
  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

٩   
  (غير مدققة)  ٢٠٢١نيو يو ٣٠-الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

 
  التأسيس واألنشطة  .١

  

االت ش ركة العُمانية لالتص ركة األم أو ("ال .م.ع.عالش جلة وفقاً لقانون "ش اهمة ُعمانية عامة مس ركة مس ركة") هي ش الش
 مدرجة أسهم الشركة بمسقط سلطنة ُعمان. مدينة العرفانالشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في 

   .بورصة مسقطفي 
  

تقدم الشركة والشركات  االتصاالت في سلطنة ُعمان. األنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات
  دول أخرى ٨تصاالت في سلطنة عمان و االخدمات  شقيقةالتابعة لها ("المجموعة") مع الشركات ال

                              
  أساس اإلعداد

ً المرحلية الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية  رة وفقا بي المختص : "التقارير المالية ٣٤رقم  الدولي للمعيار المحاس
  المرحلية".

    

خم في إبات    ودان يعاني من ارتفاع معدالت التض اد جمهورية جنوب الس اح عن ٢٠١٦قتص . ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفص
ودان من حيث وحدة القياس الجاري ركة التابعة للمجموعة في جنوب الس ة في النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للش

 الخاص بالتقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع.  ٢٩ :تاريخ التقرير وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم
    

ركات تابعة ، قد يكون إ، الحظت المجموعة أن  ٢٠١٥في عام    ودان ، حيث تمتلك المجموعة ش اد جمهورية الس قتص
 ً خما تند ذلك . ٢٠١٥من بداية عام  متض خم التراكمي لمدة ثالث وقد إس ح معدل التض عار العام الذي يوض ر األس إلى مؤش

لذي يتجاوز  نوات وا بالالوقت. ومع ذلك ، فإن  ك٪ في ذل١٠٠س لدولي رقم  يمعيار المحاس ية في ٢٩ا مال : التقارير ال
فع ويوضح أن األمر يخضع االقتصادات ذات التضخم المرتفع ال يحدد المعدل المطلق الذي يعتبر أنه ينشأ فيه التضخم المرت

بح يلتقدير عندما ل ً البيانات المالية  تعديلص ارت المجموعة إلى أنه في  وفقا افة إلى ذلك ، أش رورية. باإلض لهذا المعيار ض
ندوق النقد الدولي لعام  نوات  ٢٠١٤تقرير ص خم لثالث س ودان ، فإن التوقعات التراكمية المتوقعة لمعدل التض عن الس

، كان  ٢٠١٥في عام  ٢٩الدولي رقم  يمعيار المحاسبال٪ ، وبالتالي ، فإن تطبيق ٥٧ستكون حوالي  ٢٠١٦ للسودان في عام
تلزم  خم المفرط والخروج منه من الممكن أن يس تمرار التض يرة إس عندما خرجت جمهورية وهو ما تحقق خالل فترة قص
خم  ودان من التض ودا٢٠١٦في عام  المفرطالس خم مفرط في عام  ذات ن مرة أخرى كدولة. تم إعالن جمهورية الس تض

اس نهائي . بناًء على األمور المذكورة أعاله ، تعتقد المجموعة أنه ال يوجد ٢٠١٨ باللتطبيق أس  رقم الدولي يمعيار المحاس
تمر، وبالتالي فهي لم تحدد تأثير تطبيق  ٢٩ كل مس تقوم المجموعة بمراجعتها بش  معيارالفي هذه المرحلة. ومع ذلك، س

  .٢٠٢١ يونيو ٣٠في كما  ٢٩ رقم الدولي يالمحاسب
  

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة المختصرة المرحلية الموحدة المعلومات المالية هذه إن 
ويات (الت مين كافة التس تحقاقات معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة، فقد تم تض ي تتكون من االس

على النتائج  مؤشراً المتكررة االعتيادية) والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائج الفترة المرحلية ال تعتبر بالضرورة 
المعيار ، بما في ذلك أثر األمر المبين أعاله فيما يتعلق بتطبيق ٢٠٢١ديسمبر  ٣١التي قد تكون متوقعة للسنة التي تنتهي في 

لدوليا بي ا ية ٢٩رقم  لمحاس مال نات ال يا ول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الب قة  الموحدة. للحص مدق ال
   .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في 

  

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

تخدمة في إعداد هذه  بية المس ات المحاس ياس رة المرحلية الموحدة لية المعلومات الماإن الس تخدمة المختص متفقة مع تلك المس
. بعض التعديالت والتفسيرات تطبق للمرة األولى قي ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدةفي إعداد البيانات المالية 

  ، إال أنها لم تؤثر على المعلومات المالية الموحدة لمرحلية المختصرة للمجموعة. ٢٠٢١عام 
  

 وشركات المجموعة الشقيقةعم المالي للشركة الد

مالها العامل  ركات تابعة تعاني من عجز في رأس التزمت المجموعة بتوفير رأس المال العامل والدعم المالي اآلخر لعدة ش
ركة زين جنوب  ركة الخاتم وش ركة زين األردن وش عودية وش االت المتنقلة الس ركة االتص ركات ش من هذه الش ومن ض

ودان. ركات  الس لبي في عمليات ش وبناًء على خطط األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الظروف أثر مادي س
  المجموعة.

  

  اإلستحواذ على أسهم إضافية في شركة تابعة

افية تمثل  ٢٠٢١في يناير  هماً إض ترت مجموعة زين أس ركة زين البحرين ٩٫٦، اش مال ش ي.بي")٪ من رأس ،  ("ام.تي.س
  ٪.٦٥إلى  ("ام.تي.سي.بي")شركة زين البحرين ى زيادة حيازة المجموعة الفعلية في مما أدى إل

ً ، اشترت الشركة  ٢٠٢١في فبراير  ، مما أدى ("ممكن")إنترنت األشياء ش.م.م ٪ من رأسمال شركة ٣٥إضافية تمثل  أسهما
  ٪.١٠٠إلى إنترنت األشياء ش.م.م ("ممكن") شركة إلى زيادة الحيازة الفعلية للمجموعة في 

  

  
 



  عالشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.
١٠  

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 

  لدى البنوكنقد وأرصدة   .٢

   النقد والنقد المعادل التالي: لدى البنوكيتضمن النقد واألرصدة 

  مدققة   غير مدققة  

 يونيو ٣٠ 
 ديسمبر ٣١  ٢٠٢١

٢٠٢٠ 
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  

       

 ٤٥٩٫٥٦٢  ٤٤٣٫٠٥٢  نقد بالصندوق ولدى البنوك
 ١٤٥٫٨٧٧  ٢٨٫٧٦٥  لدى بنوك ودائع قصيرة األجل

 ١١٠  ١٤  محتفظ بها لدى شركات تابعةشهادات حكومية لودائع 
   ٦٠٥٫٥٤٩   ٤٧١٫٨٣١  
     

 )٢٢٫٥٣٧(  )٢١٫٩٧٦( الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ٥٨٣٫٠١٢  ٤٤٩٫٨٥٥ 

 )٣٦٫٢٣١(  )٤٤٢( نقد مرهون لدى بنك
 )٢٥٫٢١٨(  - ودائع ذات أجل استحقاق يتجاوز ثالثة أشهر

 )١١٠(  )١٤( شهادات حكومية لودائع ذات آجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر
 ٥٢١٫٤٥٣  ٤٤٩٫٣٩٩  الموحد المختصرالنقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

  

  مصنفة كمحتفظ بها للبيع مستبعدةأصول والتزامات مجموعة   . ٣

  مدققة   غير مدققة  

 يونيو ٣٠ 
 ديسمبر ٣١  ٢٠٢١

٢٠٢٠ 
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني .أ)٣الشركة األم (أنظر إيضاح

       

 -  ٢٣٫١٤٢  البرجأصول 
 -  ١٫٤١٤  أصول حق اإلستخدام

   ٢٤٫٥٥٦   -  
     

    .ب)٣زين الكويت (أنظر إيضاح
     

 ٤٫٧٥٠  ٢٫٨٦٩  البرجأصول 
 ٣٫٧٧٣  ٥٫٥٧٨ أصول حق اإلستخدام

        

   ٨٫٥٢٣   ٨٫٤٤٧  
        

  ٨٫٥٢٣  ٣٣٫٠٠٣ 

  مصنفة كمحتفظ بها للبيع مستبعدةمجموعة إلتزامات   

  مدققة   غير مدققة  

 يونيو ٣٠ 
 ديسمبر ٣١  ٢٠٢١

٢٠٢٠ 
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني .أ)٣الشركة األم (أنظر إيضاح

       

 -  ٣٨٦  إلتزامات اإليجار
 -  ٢٫٠١٧  رىإلتزامات أخ

   ٢٫٤٠٣   -  
     

    .ب)٣زين الكويت (أنظر إيضاح
     

 ١٫٦٢٢  ١٫٥٣٥ إلتزامات اإليجار
        

  ١٫٦٢٢  ٣٫٩٣٨ 

  

   



  عالشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.
١١  

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 

  (تابع) مصنفة كمحتفظ بها للبيع مستبعدةأصول والتزامات مجموعة   . ٣

برج  ٢٨٩٠ إستئجارتاورز بي إل سي لبيع وإعادة ، أبرمت الشركة األم اتفاقية مع شركة هيليوس  ٢٠٢١مايو  ١١في   .أ)٣
ً  ١٥األبراج المباعة لمدة  إعادة إستئجار سوف تتممليون دوالر أمريكي.  ٥٧٥اتصاالت في عمان مقابل  . من المتوقع عاما
رى مع سياسة المجموعة طويلة األجل لتركيز أنشطتها على األعمال األخ البيعيتماشى  .٢٠٢١أن يكتمل البيع في عام 

محتفظ بها للبيع وتم  أصول مجموعة إستبعادشهًرا ، على أنها  ١٢للمجموعة. تم تصنيف هذه العمليات ، المتوقع بيعها خالل 
 األصولعرضها بشكل منفصل في بيان المركز المالي. من المتوقع أن تتجاوز عائدات البيع بشكل كبير القيمة الدفترية لصافي 

  إثبات أي خسائر انخفاض في القيمة عند تصنيف هذه العمليات على أنها محتفظ بها للبيع. ذات الصلة ، وبالتالي لم يتم

برج إتصاالت في الكويت مصنفة كمحتفظ بها  ١٫٠٢٢بيع وإعادة إستئجار عدد  مجوعة زين، أكملت  ٢٠٢٠في فبراير   ) ب.٣
عماني). بلغ إجمالي الربح من هذه المعاملة  مليون لایر ٣٠٫٨مليون دوالر أمريكي ( ٨٢٫٠١٢للبيع بمقابل إجمالي قدره 

 مجموعة زين. كما افترضت ٢٠٢٠مارس  ٣١ادرج في األرباح أو الخسائر خالل الفترة المنتهية و مليون لایر عماني ٥٫٨
  حصة أقلية في شركة أبراج المؤسسة حديثاً.  

