الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م

المساهمون الكرام
يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل) أن أقدم لكم ملخصا عن نتائج عمليات
الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

األداء التشغيلي للمجموعة
اإليرادات
إرتفعت إجمالي إيرادات المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م لتصل إلى  2186مليون
لاير مقارنة بـ  751.7مليون لاير لنفس الفترة من عام 2017م ،وتشمل إيرادات المجموعة اإليرادات
المكتسبة من مجموعة زين والتي ساهمت بإيرادات قدرها  1642مليون لاير .تتضمن النتائج الموحدة
للمجموعة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م على نتائج مجموعة زين بالكامل ،في حين تتضمن
نتائج المجموعة لعام 2017م على نتائج مجموعة زين فقط للفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من عام 2017م.
إضافة إلى ذلك ،اصبحت شركة زين السعودية شركة تابعة لمجموعة زين بسبب عملية اإلستحواذ التي تمت
خالل الربع الثالث لعام 2018م.
سجلت إيرادات شركة عمانتل (غير شاملة مجموعة زين) نموا بنسبة  ٪2.6لتصل إلى  546مليون لاير
مقارنة ب  532.2مليون لاير خالل نفس الفترة من العام الماضي .فيما شهدت إيرادات أعمال الجملة إرتفاعا
بنسبة  ،%13.3ويعود نمو اإليرادات بشكل رئيسي إلى إيرادات النطاق العريض الثابت وإيرادات أعمال
الجملة ،حيث شهدت إيرادات النطاق العريض الثابت نموا بنسبة  ،%12.8فيما شهدت إيرادات أعمال الجملة
إرتفاعا بنسبة  ، %20.8وقد واصلت إيرادات المكالمات الصوتية إنخفاضها بسبب النمو المتزايد في إستخدام
تطبيقات المحتوى ( )OTTالعالمية.

المصروفات
إرتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة لتصل إلى  1774,1مليون لاير مقارنة ب  619,1مليون لاير للعام
2017م ،حيث بلغت التكاليف المتعلقة بمجموعة زين  1281.7مليون لاير.
شهدت المصروفات التشغيلية لشركة عمانتل (غير شاملة مجموعة زين) إرتفاعا بنسبة  %0,9لتصل إلى
 445,1مليون لاير مقارنة ب  440,9مليون لاير .ويعزى هذا اإلرتفاع بشكل رئيسي إلى إرتفاع
المصروفات المرتبطة بنمو اإليرادات ،باإلضافة إلى إرتفاع مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة.

األربــاح
حققت المجموعة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  208,8مليون لاير (  64,8مليون لاير بعد خصم
الحصص غير المسيطرة) مقارنة ب  99,8مليون لاير حققتها المجموعة في عام 2017م ( 78,3مليون لاير
بعد خصم الحصص غير المسيطرة) .
يشمل صافي ربح المجموعة أعمال مجموعة زين  ،التي ساهمت بمبلغ  176مليون لاير.
بلغ صافي ربح مجموعة عمانتل (غير شامل مجموعة زين) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغ
 75,5مليون لاير بالمقارنة مع  72,6مليون لاير لذات الفترة من العام الماضي أي بزيادة بلغت  ،%4,3حيث
ان إجمالي التدفقات النقدية لتكلفة الفائدة المتعلقة على إستحواذ شركة زين هي  46.9مليون لاير مقابل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توزيعات االرباح من مجموعة زين بمبلغ  42.6مليون لاير .وقد بلغ إجمالي تكلفة الفائدة المتعلقة على
إستحواذ شركة زين  56.3مليون لاير تتضمن بما في ذلك تكاليف اإلطفاء المرتبطة بالتمويل.
واذا تم إستبعاد تكلفة الفائدة وتوزيعات األرباح من مجموعة زين ،فإن صافي ربح مجموعة عمانتل (غير
شاملة مجموعة زين) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م هو  89,2مليون لاير (ديسمبر 83.2 -2017
مليون لاير) مما يعكس نموا بنسبة .٪7,2
بلغ عائد السهم الواحد خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغا قدره  0.086لاير مقارنة بعائد قدره
 0.104لاير خالل نفس الفترة من 2017م .

توزيعات األرباح
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بقيمة  50بيسة للسهم خاضعة لموافقة الجمعية العامة للشركة  ،وتبلغ نسبة
العوائد  ٪57من أرباح المجموعة.

