الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج الربع الثالث للسنة المالية 1026م

المساهمون الكرام
يسرنا أن نقدم لكم ملخصا عن نتائج عمليات الشركة خالل األشهر التسعة املنتهية يف  30سبتمرب 1016م.

األداء التشغيلي للمجموعة
اإليرادات
لقد شهد إمجايل إيرادات اجملموعة كما يف سبتمرب 1016م إرتفاعا بنسبة  %4.3ليصل إىل  333.8مليون لاير
مقارنة ب  383.3مليون لاير عماين خالل نفس الفرتة من عام 1015م.
سجلت إيرادات الشركة األم منوا بنسبة  %5.1لتصل إىل  335.1مليون لاير مقارنة ب  366.1مليون لاير خالل
نفس الفرتة من العام املاضي ،وتساهم الشركة األم بنسبة  %33من إيرادات اجملموعة ،ويعود منو إيرادات اجملموعة
بشكل أساسي إىل النمو الذي حققته إيرادات خدمات النطاق العريض بنسبة  %15وإيرادات أعمال اجلملة بنسبة
 ، ،%16يف حني واصلت إيرادات املكاملات الصوتية والرسائل النصية القصرية إخنفاضها بسبب املنافسة من قبل
خدمات شركات توفري احملتوى (.)OTT

المصروفات
إرتفعت املصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة  %4.1لتصل إىل  135.4مليون لاير مقارنة ب  183.6مليون لاير
خالل نفس الفرتة من عام 1015م .وقد إخنفضت املصروفات التشغيلية (بإستثناء تكلفة املبيعات واإلهالك واألتاوة)
بنسبة  %1.8مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي ،فيما أرتفعت مصروفات اإلهالك واإلطفاء بنسبة  %11.6نتيجة
االستثمار 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  35.1مليون لاير مقارنة ب  30.8مليون لاير حققتها
اجملموعة يف ذات الفرتة من عام 1015م مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة .%4.8
بلغ عائد السهم الواحد خالل الفرتة املنتهية يف  30سبتمرب 1016م مبلغا قدره  0.116لاير مقارنة بعائد قدره
 0.111لاير خالل نفس الفرتة من . 1015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفح ـ ـ ـ5/1ـ ـ ــة

الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج الربع الثالث للسنة المالية 1026م

الشركات التابعة:
( )1عمان للبيانات الرقمية ش م م :هي شركة أنشئت كإستثمار مشرتك بني عمانتل وشركة ، 4Trust
ويبلغ رأس املال املدفوع للشركة  1.5مليون لاير ،متتلك عمانتل نسبة  %60منها والنسبة الباقية مملوكة
من قبل شركة  . 4Trustإرتفعت إيرادات الشركة بنهاية سبتمرب 1016م لتصل إىل  3.38مليون لاير
حمققة ارتفاعا بنسبة  %46.1مقارنة بـ  1.3مليون لاير خالل نفس الفرتة من العام املاضي .وقد بلغت

نسبة هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك اإلطفاء  ٪15مقارنة مع  ٪1خالل نفس
الفرتة من العام املاضي .وبلغت خسائرها  0.5مليون لاير خالل الفرتة املنتهية يف سبتمرب 1016م مقارنة
خبسائر قدرها  0.3مليون لاير خالل عام 1015م.
( )1عمانتل 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 وستمثل
نقطة وصول مفتوحه جلميع املسامهني يف حتالف كابل آسيا أفريقيا أوروبا  1-ألسواق اإلحتاد األورويب

ومن املتوقع أن يدخل كابل آسيا أفريقيا أوروبا –  1اخلدمة يف منتصف العام القادم.
( )3شركة وورلدكول المحدودة لالتصاالت :وقعت عمانتل اتفاقية لشراء أسهم مع شركة وورلدكول
للخدمات احملدودة وفريت لإلستشارات لبيع كامل حصتها يف شركة وورلدكول اليت ختضع ملوافقة
اجلهات التنظيمية مبا يف ذلك العرض العام ملسامهي األقلية لشركة وورلدكول المحدودة لالتصاالت .حيث
إن عملية إمتام الصفقة لن يكون هلا أي تأثري مايل جوهري على بيان الدخل للمجموعة.
( )4شركة إنترنت األشياء ش م م :متتلك عمانتل حصة تبلغ  %55يف هذه الشركة ،ونشاط الشركة
األساسي هو تطوير تطبيقات وخدمات جملموعة واسعة من األجهزة واألدوات الذكية والتواصل بني
اآلالت ( ،)M2Mومن املتوقع أن تبدأ الشركة عملياهتا التجارية يف عام 1016م.