ت إضافي في الكويت مقابل بيع إجمالي قدره برج اتصاال ١٤٠ إستئجاربيع وإعادة  مجموعة زين، أكملت  ٢٠٢٠في أكتوبر 
 مليون لایر عماني ١٫٧٩٤مليون لایر عماني). بلغ إجمالي الربح من هذه الصفقة  ٤٫٢٤مليون دوالر أمريكي ( ١١٫٢٣٥

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وادرج في األرباح أو الخسائر خالل السنة المنتهية في 

مقابل بيع إجمالي  برج إتصاالت إضافي في الكويت ٦٧إستئجار عدد  بيع وإعادة مجموعة زين، أكملت  ٢٠٢١في ابريل 
 مليون لایر عماني ٠٫٧٨٣بلغ إجمالي الربح من هذه الصفقة مليون لایر عماني).  ٢مليون دوالر أمريكي ( ٥٫٣٧٧قدره 

 .٢٠٢١يونيو  ٣٠المنتهية في بيان األرباح أو الخسائر للفترة  وادرج في

  سنوات. ١٠اج المباعة لمدة تم إعادة إستئجار األبر

  األصول وسيولة المجموعة. أعمارمخاطر القيمة المتبقية ، كما يوفر المرونة في إدارة  تحويلستئجار إليسّهل البيع وإعادة ا

  ومشروع مشترك شقيقةتثمارات في شركات إس  . ٤

  في شركات شقيقة اتإستثمار  

  مدققة    غير مدققة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١يونيو  ٣٠

 ألف ر.ع   ألف ر.ع  

 ٧٫٥٨٤   ٧٫٧٤٩ الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع
 ٥٫٤٣٨   ٥٫١٩٦  شركة مجان لإلتصاالت ش.م.م

 ٢٫٩٧٤   ٣٫٨٣٠  اكوينيكس مسقط ش.م.م

 ١٥   ١٤٢  بلوك تشين سوليوشنس ش.م.م

  ٢٫٦٨٠    ٢٫٧٠١  المحدودةاي.اتش.اس الكويت 
     

  ١٨٫٦٩١    ١٩٫٦١٨  
 

     

  

   في مشروع مشترك  اتإستثمار

في  مليون لایر عماني) ٩١٫١٣٦ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٩٢٫٨٩٣بمبلغ  لمجموعةيتضمن ذلك حصة ا
من أسهم وحقوق ) %٣١ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( %٣١المشروع المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة بنسبة 

  ة مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع اإلتصاالت في تلك الدولة).التصويت في شركة وانا (شرك
   



  عالشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.
١٢  

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 

  ممتلكات ومعدات   .٥

  مدققة  غير مدققة 
  يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 

 
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر 

  عماني

 ١٫٧٦٤٫٠٥٠١٫٩٢٨٫١٣٢ صافي أصول ثابتة

 ٢٠٨٫٣٨٩ ١٦١٫٧١١ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 ١٫٩٢٥٫٧٦١٢٫١٣٦٫٥٢١ 
 

مليون  ٦٧٫٣وقدره بمبلغ  ممتلكات ومعدات، استحوذت المجموعة على ٢٠٢١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
لایر  مليون ١٦٧٫٣٩٥إن االستهالك المحمل على الفترة يبلغ  .)لایر عمانيمليون  ١٨٦٫٢: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠( لایر عماني

  ).لایر عمانيمليون  ١٧٦٫٢: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠(عماني 

 أصول غير ملموسة والشهرة  .٦

  مدققة  غير مدققة 
  يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 

 
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر 

  عماني

 ٢٫٤٨٧٫٤٦٩٢٫٤٤٢٫٧٠٢  أصول غير ملموسة

 ١٫٠٦٥٫٥١٣١٫٠٦٢٫٩٤٠ الشهرة 

 ٣٫٥٥٢٫٩٨٢٣٫٥٠٥٫٦٤٢ 
 

 ١٣٦٫٩٣١، استحوذت المجموعة على أصول غير ملموسة بمبلغ وقدره ٢٠٢١ يونيو ٣٠منتهية في الأشهر  الستةفترة خالل 
مليون لایر عماني  ٨٦٫٩٤٨بلغت مصاريف اإلطفاء للفترة  مليون لایر عماني). ٨٣٫١: ٢٠٢٠يونيو  ٣٠مليون لایر عماني (

  مليون لایر عماني). ٨٨٫٧٦٢: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠(
  

  ضريبة الدخل المستحقة  .٧

الشركات التابعة للمجموعة في العراق الشركة األم وتتضمن ضريبة الدخل المستحقة ضريبة الدخل الحالية المستحقة من 
  واألردن على الترتيب.

  

تعتقد الشركة بأنه لن ينشأ أي إلتزام  .٢٠١٦تم اإلنتهاء من الربط الضريبي للشركة األم (سلطنة عمان) حتى السنة الضريبية   
  ي عند اإلنتهاء من الربط الضريبي للسنوات الضريبية المتبقية.ضريبي إضاف

  
  

ً متنازع عليها وتخضع  ٢٠١١إلى  ٢٠٠٤للسنوات من  الربط الضريبيفيما يتعلق بشركة أثير العراق، فإن أوامر  لنظر  حاليا
 ٢٠١٢لسنة  لربط الضريبيا). تم االنتهاء من ١٥إيضاح رقم أنظر الهيئة العامة للضرائب العراقية ("هيئة الضرائب") (

واعتبرت هيئة الضرائب أن المبالغ التقديرية المسددة من قبل أثير وقت تقديم اإلقرارات الضريبية على أنها نهائية. وفي 
 ١٢٫٦٦٧مليون دوالر أمريكي ( ٣٣٫٨٥، اعتبرت هيئة الضرائب أن ضريبة الدخل المقدرة من قبل أثير بمبلغ ٢٠٢٠مارس 
  . سددت أثير هذا المبلغ بالفعل.٢٠٢٠أيضاً في مارس على أنها نهائية  ٢٠١٣) لسنة لایر عمانيمليون 

  

) لایر عمانيمليون  ٢٥٫٢مليون دوالر أمريكي ( ٦٧، تسلمت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية بمبلغ ٢٠٢٠خالل مايو 
على أقساط في  ت المبلغ  بالكاملهذه المطالبة وسدد. وافقت أثير على ٢٠١٨إلى  ٢٠١٤من هيئة الضرائب للسنوات من 

  .٢٠٢١و ٢٠٢٠سنة 
  

استنادًا إلى تقديرها الذاتي وذلك بمراعاة النتائج األكثر وحتى تاريخه  ٢٠١٩سجلت أثير مصاريف ضريبة الدخل لسنة 
  ترجيًحا. ولم يتم استالم أي أمر تقدير حتى تاريخه. 

  

  لقة بالتقديرات المتنازع عليها.ترى اإلدارة أن لديها مخصصات كافية لاللتزامات المتع
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 قروض  .٨

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  
 ألف ر.ع ألف ر.ع  

      

      الشركة األم
  ١١٥٫٩٨٤  ١١٦٫٨٠٧  قرض طويل األجل

  ١٣٫٧٥٨  قروض أخرى طويلة األجل
  

١٧٫١١٨  
  

      

  ١٣٠٫٥٦٥  
  

١٣٣٫١٠٢  
  

      

      اوزتيل
  ١٣٨٫٥٦٤  ١٣٩٫٣٩٦  قرض طويل األجل

  ٥٧٦٫١١٧  سندات
  

٥٧٥٫٢٨١  
  

      

  ٧١٥٫٥١٣  
  

٧١٣٫٨٤٥  
  

      

      شركة عمان للبيانات الرقمية
  ٨٫٨٧٣  ٨٫٢٢٤  قروض طويلة األجل

  ١٣  إيجار تمويلي لتزاماتإ
  

١٧  
  

      

  ٨٫٢٣٧  
  

٨٫٨٩٠  
  

      

      الكويت -شركة اإلتصاالت المتنقلة 
  ١١٢٫٢٦٥  - قروض قصيرة األجل

  ٧٠٧٫٤٩٩  لة األجلقروض طوي
  

٦٩٣٫٥٧٢  
  

      

  ٧٠٧٫٤٩٩  
  

٨٠٥٫٨٣٧  
  

      

      شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
  ٥٨٤٫٣٤٤  قروض طويلة األجل

  

٣٨٢٫٧٨٤  
  

  ٥٨٤٫٣٤٤  
  

٣٨٢٫٧٨٤  
  

      

      زين األردن
  -  ٥٩٫٧٨  قروض قصيرة األجل
  -  قروض طويلة األجل

  

