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تقرير مناقشات الإدارة وحتليالهتا – للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2016م
واصل قطاع التصالت دوره دوره احملوري مكركز للتطور التكنولويج والابتاكر ،واذلي أدى ابحملصةل اإىل اإعادة تشكيل اكفة الصناعات والقطاعات العامةل يف العامل .وبفضل
التطورات التقنية الهائةل عىل مس توى الش باكت والهجزة ،واصل القطاع تطوره بوترية متسارعة ابلزتامن من مجموعة من التحدايت من مصادر خمتلقة مهنا توسع الإجراءات
التنظميية وحترير قطاع التصالت والوضاع الاقتصادية عىل مس توى الاقتصادي اللكي.
أدت الضغوط املزتايدة عىل هوامش الرحب اإىل دفع املشغلني للرتكزي بشلك أكرب عىل تعزيز الفعالية والاحتفاظ ابملشرتكني مع زايدة التش بع يف السوق .المنو من جانب أخر
اكن مدفوع ًا بشلك أسايس ابمليض قدما يف مسارات العامل غري التقليدية مثل البياانت عالية الرسعة وإانرتنت الش ياء والتجارة الالكرتونية .يف ذات الوقت ،بدأ الكثري من
املشغلني يف اختاذ اخلطوات املطلوبة للتكيف مع التغريات الرسيعة واملتالحقة يف اجملمتع الرمقي من خالل تعزيز قدراهتا ادلاخلية أو من خالل الس تحواذ عىل أعامل أصغر جحام
متخصصة يف التقنيات اجلديدة مثل إانرتنت الش ياء وتقنية املعلومات والتصالت وتقنية املعلومات.
توسع وتعاظم دور خدمات التصالت والرتاسل عرب النرتنت  OTTيف اجملمتعات الرمقية اس متر يف التأثري بشلك سليب عىل نشاط خدمات الصوت والرسائل النصية
التقليدية وتشري التقديرات اإىل فقدان املشغلني التقليديني خلدمات التصالت لكرث من  %10من حركة املاكملات الصوتية بسبب نشاط رشاكت تقدمي خدمات احملتوى.
عىل مس توى العامل .يف الوقت اذلي زاد فيه جحم حركة البياانت بوترية كبرية بسبب اس تخدام احملتوى الرمقي متعدد الوسائط ظل متوسط منو الإيرادات للك مس تخدم اثبتا
اإىل حد ما  ،ويواصل املشغلون جمهوداهتم من أجل الاس تفادة من منو خدمات البياانت يف ظل عدم القدرة عىل دمج القدرات والندرة يف املنتجات املبتكرة املتاحة.
واصل الاقتصاد العاملي منوه مبعدلت أقل خالل عام 2016م وتشري التقديرات الصادرة عن صندوق النقد ادلويل والبنك ادلويل اإىل أن معدل المنو يف اإجاميل الناجت احمليل
العاملي يُقدر بـ  %2.4وهو ما يعين عدم حدوث أي تغري يف النسب اليت جاءت خميبة للآمال يف عام 2015م .ل تزال دول الرشق الوسط وشامل افريقيا وادلول
املصدرة للنفط يف منطقة اخلليج العريب تعاين من انكامش المنو الاقتصادي مع تزايد مس توى العجز املايل.
ل يزال الاقتصاد العامين يعاين من تأثريات أسعار النفط خالل عام 2016م حيث ظلت اإيرادات السلطنة من النفط عند مس توايت منخفضة بشلك ملحوظ خالل
العام مما أدى اإىل تراجع الإنفاق احلكويم بشلك عام وهو المر اذلي أثر بدوره عىل اكفة قطاعات الاقتصاد الوطين.
مل يكن قطاع التصالت يف السلطنة مبعزل عن اجتاهات قطاع التصالت العاملي حيث شهدت بيئة التصالت يف السلطنة مجموعة كبرية من التغريات يف خضم التطورات
اجملمتعية والتقنية التغري املس متر يف رغبات املشرتكني والتحرير املزتايد للقطاع وزايدة املنافسة وتوسع الترشيعات التنظميية ،ومن املسمل به أن ارتفاع نس بة النفاذ يف خدمات
التصالت املتنقةل يؤدي اإىل ندرة الفرص للمنو يف النشطة التقليدية خلدمات التصالت املتنقةل.
عىل الرمغ من التحدايت املذكورة أعاله اإل أن عامنتل أظهرت أداء عىل تشغييل ومايل صلبا خالل عام 2016م حيث واصلت الرشكة رايدهتا لقطاع التصالت يف
السلطنة ويتضح ذكل بشلك جيل من منو قاعدة املشرتكني والداء املايل القوي.
وابلرمغ من التحدايت التشغيلية ،واصلت عامنتل حتقيق المنو يف أيراداهتا وإان اكن هذا المنو بوترية أبطأ .وبفضل ولء املشرتكني وتوفر ش بكة اتصالت فائقة اجلودة تعترب الكرب
يف السلطنة وتركزيان عىل تقدمي خدمات متتاز ابلإبتاكر واجلودة العالية ،بلغ معدل منو اإيرادات مجموعة عامنتل يف عام 2016م  %3.2مقارنة مع عام 2015م حيث
زادت الإيرادات من  507.3مليون رايل عامين يف عام  2015م اإىل  523.6مليون رايل يف العام املايل 2016م.
عىل الرمغ من املنافسة الشديدة ،متكنت عامنتل من زايدة قاعدة املشرتكني بنس بة  %2.5خاصة يف فئة املشرتكني خبدمات البياانت والانرتنت يف رشاكت اإعادة البيع.
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وبهناية  31ديسمرب 2016م ،وصل عدد مشرتيك عامنتل  3.35مليون مشرتك
( 4.72مليون مشرتك مع رشاكت اإعادة البيع) مقارنة مع  3.38مليون مشرتك
( 4.52مليون مشرتك مع رشاكت اإعادة البيع) يف عام 2015م .كام زاد عدد
مشرتيك رشاكت اإعادة البيع بنس بة  %14.3ليصل يف هناية عام 2016م اإىل
 1.17مليون مشرتك.