قاعدة المشتركين:
بلغ عدد المشتركين بالسلطنة كما في سبتمبر 2018م في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة نحو  3,494مليون
مشترك (غير شاملة لمشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل) مقارنة ب  3,501مليون مشترك
مسجال إنخفاضا بنسبة  %0.2عن نفس الفترة من عام 2017م .وبلغ إجمالي قاعدة المشتركين شاملة مشتركي
شركات إعادة البيع  4,251مليون مشترك.

الشركات التابعة:
( )1شركة االتصاالت المتنقلة (مجموعة زين) :أكملت عمانتل خالل النصف الثاني من عام 2017م
إستحواذها على حصة  ٪21.9في مجموعة زين وهي حصة مسيطرة .ومنذ ذلك الحين تم دمج
البيانات المالية لشركة عمانتل مع البيانات المالية لمجموعة زين واإلفصاح عنها للسوق.
سجلت عائدات مجموعة زين نموا بنسبة  ٪28وصلت إلى  4,4مليار دوالر ( 1,62مليار لاير)
لعام 2018م مقارنة بإيرادات الفترة المماثلة البالغة  3,4مليار دوالر ( 1,3مليار لاير) .بلغت
األرباح قبل إستقطاع الفوائد والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين  1,7مليار دوالر ( 646.3مليون
لاير)  ،أي بزيادة قدرها  .٪25وقد بلغ صافي الربح  649مليون دوالر ( 250مليون لاير) ،
بزيادة قدرها  ٪23عن الفترة السابقة .ان أحد العوامل التي ساهمت في زيادة صافي الربح هو
نمو األسواق الرئيسية وارتفاع صافي الربح النقدي اإليجابي .وقد نمت قاعدة العمالء اإلجمالية
بنسبة  ٪5لتصل إلى  49مليون مشترك مقابل  46,6مليون مشترك في الفترة السابقة.
( )2عمان للبيانات الرقمية ش.م.م :هي إستثمار مشترك مع شركة  4Trustش.م.م .ويبلغ رأس المال
المدفوع للشركة  4.75مليون لاير ،تمتلك عمانتل منها نسبة  .%80وقد بلغت إيرادات الشركة
بنهاية ديسمبر 2018م  5.5مليون لاير محققة نموا بنسبة  %7.9مقارنة بـ  5.1مليون لاير
خالل نفس الفترة من العام الماضي 2017م .وقد أظهرت الشركة تحسنا في األداء مع نسبة
األرباح قبل إقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين قدرها %27
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حصة الشركة في السوق
تقدر حصة شبكة عمانتل من مشتركي االتصاالت المتنقلة في السوق (شاملة شركات إعادة البيع لشركة
عمانتل) بحوالي  %56,7وبحصة إيرادات تبلغ  ،%58,1فيما تقدر حصة عمانتل من المشتركين في خدمات
الهاتف الثابت (آجل ومسبق الدفع ) بنحو  %73.4وبحصة إيرادات تقدر بنحو %81.1

الجوائز وشهادات التقدير
حصلت عمانتل على عدة جوائز خالل عام 2018م ومنها:
 .1جائزة "أفضل مشروع في الشرق األوسط" خالل حفل جوائز المشغلين العالميين Global 2018
 Carrierفي العاصمة البريطانية لندن .وقدمت الجائزة لشركة عمانتل إلنشاء أول مركز حيادي للبيانات
وخدمات الربط البيني للمشغلين في عمان.
 .2فوز عمانتل بستة فئات في جائزة عمان للتحول الرقمي  2018وهي فئة أفضل شركة اتصاالت
بالسلطنة وفئة المدن الذكية وفئة الحكومة اإللكترونية وفئة اإلبتكاروفئة تقنية المعلومات واالتصاالت
إضافة إلى جائزة أفضل شركة في أغلب الفئات ،وذلك خالل مؤتمر عمان الثاني لإلبتكار في
االتصاالت.
 .3إختيارعمانتل العالمة التجارية األكثر موثوقية في قطاع االتصاالت والعالمة التجارية العمانية األكثر
موثوقية في اإلستبيان الذي أجرته مجلة عمان إيكونوميك ريفيو .
 .4جائزة أفضل شركة في مجال عالقات المستثمرين وعلى جائزة أفضل شخصية في مجال عالقات
المستثمرين في السلطنة لعام 2018م وذلك ضمن حفل توزيع جوائز جمعية الشرق األوسط لعالقات
المستثمرين الذي عقد في مدينة دبي.

