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 المساهمون الكرام

عن نتائج عمليات الشركة  ا  عن جملس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( أن أقدم لكم ملخص نيابةيسرين 
 .م5112 لعام

 األداء التشغيلي للمجموعة
   اإليرادات

مليون لاير  215.3 صل إىلتل %9.6بنسبة  ا  إرتفاعم 5112 ديسمربإمجايل إيرادات اجملموعة كما يف  تشهدلقد 
 م.5115 عام خالل نفس الفرتة منمليون لاير  5.1.5ب مقارنة 

  596.5 ب مليون لاير مقارنة 213.7 لتصل إىل %7.3بنسبة  ا  منو  األعمال احملليةالشركة من سجلت إيرادات كما 
يل إيرادات من إمجا %.6احمللية بنسبة  اإليراداتم، حيث تساهم 5115ام عخالل نفس الفرتة من  مليون لاير
 %9.6و %3..سجلت إيرادات خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات االتصاالت املتنقلة منوا  بنسبة وقد  اجملموعة.

 ومنحققت على التوايل مدعومة بشكل أساسي بنمو إيرادات النطاق العريض الثابت والنطاق العريض النقال واليت 
لية واملكاملات الدولية والرسائل النصية القص ةة إاففااها بسب  إيرادات املكاملات احملواصلت يف حني ، %55بنسبة 

إاففاض إيرادات املكاملات  يفمن احلد  تمتكن الشركة ، إال أن(OTTاملنافسة من قبل خدمات شركات توف ة احملتوى )
م مقارنة 5112 يف الفرتة من يوليو إىل ديسمرب %51بنسبة  ا  حيث سجلت إيرادات املكاملات الدولية منو الدولية 
 . العروض الرتوجيية املبتكرة م ويعود ذلك إىل5112األول لعام  فبالنص

 

  المصروفات
مليون لاير  ..321 بمليون لاير مقارنة  365.3 لتصل إىل %..11 بنسبة للمجموعة يةالتشغيل روفاتصاملإرتفعت 

إىل  أساسيبشكل  ذلكود يعو  %13.3رتفعت تكلفة املبيعات بنسبة إوقد  .م5115 عام خالل نفس الفرتة من
وصل هامش ثرت بشكل طفيف على هامش الربح، حيث أاهلاتف املتنقل وغ ةها للعمالء مما  أجهزةمصروفات  رتفاعإ

 اإلداريةاملصروفات  تتضمنو  .خالل نفس الفرتة من العام املااي %1.2.مقارنة بـ  %1.5.الربح للسنة احلالية 
 الشركة اجلديدة سرتاتيجيةإبستشارات املتعلقة إلىل تكاليف اإباإلاافة التصاالت، تنظيم ايةة مدفوعة هلتكاليف 
 واإلطفاء مصروفات اإلهالك رتفعتإوقد  .ذات طبيعة غ ة متكررة تصف بأهنااليت تو  مببادرات ترشيد الكلفةوالقيام 

تصاالت املتنقلة والثابتة ملقابلة يف توسعة شبكات اال ستثمارات الشركةإ مليون لاير بسب  زيادة 15.1مببلغ وقدره 
 الطل  املتزايد على خدمات النطاق العريض.
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 برنامج إنهاء الخدمة اإلختياري
الذي و بتنفيذ املرحلة الرابعة من برنامج إهناء اخلدمة اإلختياري  ، قامت عمانتلالكلفة حتسني إسرتاتيجيةإطار  يف

مليون  .15.27، حيث تقدر التكلفة اإلمجالية للربنامج بـ السلطنةمن موظفي عملياهتا احمللية يف  ا  موظف 599 يشمل
فيذ م مبا يتماشى مع املعاي ة الدولية إلعداد التقارير املالية. وسوف يتم تن5112حسابات عام  تضمينها يفلاير واليت مت 

 م. 5119من الربع األول لعام  ءا  الربنامج على سبعة مراحل بد
 

 ي الشركات التابعةإنخفاض قيمة اإلستثمار ف
تصاالت احملدودة يف لالالصافية للمجموعة نتيجة إلاففاض قيمة اإلستثمار يف الشركة التابعة وورلدكول  األرباحتأثرت 
 مليون لاير.  22.1واحلصص الغ ة مسيطرة ثمار بعد خصم الضرائ  تويبلغ إاففاض قيمة اإلس باكستان،

