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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 الثالثة املنتهية يف  11مارس 1014م.

األداء التشغيلي للمجموعة
اإليرادات
لقد شهد إمجايل إيرادات اجملموعة كما يف مارس 1014م إرتفاعا بنسبة  %5لتصل إىل  110,1مليون
مقارنة بـ  114,5مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1011م.

لاير

عماين

سجلت إيرادات األعمال المحلية منوا بنسبة  %6,1لتصل إىل  111,6مليون لاير عماين مقارنة بـ  110,1مليون

لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1011م مدعومة بنمو جيد يف مجيع قطاعات األعمال (خدمات اإلتصاالت
الثابتة وخدمات اإلتصاالت املتنقلة وأعمال اجلملة)  ،فيما سجلت إيرادات اخلدمات وأعمال اجلملة منواً بلغ %1,1
و %12على التوايل ،يعود النمو يف إيرادات أعمال اجلملة بشكل أساسي إىل إي ـ ـ ـراد نات ـج عن بيع سع ـات بقيم ـة
 1,5مليون لاير عماين ،كما أن النمو يف خدمات اإلتصاالت الثابتة واملتنقلة جاء مدعوماً بنمو خدمات النطاق
العريض الثابت واملتنقل وخدمات البيانات لقطاع األعمال .علماً بأن إيرادات الرسائل النصية القصرية وإيرادات
املكاملات احمللية والدولية شهدت إخنفاضا مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي.

المصروفات
إخنفضت املصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة  %0,2لتصل إىل  11,1مليون لاير عماين مقارنة بـ  11,2مليون
لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1011م .

صافي األربــاح
حققت اجملموعة أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب بلغت  14,4مليون لاير عماين مقارنة بـ  12,1مليون لاير عماين
حققتها اجملموعة يف ذات الفرتة من عام 1011م بنسبة زيادة قدرها  ، %11,1فيما شهد صايف أرباح العمليات
احمللية للشركة بعد خصم الضرائب منوا بنسبة  %15,1ليصل إىل  14,1مليون لاير عماين مقارنة بـ  12,1مليون
لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1011م.
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بلغ عائد السهم الواحد خالل الفرتة املنتهية يف  11مارس 1014م مبلغا قدره  0,046لاير عماين مرتفعا عن مثيله
خالل نفس الفرتة من  1011بنسبة .%11,1

قاعدة المشتركين
إرتفع إمجايل عدد املشرتكني يف كافة اخلدمات إىل  4,041مليون مشرتك كما يف مارس 1014م  ،باملقارنة بـ 1,111
مليون مشرتك من نفس الفرتة لعام 1011م أي بنسبة زيادة بلغت  ، %4,1ويشمل هذا العدد مشرتكي شركة
وورلدكول الذين وصل عددهم  212ألف مشرتك  ،وقد بلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة باخلدمات الثابتة واملتنقلة
حنو  1,111مليون مشرتك (غري شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع املرتبطة مع عمانتل) مسجال إرتفاعا قدره
 %5,1عن عام 1011م.

الشركات التابعة
( )1شركة وورلدكول لالتصاالت المحدودة :متتل

عمانتل حصة قدرها  %56,1من أسهم شركة

وورلدكول الباكستانية لالتصاالت احملدودة  ،وقد بلغت إيرادات الشركة للفرتة كما يف مارس 1011م

 1,6مليون لاير عماين مسجلة إخنفاضاً بنسبة  %12,1عن ذات الفرتة من 1011م ،وقد حققت
الشركة ارباحا قدرها  0,12مليون لاير مقارنة خبسائر قدرها  0,221مليون لاير عماين خالل الفرتة
املماثلة من عام 1011م ،تتضمن أرباح شركة وورلدكول للفرتة ارباحاً بقيمة  1,265مليون لاير عماين

ناجتة من عملية حتويل إلتزامات مالية بالعملة األجنبية إىل العملة احمللية بأسعار الصرف عند اإلغالق،
حيث إرتفع سعر صرف الروبية الباكستانية مقابل الريال العماين خالل الربع األول من عام 1014م
بنسبة  %2,1وهو ما ساهم يف حتقيق هذه األرباح ،ويف حالة عدم إحتساب األرباح احملققة من عملية
حتويل العملة فإن خسائر وورلدكول خالل هذه الفرتة تبلغ  1,111مليون لاير عماين تبلغ حصة
عمانتل فيها  1,5مليون لاير عماين.
( )1عمان للبيانات الرقمية ش م م :هي شركة أنشئت 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
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكوارث وعدد من اخلدمات األخرى ذات العالقة باملشرتكني التجاريني  ،وقد بدأت الشركة عملياهتا
التجارية هناية العام 1011م  ،بلغت إيرادات الشركة بنهاية مارس 1014م  0,6مليون لاير  ،وبلغت
خسائرها الصافية  0,1مليون لاير خالل الفرتة املنتهية يف مارس 1014م.