واصلت عامنتل رايدهتا بني خمتلف قطاعات العامل يف السلطنة عرب التصنيف الئامتين املرتفع اذلي حصلت عليه الرشكة ،حيث حافظت عامنتل عىل تصنيف ائامتين
’ ‘BBB-و ’‘Baa1عىل املدى البعيد مع نظرة مس تقرة من س تاندرد أآند بورز وموديز ،وتعكس هذه التصنيفات الئامتنية الوضع املايل القوي والقدرة التنافس ية
واخنفاض معدلت ادلين والقدرة العالية عىل احملافظة عىل التدفقات النقدية ورايدهتا لقطاع التصالت ابلنس بة لهوامش الرحب قبل خصم الرضائب والإهالك.
كام واصلت الرشكة حصدها للعديد من اجلوائز تقديرا للداء املمتزي لعامنتل خالل العام ،وتوجد املزيد من التفاصيل عن هذه اجلوائز يف الصفحة اخلاصة بذكل يف التقرير.
حافظت رشكة عامنتل عىل ماكنهتا كواحدة من أفضل وأبرز رشاكت تقدمي خدمات التصالت ابمجلةل بشلك تنافيس عىل مس توى منطقة الرشق الوسط .كذكل فاإن عامنتل
واحدة من الرشاكت الرائدة يف جمال كوابل التصالت البحرية وأحد أبرز املشاركني يف العديد من الاكبالت البحرية العاملية اليت تتاكمل بوجود وصالت أرضية مبارشة تربط
أآس يا وأورواب وأمرياك عن طريق السلطنة .حيث يوجد  13اكبال من الكوابل البحرية ادلولية اتبعه لعامنتل يف سلطنة عامن مما جيعل من السلطنة واحدا من امه املراكز
ادلوليه اجلاذبه يف املنطقة ،كام ارتفع عدد الكوابل البحرية للرشكة لتصل اإىل  20نظاما للاكبالت البحرية يف مجيع أحناء العامل.
واصلت عامنتل العمل خالل عام 2016م يف تنفيذ اسرتاتيجيهتا املمتثةل يف أن تكون "انقل احلركة للمشغلني الآخرين" للمنطقة وما بعدها حيث احتفلت الرشكة ابإنزال
تشغيل الاكبل البحري أآس يا_ افريقيا -أورواب ( )AAE-1خالل 2016م ،وهو اثلث أطول اكبل حبري يف العامل ميتد ملسافة حوايل  25,000لكم ويربط
 18دوةل يف أآس يا وافريقيا وأورواب عرب السلطنة .وس يقدم الاكبل بديال ووصةل رسيعة و قصرية بني الرشق والغرب مع تغطية  %50من ساكن العامل.
كام أصبحت رشكة عامنتل مؤخرا أول رشكة خليجية تقوم ابإنزال اكبل حبري يف أورواب حيث قامت الرشكة ابإنزال الاكبل البحري  AAE-1يف مدينة مرس يليا جنوب
فرنسا كام انضمت رشكة عامنتل اإىل حتالف مع العديد من رشاكت التصالت يف رشق افريقيا لوضع اكبل ألياف برصية حبري يربط بني اخلليج العريب وافريقيا (.)G2A
حيث تعكس هذه النقةل التوسعات اليت تقوم هبا الرشكة يف رشق افريقيا.
كام يعترب نظام اكبل "بوابة خليج البنغال ( ")BBGأول نظام كوابل يف العامل يربط س نغافورة ابلرشق الوسط (يف السلطنة وعرب عامنتل) ،وقد دخل هذا الاكبل اإىل
اخلدمة يف عام 2016م ،وميكن هذا الاكبل عامنتل من توفري جودة ل مثيل لها حلركة التصالت بني فرانكفورت وس نغافورة
س توفر ش بكة عامنتل الكبرية ادلولية املزيد من امحلاية والتنوع لنظام الاكبالت البحرية  AAE-1عن طريق أنظمة أخرى مثل  EPEGاليت تعترب أحد النظمة عالية
الكفاءة اليت تتكون من اكبالت حبرية اإىل اإيران واكبالت أرضية يف املسافة املتبقية عرب أذربيجان وروس يا اإىل فرانكفورت مما يؤدي اإىل جتنب الإختناق الشديد يف أنظمة
الاكبالت البحرية احلالية يف الطريق بني أآس يا وأورواب.
واصلت عامنتل تنفيذ اسرتاتيجيهتا " عامنتل  "3.0خالل عام 2016م حيث تس تعد الرشكة ملواهجة احتدام املنافسة مع تطبيق لحئة النفاذ والربط البيين وادلخول
املتوقع ملشغل اثلث لالتصالت املتنقةل يف عام 2017م .ونعتقد بشلك جازم بأن تأثري املشغل الثالث للتصالت املتنقةل املزتامن مع تأثري تطبيق لحئة النفاذ والربط
2

الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
____________________________________________________________________________

البيين س تؤدي اإىل زايدة الضغط عىل العوائد بشلك عام .عليه تبذل الرشكة هجود مضنية لتكون الرشكة رائدة يف جتربة املشرتكني يف السوق والإس تفادة من من احلضور
القوي للرشكة يف اخلدمات الثابتة لتعزيز ماكنة عامنتل يف السوق وقدرهتا عىل حامية القمية عىل املدى البعيد.
وتواصل عامنتل تنفيذ اسرتاتيجهيا ولهذا الغرض قامت رشكة عامنتل ابإنشاء وحدة خاصة هممهتا ضامن تنفيذ الاسرتاتيجية ومتابعة الداء.

