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المساهمون الكرام
يسرين بالنيابة عن جملس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل) أن أقدم لكم ملخصا عن نتائج عمليات الشركة
خالل األشهر التسعة املنتهية يف  30سبتمرب 1014م.

األداء التشغيلي للمجموعة
اإليرادات
شهد إمجايل إيرادات اجملموعة كما يف سبتمرب 1014م منوا بنسبة  %1.7لتصل إىل  357.6مليون لاير عماين مقارنة
بـ  351.5مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1013م.
سجلت إيرادات األعمال المحلية منوا بنسبة  %3.3لتصل إىل  191مليون لاير عماين مقارنة بـ  181.8مليون

لاير

عماين خالل نفس الفرتة من عام 1013م مت حتقيق ها باألخص من خدمات النطاق العريض الثابت واملتنقل باالضافة
اىل خدمات البيانات للمشرتكني التجاريني ،كما شهدت إيرادات عمليات التجزئة اخلاصة باهلاتف الثابت واهلاتف

النقال منوا بنسبة  %9.9و %1على التوايل ،فيما استمرت اإليرادات احملققة من املكاملات احمللية والدولية والرسائل
النصية القصرية يف اإلخنفاض بسبب املنافسة الواردة من شركات توفري خدمات احملتوى (.)OTT

المصروفات
أرتفعت املصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة ضئيلة قدرها  %0.1لتصل إىل  157.6مليون لاير عماين مقارنة بـ
 157.1مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1013م ،ويعود اإلرتفاع يف املصروفات بشكل أساسي إىل
إرتفاع املصروفات اخلاصة باملوارد البشرية والتشغيل والصيانة إضافة إىل أرتفاع مصاريف اإلهالك.

صافي األربــاح
حققت اجملموعة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  95.9مليون لاير عماين مقارنة بـ  89.6مليون لاير عماين
حققتها اجملموعة يف ذات الفرتة من عام 1013م بنسبة منو قدرها  ،%7فيما شهد صايف أرباح العمليات احمللية
للشركة بعد خصم الضرائب منوا بنسبة  %9.4ليصل إىل  101.8مليون لاير عماين مقارنة بـ  93مليون لاير عماين
خالل نفس الفرتة من عام 1013م.
بلغ عائد السهم الواحد خالل الفرتة املنتهية يف  30سبتمرب 1014م مبلغا قدره  0.118لاير عماين مرتفعا عن مثيله
خالل نفس الفرتة من  1013بنسبة .%7
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قاعدة المشتركين
إرتفع إمجايل عدد املشرتكني يف كافة اخلدمات إىل  4.104مليون مشرتك كما يف سبتمرب 1014م ،باملقارنة بـ
 4.001مليون مشرتك من نفس الفرتة لعام 1013م أي بنسبة زيادة بلغت  ،%5ويشمل هذا العدد مشرتكي شركة
وورلدكول الذين وصل عددهم  944ألف مشرتك ،وقد بلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة باخلدمات الثابتة واملتنقلة
حنو  3.159مليون مشرتك (غري شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع املرتبطة مع عمانتل) مسجال إرتفاعا قدره %6
عن عام 1013م.

الشركات التابعة
( )1شركة وورلدكول لالتصاالت المحدودة :متتل

عمانتل حصة قدرها  %56.8من أسهم شركة

وورلدكول الباكستانية لالتصاالت احملدودة ،وقد بلغت إيرادات الشركة للفرتة كما يف سبتمرب 1014م

 7.1مليون لاير عماين مسجلة إخنفاضا بنسبة  %31.7عن ذات الفرتة من 1013م بسبب إخنفاض
ايرادات قطاع احللقة الالسلكية احمللية ( ،)Wireless Local Loopحيث دخلت الشركة يف تفاهم مع
احدى الشركات احمللية يف باكستان للمشاركة يف استخدام الطيف الرتددي هلذا القطاع األمر الذي
سيفضي اىل حتقيق عدد من الفوائد ستظهر خالل الفرتة القادمة .وقد سجلت الشركة خسائر صافية
قدرها  10.1مليون لاير مقارنة خبسائر قدرها  6.4مليون لاير عماين خالل الفرتة املماثلة من عام
1013م ،حيث بلغت حصة عمانتل من اخلسارة  5.8مليون لاير عماين مقارنة خبسائر قدرها 3.6
مليون لاير عماين خالل الفرتة املماثلة من عام 1013م .ويعمل جملس إدارة عمانتل من خالل ممثليه يف
جملس إدارة الشركة التابعة على عدد من احملاور االسرتاتيجية موجهة اىل حتسني عمليات الشركة ومركزها
املايل وقدرهتا التنافسية لتحقيق التحول املنشود وهناك مؤشرات جيدة.
( )1عمان للبيانات الرقمية ش م م :هي شركة أنشأت يف عام 1011م كإستثمار مشرتك مع شركة
 ( 4Trustشركة تابعة للشركة الوطنية للتجارة)  ،ويبلغ رأس املال املدفوع للشركة مليون

