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                    المساهمون الكرام

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

 .م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 األداء التشغيلي للمجموعة 

مليون لاير  651مليون لاير مقارنة بـ  602.7م 2021بلغت إيرادات المجموعة للفترة المنتهية في مارس . اإليرادات

والتي سممممممايمت بتيرادات  ،وتشمممممممل إيرادات المجموعة اتيرادات المحققة من مجموعة  ين. م2020للفترة المماثلة 

 .مليون لاير 473.3 بلغت

من  للفترة المماثلةمليون لاير  153.3مليون لاير مقارنة بـ  131.4 مبلغ وقدره بلغت إيرادات عمانتل )األداء المحلي(

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

يرادات أعمال إ وذلك على الرغم من إنخفاض، م2021لربع األول من عام في إدارة الهامش اتجمالي ل من بيع السعات

 .بسبب التحديات ووضع السوق اً وايرادات االجهزةإيرادات الهاتف المتنقل المدفوعة مسبقو الجملة الدولية

 

مليون لاير  541.6مقارنة بـمممممم مليون لاير  505.4إجمالي مصاريف المجموعة التشغيلية إلى  نخفضإ. المصروفات

 .٪6.7 إنخفاض بلغت ي بنسبةأ، م2020 من عام للفترة المماثلة
 

على أسمماس  %7,5بنسممبة من تخفيض المصممروفات التشممغيلية واتدارية : تمكنت عمانتل من عمانتل )األداء المحلي(

 .مصروفاتمبادرات ترشيد اللنتيجة سنوي 

 
مليون لاير  62.5مليون لاير مقارنة بـمممم  56 بلغتأرباحاً صافية بعد خصم الضرائب حققت المجموعة  .األربــــــــــا 

 .م2020عام حققتها المجموعة في 

م على الرغم من التحديات الكبيرة التي 2021عام  الفترة من خالل اً داء جيدأشهدت العمليات المحلية في السلطنة 

٪ 11.5بزيادة قدريا أي مليون لاير،  19.1رباح مبلغ وقدره ألحيث بلغ  صافي ا ،نتشار جائحة كوروناإنتجت عن 

تخفيض  ات باتضافة إلىمبيعات السع من قبلتحقيق يامش أعلى الى م. ويعود ذلك 2020مقارنة بأداء عام 

 من اجل ترشيد النفقات.  االستباقية جراءاتتاالمصاريف التشغيلية واتدارية الناتجة عن 

 

ً مبلغم 2021الفترة المنتهية في مارس خالل بلغ ربح المجموعة للسهم الواحد   0.021لاير مقارنة بـ  0.022 قدره ا

 .م2020لاير للفترة المماثلة من عام 

 

 قاعدة المشتركين:

 مليون 3.2 في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة نحوم 2021مارس  31في  بلغ عدد المشمممممتركين بالسممممملطنة كما في

مليون مشممتر  ، مسممجالً  3.3 بـممممممم مقارنة )غير شمماملة مشممتركي شممركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل(  مشممتر 

شمماملة مشممتركي شممركات بلغ إجمالي قاعدة المشممتركين فيما  ،م2020عن نفس الفترة من عام ٪ 2.8بنسممبة إنخفاضمماً 

 مليون مشتر . 3.8 إعادة البيع
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 الشركات التابعة

 : المتنقلة )مجموعة زين(شركة االتصاالت 

مقارنة  م2021مليون لاير في مارس  473.3 لغتحيث ب٪ 5,7سمممممجلت إيرادات مجموعة  ين انخفاضممممماً بنسمممممبة 

سممممممتقطاا الفوائد ابلغت األرباح قبل و .مليون لاير 501.9التي بلغت  في العام الماضممممممي بتيرادات الفترة المماثلة

ً ، مسممجلة انخفا مليون لاير 195.9 والضممريبة واتيال  مليون لاير  59.5بلغ صممافي الربح بينما  .٪6,5بنسممبة  ضمما

 .الفترة السابقة عنمليون لاير  68.1مقارنة بـ 

مصروفات ترشيد البعدد من اتجراءات لدارة جل الحد من التأثيرات على البيانات المالية للمجموعة، قامت اتأومن 

ة بنسبة النفقات التشغيليوقد نتج عن تلك اتجراءات خفض  وإدارة التدفقات النقديةمع الموردين التفاوض من ذلك 

15%. 