هيلك القطاع والتحدايت املرتبطة به
وفقا ل إالحصاءات الصادرة عن املركز الوطين ل إالحصاءات واملعلومات فقد جتاوز عدد ساكن السلطنة  4.5مليون مشرتك وتمتزي الرتكيبة السطانية ابلسلطنة بأن العدد
الكرب مه من الساكن احملليني  ،اإضافة اإىل عدد كبري أآخر مؤلف من جنس يات خمتلفة يعيشون يف السلطنة ،وتتصف الرتكيبة الساكنية معوما بأهنا فتية  ،ومتوزعة جغرافيا يف
مناطق متباعدة جغرافيا.
رمغ قةل الساكن يف السلطنة ،اإل أن قطاع التصالت يف السلطنة يتسم ابلتحرر الكبري حيث يوجد مشغلني أثنني ميتلكون تراخيص من الفئة الوىل لتقدمي خدمات
التصالت املتنقةل و 3مشغلني ميتلكون تراخيص لتقدمي خدمات التصالت الثابتة وأربعة تراخيص خلدمات التصالت ادلولية وترخيص واحد لتشغيل خدمات التصالت
البحرية و 6تراخيص من الفئة الثانية لرشاكت اإعادة البيع (تعمل  3مهنا حاليا).
عىل الرمغ من المنو املتواصل يف سوق التصالت يف السلطنة فاإن معدلت نفاذ خدمات التصالت الثابتة والانرتنت يف السلطنة ل تزال دون املس توايت العاملية .وفقا
للبياانت الصادرة عن هيئة تنظمي التصالت فاإنه وحىت  31أكتوبر 2016م فاإن نس بة نفاذ خدمات التصالت الثابتة يف سلطنة عامن ل تزال عند ( %10.3وفقا
لعدد الساكن) و( %81وفقا لعدد املنازل) .وفق التقديرات فاإن معدل نفاذ خدمات الانرتنت عن طريق الهاتف الثابت تصل اإىل ( %6.12عىل أساس عدد الساكن)
و (%48.1عىل أساس عدد املنازل) ويبلغ معدل نفاذ خدمات التصالت املتنقةل .%151
وتواصل عامنتل مواهجة التحدايت التنظميية والتشغيلية خالل عام 2016م ،ففي سوق أتصالت حميل متخم ما زال القطاع يشهد دخول منافسني جدد ،املكتس بات
اليت حققهتا رشاكت خدمات التصالت املتنقةل الافرتاضية يه مسة المنو يف القطاع حيث اس تحوذت رشاكت اإعادة بيع خدمات التصالت املتنقةل عىل جزء كبرية من المنو
اذلي شهده السوق.
دخول مشغل اثلث مرخص لتقدمي خدمات التصالت املتنقةل أصبح واقعا ل جدال فهيا بعد أن وهجت هيئة تنظمي التصالت مؤخرا ادلعوة للرشاكت الراغبة يف احلصول
عىل رخصة مشغل اثلث من الفئة الوىل يف عام 2016م ومن املتوقع بأن عامنتل ومجيع املشغلني احلاليني سيتأثرون جوهراي ابلتأثري املزدوج لإحتدام املنافسة وبتطبيق
لحئة النفاذ والربط البيين.
أقرت هيئة تنظمي التصالت لحئة النفاذ والربط البيين وس تدخل حزي التنفيذ قريبا وتقتيض هذه الالحئة اإاتحة اكمل البنية الساس ية للمشغلني احلاليني للمنافسني بسعر
التلكفة .من املتوقع أن يؤدي ذكل اإىل ضغوط هائةل عىل منو اإيرادات عامنتل خالل العوام القادمة .كام ستسامه لحئة النفاذ والربط البيين يف خفض أسعار النفاذ والربط البيين
ابمجلةل وهوامش الرحب من أعامل امجلةل وإازاةل العوائق اليت حتد من ادلخول يف سوق أعامل امجلةل.
عالوة عىل ذكل فاإن الضغوط الاقتصادية والطلب عىل خدمات التصالت من شأنه أن يؤدي اإىل مزيد من احلساس ية لسعار خدمات التصالت كام أن من املتوقع أن
يؤدي خفض احلوافز املقدمة للمشغلني وزايدة توقعات اخملاطر اإىل خفض اس تعداد هذه الرشاكت لالستامثر يف الش باكت.
مع الآاثر السلبية النامجة عن اش تداد املنافسة فاإن جزء كبري من اإيرادات عامنتل العضوية اخملطط لها أصبح عرضة للمخاطر حيث أن الضغوط التنظميية والاجامتعية عىل
املشغلني خلفض السعار (اإىل جانب حتسني التغطية وجودة اخلدمة) تعترب عالية يف اكفة الوقات حيث تشهد السلطنة تراجع ًا يف المنو الاقتصادي .عالوة عىل ذكل فاإن
سوق التصالت ادلولية أصبح مفتوح ًا أمام موفري خدمات التصالت بنظام البطاقة من خالل فرض الزتامات اإماكنية اإختيار املشغل ( )CPSواختيار املشغل للك
ماكملة ( )CCSعىل مشغيل خدمات التصالت احلاصلني عىل رخصة من الفئة الوىل ،مما س يودل ضغطا عىل الداء اللكي للرشكة.
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يف الوقت احلايل ،قامت احلكومة بزايدة الاتوة املفروضة عىل رشاكت التصالت من  %7اإىل  %12من اإجاميل الإيرادات ،حيث قدرت ب %17من صايف الرحب
لعام 2016م .ويه الزايدة اليت جاءت مزتامنة مع زايدة الرضائب عىل الرشاكت من  %12اإىل  .%15من املتوقع أن يؤثر ذكل سلبا عىل صايف أرابح عامنتل يف
عام 2017م.
ودشن املشغل اجلديد خلدمات النطاق العريض الثابت خدماته يف حمافظة مسقط يف الربع الثاين من عام 2016م وهو المر اذلي أدى اإىل اإجياد ضغط تنافيس جديد
عىل خدمات اللياف البرصية اإىل املنازل اليت تقدهما عامنتل .ومن املتوقع ان تزيد املنافسة بشلك أكرب خالل عام 2017م و وميكن أن تواجه الرشكة أخنفاضا يف توقعاهتا
يف منو خدمات النطاق العريض الثابتة .عالوة عىل ذكل فاإن نفس املشغل حصل عىل رخصة لتقدمي خدمات التصالت الثابتة وادلولية ومن شأن ذكل أن يؤثر يف منو اإيرادات
التصالت ادلولية لعامنتل مس تقبال.
من املنتظر أن تؤدي التحدايت التشغيلية واملالية النامجة عن التوسع يف الطر التنظميية وخدمات التصالت والرتاسل عرب النرتنت والرتاجع املس متر يف خدمات الصوت
الثابت وتراجع أسعار بيع املاكملات ادلولية ابمجلةل وتباطؤ المنو الاقتصادي يف السلطنة اإىل التأثري سلبا عىل التوقعات اخلاصة بمنو عامنتل.

أداء مجموعة عامنتل يف عام 2016م
يش متل اإجاميل اإيرادات مجموعة عامنتل عىل الإيرادات احملققة من خدمات التصالت الثابتة احمللية ،وخدمات الإنرتنت والبياانت ،وخدمات التصالت املتنقةل ،وإايرادات أعامل
امجلةل (التصالت ادلولية والربط البيين) .ابلإضافة اىل نتاجئ معليات رشكة عامن للبياانت الرمقية.
رشكة عامن للبياانت الرمقية يه رشكة تقدم خدمات مراكز البياانت وخدمات الاس تضافة واخلدمات السحابية وامحلاية من الكوارث يف السلطنة.

حققت مجموعة عامنتل اإيرادات بلغت  523.6مليون رايل عامين خالل عام
 2016م مقارنة مع  507.3مليون رايل عامين يف عام 2015م .وتسامه
الرشكة الم بنس بة  %99من اإيرادات اجملموعة.
تزامن ذكل مع منو الإيرادات الإجاملية بنس بة  %3.2خالل عام 2016م مقارنة
مع  %5.4يف عام 2015م .جاء المنو يف اإيرادات اجملموعة مدفوعا بعمليات
عامنتل احمللية واليت جسلت معدل منو بلغ .%3.1

الرحبية
ارتفعت أرابح اجملموعة قبل احتساب الفائدة والرضيبة والإهالك والإطفاء من  257.3مليون رايل عامين يف عام 2015م اإىل  264.2مليون رايل عامين يف
عام 2016م .حيث بلغ هامش الرحب للمجموعة قبل احتساب الفائدة والرضيبة والإهالك والإطفاء  %50.7يف عام 2015م مقارنة بـ  %50.5يف عام
2016م.
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ل يشمل الرحب الطبيعي احملتسب يف عام 2015م تأثري شطب قمية الاستامثر يف رشكة ووردلكول وبرانمج ماكفئة هناية اخلدمة الاختياري بقمية  72.3مليون رايل عامين و 12.6مليون رايل
عامين عىل التوايل.
حققت اجملموعة صايف رحب بعد الرضائب بلغ  116.7مليون رايل عامين خالل الس نة املالية املنهتية يف  31ديسمرب 2016م مقارنة مع صايف رحب بعد الرضائب بلغ  48.5مليون رايل عامين
يف عام 2015م بزايدة  %140.6عن صايف الرحب يف عام 2015م واليت جاءت نتيجة لإخنفاض قمية الإستامثر يف الرشكة التابعة ووردلكول ابلإضافة اإىل برانمج اإهناء اخلدمة الإختياري .وبدون
هذه الآاثر ،حققت اجملموعة أرابح ًا صافية بلغت  114.9مليون رايل عامين .اعامتدا عىل اإيرادات عام 2015م احملققة بقمية  114.9مليون رايل فقد بلغ معدل المنو احملقق يف صايف الرحب خالل
عام 2016م .%1.5
ارتفع صايف هامش الرحب للمجموعة من  ٪9.6كام هو مسجل يف عام 2015م ليصل اإىل  %22.3يف عام 2016م.