٣٥٫٥٤٧  
  

      

  ٥٩٫٧٨  
  

٣٥٫٥٤٧  
  

      

      أثير 
  ١٦٫٦٩٨  ٩٫٨١٤  حب على المكشوف من البنوكس

  ٢٩٩٫٨٨٩  قروض طويلة األجل
  

٢٣٣٫٣٠٩  
  

      

  ٣٠٩٫٧٠٣  
  

٢٥٠٫٠٠٧  
  

      

      أخرى
  ٥٧  سحب على المكشوف من البنوك

  

-  
  

      

  ٢٫٥١٥٫٨٩٦  
  

٢٫٣٣٠٫٠١٢  
  

  

  :هي كما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة

  مدققة  غير مدققة  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  
       

 ٢٩٥٫١٧٩ ٤٣٧٫٧٧٥ متداولة التزامات

 ٢٫٠٣٤٫٨٣٣ ٢٫٠٧٨٫١٢١ غير متداولة التزامات

 ٢٫٣٣٠٫٠١٢ ٢٫٥١٥٫٨٩٦ 
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 (تابع)  قروض  .٨

  إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 ةمدقق  ةر مدققغي 

 
 يونيو ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١ 

٢٠٢٠ 

  ألف لایر عماني   ألف لایر عماني 

 ١٫٩٢٩٫٩٢٥ ١٫٩٥٩٫٣٢٨ دوالر أمريكي

 ٣٥٣٫٠٣٤  ٥١٧٫١٢٧  لایر سعودي

 ٣٨٫١٦٣ ٣١٫١٤٥ دينار كويتي

  ٨٫٨٩٠  ٨٫٢٩٦  لایر عماني

 ٢٫٣٣٠٫٠١٢ ٢٫٥١٥٫٨٩٦ 
 

ا في  دة الفعلي كم ائ دل الف إلى  %١٫١١من  -٢٠٢٠ يونيو ٣٠( %٧٫٠٩إلى  %٠٫٨٢١من  ٢٠٢١ يونيو ٣٠تراوح مع
  سنوياً.) %٦٫٩٩

  
   ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن: الشركة األم

  

  على المستوى  المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء الموحدإلى نسبة الربح  الموحدةنسبة صافي القروض
 ناء مجموعة زين.الموّحد بإستث

 

 .نسبة تغطية الفوائد 
  

  مجموعة زين ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن:
  

  المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء الموحدإلى نسبة الربح  الموحدةنسبة صافي القروض. 
 

  المعدلة الموحدةإلى صافي الفائدة المستحقة  المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء الموحدنسبة الربح. 
 

 .(حقوق الملكية) نسبة صافي القروض الموحدة إلى صافي القيمة الموحدة 
 

  األصولنسبة حقوق الملكية إلى إجمالي. 
 
 

  الشركة األم واوزتيل
  

  ألجل قرض
  

لت ركة األم  حص نة الش ئتالف بنكي بغرض تمويل إمن  مليون دوالر أمريكي ٨٠٠بمبلغ على قرض ألجل  ٢٠١٧في س
مليون دوالر أمريكي يمثل  ٤٣٥٫٢٢٥حولت الشركة األم مبلغ شراء أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة (مجموعة زين). 

ركة األم بالمبلغ  ة المحدودة. تحتفظ الش ركتها التابعة المملوكة بالكامل اوزتل القابض ة األجنبية للقرض ألجل إلى ش الحص
اوية بمبلغ يمثل  ٣٦٤٫٧٧٥المتبقي وقدره  نوية متس اط س ة أقس دد القرض ألجل على خمس  %١٥مليون دوالر أمريكي. يس

في نهاية فترة القرض ألجل. تم تحديد الفترة األولى للفائدة على هذا  %٢٥من أصل المبلغ  ويسدد المبلغ المتبقي الذي يمثل 
  السداد. أشهر بعد ذلك حتى تاريخ ٣أشهر من تاريخ السحب و ٨القرض بـ 

  

نتين مع اإلعفاء  ٢٠١٩أكتوبر  ٢٢في  ها تمديد فترة القرض لس ، أبرمت المجموعة تعديالً على فترة القرض تم بموجب
، يسدد القرض على أربعة أقساط سنوية بمبلغ  ٢٠٢١. إعتباراً من سنة ٢٠٢٠و  ٢٠١٩المقابل من سداد األقساط للسنوات 

اً تخ ١٧٠ ابق وقدره  %٢٫٥٥فيض هامش الربح على القرض ألجل إلى مليون دوالر أمريكي. تم أيض من المعدل الس
٢٫٩٠%.  

  

  القرض مضمون برهن على األسهم المستحوذ عليها. تمت تغطية جزء من القرض بإستخدام معدل مبادلة الفائدة.
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 قروض (تابع)   .٨
  

  قروض أخرى طويلة األجل
  

تحق قدره  يد مس ىءالتتكون القروض طويلة األجل من رص مبر  ٣١( لایر عماني  ش مليون لایر  ٢٫١٧٩: ٢٠٢٠ديس
دد على  عماني) نوي إعتباراً من  ١٦من البنك الوطني العماني ، ويس ط ربع س بتمبر  ٣٠قس . القرض غير ٢٠١٧س

  مضمون.
  

تحق قدره  يد مس مليون لایر عماني) من إئتالف  ١٣٫٧٥٨مليون دوالر أمريكي ( ٣٥٫٧٢٥قرض إئتماني متوقع  برص
مون.بن مالية. القرض غير مض راء معدات رأس هيل فائدة بمعدل  كي بغرض تمويل ش نوياً وقد تم  %٢٫٢٨يحمل التس س

 إستخدام الشرائح التالية:
 

تحق قدره  يد مس ريحة األولى برص اط  ٣٫٨٦١مليون دوالر أمريكي ( ١٠٫٠٢٦أ) الش دد على أقس مليون لایر عماني) يس
  .٢٠١٨نصف سنوية تبدأ من نوفمبر 

  

تحق قدره  يد مس ريحة الثانية برص اط  ٣٫٦٩٤مليون دوالر أمريكي ( ٩٫٥٩١ب) الش دد على أقس مليون لایر عماني) يس
  .٢٠١٩نصف سنوية تبدأ من مايو 

  

تحق قدره  يد مس ريحة الثالثة برص اط  ٦٫٢٠٣مليون دوالر أمريكي ( ١٦٫١٠٨ج) الش دد على أقس مليون لایر عماني) يس
  . ٢٠١٩نصف سنوية تبدأ من مايو 

  
  سندات

  

  السندات المصدرة منفذة بالدوالر األمريكي ، وهي مدرجة في بورصة ايرلندا وتتكون من الشرائح التالية:
  

سنوياً. السندات مستحقة السداد في سنة  %٥٫٦٣مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  ٦٠٠سنوات بمبلغ  ٥٫٥شريحة   أ) 
 ٣١( مليون دوالر أمريكي ٦٠٦٫٦سنوياً. القيمة العادلة للسند هي  %٦٫٠٥. معدل الفائدة الفعلي للسند هو ٢٠٢٣

  .مليون دوالر أمريكي) ٦٣٥٫٤: ٢٠٢٠ديسمبر 
  

سنوياً. السندات مستحقة السداد في سنة  %٦٫٦٣مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  ٩٠٠سنوات بمبلغ  ١٠شريحة   ب) 
ديسمبر  ٣١( مليون دوالر أمريكي ٩٩٣لقيمة العادلة للسند هي سنوياً. ا %٧٫٠٩. معدل الفائدة الفعلي للسند هو ٢٠٢٨
  .مليون دوالر أمريكي) ٩٦٧٫٥: ٢٠٢٠

  

  السندات مضمونة برهن على األسهم التي تم اإلستحواذ عليها في مجموعة زين وهي مضمونة بواسطة الشركة األم.  ج) 
  

  الكويت –شركة اإلتصاالت المتنقلة 
  

  :الكويت بـ –تصاالت المتنقلة ، قامت شركة اإل الفترةخالل 
  

 هيالت الجديدةسمن الت )مليون لایر عماني ١٥٣٫٥٨ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(مليون لایر عماني  ١٢٥٫٦مبلغ  سحب. 

 مليون دوالر أمريكي. ٣٣٠متجدد بمبلغ جديد ) من تسهيل ائتماني لایر عمانيمليون  ٦٣٫٨مليون دوالر أمريكي ( ١٧٠ 

 مليون دوالر  ١٦٥بمبلغ قرض جديد طويل األجل ) من تسهيل لایر عمانيمليون  ٦١٫٨(مليون دوالر أمريكي  ١٦٥
  أمريكي.

  

  ويتضمن ذلك: )لایر عمانيمليون  ١٨٤٫٠٢ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ٢٢٥٫٨٦سداد قروض بمبلغ ، 

 مليون دوالر أمريكي. ٢٠٠بمبلغ قصير األجل ) من تسهيل لایر عمانيمليون  ٧٤٫٩٧مليون دوالر أمريكي ( ٢٠٠ - 

مليون  ٢١٩٫٦٠بمبلغ  ) من تسهيل ائتماني متجددلایر عمانيمليون  ٤٤٫٨٣مليون دوالر أمريكي ( ١١٩٫٦٠ - 
 دوالر أمريكي.

مليون دوالر  ١٠٠) من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة لایر عمانيمليون  ٣٧٫٦٤مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠ - 
  أمريكي.

مليون  ٢٠٥٫٢٦١) من تسهيل طويل األجل بقيمة لایر عمانيمليون  ٢٠٫٤٢( مليون دوالر أمريكي ٥٤٫٤٦٩ - 
 دوالر أمريكي.

مليون  ٨٠٫٤٧٩) من تسهيل طويل األجل بقيمة لایر عمانيمليون  ١٠٫٨٧٥مليون دوالر أمريكي ( ٢٩٫٠٠٩ - 
 دوالر أمريكي.

