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 المساهمون الكرام

عن نتائج عمليات الشركة  ا  عن جملس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( أن أقدم لكم ملخصيسرين بالنيابة 
 .م1016مارس  11للفرتة املنتهية يف 

 األداء التشغيلي للمجموعة
   اإليرادات

مليون لاير  115.5 صل إىلتل %4.7سبة بن ا  إرتفاعم 1016 مارسإمجايل إيرادات اجملموعة كما يف  تشهدلقد 
 م.1015 عام خالل نفس الفرتة منمليون لاير  111.4ب مقارنة 

 مليون لاير 117.1 ب مليون لاير مقارنة 111.1 لتصل إىل %4.1بنسبة  ا  منو  الشركة األمسجلت إيرادات كما 
وقد  من إمجايل إيرادات اجملموعة. %19احمللية بنسبة  اإليرادات سامهتم، حيث 1015ام عخالل نفس الفرتة من 

ساسي على التوايل مدعومة بشكل أ %11.1و %1.1منوا  بنسبة  أعمال التجزئة وأعمال اجلملةسجلت إيرادات 
ومبيعات سعات الكوابل البحرية  ،%19بنسبة  ومنحققت واليت التجزئة  ملبيعات أعمال بنمو إيرادات النطاق العريض

، يف حني واصلت إيرادات املكاملات احمللية والرسائل النصية  %11يت حققت منو بنسبة اجلملة وال يف قطاع أعمال
إيرادات املكاملات الدولية  أن (، إالOTT) القصرية إخنفاضها بسبب املنافسة من قبل خدمات شركات توفري احملتوى

املخصصة اليت  لعروض الرتوجييةاإىل مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي ويعود ذلك   %11.5منوا بنسبة  تحقق
 .  طرحتها الشركة

 

  المصروفات
مليون لاير  11.1 بمليون لاير مقارنة  16.1 لتصل إىل %4.1 بنسبة للمجموعة يةالتشغيل روفاتصاملإرتفعت 

ثر بشكل طفيف على هامش أمما  %9.4رتفعت تكلفة املبيعات بنسبة إوقد  .م1015 عام خالل نفس الفرتة من
وقد  .خالل نفس الفرتة من العام املاضي %90.1مقارنة بـ  %71.5هامش الربح للسنة احلالية  بلغحيث الربح، 

مقارنة بنفس  %1.5واإلطفاء( بنسبة  مصروفات اإلهالكو  املبيعاتتكاليف بإستثناء التشغيلية )املصروفات  اخنفضت
 ستثمارات الشركةإ مليون لاير بسبب زيادة 1.0نحو الفرتة من العام املاضي، فيما ارتفعت تكاليف اإلهالك واإلطفاء ب

 يف توسعة شبكات االتصاالت املتنقلة والثابتة ملقابلة الطلب املتزايد على خدمات النطاق العريض.
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 األربــاح 
خالل نفس الفرتة من العام  14.6مقارنة بـ مليون لاير  14.9 بلغتبعد الضريبة صافية  ا  أرباح اجملموعة حققت

سائر اليت تكبدهتا الشركات التابعة اخل بعوامل منها،  األرباحارتفاع صايف تأثر  وقد . %0.6، بزيادة بلغت ضياملا
 .األخرى وااليرادات  واالستثمار التمويل ايرادات ، واالخنفاض يفلعمانتل

خالل  لاير 0.046مقارنة ب   ،م1016 مارس 11خالل الفرتة املنتهية يف  لاير 0.046 بلغ عائد السهم الواحد
   .م1015نفس الفرتة من عام 

 

 قاعدة المشتركين:
 مارسكما يف مليون مشرتك   1.165خلدمات الثابتة واملتنقلة حنو ا كل من  يفبلغ عدد مشرتكي الشركة بالسلطنة 

 ةمسجل مليون مشرتك 1.169 بمقارنة  )غري شاملة ملشرتكي شركات إعادة البيع املرتبطة مع عمانتل(م 1016
 . م1015 عامنفس الفرتة من عن  %1.0قدره  ا  رتفاعإ

 الشركات التابعة:

، ويبلغ رأس املال املدفوع  4Trustار مشرتك مع شركة مإستث: هي عمان للبيانات الرقمية ش م م (1)
 مارسإيرادات الشركة بنهاية إرتفعت  . وقد%60لك عمانتل منها نسبة تمتحيث لاير،  للشركة مليون

خالل نفس مليون لاير  0.6مقارنة بـ  %11.5بنسبة  ا  رتفاعإ حمققةلاير  مليون 0.7  لتصل إىل م1016
م 1016 مارسالفرتة املنتهية يف لاير خالل  مليون 0.17، وبلغت خسائرها الفرتة من العام املاضي