عائد السهم جملموعة عامنتل وتوزيعات الرابح
زاد العائد للسهم الواحد جملموعة عامنتل من  0.065بيسة للسهم ( 0.153رايل العائد للسهم الواحد للرابح الطبيعية) يف عام  2015م اإىل  0.156رايل
عامين يف عام 2016م .ومن اجلدير ابذلكر ان نؤكد عىل أن العائد للسهم يف عام 2015م تأثر بشلك كبري بسبب شطب قمية الاستامثر يف رشكة ووردلكول وتلكفة
برانمج ماكفأة هناية اخلدمة الاختياري.
واس مترت اجملموعة يف احلفاظ عىل عالقة جيده مع املسامهني بس ياسة توزيع أرابح جمزية .ومتاش يا مع الرابح املعلنة يف الس نوات السابقة ،فقد مت تقدير الارابح اليت سيمت
توزيعها عىل املسامهني بقمية  83مليون رايل عامين لعام 2016م ،واليت تصل اإىل  ٪110من رأس املال .كام يف  31ديسمرب 2016م ،وأغلق سعر سهم
عامنتل أقل ب  ٪3عند  1.515رايل عامين ،مقارنة ب  1.565رايل عامين كام يف  31ديسمرب 2015م.
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تنتج عمانتل من خالل عملياهتا احمللية عوائد نقدية جيدة ختصص ملقابلة متطلبات
رأس املال العامل واإلنفاق الرأمسايل.

وقد وص للل التدفقات النقدية من األنش للطة التش للإيلية ى  212.2مليون رايل
واليت متثل نسبة  %41من اإليرادات.

حتليل املركز املايل للمجموعة:

تمنو الصول الإجاملية للمجموعة بشلك مطرد تعكس الاستامثرات الرأساملية اليت تلزتم هبا عامنتل لرفع كفاءة وتوسعة ش باكهتا الثابتة واملتنقةل ،وتشلك الصول الثابتة ( واليت
تشمل ايضا الصول غري امللموسة) وبشلك أسايس أهجزة الإتصالت واملرافق تشلك ما نسبته ( %66مقارنة ب  ٪62يف الس نة املالية 2015م) من الصول
الإجاملية للمجموعة.
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وقد ارتفعت احلصة اجملمعة ملسامهي الرشكة بنس بة  %8عن عام 2015م حيث وصلت اإىل  546.7مليون رايل من  505.4مليون رايل خالل عام
2015م،وبلغت القمية السوقية للرشكة بتارخي  31ديسمرب 2016م مبلغ  1.14مليار رايل اخنفاضا من  1.17مليار رايل يف الفرتة املامثةل من 2015م.
و تشلك القمية السوقية لعامنتل نس بة  %6.6من القمية السوقية للرشاكت املدرجة يف سوق مسقط للوراق املالية.

بلغ معدل ديون اجملموعة اإىل اإجاميل الصول  %27يف هناية ديسمرب 2016م مقارنة مبعدل بلغ  %36يف هناية ديسمرب عام 2015م .ويبلغ معدل الصول املتداوةل
من الإلزتامات املتداوةل للمجموعة  1.02واذلي يعكس سالمة الوضع املايل للرشكة .

أداء الشركة األم
اداء إاجيابي ًا خالل العام ،واذلي ظهر من خالل منو املشرتكني والإيرادات.
عىل الرمغ من البيئة التشغيلية الصعبة اليت مت التطرق الهيا يف بداية التقرير ،أظهرت الرشكة الم ً
وقد جسلت اإيرادات الرشكة الم منوا قدره  15.6( ٪3.1مليون رايل عامين) خالل عام 2016م ،مقارنة بعائدات عام 2015م حيث بلغت عائدات عامنتل
خالل عام 2016م  519.3مليون رايل مقارنة ب  503.7مليون رايل عامين يف عام 2015م .ويعزى منو الإيرادات للرشكة الم ابلساس اإىل المنو يف
خدمات الإنرتنت ،والبياانت ،وأعامل امجلةل.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر (الشركة االم)

خدمات التصالت الثابتة
الإنرتنت وخدمات البياانت
خدمات التصالت املتنقةل
امجلةل (ادلفع  +التصالت  +بيع السعة)
اجاميل اإيرادات اخلدمات
نس بة المنو%

2014

2015

2016

27.5
80.7
281.2
79.7
469.1
%4.6

26.0
91.3
300.7
85.8
503.7
%7.4

24.5
102.1
290.7
102.3
519.3
%3.1

ويعود منو اإجاميل الإيرادات يف الس نوات الخرية اإىل زايدة اإيرادات النطاق العريض الناجت عن المنو يف خدمات النطاق العريض املتنقل والثابت .وواصلت ماكملات التصالت
الثابتة الاخنفاض ويرجع ذكل أساس ًا اإىل اإنتقال املشرتكني اإىل خدمات التصالت املتنقةل والبياانت .وجسل قطاع التصالت املتنقةل أيض ًا تراجعا خالل العام 2016م
بسبب املنافسة الرشسة يف قطاع خدمات ادلفع املس بق .وجسلت اإيرادات التجزئة من خدمات التصالت الثابتة منو ًا بنس بة  ،٪7.7بيامن جسلت اإيرادات التصالت املتنقةل
تراجع ًا بنس بة  .%3.3ويرجع منو اإيرادات خدمات التصالت الثابتة اإىل منو اإيرادات النطاق العريض اليت شهدت زايدة اإجاملية قدرها حوايل  .٪20.7يف 2016م
جسلت اإيرادات خدمات التصالت املتنقةل مس بقة ادلفع اخنفاض ًا بنس بة  ،%3.4بيامن ظلت مبيعات الهجزة أقل من عام 2015م بنس بة .%29.6
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سامهت اإيرادات البياانت ذات النطاق العريض مبا نسبته  ٪43من عائدات أعامل التجزئة خلدمات التصالت الثابتة و ٪40من عائدات خدمات التصالت املتنقةل يف
عام 2016م ،مقارنة مع  ٪38و ٪36عىل التوايل يف عام 2015م.