مليون في الفترة  50مليون مقارنة بـ  48.5إلى لتصل ٪ 2.9انخفض إجمالي قاعدة عمالء مجموعة  ين بنسبة 

 .السابقة

 حصة الشركة في السوق

تقدر حصممة شممبكة عمانتل من مشممتركي االتصمماالت المتنقلة في السمموق )شمماملة شممركات إعادة البيع لشممركة عمانتل( 

فيما تقدر حصممممة عمانتل من المشممممتركين في خدمات الهاتف الثابت ٪. 59,9تبلغ وبحصممممة إيرادات ٪ 52.4 بحوالي

 ٪.79وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٪ 70.2( )آجل ومسبق الدفع
 
 

 براجاأل بيع

 

. السمممممملطنةبرج اتصمممممماالت في  2,890، وافق مجلس إدارة الشممممممركة على بيع وإعادة تأجير م2021أبريل  25في 

وسممتدخل في في الدولة  سممتبيع عمانتل أصممول البنية األسمماسممية غير النشممطة لشممبكة الهاتف المتنقل ،وبموجب االتفاقية

كما سممتبقى عمانتل مالكة ومسمميطرة . في أسممتغالل ي ه األصممولأتفاقية رئيسممية يويلة المدة  تسممتمر الشممركة بموجبها 

. على الشبكة النشطة وك لك نطاقات الطيف الترددي والبرمجيات، و التقنيات و الملكية الفكرية المتعلقة بتدارة شبكتها

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

 م.2021من المتوقع أن يتم االنتهاء من البيع بحلول نهاية عام و ورفع أمكانيات الشركة.

 

 شكر وتقدير

 ه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لمسايمينا الكرام ومشتركينا األوفياء على دعمهم ننتهز يوفي الختام 

، كما نود أن نعرب عن تقديرنا لإلدارة التنفي ية وموظفي الشركة الجيدة النتائجالمستمر ال ي ساعدنا في تحقيق ي ه 

على تفانيهم وإخالصهم في العمل. وإننا على ثقة تامة بأن مجموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة ي ا األداء الجيد 

 .فضلمستويات أوالوصول الى 
 

نرفع للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة ن بالشركة ان وكافة العامليكما يشرفنا بالنيابة عن مجلس اتدارة 

عزوجل أن يمد في المبار  داعيين هللا  فطرعيد القدوم السلطان ييثم بن يارق المعظم أسمى عبارات التهاني بمناسبة 

 .عمر جاللته ويمتعه بالصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان وشعبها

 

 

           ،الم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،والس

 دارةاإلمجلس رئيس  
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 الملحقات
 

 : مالمح عن البيانات المالية
 

 مجموعة عمانتل

 م(2021مارس  –الفترة )يناير  لايربالمليون 

 2021 2020 
 التغير

 باألرقام
 التغيير %

(48,3) 651,0 602,7 اإليرادات  -7,4% 

(0,5) 244,6 244,1 الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك  -0,2% 

الربح قبل الفوائد والضرائب هامش 

 واإلهالك
40,5%  37,6%    

(6,5) 62,5 56,0 صافي األربا   -10,3% 

%9,3 هامش صافي الربح  9,6%    

     

 %5,7 0,9 16,0 16,9 المنسوب إلى مسايمي الشركة

 %15,9 7,4 46,5 39,1 حقوق األقلية

(6,5) 62,5 56,0 صافي األربا   -10,3% 

  

  المحلياألداء 

 

 األداء المحلي

 م(2021مارس  –الفترة )يناير  لايربالمليون 

 2021 2020 
 التغير

 باألرقام
 التغيير %

(21,9) 153,3 131,4 اإليرادات  -14,3% 

 %3,2 1,5 46,7 48,2 الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك

الربح قبل الفوائد والضرائب هامش 

 واإلهالك
36,7%  30,5%    

 %11,5 2,0 17,1 19,1 صافي األربا 

   %11,2 %14,5 هامش صافي الربح

 
 

 


