الشركة العمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها – للسنة المنتهية في  13ديسمبر 4132م
تواصل عمانتل ريادهتا لقطاع اإلتصاالت يف السلطنة بصفتها الشركة الرائدة يف تقدمي خدمات االتصاالت املتكاملة.
يشهد العامل "ثورة رقمية" يف ظل زيادة سرعات اإلنرتنت وتقنيات املعلومات ويف ظل الزيادة السريعة يف إنتشار األجهزة
الذكية  ،حيث ميكن القول بأن أجهزة االتصاالت الذكية وتقنيات التواصل ستتغري بشكل سريع يف خمتلف أحناء العامل.
وجتاوباً مع التحول العاملي يف أمناط االتصاالت  ،تفخر عمانتل بقدرهتا على االستفادة من الفوائد اليت حتققت من
"الثورة الرقمية" العاملية وسعيها لنقل هذه الفوائد إىل مشرتكيها من خالل تويري أيلل التقنيات وادخدمات.
وحيث أن عام 4102م شهد منواً كبريا يف قطاعات املعلومات واالنرتنت يقد واصلت عوائد الشركة من هذه ادخدمات
منوها امللحوظ حيث بدأت الشركة جتين مثار االستثمارات اليت قامت بلخها وإنفاقها على البنية األساسية لالتصاالت.
ومن خالل تبين أحدث احللول التقنية املتويرة يف العامل ،إستطاعت تقدمي أيلل ادخدمات ومبستوى جودة عالية.
من الناحية العملية تواصل عمانتل تعزيز وضعها باعتبارها شركة االتصاالت الرائدة يف السلطنة وذلك بالرغم من املنايسة
الشديدة اليت تواجهها .وال تزال عمانتل هي الرائدة يف جمال اهلواتف النقالة والثابتة ويعود الفلل يف ذلك إىل األسعار
اجلذابة وادخدمات املبتكرة وشبكة االتصاالت القوية عالية اجلودة اليت تغطي خمتلف أحناء السلطنة.
واصلت عمانتل أدائها اجليد يف عام 4102م وعلى الرغم من املنايسة القوية يف السوق احمللي واملنايسة من أكرب شركات
االتصاالت العاملية (شركات احملتوى –  )OTTإال أن اجملموعة متكنت من حتقيق منو يف العوائد بلغ  %2لرتتفع
اإليرادات من  264مليون لاير يف عام  4104م إىل  280مليون لاير يف عام 4102م.
وبنهاية  40ديسمرب 4102م  ،عززت عمانتل من قاعدة مشرتكيها ليصل إمجايل عدد املشرتكني إىل  294.6مليون
مشرتك ( 2914مليون مشرتك يف عام 4104م ) وهو ما ميثل منواً بنسبة . %698
واصلت الشركة جهودها الرامية إىل حتسني ادخدمات املقدمة للمشرتكني من خالل تقدمي جتربة مشرتك مميزة وهو األمر
الذي ساهم يف تعزيز والء املشرتكني للشركة وقد ظهر ذلك بشكل جلي يف زيادة عدد مشرتكي الشركة.
ال تزال عمانتل إحدى الشركات اجلذابة للمستثمرين ويعود ذلك إىل التصنيف اإلئتماين املرتفع هلا حيث صنفتها أبرز
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وكاالت التصنيف اإلئتماين – ستاندرد بورز ومودي على التوايل  -عند مستوى  BBBو  . A3يعكس هذا التصنيف
اجليد قوة املركز املايل للشركة وأدائها التشغيلي اجليد طوال الفرتة املاضية واملستوى العايل من الرحبية الذي حتققه الشركة .
ال تزال عمانتل تقود اجلهود الرامية إىل تعزيز برنامج ادخصخصة حيث شهد عام 4102م طرح  %0.من أسهم
احلكومة يف عمانتل لإلكتتاب من جانب االيراد والشركات وقد بلغت عوائد الطرح  412مليون لاير (حوايل 041
مليون دوالر) وهبذا اخنفلت حصة احلكومة يف الشركة من %01إىل . %00
حصلت الشركة خالل السنوات املاضية على العديد من اجلوائز الدولية وشهادات التقدير وكان آخرها "جائزة أيلل
شركة مدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية من حيث األداء" للعام التاسع على التوايل يف املسح الذي قامت به جملة
عمان إيكونوميك ريفيو كما حصلت أيلا على جائزة " أيلل ممارسات أعمال" من منتدى قيادات األعمال اآلسيوية
تقديرا للتطور الكبري يف ممارسات األعمال املقبولة دولياً.
عززت عمانتل خالل عام 4102م من جهودها يف جمال إحياء االستثمارات يف شركة وورلد كول لالتصاالت احملدودة.
ويف ظل املنايسة الشديدة يف االسواق الباكستانية وتراجع البيئة التشغيلية للمشغلني يف باكستان  ،قامت الشركة بتنفيذ
العديد من املبادرات االسرتاتيجية اليت من املؤمل أن تساعد يف حتسني األداء التشغيلي لشركة وورلد كول  .من بني
األهداف الرئيسية اليت سعت وورلد كول لتنفيذها من خالل إدارة عمانتل تطوير الشبكة واملنتجات وتشديد بيئة الرقابة.
تواصل عمانتل جهودها لتحقيق هديها الرامي يف أن تكون "ناقل احلركة للمشغلني اآلخرين" يف إطار سعي الشركة إىل
حتقيق منو مستدام يف اإليرادات من مبيعات اجلملة لشركات االتصاالت األخرى من خالل تعزيز نشاط الشركة يف
األسواق العاملية .يربز جناحها يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية من خالل منو عدد الشركات الدولية اليت ختتار عمانتل لتكون
شريكها يف خدمة املنطقة وما أبعد من ذلك .كذلك يإن التوقيع على نظام الكابل البحري  AAE-1والذي تكون ييه
عمانتل هي شريك نقطة اإلرساء يف سلطنة عمان ويف يرنسا يإنه من املنتظر أن يزيد إمجايل عدد أنظمة الكابالت
البحرية اليت مت بناء نقاط إرساء هلا مع عمانتل إىل  00كابال.
ومن أجل تعزيز حلورها يف السوق الدويل  ،قامت الشركة بتأسيس شركة ساس عمان يرنسا وهي عبارة عن شركة مملوكة
بنسبة  %011من قبل جمموعة عمانتل هبدف صيانة وإرساء الكابل البحري آسيا ايريقيا أوروبا  ) AAE-1 ( 0-يف
يرنسا .أعطت هذه املبادرة عمانتل حلوراً يف األسواق العاملية باعتبارها الشركة الوحيدة من منطقة الشرق األوسط اليت
هلا تواجد يف دول االحتاد األورويب  .من املتوقع أن يتم تشغيل نظام الكابل هذا يف عام 4106م حيث ستقدم ساس
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عمان يرنسا للمسامهني يف كونسورتيوم نظام الكابالت البحرية اجلديد AAE-1يرصة الوصول إىل أسواق دول االحتاد
األورويب .
يف عام 4100م ستقوم عمانتل بتنفيذ اسرتاتيجيتها اجلديدة " عمانتل  "491-اليت هتدف إىل حتقيق التميز التشغيلي
واالبتكار وحتويل عمانتل إىل الشركة الرقمية الرائدة يف السلطنة  ،وستواصل كذلك تعزيز اهلوية التجارية للشركة والعمل
على حتسني جتربة املشرتك وتويري خدمات ذات جودة عالية للمشرتكني بأسعار تنايسية ،مع الرتكيز على إجياد مصادر
