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                    المساهمون الكرام

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

 م.2020ديسمبر  31سنة المالية المنتهية في لل

 األداء التشغيلي للمجموعة 
 

ً مبلغم 2020 ديسممممممبر 31المنتهية في المالية  للفترةإيرادات المجموعة بلغت . اإليرادات مليون لاير  2513,4 قدره ا

 اإليرادات المحققة من. وتشمممل إيرادات المجموعة م2019مليون لاير للفترة المماثلة من عام  2592,2مقارنة بـمممممممم 

 مليون لاير. 1991 ، والتي ساهمت بإيرادات بلغت مجموعة زين

مليون لاير للفترة المماثلة  554,3مليون لاير مقارنة بـمممممم  533,1مبلغ وقدره ( األداء المحليعمانتل ) إيرادات بلغت

يرادات المحققة من خدمات الدفع اآلجل، والنطاق العريض الثابت، وخدمات البيانات، اإلسمماهم نمو  .م2019من عام 

يرادات أعمال الجملة الدولية واإليرادات الخاصممممممة ببيع أجهوة الهوات  في إوتكنولوجيا المعلومات واالتصمممممماالت، و

م، وذلك عل  الرغم من إنخفاض إيرادات 2020يرادات لعام إلقتصممممممادية والتنافسممممممية عل   ااإلثر العوامل أتخفي  

ً الهات  المتنقل المدفوعة مسبق ً تها الجائحة ووضع السوق عمومبسبب التحديات التي فرض ا   .ا
 

شغيلية إل   نخفضإ. المصروفات مليون  2111,5مليون لاير مقارنة بـممممممم  2097,8إجمالي مصاري  المجموعة الت

 .%0,7 بلغت إنخفاض ي بنسبةأ م2019لاير للفترة المماثلة من عام 

سممما  أعل   %12بنسمممبة من تخفيض المصمممروفات التشمممغيلية واإلدارية : تمكنت عمانتل من عمانتل )األداء المحلي(

 .مصروفاتمبادرات ترشيد اللنتيجة  سنوي
 

 

مليون لاير  299,7 ـمليون لاير مقارنة ب 229 المجموعة أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب بلغتحققت . األربــاح

 .م2019عام حققتها المجموعة في 

م عل  الرغم من التحديات الكبيرة التي نتجت عن 2020خالل عام  اً داء جيدأشمممممهدت العمليات المحلية في السممممملطنة 

مليون لاير والشي يعد  77,3رباح مبلغ وقدره ألم. حيث بلغ  صممافي ا2020نتشممار جائحة كورونا منش شممهر مار  إ

ً نخفاضممممممإ ً هامشممممممي ا النتائج عل  الرغم من التحديات الكبيرة لهشا العام. وقد م. وقد تم تحقيق هشه 2019 بعاممقارنة  ا

تخشتها اإلدارة من أجل ترشممميد إسمممتباقية التي إلجراءات اإلسممماهمت اإلدارة الفعالة ألنشمممطة المبيعات باإلضمممافة ال  ا

التشغيلية  ٪ في المصاري 12نخفاض بنسبة إالنفقات بشكل إيجابي في تقليل التأثير العام عل  النتائج حيث نتج عنها 

 . واإلدارية عل  أسا  سنوي

ً مبلغ م2020ديسممممبر 31في المنتهية في  فترةخالل الربح المجموعة للسمممهم الواحد بلغ  لاير مقارنة بـ  0,089 قدره ا

 .م2019لاير للفترة المماثلة من عام   0,104
 

 توزيعات األرباح

نسبة وتبلغ  خاضعة لموافقة الجمعية العامة للشركة،سهم بيسة لل 55نقدية بقيمة أوص  مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 

 .رباح المجموعة٪ من أ61.6ائد العو
 

 قاعدة المشتركين:

 مليون 3.3 لمتنقلة نحوافي كل من الخدمات الثابتة وم 2020 ديسمممممممبر 31 بلغ عدد المشممممممتركين بالسمممممملطنة كما في

