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                    المساهمون الكرام

 ستةنتائج عمليات الشركة لفرتة ال عن يسرين بالنيابة عن جملس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( أن أقدم لكم ملخصا  
 م.2018 يونيو 30أشهر املنتهية يف 

 األداء التشغيلي للمجموعة 
 

  اإليرادات 

نفس الفرتة لمليون لاير   265.5 بمقارنة  لاير نمليو  914.2 صل إىليل م2018 يونيوكما يف إمجايل إيرادات اجملموعة  إرتفع
 630.3بإيرادات قدرها  اإليرادات املكتسبة من جمموعة زين واليت سامهتإيرادات اجملموعة  ، حيث تشملم2017 عاممن 

موعة زين بالكامل، يف حني ال على نتائج جم م2018لعام  ثاينلربع الا املوحدة للمجموعة خالل نتائجالتتضمن  مليون لاير.
  نتائج جمموعة زين.م على 2017لعام  ثاينتتضمن نتائج الربع ال

 لاير مليون 263.8  ب لاير مقارنة مليون 282 لتصل إىل٪ .96 بنسبة منوا   لشركة عمانتل 1الكيان القانوينادات إير  سجلت
 إرتفاعا  إيرادات أعمال اجلملة فيما شهدت  %1.8بنسبة منوا   التجزئةإيرادات  حققت .العام املاضي نفس الفرتة من خالل
العريض ويعود النمو يف إيرادات التجزئة إىل منو إيرادات النطاق  .اتيرادات من بيع السعإلا منو ىلإويعود ذلك  ،%27.3بنسبة 

النمو املتزايد إلستخدام بسبب إخنفاضها  الصوتيةإيرادات املكاملات  واصلت يف حني . %13.2بنسبة  ا  الثابت واليت شهدت منو 
  العاملية. (OTT) تطبيقات احملتوى

 

 المصروفات

 حيث ،م2017عام لل مليون لاير  218.6 مليون لاير مقارنة ب 748.8 لتصل إىلروفات التشغيلية للمجموعة صامل إرتفعت
 مليون لاير. 514.9التكاليف املتعلقة مبجموعة زين  بلغت

 216.1مليون لاير مقارنة ب  232لتصل إىل  %7.4بنسبة  إرتفاعا  للكيان القانوين لشركة عمانتل غيلية شهدت املصروفات التش
  .الذمم املدينة اطفاءخمصص  يف الزيادةكذلك و ، الزياده يف تكلفة املبيعاتىل إبشكل رئيسي  ةوتعزى هذه الزياد مليون لاير.

 

 األربــاح 

 مليون لاير بعد خصم احلصص غري املسيطره(  38)  مليون لاير 125.4 بلغت صافية بعد خصم الضرائب ا  أرباح حققت اجملموعة
  .م2017 عاميف حققتها اجملموعة لاير  مليون 39.8 بمقارنة 

                                                 
 )ككيان قانوني( تمثل العمليات المحلية للخدمات الثابتة والمتنقلةعمانتل  1
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بعد تعديل  للمجموعة. لايرمليون  111.3يشمل صايف ربح اجملموعة أعمال جمموعة زين ، واليت سامهت يف صايف ربح بلغ 
 .مليون لاير 23.7احلصة غري املسيطرة ، سامهت األعمال املكتسبة يف ربح اجملموعة مببلغ 

غري متضمنة تكلفة التمويل املتعلقة م )2018يونيو  30بلغ صايف الربح للكيان القانوين لشركة عمانتل للفرتة املنتهية يف 
تعلقة بإستحواذ جمموعة زين امل لتمويلمليون لاير. حيث بلغ إمجايل تكلفة ا 43.8بإستحواذ جمموعة زين( مبلغ وقدره 

درجة يف نتائج الكيان القانوين ممليون لاير  19.9مليون لاير منها  29.7م مبلغ وقدره 2018للفرتة املنتهية يف يونيو 
 لشركة عمانتل ويتم احتساب املبلغ املتبقي ضمن نتائج اجملموعة.

