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                     المساهمون الكرام

يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل) أن أقدم لكم ملخصاً عن نتائج عمليات الشركة 
 م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

  

  األداء التشغيلي للمجموعة

مبر  ٣١المنتهية في المالية  للفترةإيرادات المجموعة بلغت . اإليرادات ً مبلغم ٢٠٢١ديس مليون لایر  ٢٤٠٨٫٣ قدره ا
مل إيرادات المجموعة م٢٠٢٠مليون لایر للفترة المماثلة من عام  ٢٥١١  ـمقارنة ب  اإليرادات المحققة من. وتش

  مليون لایر. ١٨٨٧ ، والتي ساهمت بإيرادات بلغت مجموعة زين

مليون لایر للفترة المماثلة  ٥٣٣٫١مقارنة بـ مليون لایر  ٥٣١٫٤مبلغ وقدره ) األداء المحليعمانتل ( إيرادات بلغت
اهم نمو اإليرادات المحققة في خدمات الدفع اآلجل والنطاق العريض الثابت وم٢٠٢٠من عام  عات . وقد س مبيعات س

   .م٢٠٢١لعام تحسين هوامش األداء لكابالت في ال

مليون  ٢٠٩٦٫٤مقارنة بـ مليون لایر   ٢٠٣٠٫٦ إجمالي مصاريف المجموعة التشغيلية إلى  نخفضإ. المصروفات
  ٪.٣٫١ اانخفاض قدرهم أي بنسبة ٢٠٢٠في العام  للفترة المماثلةلایر 

اح ـ مليون  ٢٢٩ ـمليون لایر مقارنة ب ٢٣٣٫٦  الضرائب بلغتالمجموعة أرباحاً صافية بعد خصم حققت . األربـ
مليون لایر  ٦٧٫١ مبلغاً قدره بعد خصم حقوق األقلية بلغ صافي ربح الفترةو .م٢٠٢٠عام حققتها المجموعة في لایر 

  ٪.٠٫٢بزيادة قدرها أي   م٢٠٢٠مليون لایر في عام  ٦٦٫٩مقارنة بـ 

  

لطنالالعمليات المحلية في  افي ربح . ةس جالً مليون لایر  ٧٣٫٢م مبلغاً قدره ٢٠٢١العام بلغ ص بة انخفاض مس بنس
منت  ،ومن باب العلمم. ٢٠٢٠نتائج العام  معمقارنة بال٪ ٥٫٣ يدمبلغ ناتج عن م ٢٠٢٠العام أرباح تض في  ترش

اريف لمرة واحدةال افي كان حيث  ،مص مليون لایر  ٧٣٫٢مع قارنة بالممليون لایر  ٦٨٫٢ربح بدون ذلك التوفير الص
  ٪ على أساس سنوي.٧٫٣في األرباح بنسبة وهو ما يمثل زيادة 

للدفع اآلجل  نقالدمة الهاتف الخونمو  السعة ذات الهامش المرتفعمبيعات من ل كالجيد األداء هذا  في تحقيقساهم قد ل
نوي) وإيرادات النطاق العريض الثابت (١٩٫٢( اس س نوي) ٩٫١٪ على أس اس س على الرغم من وذلك ٪ على أس

خفض تكاليف التشغيل والصيانة واالستهالك كما كان لجهود المدفوع مسبقًا.  نقالالتراجع في قطاع إيرادات الهاتف ال
   . دوراً في تحسين النتائج لترشيد المصروفاتضمن اإلجراءات االستباقية 

 ٠٫٠٨٩لایر عماني مقارنة بـ  ٠٫٠٨٩م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  فترةخالل الربح المجموعة للسهم الواحد بلغ 
  م.٢٠٢٠لایر عماني للفترة المماثلة من عام 

  

  توزيعات األرباح

وتبلغ نسبة بيسة للسهم خاضعة لموافقة الجمعية العامة للشركة،  ٥٥أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 
  .٪ من أرباح المجموعة٦١٬٥العوائد 
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  المشتركين:قاعدة 

