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 املسامهون الكرام

 .م2016 لعامركة ليات الشائج عمعن نت ا  عن جملس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( أن أقدم لكم ملخص نيابةيسرين 

 األداء التشغيلي للمجموعة
   اإليرادات

 ـقارنة بممليون رايل  523.6 صل إىلت% ل3.2بنسبة  ا  إرتفاعم 2016 ديسمربإمجايل إيرادات اجملموعة كما يف  تشهدلقد 
 م.2015 عام خالل نفس الفرتة منمليون رايل  507.3

 مليون رايل 503.7 ـب قارنةممليون رايل  519.3 % لتصل إىل3.1بنسبة  ا  منو  األعمال احملليةالشركة من سجلت إيرادات كما 
 جاء النمو مدعوماوقد  جملموعة.اايل إيرادات % من إمج99احمللية بنسبة  اإليراداتم، حيث تساهم 2015ام عخالل نفس الفرتة من 

يرادات اخلدمات التقليدية  %  فيما واصلت إ19% ومنو أعمال اجلملة بنسبة 11بنمو جيد يف إيرادات النطاق العريض بنسبة 
 . (OTT)  ألنرتنتاأتثري وسائل األتصاالت والرتاسل عرب إخنفاضها نتيجة كاملكاملات والرسائل النصية القصرية 

 

  املصروفات
خالل نفس ليون رايل م 372مقارنة ب  مليون رايل 396.1 إىللتصل  %6.5 بنسبة للمجموعة يةالتشغيل روفاتصاملإرتفعت 
قارنة ابلعام م% 0.2سبة واألاتوة( بن املصروفات التشغيلية )إبستثناء تكلفة املبيعات واإلهالك رتفعتإوقد  .م2015 عام الفرتة من

ة شبكات االتصاالت املتنقلة يف توسع ستثمارات الشركةإ نتيجة% 16.3ت مصروفات اإلهالك واإلطفاء بنسبة السابق فيما ارتفع
 الطلب املتزايد على خدمات النطاق العريض. لتلبيةوالثابتة 

 

 األربــاح 
قتها اجملموعة يف عام ايل حقمليون ر  48.5 مليون رايل مقارنة ب 116.7 بلغت صافية بعد خصم الضرائبحققت اجملموعة أرابحا 

شطب قيمة اإلستثمار خمصصات ل تضمنتم 2015، علما أبن أرابح الشركة لعام %140.6إرتفاعا بنسبة  مسجلة بذلكم 2015
شركة للألرابح الصافية اصصات فإن املخ هناء اخلدمة اإلختياري، ويف حالة إستثناء هذهبعة وخمصصات أيضا لتنفيذ برانمج إيف شركة ات
 مليون رايل.  115تصل إىل م كانت س2015 خالل عام

رايل  0.065ارنة بعائد قدره مقرايل  0.156م مبلغا قدره 2016ديسمرب  31بلغ عائد السهم الواحد خالل الفرتة املنتهية يف 
  . 2015خالل نفس الفرتة من 
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 توزيعات األرابح
رابح وزيعات األفة إىل تا، هذا ابإلضة وافقة اجلمعية العامة للشركبيسة للسهم خاضعة مل 70رابح بقيمة جملس اإلدارة بتوزيع أأوصى 

 110يعات األرابح اخلتامية إىل توز  واليت ترفع 2016بيسة للسهم واليت مت دفعها للمسامهني يف شهر أغسطس  40بقيمة املرحلية 
  م.2016ديسمرب  31السنة املالية املنتهية يف  يفللسهم  بيسة

 

 رفع نسبة األاتوة
 % إىل7تصاالت من شركات االلالية امت هيئة تنظيم االتصاالت يف السلطنة إبعادة نسبة األاتوة املفروضة على اإليرادات اإلمجق

فرباير  19يف  9/2017اين رقم كما صدر املرسوم السلط،  م2017يناير  1% وذلك إعتبارا من 12النسبة املعمول هبا سابقا وهي 
 %. 15% إىل 12بة الدخل املفروضة على الشركات من رفع نسبة ضري مبوجبه مت 2017

 

 الشركات التابعة:

 ،بعة للشركة الوطنية للتجارة( اتشركة  )الثقة الرابعة   ار مشرتك مع شركةمإستث: هي عمان للبياانت الرقمية ش م م (1)
إرتفعت  . وقد%60ا نسبة لك عمانتل منهتمتحيث رايل،  ونصف املليون ويبلغ رأس املال املدفوع للشركة مليون