في لندن (ليبور) لمدة ثالثة أو ستة أشهر أو  تحمل التسهيالت المذكورة أعاله معدل ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك
  فوق معدل خصم البنك المركزي.
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 قروض (تابع)   .٨
  

  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
  

  قروض ألجل تتضمن:
  

عودي مليون لایر س ١٫٥٩١: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( )مليون لایر عماني ٢٩٤٫٦٤مليون لایر سعودي ( ٢٫٩٤٢مبلغ وقدره ) ١
 كتسهيل مرابحة مشترك تم الحصول عليه من ائتالف بنكي.  مليون لایر عماني)  ١٥٨٫٧٥بما يعادل 

 

الت ي، ابرمت شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية  إتفاقية (اإلتفاقية) مع إئتالف مقرضين إلعادة تمويل تسه ٢٠٢٠في سبتمبر 
في يونيو  القائمتمويل تسهيل المرابحة  وتأمين تمويل إضافي إلستثمارات رأسمالية مستقبلية. سبق وأن تم القائمةالمرابحة 

  مليون لایر سعودي وتسهيل رأس المال العامل. ٥٫٩٠٠بمبلغ  ٢٠١٨
  

  اإلتفاقية:
  

  مليار ٤٫٨٨٠ون من ) يتكلایر عمانيليون م ٦٠٨٫٩( سعوديلایر مليون  ٦٫٠٠٠تتضمن إجمالي تسهيل مرابحة بمبلغ 
 ) إلعادة تمويللایر عماني مليار ٠٫١٢١( سعوديلایر  مليار ١٫١٢٠سعودي وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بمبلغ لایر 

ورصيد مخصص لبعض األغراض ) لایر عماني مليار ٠٫٣٥٣( سعوديلایر  مليار ٣٫٤٨تسهيل المرابحة القائم بمبلغ 
  التجارية المستقبلية. 

 

  ٨١٣٫٣٩٣ن يتكون م مليون لایر عماني) ١٠١٫٤٩( سعوديلایر مليون  ١٫٠٠٠عامل متجدد بمبلغ تتضمن تسهيل رأسمال 
لایر مليون  ١٨٦٫٦٠٧وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بإجمالي مبلغ  مليون لایر عماني) ٨٢٫٥٥مليون لایر سعودي (

 مليون لایر عماني). ١٨٫٩٤( سعودي
 

كل جزئي بكفالة من مون بش هيل المرابحة مض االت المتنقلة  يظل تس ركة اإلتص ركة ال من ورهن الكويت –ش وبعض ش
حصص المساهمين المؤسسين في زين السعودية والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، 

ريطة الت اهمين ش عودية أن تعلن عن توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو عينية للمس زام زين يجوز لزين الس
 السعودية بكافة التزاماتها بموجب هذه االتفاقية.  

 

  تم التحوط لجزء من القرض المشترك أعاله من خالل عقد مقايضة معدل الربح.
 

مليون لایر سعودي  ٢٫٢٤٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( مليون لایر عماني) ٢٢٤٫٦( سعوديلایر مليون  ٢٫٢٤٣مبلغ وقدره ) ٢
من ائتالف بنكي ومدتها  ٢٠١٩من اتفاقية تسهيل مرابحة ثانوي موقعة في يونيو  ي)مليون لایر عمان ٢٢٤بما يعادل 

شركة اإلتصاالت إن هذا التسهيل مكفول بالكامل بضمان من قبل  .ي على خيار بالتجديد لسنة إضافيةسنتين وتنطو
   .الكويت –المتنقلة 

  

  زين األردن
  

  قروض طويلة األجل تشمل:
  

مليون دوالر أمريكي بما  ٩٥ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٥٩٫٩٧الر أمريكي (مليون دو ١٦٠مبلغ وقدره 
  .٢٠٢٥) كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في مليون لایر عماني ٣٥٫٥٤يعادل 

 

  أثير
  

  قروض طويلة األجل تشمل:
  

مليون دوالر أمريكي بما  ٩٥ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (عماني لایرمليون  ٣٥٫٦١٢مليون دوالر أمريكي ( ٩٥مبلغ وقدره ) ١
  .٢٠٢٤ديسمبر  ١٧) كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في لایر عمانيمليون  ٣٥٫٥٥يعادل 

 

ي مليون دوالر أمريك ١٠٥ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٣٩٫٣٦١مليون دوالر أمريكي ( ١٠٥مبلغ وقدره ) ٢
  .٢٠٢٣يونيو  ٣٠) كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في لایر عمانيمليون  ٣٩٫٤بما يعادل 

 

مليون دوالر أمريكي  ١٥٠ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٥٦٫٢٢٩مليون دوالر أمريكي ( ١٥٠مبلغ وقدره ) ٣
ديسمبر  ١٧الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في  ) كقرض ألجل تملایر عمانيمليون  ٥٦٫١٣بما يعادل 

٢٠٢٢.  
 

مليون دوالر أمريكي  ١٠٠ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٣٧٫٤٨٦مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠مبلغ وقدره ) ٤
 يوليو ٣١ ويستحق السداد فيبنك تجاري ) كقرض ألجل تم الحصول عليه من لایر عمانيمليون  ٣٧٫٤٢بما يعادل 

٢٠٢٣.  
 

دوالر أمريكي)  ال شىء – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ١٨٫٧٤٣مليون دوالر أمريكي ( ٥٠مبلغ وقدره ) ٥
  .٢٠٢٤ ابريل ١٤ كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في

  

) دوالر أمريكي ال شىء – ٢٠٢٠ر ديسمب ٣١مليون لایر عماني) ( ٢٨٫١١٥مليون دوالر أمريكي ( ٧٥) مبلغ وقدره ٦
  .٢٠٢٥ ابريل ٢٨ ويستحق السداد في بنك تجاريكقرض ألجل تم الحصول عليه من 

  

  



  عالشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.
١٧  

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 

  قروض (تابع)   .٨
 

   (تابع) أثير
  

) يدوالر أمريك ال شىء – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٤٦٫٨٥٨مليون دوالر أمريكي ( ١٢٥مبلغ وقدره  )٧
  .٢٠٢٥ مايو ٣ ويستحق السداد في بنك تجاريليه من كقرض ألجل تم الحصول ع

  

) دوالر أمريكي ال شىء – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٣٧٫٤٨٥مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠مبلغ وقدره  )٨
  .٢٠٢٤ مايو ٢٥ ويستحق السداد في بنك تجاريكقرض ألجل تم الحصول عليه من 

  

فوق معدل وتحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت  الكويت –تصاالت المتنقلة شركة اإلهذه التسهيالت مضمونة بواسطة 
  الليبور لثالثة أشهر.

  

 أخرىغير متداولة إلتزامات   .٩

  مدققة  غير مدققة 
يونيو  ٣٠

٢٠٢١ 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

   المملكة العربية السعودية –مستحق لوزارة المالية 
  ٣٤٩٫٣٠٤  ٢٩٨٫٠٠٨ ])١إيضاح ([   

  المملكة العربية السعودية  –مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
  ١٣٨٫٦٩٤  ١٢٤٫٣٦٣ مقابل الحصول على طيف ترددي

  ١٢٫٠٢٠  - ])٢إيضاح ([عمان لترخيص الهاتف النقال  –مستحق لهيئة تنظيم اإلتصاالت 
  ١٠٫١٤١  ٩٫٨٦٥ ودائع عمالء

  ٥٤٫٢٣٧  ٥٥٫١٠٥ نهاية الخدمة للموظفينمكافأة 

  ١١٧٫١٧٧ ١٢٣٫٨٩٠ أخرى

 ٦٨١٫٥٧٣ ٦١١٫٢٣١ 
  

، أبرمت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية اتفاقًا مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لتأجيل ٢٠١٣ سنة خالل) ١(
أرصدة من هذه الذمم الدائنة ضمن بند "ذمم تجارية دائنة و أُدرج الجزء المتداول .٢٠٢١المبالغ المستحقة عليها حتى اد سد

 أخرى".دائنة 
  

مليون لایر  ١٢٫١٧١عمان لترخيص الهاتف النقال والطيف الترددي هو  –المبلغ المستحق إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت ) ٢(
مبر  ٣١عماني ( مليون لایر عماني في فبراير  ١٢٫٥مليون لایر عماني). خالل الفترة ، تم سداد مبلغ  ٢٥٫٥٢: ٢٠٢٠ديس
ذمم تجارية  وأدرج تحت بند " ٢٠٢٢مليون لایر عماني مستحق السداد في فبراير  ١٢٫١٧١والمبلغ المتبقي وقدره  ٢٠٢١
  . "أخرىأرصدة دائنة دائنة و

  

                                                                                                                                                  واالحتياطيات رأس المال  .١٠
  

  لایر عماني للسهم الواحد) ٠٫١٠٠رأس المال ( بقيمة إسمية 
  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  
 عدد األسهم عدد األسهم  

      
  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ لالمصرح به والمصدر والمدفوع بالكام

      
 ألف ر.ع ألف ر.ع  

  ٧٥٠٫٠٠٠  ٧٥٠٫٠٠٠ المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
  

  من أسهم الشركة في تاريخ التقرير كما يلي: %١٠الشركة الذين يملكون نسبة ال تقل عن  يمساهم
  

   غير مدققة  مدققة
   ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  عدد األسهم المملوكة  وكةعدد األسهم الممل 
         
الشركة المتحدة لالتصاالت الدولية لالستثمار والمشاريع ش م م ٣٨٢٫٥٠٠٫٣٤٥  ٣٨٢٫٥٠٠٫٣٤٥ 

  

   



  عالشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.
١٨  

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 

                                                                                                                                                 (تابع) واالحتياطيات رأس المال  .١٠
  

 االحتياطي القانوني

من أرباح السنة لحساب هذا االحتياطي حتى  %١٠سنوياً  تخصص،  ٢٠١٩لسنة  وفقاً لقانون الشركات التجارية العُماني
ا االحتياطي غير قابل للتوزيع. حيث أن مال المدفوع للشركة. هذال قيمة رأس يصبح رصيده المتراكم يساوي على األقل ثلث

 اإلحتياطي يساوي ثلث رأس المال المدفوع، بالتالي فقد قامت الشركة بإيقاف التحويل.
 