لطنة كما في تركين بالس مبر  ٣١ بلغ عدد المش  مليون ٣٫٢٠٧ لمتنقلة نحوافي كل من الخدمات الثابتة وم ٢٠٢١ديس
  مليون مشترك ، مسجالً  ٣٫٢٦٧بـ  مقارنة (غير شاملة مشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل)  مشترك

سبة نخفاضاً ا شاملة مشتركي شركات بلغ إجمالي قاعدة المشتركين فيما  ،الماضيالعام عن نفس الفترة من ٪ ١٬٨بن
 مليون مشترك. ٣٫٧ إعادة البيع

  

  الشركات التابعة:

  : شركة االتصاالت المتنقلة (مجموعة زين)
  

غت إيرادات مجموعة زين  مبر  ١،٨٨٧٫٠بل لة ٢٠٢١مليون لایر في ديس بإيرادات الفترة المماث م مقارنة 
تهالك  ١،٩٨٨٫٥البالغة  رائب واإلهالك واالس مليون  ٧٨٠٫٢مليون لایر. بلغت األرباح قبل الفوائد والض

تهالك البالغة  رائب واإلهالك واالس م الفوائد والض  ٨٢١٫١لایر مقارنة بالفترة المماثلة من األرباح قبل خص
مليون لایر  ٢٥٤٫٨ مليون لایر مقارنة بـ ٢٤٩٫٨٪. بلغ صافي الربح ٥٫٠مليون لایر مسجلة انخفاًضا بنسبة 

  في الفترة السابقة.

بة  مليون في الفترة  ٤٧٫٨مليون مقارنة بـ  ٤٨٫٩٪ إلى ٢ارتفع إجمالي قاعدة عمالء مجموعة زين بنس
  السابقة. 

 

  حصة الشركة في السوق

تركي ا بكة عمانتل من مش ة ش ركة عمانتل)إلتقدر حص ركات إعادة البيع لش املة ش وق (ش االت المتنقلة في الس  تص
ة إيرادات ٪ ٥١٬٩ بحوالي تركين في خدمات الهاتف الثابت ٪. ٦٠٬٢تبلغ وبحص ة عمانتل من المش فيما تقدر حص

  ٪.٨٠وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٪ ٧٠٫٠) (آجل ومسبق الدفع

  

  لية اإلجتماعية :ؤوالمس

المسؤولية اإلجتماعية  طارإفي  مبادراتالمن  اً دشنت عمانتل عددفي إطار إلتزامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة،  
  :م٢٠٢٠عام وفيما يلي قائمة بأهم المبادرات واألنشطة التي تمت خالل وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات والبرامج، 

مراكز  ٣تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم االتصاالت لعمل  مراكز بيع وصيانة اجهزة االتصاالت: .١
فرص عمل  ايجادفي كل من محافظة مسقط ومحافظة مسندم بهدف  لصيانة وبيع اجهزة االتصال وملحقاتها

  للعمانيين من ابناء اسر الضمان االجتماعي.

دعمت عمانتل الجهود المبذولة للحد من اآلثار المترتبة عن إعصار شاهين االستوائي في : إعصار شاهين .٢
اإلدارة بالتبرع بمبلغ نصف مليون واليات محافظة الباطنة. حيث قامت الشركة بناًء على توجيهات مجلس 

لایر عماني للهيئة العمانية لألعمال الخيرية كجزء من مساهمة الشركة في تحسين مستوى المعيشة لألسر 
 . وقد تم اإلفصاح عن ذلك من اإلعصار المتضررة

الخيرية لدعم األسر  لألعمالحملة خيرية بالتعاون مع الهيئة العمانية  دعم األسر المتضررة في الباطنة: .٣
  المتضررة من األمطار والعواصف الرعدية.

