الشركة العمانية لالتصاالت ش. ,م.ع.ع

تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج الربع الثاني للسنة المالية 1025م

المساهمون الكرام
يسرين بالنيابة عن جملس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل) أن أقدم لكم ملخصا عن نتائج عمليات الشركة
للفرتة املنتهية يف  03يونيو 5312م.

األداء التشغيلي للمجموعة
اإليرادات
لقد شهد إمجايل إيرادات اجملموعة كما يف يونيو 5312م إرتفاعا بنسبة  %5.2ليصل إىل  526.6مليون لاير عماين
مقارنة ب  508.6مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 5312م.
سجلت إيرادات الشركة من األعمال المحلية منوا بنسبة  %8.0لتصل إىل  520مليون لاير مقارنة ب 500.6

مليون لاير خالل نفس الفرتة من العام املاضي مدعومة بنمو جيد يف خدمات النطاق العريض ،يف حني سجلت
إيرادات خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات االتصاالت املتنقلة منواً بنسبة  %8.1و %5.6على التوايل مدعومة
بشكل أساسي بنمو إيرادات النطاق العريض الثابت والنطاق العريض النقال واليت منت بنسبة  %52.5و%58.2
على التوايل ،سامهت العروض الرتوجيية املبتكرة اليت تضمنت أجهزة اهلواتف الذكية واألجهزة األخرى مثل أجهزة البالي
ستيشن يف تعزيز منو اإليرادات ،يف حني واصلت إيرادات املكاملات احمللية واملكاملات الدولية والرسائل النصية القصرية
إخنفاضها بسبب املنافسة من قبل خدمات شركات توفري احملتوى (.)OTT

المصروفات
إرتفعت املصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة  %15.5لتصل إىل  1.3.6مليون لاير مقارنة ب  16..1مليون لاير
عماين خالل نفس الفرتة من عام 5312م .وتعود األسباب الرئيسية إلرتفاع املصروفات :إرتفاع املصروفات اخلاصة
خبدمات التجوال الدويل ومصروفات التشغيل والصيانة ومصروفات اإلهالك وتكاليف املوظفني ومصاريف التسويق
واملصروفات اإلدارية .ويعود اإلرتفاع يف مصروفات التشغيل والصيانة ومصروفات اإلهالك إىل االستثمار املتزايد يف
توسعة شبكات االتصاالت املتنقلة والثابتة ملقابلة الطلب املتزايد على خدمات النطاق العريض ،باإلضافة إىل زيادة
التكاليف املتعلقة ببيع سعات الكوابل البحرية وتكاليف األجهزة وغريها .تتضمن املصروفات اإلدارية مبلغ  1مليون
لاير وهو عبارة عن التكاليف اخلاصة بالغرامة املالية اليت فرضتها هيئة تنظيم االتصاالت بسبب إنقطاع خدمات
االتصاالت يف نوفمرب 5312م .باإلضافة اىل تكاليف االستشارات املتعلقة باسرتاتيجية الشركة اجلديدة والقيام
مببادرات ترشيد الكلفة واليت تكون ذات طبيعة غري متكررة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األربــاح
حققت اجملموعة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  61.0مليون لاير مقارنة ب  62..مليون لاير حققتها
اجملموعة يف ذات الفرتة من عام 5312م مسجلة بذلك اخنفاضا قدره  ، %5.1تأثرت أرباح عمانتل باخلسائر اليت
تكبدهتا بعض الشركات التابعة لعمانتل.
فيما شهد صايف أرباح العمليات احمللية للشركة اخنفاضا بنسبة  %5.2ليصل إىل  66..مليون لاير مقارنة ب 68.6
مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 5312م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي اىل التكاليف غري املتكررة اليت
ذكرت سابقا.
بلغ عائد السهم الواحد خالل الفرتة املنتهية يف  03يونيو 5312م مبلغا قدره  3.385لاير عماين منخفضا عن مثيله
خالل نفس الفرتة من  5312بنسبة .%5.1

قاعدة المشتركين:
بلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة يف كل من اخلدمات الثابتة واملتنقلة حنو  0.05.مليون مشرتك كما يف يونيو
5312م (غري شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع املرتبطة مع عمانتل) مقارنة ب  0.500مليون مشرتك مسجلة
إرتفاعا قدره  %0عن نفس الفرتة من عام 5312م.

