الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في  30يونيو 2016م

المساهمون الكرام
يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل) أن أقدم لكم ملخصا عن نتائج عمليات
الشركة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو لعام 2016م.

األداء التشغيلي للمجموعة

اإليرادات:
شهد إجمالي إيرادات المجموعة كما في يونيو 2016م إرتفاعا بنسبة  %5.9لتصل إلى  271.6مليون لاير
عماني مقارنة بـ  256.6مليون لاير عماني خالل نفس الفترة من 2015م.
سجلت إيرادات الشركة األم نموا بنسبة  %6.4لتصل إلى  267.6مليون لاير عماني مقارنة بـ 251.5
مليون لاير خالل نفس الفترة من عام 2015م وساهمت بنسبة  %99من إيرادات المجموعة .سجلت إيرادات
أعمال التجزئة وأعمال الجملة نموا ً بلغ  %1.7و %27.8على التوالي مدعومة بشكل أساسي بنمو إيرادات
خدمات النطاق العريض لمشتركي التجزئة التي نمت بنسبة بلغت  ،%16ومبيعات سعات الكوابل البحرية
لقطاع أعمال الجملة بنسبة بلغت  .%108إال أن إيرادات الخدمات التقليدية كالمكالمات الصوتية والرسائل
النصية القصيرة واصلت إنخفاضها بسبب المنافسة من قبل خدمات شركات توفير المحتوى (.)OTT

المصروفات:
ارتفعت نفقات التشغيل للمجموعة بنسبة  %4.5لتصل إلى  199.3مليون لاير عماني مقارنة بـ 190.6
مليون لاير عماني خالل نفس الفترة من عام 2015م  ،وقد ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة بلغت  %7.9مما
أدى الى إنخفاض هامش الربح اإلجمالي ليصل إلى  %79.6مقارنة بـ  %80خالل نفس الفترة من عام
 .2015كما شهدت المصروفات التشغيلية (باستثناء تكلفة المبيعات واالستهالك واألتاوة) إنخفاضا بنسبة
 %2.4مقارنة بنفس الفترة من 2015م .وقد ارتفعت مصروفات االهالك واإلطفاء بنسبة  %13.7بسبب
االستثمار المتزايد في توسعة الشبكة والتحسينات التي قامت بها الشركة على شبكة الهاتف النقال والثابت
لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض .

صافي األربــاح:
حققت المجموعة أرباحا ً صافية بعد خصم الضرائب بلغت  66.8مليون لاير عماني مقارنة بـ  61.3مليون
لاير عماني حققتها المجموعة في ذات الفترة من عام 2015م بزيادة بلغت .%9.0
بلغ عائد السهم الواحد خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2016م مبلغا قدره  0.089لاير عماني مقارنة بـ
 0.082عن ذات الفترة من العام 2015م.

عدد المشتركين:
بلغ إجمالي عدد المشتركين في يونيو  ( 2016مشتركي الهاتف النقال والهاتف الثابت)  3.313مليون
مشترك بالمقارنة بـ  3.329خالل نفس الفترة من السنة الماضيىة  ،أي بنسبة انخفاض بلغت  ، %0.5بالرغم
من ذلك بلغ عدد المشتركين في شركات إعادة البيع لخدمات عمانتل المتنقلة  4.389مليون مشترك أي بزيادة
تبلغ .%5.7
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الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في  30يونيو 2016م

الشركات التابعة:
()1

عمان للبيانات الرقمية ش م م :هي شركة أنشئت في عام 2011م كإستثمار مشترك مع شركة
 ( 4Trustشركة تابعة للشركة الوطنية للتجارة)  ،ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة  1.5مليون
لاير عماني تملك عمانتل منها نسبة  %60والنسبة الباقية مملوكة من قبل شركة  ، 4Trustبلغت
إيرادات الشركة بنهاية يونيو 2016م  2.45مليون لاير عماني مقارنة بإيرادات قدرها  6.1مليون
لاير عماني وبنسبة زيادة قدرها  %57.6عن عام 2015م  ،بلغت خسائر الشركة خالل الفترة
المنتهية في يونيو 2016م  0.5مليون لاير مقارنة بخسائر قدرها  0.41مليون لاير عماني خالل عام
2015م.

