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                    المساهمون الكرام

يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( أن أقدم لكم ملخصاً عن نتائج عمليات الشركة 

 .م2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 األداء التشغيلي للمجموعة 

مليون  1242مليون لاير مقارنة بـ        1194,1م 2021 يونيوبلغت إيرادات المجموعة للفترة المنتهية في . اإليرادات

 . م2020لاير للفترة المماثلة 

من  للفترة المماثلةمليون لاير  288,1مليون لاير مقارنة بـ  265,7 مبلغ وقدره بلغت إيرادات عمانتل )األداء المحلي(

 يرادات أعمال الجملةإيرادات المحققة من خدمات الدفع اآلجل، والنطاق العريض الثابت، واإلساهم نمو . م2020عام 

يرادات إ وذلك على الرغم من إنخفاض، م2021األول من عام  نصفاإلجمالي لل الهامشتعزيز في  السعاتمن بيع 

 .بسبب التحديات ووضع السوقاً الهاتف المتنقل المدفوعة مسبق
 

شغيلية إلى  نخفضإ. المصروفات صاريف المجموعة الت مليون  1038,6مقارنة بـ        مليون لاير  1007,5إجمالي م

 .٪3 إنخفاض بلغت ي بنسبةأ، م2020 من عام للفترة المماثلةلاير 

 
مليون  100.5مليون لاير مقارنة بـ     108,6 بلغتأرباحاً صافية بعد خصم الضرائب حققت المجموعة  .األربــــــــا 

مليون لاير  32.4 للفترة وق األقلية حق خص      مبعد كما بلغ ص      افي الرب     .م2020عام حققتها المجموعة في لاير 

 .2020مليون لاير عماني في عام  24عماني مقارنة بـ 

 

م على الرغم من التحديات الكبيرة 2021من عام  شهدت العمليات المحلية في السلطنة اداء جيدا خالل الربع الثاني

مليون لاير أي بزيادة قدرها  36,1التي نتجت عن إنتشار جائحة كورونا، حيث بلغ  صافي االرباح مبلغ وقدره 

في خدمة  كبيرم. ويعود ذلك الى تحقيق هامش أعلى من قبل مبيعات السعات، والنمو ال2020مقارنة لعام  14%

وقد تم استكمال ٪(. 10.7٪( وايرادات النطاق العريض الثابت )19.5لدفع اآلجل )نمو سنوي بنسبة الهاتف المتنقل ل

  .ذلك من خالل تخفيض المصاريف التشغيلية واإلدارية الناتجة عن اإلجراءات االستباقية من اجل ترشيد النفقات
 

ً مبلغم 2021 يونيوالفترة المنتهية في خالل بلغ رب  المجموعة للسهم الواحد   0.032لاير مقارنة بـ  0.043 قدره ا

 .م2020لاير للفترة المماثلة من عام 
 

 قاعدة المشتركين:

 مليون 3.215 في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة نحوم 2021 يونيو 30في  بلغ عدد المش  تركين بالس  لطنة كما في

مليون مش  تر  ، مس  جالً  3.2 بـ        مقارنة )غير ش  املة مش  تركي ش  ركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل(  مش  تر 

ً إ ش   املة مش   تركي ش   ركات بلغ إجمالي قاعدة المش   تركين فيما  ،م2020عن نفس الفترة من عام ٪ 0,5بنس   بة  رتفاعا

 مليون مشتر . 3.8 إعادة البيع

 

 الشركات التابعة

 : شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين(
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مقارنة  م2021 يونيومليون لاير في  932,4 لغتحيث ب %2,9س      جلت إيرادات مجموعة خين انخفاض      اً بنس      بة 

ستقطاع الفوائد والضريبة ابلغت األرباح قبل و .مليون لاير 961التي بلغت  في العام الماضي بإيرادات الفترة المماثلة

ً مس  جلة انخفامليون لاير  409.4البالغة  العام الماض  ي مقارنة بالفترة نفس  ها من،  مليون لاير 385,4 واإلهال   ض  ا

 .الفترة السابقة عنمليون لاير  116,6مليون لاير مقارنة بـ  115,3بلغ صافي الرب  بينما  .٪5,8بنسبة 

 

مليون في الفترة  47,6مليون مقارنة بـ  48.3إلى لتصل ٪ 1,3إجمالي قاعدة عمالء مجموعة خين بنسبة  رتفعا

 .السابقة

 بقيمة مرحلية أرباح نقدية م، بتوخيع 2021يوليو  14وقد أوصى مجلس اإلدارة في االجتماع الذي تم عقده بتاريخ 

فلس للسهم  33فلوس للسهم الواحد وذلك من ضمن اإللتزام بسياسة توخيع األرباح السنوية للشركة بما قيمته  10

 .الواحد كحد أدنى

 حصة الشركة في السوق

ش  بكة عمانتل من مش  تركي االتص  االت المتنقلة في الس  وق )ش  املة ش  ركات إعادة البيع لش  ركة عمانتل( تقدر حص  ة 

صة إيرادات ٪ 53 بحوالي شتركين في خدمات الهاتف الثابت )آجل ٪. 59,5تبلغ وبح صة عمانتل من الم فيما تقدر ح

 ٪.79,6وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٪ 69( ومسبق الدفع
 
 

 براجبيع األ

 

. الس      لطنةبرج اتص       االت في  2890، وافق مجلس إدارة الش      ركة على بيع وإعادة ت جير م2021أبريل  25في 

وس  تدخل في في الدولة  س  تبيع عمانتل أص  ول البنية األس  اس  ية غير النش  طة لش  بكة الهاتف المتنقل ،وبموجب االتفاقية

سية طويلة المد صول  ىأتفاقية رئي ستغالل هذه األ شركة بموجبها في أ ستمر ال سيطرة . ت ستبقى عمانتل مالكة وم كما 

. ت و الملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكتهاعلى الشبكة النشطة وكذلك نطاقات الطيف الترددي والبرمجيات، و التقنيا

وسيتم أستخدام عائد البيع في خفض المديونية، ودعم االستثمارات االستراتيجية في الجيل القادم من التقنيات المتقدمة، 

شركةو صة باإلغالق المالي.  .االرتقاء بامكانيات ال شطة الخا من المتوقع أن وويتم حاليا القيام ببعض االجراءات واألن

 م.2021يتم االنتهاء من البيع بحلول نهاية عام 

 

 شكر وتقدير

ذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام ومشتركينا األوفياء على دعمهم ه تنمغنوفي الختام 

ارة التنفيذية وموظفي الشركة ، كما نود أن نعرب عن تقديرنا لإلدالجيدة المستمر الذي ساعدنا في تحقيق هذه النتائج

على تفانيهم وإخالصهم في العمل. وإننا على ثقة تامة ب ن مجموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة هذا األداء الجيد 

 .فضلمستويات أوالوصول الى 
 

السامي نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشركة أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم االمتنان للمقام 

داعيين هللا  على قيادته الحكيمة - حفظه هللا ورعاه -لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم 

 .عزوجل أن يمد في عمر جاللته ويمتعه بالصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان وشعبها

 

 

           ،الم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،والس

 دارةاإلمجلس رئيس  
 

 