خالل نفس الفرتة رايل  ليونم 3.8  بلغمليون رايل مقارنة مب 4.8 لتصل إىل م2016 ديسمربإيرادات الشركة بنهاية 
 اإلهالكو حتساب الفائدة والضريبة قد ارتفعت نسبة أرابح الشركة قبل ا، و % 26.6بنسبة  منوا   حمققةمن العام املاضي 

رايل  مليون 0.4 الشركة بلغت خسائر م،2015% خالل عام 13ا من نسبة % إرتفاع20واإلطفاء لتصل إىل 
  .م2015ام عخالل  مليون رايل 0.9سائر قدرها خبمقارنة  م2016 ديسمربالفرتة املنتهية يف خالل 

عن إرساء وصيانة كابل  % من قبل عمانتل وستكون مسؤولة100هي شركة مملوكة بنسبة : سأي أ سأ عمانتل فرنسا (2)
ن منطقة ل الوحيد ماملشغ إبعتبارها ا  عاملي ا  نح أتسيس هذه الشركة عمانتل حضور ميو يف فرنسا،  1-فريقيا وأوروابآسيا أ

ني يف حتالف  ع املسامهجلمي حهنقطة وصول مفتو وفر تاألوسط الذي ميتلك نقطة إرساء يف اإلحتاد األورويب وس قالشر 
دمة يف اخل 1-اب من املتوقع أن يدخل كابل آسيا أفريقيا أورو  و رويبألسواق اإلحتاد األو  1-كابل آسيا أفريقيا أورواب 

 .     القادمعام منتصف ال

ة إتفاقية شراء أسهم مع شرك م2016أكتوبر لعام  11يف اتريخ وقعت عمانتل  شركة وورلدكول احملدودة لالتصاالت: (3)
ين ن املشرت ا. حيث ركة وورلدكوللإلستشارات لبيع كامل حصة عمانتل يف شوورلدكول للخدمات وشركة فرييت 

سهم أتقدمي عرض لشراء  ا يف ذلكقابية مبواليت ختضع ملوافقة اجلهات الر اإلجراءات املتعلقة ابألتفاقية يعملون على إهناء 
يسمرب لعام د 31ت يف تصاالصغار املسامهني بشركة وورلدكول يف ابكستان. وقد صنفت شركة وورلدكول احملدودة لإل

 علن عنهاألرابح املاري على . ولن يكون إلمتام هذه العملية أي أتثري مايل جوه"للبيع هبا حمتفظ ولأصك"م 2016
  جملموعة عمانتل.
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ة األساسي هو ونشاط الشرك % يف هذه الشركة، 55متتلك عمانتل حصة تبلغ  شركة إنرتنت األشياء ش م م )ممكن(: (4)
(، ومن املتوقع M2M)ألتاألبني  لتخاطبواألدوات الذكية واتطوير تطبيقات وخدمات جملموعة واسعة من األجهزة 

                                                                                                                                                                                                                                                                     م.2017أن تبدأ الشركة عملياهتا التجارية يف عام 

 الشركات الشقيقة:
% من أسهم الشركة العمانية 69.40حصة قدرها  متتلك عمانتل حاليا   الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع: (1)

مليون رايل  29.1 ىللتصل إ %29بنسبة م 2016 ديسمرب 31كما يف الشركة  إيرادات  إرتفعت .لأللياف البصرية
فية بعد خصم الضرائب صا ا  أرابح الشركة حققتو  م.2015 عام مليون رايل خالل نفس الفرتة من 22.6 مقارنة ب

لفرتة من ذات ايف  رايل نمليو  6.1بـ  مقارنةم 6201 ديسمرب 13رايل خالل الفرتة املنتهية يف  مليون 5.2 بلغت
  .م2015

 31كما يف الشركة   منت إيرادات أسهم شركة )انفوالين(، وقد% من 45تلك عمانتل مت :خط املعلومات ش.م.م (2)
 .م2015فس الفرتة من رايل خالل ن مليون 6.3 بـرايل مقارنة  مليون 7.2% لتصل إىل 14بنسبة م 2016 ديسمرب

م 2016 ديسمرب 31ية يف املنته رايل للفرتة ألف 261 بلغت صافية بعد خصم الضرائب ا  حققت الشركة أرابحفيما 
 .م2015الشركة يف ذات الفرتة من حققتها ألف رايل  340بلغت بـأرابح  مقارنة

 حصة الشركة يف السوق
تبلغ ة حصو  %58.4 وايلحبدة البيع( )شاملة شركات إعايف خدمات األتصاالت املتنقلة  من املشرتكني  تلعمانالسوقية لصة احلتقدر 
ق لدفع ومسب) آجل ا لثابتاخدمات اهلاتف  يفمن املشرتكني حصة عمانتل فيما تبلغ . هذه اخلدمات إيراداتمن  %59.1نسبة 

