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 المساهمون الكرام

عن نتائج عمليات الشركة  ا  يسرين بالنيابة عن جملس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( أن أقدم لكم ملخص
 .م2017 يونيو 30للستة أشهر املنتهية يف 

 األداء التشغيلي للمجموعة

  اإليرادات 

 بمقارنة  لاير نمليو  267.7 صل إىليل %0.8نسبة ب ا  إخنفاضم 2017 يونيواجملموعة كما يف  إيراداتإمجايل  شهد
 م.2016 عام خالل نفس الفرتة منمليون لاير  270

خالل  لايرمليون  267.6 ب لاير مقارنة مليون 266 لتصل إىل %0.6بنسبة  ا  إخنفاضاألم الشركة سجلت إيرادات 
منوا   التجزئةإيرادات  حققت .اجملموعة من إيرادات %99الشركة األم بنسبة  تسهمو  .نفس الفرتة من العام املاضي

بيع يرادات من إلخنفاض اإ ىلإويعود ذلك  ،%6.5بنسبة  ا  إخنفاضإيرادات أعمال اجلملة فيما شهدت  %1بنسبة 
بنسبة  ا  ويعود النمو يف إيرادات التجزئة إىل منو إيرادات النطاق العريض الثابت واملتنقل واليت شهدت منو  .اتالسع
بسبب املنافسة من قبل خدمات شركات توفري احملتوى إخنفاضها  الصوتيةإيرادات املكاملات  واصلت يف حني، 12%
(OTT) . 
 

 المصروفات

مليون لاير  195.9 بمليون لاير مقارنة  220.8 لتصل إىل %12.7 بنسبة للمجموعة يةالتشغيل روفاتصامل إرتفعت
 %12ىل إ %7ة من تاو ألىل التغيري يف رسوم اإشكل رئيسي ب ةوتعزى هذه الزياد م2016 عام خالل نفس الفرتة من

بنحو مصروفات اإلهالك واإلطفاء  مليون لاير، وارتفعت 12بنحو  ةتاو ألرسوم ا رتفعتإوقد  هالك.إلومصروفات ا، 
لة الطلب ملقابشبكات االتصاالت املتنقلة والثابتة  ة وحتديثشبكالستثمار املتزايد يف توسعة إلا نتيجةلاير  ليونم 8.2

 .املتزايد على خدمات النطاق العريض 

 األربــاح 

حققتها لاير  مليون 66.8بمليون لاير مقارنة  40.8 بلغت صافية بعد خصم الضرائب ا  أرباح حققت اجملموعة
  ةتاو ألوقد سامهت زيادة رسوم ا .%38.9بنسبة  ا  ضاإخنف بذلك مسجلة م2016 عام يف ذات الفرتة مناجملموعة 
 .العام املاضي بنفس الفرته من  مقارنة% 71يث بلغت نسبة الزياده خنفاض صايف الربح ، حإئيسي يف بشكل ر 
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سرتداد هو ملرة إلسرتداد ضرييب يتعلق بالضريبة املرحلة على األصول عن السنوات املاضية، وهذا اإوحصلت الشركة على 
 واحدة. 

 0.089مقارنة بعائد قدره  لاير 0.054قدره  ا  مبلغم 2017 يونيو 30خالل الفرتة املنتهية يف  بلغ عائد السهم الواحد
  . م2016خالل نفس الفرتة من لاير 
 

 قاعدة المشتركين:

 يونيوكما يف مليون مشرتك   3.438خلدمات الثابتة واملتنقلة حنو ا كل من  يفبلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة 
 ةمسجل مليون مشرتك 3.314ب مقارنة  رتبطة مع عمانتل()غري شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع املم 2017

شاملة وعلى الرغم من ذلك بلغ امجايل قاعدة املشرتكني . م2016 عامنفس الفرتة من عن  %3.8 بنسبة ا  رتفاعإ
 مليون مشرتك. 4.659 ملشرتكي شركات إعادة البيع

 

 الشركات التابعة:

ويبلغ رأس املال  .ش.م.م 4Trustك مع شركة ار مشرت مستثإهي  م:.م.عمان للبيانات الرقمية ش (1)
إيرادات الشركة بنهاية  بلغت وقد .%60لك عمانتل منها نسبة تمت، لاير مليون 1،5املدفوع للشركة 

خالل نفس الفرتة مليون لاير  2.5مقارنة بـ  %15بنسبة  ا  إخنفاض حمققةلاير  مليون 2.1 م2017 يونيو
مقارنة  م2017 يونيوالفرتة املنتهية يف لاير خالل  مليون 0.226وبلغت خسائرها  .من العام املاضي