الشركات الشقيقة
( )1الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع :متتل عمانتل حصة قدرها  %40,26من أسهم الشركة
العمانية لأللياف البصرية  ،وقد اخنفضت إيرادات الشركة بنهاية مارس 1014م بنسبة  %4,6لتصل إىل
 5,611مليون لاير عماين مقارنة ب ـ 5,121مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1011م ،
حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  0,145مليون لاير عماين خالل الفرتة املنتهية
يف  11مارس 1014م مقارنة خبسائر بلغت  0,620مليون لاير عماين يف ذات الفرتة من 1011م.
( )2خط المعلومات ش.م.م :متتل

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

الشركة بنهاية مارس 1014م بنسبة  %42,5لتصل إىل  0,116مليون

لاير

عماين مقارنة ب ـ 0,516

مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من 1011م  ،فيما حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم
الضرائب بلغت  51ألف لاير عماين للفرتة املنتهية يف  11مارس 1014م باملقارنة بـأرباح بلغت  41ألف
لاير عماين حققتها الشركة يف ذات الفرتة من 1011م.

حصة الشركة في السوق
تقدر حصة شبكة عمانتل موبايل من املشرتكني يف السوق (شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمانتل موبايل) حبوايل
 .%51,6فيما تقدر حصة عمانتل يف خدمات اهلاتف الثابت .%15,5

بيع جزء من أسهم الحكومة في الشركة
أعلنت حكومة السلطنة بتاريخ  11سبتمرب 1011م عن نيتها يف بيع  %12من أسهم الشركة من خالل طرح عام،
وبنهاية شهر مارس 1014م مت اإلنتهاء من املرحلة االوىل حيث مت بيع حصة قدرها  %2,5لفئة املؤسسات
اإلستثمارية  ،ومت إكمال ختصيص نسبة  %2,5األخرى يف شهر ابريل 1014م.
علماً بأن اجلمعية العامة غري العادية للشركة اليت عقدت بتاريخ  14مارس 1014م قد وافقت على زيادة عدد أعضاء
جملس اإلدارة إىل  2أعضاء بدال من  1أعضاء ،كما وافقت اجلمعية على خفض عدد األعضاء (ممثلي احلكومة) إىل
 5وزيادة عدد املقاعد املخصصة لبقية املسامهني إىل  4مقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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 األول من عام 1014م وقدمت الدعم لعدد من
املؤسسات والفعاليات ومن أهم هذه األنشطة:
 .1شاركت عمانتل يف مبادرة "البحث عن الكنز" اليت نظمتها مجعية دار العطاء للمسامهة يف بناء فصول ملرحلة
الروضة مبدرسة بقرية ييت.
 .1أعلنت عمانتل عن إصدار تقريرها الثاين لإلستدامة.
 .1دشنت عمانتل محلة توعوية داخلية بني موظفيها تستهدف محاية البيئة عرب التشجيع على إعادة تدوير الورق.

الرؤية المستقبلية
سنواصل خالل عام 1014م الرتكيز على توفري جتربة إستخدام أفضل ملشرتكينا ،إضافة إىل تقدمي خدمات مبتكرة
وبأسعار معقوله .
سيشهد قطاع اإلتصاالت يف السلطنة ضغوطا متزايدة من قبل الشركات اخلارجية اليت تقوم بتوفري خدمات احملتوى
(خاصة يف خدمات الرتاسل والصوت واحملتوى) 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 املوظفني
وحتسني الشبكة وتعزيز اهلوية التجارية للشركة.
وقد استطاعت الشركة خالل الفرتة املاضية أن تتعامل مع ظروف املنافسة بنجاح كبري فضالً عن وجود منوذج تشغيلي
موحد يعزز من قدرة عمانتل على التعامل مع تطورات املنافسة .
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
رقعة تغطية وجبودة عالية عرب جمموعة واسعة من اخلدمات .كما تواصل الشركة مساعيها لتوسعة نطاق تغطية خدمة
خط املشرتك الرقمي غري التماثلي ( )ADSLوشبكة اجليل الثالث وشبكة اجليل الرابع كبنيتها التحتية األساسية ،وقد
عززت عمانتل من مكانتها كنقطة ربط دولية رئيسية للمشغلني من آسيا وأفريقيا وأوروبا من خالل أكثر من تسعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كابالت حبرية دولية هلا نقاط إرساء يف السلطنة ،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.
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 وموظفي 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 عمليات 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 وندعو اهلل عز وجل أن ميد يف عمر جاللته وميتعه مبوفور الصحة والعافية ملواصلة قيادة مسرية اخلري
والنماء لعمان وشعبها.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

املهندس /سلطان بن محدون احلارثي
رئيس جملس اإلدارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفح ـ ـ ـ4/5ـ ـ ــة