()2

عمانتل فرنسا :هي شركة مملوكه بنسبة  %100من قبل عمانتل وستكون مسؤولة عن إرساء
وصيانة كابل آسيا أفريقيا وأوروبا 1-في فرنسا ،يمنح تأسيس هذه الشركة عمانتل حضورا وتقديرا
عالميا حيث ستكون المشغل الوحيد من منطقة الشرق األوسط الذي يمتلك نقطة إرساء في اإلتحاد
األوروبي وسيوفر وصوال مفتوحا لجميع المساهمين في تحالف كابل آسيا أفريقيا أوروبا  1-ألسواق
اإلتحاد األوروبي ،من المتوقع أن يدخل كابل آسيا أفريقيا أوروبا –  1الخدمة في نهاية .2016

()3

شركة وورلدكول لالتصاالت المحدودة :لم تتضمن حسابات المجموعة لهذه الفترة أية خسائر تتعلق
بشركة وورلد كول الباكستانية من مبدأ انه تم شطب جميع مخصصات الخسائر المتعلقة بهذا
االستثمار في عام  .2015تسلمت عمانتل خالل الربع الثاني عرضا غير ملزم من مستثمر باكستاني
لشراء حصة عمانتل في شركة وورلد كول .لم يتم التوصل الى اتفاق حول الشراء وعليه تعكف إدارة
الشركة ومجلس اإلدارة على تقييم الخيارات األخرى لهذا االستثمار.

الشركات الشقيقة:
( )1الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع :تمتلك عمانتل حاليا ً حصة قدرها  %40.96من
أسهم الشركة العمانية لأللياف البصرية  ،ارتفعت إيرادات الشركة بنهاية يونيو 2016م بنسبة
 %51.4لتصل إلى  14.84مليون لاير عماني مقارنة بـ  9.8مليون لاير عماني خالل نفس
الفترة من 2015م ،حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  1.5مليون لاير
عماني خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2016م مقارنة في أرباح قدرها  0.5مليون لاير عماني
خالل ذات الفترة من عام 2015م.
( )2خط المعلومات ش.م.م (انفوالين) :تمتلك عمانتل  %45من أسهم شركة (انفوالين) ،وقد نمت
إيرادات الشركة بنهاية يونيو 2016م بنسبة  %25لتصل إلى  3.5مليون لاير عماني مقارنة في
 2.8مليون لاير عماني خالل نفس الفترة من 2015م  ،حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم
الضرائب بلغت  162ألف لاير عماني للفترة المنتهية في  30يونيو 2016م بالمقارنة بـأرباح
بلغت  85ألف لاير عماني حققتها الشركة في ذات الفترة من 2015م وبنسبة نمو قدرها .%91

حصة الشركة في السوق:
تقدر حصة شبكة عمانتل من المشتركين في السوق (شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمانتل موبايل) بحوالي
 %58.5كما في يونيو 2016م وبلغت حصة الشركة من إيرادات السوق %59.4
فيما تبلغ حصة عمانتل في خدمات الهاتف الثابت (الهاتف المفوتر والمدفوع مقدما)  %74.4كما في يونيو
2016م وحصة من إيرادات السوق .%85.1
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األرباح المرحلية:
بنا ًء على تفويض الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ  24مارس 2016م ،قرر مجلس
اإلدارة توزيع أرباح مرحلية بنسبة  % 40من رأس المال المدفوع للسنة المالية 2016م ،حيث
تقدر بـ  40بيسة للسهم الواحد وسيتم دفعها للمساهمين المسجلين بنهاية التداول في  31أغسطس
2016م.
المسئولية اإلجتماعية :
في إطار إلتزام الشركة المستمر بتقديم الدعم للمجتمع والبيئة والمساهمة في دفع عجلة التنمية في السلطنة
قامت الشركة بتنظيم عدد من مبادرات وأنشطة المسئولية اإلجتماعية ،وقدمت الدعم للعديد من الجهات
والفعاليات ،ومن أهم هذه المبادرات واألنشطة خالل الربع الثاني من السنة ( أبريل – يونيو):
 -1اطلقت عمانتل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة "ريادة " المبادرة االجتماعية (صالون معا) لرواد األعمال العمانيين لتوفير حلول تقنية
حديثة لعقد المؤتمرات عن بعد والحوارات النقاشية واالجتماعات الرسمية وغيرها من حلقات العمل
المشتركة.
 -2من منطلق مساهمة عمانتل في دعم الرياضة والمهارات االبداعية األخرى ،شاركت عمانتل مع
وزارة التربية في تنظيم مبادرة االيام األولمبية المدرسية لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين الطالب
والطالبات ،هذا اإلضافة إلى تعاونها مع مايكروسوفت لدعم مسابقة " كأس التخيل" السنوية لتعزيز
مهاراة االبتكار وتقنية المعلومات بين الشباب.