للدخل وتنويع حمفظة االستثمارات اليت تستهدف حتقيق منو مستدام يف العوائد مىت ما أمكن ذلك وتعزيز العائد
للمستثمرين.
طوره
هيكل قطاع االتصاالت وت ّ
ترتكز عمليات عمانتل الرئيسية يف سلطنة عمان ،وبالنظر إىل عدد سكان السلطنة يإن قطاع االتصاالت احمللي يعترب
مفتوحاً للمنايسة بشكل كبري حيث توجد العديد من الشركات العاملة يف تقدمي خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة
وخدمات االتصاالت الدولية .يوجد اليوم مشغلني أثنني حاصلني على رخصة من الفئة األوىل لتقدمي خدمات
االتصاالت املتنقلة وثالثة مشغلني حاصلني على رخصة من الفئة األوىل لتقدمي خدمات االتصاالت الثابتة و 2شركات
حاصلة على رخصة بوابة االتصاالت الدولية ( )IGWوشركة اتصاالت حبرية حاصلة على رخصة من الفئة األوىل.
باإلضاية إىل ست شركات من الفئة الثانية لتزويد خدمات إعادة بيع خدمات اهلاتف املتنقل.
مت تأسيس الشركة العمانية للنطاق العريض للعمل يف جمال البنية األساسية يف االتصاالت لتقدمي خدمات البنية األساسية
لكابالت األلياف (البصرية) للمشغلني  .مت مؤخراً اإلعالن عن اسرتاتيجية النطاق العريض إال أنه مل يتبني حىت اآلن تأثري
هذه االسرتاتيجية على املشغلني.
تشكل جمموعة املبادرات التنظيمية حتدياً كبرياً لنموذج عمل الشركة .شهد يف عام 4102م سلسة من املبادرات التنظيمية
مثل الكلفة املتدرجة  BULRICوالوصل والربط البيين وإطار الرتاخيص وغريها من املبادرات اليت سوف يكون هلا
تأثري بعيد املدى على مناذج أعمال شركات االتصاالت ،هذا إذا مل يتم حتليل ودراسة أثارها بشكل كاف ومن مجيع
النواحي التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية قبل البدء بتنفيذها.
من بني التحديات التشغيلية اليت تواجهها الشركة اليوم إخنفاض ادخدمات الصوتية واملنايسة من شركات تويري احملتوى يف
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جمال خدمات اهلواتف النقالة من حيث خدمات الصوت والرسائل عن طريق االنرتنت وزيادة اإلنفاق على تطوير
الشبكات مبا يليب احتياجات املشرتكني وسط هذا التطور التقين الواضح يف األسواق العاملية .من بني التحديات أيلا
الرتاجع املستمر يف أسعار الصوت واملعلومات الدولية وزيادة املنايسة يف خدمات ادخطوط املؤجرة للشركات واالتصاالت
الدولية وغريها اليت تؤثر على منو اإليرادات واألرباح.
الفـرص والتحديات
يف ظل التحول السريع حنو اجملتمع الرقمي ،أثبت قطاع االتصاالت أنه أحد عناصر التمكني األساسية يف حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف السلطنة .من منظور اسرتاتيجي يإن الفرص اليت تنشأ يف هذا القطاع ال ختلو من حتديات
كبرية .يهدد التحول السريع حنو االتصاالت اليت تعتمد على البيانات العوائد اليت تتحقق من خدمات الصوت والرسائل.
على أية حال يإن ذلك الوضع يؤدي أيلا إىل وجود يرص للنمو يف جماالت النطاق العريض للهواتف النقالة واحلوسبة
السحابية وخدمات تقنية املعلومات واالتصاالت وكذلك خدمات االتصاالت عن طريق األجهزة السلكية والالسلكية
واإلعالنات املتنقلة.
تقوم شركات االتصاالت العاملية حاليا جبهود إلعادة ابتكار نفسها لكي تتأقلم مع الطلب الكبري على االنرتنت
وادخدمات املرتبطة هبا .هناك توجه يف قطاع االتصاالت لالبتعاد عن املنتجات التقليدية (الصوت) والتحول حنو ادخدمات
اجلديدة ( مثل البيانات وخدمات القيمة امللاية ) .وحلت ادخدمات اجلديدة وهوامش الربح األقل حمل خدمات
االتصاالت التقليدية .من املتوقع أن تصل عدد األجهزة املتصلة باإلنرتنت عاملياً حنو  04مليار جهاز بنهاية 4141م
تتنوع بني اهلواتف النقالة واألجهزة املنزلية واهلواتف الثابتة .وتشهد سوق اهلواتف الذكية منواً كبريا حيث يزيد عدد
مستخدميها بشكل كبري وهو األمر الذي يؤدي إىل زيادة الطلب على البيانات بسرعات عالية .
تأثرت شركات االتصاالت وأستغلت شبكاهتا من قبل شركات تويري احملتوى اليت ال حتدها حدود جغرايية  .تعترب هذه
الفئة من الشركات ،اجليل اجلديد من املنايسني العامليني وهو ما يؤدي إىل بروز حتديات كبرية على شركات االتصاالت
التقليدية من خالل حلول  /مناذج االتصاالت اليت تعتمد على املعلومات .
تشهد منتجات وخدمات االتصاالت ذات هامش الربح املرتفع مثل الصوت والرسائل – واليت كانت املصدر األكرب لنمو
شركات االتصاالت – حتوالً كبرياً إىل التقنيات اليت تعتمد على بروتوكول االنرتنت .على سبيل املثال يإن من املتوقع أن
يشهد سوق االتصاالت الصوتية عرب شبكة اجليل الرابع ( )VoLTEوهي خدمات الصوت عرب بروتوكول االنرتنت
باجليل الرابع منواًكبرياً ليصل إىل  6مليار دوالر حبلول عام 4141م.
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نؤمن يف عمانتل بأ ن النمو املستدام يف جمال عوائد التجزئة واجلملة خاصة النمو يف عوائد النطاق العريض للهواتف الثابتة
والنقالة يعتمد بشكل كبري على رؤيتنا وعلى اإلجراءات اليت نقوم هبا من أجل نقل عمانتل وحتويلها إىل شركة قادرة على
التأقلم مع االجتاهات اجلديدة يف السوق  .يتم تقييم االسرتاتيجيات الفاعلة للمحايظة على النمو يف خدمات
االتصاالت الثابتة واالتصاالت املتنقلة بشكل مستمر لتعكس االجتاهات والتغريات التقنية يف السوق .
من املنتظر أن تظل خدمات البيانات عرب النطاق العريض يف سوق املستهلكني والشركات احملرك الرئيسي للنمو يف
املستقبل .تقدم عمانتل حاليا أوسع ادخيارات وأكرب رقعة تغطية وجودة عالية دخدمات النطاق العريض عرب مجيع شبكاهتا
الثابتة واملتنقلة يف إطار سعي الشركة لتوسعة شبكاهتا لتقدمي خدمات خط املشرتك الرقمي الالمتاثلي  ADSLوخدمات
شبكة اجليل الثالث  3Gوخدمات شبكة اجليل الرابع .LTE 4G
تحليل أداء القطاعات
يشتمل إمجايل إيرادات ادخدمات على اإليرادات املتحققة من خدمات اإلتصاالت الثابتة ،وخدمات اإلنرتنت والبيانات،
وخدمات اإلتصاالت املتنقلة ،وإيرادات أعمال اجلملة (اإلتصاالت الدولية والربط البيين) .وقد ارتفع إمجايل إيرادات
ادخدمات بنسبة  %2عن إيرادات عام 4104م.