ن يف كل مكة ابلسلطنة بلغ عدد مشرتكي الشر  فيما .هذه اخلدمات إيراداتمن  %82.4تبلغ نسبتها حصة و  %73.7 الدفع (
 مع املتعاقدةي شركات إعادة البيع م )غري شاملة ملشرتك2016 ديسمربمليون مشرتك كما يف  3.350خلدمات الثابتة واملتنقلة حنو ا

املشرتكني  إبحتسابكة مشرتكي الشر  بلغ عدد و، م2015عام نفس الفرتة من  خالل مليون مشرتك 3.384مقارنة ب  عمانتل(
  مليون مشرتك. 4.521شركات إعادة بيع خدمات االتصاالت املتنقلة  ل التابعني

 اجلوائز وشهادات التقدير:
 م ومنها:2016عدة جوائز خالل عام  حصلت عمانتل على

يف  س لإلجادةن قابو على جائزة السلطا خلدمات األتصاالت املتنقلة حصول تطبيق اهلاتف الذكي لعمانتل -1
 .اصاخلدمات احلكومية اإللكرتونية يف فئة أفضل خدمة إلكرتونية مقدمة من القطاع اخل

يطانية لندن اصمة الرب يف الع يف احلفل الذي أقيميف السلطنة حصول الشركة على جائزة " أفضل عالمة  جتارية "  -2
  .خالل املنتدى العاملي للعالمات التجارية
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يف  ملستثمريناقات جائزة أفضل شركة يف جمال عالقات املستثمرين وعلى جائزة أفضل شخصية يف جمال عال -3
ابع الذي ستثمرين السوذلك ضمن حفل توزيع جوائز مجعية الشرق األوسط لعالقات امل م2016لعام  السلطنة

 . عقد يف مدينة ديب

 لية اإلجتماعية :املسؤو 
الربع  اإلجتماعية خالل ليةؤو ملسخلاصة اباعدد من املبادرات والربامج  بتنفيذ، قامت عمانتل ابملسؤولية اإلجتماعيةيف إطار إلتزامها 

 :بادراتم وقدمت الدعم لعدد من املؤسسات والفعاليات ومن أهم هذه امل2016ام ع الرابع من

على  ء احملتوى العريبإىل إثرا هتدف إطالق مبادرة إدالل )ابلشراكة مع الردهة( وهي أول منصة عمانية للتعلم اإللكرتوين -1
ورا دعب هذه املباردة بة ، وستلطلو رفة املاإلنرتنت وإعداد الشباب العماين لسوق العمل من خالل إكساهبم املهارات واملع

 يف إثراء احلتوى العريب على اإلنرتنت مبعلومات حمدثة وموثوق هبا. 

وسطة رية واملتؤسسات الصغ" ابلتعاون مع جملس البحث العلمي واهليئة العامة لتنمية املUpgradeإطالق مبادرة " -2
االتصاالت ويركز و ملعلومات انقية تكار وهو مشروع ضمن مشاريع توهيئة تقنية املعلومات والشركة العمانية لتطوير اإلب

 ومات. أمن املعلو شياء على أربع جماالت رئيسية وهي احلكومة اإللكرتونية وحلول املدن الذكية وإنرتنت األ

ية تقن ال يف جماللألطف تفاعليتعليمي  ساعة الربجمة" يف حمافظة ظفار وهو برانمج" كما أطلقت عمانتل برانمج -3
هتدف هذه توسطة، و ة واملاملعلومات وذلك ابلشراكة مع مؤسسة "القرية اهلندسية" وهي من ضمن املؤسسات الصغري 

 املبادرة إىل تعليم األطفال أساسيات الربجمة.

جامعة فى ن مع مستشلتعاو اباملشاركة يف يوم التوعية مبرض التوحد مبادرات املسؤولية االجتماعية األخرى مثل:  -4
لذكية الجهزة اللوحية ااموعة من جمقدمي املشاركة يف الفعاليات االجتماعية مبناسبة يوم اليتيم العريب وت، و قابوس السلطان

"،  عمل بنظام " بريلعة اليت تة طبادعم معهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني بتوفري أجهز ، و للطلبة اخلرجيني من فئة االيتام
 االسر لطنة لصاحلات السصيانة وترميم عشرات املنازل مبختلف حمافظ ،وتقدمي أجهزة لوحية ملدرسة األمل للصم

ع مجعية دار لتعاون مابانية املستحقة من أسر الدخل احملدود وأسر الضمان اجلتماعي وذلك ضمن محلة عمانتل الرمض
 .الالزمة نولوجيةالتك عداتوفري املالتدخل املبكر بت مجعية، ابإلضافة إىل دعم اجلمعية العمانية للسرطان دعم ،العطاء