 مليون مشترك ، مسجالً  3.4 بـ مقارنة )غير شاملة مشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل(  مشترك
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شمماملة مشممتركي شممركات بلغ إجمالي قاعدة المشممتركين فيما  ،م2019عن نفس الفترة من عام ٪ 3.4بنسممبة نخفاضمماً ا

 مليون مشترك. 3.9 إعادة البيع

 الشركات التابعة:

 : المتنقلة )مجموعة زين(شركة االتصاالت 

ً نخفاضمممإزين  وعةإيرادات مجمسمممجلت  م 2020 ديسممممبر 31مليون لاير في  1991  لغتحيث ب٪ 3بنسمممبة  ا

سممتقطا  ابلغت األرباح قبل ومليون لاير.  2045 في العام الماضممي التي بلغتمقارنة بإيرادات الفترة المماثلة 

ً نخفاضإ، مسجلة مليون لاير 823الفوائد والضريبة واإلهالك  مليون  255بلغ صافي الربح بينما ٪. 8بنسبة  ا

  عن الفترة السابقة. 306مقارنة بـ لاير 

سببت في و ،كوروناالمالية بتحديات جائحة وقد تأثرت المؤشرات   قتصاديةإلنشطة األفي اضطرابات إالتي ت

 يرادات المجموعةإثر عل  أمما ، واق زينسممممممأفي جميع  ، والحد من حركة التنقل والسممممممفرنتيجة اإلغالق

عاممليون  161بحوالي  نات أومن  .لاير خالل ال يا تأثيرات عل  الب ية جل الحد من ال مال قامت للمجموعة، ال

وقد  وإدارة التدفقات النقديةمع الموردين التفاوض مصمممروفات من ذلك ترشممميد البعدد من اإلجراءات لدارة اإل

  لاير.مليون  65بنحو النفقات التشغيلية نتج عن تلك اإلجراءات خفض 

مليون في  49,5مليون مقارنة بـمممم  47,8إل  لتصل ٪ 3,4إجمالي قاعدة عمالء مجموعة زين بنسبة  نخفضإ

 الفترة السابقة.

 حصة الشركة في السوق

عمانتل( تصمماالت المتنقلة في السمموق )شمماملة شممركات إعادة البيع لشممركة إلتقدر حصممة شممبكة عمانتل من مشممتركي ا

فيما تقدر حصممممة عمانتل من المشممممتركين في خدمات الهات  الثابت ٪. 58.5تبلغ وبحصممممة إيرادات ٪ 52.6 بحوالي

 ٪.79.5وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٪ 70.1( )آجل ومسبق الدفع

 لية اإلجتماعية :ؤوالمس
المسؤولية اإلجتماعية  طارإفي  مبادراتالمن  اً دشنت عمانتل عددفي إطار إلتوامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة،  

 :م2020عام وفيما يلي قائمة بأهم المبادرات واألنشطة التي تمت خالل وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات والبرامج، 

عمانتل منحاً دراسية لدرجة البكالوريو   قدمت جتماعي:إلمن الضمان ا بمن  طال 11 دراسية لعددمنح  .1

وقد كانت (. 2020-2019جتماعي للعام الدراسي )إلالعالي من ذوي الضمان ا من طالب الدبلوم 11 لعدد

 المنح الدراسية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مختل  الجامعات والكليات في السلطنة. 

 حاسوب للطالب 555بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت عمانتل بتوزيع عدد  حاسوب: 555 توزيع  .2

 من ذوي الدخل المحدود.

