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                    المساهمون الكرام

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

 .م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 األداء التشغيلي للمجموعة

ً مبلغتتم 2022للفترة المنتهيتتة في متتارس إيرادات المجموعتتة بلغتت  . اإليرادات   ـمليون لاير مقتتارنتتة ب 634.8 قتتدر  ا

، مجموعة زين اإليرادات المحققة من. وتشمل إيرادات المجموعة م2021مليون لاير للفترة المماثلة من عام  602.7

 مليون لاير. 504.2 والتي ساهم  بإيرادات بلغ  
 

مليون لاير للفترة المماثلة  131.4مقارنة بـتتتتتت مليون لاير  133.3مبلغ وقدر   (األداء المحلي)عمانتل  إيرادات بلغ 

 .بشكل رئيسي في نمو اإليرادات خدمات الدفع اآلجل والنطاق العريض الثاب  وقد ساهم . م2021من عام 

 

مليون لاير  505.4مقارنة بـتتتتتتتت مليون لاير  535.6 ي مصتتاريا المجموعة التشتتغيلية إل إجمال رتفعإ. المصررروتات

 ٪.6 اقدره رتفاعام أي بنسبة 2021في العام  للفترة المماثلة

 

 مليون لاير 62.5  بلغ   %11.6بنسبة  صافية بعد خصم الضرائبال نمواً في األرباح المجموعةحقق  . األربــاح

مبلغاً  بعد خصم حقوق األقلية بلغ صافي ربح الفترةو .م2021عام حققتها المجموعة في مليون لاير  56 ـتتتتتتتمقارنة ب

 ٪.9.5بزيادة قدرها أي   م2021مليون لاير في عام  16.9مليون لاير مقارنة بـ  18.5 قدر 

 

م مبلغ 2022بلغ  صتتافي االرباح للعمليات المحلية لالشتتهر الثالثة المنتهية في مارس . ةسررل نالالعمليات المحلية تي 

م. ويعود ارتفاع االرباح ال  النمو 2021مليون لاير للفترة المماثلة من عام  19,1مليون لاير مقارنة بـ  19.5وقدر  

٪( وايرادات النطاق العريض الثاب  11,6المستدام في ايرادات خدمة الهاتا المتنقل للدفع اآلجل )نمو سنوي بنسبة 

مخصتتق قيمة الممم المدينة )التي ستتاهم  بها عمليات و اإلهالك ٪(، باالضتتافة ال  ترشتتيد النفقات، وانخفا 2,1)

 التحصيل الجيدة(.

ـ  0.025م 2022في مارس المنتهية  فترةخالل الربح المجموعة للسهم الواحد بلغ  لاير  0.023لاير عماني مقارنة ب

 م.2021ماني للفترة المماثلة من عام ع
 

 قاعدة المشتركين:

 مليون 3.170 لمتنقلة نحوافي كل من الخدمات الثابتة و م 2022مارس  31 بلغ عدد المشتتتتتركين بالستتتتلطنة كما في

 مليون مشترك، مسجالً  3.244بـتتتتتت  مقارنة )غير شاملة مشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل(  مشترك

سبة نخفاضاً ا شاملة مشتركي شركات بلغ إجمالي قاعدة المشتركين فيما  ،العام الماضيعن نفس الفترة من ٪ 2.3بن

 مليون مشترك. 3.665 إعادة البيع
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 الشركات التابعة:

 : شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين(
 

مقارنة بإيرادات  م2022مارس مليون لاير في  504.2 لتصل إل  %6بنسبة  إيرادات مجموعة زين ارتفع 

مليون  189.8 الضتتتتتترائب واإلهالكاألرباح قبل الفوائد و وبلغ مليون لاير.  473.3الفترة المماثلة البالغة 

ن لاير مليو 195.9لاير مقارنة بالفترة المماثلة من األرباح قبل خصتتتتتم الفوائد والضتتتتترائب واإلهالك البالغة 

ً مسجلة انخفاض  59.5 مليون لاير مقارنة بـتتتتتت 64.2 ليصل إل  %7بنسبة  صافي الربح ارتفع٪. 3.1بنسبة  ا

 يون لاير في الفترة السابقة.مل

 مليون في الفترة السابقة.  49مليون مقارنة بـ  51 ٪ إل 4.8ي قاعدة عمالء مجموعة زين بنسبة ارتفع إجمال
 

 حصة الشركة تي السوق

تصتتاالت المتنقلة في الستتوق )شتتاملة شتتركات إعادة البيع لشتتركة عمانتل( إلحصتتة شتتبكة عمانتل من مشتتتركي اتقدر 

فيما تقدر حصتتتتة عمانتل من المشتتتتتركين في خدمات الهاتا الثاب  ٪. 56.9تبلغ وبحصتتتتة إيرادات ٪ 50.4 بحوالي

 ٪.80.3وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٪ 70.1( )آجل ومسبق الدفع

 

 شكر وتقدير:

م  الفرصة لإلعراب عن خالق الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام ومشتركينا األوفياء عل  دعمهم ه غتنمنوفي الختام 

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

إننا عل  ثقة تامة بأن مجموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة ف بفضل دعمكمعل  تفانيهم وإخالصهم في العمل. و

 .فضلمستويات أوالوصول ال  هما األداء الجيد 

 

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

المبارك داعيين هللا العلي القدير أن  فطرعيد القدوم السلطان هيثم بن طارق المعظم أسم  عبارات التهاني بمناسبة 

ل يعيد هم  المناسبة عل  جاللته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وعل  الشعب العماني بالخير والنماء تح  ظ

 .ةمقيادة جاللته الحكي

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 
 

                                                                                       

  دارةاإلمجلس رئيس  

 