 االحتياطي االختياري

من صافي أرباحها السنوية  %١٠، حولت الشركة األم في سنوات سابقة نسبة ٥/٢٠٠٠ت/١٦وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 
جاوز االحتياطي  ختياري قابل للتوزيع حتى يساوي نصف رأس مال المدفوع الخاص بالكيان المعني وحيثاحتياطي ا إلى

  المال المدفوع للشركة على األقل، اوقفت الشركة التحويل الى هذا الحساب.  نصف راس
  

 مساهمة رأسمالية  

ضمن حقوق  ٢٠٠٤في سنة  ئة تنظيم االتصاالتعلى المبالغ المدفوعة إلى هي الشركة األمالزيادة في تقييم تراخيص  تدرج
    الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع.

    

  رأس المال احتياطي

، والذي القيمة العادلة التي تزيد عن المبلغ المدفوع مقابل ترخيص الهاتف المحمول هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع ويمثل 
  .٢٠١٩إنتهى في فبراير 

  

 العمالت األجنبية احتياطي تحويل

زين السودان وزين جنوب مجموعة زين و يمثل هذا االحتياطي بشكل رئيسي خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من
  السودان.

  احتياطيات أخرى

 ١٠٫٦: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(لایر عماني مليون  ٧٫٨٢٨يتضمن هذا البند بشكل رئيسي خسارة احتياطيات التحوط بمبلغ 
  ).عمانيلایر مليون 

  توزيعات 

 ٢٠٢١ مارس ٣١المنعقدة بتاريخ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 
  ).لكل سهم بيسة ٥٥ - ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠لكل سهم لسنة  بيسة ٥٥توزيعات أرباح نقدية بواقع 

  

  إيرادات إستثمار  . ١١

  يونيو ٣٠ستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠ثالثة أشهر المنتهية في  
  غير مدققة 

٢٠٢٠  ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  
  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني 

بالقيمة  من استثمار في أوراق ماليةربح/(خسارة) 
  )٣١٣(  ٢٫٨٣٩  )١٫٥١٢(  ٢٫٢٣٢ الخسائرأو  األرباحالعادلة من خالل 

  ٦٥٣  ٤٣٥ ٣٢١ ٢٣٠ ت توزيعاتإيرادا

 ٣٤٠  ٣٫٢٧٤ )١٫١٩١( ٢٫٤٦٢  
  

  ربحية السهم  . ١٢

   على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي: بناءاً يتم احتساب ربحية السهم األساسية 

  يونيو ٣٠ستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠ثالثة أشهر المنتهية في  
٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  

  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني 
  غير مدققة 

  ٢٣٫٩٦٢  ٣٢٫٤٣٣ ٧٫٩٤٧ ١٥٫٣٣٤ المنسوب إلى المساهمينربح الفترة 
  أسهم  أسهم  أسهم  أسهم  

  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

  لایر عماني  
  

  لایر عماني
  

  لایر عماني
  

  لایر عماني
  

  ٠٫٠٣٢  ٠٫٠٤٣ ٠٫٠١١ ٠٫٠٢٠ والمخفضة األساسية –ربحية السهم 
  

  



  عالشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.
١٩  

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 

  القطاعمعلومات   . ١٣

البلدان األخرى. و انعمتعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات المتعلقة بها في 
 ويشكل هذا األمر أساس القطاعات الجغرافية.

              الكويت واألردن والسودان والعراق والبحرينعمان و استناداً إلى الحدود الكمية، قامت المجموعة بتحديد عملياتها في
 كأساس لإلفصاح عن معلومات القطاع. السعوديةو

    



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

٢٠  
  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

  

  معلومات القطاع ( تابع)  . ١٣
  (غير مدققة)٢٠٢١يونيو٣٠ 

      

 المجموع أخرى السعودية البحرينالعراقالسوداناألردنالكويت   عمان 

 
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر

  عماني
ألف لایر

  ألف لایر عماني  عماني
ألف لایر 

 ألف لایر عماني  عماني
ألف لایر 

  عماني
  ألف لایر 

  عماني
                   

 ١٫٠٧٢٫٢٤٠  ٢٦٫٠٦٦  ٣٤٣٫٤٠٦  ٢٤٠٫٣٤٨١٤٩٫٠٠١٨٨٫١٤٧٥٩٫٦٠٤١٣٩٫٩٨٨٢٥٫٦٨٠)مع مرور الوقتاالشتراك في البث والبيانات (إيرادات القطاع:
      ١٢١٫٨٤٥  ٦٨  ٤٠٫٤٧٧  ٦٫٨٧٤ ٧٥٦ ٥١٩ ٣٫٦٣١ ٤٤٫٢٠٢ ٢٥٫٣١٨)عند نقطة زمنية محددة(إيرادات متاجرةإيرادات القطاع:

 ١٧٥٫٥٨٠ ٨٫١٥٨ ٣٢٫٣٢١ ٢٨٩٦٠٢١٫٣٥١١٨٫٢٩٧٢٢٫١٨٩٢٫٨٤٨ ٤١٫٤٥٦صافي الربح قبل الفوائد والضرائب 
 ٣٫٥٤٦ ٥ ٢٥ ١٫٠٥١٦٢٤٥٢٩٥٣٤٥ ١٫٢١٤إيرادات فوائد

  ٧٨٢  -  - - - - - ٧٨٢   - ربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
 )٤٠٫٨٩٩( )٣٤( )٢٤٫١٤٤( )٥١٦()٩٫٣٣٤()٦٧٧()٤٫٥٩٥()٤١١( )١٫١٨٨(تمويلتكاليف

 )١٧٫٦٢١( )٥( --)٤٫٣٠١()٢٫٦٩٤()٥٫٣٢٨(- )٥٫٢٩٣(مصاريف ضريبة الدخل
 ١٢١٫٣٨٨ ٨٫١٢٤ ٨٫٢٠٢ ٣٠٫٣٨٢١٢٫٠٥٢١٥٫٤٥٥٨٫٦٠٧٢٫٣٧٧ ٣٦٫١٨٩ 

    بنود غير موزعة:
 ٣٫٢٧٤   إيرادات استثمار

 ١٫٠٦٩   ومشاريع مشتركةشقيقةحصة في نتائج شركات
 )١٧٫١٣٧(   (بالصافي من اإلستبعادات)أخرى

 ١٠٨٫٦٨٥   ربح الفترة
         

 ٦٫٩١٧٫٢٥٤ ١٠٥٫٥١٣ ٣٫٠٨٢٫٣٦٥ ٩٩٤٫٠١٠٦١٢٫٩٨٤٢٦٫٥٢١١٫٠٢٣٫٠٣٧١١٩٫٣٧٨ ٩٥٣٫٤٤٦لشهرةالقطاع بما في ذلك اأصول
  ٢٣٣٫٨٧٠  ١٢٨ ١٢٧٫٨٨٠  ١٣٫٤٣٨ ٣٣٫٠٧٣ ٥٣٩ ٢٤٫٣٩٤ ١٢٫١٦٥  ٢٢٫٢٥٣ أصول حق االستخدام

    بنود غير موزعة:
 ٥١٫٠٥٥   الخسائرأواألرباحلستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالإ
 ٢١٫١٣٠   اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ
 ١٫٠٠٠    ستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةإ
 ١١٢٫٥١١   ومشاريع مشتركةشقيقةستثمارات في شركاتإ

 ٢٢٧٫٨١٥   بالصافي من اإلستبعادات)(أخرى
 ٧٫٥٦٤٫٦٣٥   األصول الموحدة

                  

 ٢٫١٦٠٫٣٩٨ ٩١٫٧٣١ ١٫١١٣٫١١١ ٢١٥٫٢٣٠١٩٣٫٣٧٨٤٤٫٣١٨٢١٤٫٥٥٦٣٣٫٢٠١ ٢٥٤٫٨٧٣القطاعالتزامات
  ٢٥٧٫١٣٩  ١١٤ ١٤٥٫١٥٦  ١٣٫٥٥٢ ٣١٫٠٣٥ ٣٩١ ٢٤٫٧٧٨ ٢٠٫٤٥٦  ٢١٫٦٥٧ ير متداولة)إلتزامات إيجار (متداولة وغ

 ٩٧٦٫٠٧٦ - ٥٨٤٫٣٤٢-٣٠٩٫٧٠٣-٥٩٫٩٧٨-  ٢٢٫٠٥٣إقتراضات
 ٣٫٣٩٣٫٦١٣ ٩١٫٨٤٥ ١٫٨٤٢٫٦٠٩ ٢٣٥٫٦٨٦٢٧٨٫١٣٤٤٤٫٧٠٩٥٥٥٫٢٩٤٤٦٫٧٥٣ ٢٩٨٫٥٨٣بنود غير موزعة:

 ١٫٥٣٩٫٨٢٠   إقتراضات
 )١٠١٫٥٠٤(   (بالصافي من اإلستبعادات)أخرى

 ٤٫٨٣١٫٩٢٩   اإللتزامات الموحدة
 ٢٫٧٣٢٫٧٠٦   األصول الموحدةصافي

         

