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                    المساهمون الكرام

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

 م.2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسععمليات الشركة لفترة ال

 األداء التشغيلي للمجموعة 
 

  اإليرادات 

 ـبمقارنة  لاير نمليو 1546.7 صل إلىتل م2018 سبتمبركما في إجمالي إيرادات المجموعة  تإرتفع

اإليرادات المكتسبة من إيرادات المجموعة  تشملو، م2017 عامنفس الفترة من لمليون لاير  406.8

الموحدة للمجموعة  نتائجالتتضمن  مليون لاير. 1131.8مجموعة زين والتي ساهمت بإيرادات قدرها 

 لثثاعلى نتائج مجموعة زين بالكامل، في حين ال تتضمن نتائج الربع ال م2018لعام  لثثالربع الا خالل

اصبحت شركة زين السعودية شركة تابعة إضافة إلى ذلك،  نتائج مجموعة زين.م على 2017لعام 

لمجموعة زين بسبب عملية االستحواذ التي تمت خالل هذا الربع. وقد نتج عن توحيد البيانات المالية 

 201م تسجيل إيرادات اضافية لمجموعة زين قدرها 2018لشركة زين السعودية في الربع الثالث لعام 

  مليون لاير.

لاير  مليون 414.9 لتصل إلى٪ 2 بنسبة نموا   )غير شاملة مجموعة زين( شركة عمانتلادات إير سجلت

 إنخفاضا   التجزئةإيرادات  حققت .العام الماضي نفس الفترة من خالل لاير مليون 406.8  ب مقارنة

يرادات إلا نمو لىإويعود ذلك  ،%13.3بنسبة  إرتفاعا  إيرادات أعمال الجملة فيما شهدت  %0.7بنسبة 

 ا  إيرادات النطاق العريض الثابت نمووبالنسبة اليرادات التجزئة، شهدت  .المكالمات الدولية )العابرة(من 

النمو المتزايد في بسبب إنخفاضها  الصوتيةإيرادات المكالمات  واصلت في حين ، %13.8بنسبة 

  العالمية. (OTT) ستخدام تطبيقات المحتوىا
 

 المصروفات

مليون   333.5 مليون لاير مقارنة ب 1253.1 لتصل إلىروفات التشغيلية للمجموعة صالم إرتفعت

 مليون لاير. 917.7التكاليف المتعلقة بمجموعة زين  بلغت حيث ،م2017عام لللاير 

لتصل  %0.02بنسبة  إنخفاضا   )غير شاملة مجموعة زين(  لشركة عمانتلغيلية شهدت المصروفات التش

لى إبشكل رئيسي  نخفاضاال يعزى هذاو مليون لاير. 335.5 مليون لاير مقارنة ب  335.4إلى 

  .تحسين التكلفة خاصة تكاليف التشغيل العامة استراتيجيةكذلك و، ستهالكاالفي تكلفة  نخفاضا
 

 األربــاح 

مليون لاير بعد  58.6)  مليون لاير 184.3 بلغت صافية بعد خصم الضرائب ا  أرباح حققت المجموعة

  .م2017 عامفي حققتها المجموعة لاير  مليون 64.2 بمقارنة  ( ةخصم الحصص غير المسيطر

  .لايرمليون   158.9 بمبلغالتي ساهمت بح المجموعة أعمال مجموعة زين ، يشمل صافي ر
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 67,9م مبلغ 2018سبتمبر  30بلغ صافي ربح مجموعة عمانتل )غير شامل مجموعة زين( للفترة 

يشمل ، و%9,7بزيادة بلغت  أيمليون لاير لذات الفترة من العام الماضي  61,9مليون لاير بالمقارنة مع 

 :ما يليهذا الربح 
 - م2017 سبتمبر 30مليون لاير ) 43.7بمبلغ  نشركة زي باالستحواذ علىتكلفة الفائدة المتعلقة  (1

 (.مليون لاير 2.4

 (ال يوجد -2017سبتمبر  30مليون لاير ) 42.6توزيعات أرباح من مجموعة زين بمبلغ  (2

 

