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                    المساهمون الكرام

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

 .م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 األداء التشغيلي للمجموعة

ً مبلغتتم 2022 يونيوللفترة المنتهيتتة في إيرادات المجموعتتة بلغتت  . اإليرادات   ـمليون لاير مقتتارنتتة ب1294,6 قتتدر  ا

مجموعة  اإليرادات المحققة من. وتشتتتتتتمل إيرادات المجموعة م2021مليون لاير للفترة المماثلة من عام  1194,1

 مليون لاير. 1022 ، والتي ساهم  بإيرادات بلغ  زين
 

مليون لاير للفترة المماثلة    265,7مقارنة بـتتت مليون لاير   276,8مبلغ وقدر   (األداء المحلي)عمانتل  إيرادات بلغ 

خدمات الدفع اآلجل والنطاق العريض  من خالل بشتتتتكل رئيستتتتي . وقد ستتتتاهم نمو اإليرادات المحققةم2021من عام 

 .الثاب 

 

مليون   1,007.6مقارنة بـتتتتتتت مليون لاير  1083,2 ي مصاريف المجموعة التشغيلية إلىإجمال ارتفع . المصروفات

 ٪.7,5 اقدره رتفاعام أي بنسبة 2021في العام  للفترة المماثلةلاير 

 

مليون   128,6  بلغ  % 18,4بنسبة  بعد خصم الضرائبصافية ال نمواً في األرباح المجموعةحقق  . األربــــــــــا 

 بعد خصم حقوق األقلية بلغ صافي ربح الفترةو .م2021عام حققتها المجموعة في مليون لاير  108,6 ـتتلاير مقارنة ب

 ٪.6,8بزيادة قدرها أي   م2021مليون لاير في عام  32,4مليون لاير مقارنة بـ   34,6 مبلغاً قدر 

 

م مبلغ 2022 يونيوالمنتهية في  الستتتتةبلغ  صتتتافي االرباح للعمليات المحلية لالشتتتهر . ةســـل نالالعمليات المحلية في 

ـ   37,3وقدر   م. ويعود ارتفاع االرباح الى النمو 2021مليون لاير للفترة المماثلة من عام  36,1مليون لاير مقارنة ب

٪( وايرادات النطاق العريض الثاب  11,7المستتتدام في ايرادات خدمة الهاتف المتنقل للدفع اآلجل )نمو ستتنوي بنستتبة 

  بها عمليات التحصتتيل ٪(، باالضتتافة الى ترشتتيد النفقات، وانخفاص مخصتت  قيمة الممم المدينة )التي ستتاهم2,1)

 الجيدة( واإلهالك.

لاير  0.043لاير عماني مقارنة بـتتتتتتت  0.046م 2022 يونيوفي المنتهية  فترةخالل الربح المجموعة للسهم الواحد بلغ 

 م.2021ماني للفترة المماثلة من عام ع
 

 قاعدة المشتركين:

 مليون 3.166 لمتنقلة نحواالخدمات الثابتة وفي كل من  م 2022 يونيو 30 بلغ عدد المشتتتتتتتركين بالستتتتتتلطنة كما في

 مليون مشترك ، مسجالً  3.215بـ  مقارنة )غير شاملة مشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل(  مشترك

ضاً ا سبة نخفا شركات بلغ إجمالي قاعدة المشتركين فيما  ،العام الماضيعن نفس الفترة من ٪ 1,5بن شاملة مشتركي 

 .مشترك للعام الماضي 3,8مقارنة بـ  مليون مشترك 3.719 إعادة البيع
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 الشركات التابعة:

 : شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين(
 

بالغة  م2022 يونيومليون لاير في  1022.4بلغ  إيرادات مجموعة زين  لة ال مقارنة بإيرادات الفترة المماث

مليون لاير مقارنة بالفترة المماثلة  394.5 الضرائب واإلهالكمليون لاير. بلغ  األرباح قبل الفوائد و 932.4

سبة  385.4من األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك البالغة  ًضا بن ٪. 2,3مليون لاير مسجلة انخفا

 يون لاير في الفترة السابقة.مل 115.3 مليون لاير مقارنة بـ 135.4بلغ صافي الربح 

 مليون في الفترة السابقة.  48مليون مقارنة بـ  52 ٪ إلى7ي قاعدة عمالء مجموعة زين بنسبة ارتفع إجمال
 

 حصة الشركة في السوق

تصتتاالت المتنقلة في الستتوق )شتتاملة شتتركات إعادة البيع لشتتركة عمانتل( إلتقدر حصتتة شتتبكة عمانتل من مشتتتركي ا

حصتتتتة عمانتل من المشتتتتتركين في خدمات الهاتف الثاب  فيما تقدر ٪. 58,6تبلغ وبحصتتتتة إيرادات ٪ 50.4 بحوالي

 ٪.80.3وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٪ 71.1( )آجل ومسبق الدفع

 

 شكر وتقدير:

على دعمهم  المخلصينم  الفرصة لإلعراب عن خال  الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام ومشتركينا ننتهز هوفي الختام 

، كما نود أن نعرب عن تقديرنا لإلدارة التنفيمية وموظفي الشركة الجيدة النتائجالمستمر المي ساعدنا في تحقيق هم  

إننا على ثقة تامة بأن مجموعة بفضل دعمكم ف. وحتى في ظل التحديات الحالية على تفانيهم وإخالصهم في العمل

 .فضلمستويات أوالوصول الى عمانتل سوف تتمكن من مواصلة هما األداء الجيد 

 

 متنان للمقام الساميأن أعرب عن خال  الشكر وعظيم اال عضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشركةنيابة عن أ

الحكيمة لهما البلد  هعلى قيادت  -حفظه هللا ورعا  -لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم 

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

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 
 

                                                                                       

  دارةاإلمجلس رئيس  

 