الشركات الشقيقة:
()1

الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع :متتلك عمانتل حاليا حصة قدرها  %40.36من أسهم
الشركة العمانية لأللياف البصرية .ارتفعت إيرادات الشركة بنهاية سبتمرب 1016م بنسبة  %44لتصل إىل

 11،38مليون لاير مقارنة بإيرادات قدرها  14.81مليون خالل نفس الفرتة من عام 1015م .حققت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفح ـ ـ ـ5/1ـ ـ ــة

الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج الربع الثالث للسنة المالية 1026م

الشركة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  1.01مليون لاير خالل الفرتة املنتهية يف  30سبتمرب
1016م مقارنة بأرباح قدرها  0.6مليون لاير يف ذات الفرتة من 1015م.
( )2خط المعلومات ش.م.م (انفوالين) :متتلك عمانتل  %45من أسهم شركة (انفوالين) ،وقد منت
إيرادات الشركة بنهاية سبتمرب 1016م بنسبة  %15لتصل إىل  5.3مليون لاير مقارنة بـ  4.6مليون لاير
خالل نفس الفرتة من 1015م .فيما حققت الشركة أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت  111ألف
لاير للفرتة املنتهية يف سبتمرب 1016م باملقارنة بـأرباح بلغت  151ألف لاير حققتها الشركة يف ذات الفرتة
من 1015م.

حصة الشركة في السوق
تقدر حصة شبكة عمانتل من مشرتكي االتصاالت املتنقلة يف السوق (شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمانتل)
حبوايل  %58،1وحبصة إيرادات تبلغ  .%53.3فيما تبلغ حصة عمانتل من املشرتكني يف خدمات اهلاتف الثابت
(آجل الدفع ومسبق الدفع )  %63.5وحبصة إيرادات تقدر بنحو  .%81.8بلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة يف
كل من اخلدمات الثابتة واملتنقلة حنو  3.316مليون مشرتك كما يف سبتمرب 1016م (غري شاملة ملشرتكي شركات
إعادة البيع املرتبطة مع عمانتل) مقارنة ب  3.383مليون مشرتك عن نفس الفرتة من عام 1015م .إال أن قاعدة
مشرتكي الشركة مبا فيهم املشرتكني عن طريق شركات إعادة بيع خدمات االتصاالت املتنقلة إرتفع ليصل إىل 4.453
مليون مشرتك.

الجوائز وشهادات التقدير:
حصلت عمانتل على جائزة مرموقة يف جمال العالمة التجارية ضمن جوائز ""World Branding Awards
العاملية يف حفل أقيم بالعاصمة الربيطانية لندن بتاريخ  10سبتمرب 1016م حيث حصلت عمانتل على جائزة
"العالمة التجارية للعام"  ،كما حصدت الشركة جائزة أفضل شركة يف جمال عالقات املستثمرين وجائزة أفضل شخصية
يف جمال عالقات املستثمرين يف سلطنة عمان لعام 1016م وذلك ضمن جوائز مجعية الشرق األوسط لعالقات
املستثمرين يف حفل أقيم بديب خالل الربع الثالث من هذا العام.

المسئولية اإلجتماعية :
يف إطار إلتزامها باملسؤولية اإلجتماعية ،قامت عمانتل بتنفيذ عدد من املبادرات والربامج اخلاصة باملسئولية اإلجتماعية
خالل الربع الثالث من عام 1016م وقدمت الدعم لعدد من املؤسسات والفعاليات ،ومن أهم هذه املبادرات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفح ـ ـ ـ5/3ـ ـ ــة

الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج الربع الثالث للسنة المالية 1026م