لاير  0.059مقارنة بعائد قدره  لاير 0.051قدره  ا  مبلغم 2018 يونيو 30بلغ عائد السهم الواحد خالل الفرتة املنتهية يف 
  . م2017خالل نفس الفرتة من 

 

 قاعدة المشتركين:

)غري م 2018مارس يف ك مليون مشرت  3.43خلدمات الثابتة واملتنقلة حنو ا كل من  يفبلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة 
عن  %0.3 بنسبة خنفاضا  إ ةمسجل مليون مشرتك 3.44ب مقارنة  عمانتل(شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع املرتبطة مع 

 مليون مشرتك.  4.42 شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيعمجايل قاعدة املشرتكني إوبلغ . م2017 عامنفس الفرتة من 

 الشركات التابعة:

نتل ، أكملت عما م2017خالل النصف الثاين من عام : شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين( (1)
لك احلني مت منذ ذ ٪ يف جمموعة زين واكتسبت حصة مسيطرة يف جمموعة زين.21.9استحواذها على حصة 

 نها للسوق.دمج البيانات املالية لشركة عمانتل مع البيانات املالية جملموعة زين واإلفصاح ع

يون لاير( اعتبارا  مل 630.3دوالر )ليون ب 1.674٪ ووصلت إىل 0.3سجلت عائدات جمموعة زين منوا  بنسبة 
مليون  628.4يون دوالر )لب 1.669مقارنة بإيرادات الفرتة املماثلة البالغة  م2018من عام  لثاينمن الربع ا

مليون  211.8يون دوالر )مل 563 واإلهالك وإطفاء الدينطاع الفوائد والضريبة ستقإاألرباح قبل  بلغت لاير(.
( ، بزيادة قدرها لايرمليون  111.3مليون دوالر ) 287بلغ صايف الربح وقد  ٪.19ه خنفاض قدر إلاير( ، أي ب

بشكل رئيسي  وإطفاء الدين واإلهالكقتطاع الفوائد والضرائب إاألرباح قبل  ويعود تأثر ٪ عن الفرتة السابقة.6
لعوامل املسامهة يف زيادة اأحد و  ،العمالت األجنبية ويلحتخنفاض النمو يف بعض األسواق الرئيسية وتأثري إ إىل

ت قاعدة العمالء اإلمجالية بنسبة منوقد  صايف الربح النقدي اإلجيايب.رتفاع إمنو األسواق الرئيسية و صايف الربح هو 
 من الفرتة السابقة. مشرتك مليون 47.4يف مقابل  مشرتك مليون 45.2٪ من 5

ويبلغ رأس املال املدفوع  .ش.م.م 4Trustار مشرتك مع شركة مستثإهي  م:.م.عمان للبيانات الرقمية ش (2)
 2.6  م2018 يونيوبنهاية إيرادات الشركة  بلغت وقد .%80لك عمانتل منها نسبة تمت، لاير مليون 2.8للشركة 
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قد و  .م2017 خالل نفس الفرتة من العام املاضيمليون لاير  2.1مقارنة بـ  %23.5بنسبة  ا  منو  حمققةلاير  مليون
واإلهالك وإطفاء الدين قدرها قتطاع الفوائد والضرائب إاألرباح قبل أظهرت الشركة حتسنا يف األداء مع نسبة 

سائر قدرها خبمقارنة  م2018 يونيوالفرتة املنتهية يف لاير خالل  مليون 0.12 اىل الشركة خسائروخفض  25%
 . م2017 نفس الفرتة لعامخالل  مليون لاير 0.23

 كتتابإل سندات ا

سنوات  10نوات و س 5.5 ،مليار دوالر يف شرحيتني 1.5قيمة ، جنحت عمانتل يف إصدار سندات بم2018أبريل  17يف 
 سنوات 5.5 حيث ان سندات ال سلطنة عمان. يفشركات لمن قبل ا. وهذا هو أكرب طرح Reg S / 144 قسم حتت

 900بقيمة ات نوس 10 سندات الو  ،٪5.625سنوية قدرها قسيمة دفع م ت2023مليون دوالر تستحق يف عام  600بقيمة 
لسندات لتسديد ئدات ام عااستخدإ وقد مت. ٪6.625 قدرها تدفع قسيمة سنويةم 2028مليون دوالر تستحق يف عام 

 الكويت. زين جمموعة ستثمارها يفإ اليت مت تجسرييالقرض التسهيالت 

 إكوينيكس

ومراكز البيانات ( اتفاقية شراكة لبناء مركز بيانات وخدمات  الربط البيين)الشركة العاملية املتخّصصة يف  إكوينيكسأبرمت عمانتل و 
يوفر حمتوى جيد وتطبيقات عالية األداء متكن شركات االتصاالت املختلفة يف املنطقة و ربط بيين للمشغلني يف الشرق االوسط 

نات الضخمة والبنية األساسية عمانتل من خدمات احلوسبة السحابية والبيا م بشكل أفضل مستفيدين مما توفرهمن تقدمي خدماهت
 لتقنية املعلومات والتكنولوجيا كما سيوفر املركز خدمات االتصاالت الدولية معتمدة على أنظمة الكابالت البحرية التابعة لعمانتل.