ويشتمل إمجايل إيرادات جمموعة عمانتل على نتائج عمليات شركة "وورلدكول الباكستانية لالتصاالت احملدودة"
() )Worldcall Telecom Limited, Pakistan (WTLوشركة عمان للبيانات الرقمية اليت مت تأسيسها
مؤخراً .و تقدم شركة وورلدكول خدمات احللقة احمللية الالسلكية ( ،)Wireless Local Loopوادخدمات الدولية
طويلة املدى () ،)Long Distance International Services (LDIواهلواتف العمومية ،وخدمات
تلفزيون الكيبل يف باكستان ،ييما تقدم شركة عمان للبيانات الرقمية اليت أنشئت مؤخرا يف السلطنة خدمات مراكز
البيانات وخدمات االستلاية وادخدمات السحابية واحلماية من الكوارث.
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السنة املالية املنتهية يف  40ديسمرب
األرقام بالمليون لاير

4134

4131

4132

خدمات االتصاالت الثابتة(تشمل اهلواتف العمومية)
اإلنرتنت وخدمات البيانات
خدمات االتصاالت املتنقلة(باستثناء الربط البيين وشركات إعادة بيع خدمات االتصاالت املتنقلة)
أخرى (اإليرادات من املشغلني اآلخرين  +إيرادات الربط البيين  +بيع السعات  +شركات إعادة البيع)

2091
0890
40191
8090

4692
6894
40098
8490

4290
8190
48094
8290

إجمالي إيرادات الخدمات

2..84

2.484

2.384

%092

%19.

%291

نسبة النمو

ويرجع النمو يف إمجايل إيرادات ادخدمات خالل الفرتة املمتدة من العام 4104م إىل العام 4102م إىل الزيادة يف إيرادات
خدمات النطاق العريض اليت حتققت نتيجة لزيادة عدد املشرتكني يف خدميت النطاق العريض الثابت واملتنقل باإلضاية إىل
خدمات النطاق العريض.وشهدت ايرادات ادخدمات الصوتية الثابتة اخنفاضا متزايدا خالل السنوات األخرية بسبب توجه
املشرتكني إىل خدمات النطاق العريض /االتصاالت املتنقلة باإلضاية إىل إخنفاض إيرادات خدمات احللقة احمللية
الالسلكية وادخدمات الدولية طويلة املدى لشركة وورلدكول.

تحليل اإليرادات وعدد المشتركين  -العمليات المحلية
خدمات الهاتف الثابت:

تشمل خدمات اإلتصاالت الثابتة املكاملات الصوتية احمللية والدولية (املفوترة واملديوعة مسبقا) ،والبطاقات مسبقة الديع
(جربين) واهلواتف العمومية (امللتقى) .وقد منت قاعدة مشرتكي خدمات اإلتصاالت الثابتة بنسبة  %691عن عام
4104م ،أي بزيادة قدرها  .96آالف مشرتك خالل عام 4102م وهو ما يعود بشكل أساسي إىل الطلب املتزايد على
خدمات النطاق العريض الثابت .ويتلمن عدد مشرتكي اإلنرتنت النطاق العريض واالنرتنت التخصصي واإلتصال
اهلاتفي حيث منت بنسبة  %40ويعود ذلك إىل مشرتكي خدمة النطاق العريض الثابت أي بزيادة قدرها  4890ألف
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مشرتك خالل عام 4102م مقارنة بزيادة قدرها  4490ألف مشرتك للعام السابق.