مجموعة زين( للفترة  غير شاملةفإن صافي ربح مجموعة عمانتل )، البنود المذكورة أعاله ستبعادا اذا تم

( مما يعكس لايرمليون  64.3 -2017سبتمبر  30مليون لاير ) 69هو  م2018سبتمبر  30المنتهية في 

 .٪7.3نموا  بنسبة 

 مقارنة بعائد لاير 0.078قدره  ا  مبلغم 2018 سبتمبر 30بلغ عائد السهم الواحد خالل الفترة المنتهية في 

  . م2017خالل نفس الفترة من لاير  0.087قدره 
 

 قاعدة المشتركين:

 3.45لخدمات الثابتة والمتنقلة نحو ا كل منفي  م 2018سبتمبر  فيكما بالسلطنة  نمشتركيالبلغ عدد 

مليون  3.57ب مقارنة  مليون مشترك )غير شاملة لمشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل(

جمالي قاعدة المشتركين إوبلغ . م2017 عامنفس الفترة من عن  %3,3 بنسبة نخفاضا  إ مسجال   مشترك

 مليون مشترك.  4.45 مشتركي شركات إعادة البيعشاملة 

 الشركات التابعة:

 م2017النصف الثاني من عام  خاللأكملت عمانتل : شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين( (1)

منذ ذلك الحين تم و حصة مسيطرة. وهي٪ في مجموعة زين 21.9استحواذها على حصة 

 مع البيانات المالية لمجموعة زين واإلفصاح عنها للسوق.دمج البيانات المالية لشركة عمانتل 

لاير(  مليار 1.2دوالر ) مليار 3وصلت إلى ٪ 18سجلت عائدات مجموعة زين نموا  بنسبة 

 مليار 2.5مقارنة بإيرادات الفترة المماثلة البالغة  م2018من عام  لثلثااعتبارا  من الربع ا

واإلهالك وإطفاء طاع الفوائد والضريبة ستقإاألرباح قبل  بلغت مليون لاير(. 963دوالر )

بلغ صافي الربح وقد  ٪.3 اقدره بزيادةمليون لاير( ، أي  423دوالر ) مليار 1.1 الدين

أحد ان  ٪ عن الفترة السابقة.12مليون لاير( ، بزيادة قدرها  175مليون دوالر ) 454

صافي الربح رتفاع انمو األسواق الرئيسية وفي زيادة صافي الربح هو  التي ساهمتالعوامل 

 مشترك مليون 47.8 إلىلتصل ٪ 5نمت قاعدة العمالء اإلجمالية بنسبة وقد  النقدي اإليجابي.

إضافة إلى ذلك، اصبحت شركة زين  الفترة السابقة. في مشترك مليون 45.3مقابل 

تمت خالل هذا الربع. السعودية شركة تابعة لمجموعة زين بسبب عملية االستحواذ التي 

توحيد البيانات المالية لشركة زين السعودية في الربع الثالث لعام  ذلك وقد نتج عن

مليون  75مليون لاير و  201تسجيل إيرادات اضافية لمجموعة زين قدرها وم 2018

 مليون لاير في صافي األرباح. 5لاير في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلطفاء و 
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ويبلغ رأس  .ش.م.م 4Trustار مشترك مع شركة مستثإهي  م:.م.يانات الرقمية شعمان للب (2)

إيرادات  بلغت وقد .%80لك عمانتل منها نسبة تتم، لاير مليون 2.8المال المدفوع للشركة 

 3.4مقارنة بـ  %11.7بنسبة  ا  نمو محققةلاير  مليون 3.8  م2018 سبتمبربنهاية الشركة 

قد أظهرت الشركة تحسنا في و .م2017 الفترة من العام الماضيخالل نفس مليون لاير 

واإلهالك وإطفاء الدين قدرها قتطاع الفوائد والضرائب إاألرباح قبل األداء مع نسبة 

 سبتمبرالفترة المنتهية في لاير خالل  مليون 0.3 وسجلت الشركة خسائر بلغت 23.3%

 . م2017 نفس الفترة لعامخالل  مليون لاير 0.2خسائر قدرها بمقارنة  م2018
 

 حصة الشركة في السوق

سوق )شاملة شركات إعادة البيع لشركة الفي  مشتركي االتصاالت المتنقلةمن  تلتقدر حصة شبكة عمان