 ٢٠٦٫٧٤٦ ٥٫٩٩٤ ١٠٫٣٨٥ ١٣٫٢٦٢٧٣٫٣٦٥٨٫٢٨٢٧٠٫٧٠١٣٧٨ ٢٤٫٣٧٩تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 ١٫٢٩٧   (بالصافي من اإلستبعادات)غير موزعة

 ٢٠٨٫٠٤٣   إجمالي التكاليف الرأسمالية
                  

 ٢٥٤٫٦١٥ ٢٫٦٨٥ ٩٥٫٢٦٩ ٣٧٫٩٢٩٢٠٫٩٨٠٢٫٤٢٤٣٨٫٧٠٣٦٫٠٩٨ ٥٠٫٥٢٧استهالك وإطفاء
  ٣٩٫٠٧٩  ٣٩ ٢٣٫٢٦٨  ١٫٧٦٩ ٤٫٢٦٠ ٩٩ ٢٫١٢٥ ٣٫٧١٤  ٣٫٨٠٥ اء أصول حق االستخدامإطف

 )٢٧٢(   غير موزعة
     ٢٩٣٫٤٢٢   إجمالي االستهالك واإلطفاء

  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
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 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

  
  معلومات القطاع (تابع)  . ١٣

  (غير مدققة)٢٠٢٠يونيو٣٠
   

 المجموع أخرى السعودية البحرينالعراقدانالسواألردنالكويت   عمان
ألف لایر

 عماني
ألف لایر 

 عماني
ألف لایر

 عماني
ألف لایر

 عماني
ألف لایر

 عماني
ألف لایر 

  عماني
  ألف لایر 

 عماني
ألف لایر 

  عماني
  ألف لایر

  عماني 
                   

 ١٫١٣٠٫٥٦٣  ١٥٫١٤١  ٣٥٩٫٥٩٠  ٢٦١٫٠٢٠١٤٥٫٣٣٣٨٤٫٨٣٩٦٦٫٢٣٠١٧٣٫٢٣٧٢٥٫١٧٣)مع مرور الوقت(االشتراك في البث والبياناتإيرادات القطاع:
     ١١١٫٤٤١  ٧١  ٣٣٫٠٨١  ٢٧٫٠٩٦٤٠٫٩٣٤٣٫٠٢٣٥٠٠٦٦٤٦٫٠٧٢)عند نقطة زمنية محددة(إيرادات القطاع:

 ١٩٧٫٢٥١ ٩٫٦٥٢ ٦٤٫٧٧٣ ٣٥٫٩٢٠١٦٫٢٨٠٩٫٦٧٤٢٢٫١٧٩١٫٠٨٠ ٣٧٫٦٣٩صافي الربح قبل الفوائد والضرائب 
 ٣٫٦٠٠ ٨٧ ٩٧٩ ٧١٥٢٩٠١٧٣٥٤٨١١٠  ٦٩٨إيرادات فوائد

 ٥٫٨٠٦ - - ----٥٫٨٠٦  - الربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
 )٦٥٫٣٢٤( )٣٨( )٥٠٫٣٣٣( )٦٢٤()٩٫٢٤٨()٢٠١()٣٫٧٥٦()٣٣٤( )٧٩٠(تمويلتكاليف

 )١٧٫٦٥٦( )٣٠٩( - -)٣٫٠٧٣()٤٫١٤٤()٤٫٢٩٠(- )٥٫٨٤٠(مصاريف ضريبة الدخل
١٢٣٫٦٧٧ ٩٫٣٩٢ ١٥٫٤١٩ ٤٢٫١٠٧٨٫٥٢٤٥٫٥٠٢١٠٫٤٠٦٥٦٦ ٣١٫٧٦١ 

    بنود غير موزعة:
 ٣٤٠   إيرادات استثمار

 ٨٢٢   ومشاريع مشتركةشقيقةكاتحصة في نتائج شر
متضمنة ضريبة دخل غير مخصصة وتكاليف تمويل بالصافي من(أخرى

)اإلستبعادات
   )٢٤٫٣٥٤( 

 ١٠٠٫٤٨٥   ربح الفترة
        

  ٧٫٠٣١٫٦٢٦  ٣٫١٦٢٫٥٣٧٩٠٫٦١٨ ١٢٦٫١٤٥ ٩٩٢٫٤٦٤ ١٣٨٫٠٣٣ ٥٥٠٫٧٢٠ ١٫٠٠٨٫٥٧٧  ٩٦٢٫٥٣٢القطاع بما في ذلك الشهرةأصول
  ٢٣٩٫٦٢٣  ٢٤٤ ١٣٨٫٠٤٤  ١١٫٣١٤ ٣٥٫٧٣٣ ٢٫٢٣٤ ٢١٫٧٩٧ ٩٫١٦٩  ٢١٫٠٨٨ ستخدامإلأصول حق ا

    بنود غير موزعة:
 ٤٤٫٢٧٢   الخسائرأواألرباحستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ

 ٢٫٠٠٠    إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
 ٨٫٤٤٤   اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ
 ١٠٥٫٧٦١   ومشاريع مشتركةشقيقةستثمارات في شركاتإ

 ٢٣٢٫٦٨٦   إلستبعادات)(بالصافي من اأخرى
 ٧٫٦٦٤٫٤١٢   األصول الموحدة

        

 ٢٫٧٧٩٫٩٧٣ ١٫٦٤٢٫٧٠٦٩٠٫٨٣٠ ١٩٣٫٢٥٧١٨٨٫٨٧٦٦٨٫١٧١٢٧٤٫٦٣٠٣٠٫٧٥٩ ٢٩٠٫٧٤٤القطاعإلتزامات
  ٢٥٨٫٨٨٠  ٢١٢ ١٤٧٫١٥٣  ١١٫٤٩٥ ٤٠٫١٨٤ ٢٫٠٤٥ ٢٢٫٤٩٦ ١٦٫٧٩٤  ١٨٫٥٠١ إلتزامات إيجار (متداولة وغير متداولة)

 ٨٣٥٫٠٧٧ ٤ ٦٠٤٫٧١٧ -٢٠٣٫٠١٨--- ٢٧٫٣٣٨مستحق لبنوك
 ٨٫٨٧٣٫٩٣٠ ٢٫٣٩٤٫٥٧٦٩١٫٠٤٦ ٣٣٦٫٥٨٣٢١٠٫٠٥١٢١١٫٣٧٢٧٠٫٢١٦٥١٧٫٨٣٢٤٢٫٢٥٤بنود غير موزعة:

 ١٫٧٩٣٫٢٩٤   مستحق لبنوك
 )٤٨٩٫٥٦٥(   أخرى

 ٥٫١٧٧٫٦٥٩   اإللتزامات الموحدة
 ٢٫٤٨٦٫٧٥٣   األصول الموحدةصافي

        

 ٢٢٧٫٣٢٣ ٧٫١٤٥ ١٤٣٫٥١٠ ١٠٫٠١٣٢٫٧٤٠١٦٫٤٨١٤٫٣٢٥١٦٤ ٤٢٫٩٤٥تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 ٥٤٥   ي من اإلستبعادات)(بالصافغير موزعة

 ٢٢٧٫٨٦٨   إجمالي التكاليف الرأسمالية
        

 ٢٦٣٫٠١٥ ٢٫٥٦٩ ١٠١٫٩٩٦ ٣٥٫٢٧٠١٩٫٨٠٩٦٫٠٠٤٣٨٫٣٠٠٦٫٩٥٠ ٥٢٫١١٧ستهالك وإطفاءإ
  ٣٣٫٨٩٥  ١١٣ ١٧٫٦٠٠  ٢٫١٢١ ٤٫٠٣٩ ١٧٢ ٢٫٢٢٨ ٣٫٦٥٦  ٣٫٩٦٦ ستخدامإلإطفاء أصول حق ا

 ١٫٩٤٨   غير موزعة
 ٢٩٨٫٨٥٨   ستهالك واإلطفاءإلإجمالي ا

  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
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 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

 
  معامالت مع طرف ذو عالقة       .١٤

    

راف بشروط معتمدة من قبل اإلدارة. فيما يلي المعامالت واألرصدة مع األط عالقةأبرمت المجموعة معامالت مع أطراف ذات   
  ذات الصلة (باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في إيضاحات أخرى):

  

  المعامالت
  أشهر المنتهية في ستة 
  (غير مدققة) يونيو ٣٠ 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  ٨٫٣٨٦  ٦٫٥٥٩ إيرادات
  ٦٫٢٤٨  ٣٫٤١١  مصاريف التشغيل والصيانة

  ١٫٠٣٧  ٢٧ شراء ممتلكات ومعدات 
         

  مكافأة اإلدارة العليا
  أشهر المنتهية في ستة 
  (غير مدققة) يونيو ٣٠ 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  ١٫٨١٤  ٨٩٠ رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
  ٦٨  ٦٨ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  

  األرصدة
  مدققة  غير مدققة 

يونيو  ٣٠
٢٠٢١ 

ديسمبر  ٣١
٢٠٢٠ 

  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  ٢٫٠٨٢  ٤٫٩٨٦ ذمم تجارية مدينة
  ٨٨  ٣٫٨١٠ ذمم تجارية دائنة

٪) من أسهم الشركة. طبقت الشركة اإلعفاءات الواردة في ٥١: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١٪ (٥١تمتلك حكومة سلطنة عمان (الحكومة) 
المتعلقة بالمعامالت مع الحكومة والكيانات األخرى التي تسيطر عليها  -: األطراف ذات الصلة ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الحكومة أو تسيطر عليها بشكل مشترك أو تمارس عليه الحكومة نفوذاً مؤثراً. في هذا الصدد ، قامت الشركة باإلفصاح عن بعض 
  .، في هذا اإليضاح ٢٤المعلومات ، للوفاء بمتطلبات اإلفصاح الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  التزامات ومطلوبات محتملة    .١٥