أداء باإلاافة إىل رصد وتقييم شركة وورلدكول يف  ستثماراهتاإمتابعة دراة و إيف عمانتل حرصت ، فمنذ بداية اإلستثمار
يمية، وتش ة التقديرات ات التنظ ة ن هذا مل يؤد إىل النتائج املرجوة بسب  املنافسة والتغيأبشكل مستمر، إال  الشركة

من غ ة املرجح احلصول على نتائج نه أبالنظر إىل الواع املايل احلايل لشركة وورلدكول إىل جان  حتديات السوق على 
يف قيمة اإلستثمار يف  بعمل خمصصاتختاذ كافة اإلجراءات املمكنة، قامت عمانتل متويل كب ة. وبعد إإجيابية من دون 

 النتائج املالية املنتهية هلذا العام مبا يتماشى مع املعاي ة الدولية إلعداد التقارير املالية. 

عن  %16.3مسجلة إاففااا  بنسبة  مليون لاير 7.5 م5112 كما يف ديسمرب دكولشركة وور وقد بلغت إيرادات 
مليون لاير  15.1قدرها  خبسائرمليون لاير مقارنة  55.2حققت الشركة خسائر قدرها ، و م5115ذات الفرتة من 

 1..قدرها مليون لاير مقارنة خبسائر  ..15بلغت حصة عمانتل من اخلسائر و م. 5115الفرتة من عام  نفس خالل
 م. 5115الفرتة من عام  نفس مليون لاير خالل

  خمتلفة. سرتاتيجية إيارات مع إدراة شركة وورلدكول على دراسة خ عمانتلفيما تقدم، تعمل إدارة 

 األربــاح 
 الصافية للمجموعة نتيجة إلاففاض قيمة اإلستثمار يف الشركة التابعة وورلدكول األرباحكما ذكر سابقا ، تأثرت 

مليون لاير  112 بلغتصافية  ا  أرباح اجملموعة ثار، حققتآلدون هذه اب، و برنامج إهناء اخلدمة اإلختيارياإلاافة إىل ب
مليون  2..5بلغ صايف الربح  برنامج إهناء اخلدمة اإلختيارياففاض يف قيمة اإلستثمار باإلاافة إىل وبعد إاافة اإل

 .لاير
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لاير  1.193مقارنة ب لاير  1.192قدره و  ا  مبلغم 5112 ديسمرب 31املنتهية يف  خالل الفرتة بلغ عائد السهم الواحد
  .م5115خالل نفس الفرتة من عام 

 

 وضع السيولة للمجموعة
برنامج إهناء ستثنائية النامجة عن إاففاض قيمة اإلستثمار يف الشركة التابعة وورلدكول باإلاافة إىل إلن األوااع اإ

وعلى الرغم مما ذكر أعاله فإن النتائج املالية  بشكل كب ة على رحبية الشركة يف السنة احلالية. ثرتأ اخلدمة اإلختياري
لشركة عمانتل تظهر زيادة مطردة يف قاعدة اإليرادات ناجتة عن اإليرادات احمللية وإيرادات البيع باجلملة. وعند إستبعاد 

، ظلت األرباح الصافية للعمليات احمللية إهناء اخلدمة اإلختياري برنامجتأث ة اإلاففاض يف قيمة اإلستثمار باإلاافة إىل 
، %5..5 ستهالك بنسبةإلوهامش الربح قبل الفوائد والضرائ  وا %55.5ثابتة مع صايف هامش الربح بنسبة 

وقد  سابقة.مقارنة بالفرتة ال %11بنسبة زيادة قدرها  أيمليون لاير  5.باإلاافة إىل التدفق النقدي احلر مببلغ وقدره 
ئتمان من الدرجة اإلستثمارية وتصنيفها من قبل إل، حيث مت تأكيد االقوي النقدي واعها حافظت الشركة على

دفرتية خسائر  هيوكاالت التصنيف يف التقارير احلديثة. ان معظم تأث ة اإلاففاض يف قيمة اإلستثمار لشركة وورلدكول 
 ختياري على سبعة مراحل لنإلتنفيذ برنامج إهناء اخلدمة اكما ان ،  تأث ة على واع السيولة للشركة أيوليس هلا 

 الواع النقدي للشركة. على يكون له تأث ة مباشر
 

  األرباح النهائية:

