الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج الربع الثالث للسنة المالية 2017م

المساهمون الكرام
يسرين بالنيابة عن جملس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل) أن أقدم لكم ملخصا عن نتائج عمليات الشركة للتسعة

أشهر املنتهية يف  30سبتمرب 2017م.

األداء التشغيلي للمجموعة
اإليرادات
شهد إمجايل إيرادات اجملموعة كما يف سبتمرب 2017م إرتفاعا بنسبة  %3.0ليصل إىل  406.8مليون لاير مقارنة ب 394.8
مليون لاير خالل نفس الفرتة من عام 2016م.
سجلت إيرادات الشركة األم إرتفاعا بنسبة  %3.1لتصل إىل  403.9مليون لاير مقارنة ب  391.8مليون لاير خالل نفس
الفرتة من العام املاضي .وتسهم الشركة األم بنسبة  %99من إيرادات اجملموعة .حققت إيرادات التجزئة منوا بنسبة  %2.4فيما
شهدت إيرادات أعمال اجلملة إرتفاعا بنسبة  ،%5.5ويعود ذلك إىل منو اإليرادات من بيع السعات .ويعود النمو يف إيرادات
التجزئة إىل منو إيرادات النطاق العريض الثابت واملتنقل واليت شهدت منوا بنسبة  ،%13.3يف حني واصلت إيرادات املكاملات
الصوتية إخنفاضها بسبب املنافسة من قبل خدمات شركات توفري احملتوى (.)OTT

المصروفات
إرتفعت املصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة  %16.2لتصل إىل  335.5مليون لاير مقارنة ب  288.7مليون لاير خالل
نفس الفرتة من عام 2016م وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إىل التغيري يف رسوم األتاوة من  %7إىل  ، %12ومصروفات
اإلهالك .وقد إرتفعت رسوم األتاوة بنحو  17.9مليون لاير ،ويعزى ارتفاع مصروفات اإلهالك واإلطفاء اىل اإلستثمار املتزايد
يف توسعة الشبكة وحتديث شبكات االتصاالت املتنقلة والثابتة ملقابلة الطلب املتزايد على خدمات النطاق العريض .

األربــاح
حققت اجملموعة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  65.0مليون لاير مقارنة ب  95.1مليون لاير حققتها اجملموعة يف
ذات الفرتة من عام 2016م مسجلة بذلك إخنفاضا بنسبة  .%31.6وقد سامهت زيادة رسوم األتاوة بشكل رئيسي يف إخنفاض
صايف الربح  ،حيث بلغت نسبة الزياده  %70.5مقارنة بنفس الفرته من العام املاضي.
بلغ عائد السهم الواحد خالل الفرتة املنتهية يف  30سبتمرب 2017م مبلغا قدره  0.087لاير مقارنة بعائد قدره  0.127لاير
خالل نفس الفرتة من 2016م .
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قاعدة المشتركين:
بلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة يف كل من اخلدمات الثابتة واملتنقلة حنو  3.572مليون مشرتك كما يف سبتمرب 2017م
(غري شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع املرتبطة مع عمانتل) مقارنة ب  3.326مليون مشرتك مسجلة إرتفاعا بنسبة %7.4
عن نفس الفرتة من عام 2016م .وعلى الرغم من ذلك بلغ امجايل قاعدة املشرتكني شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع 4.740
مليون مشرتك.

الشركات التابعة:
( )1عمان للبيانات الرقمية ش.م.م :هي إستثمار مشرتك مع شركة  4Trustش.م.م .ويبلغ رأس املال املدفوع
للشركة  1.5مليون لاير ،متتلك عمانتل منها نسبة  .%60وقد بلغت إيرادات الشركة بنهاية سبتمرب 2017م
 3.43مليون لاير حمققة منوا بنسبة  %1.4مقارنة بـ  3.38مليون لاير خالل نفس الفرتة من العام املاضي .وبلغت
خسائرها  0.242مليون لاير خالل الفرتة املنتهية يف سبتمرب 2017م مقارنة خبسائر قدرها  0.538مليون لاير
خالل نفس الفرتة لعام 2016م.
( )2عمانتل فرنسا ساس :هي شركة مملوكة بنسبة  %100من قبل عمانتل وستكون مسؤولة عن إرساء وصيانة
كابل آسيا أفريقيا وأوروبا 1-يف فرنسا .وسيمنح تأسيس هذه الشركة عمانتل حضورا عامليا حيث ستكون املشغل
الوحيد من منطقة الشرق األوسط الذي ميتلك نقطة إرساء يف اإلحتاد األورويب وستوفر نقطة وصول مفتوحة جلميع
املسامهني يف حتالف كابل آسيا أفريقيا أوروبا  1-ألسواق اإلحتاد األورويب .وقد قامت الشركة باإلنتهاء من تنفيذ
البنية التحتية املطلوبة لرتكيب كابل آسيا أفريقيا أوروبا  1-و تشيغله خالل الربع الثالث من عام 2017م.
()3