دأ العمل يف املرحلة االوىل يف الربع الثاين من العام ميتد على ثالث مراحل على أن يب إكوينيكساملشروع املربم بني عمانتل و 
  .شريكان متساويان يف املشروع إكوينيكس، وتعد كل من عمانتل و  2019القادم 

 حصة الشركة في السوق

 %57.7 ( حبوايلتلشركة عمانلإعادة البيع سوق )شاملة شركات اليف  مشرتكي االتصاالت املتنقلةمن  تلتقدر حصة شبكة عمان
 جل الدفع ومسبق الدفع (آ) الثابتخدمات اهلاتف  يفمن املشرتكني حصة عمانتل  تقدرفيما . %59.1وحبصة إيرادات تبلغ 

  . %83وحبصة إيرادات تقدر بنحو  %75بنحو 

 لية اإلجتماعية :ؤوالمس

دشنت عمانتل عدد من مبادرات املسؤولية اإلجتماعية وقدمت الدعم لعدد من يف إطار إلتزامها الدائم بدعم اجملتمع والبيئة،  
يونيو  30خالل ثالثة أشهر املاضية واملنتهية يف خالل املؤسسات والربامج، وفيما يلي قائمة بأهم املبادرات واألنشطة اليت متت 

 :م2018
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باحث عن العمل يف جمال صيانة اهلواتف الذكية وصقل مهاراهتم  100مبادرة اجتماعية لتدريب برنامج مهنيت:  .1

 وقدراهتم يف هذا اجلانب بالتعاون مع معهد الصدارة وسيتم اختيار الباحثني عن العمل من خمتلف حمافظات السلطنة.

ومجعية الرمحة، كما شارك  دعمت عمانتل مؤسسات اجملتمع  املدين واجلمعيات اخلريية التطوعية كجمعية دار العطاء .2
خريج من جامعات  100تعاونت عمانتل مع شركة هواوي العاملية لتدريب  موظفو الشركة يف محلة فك كربة، كذلك

جلانب ومبا يتناسب مع وكليات السلطنة يف ختصصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز قدراهتم يف هذا ا
 . متطلبات سوق العمل

 
 الرؤية المستقبلية:

من م. 2018عمانية خالل عام ال على سوق االتصاالت الفرتات املقبلةيف  العديد من التغيريات التنظيمية اجلوهريةسوف تؤثر 
 التغري مجالية للسوق واألرباح. ويتمثلالنظام اجلديد للنفاذ والربط البيين والذي سوف يؤثر على القيمة اإل هو التغيرياتأول هذه 

ن أزمين يف الفرتة احلالية، إال ط واجلدول الالثاين يف منح ترخيص ثالث لالتصاالت املتنقلة، على الرغم من عدم وضوح الشرو 
وبشكل خاص  اإلمجايلة على النمو وقد اثرت البيئة االقتصادية احلالي هذا سيسهم يف التأثري على القوى التنافسية يف السوق.

ن يؤدي إىل أتوقع من امل ئة اإلقتصاديةالنفط والبيإن اإلستقرار يف أسعار فومن الناحية اإلجيابية،  يف منو قطاع اهلاتف املتحرك.
  .منو إجيايب يف السوق على املدى املتوسط والطويل

على  (OTT)  احملتوىتستمر الضغوطات على أسواق خدمات االتصاالت التقليدية نتيجة لتوسع اخلدمات من شركات توفري
ماعي وتدفق احملتوى حيث توفر اإلجتمستوى العامل ويف السلطنة، وبصفة خاصة إرتفاع اإلستخدام للبيانات يف وسائل التواصل 