، هذا اجلمعية العامة للشركةبيسة للسهم الواحد بعد طرحها ملوافقة  91قدرها  أرباحجملس اإلدارة على توزيع  أوصى
م. حيث يصل إمجايل 5112اليت مت توزيعها يف أغسطس و  بيسة للسهم الواحد 22ملرحلية باإلاافة إىل األرباح ا

 م. 5115رباح اليت مت توزيعها لعام ألم أي نفس ا5112بيسة للسهم الواحد لعام  112األرباح املوزعة 
 

 قاعدة المشتركين:
 ديسمربكما يف مليون مشرتك   3.3.5و خلدمات الثابتة واملتنقلة حنا كل من  يفبلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة 

 ةمسجل مليون مشرتك 3.351ب مقارنة  )غ ة شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع املرتبطة مع عمانتل(م 5112
 . م5115 عامنفس الفرتة من عن  %1.3قدره  ا  إرتفاع
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 الشركات التابعة:

شركة تابعة للشركة الوطنية  ) 5Trustار مشرتك مع شركة مإستث: هي عمان للبيانات الرقمية ش م م (1)
 . وقد%91لك عمانتل منها نسبة تمتحيث لاير،  للتجارة( ، ويبلغ رأس املال املدفوع للشركة مليون

بنسبة  ا  رتفاعإ حمققةلاير  مليون ..3  لتصل إىل م5112 ديسمربإيرادات الشركة بنهاية إرتفعت 
 مليون 1.6، وبلغت خسائرها من العام املاايخالل نفس الفرتة مليون لاير  3.3مقارنة بـ  15.7%

، م5115خالل عام  مليون لاير ..1سائر قدرها خبمقارنة  م5112 ديسمربالفرتة املنتهية يف لاير خالل 
بنسبة  ستطاعت حتقيق أرباح إجيابية قبل إحتساب الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاءإإال أن الشركة 

3.5% . 

من قبل عمانتل وستكون مسؤولة عن إرساء  %111شركة مملوكة بنسبة هي : ساس عمانتل فرنسا (5)
حيث  ا  عاملي ا  نح تأسيس هذه الشركة عمانتل حضور وسيميف فرنسا،  1-وصيانة كابل آسيا أفريقيا وأوروبا

وفر تاألوسط الذي ميتلك نقطة إرساء يف اإلحتاد األورويب وس قستكون املشغل الوحيد من منطقة الشر 
 و ألسواق اإلحتاد األورويب 1-جلميع املسامهني يف حتالف كابل آسيا أفريقيا أوروبا  مفتوحهنقطة وصول 

                                          م.                                                                                                                           5119اخلدمة يف عام  1-من املتوقع أن يدخل كابل آسيا أفريقيا أوروبا 

 الشركات الشقيقة:
من أسهم  %69.51حصة قدرها  حاليا  متتلك عمانتل  الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع: (1)

 %3بنسبة م 5112 ديسمرب 31كما يف إيرادات الشركة   اففضتإ .الشركة العمانية لأللياف البصرية
 حققتو  م.5115 عام خالل نفس الفرتة من مليون لاير 53.3 بـمليون لاير مقارنة  55.9لتصل إىل 
 ديسمرب 31لاير خالل الفرتة املنتهية يف  نمليو  1.9 صافية بعد خصم الضرائ  بلغت ا  أرباح الشركة
مليون لاير، صايف  9.2)تتضمن تعويض من شركة التأمني بقيمة  لاير مليون ..7بـ  مقارنةم 5112
  .م5115ذات الفرتة من يف  ( الضرائ 

منت إيرادات الشركة   أسهم شركة )انفوالين(، وقدمن  %52تلك عمانتل مت :خط المعلومات ش.م.م (2)
لاير خالل  مليون 3.5 بـلاير مقارنة  مليون 9.3لتصل إىل  %52.7بنسبة م 5112 ديسمرب 31كما يف 

لاير  ألف 351.1صافية بعد خصم الضرائ  بلغت  ا  حققت الشركة أرباحفيما  .م5115نفس الفرتة من 
لفرتة من الشركة يف ذات احققتها ألف لاير  .19بلغت بـأرباح  مقارنةم 5112 ديسمرباملنتهية يف  للفرتة
 .%115.5 قدرها وبنسبة منو م5115
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 حصة الشركة في السوق
 موبايل( حبوايل تلموبايل من املشرتكني يف السوق )شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمان تلتقدر حصة شبكة عمان