شركة وورلدكول المحدودة لالتصاالت :وكما مت اإلفصاح عنه يف وقت سابق ،يف أكتوبر  ،2016أبرمت
عمانتل اتفاقية شراء أسهم مع شركة وورلدكول للخدمات احملدودة وشركة فرييت لالستشارات ("املشرتي") لبيع
األسهم اإلعتيادية وأسهم األفضلية القابلة للتحويل اليت متلكها عمانتل يف شركة وورلدكول .وقد مت اآلن نقل
ملكية األسهم املباعة بإسم املشرتي الذي ميثل االنتهاء من نقل ملكية األسهم .وعليه لن يتم ضم حسابات هذه
الشركة يف الفرتات الالحقة.

( )4شركة إنترنت األشياء (ممكن) :متتلك عمانتل حصة قدرها  %55يف هذه الشركة .وتعمل الشركة يف جمال
تطوير تطبيقات وخدمات لنطاق واسع من األجهزة الذكية املرتبطة والتواصل بني اآلالت ) ، (M2Mوقد بدأت
الشركة عملياهتا التجارية هذا العام.
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اإلستثمار في شركات شقيقة:

قامت جمموعة عمانتل بتاريخ  24أغسطس 2017م باإلستحواذ على عدد  425.7مليون سهم تشكل نسبة  %9.84من
ملكية شركة االتصاالت املتنقلة (جمموعة زين) بقيمة  0.6دينار كوييت ،وبلغت القيمة اإلمجالية للصفقة حنو  326.6مليون لاير
عماين.

حصة الشركة في السوق
تقدر حصة شبكة عمانتل من مشرتكي االتصاالت املتنقلة يف السوق (شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمانتل) حبوايل %58.9
وحبصة إيرادات تبلغ  .%59.4فيما تقدر حصة عمانتل من املشرتكني يف خدمات اهلاتف الثابت (آجل الدفع ومسبق الدفع )
بنحو  %77.2وحبصة إيرادات تقدر بنحو .%84.1

المسؤولية اإلجتماعية :
يف إطار إلتزامها الدائم بدعم اجملتمع والبيئة ،دشنت عمانتل عدد من مبادرات املسؤولية اإلجتماعية وقدمت الدعم لعدد من
املؤسسات والربامج ،وفيما يلي قائمة بأهم املبادرات واألنشطة اليت متت خالل الربع الثالث من عام 2017م:
 .1تكرمي املعلمني اجمليدين :قامت عمانتل بتقدمي الدعم والرعاية للحفل الذي أقامته وزارة الرتبية والتعليم مبناسبة يوم
املعلم لتكرمي املعلمني اجمليدين.
 .2برنامج األكادميية الصيفية باجلامعة األملانية للتكنولوجيا يف عمان  :يتضمن الربنامج العديد من األنشطة والفعاليات
اهلادفة إىل تطوير مهارات وقدرات الطلبة يف بيئة فريدة متزج بني املعرفة والرتفيه.
 .3البحوث اخلاصة بتقنية املعلومات واالتصاالت وتقنية النانو :دخلت عمانتل يف شراكة مع جامعة السلطان قابوس
من أجل إنشاء ومتويل صندوق للبحث العلمي يف جماالت تقنية املعلومات واالتصاالت وتقنية النانو يف إطار اجلهود
املبذولة لدعم البحث العلمي يف السلطنة.