دخلت  منحة عمانتل للبحث العلمي في مجالي االتصاالت والمعلومات وتقنية النانو بجامعة السلطان قابوس: .3

عمانتل في شراكة مع جامعة السلطان قابو  للعام الرابع عل  التوالي من أجل تعويو البحث العلمي في 

 انو.مجاالت تقنية المعلومات واالتصاالت وتقنية الن

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة  كجوء من مبادرة تفاقية مع شركة بيئة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير:إ .4

ستراتيجية مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة )بيئة( لتعويو إتفاقية شراكة إ، وقعت عمانتل الشركات

 Reverse Vending) نشر آالت البيع العكسي ثقافة إعادة التدوير بين المجتمعات في ُعمان من خالل

Machine )عبر مسقط. 
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  األخرى: االجتماعيةأنشطة المسؤولية  .5
 Upgrade  تحويل مشاريع التخرج في مجاالت الثورة الصناعية  ل إيهدف  برنامج: الرابعةالنسخة

 ل  شركات ناشئة. إالرابعة 

 دعمها للمنصة التي تعد أول منصة رقمية تواصل عمانتل  :اطالق النسخة الثانية من منصة ادالل

 عمانية تهدف إل  إثراء المحتوى العربي وتستهدف الشباب العربي. 

  تم بالتعاون مع المركو الوطني لألعمال تقديم برنامج يستهدف الطالب الموهوبين  ر:تطوير األفكابرنامج

 فكارهم ال  أعمال تجارية. أورواد األعمال الشين يحتاجون إل  المساعدة في تحويل 

 

ثار الجائحة هشا باإلضافة إل  الدعم مساهمة منها للحد من آلمبادرات اوفي ظل جائحة كورونا قامت الشركة بعدد من 

 المقدم لخدمة المجتمع ومن ذلك:

دارة اإلغير الحرجة وللمشاريع تأجيل النفقات الرأسمالية تشمل ستباقية لتحسين التكلفة والتي إتدابير أخش  .1

 .لرفع الكفاءةإدارة العمليات التشغيلية تحسين رأ  المال العامل وحصيفة لال

التعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركات اتصاالت أخرى في عدد من المبادرات المتعلقة بالصحة  .2

وبأسعار ، تنقللمشتركي الهات  الم وزارة التربية والتعليم" ومنصة Google Classroomوالتعليم مثل "

 تنافسية وتسهيالت لشراء األجهوة اللوحية وأجهوة الكمبيوتر المحمولة.

ستخدام القنوات الرقمية بما إتفعيل القنوات الرقمية عبر معظم نقاط اتصال العمالء وتشجيع العمالء عل    .3

الرد المتجر اإللكتروني وروبوت المحادثة "نور" من خالل إعالنات  محمولفي ذلك تطبيق الهات  ال

تنشيط العمل من المنول لوكالء مركو االتصال  أيضا. وقد تم  والرسائل النصية القصيرة الصوتي والتفاعلي

 نقطا  للعمالء.إلتوفير خدمة مركو االتصال دون 

لتعويو مواجهة تداعيات جائحة وذلك مؤسسات القطاعين العام والخاص لإطالق حومة من الحلول الرقمية  .4

. كما تم توويد قطا  الفعبشكل عن بعد تمكن هشه الحلول من العمل وات األعمال، عل  قطاع 19-كوفيد

 الرعاية الصحية بحلول رقمية تمكن العاملين الصحيين من متابعة حالة مرضاهم عن بعد. 

تطوير التجربة الرقمية لمستخدمي تطبيق الهات  المتنقل بتمكينهم من طلب شريحة االتصال عبر التطبيق  .5

نترنت وطلب بيانات إضافية وإدارة اإلنترنت الثابت ب، باإلضافة إل  إهداء بيانات اإلحالة الطلومتابعة 

 الالسلكي ومعاينة الفواتير السابقة حت  ستة شهور وتفعيل شريحة االتصال الرقمية للمشتركين الحاليين.

 الجوائز:
( للتميو EIPM Peter Kraljic Awardsعل  جائوة بيتر كراليك )الشركة قطا  المشتريات والعقود بحصول  .1

المعهد األوروبي إلدارة هشه الجائوة من قبل  قد منحت. وعن فئة "قيادة التحول خالل األزمات" 2020

 المشتريات عن فئة "قيادة التحول خالل األزمات".

