
  .م.ع.عالشركة العُمانية لالتصاالت ش
  أشهر  التسعةلفترة  الدخل الموحد المرحلي بيان

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ منتهية فيال
ة    ق دق ر م ي غ

عة هر  لتس أش
  منتهية ال

 لثالثةغير مدققة 
    منتهيةالأشهر 

ة  ق دق ر م ي غ
عة هر  لتس أش

    منتهيةال

ة  دقق ةغير م  لثالث
    منتهيةالأشهر 

بتمبر ٣٠في    س
٢٠١٧  

بتمبر ٣٠في   س
٢٠١٧  

بتمبر ٣٠في   س
٢٠١٦ 

ي  بتمبر ٣٠ف  س
٢٠١٦  

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع إيضاح 
     

   إيرادات
 ١٠٤٫١٦٠ ٣١٣٫٥٧٠ ١١٠٫٠٤٦ ٣٢١٫٠٣٨الخدماتإيرادات

 ٢٢٫٩٥٥ ٨١٫٢٥٢ ٣١٫١٩٤ ٢٦٨٥٫٧٣٤ البيع بالجملةإيرادات

  ------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
١٢٧٫١١٥ ٣٩٤٫٨٢٢ ١٤١٫٢٤٠ ٤٠٦٫٧٧٢ 

   مصروفات
 (١,٦٦٨) (٣٫٩٦٩) (١٫٩٠٢) (٤٫١٣٩) مشغل التجوالخدماتمصروفات

 (٣,٣٢١) (١٠٫١٠٩) (٣,٤٧٩) (١٠٫٤٢٦)٢٧ مصروفات الربط البيني

 (١٤٨) (٣٣٧) (١٣٤)(٣٥١)٢٨ تكاليف خدمات المحتوى

 (١٠٫٦١٤) (٢٦٫١٨٤) (١١٫٢٨٠)(٢٦٫٣٤٨)٢٩ مصروفات إدارة خارجية

 (١,٩٥٨) (٥٫٥٢٠) (١,٥٦٦) (٤٫٩٦٢) مصروفات تسويق وإعالن

 (١٧,٥٦٧) (٥٢٫٠٦٩) (١٧٫٥٩٢) (٥٣٫٤١٢)٣٠موظفينتكاليف ال

 (٦٠٫٣٥٧) (٦٠٫٧٧١) (٢٦٫٩٧٨) (٧٨٫٧٥٣)٣١ مصروفات تشغيل وصيانة

 (١٫٧٩٠) (٧٫٤٥١) (٢,١٥٦) (٦٫١٠٦)٣٢مصروفات إدارية

 (٢٣,٤٢٣) (٦٨٫٦٤٩) (٢٧٫٣٩٤)(٨٠٫٦١٨)٧ ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك

 (٥٫٩٧٣) (١٧٫٦٦٧) (٤,٨٨٩) (١٣٫٨٠٥)٣٣ رسوم التحصيل والتوزيع 

 (٥٩٩) (١٫١١٤) (٢٫١٧٦) (٤٫٤٠٤))٢(ب٤٠ بالصافي -قيمة ذمم مدينةانخفاضمخصص

 (٢,٠٧٧) (٦٫١٣٢) (٢,١١٠) (٦٫٤١٧) ٩ غير ملموسةأصولإطفاء

 (١,٠٩٤) (٣٫٢٨٢) (٧٨٢) (٢٫٣٤٤)السنوية ورسوم تنظيمية أخرىالتراخيصرسوم

 (٨,٤٩٤) (٢٥٫٤٤٧) (١٤,٤٣٤)(٤٣٫٣٩٢)٢٤أتاوة

---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
(٣٣٥٫٤٧٧) (١١٦٫٨٧٢) (٢٨٨٫٧٠١) (٩٥٫٨٠٣) 

---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
 ٣٢٫٠٣٢ ١٠٦٫١٢١ ٢٤٫٣٦٨ ٧١٫٢٩٥أرباح التشغيل

 ٦٨٧ ٢٫١٢٥ ٧٠٨ ٣٤١٫٢٧٧التمويلإيرادات

 (٢٩٤) ٥١٨ ١٫٠٠٧٤٤٧ ٣٤  اإلستثمار (خسارة)إيرادات

 (٦١٤) (١٫١٢٢) (٢٫٧٣٣) (٣٫١٢٧) ٣٤ تكاليف التمويل

 ٢٢٣ ٩٢٤ ٢٫٣٣٥ ١٠٢٫٢٥٨  نتائج شركات شقيقةحصة الشركة من

 ٢٩٥ ٧٤٤ ٢٨٥ ٣٥٨٣٣ أخرىإيراداتصافي

 ---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
 ٣٢٫٣٢٩ ١٠٩٫٣١٠ ٢٥٫٤١٠ ٧٣٫٥٤٣من العمليات المستمرةالربح قبل الضرائب