الرؤية المستقبلية:
أثرت العديد من التغيريات التنظيمية اجلوهرية إضافة إىل األوضاع اإلقتصادية على قطاع االتصاالت خالل الربع الثالث من عام
2017م ومن املتوقع أن يتواصل تأثريها خالل عام 2018م ،وأول هذه العوامل هو زيادة نسبة األتاوة من  %7إىل  %12وهو
ما أثر بشكل مباشر على صايف أرباح مجيع شركات االتصاالت العاملة يف السلطنة ،ويتمثل العامل الثاين يف إدخال التشريع
اخلاص بالنفاذ والربط البيين إضافة إىل أن دخول مشغل ثالث لالتصاالت املتنقلة سيسهم يف التأثري على القيمة اإلمجالية للسوق،
وآخر هذه العوامل التأثري املستمر إلخنفاض أسعار النفط والبيئة اإلقتصادية الذي تظهر نتائجه يف السلوك اإلنفاقي سواء
للمشرتكني األفراد أو من املشرتكني التجاريني ،ويف ذات الوقت تزداد الضغوطات على أسواق خدمات االتصاالت التقليدية
نتيجة لتوسع اخلدمات من شركات توفري احملتوى ( )OTTخاصة يف خدمات الصوت والرتاسل واحملتوى.
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وتشكل متغريات السوق املشار إليها أعاله جمتمعة حتديات لفرص النمو إضافة إىل قدرة املشغلني على احلفاظ على مستويات
اإلستثمار واألرباح احلالية ،ويشكل سلوك املستخدمني خاصة املتعلق بإستهالك حمتويات الفيديو جماال للنمو يف إستهالك
البيانات (الثابت والنقال معا) وهو ما يعد فرصة لتنمية اإليرادات إال أنه يف ذات الوقت يشكل حتديا يتمثل يف مواصلة اإلستثمار
يف توسعة البنية األساسية لدعم النمو يف الطلب.
إن تنفيذ إسرتاتيجية "عمانتل  "3.0اجلديدة يشكل األداة األساسية للشركة للمحافظة على وضعها يف السوق والتعامل مع
متغريات السوق ،حيث نركز على تعظيم حصتنا من اإلستهالك اجململ خلدمات االتصاالت وتعزيز القيمة املقدمة للمشرتكني
من خالل التميز يف خدمة املشرتكني والتوسع يف اخلدمات غري التقليدية كتقنية املعلومات واالتصاالت ،وسيمكننا ذلك من
ضمان تعزيز وضع الشركة يف السوق ،كما نواصل اإلستثمار يف توسعة شبكاتنا ملقابلة النمو يف الطلب على خدمات البيانات
وتطوير جتربة املشرتك ،وستمكننا هذه اإلسرتاتيجية اهلادفة ألن نصبح "ناقل احلركة ملشغلي
االتصاالت" يف إطار جهود الشركة لتطوير خدمات اجلملة من تقدمي أفضل إرتباط لشركات االتصاالت العاملية.
عالوة على ذلك ،فإن إستحواذ الشركة مؤخرا على حصة يف جمموعة "زين" سيمكن الشركة من تنويع مصادر إيراداهتا وسيساهم
يف إجياد قيمة مضافة ملسامهي الشركتني وسيوفر فرصا لتحقيق التكامل بني الشركتني إضافة إىل إجياد أرضية قوية للتنافس بفاعلية
أكرب يف السوق والتغلب على خماطر التواجد يف سوق وحيد.

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 على ثقة تامة بأن جمموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة هذا األداء
اجليد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميز .
والشكر أيضا موصول إىل وزارة املالية ،ووزارة النقل واالتصاالت ،وهيئة تنظيم االتصاالت ،واهليئة العامة لسوق املال.
ويف اخلتام ،يشرفين نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة وكافة العاملني بالشركة أن ننتهز مناسبة العيد الوطين السابع واألربعني
اجمليد ونتقدم للمقام السامي ملوالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه بالتهنئة
اخلالصة مقرونة بالدعاء هلل العلي العظيم أن حيفظ جاللته وميده بالصحة والعافية والعمر املديد وعلى الشعب العماين باخلري
والنماء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
املهندس /سلطان بن محدون احلارثي
رئيس جملس اإلدارة
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