك، وفي إ
وحدات ودوائر الشركة. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الضوابط الداخلية تالءم بصفة عامة األنشطة 

  .والخدمات القائمة. ويتم بشكل دوري اختبار الضوابط الداخلية، ومراجعتها، وتطويرها
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   للبيانات الرقميةعمان شركة  –لشركة التابعة لمجموعة عمانتل ا

حيث حققت الشركة  ٢٠١٧لمجموعة عمانتل نموها خالل عام  التابعة للبيانات الرقميةواصلت شركة عمان 
  صافي ربحية ألول مرة منذ تأسيسها. 

توفر شركة عمان داتا بارك خدمات استمرارية 
األعمال والتشغيل في حالة الكوارث وخدمات تقنية 
المعلومات اعتماداً على الحوسبة السحابية لتلبية 
احتياجات قطاع الشركات في السلطنة. تملك مجموعة 

  من أسهم شركة عمان داتا بارك.  %٦٠عمانتل 

ب الفائدة األرباح قبل احتسابلغ معدل النمو في 
ظلت  .%٤١ وإطفاء الدين هالكوالضريبة واال

. ٢٠١٧مليون لایر عماني في عام  ١٫٣٨عند  الدين وإطفاء بل الضرائب على الدخل واالهالكاإليرادات ق
. يعكس النمو ٢٠١٦مليون لایر عماني في عام  ٤٫٨مليون لایر عماني مقارنة مع  ٥٫١بلغت إيرادات الشركة 

. على اإنفاقهمستويات القطاع العام من  مؤسساتت الظروف السائدة في السوق حيث خفف البطء في اإليرادا
لبيانات لأية حال وبالنظر إلى الموقف الريادي للشركة في السوق فإن هناك فرص واعدة للنمو أمام شركة عمان 

  . الرقمية

 شبكاتنا

اط محافظات وواليات السلطنة إضافة إلى اإلرتبتمتلك عمانتل بنية أساسية متكاملة توفر تغطية واسعة لجميع 
من المناطق المأهولة بالسكان  %٩٩مع مختلف دول العالم، تغطي شبكة الجيل الثالث والنصف من عمانتل نسبة 

من المناطق المأهولة بالسكان وتعد هذه النسب  %٩٢في السلطنة فيما تغطي شبكة الجيل الرابع والنصف نسبة 
على مستوى العالم، تبلغ تغطية شبكة النطاق العريض الثابت وخاصة عبر تقنية  من ضمن أعلى النسب

"ADSL "  من إجمالي الوحدات السكنية في السلطنة، كما تواصل الشركة خططها التوسعية لمد شبكة  %٩٠
 األلياف البصرية إلى المنازل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمختلف محافظات السلطنة. 

تتكون شبكة الهاتف الثابت لعمانتل من مقاسم نشطة وإحتياطية إضافة إلى خمس بوابات والعديد من المقاسم 
التقليدية والتي يتم اآلن العمل على نقلها إلى تقنية الجيل القادم من الشبكات، وقد تم حتى اآلن نقل ما يصل إلى 

  ات. من مشتركي عمانتل إلى تقنية الجيل القادم من الشبك %٩٥

" SDHوتمتلك عمانتل أيضا شبكة إرسال موسعة تتكون بشكل أساسي من كوابل األلياف البصرية تضم شبكة "
بمحافظة مسقط والحلقة الوطنية والحلقة الجنوبية والحلقة الشمالية، يصل أطوال كوابل األلياف البصرية لشبكة 

هاتف الثابت جميع محافظات السلطنة، ويتم كم فيما تغطي شبكات ال ١٥٬٠٠٠اإلرسال بعمانتل إلى أكثر من 
  ربط المناطق الريفية عن طريق محطات األقمار الصناعية ووصالت المايكروويف.
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  "٣٫٠"إستراتيجية عمانتل الثالثة : 

والتي تعد األداة الرئيسية لضمان محافظة " ٣٫٠تواصل عمانتل جهودها لتنفيذ إستراتيجيتها الثالثة "عمانتل 
الشركة على ريادتها لقطاع االتصاالت مع تعاظم التحديات التشغيلية بالقطاع، ومن المتوقع أن تزدداد الضغوط 
على القيمة اإلجمالية للسوق ومستويات الربحية مع التأثير المتوقع لدخول مشغل ثالث لالتصاالت المتنقلة 

  ظيمية. وزيادة القيود التن

وتركز عمانتل على اإلستفادة من فرص التحول الرقمي وأتمتة اإلجرءات لتحسين خدماتها وتقديم تجربة رائدة 
للمشتركين،  وستسهم الجهود الكبيرة للتركيز على الخدمات األساسية وتحقيق نمو في الخدمات شبه األساسية 