بعد أن أغلق ألكثر من االبتكار  مركزقامت عمانتل بإعادة افتتاح  اإلبتكار من عمانتل: مركزإعادة افتتاح  .٤
دعم االبتكار للحفاظ على مكانة عمانتل الرائدة في مجال يهدف المركزالى . COVID-19  عام بسبب
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ً الواعدة التي تتوافق استراتيجي في سلطنة عمان واالستثمار في مجموعة من الشركات الناشئة التكنولوجيا  ا
 .(ICT)  مع عمانتل خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ؤولية االجتماعية األخرى: .٥ طة المس انية أنش ندوق  ، حملة عمانتل الرمض برنامج آوتوارد باوند عمان، ص
ة  االت وتقنية النانو،البحوث الخاص ة،   Upgrade وبرنامج بتقنية المعلومات واالتص خه الخامس النس

عداد) تدريبي (إ عالي  البرنامج ال عاون مع  وزارة التعليم ال بالت قدم  بالتوظيف ي تدريبي مقرون  (هو برنامج 
ة إدالل والبحث العلمي واالبتكار)،  ة رقمية عمانية تهدف إلى2.0منص ة ادالل أول منص إثراء  (منص

باب العربي)  تهدف الش ية لعدد منح  ،المحتوى العربي وتس مان األجتماعي ١١دراس (دعم   طالب من الض
نة الثانية)،  خة الثالثة من جائزة "مباِدرة"مادي للس لطنة بيوم النس ( تم اإلعالن عنها خالل احتفاالت الس

وات  تهدف  جمعيات المرأة العمانية والعض اهمات المرأة العمانية وهي تس بات لها الالئي لديهن مس المنتس
رطانبارزة في محيط مجتمعاتهن)،  اهمت عمانتل بالتعاون مع الجمعية العمانية  الجمعية العمانية للس ( س

رطان بتزويد  عون للعالج الكيماوي واإل ٣٧٠للس رطان الذين يخض ى الس عاعي بالمكمالت الغذائية مرض ش
ً مجان (دفعة مالية للسنة الثالثة)،  للتحصين، مركز االبتكار ونقل التكنولوجياالمشاركه في الحملة الوطنية )، ا

  .(الدفعة المالية للسنة الثانية)  منهج تقنية المعلومات والبرمجة

  

  الرؤية المستقبلية:

 ،قتصاديات العالمية والمحلية وقطاع االتصاالت على وجه الخصوصإلاتلقي بظاللها على  Covid-19 جائحة تزال ال 
تسريع برامج التطعيم تتزايد توقعات العودة إلى الوضع الطبيعي ومن المتوقع أن يعود االقتصاد المحلي تدريجياً ومع 

توخي ال يمكن التنبؤ بها لذلك تتطلب منا للفيروس عن هذا الناشئة لمتحورات اإلى سيناريو النمو. ومع ذلك فإن تأثير 
أدى حيث  تصاالت بشكل عامإلفريدة لقطاع ارصاً فيوفر الوضع الحالي إال ان على الرغم من هذه التحديات و الحذر. 

(العمل لمقابلة المطلوبة  اتومقدار السع"الوضع الطبيعي الجديد" إلى تحول كبير في كيفية استخدام خدمات االتصاالت 
اإلنترنت وتوسيع نطاق جارية عبر زيادة في المعامالت التتظهر ل) 4IRوتسريع الثورة الصناعية الرابعة (، من المنزل

 .الخدمات الرقمية

غل الثالث، نرى تأثيرمع  ية الحالية.   كبيراً اً بدء عمليات المش اراوعلى ديناميكيات التنافس وق العماني إش ت يظهر الس
حة  بع تدل واض هد حيث تعلى التش ائل) خدمات إيرادات ش وت والبيانات والرس ية (مثل الص اس االت األس االتص

ً انخفاض تركين. لقد فرض وكذلك في اعداد  ا غل الثالث بالفعل مزيدالمش غلين من ا اً دخول المش لتحديات على المش
ية  الحاليين اس االت األس وق خدمات االتص يناريو يؤدي إلى نمو س توى القريب وال نرى س إلى المدى على المس

 ما لم يحدث تحول كبير في وضع االقتصاد الكلي.توسط الم

ه تمر لخدماتفي الوقت نفس  Youtubeو  WhatsAppو  Netflixمثل  )OTTتطبيق المحتوى ( ، يؤدي النمو المس
غلين إلى   Instagramو زيادة الطلب على وحدات عرض النطاق الترددي، والذي يمثل من حيث المبدأ إمكانية المش