)  الثابتخدمات اهلاتف  يفمن املشرتكني حصة عمانتل فيما تبلغ .  %91.9مع حصة اإليرادات بنسبة  26.1%
    .%5.2.مع حصة اإليرادات بنسبة  %77.2 آجل الدفع ومسبق الدفع (

 الجوائز وشهادات التقدير:
 م ومنها:5112عدة جوائز خالل عام  حصلت عمانتل على

جائزة أفضل شركة يف جمال عالقات املستثمرين وعلى جائزة أفضل شخصية يف جمال عالقات املستثمرين يف  -1
من حفل توزيع جوائز مجعية الشرق األوسط لعالقات املستثمرين السابع وذلك ا 5112لعام  السلطنة

 . الذي عقد يف مدينة ديب

 السنوي املسح يف التوايل على العاشر للعام املالية لألوراق مسقط سوق يف ء  الشركات أدا أفضل جائزة     -5
 ية.اإلجنليز  باللغة الصادرة احمللية ريفيو ايكونوميك عمان جملة به تقوم الذي

. ريفيو أيكونوميك عمان جملة نشرته الذي االتصاالت امن املسح قطاع يف موثوقية جتارية عالمة أكثر      -3
 السنوي للمسح ا  فقو  السلطنة يف األوىل التجارية كالعالمة مركزها عمانتل على باإلاافة إىل حفاظ

 إىل إاافة .ييم العالمات التجاريةقامت به مؤسسة براند فاينانس العاملية املتخصصة يف تق الذي املستقل
 األوسط الشرق منطقة يف جتارية عالمة مخسني أعلى بني والثالثني الثالثة املرتبة لتحتل مراكز . إنتقاهلا
 أمريكي. دوالر مليون 576 للمسح ا  وفق لعمانتل التجارية العالمة قيمة بلغت وقد أفريقيا، ومشال

 لية اإلجتماعية :المسؤو 
لية اإلجتماعية ؤو عدد من املبادرات والربامج اخلاصة باملس بتنفيذ، قامت عمانتل باملسؤولية اإلجتماعيةزامها يف إطار إلت
 :بادراتم وقدمت الدعم لعدد من املؤسسات والفعاليات ومن أهم هذه امل5112من عام  الثالثخالل الربع 

تلف مناطق السلطنة امن لملة عمانتل صيانة وجتديد املنازل للعائالت واألسر ذات الدخل احملدود يف خم -1
 الرمضانية .

جتماعية / اخل ةية يف السلطنة )اجلمعية العمانية للمعاقني، اجلمعية إلالدعم املايل ملختلف املؤسسات ا -5
 العمانية للسرطان، دار العطاء، مجعية البيةة العمانية، مدرسة األمل للصم(.



 .م.ع.ع, الشركة العمانية لالتصاالت ش
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بوس ذوي اإلعاقات البصرية ملساعدهتم على متابعة املس ةة توف ة أجهزة برايل لطالب جامعة السلطان قا -3
 التعليمية يف مرحلتهم اجلامعية كزمالءهم الطلبة .

وملبية املدرسية لعمانتل باملشاركة مع وزارة الرتبية والتعليم لرفد الريااة املدرسية وتنمية ألمبادرة األيام ا -5
 لفة اخلاصة بقطاع الشباب. قدرات الشباب الذاتية ودعم األنشطة والربامج املخت

مبادرة " عمانتل واألوائل " هتدف إىل تدري  كبار السن على كيفية التعامل مع وسائل التواصل احلديثة  -2
 وأحدث الربامج التعليمية لتوظيفها يف حياهتم اليومية . 

ملتحدة رسال طلبة عمانيني إىل الواليات اإعن طريق    LSSMدعم املخيم الصيفي ملخرتعي برنامج  -9
 .رب وخربات اآلخرين يف هذا اجملالكساهبم جتاإبتكار و إلاألمريكية لتحسني مهاراهتم وقدراهتم يف جمال ا

دعم جمموعة من الشباب العمانيني املبتكرين يف معرض عمان : بتكارات والتكنولوجيالإلمعرض عمان  -7
خرتاعاهتم إع املبدعني وعرض بتكارية يف إطار تشجيإلحتضان منصاهتم اإبتكارات والتكنولوجيا و لإل

 وإجياد بيةة تفاعلية للتواصل بينهم وبني الشركات واملؤسسات املعنية.