الشركات التابعة:
( )1شركة وورلدكول لالتصاالت المحدودة :متتلك عمانتل حصة قدرها  %26.8من أسهم شركة
وورلدكول الباكستانية لالتصاالت احملدودة  ،وقد بلغت إيرادات الشركة للفرتة إىل يونيو 5312م 0.6
مليون لاير عماين مسجلة إخنفاضاً بنسبة  %58.8عن ذات الفرتة من 5312م ويعود ذلك بشكل
رئيسي إىل اإلخنفاض يف قطاع احللقة احمللية الالسلكية ( . (WLLحققت الشركة خسائر قدرها ...
مليون لاير مقارنة خبسائر قدرها  2.1مليون لاير عماين خالل الفرتة املماثلة من عام 5312م تعود
بشكل أساسي إىل إعادة إدراج خمصصات أصول ضريبية نظرا لتغري قانون الضرائب يف باكستان .بلغت
حصة عمانتل من اخلسائر  2.6مليون لاير مقارنة خبسائر قدرها  5.0مليون لاير خالل الفرتة املماثلة من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عام 5312م .وكما مت اإلعالن عنه خالل العام املاضي فقد مت بالفعل العمل على تطبيق معظم
إسرتاتيجيات إعادة هيكلة الشركة وتقيم الشركة فرص إمكانيات حتسني إدارة الشركة التابعة مستقبالً.
( )5عمان للبيانات الرقمية ش م م :هي شركة أنشئت يف عام 5311م كإستثمار مشرتك مع شركة
 ( 4Trustشركة تابعة للشركة الوطنية للتجارة)  ،ويبلغ رأس املال املدفوع للشركة مليون لاير ،متتلك
عمانتل منها نسبة  %63والنسبة الباقية مملوكة من قبل شركة  . 4Trustوقد إرتفعت إيرادات الشركة
بنهاية يونيو 5312م لتصل إىل  1.6مليون لاير حمققة ارتفاعا بنسبة  %0.0مقارنة بـ  1.2مليون لاير
خالل نفس الفرتة من العام املاضي ،وبلغت خسائرها  3.21مليون لاير خالل الفرتة املنتهية يف يونيو

5312م مقارنة خبسائر قدرها  3.28مليون لاير خالل عام 5312م.
( )0عمانتل فرنسا :هي شركة مملوكة بنسبة  %133من 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 األورو ي وسيوفر
نقطة وصول مفتوحه جلميع املسامهني يف حتالف كابل آسيا أفريقيا أوروبا  1-ألسواق اإلحتاد األورو ي و
من املتوقع أن يدخل كابل آسيا أفريقيا أوروبا –  1اخلدمة يف عام 5316م.

الشركات الشقيقة:
()1

الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع :متتلك عمانتل حالياً حصة قدرها  %23..6من أسهم

الشركة العمانية لأللياف البصرية .وقد اخنفضت إيرادات الشركة بنهاية يونيو 5312م بنسبة %18.2
لتصل إىل  ..822مليون لاير مقارنة بـ  15.381مليون لاير خالل نفس الفرتة من عام 5312م.
حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  3.255مليون لاير خالل الفرتة املنتهية يف 03
يونيو 5312م باملقارنة بـ  0..35مليون لاير يف ذات الفرتة من 5312م.

( )2خط المعلومات ش.م.م (انفوالين) :متتلك عمانتل  %22من أسهم شركة (انفوالين) ،وقد منت
إيرادات الشركة بنهاية يونيو 5312م بنسبة  %65.2لتصل إىل  5.506مليون لاير مقارنة بـ 1.682
مليون لاير خالل نفس الفرتة من 5312م .فيما حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت
 82ألف لاير للفرتة املنتهية يف يونيو 5312م باملقارنة بـأرباح بلغت  112ألف لاير حققتها الشركة يف
ذات الفرتة من 5312م وميثل هذا االخنفاض نسبة قدرها .%52.2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حصة الشركة في السوق
تقدر حصة شبكة عمانتل موبايل من املشرتكني يف السوق (شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمانتل موبايل) حبوايل -
 . %28فيما تبلغ حصة عمانتل من املشرتكني يف خدمات اهلاتف الثابت ( آجل الدفع ومسبق الدفع ) .%83.2

الشؤون التنظيمية
قامت هيئة تنظيم االتصاالت بإعادة النظر يف القرار رقم ( )5312/6بتاريخ  52مارس 5312م بشأن فرض غرامة
قدرها  2ماليني لاير تتعلق بإنقطاع خدمات االتصاالت للشركة يف تاريخ  15نوفمرب 5312م ،حيث أصدرت اهليئة
تعديل للقرار يف تاريخ  .يوليو 5312م وفق األيت- :
 تدفع الشركة غرامة قدرها مبلغ مليون لاير عماين نقدا يف حساب اهليئة. بناء حمطات أتصاالت لتقدمي خدمات الصوت والنطاق العريض يف املناطق الريفية اليت حتددها اهليئة ،بقيمةتعادل مبلغ ( )5مليون لاير وحتت إشراف اهليئة.

طيف ترددي إضافي بقوة  1000/000ميجاهرتز
حتصلت عمانتل على طيف ترددي بالنطاق 5633 / 833ميجاهرتز من أجل تعزيز عروض خدمات النطاق العريض
املتنقل مببلغ وقدره  5.5مليون لاير .من املتوقع ان يعزز على نشر شبكة اجليل الرابع ( )LTEوميكن من احلصول
على تغطية واسعة خلدمات اجليل الرابع يف مجيع احناء السلطنة مما يؤدي إىل حتسني جودة خدمات النطاق العريض.

األرباح المرحلية:
بناءً على تفويض اجلمعية العامة للشركة املنعقدة بتاريخ  55مارس 5312م ،قرر جملس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية
بنسبة  % 22من رأس املال املدفوع للسنة املالية 5312م ،حيث تقدر بـ  22بيسة للسهم الواحد وسيتم دفعها
ملسامهني بنهاية التداول يف  01أغسطس 5312م.