 -3مبادرات المسؤولية االجتماعية األخرى مثل :المشاركة في يوم التوعية بمرض التوحد
بالتعاون مع مستشفى جامعة السلطان قابوس ،والمشاركة في الفعاليات االجتماعية
بمناسبة يوم اليتيم العربي وتقديم مجموعة من االجهزة اللوحية الذكية للطلبة الخريجين
من فئة االيتام ،ودعم معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بتوفير أجهزة طباعة التي تعمل
بنظام " بريل " ،وتقديم أجهزة لوحية لمدرسة األمل للصم ،صيانة وترميم عشرات
المنازل بمختلف محافظات السلطنة لصالح االسر المستحقة من أسر الدخل المحدود
وأسر الضمان الجتماعي وذلك ضمن حملة عمانتل الرمضانية بالتعاون مع جمعية دار
العطاء.
الرؤية المستقبلية:

سيشهد قطاع االتصاالت العماني في عام 2016م تغيرات كبيرة متأثرا ً بثالثة عوامل أساسية :األول يتمثل في
زيادة المنافسة المحلية من خالل التغييرات الكبيرة في اإلطار التنظيمي للقطاع (احتمال دخول المشغل الثالث
للهاتف المتنقل ،التشريعات الجديدة الخاصة بالوصول والربط البيني وقانون االتصاالت الجديد) .ويتمثل
العامل الثاني في اآلثار الناجمة عن إنخفاض أسعار النفط  ،فيما يتمثل العامل الثالث في زيادة المنافسة من قبل
شركات توفير المحتوى ) (OTTفي مجال خدمات الصوت والرسائل والمحتوى ،باإلضافة إلى توقعات زيادة
البيئة التنافسية والتي تشكل تحديات لفرص النمو .إن التدابير التي تم إتخذاها للحد من تأثير إنخفاض اسعار
النفط ربما سيكون لها تأثيرات على مستوى إنفاق االفراد والشركات ،وتتوقع عمانتل أن أي انخفاض في القوة
الشرائية قد يؤثر في االنفاق على خدمات االتصاالت .
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الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في  30يونيو 2016م
ويستمر في الوقت الحالي زيادة إستخدام خدمات الفيديو ليكون المحرك الرئيسي لنمو سوق النطاق العريض،
حيث شهد بداية عام 2016م اإلطالق العالمي لخدمة  Netflixباإلضافة إلى إطالق عمانتل لحلول البث
التلفزيوني عبر اإلنترنت الخاصة بها ،مما يؤدي إلى زيادة الطلب على سرعة وسعات النطاق العريض
لخدمات الهاتف الثابت والمتنقل .

ومن خالل تنفيذ عمانتل إلستراتيجيتها الثالثة "عمانتل ( ،)3.0فإن الشركة تعتقد انها في وضع جيد لريادة
السوق ومواصلة النمو .وتركز اإلستراتيجية على زيادة حصة الشركة وتحسين تجربة المشترك من خالل
التوسع في توفير منتجات وحلول مبتكرة والمساهمة في بناء وتمكين البيئة الرقمية .وسيمكن تطبيق هذه
اإلستراتيجية عمانتل على مواصلة نمو اإليرادات .تواصل عمانتل اإلستثمار في توسعة الشبكة لتلبية الطلب
المتزايد على خدمات البيانات من أجل تعزيز تجربة المشترك .هذا باإلضافة إلى إستراتيجية الشركة ووضعها
كناقل الحركة للمشغلين اآلخرين في المنطقة ،حيث يتيح لها تقديم أفضل الخدمات للشركات الدولية.

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 المتميزة ،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 .ان شاء هللا.
والشكر أيضا موصول إلى وزارة المالية ،وزارة النقل واالتصاالت ،وهيئة تنظيم االتصاالت ،والهيئة العامة
لسوق المال على تعاونهم المخلص ومساهماتهم في إنجاح عمليات مجموعة عمانتل .
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 قيادتة الحكيمة 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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