 -1مبادرة "إدالل" بالشراكة مع "الردهة" :وتعترب هذه املبادرة أول منصة إلكرتونية عمانية إلثراء احملتوى العريب
على اإلنرتنت وتستهدف الشباب العريب بشكل عام ،كما هتدف هذه املنصة إىل املسامهة يف إعداد
الشباب العماين لسوق العمل عرب إكساهبم املهارات واملعرفة اليت حيتاجها السوق ،كما تلعب هذه املنصة
دورا يف تعزيز احملتوى العريب على اإلنرتنت عرب إثراءه مبعلومات موثوق هبا.
 -1دشنت عمانتل بالتعاون مع جملس البحث العلمي وهيئة تقنية املعلومات واهليئة العامة للمؤسسسات الصغرية
واملتوسطة والشركة العمانية لتطوير اإلبتكار مبادرة " "Upgradeيف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت
عرب الرتكيز على أربعة جماالت رئيسية وهي احلكومة اإللكرتونية واملدن الذكية وإنرتنت األشياء واألمن
السيرباين.
 -3قدمت عمانتل الدعم جلميعة رعاية األطفال املعوقني من خالل إطالق محلة حتت عنوان "لون عاملهم".
 -4نظمت عمانتل بالتعاون مع إحدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حمافظة ظفار وهي مؤسسة القرية
اهلندسية مبادرة "ساعة الربجمة" اليت تستهدف تعليم األطفال أسس الربجمة .

الرؤية المستقبلية:
قطاع االتصاالت العماين مازال متأثرا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية .األول يتمثل يف تأثري اخنفاض أسعار النفط على
مستوى إنفاق االفراد والشركات .ويتمثل العامل الثاين يف التغيريات الكبرية يف اإلطار التنظيمي (تتضمن دخول املشغل
الثالث للهاتف املتنقل ،التشريعات اجلديدة اخلاصة بالئحة النفاذ والربط البيين وقانون االتصاالت اجلديد) ،واليت من
املتوقع ان يتم تنفيذها يف عام 1016م واليت سوف تغري القوى التنافسية يف السوق .ويتمثل العامل األخري يف التطور
املستمر من قبل شركات توفري احملتوى ) (OTTيف جمال خدمات الصوت والرسائل واحملتوى ،واليت تسبب ضغطا
على قدرة شركات االتصاالت من مواصلة املستويات احلالية إلستثماراهتا .ولذلك ،فان اجتماع هذه العوامل احملركة
للسوق مع بعضها البعض ،سوف يوجد حتديات كبرية يف فرص النمو والتطور.
ويستمر يف الوقت احلايل زيادة إستخدام خدمات الفيديو ليكون احملرك الرئيسي لنمو سوق النطاق العريض ،حيث
شهد بداية عام 1016م اإلطالق العاملي خلدمة  Netflixباإلضافة إىل إطالق عمانتل حللول البث التلفزيوين عرب
اإلنرتنت اخلاصة هبا ،مما يؤدي إىل زيادة الطلب على سرعة وسعات النطاق العريض خلدمات اهلاتف الثابت واملتنقل .
ومن خالل تنفيذ عمانتل إلسرتاتيجيتها الثالثة "عمانتل ( ،)3.0فإن الشركة يف وضع جيد لريادة السوق ومواصلة
النمو .وتركز اإلسرتاتيجية على زيادة حصة الشركة وحتسني جتربة املشرتك من خالل التوسع يف توفري منتجات وحلول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفح ـ ـ ـ5/4ـ ـ ــة

الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج الربع الثالث للسنة المالية 1026م

مبتكرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسيمكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية عمانتل على مواصلة منو
اإليرادات .تواصل عمانتل اإلستثمار يف توسعة الشبكة لتلبية الطلب املتزايد على خدمات البيانات من أجل تعزيز
جتربة املشرتك .هذا باإلضافة إىل إسرتاتيجية الشركة كناقل احلركة للمشغلني اآلخرين يف املنطقة ،يتيح هلا تقدمي خدمات
محيدة للشركات الدولية.
اجلدير بالذكر بإن الشركة تعمل وفق الرتخيص الصادر هلا منذ عام 1004م والذي حيدد واجباهتا وإلتزاماهتا وكذلك
معايري اجلودة خلدماهتا.
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 ،وزارة النقل واالتصاالت ،وهيئة تنظيم االتصاالت ،واهليئة العامة لسوق املال
على تعاوهنم املخلص ومسامهاهتم يف إجناح جمموعة عمانتل .
ويف اخلتام ،يشرفين نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العاملني بالشركة أن أرفع أمجل عبارات
التهاين والتربيكات للمقام السامي ملوالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم  -حفظه اهلل
ورعاه -مبناسبة العيد الوطين السادس واالربعني اجمليد داعني اهلل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة العزيزة على جاللته
أعواما عديدة وميد يف عمره وميتعه بالصحة والعافية لقيادة مسرية اخلري والنماء لعمان وشعبها.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
المهندس /سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة
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