 م.5115لعام  جتماعيةإلالذي يتضمن جهود الشركة وبراجمها او  ستدامةلإلإصدار التقرير السنوي الثالث إىل  باإلاافة
 

 الرؤية المستقبلية:

 النامجة عن راثآلا األول وهو :أساسينيعاملني ب ا  متأثر تغ ةات كب ةة  م5119العماين يف عام يشهد قطاع االتصاالت س
يف جمال خدمات الصوت  (OTTمن قبل شركات توف ة احملتوى ) التطور املستمرالثاين سعار النفط و أاففاض إ

 و.تشكل حتديات لفرص النمالبيةة التنافسية واليت زيادة والرسائل واحملتوى، باإلاافة إىل توقعات 
ختذاها للحد من تأث ة إاففاض اسعار النفط رمبا سيكون هلا تأث ةات على مستوى إنفاق االفراد إمت ن التداب ة اليت إ

  يف االنفاق على خدمات االتصاالت. يؤثروالشركات، وتتوقع عمانتل أن اي ااففاض يف القوة الشرائية قد 
و ليكون احملرك الرئيسي لنمو سوق النطاق العريض، حيث ستخدام خدمات الفيديإويستمر يف الوقت احلايل زيادة 

طالق عمانتل حللول البث التلفزيوين عرب إىل إباإلاافة  Netflixطالق العاملي خلدمة إلم ا5119شهد بداية عام 
 ل. النطاق العريض خلدمات اهلاتف الثابت واملتنق سعاتمما يؤدي إىل زيادة الطل  على سرعة و نرتنت اخلاصة هبا، إلا

السوق ومواصلة  ن الشركة يف واع جيد لريادةإ، ف(3.1)الثالثة " عمانتل  تهاسرتاتيجيإلعمانتل ومن خالل تنفيذ 
وحلول  تيف توف ة منتجاالتوسع  من خاللحتسني جتربة املشرتك و  زيادة حصة الشركةسرتاتيجية على إلا تركزو  النمو.
  . اإليراداتعلى مواصلة منو  سيمكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية عمانتل. و يةة يف بناء ومتكني البيةة الرقماملسامهو مبتكرة 
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جل تعزيز جتربة العمالء. ألتلبية الطل  املتزايد على خدمات البيانات من  يف توسعة الشبكةستثمار إلوتواصل عمانتل ا
فضل أ، حيث يتيح هلا تقدمي نطقةوواعها كناقل احلركة للمشغلني اآلخرين يف املسرتاتيجية الشركة إىل إهذا باإلاافة 

 . اخلدمات للشركات الدولية

 شكر وتقدير:

أود بالنيابة عن جملس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير ملسامهينا الكرام ومشرتكينا 
نعرب عن تقديرنا لإلدارة  األوفياء على دعمهم املستمر الذي ساعدنا يف حتقيق هذه النتائج املمتازة ، كما نود أن

التنفيذية وموظفي الشركة على تفانيهم وإخالصهم يف العمل، وإننا على ثقة تامة بأن جمموعة عمانتل سوف تتمكن 
 من مواصلة هذا األداء اجليد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميز. 

هيةة تنظيم االتصاالت، واهليةة العامة لسوق املال و ىل وزارة املالية، وزارة النقل واالتصاالت، إوالشكر أيضا موصول 
 على تعاوهنم املخلص ومسامهاهتم يف إجناح عمليات جمموعة عمانتل. 

نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة وكافة العاملني بالشركة أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم اإلمتنان  ويف اخلتام، يشرفين
على قيادتة  -ه اهلل ورعاهظحف -ة السلطان قابوس بن سعيد املعظم للمقام السامي ملوالنا حضرة صاح  اجلالل

    احلكيمة داعني اهلل عزوجل أن ميد يف عمر جاللته وميتعه بالصحة والعافية لقيادة مس ةة اخل ة والنماء لعمان وشعبها.
 

 والسالم عليكم ورلمة اهلل وبركاته ،،،
 
 
 

 المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي 
 رئيس مجلس اإلدارة                                          