لاير

عماين

متل عمانتل منها نسبة  %60والنسبة الباقية مملوكة من قبل شركة  ، 4Trustيتمثل اهلدف الرئيسي
للشركة يف إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز البيانات وتوفري خدمة املشاركة يف املواقع ومحاية البيانات من
الكوارث وعدد من اخلدمات األخرى ذات العالقة باملشرتكني التجاريني  ،وقد بدأت الشركة عملياهتا
التجارية يف هناية عام 1011م  ،وبلغت إيرادات الشركة بنهاية سبتمرب 1014م  1.9مليون لاير ،
وبلغت خسائرها الصافية  0.9مليون لاير خالل الفرتة املنتهية يف سبتمرب 1014م مقارنة خبسائر قدرها
 0.7مليون لاير عماين خالل الفرتة املماثلة من عام 1013م.
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( )3شركة عمانتل فرنسا  :SASهي شركة مملوكة بنسبة  %100للشركة العمانية لإلتصاالت "عمانتل"
وستكون مسؤولة عن إرساء وصيانة كابل آسيا أفريقيا أوروبا ( )AAE-1يف فرنسا ،سيمنح تأسيس
هذه الشركة اجلديدة عمانتل تقدير عاملي حيث ستصبح عمانتل أول مشغل من منطقة الشرق األوسط

يكون له تواجد يف اإلحتاد األورويب ليوفر وصوال مباشرا جلميع الشركاء يف كابل آسيا أفريقيا أوروبا
 AAE-1إىل دول اإلحتاد األورويب ،من املتوقع دخول كابل آسيا أفريقيا أوروبا  AAE-1يف اخلدمة
يف عام 1016م.

الشركات الشقيقة
( )1الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع :متتل عمانتل حصة قدرها  %40.96من أسهم الشركة
العمانية لأللياف البصرية ،وقد اخنفضت إيرادات الشركة بنهاية سبتمرب 1014م بنسبة  %16لتصل إىل
 17.137مليون لاير عماين مقارنة بـ  10.467مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1013م.
وقد حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  5.838مليون لاير عماين (تتضمن تعويض
من شركة التأمني بقيمة  4.831مليون لاير عماين ،صايف الضرائب ) خالل الفرتة املنتهية يف  30سبتمرب
1014م مقارنة بـ  1.413مليون لاير عماين يف ذات الفرتة من 1013م.
( )2خط المعلومات ش.م.م :متتل

عمانتل  %45من أسهم شركة خط املعلومات ،وقد منت إيرادات

الشركة بنهاية سبتمرب 1014م بنسبة  %15.6لتصل إىل  1.511مليون لاير عماين مقارنة ب ـ  1مليون
لاير عماين خالل نفس الفرتة من 1013م ،فيما حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت

 116ألف لاير عماين للفرتة املنتهية يف  30سبتمرب 1014م مقارنة بـأرباح بلغت  181ألف لاير عماين
حققتها الشركة يف ذات الفرتة من 1013م أي بنسبة اخنفاض قدرها  ،%30.8وهناك خطة وضعتها
إدارة الشركة لتحسني موارد الدخل وتعزيز األرباح يف الفرتة القادمة.

حصة الشركة في السوق
تقدر حصة شبكة عمانتل موبايل من املشرتكني يف السوق (شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمانتل موبايل) حبوايل
 .%59.1فيما تقدر حصة عمانتل يف خدمات اهلاتف الثابت .%84.1
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المسؤولية اإلجتماعية
يف إطار إلتزامها بدعم اجملتمع واملسامهة يف محاية البيئة والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بالسلطنة ،قامت عمانتل برعاية
عدد من املبادرات والربامج اخلاصة باملسؤولية اإلجتماعية خالل الربع الثالث من عام 1014م وقدمت الدعم لعدد
من املؤسسات والفعاليات ومن أهم هذه األنشطة:
 .1جوائز اإلجاد للطلبة :قامت عمانتل برعاية هذه املبادرة من أجل املسامهة يف تشجيع وتطوير قدرات
اخلرجيني العمانيني يف ختصصات احملاسبة واملالية وإدارة األعمال.