 .م1015خالل عام  مليون لاير 0.16سائر قدرها خبمقارنة 

من قبل عمانتل وستكون مسؤولة عن إرساء وصيانة   %100هي شركة مملوكة بنسبة عمانتل فرنسا:  (1)
حيث  ا  عاملي ا  نح تأسيس هذه الشركة عمانتل حضور وسيميف فرنسا،  1-آسيا أفريقيا وأوروبا كيبل

وفر تاألوسط الذي ميتلك نقطة إرساء يف اإلحتاد األورويب وس قستكون املشغل الوحيد من منطقة الشر 
 ألسواق اإلحتاد األورويب 1-آسيا أفريقيا أوروبا ل يبكيف حتالف   جلميع املسامهني نقطة وصول مفتوحه

 م.       1016اخلدمة يف عام  1-آسيا أفريقيا أوروبا ل يبكمن املتوقع أن يدخل  و 

ا يف شركة وورلد كول اهتاستثمار خبفض قيمة  عمانتل قامتوورلد كول الباكستانية المحدودة:  شركة (1)
يارات مع إدراة شركة وورلدكول على دراسة خإدارة عمانتل  تعمليا ، وحال1015الباكستانية يف عام 

                                                                                                                                                              .خمتلفةسرتاتيجية إ
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 الشركات الشقيقة:

من أسهم  %40.16متتلك عمانتل حاليا  حصة قدرها  شركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع:ال (1)
 %61م بنسبة 1016الشركة العمانية لأللياف البصرية. ارتفعت إيرادات الشركة كما يف هناية مارس 

وحققت م. 1015مليون لاير خالل نفس الفرتة من عام  4.191مليون لاير مقارنة بـ  6.141لتصل إىل 
مارس  11مليون لاير خالل الفرتة املنتهية يف  0.601الشركة أرباحا  صافية بعد خصم الضرائب بلغت 

 م. 1015مليون لاير يف ذات الفرتة من  0.141م مقارنة بـ 1016

من أسهم شركة )انفوالين(، وقد منت إيرادات الشركة   %45متتلك عمانتل  :خط المعلومات ش.م.م (2)
مليون لاير  1.115مليون لاير مقارنة بـ  1.761لتصل إىل  %11م بنسبة 1016مارس  11كما يف 

ألف  91م. فيما حققت الشركة أرباحا  صافية بعد خصم الضرائب بلغت 1015خالل نفس الفرتة من 
ألف لاير حققتها الشركة يف ذات الفرتة من  61م مقارنة بـأرباح بلغت 1016لاير للفرتة املنتهية يف مارس 

 .%45.1بنمو قدره  م1015

 حصة الشركة في السوق
 موبايل( حبوايل تلمن املشرتكني يف السوق )شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمان )النقال( تلتقدر حصة شبكة عمان

 الثابتخدمات اهلاتف  يفمن املشرتكني حصة عمانتل فيما تبلغ .  %51.6مع حصة إيرادات بنسبة  59.1%
    .%94.7مع حصة إليرادات بنسبة  %79.1 آجل الدفع ومسبق الدفع ()

 لية اإلجتماعية :المسؤو 
لية اإلجتماعية ؤو عدد من املبادرات والربامج اخلاصة باملس بتنفيذ، قامت عمانتل بدعم اجملتمع والبيئةيف إطار إلتزامها 

لعدد من املؤسسات والفعاليات ومن أهم هذه  م وقدمت الدعم1016 مارس 11املنتهية يف  أشهر ةالثالثخالل 
 :بادراتامل

، وقعت عمانتل مذكرة تفاهم مع جامعة واالتصاالت املعلومات  اخلاصة بقطاع تقنيةمبادراهتا كجزء من  -1
برنامج تدرييب تنفيذ نيان لو ديوكلية كال (جيوتيكواجلامعة األملانية للتكنولوجيا يف عمان )السلطان قابوس 

، ومذكرة تفاهم مع جامعة السلطان قابوس للبحوث  االتصاالتو تقنية املعلومات قسم  داخلي لطالب
جهاز لوحي  1500لتوفري والتعليم ىل مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية إاخلاصة باالتصاالت، باالضافة 

 للمدارس.
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عية بالسالمة املرورية ، للتو برامج اليت نفذهتا الشركة إخراج  مبادرات املسؤولية االجتماعية األخرى تضمنت  -1
دعم يوم اليتيم العريب ، ومبادرات اخرى و لنشر ثقافة الرياضة، والتعليم ومبادرات مشرتكة مع وزارة الرتبية 

  دار العطاء . مجعية لدعم أنشطة وبرامج

 

 أهم الفعاليات :
 لدعم خمتلف القطاعات يف اجملتمع اليت تقام يف السلطنةاملهمة و العديد من الفعاليات واألنشطة برعاية عمانتل قامت 

 :ومن أمهها
 .أحد أبرز الفعاليات الثقافية املقامة على أرض السلطنة وهو – 1016مهرجان مسقط السنوي رعاية  -1

 يتالسيارات المن خالل توفري أسطول من  1016طواف عمان العاملي لسباق الدراجات اهلوائية ة رعاي  -1
 العامليني.  املتسابقنيملرافقة  الشركةمل هوية حت

فعاليات االتصاالت شراكتها املستدامة مع  يف إطار م1016رعاية معرض تقنية املعلومات والتكنولوجيا   -1
 وأنشطة تقنية املعلومات الرئيسية يف اجملتمع.