 . م2016 نفس الفرتة لعامخالل  مليون لاير 0.529سائر قدرها خب

من قبل عمانتل وستكون مسؤولة عن إرساء  %100هي شركة مملوكة بنسبة  :ساس عمانتل فرنسا (2)
حيث  ا  عاملي ا  هذه الشركة عمانتل حضور  نح تأسيسوسيم .يف فرنسا 1-وصيانة كابل آسيا أفريقيا وأوروبا

وفر تاألوسط الذي ميتلك نقطة إرساء يف اإلحتاد األورويب وس قستكون املشغل الوحيد من منطقة الشر 
 .ألسواق اإلحتاد األورويب 1-جلميع املسامهني يف حتالف كابل آسيا أفريقيا أوروبا  ةنقطة وصول مفتوح

سيصبحون عمالء  1-كابل آسيا أفريقيا أوروبا كون سعات من  ذين ميتلن مجيع املشغلني ال  أحيث 
 ا  على مدى العشرون عام 1-آسيا أفريقيا أوروبا هناء حركة املرور على كابل إعمانتل فرنسا من خالل 

آسيا أفريقيا لرتكيب كابل املطلوبة  نتهاء من تنفيذ البنية التحتيةإلمن عمر الكابل. وقد قامت الشركة با
    م.  2017للخدمة خالل النصف الثاين من عام  زا  وسيكون نظام الكابالت جاه 1-أوروبا 
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بالتوقيع على إتفاقية شراء األسهم مع قامت عمانتل  شركة وورلدكول المحدودة لالتصاالت: (3)
شركة ووردكول للخدمات احملدودة وشركة فرييت لإلستشارات لبيع األسهم اإلعتيادية وأسهم األفضلية 

حيث  .م2016حويل اليت متلكها عمانتل يف شركة وورلدكول وذلك يف شهر أكتوبر من عام القابلة للت
للحصول على موافقة أصحاب يف مرحلة متقدمة من اإلجناز وهي اآلن خاضعة الصفقة إلمتام العرض ان 

  املصلحة املعنيني.

وتعمل الشركة  .يف هذه الشركة %55متتلك عمانتل حصة قدرها  شركة إنترنت األشياء )ممكن(: (4)
 يف جمال تطوير تطبيقات وخدمات لنطاق واسع من األجهزة الذكية املرتبطة والتواصل بني اآلالت

(M2M)  .من املتوقع أن تبدأ الشركة عملياهتا التجارية هذا العام ، 
 

 حصة الشركة في السوق

( تلإعادة البيع لشركة عمان سوق )شاملة شركاتاليف  مشرتكي االتصاالت املتنقلةمن  تلتقدر حصة شبكة عمان
 الثابتخدمات اهلاتف  يفمن املشرتكني حصة عمانتل  تقدرفيما . %59.5وحبصة إيرادات تبلغ  %57.8 حبوايل
    .%83.4وحبصة إيرادات تقدر بنحو  %78.2بنحو  آجل الدفع ومسبق الدفع ()
 

 األرباح المرحلية:

م، قرر جملس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية 2017مارس  30بناء  على تفويض اجلمعية العامة للشركة املنعقدة بتاريخ 
تداول يوم اخلميس املوافق بنهاية املسجلني لمسامهني وذلك ل م2017للسنة املالية  من رأس املال املدفوع %20بنسبة 
 م.2017أغسطس  31

 لية اإلجتماعية :ؤوالمس

ولية اإلجتماعية ؤ سعدد من املبادرات والربامج اخلاصة بامل بتنفيذ، قامت عمانتل باملسؤولية اإلجتماعيةار إلتزامها يف إط
 . م وقدمت الدعم لعدد من املؤسسات والفعاليات2017من عام  الثاينخالل الربع 

 كتها مع:ا جددت عمانتل شر 
 

نوية واليت هتدف إىل تشجيع اإلبداع واإلبتكار بني شركة مايكروسوفت العاملية يف مسابقة كأس التخيل الس .1

 . الشباب العماين
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والذي يهدف إىل إكساب طلبة املدارس احلكومية العديد من  برنامج تدريب سنويآوتورد باوند عمان:  .2

 .واإلعتماد على الذات والثقة بالنفس اجلماعي املهارات كالعمل 

، رعاية -مشاركة  –محلة عمانتل الرمضانية السنوية "عطاء  :منها رىأخضافة اىل ذلك، شاركت عمانتل يف مبادرات إ