 .1حملة عمانتل الرمضانية (عطاء – مشاركة – اهتمام)  :نظمت عمانتل النسخة السادسة من محلتها
الرمضانية حيث كان تركيز احلملة هذ العام على صيانة بيوت األسر احملتاجة وتوفري مستلزمات العيد هلذه
األسر.
 .3مؤتمر عمان للمسؤولية اإلجتماعية  :1024شاركت عمانتل يف رعاية أول مؤمتر للمسؤولية اإلجتماعية
وذل يف إطار دعمها للجهود املبذولة من قبل اجلهات املعنية للتوعية بأمهية اإلستدامة بني الشركات.
كما تضمنت املبادرات األخرى دعم احدى مجعيات املزارعني لبناء خمزنني للمحاصيل الزراعية إضافة إىل تقدمي الرعاية
ألنشطة بعض اجلهات احلكومية واجلمعيات األهلية مثل اجلمعية العمانية للسرطان وفريق الرمحة وغريها من املؤسسات.

الرؤية المستقبلية
سنواصل خالل الربع األخري من عام 1014م الرتكيز على توفري جتربة إستخدام أفضل ملشرتكينا ،إضافة إىل تقدمي
خدمات مبتكرة وبأسعار معقولة.
سيشهد قطاع اإلتصاالت يف السلطنة ضغوطا متزايدة من قبل الشركات اخلارجية اليت تقوم بتوفري خدمات احملتوى
إضافة إىل زيادة املنافسة يف سوق خدمات اإلتصاالت الدولية وهو ما يضع ضغوطا متزايدة على خدمات اإلتصاالت
التقليدية .نعتقد أن عمانتل يف وضع جيد للتعامل مع املنافسة املتنامية ومواصلة تنفيذ إسرتاجتيتها اليت ترتكز على
حتسني جتربة املشرتكني يف مجيع اخلدمات عرب اإلستثمار يف تطوير املوففني وحتسني الشبكة وتعزيز اهلوية التجارية
للشركة.
يظهر النمو اإلستثنائي يف خدمات النطاق العريض والسعات الدولية جناح وفعالية إسرتاتيجيات الشركة اهلادفة إىل
حتقيق منو مستدام يف اإليرادات اإلمجالية واألرباح ،وتشكل خدمات البيانات والنطاق العريض فرص رئيسية لنمو
أعمالنا مدعومة بنمو ثابت يف عدد املشرتكني وحصة الشبكة من السوق .وتوفر عمانتل اآلن أوسع اخليارات مع أكرب
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رقعة تغطية وجبودة عالية عرب جمموعة واسعة من اخلدمات الثابتة واملتنقلة .كما تواصل الشركة مساعيها لتوسعة نطاق
تغطية خدمة خط املشرتك الرقمي غري التماثلي ( )ADSLوشبكة اجليل الثالث وشبكة اجليل الرابع كبنيتها
األساسية ،وعالوة على ذل فإننا نواصل السعي حنو تعزيز وضعنا (كناقل احلركة للمشغلني اآلخرين من آسيا وأوروبا)
وهو ما نطمح أن يكون أحد عوامل تنمية وتعزيز إيرادات الشركة باإلضافة إىل تنويع مصادر الدخل.
سنواصل ايضا يف هذا اإلطار الرتكيز على إجياد مصادر إيرادات أخرى وتنويع حمفظة استثمارات الشركة واليت هندف
من خالهلا إىل حتقيق منو مستدام لإليرادات وتعظيم العوائد للمسامهني ،وعلى أية حال فإننا نتعامل حبذر مع حمدودية
حجم السوق وضغوط املنافسة والتحديات املتزايدة الناجتة عن تغري السياسات التنظيمية اليت ميكن أن تؤثر على
نتائجنا التشغيلية.

شكر وتقدير
أود بالنيابة عن جملس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير ملسامهينا الكرام ومشرتكينا
األوفياء على دعمهم املستمر الذي ساعدنا يف حتقيق هذه النتائج املمتازة ،كما نود أن نعرب عن تقديرنا لإلدارة
التنفيذية وموففي الشركة على تفانيهم وإخالصهم يف العمل ،وإننا لعلى ثقة تامة بأن جمموعة عمانتل سوف تتمكن
من مواصلة هذا األداء اجليد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميز.
والشكر أيضا موصول اىل وزارة املالية ووزارة النقل واالتصاالت ،وهيئة تنظيم االتصاالت ،واهليئة العامة لسوق املال
على تعاوهنم املخلص ومسامهاهتم يف إجناح جمموعة عمانتل.
ويف اخلتام ،يشرفين بالنيابة عن كافة أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العاملني يف الشركة أن أعرب عن
خالص اإلمتنان والعرفان ملوالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-على
قيادته احلكيمة ،واهلل نسأل خملصني ان ميده بعونه وتوفيقه ويسبغ على جاللته نعمة الصحة والعافية والعمر املديد وان
حيفظه لعمان وشعبها نرباسا يض دروب التقدم ملواصلة قيادة مسرية اخلري والنماء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

املهندس /سلطان بن محدون احلارثي
رئيس جملس اإلدارة
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