تهالك البيانات يف كل من اخلدمات عمان. ويؤدي النمو يف إسسلطنة فرص للنمو باإلضافة إىل التحديات اليت تواجه املشغلني يف 
نتشار توفر دات. ويف نفس الوقت إن إالثابتة واملتنقلة إىل زيادة الطلب على خدمات النطاق العريض واليت توفر فرص لنمو اإليرا

بالرغم من أهنم خيضعون ألنظمة  حملتوى مع القدرة على اإلستفادة من قاعدة العمالءا شركات توفرياخلدمات اجملانية وسيطرة 
الوة على ذلك، إن بناء البنية حمددة جيعل من الصعب على الالعبني احملليني التنافس على اخلدمات ذات القيمة املضافة. وع

ا  كبريا  على مستويات األرباح قبل دعم هذا الطلب ال يزال يشكل عبئا  كبريا  على املشغلني، مما يشكل ضغطاألساسية الالزمة ل
  .الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء

لني على احلفاظ على مستويات وتشكل متغريات السوق املشار إليها أعاله جمتمعة حتديات لفرص النمو إضافة إىل قدرة املشغ
ديو جماال  للنمو يف إستهالك ر واألرباح احلالية، ويشكل سلوك املستخدمني خاصة املتعلق بإستهالك حمتويات الفياإلستثما

يشكل حتديا  يتمثل يف مواصلة اإلستثمار  البيانات )الثابت والنقال معا ( وهو ما يعد فرصة لتنمية اإليرادات إال أنه يف ذات الوقت
  .النمو يف الطلب يف توسعة البنية األساسية لدعم
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" اجلديدة يشكل األداة األساسية للشركة للمحافظة على وضعها يف السوق والتعامل مع 3.0إن تنفيذ إسرتاتيجية "عمانتل 
متغريات السوق، حيث نركز على تعظيم حصتنا من اإلستهالك اجململ خلدمات االتصاالت وتعزيز القيمة املقدمة للمشرتكني 

مة املشرتكني والتوسع يف اخلدمات غري التقليدية كتقنية املعلومات واالتصاالت، وسيمكننا ذلك من من خالل التميز يف خد
ضمان تعزيز وضع الشركة يف السوق، كما نواصل اإلستثمار يف توسعة شبكاتنا ملقابلة النمو يف الطلب على خدمات البيانات 

ة ألن نصبح "ناقل احلركة ملشغلي االتصاالت" يف إطار جهود الشركة وتطوير جتربة املشرتك، وستمكننا هذه اإلسرتاتيجية اهلادف
 .لتطوير خدمات اجلملة من تقدمي أفضل إرتباط لشركات االتصاالت العاملية

ر إيراداهتا وسيساهم يف على حصة يف جمموعة "زين" سيمكن الشركة من تنويع مصاد ى ذلك، فإن إستحواذ الشركةعالوة عل
قوية للتنافس بفاعلية  بنيةىل إجياد إسيوفر فرصا  لتحقيق التكامل بني الشركتني إضافة كما سامهي الشركتني  إجياد قيمة مضافة مل

ستفيد منها املشرتكني سيساهم يف إجياد خدمات وتسهيالت ي أكرب يف السوق والتغلب على خماطر التواجد يف سوق وحيد
  .بالشركة خالل الفرتة املقبلة

 

 

 :شكر وتقدير
 

مهينا الكرام ومشرتكينا األوفياء على أود بالنيابة عن جملس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير ملسا
لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة  كما نود أن نعرب عن تقديرنا  .دعمهم املستمر الذي ساعدنا يف حتقيق هذه النتائج املمتازة 

صلة هذا األداء اجليد وستتمكن وإننا على ثقة تامة بأن جمموعة عمانتل سوف تتمكن من موا .م يف العملعلى تفانيهم وإخالصه
  .من بلوغ مستويات أعلى من التميز

 

 

للمقام السامي ملوالنا حضرة  تهاينالخالص رفع ويف اخلتام، يشرفين نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة وكافة العاملني بالشركة أن أ
يف عمر جاللته وميتعه بالصحة  داعني اهلل عزوجل أن ميد -حفظه اهلل ورعاه -صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
 .   والعافية لقيادة مسرية اخلري والنماء لعمان وشعبها

 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 
 

 ن الحارثي المهندس/ سلطان بن حمدو 
  مجلس اإلدارة رئيس         


