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 المساهمون الكرام

أف أقدـ لكم ملخصا عن نتائج عمليات الشركة ( عمانتل)يسرين بالنيابة عن رللس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت 
 .ـ2014 يونيو 30يف  ادلنتهية ستةخالؿ األشهر ال

 األداء التشغيلي للمجموعة
   اإليرادات

عماين  لايرمليوف  238.6لتصل إىل % 0.3بنسبة  طلفاضاإـ 2014 يونيوإمجايل إيرادات اجملموعة كما يف  شهدلقد 
 .ـ2013 عاـ عماين خالؿ نفس الفرتة من لايرمليوف  239.3 بػمقارنة 

مليوف  232.3 بػمقارنة عماين  لايرمليوف  233.6لتصل إىل % 0.6ظلوا بنسبة  األعمال المحليةسجلت إيرادات 
 ،وادلتنقلربقيقها باألخص من خدمات النطاؽ العريض الثابت مت ـ 2013عماين خالؿ نفس الفرتة من عاـ  لاير

إال أف إطلفاض إيرادات ادلكادلات احمللية والدولية والرسائل النصية  التجاريٌن،اىل خدمات البيانات للمشرتكٌن  باالضافة
ية على النمو اإلمجايل كما أثر اطلفاض إيرادات شركة وورلدكوؿ الباكستان. القصًنة أثر على ظلو اإليرادات اإلمجالية

 .WLLإليرادات اجملموعة بسبب اطلفاض ايرادات قطاع خدمات اذلاتف الثابت الالسلكي 
 

 المصروفات
 175.2 بػعماين مقارنة  لايرمليوف  169.1لتصل إىل % 3.5 بنسبة للمجموعة يةالتشغيلروفات صادل إطلفضت
د اإلطلفاض يف ادلصروفات بشكل أساسي إىل إطلفاض ويعو ، ـ2013 عاـ عماين خالؿ نفس الفرتة من لايرمليوف 

  . ومصاريف اإلىالؾ( اإلتصاالت الدولية)مصروفات اإلدارة اخلارجية 
 

 األربــاح صافي 
عماين  لايرمليوف  60.5 بػعماين مقارنة  لايرمليوف  65.9 بلغت حققت اجملموعة أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب

فيما شهد صايف أرباح العمليات احمللية  ،%8.9بنسبة زيادة قدرىا  ـ2013 عاـ رتة منيف ذات الفحققتها اجملموعة 
 لايرمليوف  61.9 بػعماين مقارنة  لايرمليوف  68.6إىل  ليصل% 10.8ظلوا بنسبة  بعد خصم الضرائب للشركة

 . ـ2013عاـ نفس الفرتة من عماين خالؿ 
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عن مثيلو  مرتفعاعماين  لاير 0.088مبلغا قدره ـ 2014 يونيو 30يف خالؿ الفرتة ادلنتهية  بلغ عائد السهم الواحد
 . %8.9بنسبة  2013خالؿ نفس الفرتة من 

 

 قاعدة المشتركين

 3.953 بػبادلقارنة  ـ،2014 يونيومشرتؾ كما يف مليوف  4.170إىل  رتفع إمجايل عدد ادلشرتكٌن يف كافة اخلدماتإ
ويشمل ىذا العدد مشرتكي شركة  ،%5.5أي بنسبة زيادة بلغت  ـ2013 من نفس الفرتة لعاـمشرتؾ  مليوف

وقد بلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة باخلدمات الثابتة وادلتنقلة  مشرتؾ،ألف  937وصل عددىم ن الذيوورلدكوؿ 
مسجال إرتفاعا قدره ( غًن شاملة دلشرتكي شركات إعادة البيع ادلرتبطة مع عمانتل)مليوف مشرتؾ  3.233ضلو 
 . ـ2013 عن عاـ% 6.8

 

 الشركات التابعة

من أسهم شركة % 56.8حصة قدرىا  تل  عمانتلمت :شركة وورلدكول لالتصاالت المحدودة (1)
 5 ـ2013 يونيوكما يف للفرتة   إيرادات الشركةبلغت  وقد احملدودة،الباكستانية لالتصاالت  وورلدكوؿ
سبب إطلفاض ب ـ2013الفرتة من عن ذات  %28.3بنسبة  إطلفاضاً لة مسج عماين لايرمليوف 

مقارنة  لايرمليوف  4.1قدرىا  خسائر صافيةالشركة  سجلتوقد ، ايرادات قطاع احللقة الالسلكية احمللية
 .ـ2013عماين خالؿ الفرتة ادلماثلة من عاـ  لايرمليوف  2.4خبسائر قدرىا 

مشرتؾ مع شركة  ارمكإستثـ  2011ىي شركة أنشئت يف عاـ : عمان للبيانات الرقمية ش م م (2)
4Trust ( شركة تابعة للشركة الوطنية للتجارة ) عماين  لاير، ويبلغ رأس ادلاؿ ادلدفوع للشركة مليوف