وقد متّ احتساب متوسط اإليرادات لكل مستخدم دخدمات اإلتصاالت الثابتة على أساس اإليرادات احملققة من كاية
مستخدمي اهلاتف الثابت ،مبا يف ذلك اهلواتف العمومية .وقد مت تسجيل اخنفاض يف متوسط اإليرادات لكل مستخدم
دخدمات اإلتصاالت الثابتة على خلفية انتقال املشرتكني إىل استخدام اإلتصاالت املتنقلة ،حيث اخنفض متوسط إيرادات
ادخدمات الصوتية الثابتة بنسبة  %00من  .90رياالً شهرياً يف عام 4104م إىل  890رياالً شهرياً يف عام 4102م.

وشهد متوسط اإليرادات إخنفاضاً بنسبة  %0.منذ عام 4104م.

شهدت اإليرادات اإلمجالية دخدمات اإلنرتنت (االتصال باملراقمة " ،"Dial upوالنطاق العريض ،وخطوط اإلنرتنت
املؤجرة) منواً جيداً بنسبة  %41خالل عام  4102م مدعومة بنمو خدمات النطاق العريض وعدد املشرتكني ،إال أن
متوسط اإليرادات لكل مستخدم ضمن هذا القطاع اخنفلت بنسبة  %6خالل عام 4102م بسبب زيادة قاعدة
املشرتكني بشكل نسيب خالل العام .وبلغت نسبة منو عدد مشرتكي خدمات النطاق العريض عن طريق اهلاتف الثابت
 %40لتصل إىل  042ألف مشرتك خالل عام 4102م مقارنة بـ  .2ألف مشرتك خالل عام 4104م ،و مت
احتساب متوسط اإليرادات لكل مستخدم دخدمات اإلنرتنت على أساس اإليرادات احملققة من مجيع خدمات اإلنرتنت.
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خدمات اإلتصاالت المتنقلة:

تشتمل خدمات االتصاالت املتنقلة على خدمات الديع اآلجل ،وادخدمات املديوعة مسبقاً ،وخدمات القيمة امللاية
األخرى .وقد شهد العام 4102م منواً مطرداً يف قاعدة مشرتكي خدمات اإلتصاالت املتنقلة ،يقد وصل إمجايل عدد
املشرتكني إىل  4980مليون مشرتك مقارنة ب  4904مليون مشرتك يف عام 4104م (ال يشمل مشرتكي شركات إعادة
بيع خدمات االتصاالت املتنقلة)  ،وحيث أن السوق احمللي يقرتب من مرحلة التشبع يقد اخنفض النمو عن العام الذي
سبقه من  %0إىل  %0خالل عام 4102م  ،ويف حالة احتساب شركات إعادة البيع املرتبطة بعمانتل (موبايل) يإن

عدد مشرتكي شبكة عمانتل (موبايل) بلغ  4960مليون مشرتك بنسبة منو قدرها  %00مقارنة بنفس الفرتة من العام
املاضي.

شكلت خدمات االتصاالت املتنقلة احملرك الرئيسي
لنمو إيرادات جمموعة عمانتل خالل األعوام املاضية ،
وقد مثلت إيرادات االتصاالت املتنقلة بالتجزئة جملموعة
عمانتل  % 0892من إمجايل إيرادات عام 4102م،
وبالرغم من ارتفاع االيرادات إال أن متوسط االيرادات
من خدمة الديع االجل و املديوعة مسبقا لكل مشرتك
اخنفض بنسبة  %296ليصل إىل  894لاير من 890
لاير يف عام 4104م.
الرؤية المستقبلية
واصــل قطــاع االتصــاالت خــالل الســنوات املاضــية منــوه واحــتفا مبكانتــه كأحــد القطاعــات احليويــة مــع زيــادة املنايســة ومــع
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التوسع السريع يف العديد من اجملاالت منها البنية األساسية والتقنيات وادخدمات.
ظهرت تطورات واعدة كبرية خالل الفرتة املاضية منها النمو الكبري يف استخدام املعلومات وانتشار االنرتنـت وزيـادة وسـائل
االتصال والتوسع يف تنفيـذ احلكومـة االلكرتونيـة والتجـارة االلكرتونيـة والتسـويق عـرب االنرتنـت واالتصـاالت الـيت ترتكـز حـول
املعلومات.
بعــد التحــول والتطــور الكبــري يف جمــال االتصــاالت ظهــر جليـاً أن القطــاع يتحــول إىل ســحابة مــن الشــبكات العامليــة املتصــلة