   Sustainable Mind حازت عمانتل عل  جائوة "السعادة في العمل" في نسختها الثالثة والتي تنظمها شركة .2

 ".رتباط وظيفيإتحدة، وذلك عن فئة "أفضل برنامج في مدينة دبي باإلمارات العربية الم

تتويج عمانتل بـ "أفضل موود للبيانات والسعات للعام في منطقة الشرق األوسط"، وذلك في النسخة الرابعة  .3

 .  Carrier Community Global Awards 2020 من حفل

أفضل مدير في عالقات "و، "الشركة الرائدة في عالقات المستثمرينعل  جائوة "حصول عمانتل  .4

 .من قبل جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط ، دبي، م2020لعام  في ُعمان  "المستثمرين
 

 الرؤية المستقبلية:
 ،خصوصاالتصاالت عل  وجه الات العالمية والمحلية وقطا  يقتصادإلاتلقي بظاللها عل   Covid-19 جائحة وال تال 

ً إل  حيث ، العودة إل  الظروف الطبيعيةهو  التطعيم وما يتوقع من تسار  زخم حمالت من المتوقع أن يعود االقتصاد المحلي تدريجيا

تصاالت بشكل عام: "الوضع إلفريدة لقطا  ارصاً فيوفر الوضع الحالي إال ان عل  الرغم من هشه التحديات و. طبيعته
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 اتتصاالت ومقدار السعإلستخدام خدمات اإإل  تحول كبير في كيفية الشي من المتوقع ان يؤدي الطبيعي الجديد" 

ر جارية عبزيادة في المعامالت الت( تظهر 4IRوتسريع الثورة الصناعية الرابعة )، )العمل من المنوللمقابلة المطلوبة 

 .(الخدمات الرقميةاإلنترنت وتوسيع نطاق 
 

التحفيو االقتصادي للقطاعات الصغيرة والمتوسطة  خطة بشأن لصحاب الجاللةمن المتوقع أن يؤدي اإلعالن األخير 

التي  فةيشمل التحفيو حوافو عل  الضرائب والرسوم / التعرحيث  .إل  توفير االنتعاش االقتصادي للسوق المحلي

، وخلق بيئة المالية للمحتاجين باالضافة ال  المساعدة، نون العمل والكهرباء وما إل  ذلكتغطي السياحة وقا

 .ممارسة األعمال التجارية في عمانوتسهيالت تتعلق ب الستقطاب المسثمرين األجانب،استثمارية 

 

وظهور دخول المشغل الثالث بعاملين رئيسيين هما سوق االتصاالت يتأثر ل  تأثير جائحة كورونا، سوف إضافة إلبا

 عل  النحو اآلتي: "5Gتقنية "الجيل الخامس 

 خاصممة في ظل ما  عل  ديناميكيات السمموق الحاليةله أثرسمميكون بال شممك بالسمملطنة ن دخول المشممغل الثالث إ

بالتوامن مع تصممماالت األسممماسمممية )الصممموت والبيانات والمراسممملة( إلفي إيرادات ايشمممهده السممموق من تراجع 

ليه من المتوقع ع، وقتصادي العامإللوضع االشي من المتوقع حدوثه نتيجة لاألجانب عدد المشتركين نخفاض إ

، وال نرى سيناريو يؤدي إل  عل  المشغلين الحاليين ضغوطاتمن ال اً دخول المشغل الثالث مويدان يصاحب 

 .األساسية المتنقلة تصاالتإلخدمات انمو سوق 

  المسممممتمر في خدماتكشلك النمو ( تطبيق المحتوىOTT)  مثلNetflix  وWhatsApp  وYoutube وInstagram  

عل  ويادة الطلب عل  وحدات عرض النطاق الترددي، والشي يمثل من حيث المبدأ إمكانية المشمممممغلين بيدفع 

الشين يتمتعون  ينشممعبية الخدمات المجانية وسمميطرة مشممغلي المحتوى العالميزيادة اإليرادات. ومع ذلك، فإن 