اذلدؼ الرئيسي  ، يتمثل 4Trustشركة ة من قبل شللوك والنسبة الباقية% 60متل  عمانتل منها نسبة 
ادلشاركة يف ادلواقع ومحاية البيانات من للشركة يف إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز البيانات وتوفًن خدمة 

الشركة عملياهتا  وقد بدأتدلشرتكٌن التجاريٌن ، با ذات العالقةالكوارث وعدد من اخلدمات األخرى 
، وبلغت  لاير مليوف 1.5ـ 2014 يونيو، بلغت إيرادات الشركة بنهاية  ـ2012التجارية هناية العاـ 
 .ـ2014 يونيوالفرتة ادلنتهية يف  خالؿ لاير مليوف 0.6خسائرىا الصافية 

 الشركات الشقيقة
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من أسهم الشركة % 40.96حصة قدرىا  متتل  عمانتل :ع.ع.م.الشركة العمانية لأللياف البصرية ش (1)
لتصل إىل  %18بنسبة ـ 2014 يونيوإيرادات الشركة بنهاية  اطلفضت وقد البصرية،العمانية لأللياؼ 

 ـ،2013 عاـ عماين خالؿ نفس الفرتة من لايرمليوف  14.694بػ  مقارنةعماين  لايرمليوف  12.081
من تعويض تتضمن ) عماين لاير مليوف 3.902 بلغت بعد خصم الضرائب أرباحا صافية الشركة حققت
 بػقارنة مـ 2014 يونيو 30خالؿ الفرتة ادلنتهية يف  (مليوف لاير عماين 3.712تأمٌن بقيمة ال شركة

  .ـ2013ذات الفرتة من يف  عماين لاير مليوف 1.860

ظلت إيرادات  ، وقدخط ادلعلوماتأسهم شركة من % 45تل  عمانتل مت :م.م.خط المعلومات ش (2)
 1.334 بػػعماين مقارنة  لاير مليوف 1.684لتصل إىل % 26.2بنسبة ـ 2014 يونيوالشركة بنهاية 

صافية بعد خصم الضرائب  احا  حققت الشركة أربفيما  ـ،2013عماين خالؿ نفس الفرتة من  لاير مليوف
 لايرألف  123بلغت مقارنة بػأرباح ـ 2014 يونيو 30ادلنتهية يف  عماين للفرتة لاير ألف 114بلغت 
 .ـ2013الشركة يف ذات الفرتة من حققتها عماين 

 حصة الشركة في السوق
 حبوايل( موبايل تللشركة عمان شاملة شركات إعادة البيع)موبايل من ادلشرتكٌن يف السوؽ  تلتقدر حصة شبكة عمان

  %.86الثابت خدمات اذلاتف  حصة عمانتل يف قدرفيما ت. 59%

 اإلجتماعيةلية ؤو المس
بالسلطنة، قامت عمانتل برعاية  واإلجتماعية يف إطار إلتزامها بدعم اجملتمع وادلساعلة يف محاية البيئة والتنمية اإلقتصادية

ـ وقدمت الدعم لعدد من ادلؤسسات 2014 العاـاإلجتماعية خالؿ  بادلسؤوليةعدد من ادلبادرات والربامج اخلاصة 
 :والفعاليات ومن أىم ىذه األنشطة

رعاية األياـ االودلبية ادلدرسية لعمانتل اليت نظمتها وزارة الرتبية والتعليم للرياضات ادلدرسية يف سلتلف زلافظات  .1
 .السلطنة

دلسابقة السنوية اليت تلهم الطالب واخلرغلٌن حوؿ العامل لالبداع ا :للتخيلرعاية عمانتل لكأس ميكروسوفت  .2
  .ادلعلوماتواالبتكار يف رلاؿ تقنية 

 .تحدي الذي يهدؼ اىل صقل ادلهارات القيادية للشباب العماينالربنامج الوطين للرعاية  .3

توحد بٌن كافة هبدؼ نشر الوعي حوؿ اضطراب طيف الاجلمعية العمانية للتوحد  أنشطة وفعالياترعاية  .4
 .شرائح اجملتمع
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باإلضافة اىل رعاية العديد من األنشطة احلكومية وادلؤسسات غًن احلكومية واالحتفاؿ بيـو اليتيم العريب 
   .   دبشاركة موظفي عمانتل

 الرؤية المستقبلية

إضافة إىل تقدمي  ،االرتكيز على توفًن ذبربة إستخداـ أفضل دلشرتكين ، واصلناـ2014عاـ  خالؿ الربع الثاين من
 .معقولةخدمات مبتكرة وبأسعار 

 اليت تقـو بتوفًن خدمات احملتوى اخلارجية سيشهد قطاع اإلتصاالت يف السلطنة ضغوطا متزايدة من قبل الشركات
وىو ما يضع ضغوطا متزايدة على خدمات اإلتصاالت إضافة إىل زيادة ادلنافسة يف سوؽ خدمات اإلتصاالت الدولية 

نعتقد أف عمانتل يف وضع جيد للتعامل مع ادلنافسة ادلتنامية ومواصلة تنفيذ إسرتاذبيتها اليت ترتكز على . ديةالتقلي
ة سٌن الشبكة وتعزيز اذلوية التجاريربسٌن ذبربة ادلشرتكٌن يف مجيع اخلدمات عرب اإلستثمار يف تطوير ادلوظفٌن ورب