ببعلها البعض .حنن يف عمانتل ندرك هـذا األمـر ونـدرك أن االسـتمرار بالعمـل بـنفس األسـلوب التقليـدي الـذي اتبعنـاه يف
املاضــي ينطــوي علــى خمــاطر عاليــة جتعــل دورنــا مقتص ـراً علــى تقــدمي خــدمات البنيــة األساســية ولــيس شــركة تقــدمي حل ــول
اتصاالت.
كذلك يإن االعتماد على الدخل املتحقق من املصادر التقليدية مثل خدمات الصوت والرسائل أصبح شـيئاً مـن املاضـي .
عــالوة علــى ذلــك يــإن حتريــر القطــاع بشــكل كبــري وزيــادة نســب االنتشــار يــؤدي إىل ضــغوط كبــرية علــى النمــو يف املشــرتكني
ونسب االحتفاظ والعوائد.
أصــبحت عمليــة زيــادة عــدد املشــرتكني واحملايظــة علــيهم غايــة يف الصــعوبة حيــث ينبغــي علــى أي شــركة ترغــب يف حتقيــق
النجاح أن توير خدمات ربط معلوماتية عالية اجلـودة ومسـتدامة لكايـة املشـرتكني مـن خـالل أنظمـة متطـورة وحديثـة .ميكـن
للشركات أن متيز أنفسها يقط عن طريق قدرهتا على تويري خدمة توصيل يائقة للمشرتكني بأسعار مناسبة.
كما هو احلال مع القطاعات األخرى يإن قطـاع االتصـاالت يواجـه ظرويـاً وحتـديات اقتصـادية كبـرية .ويقـا لتوقعـات البنـك
الــدويل لعــام  4100يــإن االقتصــاد العــاملي ســيعاين مــن صــعوبات شــديدة لكــي وــايا علــى معــدالت منــوه حيــث أن هنــاك
الكثــري مــن الــدول ذات الــدخل العــايل الــيت ال ت ـزال تعــاين مــن تــداعيات األزمــة املاليــة العامليــة كمــا أن اقتصــاديات الــدول
الناشئة مل تعد بنفس النشاط واحليوية اليت كانت عليها خالل السنوات املاضية .
عـالوة علــى التحــديات االقتصــادية  ،هنــاك جمموعـة مــن القــوى القطاعيــة  ،الــيت أشـرنا إليهـا ســابقاً ،الــيت تــؤثر بشــكل ســليب

على مناذج عمل الشركات وتشكل حتديات لشركات االتصاالت .

مــا ينطبــق علــى اآلخـرين ينطبــق علــى عمانتــل أيلــا ولكــن وعلــى أيــة حــال يإننــا نفخــر بقــدرة اجملموعــة علــى مواجهــة هــذه
التحــديات واحملايظــة علــى قوهتــا ومكانتهــا كشــركة رائــدة يف جمــال االتص ـاالت املتنقلــة والثابتــة ومبيعــات اجلملــة والتجزئــة يف
السلطنة .
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تركز السلطنة جهودها يف الوقت احلايل على مواصلة عملية التنمية املستدامة بأسلوب متـوازن مـع الرتكيـز علـى امللـي قـدما
يف تنفيــذ مشــاريع البنيــة األساســية ودعــم املؤسســات الصــغرية واملتوســطة وحتقيــق التنميــة االجتماعيــة ومواصــلة اإلنفــاق علــى
مش ــاريع الص ــحة والتعل ــيم مي ــا يتماش ــى م ــع " الرؤي ــة  . "4141كم ــا ترك ــز حكوم ــة الس ــلطنة جهوده ــا أيل ــا عل ــى ج ــذب
االســتثمارات األجنبيــة واحملليــة للقطــاع ادخــاص وإقامــة منــاطق صــناعية جديــدة وامللــي قــدما يف تنفيــذ سياســة تنويــع مصــادر
االقتصاد الوطين.
علــى مــدى الســنوات املاضــية ،اعتمــد النمــو الكبــري الــذي حققــه قطــاع االتصــاالت علــى ملــي الســلطنة قــدما يف حتقيــق
التنميــة االقتصــادية .علــى أيــة حــال ويف ظــل تراجــع أســعار الــنفط مــؤخرا ويف حالــة اســتمرار هــذا الرتاجــع لفــرتة طويلــة يإنــه
سيتوجب علينا إعادة تقييم قطاع االتصاالت يف سياقه االقتصادي األوسع .
شهد قطاع االتصـاالت منـوا إمجاليـاً يف خـدمات اإلتصـاالت الثابتـة واملتنقلـة مـدعوما بنمـو خـدمات النطـاق العـريض النقـال

والثابــت ،ونتوقــع أن يســتمر هــذا النمــو دخــدمات النطــاق الع ـريض خــالل الفــرتة القادمــة خاصــة مــع انتشــار هواتــف ذكيــة
بأســعار يف متنــاول اجلميــع وطــرح باقــات وعــروض مبتكــرة  ،وباإلضــاية إىل النمــو يف خــدمات النطــاق الع ـريض النقــال يقــد
شـهدت خــدمات النطـاق العـريض الثابــت هـي األخــرى منـواً جيـداً خــالل العـام 4102م نظـراً لطــرح الشـركة عروضـاً مبتكــرة