حتليل الإيرادات وعدد املشرتكني:
خدمات الهاتف الثابت:
تشمل خدمات التصالت الثابتة املاكملات الصوتية احمللية وادلولية (املفوترة واملدفوعة مس بقا) ،والبطاقات مس بقة ادلفع (جربين) والهواتف العمومية (امللتقى) .وقد منا متوسط
قاعدة مشرتيك خدمات التصالت الثابتة بنس بة  %5عن عام 2015م ،وبزايدة س نوية تقدر ب  4.2الف مشرتك خالل العام 2016م .وقد جسل منو خدمات
النطاق العريض الثابت أعىل نس بة منو .ويتضمن عدد مشرتيك ا إلنرتنت الثابت ويه خدمة النطاق العريض الثابت وخطوط الانرتنت املؤجرة والنرتنت ابلتصال الهاتفي
( )Dial Upحيث منا عدد املشرتكني بنس بة  ،%23ويعود ذكل اإىل منو مشرتيك خدمة النطاق العريض الثابت واليت حققت زايدة قدرها  28.9ألف مشرتك
خالل عام 2016م مقارنة بزايدة قدرها  40.6ألف مشرتك للعام السابق 2015م.

وقد مت احتساب متوسط الإيرادات للك مس تخدم خلدمات التصالت الثابتة عىل أساس الإيرادات احملققة من اكفة مس تخديم الهاتف الثابت ،مبا يف ذكل الهواتف العمومية.
وقد اس متر متوسط الإيرادات للك مس تخدم خلدمات التصالت الثابتة يف الإخنفاض خالل عام 2016م حيث اخنفض متوسط اإيرادات اخلدمات الصوتية الثابتة بنس بة
 %11من  7.5راي ًل شهر ًاي يف عام 2015م اإىل  6.7راي ًل شهر ًاي يف عام 2016م.
8
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بشلك عام ،شهدت الإيرادات الإجاملية خلدمات الإنرتنت ابلتصال الهاتفي " " Dial upوالنطاق العريض الثابت وخطوط الإنرتنت املؤجرة منو ًا جيد ًا بنس بة %15
خالل عام 2016م ،مدعومة بمنو خدمات النطاق العريض .اإل أن متوسط الإيرادات للك مس تخدم مضن هذا القطاع اخنفض بنس بة  .%6.3وبلغت نس بة منو عدد
مشرتيك خدمات النطاق العريض الثابت  %17.6لتصل اإىل  193.7ألف مشرتك خالل عام 2016م مقارنة بـ  164.6ألف مشرتك خالل عام
2015م ،ومت احتساب متوسط الإيرادات للك مس تخدم خلدمات الإنرتنت عىل أساس الإيرادات احملققة من مجيع خدمات الإنرتنت.

خدمات التصالت املتنقةل:
تش متل خدمات التصالت املتنقةل عىل خدمات ادلفع الآجل ،واخلدمات املدفوعة مس بق ًا ،وخدمات القمية املضافة الخرى .وقد اس مترت قاعدة مشرتيك خدمات التصالت
املتنقةل جملموعة عامنتل (شامل مشرتيك رشاكت اإعادة بيع خدمات التصالت املتنقةل) يف المنو مبعدل أقل خالل عام 2016م ،حيث وصل اإجاميل عدد املشرتكني اإىل
 4.01مليون مشرتك مقارنة ب  3.93مليون مشرتك يف عام 2015م.
اما فامي خيص منو عدد املشرتكني ،فقد تأثر بسبب الضغوط من حيث تش بع السوق واس مترار املنافسة اليت تس هتدف املشرتكني والرتكيبة الساكنية املتغرية لصاحل تكل الرشاكت
اليت تس هتدف املشرتكني أحصاب ادلخل املنخفض (أي رشاكت اإعادة بيع خدمات التصالت املتنقةل).
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شلكت خدمات التصالت املتنقةل احملرك الرئييس لمنو اإيرادات مجموعة عامنتل خالل العوام
املاضية .
وقد مثلت اإيرادات التجزئة خلدمات التصالت املتنقةل جملموعة عامنتل  %56من اإجاميل
الايرادات احمللية عام 2016م .ونظرا لالخنفاض يف الإيرادات يف خالل العام فقد اخنفض
متوسط الايرادات من خدمة ادلفع الاجل واملدفوعة مس بق ًا للك مشرتك من  8.6رايل
عامين يف 2015م إاىل  8.5رايل عامين يف عام 2016م ،ابخنفاض نسبته .%2

املرصوفات التشغيلية:
بلغ اإجاميل املصاريف التشغيلية لعامنتل  391.8مليون رايل بهناية ديسمرب 2016م ،مشلكة ارتفاع ًا بقمية  23.6مليون رايل مقارنة بعام 2015م .وكنس بة
من اإجاميل عائد اخلدمات ،ارتفع اإجاميل املصاريف التشغيلية اإىل العائد حيث بلغ  %75.5يف عام 2016م مقارنة مع  %73.1يف عام 2015م.

تحليل المصروفات التشغيلية للشركة االم

ويرجع سبب الزايدة يف النفقات التشغيلية أساس ًا اإىل الزايدة يف تاكليف امجلةل ،والاس هتالك ،ومصاريف التشغيل والصيانة  ،ورسوم التـاوة وتاكليف املوظفني.
الس نة املالية املنهتية يف  31ديسمرب
املصاريف التشغيلية (الرشكة الام)
تاكليف العاملني
مصاريف التشغيل والصيانة
مصاريف اإدارية
مصاريف تسويق وإاعالن
رسوم التحصيل والتوزيع وخصم ادليون التجارية
مجمل اخنفاض قمية ذمم مدينة
اإجاميل املصاريف التشغيلية اليت ميكن الس يطرة علهيا

الرقام ابملليون رايل
2016 2015 2014
67.9 70.5 66.4
81.1 74.3 61.3
11.1 12.7
9.6
8.3
7.8
6.7
22.3 22.5 22.9
2.1
1.4
0.3
192.9 189.1 167.2
2.9
4.6

مصاريف خدمات احملتوى
مصاريف مشغل التجوال
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مصاريف اإدارة خارجية
مصاريف الربط البيين
مصاريف الاس هتالك و اإطفاء أصول غري ملموسة
رسوم الرتاخيص الس نوية ورسوم تنظميية أخرى
رسوم الإاتوة
اإجاميل املصاريف التشغيلية اليت ل ميكن الس يطرة علهيا

34.7 30.3 30.8
13.9 13.5 13.5
101.8 87.7 74.9
4.4
4.4
3.9
33.9 33.6 31.5
198.9 179.1 162.0

اإجاميل املصاريف التشغيلية

391.8 368.2 329.2

تاكليف املوظفني
تشمل تاكليف املوظفني الرواتب والعالوات ،وتاكليف التأمينات الاجامتعية ،وماكفأآت هناية اخلدمة ومزااي أخرى .وجسلت تاكليف املوظفني اخنفاضا بنس بة  %3.6وذكل

لتنفيذ برانمج اإهناء اخلدمة الإختياري.

