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                    المساهمون الكرام

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

 .م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 األداء التشغيلي للمجموعة 

 1859.2مليون لاير مقارنة بـببببببببب  1802.2م 2021 سببببتمبربلغت إيرادات المجموعة للفترة المنتهية في . اإليرادات

 . م2020مليون لاير للفترة المماثلة 

 للفترة المماثلةمليون لاير  410.1مليون لاير مقارنة بـ  396.9 مبلغ وقدره عمانتل )األداء المحلي(بلغت إيرادات 

 الهامشتعزيز في يرادات المحققة من خدمات الدفع اآلجل، والنطاق العريض الثابت، اإلساهم نمو . م2020عام من 

بسبب اً الهاتف المتنقل المدفوعة مسبقيرادات إ وذلك على الرغم من إنخفاض، م2021من عام  ربع الثالثللاإلجمالي 

 .التحديات ووضع السوق
 

مليون  1548.6مقارنة بـ مليون لاير  1507.6إلى لمجموعة لالتشغيلية  روفاتمصالإجمالي  تنخفضإ. المصروفات

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

 
ـــــا  ــــــ مليون لاير  167,7مليون لاير مقارنة بـببببب  168,1 بلغتأرباحاً بعد خصم الضرائب حققت المجموعة  .األربـ

مليون لاير عماني  48.9 للفترة وق األقلية حق خصبببمبعد كما بلغ صبببافي الرب     .م2020عام حققتها المجموعة في 

 .م2020مليون لاير عماني في عام  46.3مقارنة بـ 

 

مليون لاير  54.7مبلغ قدره  م2021 التسعة اشهر المنتهية في سبتمبرخالل  بلغ  صافي االرباح .العمليات المحلية

آجل الدفع  نقالالاإليرادات المحققة في خدمة الهاتف  تركز نمو .م2020لعام مع امقارنة  %2.3قدره  بانخفاضأي 

التي يواجهها  تحدياتال٪( ، بينما انخفضت إيرادات الدفع المسبق بسبب 9.8٪( ، والنطاق العريض الثابت )20.3)

ى التركيز المستمر على إجراءات تحسين التكلفة إلى إدارة انخفاض صافي الرب  على الرغم من وقد اد السوق.

  انخفاض اإليرادات.
 

ً مبلغم 2021 سبتمبرالفترة المنتهية في خالل بلغ رب  المجموعة للسهم الواحد   0.062لاير مقارنة بـ  0.065 قدره ا

 .م2020لاير للفترة المماثلة من عام 
 

 المشتركين: قاعدة

 مليون 3.303 في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة نحوم 2021 سبتمبر 30في  بلغ عدد المشتركين بالسلطنة كما في

مليون مشترك ، مسجالً  3.286 بـببببب مقارنة )غير شاملة مشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل(  مشترك

شببباملة مشبببتركي شبببركات بلغ إجمالي قاعدة المشبببتركين فيما  ،م2020عن نفس الفترة من عام ٪ 0.5بنسببببة  رتفاعاإ

 مليون مشترك. 3.8 إعادة البيع

 

 الشركات التابعة
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 ــــــة2/3صفحــــــ
 

 : شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين(

مقارنة  م2021 سبببتمبرمليون لاير في  1413.1 لغتحيث ب %3.2سببجلت إيرادات مجموعة نين انخفاضبباً بنسبببة 

سببببببتقطاا الفوائد ابلغت األرباح قبل و .مليون لاير 1458.2التي بلغت  في العام الماضببببببي بإيرادات الفترة المماثلة

مسجلة مليون لاير  611.6البالغة  العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من،  مليون لاير 594.3 والضريبة واإلهالك

ً انخفا  .الفترة السابقة عنمليون لاير   182.9مليون لاير مقارنة بـ  180.9بلغ صافي الرب  بينما  .٪2.8بنسبة  ضا

 

مليون في الفترة  49.6مليون مقارنة بـ  48.4إلى لتصل ٪ 2.3إجمالي قاعدة عمالء مجموعة نين بنسبة  نخفضا

 .السابقة

 حصة الشركة في السوق

تقدر حصببة شبببكة عمانتل من مشببتركي االتصبباالت المتنقلة في السببوق )شبباملة شببركات إعادة البيع لشببركة عمانتل( 

عمانتل من المشببببتركين في خدمات الهاتف الثابت فيما تقدر حصببببة ٪. 60.1تبلغ وبحصببببة إيرادات ٪ 53.6 بحوالي

 ٪.80.1وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٪ 70.3( )آجل ومسبق الدفع
 
 

 

 شكر وتقدير

لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام ومشتركينا األوفياء على دعمهم  ذه الفرصةه غتنمنوفي الختام 

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

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

 .فضلمستويات أوالوصول الى 

 

نرفع للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة وكافة العاملين بالشركة ان كما يشرفنا بالنيابة عن مجلس اإلدارة 

 الخمسينوادي الحالعيد الوطني أسمى عبارات التهاني بمناسبة   -حفظه هللا ورعاه  -السلطان هيثم بن طارق المعظم 

داعيين هللا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جاللته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وعلى الشعب المجيد 

 .ةمالعماني بالخير والنماء تحت ظل قيادة جاللته الحكي

 

 

           ،الم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،والس

 دارةاإلمجلس رئيس  
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 الملحقات
 

 : الماليةمالمح عن البيانات 
 

 مجموعة عمانتل

 م(2021سبتمبر  –الفترة )يناير  لايربالمليون 

 2021 2020 
 التغير

 باألرقام
 التغيير %

(56,9) 1859,2 1802,2 اإليرادات  -3.1% 

(20.3) 758.3 738.1 الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك  -2.7% 

الربح قبل الفوائد والضرائب هامش 

 واإلهالك
41.0%  40.8%    

 %0.2 0.4 167.7 168.1 صافي األربا 

%9.3 هامش صافي الربح  9.0%    

     

 %5.6 2.6 46.4 48.9 المنسوب إلى مساهمي الشركة

 %1.8 2.2 121.3 119.1 حقوق األقلية

 %0.2 0.4 167.7 168.1 صافي األربا 

  

  األداء المحلي

 

 األداء المحلي

 م(2021 سبتمبر –الفترة )يناير  لايربالمليون 

 2021 2020 
 التغير

 باألرقام
 التغيير %

(13.2) 410.1 396.9 اإليرادات  -3.2% 

(2.9) 146.6 143.7 الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك  -2.0% 

الربح قبل الفوائد والضرائب هامش 

 واإلهالك
36.2%  35.7%    

(1.3) 56.0 54.7 صافي األربا   -2.3% 

   %13.7 %13.8 الربحهامش صافي 

 
 

 