ملش ــرتكيها  .نعتق ــد أن ه ــذه التوقع ــات متوايق ــة م ــع التوجه ــات العاملي ــة يف قط ــاع االتص ــاالت وال ــيت تش ــري إىل أن خ ــدمات
البيانات ستكون هي احملرك األساسي لنمو شركات االتصاالت.
وباألخذ يف االعتبار مجيع هذه العوامـل يـإن اسـرتاتيجية الشـركة سـتظل مرتكـزة علـى حتسـني جتربـة املشـرتكني وزيـادة عـددهم
واحملايظــة علــيهم والريــادة يف قطــاع االتصــاالت مــن خــالل االبتكــار والفعاليــة االقتصــادية بغيــة حتقيــق قيمــة ملــاية ملســامهي
الشركة.
عمانتل 181
تعمــل عمانتــل علــى نشــر اس ـرتاتيجية جديــدة ســتغطي الفــرتة مــن 4100م إىل 4141م وســرتكز هــذه االس ـرتاتيجية علــى
وحــدات حتقيــق العوائــد باعتبارهــا املكونــات األساســية مــن خــالل التوســع يف منــاطق العمــل األساســية والفرعيــة ومــن خــالل
قدرتنا على التميز يف السوق وأن تكون اجملموعة املفللة واملويرة ألنظمة االتصاالت الرقيمة احلديثة.
تتمحور االسرتاتيجية اجلديدة للشركة حول أربع عناصر هي :
 -0زيــادة توقعــات املشــرتكني  :تكــون ييهــا االولويــة هــي حتقيــق تطلعــات املشــرتكني ورضــاهم مــن خــالل الرتكيــز علــى
التميز يف كل ما نقوم به وما نفعله وأن نكـون الشـريك املفلـل للمشـرتكني وأن تكـون أولويتنـا يف هـذه املرحلـة هـو
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حتقيق أثر إجيايب طويل األمد وليس حتقيق مكاسب مالية قصرية األمد.
 -4قيــادة التحــول الرقمــي يف ســلطنة عمــان  :مــن اجــل ســد الفجــوة الرقميــة ومتكــني كايــة شــرائح اجملتمــع مــن التواصــل
بإستخدام التقنيات احلديثة يف أسلوب حياهتم اليومية إىل التقنيات الرقمية وندعم املبادرات اليت تقوم هبـا حكومـة
السلطنة من أجل حتويل السلطنة إىل جمتمع رقمي.
 -4العروض املبتكرة :واليت من خالهلا ميكننا تعزيز جاذبية خـدماتنا للمشـرتكني عـرب الرتكيـز علـى تعزيـز عوائـد األصـول
وحتسني العمليات األساسية وتقدمي خدمات جديدة والرتكيز على األنظمة املنزلية الرقمية من منظـور متكامـل وأن
نكون الشريك املفلل كشريك اتصاالت لقطاعات األعمال الدولية.
 -2تعزي ــز ق ــدرة عمانت ــل عل ــى اإلس ــتجابة للمتغـ ـريات  :حي ــث نس ــتثمر يف موظفين ــا ونع ــزز م ــن ق ــدرتنا عل ــى مواجه ــة
التحــديات مبــا ميكــن الشــركة مــن التحــول إىل " عمانتــل  " 491عــن طريــق حتســني العمليــات واإلج ـراءات وتطــوير
البنية األساسية بالشكل الذي جيعلها األكثر يعالية.
المخاطر والتحديات
مت البــدء يف تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات الراميــة إىل حتريــر القطــاع منــذ عــام 4104م والــيت قــد تشــكل حتــدياً حيــث تعمــل
الشركة على التعامل معهـا كشـركة مـويرة دخـدمات اإلتصـاالت  ،وقـد أكـدنا علـى أن أي مبـادرات مسـتقبلية لتحريـر القطـاع
جيب أن تأخذ بعني اإلعتبار حتقيق منو على املدى الطويل لالقتصاد الوطين بشكل عـام وقطـاع االتصـاالت بشـكل خـاص
وأن يــتم تنفيــذ تلــك املبــادرات بشــكل مت ـوازن ومــدروس  ،كمــا نؤكــد علــى ضــرورة تــويري امل ـوارد احملــدودة (بــاألخص الطيــف
الرتددي ) ليتم استخدامها بشكل عادل من قبل املشغلني مبا يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للسلطنة .
أنظمة الرقابة الداخلية ومالئمتها
تتـوير لــدى الشــركة أنظمــة وتــدابري رقابــة داخليــة تــوير قــدراً مناســبا مــن اللــمان مــن حيــث ياعليــة العمليــات وكفاءهتــا ،ومــن
حيــث الرقابــة املاليــة الداخليــة ،وااللتـزام بــالقوانني واألنظمــة .وتشـتمل اللـوابط الداخليــة علــى إجـراءات تشــغيلية ،وسياســة
يصل املهام ،وتسويات دورية ،وسياسات وإجـراءات رمسيـة تس ّـهل مهـام إجنـاز املعـامالت ،وقيـدها ،وألايـة األصـول بشـكل
شامل ودقيق ويف الوقت املناسب.

تتلقى اإلدارة آراء مستقلة من خالل التقارير اليت تصدرها وحدة التدقيق الداخلي للمجموعـة ،وتقـارير مـدققي احلسـابات،
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وجهـاز الرقابــة اإلداريـة واملاليــة للدولـة حــول مـدى مالئمــة اللـوابط الداخليــة وتسـتمر يف معاجلــة أي نقـاط ضــعف .وعــالوة
ـتم إتباعــه يف كايــة وحــدات ودوائــر
علــى ذلــك ،ويف إطــار الرقابــة الداخليــة ،وضــعت الشــركة دليــل وإجـراءات للصــالحيات يـ ّ
الشــركة .جتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل أن الل ـوابط الداخلي ــة تالئ ـم بص ــفة عامــة األنشــطة وادخــدمات القائمــة .وي ــتم
بشكل دوري اختبار اللوابط الداخلية ،ومراجعتها ،وتعزيزها.
األداء المالي والتشغيلي خالل عام 4132م
تحليل الربحية وتوزيعات األرباح:
وص ــل ه ــامش األرب ــاح قب ــل احتس ــاب الفائ ــدة والل ـريبة واإله ــالك واإلطف ــاء خ ــالل ع ــام 4102م إىل %2291مقارن ــة ب ـ ـ
 %2490خالل عام 4104م.

حققــت اجملموعــة أرباح ـاً صــايية قــدرها  04492مليــون لاير للفــرتة املنتهيــة يف  40ديســمرب 4102م مقارنــة بأربــاح صــايية
قدرها  00.94مليـون لاير خـالل عـام 4104م وبنسـبة منـو قـدرها  ،%496وشـهد هـامش صـايف الـربح تراجعـا طفيفـاً مـن

 %4098خالل عام  4104إىل  %4092خالل عام 4102م.