المسؤولية اإلجتماعية :
في إطار إلتزامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة ،دشنت عمانتل عدد من مبادرات في إطار المسؤولية
اإلجتماعية وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات والبرامج ،وفيما يلي قائمة بأهم المبادرات واألنشطة التي تمت
خالل عام 2018م:
 -1توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم :تتضمن العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز
وتحسين قطاع التعليم ومن أهمها أولمبياد عمانتل للبرمجة ،حافلة عمانتل للإلبتكار ومختبر الطاقة
المتجددة وغيرها من البرامج.
 -2برنامج لتحويل األفكار " : "Ideation Programطرحت عمانتل بالتعاون مع المركز الوطني
لألعمال برنامج جديد يستهدف الطلبة الموهوبين ورواد األعمال الذين يحتاجون إلى المساعدة في
تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية.
 :OmHub -3أطلقت عمانتل وبالشراكة مع كل من المركز الوطني لألعمال وشركة النفط العمانية
والشركة العمانية الهندية للسماد “اوميفكو” مركز  OmHubالذي سيحتضن رواد األعمال
الموهوبين وأصحاب المشاريع المحتملين الذين يحتاجون إلى المساعدة في تمكين أعمالهم التجارية
واإلستشارات الفنية واللوجستية لتسيير أعمالهم ،ويقدم المركز أيضا فرص تدريبية في عدة مجاالت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -4توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدعم برامج رعاية الطفولة في
السلطنة عبر توفير حلول االتصاالت الذكية لتمكين المنظمة من اتباع نهج أكثر إبتكارا لتعزيز
مبادراتها المختلفة لرعاية الطفولة والترويج لها بطريقة فعالة.
 -5المنافسة في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ( :)ICTيهدف هذا البرنامج إلى تحويل مشاريع
التخرج في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت ( )ICTالى شركات ناشئة وتقوم عمانتل بدعم هذه
الشركات من خالل توفيرالمبلغ التأسيسي لها ،وقد تم اإلعالن عن المشاريع الثالثة الفائزة في
البرنامج.
 -6واصلت عمانتل جهودها لدعم الجمعيات العاملة في المجال الخيري حيث قامت بدعم جمعية الرحمة
وجمعية دار العطاء إضافة إلى دعم حملة فك كربة التي نظمتها الجمعية العمانية للمحامين ،كما
شاركت في برنامج تدريب الخريجين في مجاالت تقنية المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع شركة
هواوي.
 -7أنشطة المسؤولية اإلجتماعية األخرى مثل :دعم بطولة كرة السلة للمعاقين للمرة الثانية التي نظمتها
اللجنة البارالمبية ،توفير أجهزة التبريد " "Tecotherm Neoلمستشفى صحار ،المشاركة في الحملة
الوطنية للتشجيع على التبرع بالدم ،إطالق برنامج "مهنتي" لتدريب  100باحث عن عمل في مهنية
بيع وإصالح الهواتف النقالة بخمس محافظات ،المشاركة في الماراثون السنوي الخامس عشر للتوعية
بالسرطان الذي نظمته الجمعية العمانية للسرطان ،المشاركة في رعاية برنامج تحدي عمان للسنة
الخامسة على التوالي.