غلي المحتوى العالميرواج زيادة اإليرادات. ومع ذلك، فإن على  يطرة مش الذين يتمتعون  ينالخدمات المجانية وس
من قاعدة عمالء عالمية مع تعرضهم لقوانين وتشريعات محلية محدودة تجعل من الصعب على  ستفادةإلابالقدرة على 

افة االت المحليين التنافس على خدمات القيمة المض غلي االتص عة إل. عالوة على ذلك، ال يزال امش تثمار في توس س
غلين مما  كل عبئاً كبيراً على المش ية المطلوبة لدعم هذا الطلب المتزايد يش اس بب في تقليل الالبنية األس هوامش تس

 .الربحية

غلين إيجاد التمويلوفي ظل هذه الظروف عب على المش يكون من الص بكات لإل الالزم ، س تثمارات المطلوبة في ش س
بكات الجيل الخامس التي توفرها الجودةالخدمات الفائقة  وعلى الرغم من. 5Gالجيل الخامس  رعة  ش من حيث الس

 Internet ofالمتقدمة وحلول إنترنت األشياء ( مجموعة جديدة من الخدمات الرقميةوإمكانية تطوير  ستجابةقت االوو
Things(بكة تجاربال ت، أثبت ابقة في ترقية الش  تقنيةال هذه أن تحقيق العوائد من 4G الجيل الرابع كإدخال تقنية الس

ً المتقدمة يشكل   الستخدامالحقيقية مؤشرات ال، لن تصبح وكما هو الحال مع كل تقنية جديدة. على المدى القصير تحديا
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حة إال بعد  تطبيقات هذه التقنية ار إواض بكةنتش ي ،الش كل وس غلين معذلك ش لة للمش وكيفية  تحديد توقيتجل أمن ض
  تسريع نشر شبكات الجيل الخامس.

  

ع الحالي ومن أجل تعزيز مكانتنا  وء الوض يينكأحد الممكنين في ض اس ، قمنا طموحات عمان الرقميةتحقيق ل األس
تراتيجيتنابتطوير  تدام". " نحو آفاق جديدة الجديدة  اس تراتيجيتناتعتمد ولتحقيق نمو ربحي مس كل  اس  كبيرالجديدة بش

ية التي بدأت  تراتيجية في إطار على مبادرات التحول الرئيس القيمة من  ايجادمن خالل التركيز على  ٣٫٠عمانتل اس
. باستمرارمن الرؤى والبيانات باإلضافة إلى الوظائف الرقمية لتحسين جودة خدماتنا  االستفادة عبر أنشطتنا األساسية

خدمات مبنية على قيمة جديدة  ايجادولتنويع  eco-system فإننا نعكف حاليا على بناء نظام تعاوني، اإلضافة إلى ذلكب
 .وفرها السوقتالتي  فرص الجديدةالخدمات القيمة المضافة وباإلضافة الى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  قطاع

بق  افة إلى ما س ع قامت عمانتل إض وابطبوض يطرة على ا ض ددة للس مان تقليل تأثير جائحة مش  ١٩كوفيد إلنفاق لض
  .األساسية االستراتيجيةفي المجاالت  االستثمارفي  االستمرارمع 

  

  شكر وتقدير:

ذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام ومشتركينا األوفياء على دعمهم ننتهز هوفي الختام 
كما نود أن نعرب عن تقديرنا لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ، الجيدة المستمر الذي ساعدنا في تحقيق هذه النتائج

إننا على ثقة تامة بأن مجموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة بفضل دعمكم فعلى تفانيهم وإخالصهم في العمل. و
  .فضلمستويات أوالوصول الى هذا األداء الجيد 

  

 متنان للمقام الساميأن أعرب عن خالص الشكر وعظيم االأود  نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشركة
على قيادته الحكيمة لهذا البلد   -حفظه هللا ورعاه -لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم 

لخير والنماء لقيادة مسيرة اوالعمر المديد وجل أن يمد في عمر جاللته ويمتعه بالصحة والعافية  العزيز داعين هللا عز
     لعمان وشعبها.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

  
  

                                                                                         

   دارةاإلمجلس رئيس   
 