  مدققة  غير مدققة 
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

 ١٦٢٫٧٣٥ ١٨٣٫١٤٨ تكاليف رأسمالية

 ٣٫٨٢٦ ٢٫٧٥٣ مال غير مستدعى في شركات مستثمر فيهارأس

 ٩٤٫٦١٦ ٩٥٫٩٦٢  وإئتمان خطابات ضمان

لایر مليون  ٩ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ٩بمنح ضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية بمبلغ  مجموعة زينقامت 
ألحد مؤسسي زين السعودية. وترى الشركة أن الضمانات المقدمة من المساهم المؤسس لصالح منوحة من أحد البنوك م) عماني

  البنك تغطي قيمة التسهيالت االئتمانية.
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 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

  
  (تابع) التزامات ومطلوبات محتملة    .١٥

      

  األتاوة في سلطنة عمان

ً  ٢٠٢٠ السنة الماليةتلقت الشركة خالل  من هيئة تنظيم االتصاالت يوضح إمكانية تطبيق حقوق الملكية على فئات معينة  خطابا
، طالبت الهيئة بدفع إتاوة على  ٢٠٢٠من عام  إعتباراً من إيرادات البيع بالجملة. مع توضيح أن هذه البنود معفاة من حق اإلتاوة 

. بناًء على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة لشروط ترخيص الشركة األم، ٢٠١٩إلى  ٢٠١٣هذه اإليرادات للفترات من 
  تعتقد اإلدارة أن مبلغ اإلتاوة اإلضافي غير مستحق الدفع.

  ضرائب الدخل في العراق

، ٢٠١٦. في نوفمبر الهيئة العامة للضرائب العراقيةمن  ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٤ريبة دخل إضافية عن السنوات تلقت أثير مطالبات ض
أبرمت أثير إتفاقية مع وزارة المالية العراقية  حصلت بموجبها على الحق في تقديم طعن على ضرائب الدخل اإلضافية التي تطالب 

مليون لایر عماني) وقدمت طعناً عن كامل مبلغ  ٧٣٫٥ليون دوالر أمريكي (م ١٩٦بمبلغ   الهيئة العامة للضرائب العراقيةبها 
، أصدرت لجنة الطعون بالهيئة العامة للضرائب العراقية قرارها بتخفيض مبلغ  ٢٠١٩أكتوبر  ١٥الضريبة المطالب بها. في 

ة للضرائب العراقية األعتراض على هذه مليون لایر عماني). يمكن للهيئة العام ٣٣٫٣مليون دوالر أمريكي ( ٨٨٫٨المطالبة إلى 
أثير أي إخطار من محكمة النقض  تتلقىانقضت فترة الطعن ولم  يوماً من قرار لجنة الطعون. ١٥القرار لدى محكمة التمييز خالل 

يئة العامة للضرائب الهبشأن الطعن في القرار. قدمت أثير التماساً إلى محكمة النقض لتوجيه  الهيئة العامة للضرائب العراقيةأو من 
حلها  تمجميع الطعون التي  إحتماالت، تعتقد أثير أن  محاميهاعلى تقرير  بناءاً نتظار الرد. إإلرسال ملف القضية وهي ب العراقية

  جيدة.تبدو لصالح أثير 
  

            لایر عماني)  مليون ٧٫٢٣٩مليون دوالر أمريكي ( ١٩٫٣، تلقت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية بقيمة  ٢٠٢٠مارس  ٩في 
عتراضاتها على مطالبات ضريبة الدخل إ، قدمت أثير  ٢٠٢٠مارس  ١٢. في ٢٠١١عن عام  الهيئة العامة للضرائب العراقيةمن 

هذه المطالبة الضريبية اإلضافية هي أمام لجنة . ٢٠٢٠مارس  ١٥في  الهيئة العامة للضرائب العراقية ، والتي رفضتها اإلضافية
   .نشأ، إذا  بهذا اإللتزام. تعتقد أثير أن لديها مخصصات كافية للوفاء بالهيئة العامة للضرائب العراقيةن الطعو

  

 تجديد الترخيص في العراق  

) ٨، أصدر مجلس األمناء التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت ("الهيئة") قراًرا بتجديد ترخيص أثير لمدة ثماني (٢٠٢٠يوليو  ٦في 
يناير  ١ ومنح ترخيص لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع للشبكات الخلوية اعتباًرا من ٢٠٣٠أغسطس  ٣٠ ية تنتهي فيسنوات إضاف

، قدم عضو في البرلمان طعنًا ٢٠٢٠في أغسطس و ، صادق مجلس الوزراء العراقي على هذا القرار. ٢٠٢٠ يوليو ٧في . ٢٠٢١
ثاٍن وتم رفع الطعن ضد مجلس الوزراء العراقي والهيئة وثالث شركات  على هذا القرار ثم انضم له رئيس البرلمان كمدعي

يمنع الهيئة  ٢٠٢٠أغسطس  ٢٥اتصاالت في العراق ("المدعى عليهم") لدى المحكمة االبتدائية. أصدرت المحكمة أمر تقييدي في 
  من استكمال اإلجراءات التنفيذية لتجديد الترخيص ومنح ترخيص شبكة الجيل الرابع.

  

م المدعى عليهم طعناً على األمر التقييدي أمام المحكمة االبتدائية ثم محكمة االستئناف غير أنه قوبل بالرفض من كال المحكمتين قد
، أصدرت ٢٠٢٠نوفمبر  ١٥، وفي ٢٠٢٠على التوالي. بدأ نظر الدعوى األصلية اعتباًرا من سبتمبر  ٢٠٢٠في سبتمبر وأكتوبر 

ضد المدعى عليهم. لم يعترض القرار على تمديد الترخيص الحالي ومنح ترخيص الجيل الرابع بل المحكمة االبتدائية قراًرا 
إذ لم يتوافر النصاب القانوني لمجلس األمناء  ٢٠٢٠يوليو  ٦استعرض اإلجراءات الرسمية المطبقة في سبيل اتخاذ القرار بتاريخ 

بشأن تجديد  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٤ء التابع للهيئة قراًرا جديدًا بتاريخ التابع للهيئة. ولتصحيح هذه اإلجراءات، أصدر مجلس األمنا
، قدم المدعى ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦إال أنه موقع من قبل المجلس بأكمله. في  ٢٠٢٠يوليو  ٦ترخيص أثير يماثل القرار المؤرخ في 

، أيدت ٢٠٢٠ديسمبر  ٢٣. وفي ٢٠٢٠نوفمبر  ١٥عليهم طعنًا لدى محكمة االستئناف على قرار المحكمة االبتدائية المؤرخ في 
محكمة االستئناف القرار السابق الذي أصدرته المحكمة االبتدائية. غير أن محكمة االستئناف أكدت صحة قرار مجلس األمناء 

يناير  ٧. وبناًء على هذا القرار، وقعت أثير مع الهيئة اتفاقية لتمديد الترخيص بتاريخ ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٤التابع للهيئة المؤرخ في 
 ٢٠٢١أبريل  ٢٤وفي . ٢٠٢١يناير  ٢٠. قدم أحد أعضاء البرلمان طعنًا على قرار المحكمة كما قدمت أثير طعنًا عليه في ٢٠٢١

                ترخيص لمدة قضت محكمة التمييز بتأييد قرار محكمة االستئناف وهو ما يعد تأكيدًا على اإلجراء الذي اتخذته الهيئة بمنح 
  .إضافية وعليه، فقد أُغلقت القضية واُعتبرت منتهيةسنوات  ٨

  

   



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
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 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

  
  (تابع) التزامات ومطلوبات محتملة    .١٥

  

  األردن –شركة بيال 
 لایرمليون  ٥٣٫٧٦ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ٢٧٫٤إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 

توقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. وقامت ، تمحاموها على تقرير  وبناءاً . عماني)
 ١١٫٧٧: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ١١٫٧٧شركة بيال برفع دعاوى قضائية ضد مطالبة السلطات الرقابية بمبلغ 

فعلياً وفي وقت سابق بدفع المبالغ المترتبة  على أساس أن شركة بيال قامت ٢٠٠٥إلى  ٢٠٠٢عن السنوات من  لایر عماني)مليون 
، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة محاموها عليها عن تلك السنوات. وبناًء على تقرير 

رخيص المدفوعة بالزيادة كما قامت شركة بيال باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد السلطات الرقابية مطالبةً باسترداد رسوم الت بيال. 
ال يمكن تقدير ) عن سنوات سابقة. لایر عمانيمليون  ١١٫٩٢: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(لایر عماني مليون  ١١٫٩٢والبالغة قيمتها 

  األخرى. والفنيةألنها تعتمد على العديد من الجوانب القانونية والتنظيمية نتيجة األمر المذكور أعاله في هذا المرحلة ، 
  

المعلومات ة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات القضائية. وبناًء على باإلضاف
، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه األمور أثر سلبي هام  ستشارة الخبراء القانونيينإالمتوفرة حالياً وبعد 

  للمجموعة. لموحداعلى المركز أو األداء المالي 
 

 األدوات المالية  .١٦

 المالية واإللتزامات األصولفئات   ١٦.١.١

 الموحد المختصرالمالية للمجموعة كما هي مفصح عنها في بيان المركز المالي  لألصول واإللتزاماتيمكن تصنيف القيم الدفترية 
  على النحو التالي:

  مدققة  غير مدققة 
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

     أصول مالية بالتكلفة المطفأة:

  ٥٨٣٫٠١٢  ٤٤٩٫٨٥٥  نقد وأرصدة بنكية

  ٧٣١٫١٨٩  ٧٠١٫٠١٧ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٤٧٫١٩٠  ٥١٫٠٥٥ األرباح أو الخسائراستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٦٫٥٦١  ٢١٫١٣٠ خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من  استثمار في أوراق مالية
 ٢٫٠٠٠ ١٫٠٠٠  بالتكلفة المطفأةاستثمار في أوراق مالية 

 

  ".الخسائرأو  األرباح"غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  بأنهاالمالية  تزاماتاإلليتم تصنيف كافة 
  

  ت المالية المقاسة بالقيمة العادلةتسلسل القيمة العادلة لألدوا  ١٦.١.٢

ً  الموحد المختصرالمالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي  األصوليبين الجدول التالي  لتسلسل القيمة  وفقا
 العادلة.