ة في السوق وقدرتها على تحصين القيمة على كخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت في تعزيز وضع الشرك
  ربع ركائز إستراتيجية:أم على ٢٠١٨المدى الطويل، وترتكز خطة الشركة خالل عام 

عبر التركيز تحسين العمليات واإلجراءات عبر جميع نقاط التواصل  التفوق على توقعات المشتركين: -
 إلى تقديم تجربة مثرية للمشتركين. إضافة 

جاريين الت: عبر التركيز على توفير قنوات رقمية للمشتركين الرقمي في السلطنةريادة التحول  -
 تي تسهم في تمكين الحكومة اإللكترونية في السلطنة. لواألفراد إضافة إلى تطوير الخدمات والعروض ا

عبر التركيز على تحسين الخدمات األساسية كمحرك أساسي لتنمية اإليرادات إضافة  عروض مبتكرة: -
 مواصلة تطوير حلول مبتكرة لتقنية المعلومات واالتصاالت ومحفظة الخدمات الدولية.  إلى

عبر التركيز على تحسين اإلجراءات والعمليات والتخطيط الفعال التحول إلى شركة أكثر مرونة:  -
  للشبكات وترشيد التكاليف وتطوير المواهب والكوادر العاملة بالشركة.

-   
  حصلت عليها المجموعة" "اإلنجازات والجوائز التي

  رئيس تنفيذي  ١٠٠على جائزة أفضل رئيس تنفيذي ضمن  الرئيس التفيذي لشركة عمانتلحصول
 .بالتعاون مع جامعة إنسياد العالمية» Trends«في المنطقة وذلك ضمن المسح الذي قامت به مجلة 

 األوسط وشمال على مستوى منطقة الشرق ائزة التميز في اإلرتباط الوظيفي الحصول على ج
  أفريقيا.

  في سوق مسقط  بين الشركات المدرجة فضل شركة أداءألاألولى  جائزةالحصول عمانتل على
  .الرقمي في السلطنة ريادة التحول لألوراق المالية وجائزة

  حصول الشركة للعام الثاني على التوالي على الجائزة الماسية في الجودة التي تقدمها الجمعية
  األوروبية لبحوث الجودة. 

  حصول الشركة للعام الثاني على التوالي على جائزة العالمة التجارية االكثر موثوقية في قطاع
  االتصاالت. 

 واستحواذ في قطاع االتصاالت باألسواق الناشئة جائزة "أفضل صفقة اندماج   حصول الشركة على
 اذعن صفقة استحومؤسسة "تي إم تي فاينانس" ألفضل صفقات االندماج واالستحواذ    للعام من
  .%٢١٫٩ قدرهامجموعة زين بحصة  علىعمانتل 

 جائزة "أفضل عالمة تجارية" في حفل توزيع جوائز المنتدى العالمي على  عمانتل حصول
  .جارية، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندنللعالمات الت
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  "في السلطنة وذلك على   حصلت عمانتل على جائزة "الشركة الرائدة في عالقات المستثمرين
  مستوى الشرق األوسط في مؤتمر عالقات المستثمرين الثامن "ميرا" والذي أقيم في مدينة دبي.

  

  ""التوجهات والفرص والتحديات والنظرة المستقبلية

قاد التحديث المتواصل للشبكات والتحول التقني إضافة إلى توافر الخدمات وسهولة الحصول عليها خالل 
العقدين الماضيين النمو الكبير في قطاع االتصاالت، إال أنه ومع مستويات النفاذ المرتفعة التي بلغت حد التشبع 

ق وجدت شركات االتصاالت نفسها وسط أزمة تتمثل في كيفية الموازنة بين الحفاظ على في معظم األسوا
ربحيتها من التحديات المتمثلة في التغيرات التنظيمية والمنافسة وتمدد التطبيقات المعتمدة على بروتوكول 

الخدمات ورة واإلنترنت وفي نفس الوقت مواكبة التطورات التقنية التي تحفز الطلب على الشبكات المتط
  الجديدة. 

واصلت أسعار خدمات الصوت والرسائل النصية أنخفاضها على حساب إيرادات المشغلين وسط تغيرات 
  تنظيمية صارمة والمنافسة في أسواق التجزئة وأعمال الجملة. 

ت نونظرا لتأثر خدمات الصوت والرسائل بصورة كبيرة بتوسعة التطبيقات المعتمدة على بروتوكول اإلنتر
تقوم معظم شركات االتصاالت بالتعاون مع شركات توفير خدمات المحتوى العالمية للحصول على حصة من 

  فرص النمو في إيرادات البيانات المتعلقة باالتصاالت المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت. 