مصاريف التشغيل والصيانة
جسلت مصاريف التشغيل والصيانة ارتفاع ًا بنس بة  ،%9.3ويعود ذكل بشلك رئييس اإىل ارتفاع تاكليف البيع واليت تتناسب مع الزايدة يف الإيرادات ذات الصةل والقنوات

الفضائية ورسوم الرتددات.

املصاريف الإدارية
جسلت املصاريف الإدارية اخنفاض ًا بنس بة  ،%12.5بسبب سداد تاكليف لهيئة تنظمي التصالت والاستشارات اخلاصة ابسرتاتيجية الرشكة اجلديدة ومبادرات ترش يد

الإنفاق.

مصاريف الاهالك
جسلت مصاريف الاهالك إارتفاعا بنس بة  ،%15.3نظر ًا لزايدة الاستامثر يف توس يع الش بكة وحتديث الش باكت املتنقةل والثابتة عىل حد سواء لتلبية الطلب املزتايد عىل

خدمات النطاق العريض.

رسوم الإتـاوة
جسلت رسوم الإاتوة زايدة بنس بة  %1مقارنة بعام 2015م ،وهذه الزايدة تتناسب مع الزايدة يف الإيرادات اليت حققهتا الرشكة .وستشهد مصاريف الإاتوة ارتفاع ًا
ملحوظ ًا حيث قامت هيئة تنظمي التصالت بزايدة معدل الاتوة عىل عامنتل من  %7اإىل  %12عىل أن يمت تطبيقها اإعتبارا من عام 2017م.

دخل الاستامثر
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اخنفضت اإيرادات الاستامثرات بنس بة  ،٪42ويرجع ذكل أساس ًا اإىل تقيمي الاستامثرات حبسب سعر السوق وهو ما يعكس بشلك واحض التباطؤ الاقتصادي يف السوق
العاملية يف الربع الرابع لعام 2016م.

التصنيف الئامتين
حصلت عامنتل عىل تصنيف ائامتين " "BBB-من س تاندرد أآند بورز و" "BBB1من موديز يف عام 2016م .وتعكس هذه التصنفيات الئامتنية القوة املالية

والتشغيلية للرشكة خالل العام .

أنظمة الرقابة ادلاخلية وكفاءهتا
متتكل الرشكة أنظمة وتدابري رقابة داخلية توفر قدر ًا مناس با من الضامن من حيث فاعلية العمليات وكفاءهتا ،ومن حيث الرقابة املالية ادلاخلية ،والالزتام ابلقوانني والنظمة.
وتش متل الضوابط ادلاخلية عىل اإجراءات تشغيلية ،وس ياسة فصل املهام ،وتسوايت دورية ،وس ياسات وإاجراءات رمسية تسهّل همام اإجناز املعامالت ،وقيدها ،وحامية الصول

بشلك شامل ودقيق ويف الوقت املناسب.
وتتلقى الإدارة أآر ًاء مس تقةل من خالل التقارير اليت تصدرها وحدة التدقيق ادلاخيل للمجموعة ،وتقارير مدققي احلساابت ،وهجاز الرقابة الإدارية واملالية لدلوةل حول مدى مالمئة
الضوابط ادلاخلية وتس متر يف معاجلة أي نقاط ضعف .وعالوة عىل ذكل ،ويف اإطار الرقابة ادلاخلية ،وضعت الرشكة دلي ًال وإاجراءات للصالحيات ي ّمت اإتباعه يف اكفة وحدات
ودوائر الرشكة .وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإىل أن الضوابط ادلاخلية تالمئ بصفة عامة النشطة واخلدمات القامئة .ويمت بشلك دوري اختبار الضوابط ادلاخلية ،ومراجعهتا،

وتعزيزها .

الرشاكت التابعة جملموعة عامنتل:
رشكة ووردلكول احملدودة ل إالتصالت:
وقعت عامنتل يف اترخي  11أكتوبر لعام 2016م اإتفاقية رشاء أسهم مع رشكة ووردلكول للخدمات ورشكة فرييت ل إالستشارات لبيع اكمل حصة عامنتل يف رشكة
ووردلكول .حيث ان املشرتين يعملون عىل اإهناء اإجراءات الصفقة واليت ختضع ملوافقة اجلهات الرقابية مبا يف ذكل عرض رشاء أسهم صغار املسامهني برشكة ووردلكول يف
ابكس تان .وقد صنفت رشكة ووردلكول احملدودة ل إالتصالت يف  31ديسمرب لعام 2016م كصول حمتفظ هبا للبيع ابلإضافة اإىل اإيقاف معلياهتا .ولن يكون لإمتام هذه
العملية أي تأثري مايل جوهري عىل الرابح املعلن عهنا جملموعة عامنتل.

رشكة عامن للبياانت الرمقية:
اس مترت رشكة عامن للبياانت الرمقية التابعة جملموعة عامنتل يف تسجيل منو ًا قو ًاي يف اإجاميل
الإيرادات خالل العام 2016م.
وتعمل الرشكة يف جمال توفري خدمات امحلاية من الكوارث واس مترارية العامل وخدمات
التصالت اليت تعمتد عىل احلوس بة السحابية لقطاع الرشاكت احمللية .ومتكل عامنتل  %60من
أسهم رشكة عامن للبياانت الرمقية.
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وقد حققت رشكة عامن للبياانت الرمقية منو ًا جيدا يف الإيرادات قبل خصم الفائدة والرضائب والإهالك والإطفاء بلغت  949الف رايل عامين لس نة 2016م .حيث
حققت الرشكة عوائد بلغت  4.9مليون رايل يف عام 2016م مقارنة مع  3.8مليون رايل يف عام 2015م .وتعترب املؤرشات املالية والتشغيلية وكذكل النظرة
املس تقبلية واعدة يف مرشوع استامثري جديد كهذا.