من قاعدة عمالء عالمية مع تعرضمممممهم لقوانين وتشمممممريعات محلية محدودة تجعل من  سمممممتفادةإلابالقدرة عل  

الصمممعب عل  مشمممغلي االتصممماالت المحليين التنافس عل  خدمات القيمة المضمممافة. عالوة عل  ذلك، ال يوال 

سية المطلوبة لدعم هشا الطلب إلا شكل عبئاً كبيراً عل  المشغلينالمتوايد ستثمار في توسعة البنية األسا مما  ي

  .الربحيةهوامش تسبب في تقليل ال

 سممتثمارات المطلوبة في لإل الالزم ، سمميكون من الصممعب عل  المشممغلين إيجاد التمويلوفي ظل هشه الظروف

من  الخامسشممممبكات الجيل  التي توفرها الخدمات الفائقة الجودة وعل  الرغم من. 5Gشممممبكات الجيل الخامس 

المتقدمة وحلول إنترنت  مجموعة جديدة من الخدمات الرقميةوإمكانية تطوير  ستجابةقت االحيث السرعة وو

أن تحقيق  4G الجيل الرابع كإدخال تقنية السابقة في ترقية الشبكة تجاربال ت، أثبت(Internet of Thingsاألشياء )

ً المتقدمة يشممممممكل  تقنيةهشه ال العوائد من ، لن وكما هو الحال مع كل تقنية جديدة. عل  المدى القصممممممير تحديا

ذلك شمممكل وسمممي ،الشمممبكةنتشمممار إواضمممحة إال بعد  تطبيقات هشه التقنية السمممتخدامالحقيقية مؤشمممرات التصمممبح 

  وكيفية تسريع نشر شبكات الجيل الخامس. تحديد توقيتجل أمن ضلة للمشغلين مع
 

، قمنا الرقميةطموحات عمان تحقيق  لتمكينفي ضوء الوضع الحالي ومن أجل تعويو مكانتنا كأحد العوامل األساسية 

سممتراتيجيتنا الجديدة بشممكل أكبر إتعتمد ولتحقيق نمو ربحي مسممتدام". " نحو آفاق جديدة سممتراتيجيتنا الجديدة إبتطوير 

من من خالل التركيو عل  توليد القيمة  3.0عمانتل اسمممتراتيجية في إطار عل  مبادرات التحول الرئيسمممية التي بدأت 

 .سممتمرارإالرؤى والبيانات باإلضممافة إل  الوظائ  الرقمية لتحسممين جودة خدماتنا بسممتفادة من إلا عبر ،األنشممطةهشه 

لتنويع وتوليد قيمة جديدة من الخدمات غير المتعلقة فإننا نعك  حاليا عل  بناء نظام بيئي تعاوني اإلضممافة إل  ذلك ، ب

 رص السوق الجديدة.باالتصاالت مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات القيمة المضافة وف

إلنفاق لضمان تقليل تأثير جائحة كورونا مع مشددة للسيطرة عل  ا ضوابطبوضع قامت عمانتل إضافة إل  ما سبق 

 .ستراتيجية األساسيةإلستثمار في المجاالت اإلستمرار في اإلا
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 شكر وتقدير:

شه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام ومشتركينا األوفياء عل  دعمهم ننتهو هوفي الختام 

، كما نود أن نعرب عن تقديرنا لإلدارة التنفيشية وموظفي الشركة الجيدة المستمر الشي ساعدنا في تحقيق هشه النتائج

عل  تفانيهم وإخالصهم في العمل. وإننا عل  ثقة تامة بأن مجموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة هشا األداء الجيد 

 .فضلمستويات أوالوصول ال  
 

 متنان للمقام الساميالص الشكر وعظيم االأن أعرب عن خ نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشركة

لهشا البلد  الحكيمة هعل  قيادت  -حفظه هللا ورعاه -لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم 

داعين هللا عووجل أن يمد في عمر جاللته ويمتعه بالصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان  العويو

    .وشعبها

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 
 

                                                                                       

  دارةاإلمجلس رئيس  
 