تأثر ربح اجملموعة بسـبب أداء الشـركة التابعـة وورلـدكول خـالل عـام 4102م والـيت تتلـمن خسـائر بقيمـة 0290مليـون لاير
(تبلــغ حصــة عمانتــل منهــا  09.مليــون لاير ) مقارنــة ســائر قــدرها  090مليــون لاير خــالل عــام 4104م ،باإلضــاية إىل
ذلك ،اعلنت شركة عمان للبيانات الرقمية عن خسائر صايية بلغت  064ألف لاير خالل عـام 4102م مقارنـة ب ـ خسـائر
قدرها  844ألف لاير خالل عام 4104م .إال أن األداء اإلجيايب للشركات الشقيقة ساهم يف تعزيـز إمجـايل حصـة األربـاح
للمجموعة ،حيث أن جمموع األرباح من الشركات الشقيقة (الشركة العمانية لألليـاف البصـرية وشـركة خـط املعلومـات) بلـغ
 494مليون لاير خالل عام 4102م مقارنة بأرباح قدرها  090مليون لاير خالل عام 4104م.
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الشركات التابعة لمجموعة عمانتل
شركة وورلدكول المحدودة لإلتصاالت
بلغت اإليرادات اإلمجالية حىت هناية ديسمرب 4102م  89.مليون لاير منخفلة بنسبة  %46عن عام 4104م ،ويعود
إخنفاض اإليرادات بشكل أساسي إىل إخنفاض دقائق اإلتصاالت الدولية بعد إدخال نظام غرية املقاصة الدولية
( ،)ICHكما شهد عام 4102م إخنفاض مصرويات شركة وورلدكول بنسبة  %0690لتصل إىل  0098مليون لاير
مقارنة ب  4094مليون لاير خالل عام 4104م .وسجلت الشركة خسائر صايية خالل الفرتة بلغت  0290مليون لاير
مقارنة يف خسائر قدرها  .90مليون لاير خالل عام 4104م بنسبة ارتفاع قدرها .%2094
للتعامل مع األداء املايل والتشغيلي غري املرضي للشركة  ،عززت عمانتل من جهودها إلنعاش الشركة وحتسني أدائها من
خالل زيادة اشرتاكها يف صياغة األمور االسرتاتيجية للشركة.
مت استحداث تغريات هيكلية يف شركة وورلد كول للمان توير نفس إجراءات الرقابة الداخلية املوجودة داخل جمموعة
عمانتل كما مت تويري املبالغ املطلوبة لإلنفاق الرأمسايل وضمان حسن استغالهلا من جانب جلنة تنفيذ اإلنفاق الرأمسايل
واليت تلم أعلاء بارزين من إدارة عمانتل.
قامت شركة وورلد كول بتنفيذ العديد من املشاريع االسرتاتيجية خالل عام  4102ومن بني املبادرات اليت مت القيام هبا
خالل العام إعادة اهليكلة التشغيلية وحتسني  HFCوتطوير شبكات األلياف امليرتو وتدشني خدمات التلفاز عايل
النقاء وإبرام عقود شراكة يف البنية األساسية مع املشغلني الكبار ومن املتوقع أن حتقق هذه ادخطوات أثاراً إجيابية على
نشاط الشركة خالل الفرتة القادمة .
شركة عمان للبيانات الرقمية
يف عام  4104قامت جمموعة عمانتل بالدخول يف
مشروع استثماري مشرتك يف جمال احلماية من الكوارث
واستمرار النشاط وخدمات االتصاالت اليت تعتمد على
احلوسبة السحابية.
بدأت عمان للبيانات الرقمية نشاطها التجاري يف عام
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 4104من أجل تنفيذ عمليات مركز املعلومات من الفئة الثالثة  .متلك عمانتل  %61من أسهم عمان للبيانات
الرقمية.
يسعدنا اإلعالن عن أن عمان للبيانات الرقمية قد حققت منواً جيدا يف العوائد قبل خصم اللرائب على الدخل
واإلهالك يقط يف العام الثالث من العمليات .حيث حققت الشركة عوائد بلغت  494مليون لاير يف عام 4102م
مقارنة مع  494مليون لاير يف عام 4104م .وتعترب املؤشرات املالية والتشغيلية وكذلك النظرة املستقبلية واعدة مع مشروع
استثماري جديد كهذا .
العائد للسهم الواحد لمجموعة عمانتل وتوزيعات األرباح:

حتـايا الشــركة علــى توزيــع عوائـد جيــدة ملســامهيها ،ومتشــياً مـع األربــاح املعلنــة يف العــام السـابق مت إيـرتاض توزيــع أربــاح بقيمــة
 86940مليــون لاير خــالل عــام 4102م والــيت تشــكل  %000مــن قيمــة رأس مــال الشــركة .وقــد اكتســب ســعر الســهم
لعمانتل  %04من قيمة السهم حيث اغلق سعر السهم عنـد  090لاير يف ديسـمرب 4102م مقارنـة بسـعر اغـالق السـعم
عند  090لاير يف ديسمرب 4104م.

تنتج من خالل عمليات الشركة احملليـة عوائـد نقديـة
جيــدة ختصــص ملقابلــة متطلبــات رأس املــال العامــل
واإلنفــاق الرأمســايل .وقــد وصــلت التــديقات النقديــة
م ـ ـ ــن األنش ـ ـ ــطة التش ـ ـ ــغيلية إىل  44496ملي ـ ـ ــون لاير
واليت متثل نسبة  %26من اإليرادات.
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تحليل المركز المالي للمجموعة:

تنمو األصول اإلمجاليـة للمجموعـة بشـكل مطـرد تعكـس االسـتثمارات الرأمساليـة الـيت تلتـزم هبـا عمانتـل لريـع كفـاءة وتوسـعة
شــبكاهتا الثابتــة واملتنقلــة ،وتشــكل األصــول الثابتــة ( والــيت تشــمل ايلــا األصــول غــري امللموســة) وبشــكل أساســي أجهــزة
اإلتصاالت واملرايق ما نسبته  %0.من األصول اإلمجالية للمجموعة.