اإلجنازات واجلوائز وشهادات التقدير
حصدت الرشكة العديد من اجلوائز وشهادات التقدير حمليا ودوليا خالل عام 2016م ومن أمهها:
 .1حصول تطبيق الهاتف اذليك لعامنتل خلدمات التصالت املتنقةل عىل جائزة السلطان قابوس ل إالجادة يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف فئة أفضل خدمة
اإلكرتونية مقدمة من القطاع اخلاص.
 .2حصول الرشكة عىل جائزة " أفضل عالمة جتارية " يف السلطنة يف احلفل اذلي أقمي يف العامصة الربيطانية لندن خالل املنتدى العاملي للعالمات التجارية .
 .3اإحراز الرشكة عىل أعىل تصنيف يف مسح "العالمات التجارية الكرث اعامتدية يف السلطنة لعام  "2016واذلي نرشته جمةل عامن أيكونوميك ريفيو  ،ابلإضافة
عىل حصولها عىل اجلائزة يف املسح اذلي أجرته حصيفة مسقط داييل.
 .4حصول الرشكة عىل اجلائزة البالتينية يف اجلودة من امجلعية الوروبية لبحوث اجلودة وذكل نظري مبادراهتا واملامرسات الخالقية املتبعة يف اإدارة اجلودة .
 .5حصول الرشكة عىل جائزة "الإجادة يف بناء املواهب الوطنية" عن الإجنازات اليت حققهتا عىل هذا الصعيد خالل عام 2015م ،وذكل مضن حفل توزيع
جوائز جمةل عامل الإقتصاد والعامل لفضل الرشاكت أداء .
 .6حصول الرشكة عىل جائزة " الرشكة الرائدة يف عالقات املستمثرين " واحلصول عىل جائزة " أفضل مدير يف عالقات املستمثرين" وجاءت هاتني اجلائزتني مضن
اجلوائز اليت مت توزيعها يف مؤمتر عالقات املستمثرين الثامن "مري" عىل مس توى الرشق الوسط .
 .7حصول عامنتل عىل شهادة اجلودة العاملية أآيزو  9001تأكيدا عىل كفاءة خدمات املشرتكني التجارين اليت جتاوزت التوقعات واليت ساعد الرشاكت واجلهات
اخملتلفة عىل تعزيز ثقة مشرتكهيا هبا وخدمهتم ابلطرق الفضل.
 .8وضعت عامنتل السلطنة مضن أرسع ش باكت اجليل الرابع عىل مس توى العامل وذكل مضن التقرير اذلي أصدرته مؤسسة  Open Signalيف شهر فرباير
2016م ،كام حلت عامنتل يف املرتبة الثانية عربيا يف التقرير.
 .9أعلنت عامنتل عن اإنضامهما اإىل حتالف جيمع عدة رشاكت اتصالت من رشق اإفريقيا لتدشني اكبل لللياف البرصية البحري اجلديد ( )G2Aيربط السلطنة برشق
أفريقيا بطول  1500مك .
.10جناح اإرساء الاكبل البحري  AAE-1يف مدينة مرس يليا الفرنس ية ،بطول  25ألف كيلومرت وهو الاكبل اذلي يربط بني قارات أآس يا ،اإفريقيا ،وأورواب،
حيث تعد عامنتل أول رشكة خليجية متتكل نقطة اإرساء يف الإحتاد الورويب .ابلإضافة اإىل تدشني اكبل حبري جديد يعد الول من نوعه يف العامل يربط بني الصني
بأقىص رشق أآس يا مرورا بدول أآس يا الوسطى وأفغانس تان وابكس تان ليصل اإىل مجهورية أرض الصومال عرب السلطنة ،ويوفر مسار الاكبل رسعات عالية للبياانت
ويسهم يف ربط عدد من أرسع الاقتصادات منوا عىل مس توى العامل عرب ش بكة متاكمةل من كوابل التصالت البحرية والربية العاملية.

.11اإطالق وحدة متخصصة يف تقدمي احللول واخلدمات املتاكمةل لتقنية املعلومات والتصالت للقطاعني العام واخلاص يف السلطنة لتوفري خدمات متاكمةل ملشرتكهيا.
 .12اإجراء أول جتربة من نوعها ابلتعاون مع جامعة السلطان قابوس لإس تخدام املناطيد يف توفري تغطية الهاتف النقال واليت هتدف اإىل اإجياد بدائل وحلول ممكنة
لتوفري التغطية خاصة يف حالت الطواريء وتوسعهتا يف املناطق ذات الطبيعة اجلغرافية اليت تشلك حتداي عند اإس تخدام الوسائل التقليدية.
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.13توقيع اتفاقية مع رشكة النقل الوطنية ال ُعامنية "مواصالت" لتوفري خدمة الإنرتنت الالسليك ) (WiFiجما ًان عىل منت مجيع حافالت "مواصالت" ابلإضافة اإىل
تقدمي عدد من اخلدمات والتسهيالت الخرى

التوجهات والفـرص والتحدايت والنظرة املستقبلية
التطورات املتالحقة اكلمنو ًا الهائل يف اس تخدام البياانت ،وظاهرة التطور ًا الرسيع يف اإنرتنت الش ياء ،والتوسع املتنايم لرقعة فضاء الإهجزة املرتتبطة ببعضها البعض  ،واطالق
احلكومة الإلكرتونية ،والعامل الإلكرتونية ،والتسويق الإلكرتوين ،والتصالت املبنية عىل البياانت تواصل اإعادة تشكيل خارطة طريق املشغلني من أجل ضامن الاس تدامة.
س تواصل اإيرادات املاكملات والبياانت اإخنفاضها وهو ما يشلك عبئا عىل املشغلني وسط اإجراءات تنظميية صارمة ومنافسة واسعة سواء يف أسواق التجزئة وامجلةل.
وبشلك عام ،فاإن خدمات التصال تس متر يف فقدان أمهيهتا الإجاملية يف سلسةل قمي املعلومات ،حيث اإن حاةل تقدمي اخلدمات وتوليد احملتوى تس متر يف الاحتفاظ ابملشرتكني
يف السواق املش بعة بشلك زائد .ومع تزايد الطلب عىل احلوس بة السحابية ،وأمن الش باكت ،وإانرتنت الش ياء وغريها من التقنيات اليت تركز عىل البياانت ،فاإن املشغلني
يقومون ابإستامثرات كبرية ابس مترار من أجل رفع كفاءة ش باكهتم .وسوف تس متر هذه الاجتاهات يف التأثري عىل أرابح املشغلني وقدراهتم املالية يف املس تقبل.
والاجتاهات اليت شهدها قطاع التصالت يف السلطنة تزتامن مع الاجتاهات العاملية لقطاع التصالت ،حيث اإن خدمات البياانت تظهر بوضوح مكحراكت للمنو .ومع ذكل،
فاإن المنو الهائل يف اس هتالك البياانت مل حيقق بعد أي فرتة راحة للمشغلني من الرتاجع الكبري إليرادات خدمات الرسائل القصرية وخدمات الصوت ،ويرجع ذكل أساس ًا اإىل
عدم القدرة عىل تعظمي الإس تفادة من خدمات البياانت ،وخفض السعار ،والزايدة يف نفاذ خدمات التصال عرب الانرتنت  /نقل الصوت عرب بروتوكول الإنرتنت.
قل الاعامتد السايس عىل اإيرادات خدمات الصوت والرسائل التقليدية متام ًا مضن قاعدة الإيرادات العامة .كام أن التحرير املطرد للقطاع ونسب النفاذ املرتفعة تضع ضغوطا
كبرية عىل منو قاعدة املشرتكني.
حقق قطاع التصالت يف السلطنة يف السابق منو ًا بفضل التمنية الاقتصادية املس مترة يف السلطنة .ومع ذكل ،فاإن أزمة أسعار النفط ،والتباطؤ املرتتب عىل هذا يف الانفاق
العام للحكومة اكن هل أآاثر سلبية عىل المنو الاقتصادي لدلوةل.
وشهد قطاع التصالت يف السلطنة منوا يف خدمات التصالت الثابتة واملتنقةل وظلت خدمات النطاق العريض (الثابت واملتنقل) احملرك السايس للمنو .ونتوقع أن يواصل
قطاع النطاق العريض املتنقل منوه مع النفاذ الكبري لهجزة ذكية أرخص سعر ًا وحزم تنافس ية من املشغلني.
وابلرمغ من هذه التحدايت اإل أنه ما زالت هناك فرص للمنو يف اخلدمات اجلديدة مثل "اإنرتنت الش ياء" – خدمات التلفزيون عرب بروتوكول الإنرتنت – خدمات تقنية
املعلومات والتصالت ( – )ICTخدمات التواصل بني الهجزة والآلت ( )M2Mوالعديد من اخلدمات الخرى .وحيث أن هناك توجه كبري حنو اخلدمات الرمقية خاصة
عىل املس توايت التجارية والصناعية اإضافة اإىل املس توى الإجامتعي – الثقايف ،فاإن املؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص تركز بشلك كبري عىل التحول الرمقي.
كام أن أنظمة الهجزة تتطور بشلك رسيع المر اذلي جيعلها يف متناول امجليع بشلك أكرب من ذي قبل ،ويعمل مشغيل خدمات التصالت عىل النظر يف اسرتاتيجيات جديدة
خلدمة مشرتكهيم يف اخلدمات اليت نشأت مؤخر ًا ،وقد قامت عامنتل أيضا ابلس تجابة اإىل هذه التطورات حيث تركز الاسرتاتيجية اجلديدة عىل البحث عن وسائل جديدة
لإجياد القمية من خالل اخلدمات املعمتدة عىل بروتوكول الإنرتنت واليت اكن من أبرزها قيام عامنتل بتدشني خدمة "تلفزيون عامنتل  "+اجلديدة ملشرتيك النطاق العريض الثابت.
كام س تقوم الرشكة ابإطالق عروض خدمات تقنية املعلومات والتصالت ( )ICTو" إانرتنت الش ياء" خالل عام 2017م.
تقود عامنتل سوق النطاق العريض يف السلطنة عرب تقدميها لوسع اخليارات وأوسع تغطية وخدمات جبودة عالية سواء للنطاق العريض الثابت أو النطاق العريض النقال ،كام
أننا نواصل توسعة وتطوير ش باكت الإنرتنت املزنيل واجليل الثالث واجليل الرابع.
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ول تزال اسرتاتيجيتنا تركز عىل اإثراء جتربة املشرتكني ،والمنو ،والاحتفاظ ،وابتاكر املنتجات ،وفعالية التاكليف ،هبدف تعزيز قمية مسامهينا.