 
 الرؤية المستقبلية:

زيادة بيتمثل  ولاأل :أساسية بثالثة عوامل ا  متأثر تغريات كبرية  م1016العماين يف عام يشهد قطاع االتصاالت س
املشغل الثالث للهاتف  دخولاحتمال ، ومنها  ةالتنظيمياالطر يف  املتوقعة املنافسة احمللية من خالل التغيريات الكبرية

 .االتصاالت اجلديدتنظيم الربط البيين وقانون الولوج على الشبكات و وتنظيم  جديدة واصدار تراخيصاملتنقل، 
من قبل  زيادة املنافسة يف الثالث، فيما يتمثل العامل سعار النفط أخنفاض إ النامجة عن راثآلابمل الثاين االعيتمثل و 

البيئة التنافسية زيادة يف جمال خدمات الصوت والرسائل واحملتوى، باإلضافة إىل توقعات  (OTTشركات توفري احملتوى )
 تشكل حتديات لفرص النمو.واليت 

ن تأثري إخنفاض اسعار النفط رمبا سيكون هلا تأثريات على مستوى إنفاق االفراد ختذاها للحد مإمت ن التدابري اليت إ
  يف االنفاق على خدمات االتصاالت. يؤثري اخنفاض يف القوة الشرائية قد أوالشركات، وتتوقع عمانتل أن 

 
اق العريض، حيث ستخدام خدمات الفيديو ليكون احملرك الرئيسي لنمو سوق النطإويستمر يف الوقت احلايل زيادة 

طالق عمانتل حللول البث التلفزيوين عرب إىل إباإلضافة  Netflixطالق العاملي خلدمة إلم ا1016شهد بداية عام 
 النطاق العريض خلدمات اهلاتف الثابت واملتنقل.  سعاتمما يؤدي إىل زيادة الطلب على سرعة و نرتنت اخلاصة هبا، إلا

 



 .م.ع.عشلشركة العمانية لالتصاالت ا
 م 6102نتائج الربع األول للسنة المالية تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــة5/5صفحــــــ
 

السوق ومواصلة  ن الشركة يف وضع جيد لريادةإ، ف(1.0)الثالثة "عمانتل  تهايسرتاتيجإلعمانتل ومن خالل تنفيذ 
وحلول  تيف توفري منتجاالتوسع  من خاللحتسني جتربة املشرتك و  زيادة حصة الشركةسرتاتيجية على إلا تركزو  النمو.

  . اإليراداتعلى مواصلة منو  انتلسيمكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية عم. و ة يف بناء ومتكني البيئة الرقميةاملسامهو مبتكرة 
. املشرتكجل تعزيز جتربة ألتلبية الطلب املتزايد على خدمات البيانات من  يف توسعة الشبكةستثمار إلوتواصل عمانتل ا

فضل أ، حيث يتيح هلا تقدمي ووضعها كناقل احلركة للمشغلني اآلخرين يف املنطقةسرتاتيجية الشركة إىل إهذا باإلضافة 
 . ت للشركات الدوليةاخلدما

 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 

موظفي الشركة على تفانيهم وإخالصهم يف العمل، وإننا على ثقة تامة بأن جمموعة عمانتل سوف تتمكن التنفيذية و 
 من مواصلة هذا األداء اجليد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميز. 

ة لسوق املال هيئة تنظيم االتصاالت، واهليئة العامو ىل وزارة املالية، وزارة النقل واالتصاالت، إوالشكر أيضا موصول 
 على تعاوهنم املخلص ومسامهاهتم يف إجناح عمليات جمموعة عمانتل. 

نيابة عن أعضاء جملس اإلدارة وكافة العاملني بالشركة أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم اإلمتنان  ويف اخلتام، يشرفين
على قيادتة  -ه اهلل ورعاهظحف -للمقام السامي ملوالنا حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

    احلكيمة داعني اهلل عزوجل أن ميد يف عمر جاللته وميتعه بالصحة والعافية لقيادة مسرية اخلري والنماء لعمان وشعبها.
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 
 
 

 المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي 
 س مجلس اإلدارة رئي                                         