لمستخدمة في قياس القيمة المالية إلى ثالث مستويات استنادًا إلى أهمية المدخالت ا لتزاماتواإل األصوليصنف هذا التسلسل 
 المالية. يتضمن تسلسل القيمة العادلة المستويات التالية:  لتزاماتواإل صولالعادلة لأل

 المتطابقة؛ لألصول واإللتزامات: األسعار المعلنة (غير المعدلة) في سوق نشط ١المستوى 

حوظة لألصل أو االلتزام سواء بشكل مباشر (مثل والمل ١: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى ٢المستوى 
 األسعار) أو غير مباشر (مثل المشتقة من األسعار)؛ و

 ال تستند إلى معلومات سوق ملحوظة (المدخالت غير الملحوظة). واإللتزامات لألصول: مدخالت ٣المستوى 

  

  

  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
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 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

  

  (تابع) األدوات المالية  .١٦

  (تابع) المالية المقاسة بالقيمة العادلةتسلسل القيمة العادلة لألدوات   ١٦.١.٢  

لقياس  الهامةيتم تحديد المستوى الذي يندرج ضمنه تصنيف األصل أو االلتزام المالي استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت 
 القيمة العادلة.

  

 (غير مدققة) ٢٠٢١ يونيو ٣٠
 المجموع  ٣ المستوى ٢المستوى   ١المستوى   

ألف لایر 
 عماني

ألف لایر  
  عماني

ألف لایر  
  عماني

ألف لایر  
  عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول
أو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

٥١٫٠٥٥  ٦٫١٩٨  ٣٥٫٦٦٥  ٩٫١٩٢ الخسائر
اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

٢١٫١٣٠  ١٦٫٤٥٥  ٢٫٣٥٩  ٢٫٣١٦ األخرى
٧٢٫١٨٥  ٢٢٫٦٥٣  ٣٨٫٠٢٤  ١١٫٥٠٨ األصولمجموع 

  

  (مدققة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
 

 المجموع  ٣ المستوى  ٢المستوى   ١المستوى  

  
ألف لایر

 عماني
 

ألف لایر 
 عماني

 
ألف لایر 

 عماني
 

ألف لایر 
 عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول
أو  األرباحأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل استثمار في 

 ٤٧٫١٩٠  ٦٫١٣٧  ٣٢٫٧٥٢  ٨٫٣٠١ الخسائر
اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ٦٫٥٦١  ٢٫١٥٩  ٢٫٣٣٧  ٢٫٠٦٥ األخرى
 ٥٣٫٧٥١  ٨٫٢٩٦  ٣٥٫٠٨٩  ١٠٫٣٦٦  األصولمجموع 

  

  

 لعادلةالقياس بالقيمة ا

 لم تتغير أساليب وطرق التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنةً بالسنة السابقة.
  

  زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم   .١٧

 صافي الربح النقدي 

صاح عن النتائج . ونتيجة لذلك، فقد تم اإلف٢٠١٦ سنة بات اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم في
ً والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان من حيث وحدة القياس الجارية بتاريخ التقرير   وفقا

الموحد  الخسائرأو  األرباحالتقرير المالي. إن األثر في صافي المركز النقدي متضمن في بيان  ٢٩رقم  للمعيار المحاسبي الدولي
  كـ "صافي ربح نقدي".  مختصرال

تستند مؤشرات األسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة زين جنوب السودان والمبينة 
 أدناه إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي نشره مكتب جنوب السودان لإلحصاءات:

 عامل التغير المؤشر 
      

  ١  ١٧٫٢٧٨  ٢٠٢١يونيو  ٣٠
 ١٫٠٢ ١٦٫٨٤١ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ١٫٦٢ ١٠٫٦٥٧ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ٢٫٧٤ ٦٫٣٠٦ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 ٣٫٨٤ ٤٫٥٠٢ ٢٠١٧ ديسمبر ٣١



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
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 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

  

  األدوات المالية المشتقة  .١٨

وقد تم تحليلها حسب فترة يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية   
االستحقاق. إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر 

   مشتقات المالية التي تم قياسها.وتمثل األساس لقياس التغيرات في قيمة ال

وال تعطي مؤشًرا لمخاطر السوق أو مخاطر  الفترةعامالت القائمة كما في نهاية إن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم الم
  االئتمان. يتم تقييم كافة عقود المشتقات على أساس البيانات الملحوظة في السوق.

  

  المبالغ اإلسمية وفقاً لفترة اإلستحقاق (غير مدققة) ٢٠٢١ يونيو ٣٠في 

 
القيمة العادلة 

  الموجبة
 العادلة القيمة

  السالبة
القيمة 

  االسمية
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  

        مشتقات محتفظ بها للتحوط:
 ٣٩٢٫٤٦٨ ٢٥٫٢١٨ -  تحوطات التدفق النقدي 
        مبادالت معدالت الربح 

        
  المبالغ اإلسمية وفقاً لفترة اإلستحقاق (مدققة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 
القيمة العادلة 

  الموجبة
العادلة  القيمة

  لسالبةا
القيمة 

  االسمية
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  

        مشتقات محتفظ بها للتحوط:
 ٣١٩٫٧٩٨ ٢٩٫٧٢٩ -  تحوطات التدفق النقدي 
        مبادالت معدالت الربح 

        
  

  ١٩ -تأثير فيروس كوفيد    .١٩

حدوث اضطرابات واسعة النطاق إلى  في معظم الدول ٢٠٢٠) في بداية عام ١٩ –لقد تسبب تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد 
تأثير  هذا ستمرار إقتصادية. تراقب المجموعة بإلذلك من أثر سلبي على األنشطة ا في األعمال التجارية ، مع ما يترتب على

فشي اإلرباك المحتمل في األعمال التجارية نتيجة لت، بينما تعمل عن كثب مع السلطات التنظيمية المحلية ، إلدارة  اإلضطراب
  .١٩ –فيروس كوفيد 

  

 اإلجتهاداتأي تعديالت وتغييرات في  إجراء، نظرت المجموعة فيما إذا كان من الضروري ١٩ -تفشي فيروس كوفيد في ضوء 
. فيما يلي االفتراضات الموحدة المرحلية المختصرةعنها في المعلومات المالية  واإلفصاحوإدارة المخاطر المحاسبية والتقديرات 

التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة إلحداث تعديالت جوهرية األخرى للتقديرات ، ومصادر الرئيسية الة حول المستقبل والرئيسي
  .الموحدة المرحلية المختصرةعلى المعلومات المالية 

  

  التأثير على األصول غير المالية

ً أجرت المجموعة  ً  تقييما على  ١٩ –فيروس كوفيد عتبار التأثير األقل لـ إلذ في اات توليد النقد ، مع األخستثمارها في وحدإل نوعيا
نخفاض إ تقييم وتوصلت إلى أنومعايير الصناعة  الموازنةلفترة مع لتصاالت ، وقارنت النتائج الفعلية إلالكيانات العاملة في قطاع ا

  ال يزال إلى حد كبير دون تغيير. ٢٠٢١يونيو  ٣٠القيمة كما في 
 

األصول حول الممتلكات والمعدات وجوهرية نخفاض في القيمة تنشأ وأي شكوك إأي مؤشرات إلعتبار أخذت المجموعة في اكما 
ال يوجد تأثير  إلى أنه ، وتوصلتالناشئة بشكل خاص عن أي تغيير في شروط اإليجار الحق في إستخدام األصول غير الملموسة و

  .١٩ –فيروس كوفيد بسبب  جوهري
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 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١يونيو  ٣٠ -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

  

  (تابع) ١٩ –تأثير فيروس كوفيد    .١٩
  

 نخفاض قيمة األصول الماليةإالمتوقعة و اإلئتمانيةالخسائر 

اإلحتماالت  الحالية من خالل تطبيق سيناريوهات الخسائر اإلئتمانية المتوقعةعلى نماذج  إعتماد اإلدارةقامت المجموعة بتطبيق 
ً تعمل فيه. قامت المجموعة  الذيمعني قتصادي للسوق الإلقتصاد الكلي ذات الصلة بالمناخ اإلعلى عوامل ا المرجحة بتقييم  أيضا

   .نخفاض القيمةإأي مؤشرات على بالتعرضات في القطاعات التي يحتمل تأثرها 
  

 المحتملة والمطلوباتلتزامات إلا

بين  ضطرابات تشغيلية ، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في العالقات التجاريةإأي  تأثيرقامت المجموعة بتقييم 
  ولم يتم تسجيل أي مشاكل. والمطلوباتلتزامات إلمحتملة في االزيادة الالمجموعة والعمالء والموردين ، بهدف 

  

  مبدأ اإلستمرارية

قتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر إلمستمرة في ضوء الظروف ا منشأةقامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت 
فيروس ة. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير والشكوك المستقبلي

ستمرار في التشغيل وأن إلفي التطور ، ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية ل ١٩ -كوفيد 
تم إعداد  فقدونتيجة لذلك ، . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ولم يتغير منذ إلى حد كبير  تأثر غير مال يزال  مركزها وفقاُ لمبدأ اإلستمرارية

ً بشكل مناسب  المختصرةالمرحلية الموحدة المعلومات المالية    ستمرارية.إلمبدأ ال وفقا

  

  

  

  