الرؤية المستقبلية:
منذ الربع الثالث 2018م ،شهدت اإليرادات األساسية لسوق االتصاالت تباطؤ ويعود ذلك إلى الركود
اإلقتصادي .وفي عام 2018م ،أظهرت إيرادات سوق خدمات االتصاالت األساسية عالمات نمو محدودة أو
حتى إنخفاض طفيف ،ال سيما في مجال الهاتف المتنقل يعوضها النمو الجزئي في خدمات الهاتف الثابت،
ويعود السبب في الركود في السوق إلى إنخفاض القوة الشرائية باإلضافة إلى الركود في النمو السكاني
والتغيير في التركيبة السكانية ،وسوف تتأثر هذه العوامل بشكل أكبر بسبب إزدياد حدة المنافسة بين المشغلين
الحاليين باإلضافة إلى التعجل في إدخال مشغلين جدد في السوق ،على سبيل المثال :تقديم ترخيص ثالث
لالتصاالت المتنقلة والترخيص الجديد للشركة العمانية للنطاق العريض والنظام الجديد للنفاذ والربط البيني،
ومن المتوقع أن يؤدي التراجع في سوق االتصاالت إلى حد نمو اإليرادات على جميع المشغلين.
تستمر الضغوطات على األسواق التقليدية في خدمات االتصاالت نتيجة لتوسع الخدمات التي تقدمها شركات
توفير المحتوى ) (OTTعلى مستوى العالم والسلطنة ،وبصفة خاصة إرتفاع اإلستخدام للبيانات في وسائل
التواصل اإلجتماعي وتدفق المحتوى وإن كانت توفر فرص للنمو إال انها تفرض تحديات على المشغلين في
السلطنة .ويؤدي النمو في إستهالك البيانات في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة إلى زيادة الطلب على خدمات
النطاق العريض والتي توفر فرص لنمو اإليرادات .وفي نفس الوقت إن إنتشار توفر الخدمات المجانية
وسيطرة شركات توفير المحتوى مع القدرة على اإلستفادة من قاعدة العمالء بالرغم من أنهم يخضعون ألنظمة
محلية محددة يجعل من الصعب على شركات االتصاالت المحلية المنافسة على الخدمات ذات القيمة المضافة.
وعالوة على ذلك إن بناء البنية األساسية الالزمة لدعم هذا الطلب ال يزال يشكل عبئا كبيرا على المشغلين مما
يشكل ضغطا كبيرا على مستويات هوامش الربح.
تشكل متغيرات السوق المشار إليها أعاله مجتمعة تحديات على المشغلين في الحفاظ على مستويات اإلستثمار
واألرباح الحالية ،ويشكل سلوك المستخدمين خاصة المتعلق بإستهالك محتويات الفيديو مجاال للنمو في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
إستهالك البيانات (الثابت والنقال معا) وهو ما يعد فرصة لتنمية اإليرادات إال أنه في ذات الوقت يشكل تحديا
يتمثل في مواصلة اإلستثمار في توسعة البنية األساسية لدعم النمو في الطلب .
إن تنفيذ إستراتيجية "عمانتل  "3.0الجديدة يشكل األداة األساسية للشركة للمحافظة على وضعها التنافسي في
السوق والتعامل مع متغيراته ،حيث نركز على نمو حصتنا من اإلستهالك المجمل لخدمات االتصاالت وتعزيز
القيمة المقدمة للمشتركين من خالل التميز في خدمة المشتركين والتوسع في الخدمات غير التقليدية كتقنية
المعلومات واالتصاالت للعمالء من الشركات والحكومة ،وسيمكننا ذلك من ضمان تعزيز وضع الشركة
التنافسي في السوق ،كما نواصل اإلستثمار في توسعة شبكاتنا لمقابلة النمو في الطلب على خدمات البيانات
وتطوير تجربة المشترك ،كما إن إستراتيجيتنا المتعلقة بناقل الحركة لمشغلي االتصاالت والتي هي جزء من
منظومة تطوير خدمات الجملة ستمكننا من تقديم أفضل ربط لشركات االتصاالت العالمية .كذلك وفي إطار
ترشيد المصروفات فإن الشركة تقوم بعدد من الجهود لتعويض اإلنخفاض في هوامش الربح.
عالوة على ذلك ،فإن إستحواذ الشركة على حصة في مجموعة "زين" سيمكن الشركة من تنويع مصادر
إيراداتها وسيساهم في إيجاد قيمة مضافة لمساهمي الشركتين كما سيوفر فرص لتحقيق التكامل بين الشركتين
إضافة إلى إيجاد بنية قوية للمنافسة بفاعلية أكبر في السوق والتغلب على مخاطر التواجد في سوق وحيد
وسيساهم في إيجاد خدمات وتسهيالت يستفيد منها المشتركين بالشركة خالل الفترة المقبلة.

تقييم أداء مجلس اإلدارة:
تماشيا مع ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة ،عينت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ  28مارس
2018م شركة بروتيفيتي  Protivitiكجهة مستقلة لتقييم أداء مجلس اإلدارة للعام 2018م وذلك حسب
المعايير المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة .وقد انهت شركة  Protivitiاعمال المراجعة والتقييم
وارسلوا تقرير متكامل الى سعادة المهندس رئيس مجلس اإلدارة مع بيان الفرص لتحسين أداء المجلس ،نسخة
من التقرير مرفق بجدول أعمال الجمعية.
شكر وتقدير:
أود بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام
ومشتركينا األوفياء على دعمهم المستمر الذي ساعدنا في تحقيق هذه النتائج الممتازة ،كما نود أن نعرب عن
تقديرنا لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة على تفانيهم وإخالصهم في العمل .وإننا على ثقة تامة بأن مجموعة
عمانتل سوف تتمكن من مواصلة هذا األداء الجيد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميز

وفي الختام ،يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشركة أن أعرب عن خالص
الشكر وعظيم اإلمتنان للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -
حفظه هللا ورعاه -على قيادته الحكيمة لهذا البلد العزيز داعين هللا عزوجل أن يمد في عمر جاللته
ويمتعه بالصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان وشعبها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

المهندس /سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة
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