 

 الرؤية املستقبلية:
التنظيمية ، ومن أهم هذه التغيريات رفع نسبة األاتوة من بعدد من التغيريات  م2017عام  خالل يف السلطنةقطاع االتصاالت  سيتأثر

يت جاءت متزامنة مع وهي الزايدة الم.2016% من صايف الربح لعام 17ـب يقدر أتثريها، حيث من إمجايل اإليرادات% 12% إىل 7
كما   .م2017عمانتل يف عام  أرابح%. من املتوقع أن يؤثر ذلك سلبا على صايف 15% إىل 12زايدة الضرائب على الشركات من 

حقيقة ال جدال فيها بعد أن وجهت هيئة تنظيم االتصاالت  االتصاالت املتنقلةأصبح وجود مشغل اثلث مرخص لتقدمي خدمات 
ومن املتوقع أن تتأثر عمانتل وكافة  م2016 نوفمرباألوىل يف  الفئةاغبة يف احلصول على رخصة مشغل اثلث من الدعوة للشركات الر 

ط ، وختاما فإن أتثري أسعار النفشركات االتصاالت املوجودة يف السوق بشكل كبري بزايدة املنافسة وبتنفيذ الئحة النفاذ والربط البيين
تطبيقات التواصل  توسعويف ذات الوقت فإن  .ملشرتكني األفراد أو املشرتكني التجارينيقطاع اه على والبيئة اإلقتصادية سيواصل أتثري 



 .م.ع.ع, الشركة العمانية لالتصاالت ش
 م2016ديسمرب  31لية املنتهية يف نتائج السنة املاتقرير رئيس جملس اإلدارة عن 
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يضع ضغوطا أكرب على األسواق التقليدية يف قطاع  ل خدمات الصوت والرسائل واحملتوىيف جما (OTT)والرتاسل عرب األنرتنت 
االتصاالت على احملافظة على املستوايت  لنمو عالوة على قدرة شركاتاالتصاالت. وتشكل مجيع هذه املتغريات حتدايت أمام فرص ا

 احلالية من اإلستثمار والرحبية. 
 
 تعامل معالسوق و احلفاظ على رايدهتا لل أمر أساسي لتعزيز قدرة عمانتل على، (3.0)عمانتل الثالثة " تهاسرتاتيجيإلتنفيذ عمانتل  إن

وحلول  تفري منتجايف تو وسع الت اللمن خحتسني جتربة املشرتك و  زايدة حصة الشركةية على سرتاتيجإلا تركزو  .خمتلف متغريات السوق
مانتل ع. وتواصل إليراداتااصلة منو لى مو ع سيمكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية عمانتل. و ة يف بناء ومتكني البيئة الرقميةاملسامهو مبتكرة 

تيجية سرتاإىل إإلضافة . هذا ابكنياملشرت  جل تعزيز جتربةألى خدمات البياانت من لتلبية الطلب املتزايد ع يف توسعة الشبكةستثمار إلا
 . يةكات الدولت للشر فضل اخلدماأ، حيث يتيح هلا تقدمي ووضعها كناقل احلركة للمشغلني اآلخرين يف املنطقةالشركة 

 شكر وتقدير:

ملسامهينا الكرام على و األوفياء كينا ملشرت   لص الشكر والتقديرلإلعراب عن خا أود ابلنيابة عن جملس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة
على  ية وموظفي الشركةة التنفيذإلدار لدعمهم املستمر الذي ساعدان يف حتقيق هذه النتائج املمتازة ، كما نود أن نعرب عن تقديران 

 وستتمكن من بلوغ داء اجليدا األمن مواصلة هذتفانيهم وإخالصهم يف العمل، وإننا على ثقة اتمة أبن جمموعة عمانتل سوف تتمكن 
 مستوايت أعلى من التميز. 

هنم ق املال على تعاو لعامة لسو ااهليئة هيئة تنظيم االتصاالت، و و ىل وزارة املالية، وزارة النقل واالتصاالت، إوالشكر أيضا موصول 
 املخلص ومسامهاهتم يف إجناح عمليات جمموعة عمانتل. 

لسامي إلمتنان للمقام ار وعظيم االشك نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة وكافة العاملني ابلشركة أن أعرب عن خالص ينويف اخلتام، يشرف
 يف عزوجل أن ميد ة داعني هللالى قيادتة احلكيمع -ه هللا ورعاهظحف -ملوالان حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

  ية لقيادة مسرية اخلري والنماء لعمان وشعبها.  عمر جاللته وميتعه ابلصحة والعاف
 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،،
 
 
 

 املهندس/ سلطان بن محدون احلارثي 
 رئيس جملس اإلدارة                                          