 . للشركة

ة أف تتعامل مع ظروؼ ادلنافسة بنجاح كبًن فضاًل عن وجود ظلوذج تشغيلي وقد استطاعت الشركة خالؿ الفرتة ادلاضي
  .موحد يعزز من قدرة عمانتل على التعامل مع تطورات ادلنافسة

ة صلاح وفعالية إسرتاتيجيات الشركة اذلادفة إىل ييظهر النمو اإلستثنائي يف خدمات النطاؽ العريض والسعات الدول
رئيسية لنمو  فرص، وتشكل خدمات البيانات والنطاؽ العريض واألرباحدات اإلمجالية ربقيق ظلو مستداـ يف اإليرا

توفر عمانتل اآلف أوسع اخليارات مع أكرب و . مدعومة بنمو ثابت يف عدد ادلشرتكٌن وحصة الشبكة من السوؽأعمالنا 
الشركة مساعيها لتوسعة نطاؽ واصل كما ت .الثابتة وادلتنقلة دماتاخلرقعة تغطية وجبودة عالية عرب رلموعة واسعة من 

كبنيتها   وشبكة اجليل الثالث وشبكة اجليل الرابع( ADSL)تغطية خدمة خط ادلشرتؾ الرقمي غًن التماثلي 
من خالؿ وأوروبا  وأفريقيا رئيسية للمشغلٌن من آسيادولية وقد عززت عمانتل من مكانتها كنقطة ربط ، األساسية

وعالوة على ذل  فإننا نواصل السعي ضلو تعزيز يف السلطنة،  ولية ذلا نقاط إرساءحبرية د أكثر من تسعة كابالت
ت تعزيز إيراداتنمية و  وىو ما نطمح أف يكوف أحد عوامل( من آسيا وأوروبا كناقل احلركة للمشغلٌن اآلخرين)وضعنا 
  .الشركة

يع زلفظة استثمارات الشركة واليت هندؼ سنواصل ايضا يف ىذا اإلطار الرتكيز على إغلاد مصادر إيرادات أخرى وتنو 
وعلى أية حاؿ فإننا نتعامل حبذر مع زلدودية  للمساعلٌن،من خالذلا إىل ربقيق ظلو مستداـ لإليرادات وتعظيم العوائد 

ضغوط ادلنافسة والتحديات ادلتزايدة الناذبة عن تغًن السياسات التنظيمية اليت ميكن أف تؤثر على و حجم السوؽ 
 .التشغيليةنتائجنا 



 ع.ع.م.الشركة العمانية لالتصاالت ش
 م1024للسنة المالية  لثانيالربع اتقرير رئيس مجلس اإلدارة عن نتائج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ػػػػػػة5/4صفحػػػػػػ
 

 التغيرات اإلدارية

نصب الرئيس التنفيذي دبسعيد ادلعمري بن طالؿ  الفاضلتعيٌن أف نعلن عن  إدارة الشركة عن رللس ةلنياببايسرنا 
قبل تعيينو يف ىذا  للماليةالرئيس للتنفيذي يشغل منصب  ، حيث كافيف منصبو اجلديد والتوفيق ونتمىن لو النجاح

كرائدة  شركةمكانة التعزيز  ساىم يفالفرصة لنعرب عن امتناننا للدكتور عامر الرواس الذي  كما ننتهز ىذه. ادلنصب
 . االتصاالتيف قطاع 

 شكر وتقدير

أود بالنيابة عن رللس اإلدارة أف أغتنم ىذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير دلساعلينا الكراـ ومشرتكينا 
كما نود أف نعرب عن تقديرنا لإلدارة   ادلمتازة،ا يف ربقيق ىذه النتائج اعدناألوفياء على دعمهم ادلستمر الذي س

 سوؼ تتمكن وإننا لعلى ثقة تامة بأف رلموعة عمانتل التنفيذية وموظفي الشركة على تفانيهم وإخالصهم يف العمل،
 . من مواصلة ىذا األداء اجليد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميز

ىيئة تنظيم االتصاالت، واذليئة العامة لسوؽ ادلاؿ و وزارة النقل واالتصاالت، و  وصوؿ اىل وزارة ادلاليةمأيضا الشكر و 
 . على تعاوهنم ادلخلص ومساعلاهتم يف إصلاح عمليات رلموعة عمانتل

ة أف أعرب عن ٌن يف الشركويف اخلتاـ، يشرفين بالنيابة عن كافة أعضاء رللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العامل
 على-ورعاهاهلل  حفظو-متناف والعرفاف دلوالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطاف قابوس بن سعيد ادلعظم خالص اإل

قيادتو احلكيمة وندعو اهلل عز وجل أف ميد يف عمر جاللتو وميتعو دبوفور الصحة والعافية دلواصلة قيادة مسًنة اخلًن 
 .والنماء لعماف وشعبها

 
 م ورمحة اهلل وبركاتو ،،،والسالـ عليك
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