المسئولية اإلجتماعية :
يف إطار إلتزامها بدعم اجملتمع واملسامهة يف محاية البيئة والتنمية اإلقتصادية بالسلطنة ،قامت عمانتل برعاية عدد من
املبادرات والربامج اخلاصة باملسئولية اإلجتماعية خالل الربع الثاين من عام 5312م وقدمت الدعم لعدد من
املؤسسات والفعاليات ومن أهم هذه املبادرات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -1مبادرة األيام االوملبية املدرسية لعمانتل بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم لدعم الرياضة على مستوى السلطنة.
 -5كأس التخيل  :5312رعت عمانتل مبادرة ميكروسوفت للتخيل السنوية لتشجيع الشباب على االبتكار
وتطوير مهارات تقنية املعلومات لديهم.
 -0التوعية بيوم التوحد العاملي :قامت عمانتل بدعم و تأهيل اطفال التوحد عن طريق توفري أجهزة
 Proxtalkerملساعدهتم على التواصل مع أسرهم.
وباإلضافة إىل ذلك سامهت عمانتل يف دعم جائزة الطالب اجمليد بالتعاون مع شركة إرنست ويونج وامللتقى العر ي
للمكفوفني قامت الشركة كذلك بدعم مجعية البيئة العمانية للمسامهة يف أنشطة مجع التربعات يف جمال محاية
البيئة .كما دعمت يوم اليتيم العر ي.
الرؤية المستقبلية:

يشهد قطاع االتصاالت يف السلطنة تغريات كبرية مماثلة للتغريات اليت يشهدها قطاع االتصاالت العاملي،بينما تشهد
خدمات االتصاالت الصوتية والرسائل النصية تراجعاً مع تشبع األسواق الرئيسية فرص النمو يف خدمات النطاق
العريض ،ويف نفس الوقت تزداد حدة البيئة التنافسية وتتقلص املزايا التنافسية اليت كان يتمتع هبا املشغلني يف السابق

إضافة إىل أن منو شركات توفري خدمات احملتوى يسهم يف إضعاف القيمة السوقية خلدمات االتصاالت ،وعدم وجود
معلومات كافية عن مدى إمكانية اصدار تراخيص حملية جديدة ،يعد حتدياً آخر حول املتغريات املتعلقة بالسوق ،
ومع ذلك فإن هناك فرص جديدة تلوح يف األفق خاصة يف سوق تقنية املعلومات املتنامي.
ومن أجل التعامل مع هذه التغريات بأفضل طريقة ممكنة فقد قامت عمانتل بتطوير إسرتاتيجية جديدة تركز على
التوسع بعيداً عن العمليات الرئيسية احلالية وأن تكون دوما اخليار األول للمشرتكني إضافة إىل املسامهة يف بناء ومتكني
البيئة الرقمية.
وتركز اإلسرتاتيجية على اجملاالت األربعة الرئيسية التالية :
 .1التفوق دوما على توقعات املشرتكني عرب مجيع نقاط التواصل وجعل مشرتكينا هم سفراء هلويتنا.
 .5املبادرة يف دعم عملية التحول الرقمي.
 .0اإلبتكار يف العروض من أجل تعزيز خدماتنا الرئيسية ويف نفس الوقت التقليل من التعرض للمخاطر وزيادة
حصة الشركة من اإليرادات احملققة من املشرتكني.
 .2حتويل عمانتل إىل شركة قادرة على التكيف مع املتغريات وتعزيز اإلبتكار والريادة يف التعاون وتسريع عملية
إختاذ القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفح ـ ـ ـ6/2ـ ـ ــة

الشركة العمانية لالتصاالت ش. ,م.ع.ع

تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج الربع الثاني للسنة المالية 1025م

سيمكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية عمانتل من احملافظة على وضعها الريادي يف السوق ومواصلة تعظيم العوائد
للمسامهني ،وقد بدا ذلك جليا من خالل إستثمارنا املتواصل يف توسعة الشبكة لدعم األعمال الرئيسية للشركة
ووضعها كناقل احلركة للمشغلني اآلخرين يف املنطقة.
تستمر عمانتل يف تطوير شبكاهتا وتوسيع مناطق تغطيتها يف السلطنة خالل عام 5312م ،حيث ان تطبيق الشبكة
يف عام 5312م سريكز على تطوير تغطية اخلدمات املتنقلة لكل من شبكة الصوت و البيانات من خالل نشر
شبكات جديده للجيل الرابع ( )4Gواجليل الثالث ( )3Gوترقية الشبكات احلالية .الرتكيز الرئيسي سيكون يف
تعزيز جتربه املستخدم  ،واليت مت عرضها من خالل نشر تقنية  UMTS 900يف مجيع احناء السلطنة يف عام
5312م ،واليت كان من املفرتض البدء هبا يف عام 5316م من أجل تلبية مطالب العمالء.
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 ،وزارة النقل واالتصاالت ،هيئة 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 ـ 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 ،،،

المهندس /سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة
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