مستهدفة من عوائد الإن طبيعة التغير التقني السريع ال تسمح لشركات االتصاالت باإلنتظار والحصول على ال
ة إلستثمار فيها سابقا، تستحوذ خدمات التواصل على جزء يسير فقط من سلسلاإلستثمارات في التقنيات التي تم ا

القيمة للمعلومات حيث أن المحتوى والحلول والخدمة تستحوذ على الجزء األكبر منها، عملت شركات توفير 
ول بها بنية أساسية متطورة لإلنترنت على التطفل على األعمال خدمات المحتوى العابرة للقارات الموجودة بد

األساسية لشركات االتصاالت، من المتوقع أن تقوم شركات المحتوى العالمية الكبرى أو مشغلي خدمات توفير 
  ) بالبدء في اإلستحواذ على شركات اتصاالت من أجل إيجاد كفاءة في تكامل الخدمات. OTTالمحتوى (

اء" كاألجهزة القابلة لإلرتداء واألجهزة الذكية والسيارات المرتبطة باإلنترنت والمنازل الذكية نمو تقود "األشي
تقنية (إنترنت األشياء)، أما في مجال الخدمات المقدمة للشركات فإنه يتوقع أن تسهم تقنيات اإلنتاج والنقل 

"، كما ستبحث شركات االتصاالت عن والمرافق والتجزئة والضيافة بشكل كبير لمنظومة "إنترنت األشياء
  فرص في القطاع العام حيث تكتسب "المدن الذكية" زخما عالميا أكبر. 

هناك تحدي سيواجه شركات االتصاالت خالل األعوام القادمة يتمثل في كيفية إدارة اإلستثمارات الرأسمالية 
ينما الخامس والتي تكتسب شهرة أكبر بفي ظل تراجع هوامش الربح، وأبرز مثال على ذلك سيكون تقنية الجيل 

  لم تتمكن شركات االتصاالت من تعويض اإلستثمارات التي قامت بها في شبكات الجيل الرابع. 

شكل تحول المشغلين من تملك معدات شبكة في شكل أجهزة إلى إمتالك شبكات تعتمد على البرمجيات كتقنية 
) توجها جديدا في قطاع NFVالشبكة اإلفتراضية ( ) وتقنيةSDNالشبكات المعتمدة على البرمجيات (
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االتصاالت، وسيمكن هذا األمر المشغلين من إدارة شبكاتهم بشكل أكثر فعالية واإلستجابة بشكل أكبر للتغيرات 
في اختيارات العمالء وفي نفس الوقت خفض اإلعتماد على األجهزة والمعدات، تدرس عمانتل حاليا إدخال 

  ) من أجل اإلستعداد إلدخال شبكة الجيل الخامس مستقبال. NFVتراضية (تقنية الشبكة اإلف

افة إلى الوضع اإلقتصادي العام والتوجهات بالقطاع فإن قطاع االتصاالت بالسلطنة يحمل معه مجموعة ضوباإل
 هفريدة من التحديات كصغر حجم السوق واإلطار التنظيمي الواسع وتزايد عدد المشغلين في السلطنة، تواج

ستسهم عدد من التغييرات مثل زيادة تحرير قطاع عمانتل ضغوط تنافسية أكبر في سوق متشبع أصال، 
االتصاالت المتنقلة والثابتة والجملة وإدخال تشريعات النفاذ والربط البيني الجديدة في مواصلة الضغط بشكل 

  أكبر نمو أعمال عمانتل وهوامش األرباح خالل الفترة القادمة. 

  ين: الموظف

 ٢٫٥٦٧موظف مقارنة في  ٢٫٥٣٣م ٢٠١٧بلغ عدد موظفي المجموعة (العمليات المحلية) بنهاية ديسمبر 
موظفا فيما يبلغ عدد الموظفين الوافدين  ٢٫٢٦٣م، يبلغ عدد الموظفين العمانيين ٢٠١٦موظف بنهاية ديسمبر 

موظفا  ١٫٩٩١عاملين بالمجموعة ، يبلغ عدد الذكور ال%٨٩٫٣موظفا، تبلغ نسبة التعمين بالمجموعة  ٢٧٠
  م. ٢٠١٧موظفة وذلك بنهاية ديسمبر  ٥٤٢فيما يبلغ عدد اإلناث 

من موظفي عمانتل فيما يشغل الموظفين في  %٥٩سنة نسبة  ٥٠-٣٦يشكل الموظفين في الفئة العمرية من 
 %٦سنة إلى  ٥١، وتصل نسبة الموظفين الذين يزيد عمرهم على %٣٥سنة نسبة  ٣٥-٢١الفئة العمرية من 

  من إجمالي العاملين. 

 

  