 فيمن المشتركين حصة عمانتل  تقدرفيما  ،%58,3وبحصة إيرادات تبلغ  %58,2 ( بحواليتلعمان

 %81.9وبحصة إيرادات تقدر بنحو  %74بنحو  الدفع (آجل ومسبق ) الثابتخدمات الهاتف 

 لية اإلجتماعية :ؤوالمس
المسؤولية  في اطار دشنت عمانتل عدد من مبادراتفي إطار إلتزامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة،  

لمؤسسات والبرامج، وفيما يلي قائمة بأهم المبادرات واألنشطة التي اإلجتماعية وقدمت الدعم لعدد من ا

 :م2018 سبتمبر 30ثالثة أشهر الماضية والمنتهية في ال خاللتمت 

 في الطفولة رعاية برامج لدعم" اليونيسف" للطفولة المتحدة األمم منظمة مع تفاهم مذكرة توقيع -1
من اتباع نهج أكثر إبتكارا لتعزيز  المنظمة لتمكين الذكية عبر توفير حلول االتصاالت السلطنة

 .بطريقة فعالة الطفولة والترويج لها لرعاية مبادراتها المختلفة

 

عصار ميكونو المتضررة من ا االسر لدعم منازلما بعد اعصار ميكونو: مبادرة لمساعدات تقديم  -2

 .رخيوت وضلكوتفي كل من والية سدح و

 

تحويل مشاريع : يهدف هذا البرنامج إلى (ICTتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت )المنافسة في  -3

وتقوم عمانتل بدعم  الى شركات ناشئة ( ICT)التخرج في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت 

تم اإلعالن عن المشاريع الثالثة الفائزة  وقد، لهاالتأسيسي  توفيرالمبلغهذه الشركات من خالل 

  .في البرنامج

 

 الرؤية المستقبلية:

الركود االقتصادي.  ويعود ذلك إلىإيرادات سوق االتصاالت تباطؤ  ت، شهدم2018الربع الثالث منذ 

أو حتى  ةإيرادات سوق خدمات االتصاالت األساسية عالمات نمو محدود ، اظهرتم2018في عام و

الثابت.  هاتففي خدمات ال الجزئيالنمو يعوضها ،  متنقلانخفاض طفيف ، ال سيما في مجال الهاتف ال

السكاني.  نموالركود في ال باإلضافة الىالقوة الشرائية  انخفاض الىركود في السوق لل ويعود السبب

ديم الحاليين باإلضافة إلى تقالمشغلين المنافسة بين  ديادزبسبب ابشكل أكبر  العواملسوف تتأثر هذه و

إن فومن الناحية اإليجابية،  .النظام الجديد للنفاذ والربط البينيو ترخيص ثالث لالتصاالت المتنقلة
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إلى نمو إيجابي في السوق على المدى  ان يؤديتوقع أمن الم االقتصاديةفي أسعار النفط والبيئة  االستقرار

 .المتوسط والطويل

التي تقدمها خدمات االتصاالت نتيجة لتوسع الخدمات في سواق التقليدية االتستمر الضغوطات على 

للبيانات  االستخدام ارتفاعالسلطنة، وبصفة خاصة وعلى مستوى العالم  (OTT) شركات توفير المحتوى

إال انها تفرض تحديات على فرص للنمو وان كانت توفر وتدفق المحتوى  االجتماعيفي وسائل التواصل 

ستهالك البيانات في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة إلى زيادة النمو في . ويؤدي االسلطنةالمشغلين في 

الطلب على خدمات النطاق العريض والتي توفر فرص لنمو اإليرادات. وفي نفس الوقت إن إنتشار توفر 