النظرة املس تقبلية:
ابلإضافة اإىل الاجتاهات الاقتصادية والقطاعية العامة ،فاإن قطاع التصالت احمليل يواجه مجموعة من التحدايت مثل جحم السوق احملدود ،والإطار التنظميي الواسع ،واجملموعة
الكبرية للمشغلني يف السلطنة .وتواجه عامنتل ضغط ًا تنافس ي ًا مزتايدا يف سوق متش بع ابلفعل .والتطويرات التنظميية مثل التحرر يف خدمات التصالت املتنقةل والثابتة وأعامل
امجلةل والترشيعات املتعلقة ابلنفاذ والربط البيين سوف تواصل التأثري عىل منو ورحبية عامنتل يف املس تقبل.

عامنتل 3.0
قامت عامنتل بتدشني اإسرتاتيجيهتا اجلديدة (عامنتل  )3,0ومييض العمل يف برانمج التحول .وتركز اإسرتاتيجيتنا اجلديدة عىل وحدات العامل والتوسع يف أنشطة العامل
ش به الرئيس ية وغري الرئيس ية اإضافة اإىل السعي لن نكون الرشيك املفضل والرشكة الرائدة يف قيادة التحول الرمقي.
وس تواصل عامنتل خالل عام 2017م عىل الاس مترار يف الرتكزي عىل اإسرتاتيجيهتا اجلديدة (عامنتل  ،)3,0وذكل من اجل ضامن اس تعدادها ملواهجة املنافسة يف السوق
من خالل:
 الاس مترار يف تعزيز منو اخلدمات الرئيس ية من خالل تقدمي اقرتاحات مبتكرة وتركزي أقوي عىل اإثراء جتربة املشرتكني.
 الرتكزي عىل حتسني خدمات النطاق العريض عرب اإجياد قمية أكرب هبدف حتفزي منو البياانت وتعويض الرتاجع يف خدمات الصوت والرسائل التقليدية.
 أمهية الرتكز عىل أنشطة العامل ش به الرئيس ية وغري الرئيس ية لتعزيز منو ا إليرادات يف لك من قطاعات املشرتكني الفراد والرشاكت.
زايدة حمفظة حلول تكنولوجيا املعلومات والتصالت للرشاكت من اجل دمع منو الإيرادات اجلديدة وكذكل اإيرادات التصالت
دمج املزااي الاسرتاتيجية يف حلول التصالت الثابتة وتقليل خماطر املنافسة وزايدة الارتباط عرب تطوير وطرح أنظمة ذكية متاكمةل للمزنل مثل أمتتة الهجزة
املزنلية – خدمات التلفزيون عرب بروتوكول الإنرتنت واحملتوى – الإنرتنت الالسليك (الواي فاي) وحزم تتضمن مجموعة من اخلدمات.
 اإجياد نظام متاكمل للرشأاكت والابتاكر يف الرشكة.
 الاستامثر من أجل تطوير البنية الساس ية لعامل امجلةل (أنظمة الكوابل البحرية) وإاجياد خدمات متنوعة مس تفيدين من هذه البنية الساس ية.
 الرتكزي عىل توس يع  /حتديث الش بكة لتعزيز جتربة املشرتكني.
 اس تكامل مشاريع التحول اخلاصة بتقنية املعلومات وذكل من أجل دمع متطلبات تطوير وإاثراء جتربة املشرتك.

املوظفون:
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بلغ عدد موظفي اجملموعة بهناية ديسمرب ( 2016العمليات احمللية)  2567موظف (مقارنة يف  2689موظف بهناية ديسمرب
2015م) ،بلغ عدد املوظفني العامنيني  2291موظفا ،فامي بلغ عدد الوافدين  276موظفا ،بلغت نس بة التعمني احملققة  ،%89.3بلغ
عدد املوظفني اذلكور  2011موظف فامي بلغ عدد املوظفات الإانث  556موظفة.

 يشلك املوظفون يف الفئة العمرية ( 36-50س نة) نس بة  %56من موظفي الرشكة ،فامي يشلك موظفي الرشكة يف الفئة العمرية (– 21
 35س نة) نس بة  ،%36ويشلك املوظفون يف الفئة العمرية (أكرث من  51س نة) نس بة  %7من اإجاميل عدد املوظفني.

مارشيل كارتي
الرئيس التنفيذي للمالية

طالل سعيد المعمري
الرئيس التنفيذي

16