وقد منـت احلصـة اجملمعـة ملسـامهي الشـركة بنسـبة  %090عـن عـام 4104م حيـث وصـلت إىل  001مليـون لاير مـن 04.
ملي ــون لاير خ ــالل ع ــام 4104م،وبلغ ــت القيم ــة الس ــوقية للش ــركة بت ــاري  40ديس ــمرب 4102م مبل ــغ  0940ملي ــار لاير
إرتفاعــا مــن 090مليــار لاير يف الفــرتة املماثلــة مــن 4104م .و تشــكل القيمــة الســوقية لعمانتــل نســبة  %890مــن القيمــة
السوقية للشركات املدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية.
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بل ــغ معـ ــدل ديـ ــون اجملموعـ ــة إىل إمجـ ــايل األصـ ــول  %44يف هناي ــة ديسـ ــمرب 4102م مقارنـ ــة مبعـ ــدل بلـ ــغ  %4.يف هنايـ ــة
ديســمرب عــام 4104م .ويبلــغ معــدل األصــول املتداولــة مــن اإللتزامــات املتداولــة للمجموعــة  0900والــذي يعكــس ســالمة
الوضع املايل للشركة .
التصنيف االئتماني:
حايظت عمانتل على تقييم ” “BBBمن وكالة ستاندرد أند بورز وتقييم ” “A3من وكالة موديز ،يعكس هذا
التقييم األداء واملركز املايل املستدام للشركة ويلاف إىل العديد من اإلجنازات اليت حصلت عليها الشركة خالل األعوام
املاضية.
تحليل المصروفات التشغيلية
بلــغ إمجــايل املصــاريف التشــغيلية جملموعــة عمانتــل  40190مليــون لاير بنهايــة ديســمرب 4102م ،مشــكلة إرتفاعــا مقارنــة ب ـ
 .94مليـون لاير خــالل عـام 4104م .كنســبة مـن إمجــايل عائـد ادخــدمات  ،اخنفـض إمجــايل املصـاريف التشــغيلية إىل العائــد
بنسبة  %049.يف عام  4102مقارنة مع  %0498يف عام 4104م.
تشكيلة املصاريف التشغيلية  -اجملموعة

تعــود الزيــادة يف املصــاريف التشــغيلية بش ــكل كبــري إىل الزيــادة يف مصــاريف التشــغيل والصــيانة والعوائــد وال ــرخص والرس ــوم
واالستهالك والتكاليف ادخاصة باملوظفني .
السنة املالية املنتهية يف  40ديسمرب

املصاريف التشغيلية جملموعة عمانتل

تكاليف العاملني
مصاريف التشغيل والصيانة
مصاريف إدارية

األرقام باملليون لاير
4104
4104

4102

6694
6498
0190

6.94
6092
0091

6491
089.
096
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مصاريف تسويق وإعالن
رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية
جممل اخنفاض قيمة ذمم مدينة

091
4496
490

090
4496
490

698
449.
094

إمجايل املصاريف التشغيلية املمكن السيطرة عليها

06496

00491

00896

مصاريف خدمات احملتوى
مصاريف مشغل التجوال
مصاريف إدارة خارجية
مصاريف الربط البيين
مصاريف االستهالك
إطفاء أصول غري ملموسة
رسوم الرتاخيص السنوية ورسوم تنظيمية أخرى
رسوم اإلتاوة

49.
090
4098
4.91
0090
696
490
4.98

490
090
4094
0896
0090
690
490
4190

49.
296
4090
0694
0290
690
291
4090

إمجايل املصاريف التشغيلية غري املمكن السيطرة عليها

00094

06.92

00490

إمجايل املصاريف التشغيلية

4449.

42092

40190

عند حتليل نسبة املصاريف املمكن السيطرة عليها مقابل تلـك الـيت ال ميكـن السـيطرة عليهـا حسـب التصـنيف أعـاله ،يتب ّـني
أن املص ـاريف املمكــن الســيطرة عليهــا مــن إمجــايل املصــاريف التشــغيلية قــد ارتفعــت  4نقطــة باملائــة خــالل عــامني أي مــن
 %2890يف عام 4104م إىل  %019.يف عام 4102م .

تكاليف الموظفين

تشــمل تكــاليف املــوظفني الرواتــب والعــالوات ،وتكــاليف التأمينــات االجتماعي ـة ،ومكايــهنت هنايــة ادخدمــة ومزايــا أخــرى.
ســجلت تكــاليف املــوظفني ارتفاعــا بنســبة  %091مقارنــة بعــام 4104م وذلــك نتيجــة للعــالوة الســنوية ويقـاً لقــانون العمــل
ولتطبيق تعديالت الرواتب بناء على دراسات السوق واملؤشرات احمللية.
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مصاريف التشغيل والصيانة

ســجلت مصــاريف التشــغيل والصــيانة ارتفع ـاً بنســبة  %6ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إىل إرتفــاع تكــاليف صــيانة األصــول
وتكاليف إستئجار الرتددات.

المصاريف اإلدارية

سجلت املصاريف اإلدارية إرتفاعا بنسبة  %8بسبب زيادة الرسوم القانونية.

إنخفاض قيمة الذمم المدينة

إخنفلــت تكلفــة خمصــص اخنفــاض قيمــة الــذمم املدينــة بنســبة  %20ويعــود ذل ـك بشــكل كبــري إىل قيــام الشــركة بتحصــيل
الديون القدمية املستحقة هلا .

رسوم اإلتـاوة

سجلت رسوم اإلتاوة زيادة بنسبة  %4مقارنة بعـام 4104م ،وهـذه الزيـادة تتناسـب مـع الزيـادة يف اإليـرادات الـيت حققتهـا
الشركة.

تكاليف مالية /دخل

بلغ صايف العائد من التمويل بنهاية ديسمرب 4102م  19084مليون لاير مقارنة مببلغ وقدره  49268مليون لاير
وبإخنفاض قدره  09886مليون لاير ،ويعود هذا بشكل اساسي إىل زيادة بنحو  09024مليون لاير يف كلفة اإلقرتاض
حتملتها الشركة التابعة وورلدكول واليت مت تعويلها بإخنفاض يف الفاقد من صرف العملة بنحو  49008مليون لاير على
حساب حتويل القروض وإلتزامات شركة وورلدكول بالعملة األجنبية ،باإلضاية إىل اإلخنفاض يف حساب القيمة العادلة
لإلستثمار بنحو  09104مليون لاير.
الموارد البشرية:
بل ـ ــغ عـ ـ ــدد امل ـ ــوظفني يف اجملموعـ ـ ــة (العملي ـ ــات احملليـ ـ ــة)
 46.0موظفاً كما يف ديسمرب 4102م.
وتشكل نسبة العـاملني العمـانيني البـالغ عـددهم 4220
ع ــامالً %.190 ،م ــن امج ــايل الع ــاملني يف الش ــركة .يف
ح ـ ــني يبل ـ ــغ ع ـ ــدد الع ـ ــاملني م ـ ــن غ ـ ــري عم ـ ــانيني 401
عامال.

-18-