 (٤,٠٣٢) (١٣٫٣٢٥) (٣,٨٤٢)(٨٫٩٨٠)٣٦                                                              ضرائب

  ---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
 ٢٨٫٢٩٧ ٩٥٫٩٨٥ ٢١٫٥٦٨ ٦٤٫٥٦٣ الفترة من العمليات المستمرةربح

     

 - (١٬٩٩٩) ٢٫٦٧٦ (٣٤٦)٥ من العمليات المتوقفة ) ربحخسارةصافي (

 ٢٨٫٢٩٧ ٩٣٫٩٨٦ ٢٤٫٢٤٤ ٦٤٫٢١٧ ربح الفترة
 ============ =========== ============ =========== 

     إلى:المنسوب

 ٢٨٫٣١١ ٩٥٫٠٦٥ ٢٤٫٢٥١ ٦٥٫٠٣٨الشركة األممالكي

 (١٤) (١,٠٧٩) (٧)(٨٢١) حصص غير مسيطرة

 ---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
 ٢٨٫٢٩٧ ٩٣٫٩٨٦ ٢٤٫٢٤٤ ٦٤٫٢١٧الفترةربح

 ============ =========== ============ =========== 
٣٧ ع ).(ر للسهم الواحد والمخفف العائد األساسي

٠.٠٣٨ ٠.١٢٧ ٠.٠٣٢ ٠.٠٨٧ 
   

============ =========== ============ =========== 
  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية.  ٤٦إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

٣ 
  
 



  
  .م.ع.عالشركة العُمانية لالتصاالت ش

          ٤    
  أشهر التسعةلفترة  الموحد المرحليالشامل اآلخر  الدخل بيان

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ المنتهية في

 
 
  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية.  ٤٦إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من  
  

ة    ق دق ر م ي غ
عة هر  لتس أش

  منتهية ال

 لثالثةغير مدققة 
    منتهيةالأشهر 

عةغير مدققة   لتس
    منتهيةالأشهر 

ة  دقق ةغير م  لثالث
    منتهيةالأشهر 

بتمبر ٣٠في     س
٢٠١٧  

بتمبر ٣٠في   س
٢٠١٧  

ي  بتمبر ٣٠ف  س
٢٠١٦ 

ي  بتمبر ٣٠ف  س
٢٠١٦  

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع  ر.ع ألف إيضاح 
       

 ٢٨٫٢٩٧ ٩٥٫٩٨٥ ٦٤٫٥٦٣٢١٫٥٦٨ من العمليات المستمرة ةفترربح ال

--------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------- --------------------------------- 

      العمليات المستمرة

     :(اإليرادات) شاملة أخرىمصروفات 

لى إ اسيتم إعادة تصنيفه تيال ى خرألا ةالشامل اإليرادات 
    حقة:الالربح أو  الخسارة في الفترات ال

   

 - - ١٢٩١٢٩  ١٠   حصة دخل شامل لشركة شقيقة 

)١٫٣٣٢()١٫٣٣٢( ١٠   ت األجنبية ويل العمالتحفروق   ١ - 

)١٠( -(٢) ١٩ لإلستثمارات المتاحة للبيعتغيرالقيمة العادلة   )٣(  

    --------------------------------------------------------------- ---------------------------------- --------------------------------- 

)١٫٢٠٣()١٫٢٠٥(  للفترة أخرىشاملة مصروفات   )٩(  )٣(  

  --------------------------------------------------------------- ---------------------------------- --------------------------------- 
    

للفترة من   مجموع مصروفات الشاملة) وخسارة(
  العمليات المتوقفة

(١٬٩٩٩) ٢٫٦٧٦(٣٤٦) ٥ - 

    -------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- 

 ٢٨٫٢٩٤ ٩٣٫٩٧٧ ٦٣٫٠١٢٢٣٫٠٤١    مجموع اإليرادات الشاملة للفترة

    ================== ========= ========= 

       المنسوبة إلى: لفترةالشاملة ل اإليراداتمجموع 

 ٢٨٫٣٠٨ ٩٥٫٠٥٦ ٦٣٫٨٣٣٢٣٫٠٤٨   الشركة األم مالكي أسهم

 (١٤) (١,٠٧٩) (٧)(٨٢١)   حصص غير ُمسيِطرة

    --------------------------------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------- 

    ٢٨٫٢٩٤ ٩٣٫٩٧٧ ٦٣٫٠١٢٢٣٫٠٤١ 

    ======================= ============ ============ 