للهواتف الذكية  "وجهيت" عهد عمر بن اخلطاب لتطوير تطبيقدعم م، لة مستشفى اجلامعة للتوعية بالتربع بالدمومح

نظمها مؤسسة بادرة "شركيت" اليت تدعم م، يسهم يف تقدمي الرعاية ومتابعة األشخاص ذوي اإلعاقة البصريةوالذي 

التدريب يف جمال تقنية املعلومات و  ،إجناز عمان وهتدف إىل دعم الطلبة ومساعدهتم ألن يصبحوا رواد أعمال ناجحني

   .واالتصاالت
 

 الرؤية المستقبلية:
 

بة رفع نسيف م تغريات كبرية متأثرا  بثالثة عوامل أساسية: األول يتمثل 2017يشهد قطاع االتصاالت العماين يف عام 
مجيع مشغلي خدمات االتصاالت بشكل مباشر، ويتمثل الثاين يف  أرباحوهو ما يؤثر على  %12إىل  %7األتاوة من 

النقال وهو ما دخول املشغل الثالث للهاتف العمل بالتشريعات اجلديدة اخلاصة بالوصول والربط البيين إضافة إىل 
يواصل يف التأثري على فاض أسعار النفط وهو األمر الذي ثري إخنتأ ا  وأخري  .بالسوقسيسهم يف زيادة القوى التنافسية 

 . كنيمستهلللالشرائي سلوك ال
 

( خاصة يف خدمات الصوت والرسائل OTTويف ذات الوقت تزداد الضغوط اليت تشكلها شركات توفري احملتوى )
كل هذه العوامل جمتمعة حتديات  واحملتوى وهي اخلدمات اليت كانت متثل األسواق التقليدية لقطاع االتصاالت، وتش

يف املقابل، و  املستويات احلالية لإلستثمار والرحبية. على كبرية أمام فرص النمو إضافة إىل قدرة املشغلني على احملافظة
ستهالك البيانات، إيف  ا  كبري   ا  منو يشكل ، وبثه عرب اإلنرتنت ستهالك الفيديوإاملستخدم، السيما فيما يتعلق ب ان سلوك
 . ستثمار يف البنية التحتية الالزمة لدعم هذا الطلبلإل ا  ما ميثل فرصة لتنمية اإليرادات وكذلك حتدي وهو

 

يعد أداة أساسية للشركة للحفاظ على وضعها يف السوق  "(3.0اتيجيتها الثالثة "عمانتل )تنفيذ عمانتل إلسرت  إن
والقيمة احملققة من إيرادات املشرتك دة حصة الشركة تركز اإلسرتاتيجية على زيا حيث .والتعامل مع متغريات السوق

كل مشرتك وذلك من خالل طرح خدمات وحلول مرتبطة مبجال عملنا الرئيسي إضافة إىل اجملاالت األخرى ذات ل
تواصل عمانتل اإلستثمار يف توسعة الشبكة لتلبية  .تعزيز وضعنا يف السوقالعالقة وهو ما سيمكننا من احملافظة على 

ب املتزايد على خدمات البيانات من أجل تعزيز جتربة املشرتك. هذا باإلضافة إىل إسرتاتيجية الشركة ووضعها كناقل الطل
 احلركة للمشغلني اآلخرين يف املنطقة، حيث يتيح هلا تقدمي أفضل اخلدمات للشركات الدولية.
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 :شكر وتقدير

 

عراب عن خال  الشكر والتقدير ملسامهينا الكرام أود بالنيابة عن جملس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإل
كما نود أن نعرب عن   .ومشرتكينا األوفياء على دعمهم املستمر الذي ساعدنا يف حتقيق هذه النتائج املمتازة 

وإننا على ثقة تامة بأن جمموعة  .تقديرنا لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة على تفانيهم وإخالصهم يف العمل
  .ف تتمكن من مواصلة هذا األداء اجليد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميزعمانتل سو 

 

االت، واهليئة العامة لسوق وزارة النقل واالتصاالت، وهيئة تنظيم االتصو  والشكر أيضا موصول إىل وزارة املالية،
 .املال

 

ركة أن أعرب عن خال  الشكر وعظيم ويف اخلتام، يشرفين نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة وكافة العاملني بالش
على  -حفظه اهلل ورعاه -اإلمتنان للمقام السامي ملوالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

قيادتة احلكيمة داعني اهلل عزوجل أن ميد يف عمر جاللته وميتعه بالصحة والعافية لقيادة مسرية اخلري والنماء لعمان 
 وشعبها.   

 
 لسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،وا

 
 

 
 املهندس/ سلطان بن محدون احلارثي 

  جملس اإلدارة رئيس         