لمحتوى مع القدرة على اإلستفادة من قاعدة العمالء بالرغم ا شركات توفيرالخدمات المجانية وسيطرة 

المنافسة  محلية محددة يجعل من الصعب على شركات االتصاالت المحلية نهم يخضعون ألنظمةمن أ

على الخدمات ذات القيمة المضافة. وعالوة على ذلك، إن بناء البنية األساسية الالزمة لدعم هذا الطلب 

 .حربلا هوامشال يزال يشكل عبئا  كبيرا  على المشغلين مما يشكل ضغطا  كبيرا  على مستويات 

الحفاظ على مستويات في المشغلين على تشكل متغيرات السوق المشار إليها أعاله مجتمعة تحديات 

اإلستثمار واألرباح الحالية، ويشكل سلوك المستخدمين خاصة المتعلق بإستهالك محتويات الفيديو مجاال  

لتنمية اإليرادات إال أنه في ذات الوقت للنمو في إستهالك البيانات )الثابت والنقال معا ( وهو ما يعد فرصة 

  .يشكل تحديا  يتمثل في مواصلة اإلستثمار في توسعة البنية األساسية لدعم النمو في الطلب

التنافسي " الجديدة يشكل األداة األساسية للشركة للمحافظة على وضعها 3.0إن تنفيذ إستراتيجية "عمانتل 

حصتنا من اإلستهالك المجمل لخدمات االتصاالت  نموركز على ، حيث نهفي السوق والتعامل مع متغيرات

وتعزيز القيمة المقدمة للمشتركين من خالل التميز في خدمة المشتركين والتوسع في الخدمات غير 

في التنافسي التقليدية كتقنية المعلومات واالتصاالت، وسيمكننا ذلك من ضمان تعزيز وضع الشركة 

ار في توسعة شبكاتنا لمقابلة النمو في الطلب على خدمات البيانات وتطوير السوق، كما نواصل اإلستثم

والتي هي جزء من  ناقل الحركة لمشغلي االتصاالت. كما ان استراتيجيتنا المتعلقة بتجربة المشترك

كذلك وفي  .لشركات االتصاالت العالميةربط من تقديم أفضل ستمكننا تطوير خدمات الجملة منظومة 

 د المصروفات فأن الشركة تقوم بعدد من الجهود لتعويض االنخفاض في هوامش الربح.إطار ترشي

عالوة على ذلك، فإن إستحواذ الشركة على حصة في مجموعة "زين" سيمكن الشركة من تنويع مصادر 

سيوفر فرص  لتحقيق التكامل بين كما إيراداتها وسيساهم في إيجاد قيمة مضافة لمساهمي الشركتين 

بفاعلية أكبر في السوق والتغلب على مخاطر التواجد في ممنافسة قوية لل بنيةالشركتين إضافة إلى إيجاد 

 وسيساهم في إيجاد خدمات وتسهيالت يستفيد منها المشتركين بالشركة خالل الفترة المقبلة.  سوق وحيد
 

 

 :شكر وتقدير

 

اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا أود بالنيابة عن مجلس 

كما نود أن  .الكرام ومشتركينا األوفياء على دعمهم المستمر الذي ساعدنا في تحقيق هذه النتائج الممتازة

ثقة وإننا على  .نعرب عن تقديرنا لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة على تفانيهم وإخالصهم في العمل

تامة بأن مجموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة هذا األداء الجيد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى 

  من التميز
 
 



 الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
 م2018للسنة المالية  الثثالالربع مجلس اإلدارة عن نتائج  تقرير
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ننتهز مناسبة العيد وفي الختام، يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشركة أن 

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس الوطني الثامن واألربعين المجيد ان نرفع للمقام السامي 

وجل أن يمد في  داعين هللا عز بن سعيد المعظم حفظه هللا ورعاه التهنئة الخالصة بهذه المناسبة الغالية،

 الصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان وشعبها.    بموفور نعمة عمر جاللته ويمتعه 
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