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  واألنشطة  قانونيةمعلومات   - ١

ً لقانون  الشركة العُمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع ("الشركة األم أو الشركة") هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقا

ة في يتم إدراج أسهم الشرك بمسقط سلطنة ُعمان. ,الشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في الموالح

   سوق مسقط لألوراق المالية.

  

  األنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمان.    
      

  موضحة أدناه: للمجموعةاألنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة 
  

 األسم نسبة الحيازة المباشرة  األنشطة الرئيسية مكان التأسيس

 للشركة للمجموعة    
 األم
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                       الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

 ٩             الموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في كما 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢

 
ية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة فيما يلي. هذه    بية الرئيس ات المحاس ياس يقها بثبات السياسات تم تطبالس

  في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.
  
  أساس اإلعداد  ١-٢

  
   فقرة االلتزام وأساس القياس  ( أ )

تثناء ,وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المدققة غير المرحليةإعداد القوائم المالية الموحدة  تم   اح عنه ما تم اإلف باس ص
بية أدناه.  ات المحاس ياس القوائم المالية الموحدة طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات  إعدادتم  كمابالس

اح  لطنة ُعمان الواردةاإلفص وق المال بس ادرة عن الهيئة العامة لس احات والنماذج الص من قواعد اإلفص  وهي ,ض
ىت ركات التجارية لعام  تماش ىوتعديالته.  ١٩٧٤مع متطلبات قانون الش بية التي تم  تتماش ات المحاس ياس الس

تخدامها في  تخدامها في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية غير المدققة ("القوائم المالية") مع تلك التي تم إس إس
  . ٢٠١٥مبر ديس ٣١إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

  
  

  استخدام التقديرات  واألحكام   (ب)
داد    ب إع اتيتطل ان ة البي الي ة الم دة المرحل ة الدولية  الموح الي ارير الم ايير التق ا يتوافق مع مع تخدام ببم عض بإس

بية الحرجة. بية  التقديرات المحاس ات المحاس ياس دار أحكامها في عملية تطبيق الس اً إص يتطلب من اإلدارة أيض
اح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون   للمجموعة. تم اإلفص

  .٤باإليضاح رقم  الموحدةالمالية  للبياناتفيها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية 
  
  

  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  (ج)
بتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية قامت المجموعة  يرات الجديدة والمعدلة  ٢٠١٦ س بإعتماد جميع المعايير والتفس

يرات التقارير المالية الدولية  بية الدولية ولجنة تفس ادرة عن مجلس المعايير المحاس طته والص المتعلقة بأنش
  .٢٠١٦يناير  ١والواجب تطبيقها على الفترات المحاسبية التي تبدأ بتاريخ 

  
  حسابات التأجيل التنظيمية؛ ١٤معيار التقرير المالي الدولي  •
  الترتيبات المشتركة: محاسبة تملكات الحصص؛ ١١تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  •
ة الدولي  • ب اس ار المح ديالت على معي بة الدولي  ١٦تع يح الطرق المقبولة ٣٨و معيار المحاس : توض

  لإلستهالك واإلطفاء؛
  الزراعة: النباتات الُمثِمرة؛ ٤١و معيار المحاسبة الدولي  ١٦عديالت على معيار المحاسبة الدولي ت •
  : طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة؛٢٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
  :٢٠١٤إلى  ٢٠١٢التحسينات السنوية من  •
  غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة؛ معيار التقرير المالي الدولي موجودات -
  األدوات المالية: اإلفصاحات؛ ٧معيار التقرير المالي الدولي  -
  منافع الموظفين؛ ١٩معيار المحاسبة الدولي  -
  .التقارير المالية المرحلية ٣٤معيار المحاسبة الدولي  -
  
  ؛مبادرة اإلفصاح ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
دولي     • الي ال ار التقرير الم ديالت على معي دولي  ١٠تع الي ال ار التقرير الم بة  ١٢و معي و معيار المحاس

  .المنشآت اإلستثمارية: تطبيق إستثناء التوحيد ٢٨الدولي 
                 

بية              ات المحاس ياس يرات إلى تغييرات في الس المبالغ  ولم تؤثر على للمجموعةلم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفس
  التي تم بيانها للفترة الحالية.

 
 
 
 
  
  
 
 



                       الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

           ١٠                          إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  - ٢
 أساس اإلعداد (تابع)  ١-٢

  (تابع) ٢٠١٦ سنة في السارية والتفسيرات والتعديالت المعايير  (ج)
 
 

  التي ليست سارية بعد  الصادرةالمعايير   
  

لمجموعة لالمعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية التي قد تؤثر على البيانات المالية   
  :٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ولكن ليست إلزامية بعد للفترة المنتهية في 

  
 : األدوات المالية٩معيار التقرير المالي الدولي   
خة النهائية من معيار التقرير المالي الدولي  ,٢٠١٤في يوليو    بة الدولية النس در مجلس معايير المحاس األدوات المالية التي تعكس  ٩أص

بة الدولي  روع األدوات المالية ويحل محل معيار المحاس دارات  ٣٩جميع مراحل مش األدوات المالية: االعتراف والقياس وكافة اإلص
  ومحاسبة التحوط. إن ,خفاض القيمةوإن ,. يُدِخل المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس٩لي الدولي السابقة من معيار التقرير الما

 
نوية التي تبدأ في أو بعد  ٩معيار التقرير المالي الدولي               اري المفعول للفترات الس تثناء  ,٢٠١٨يناير  ١س ماح للتطبيق المبكر. بإس مع الس

بة التحوط توى من  ,التطبيق بأثر رجعي يتطلب ,محاس ركة تقييم األثر رفيع المس ت إلزامية. لقد أجرت الش ولكن معلومات المقارنة ليس
دولي  الي ال ار التقرير الم ة من معي ب الثالث الي وحقوق  ٩جميع الجوان ا الم ان مركزه أثير كبير على بي اك أي ت وتتوقع أال يكون هن

 .لجديد في تاريخ سريانه المطلوبالمساهمين. تخطط الشركة تطبيق المعيار ا
 
  : اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء١٥معيار التقرير المالي الدولي              

ويؤسس نموذجاً جديداً من خمس خطوات التي  ٢٠١٤في مايو  ١٥: صدر معيار التقرير المالي الدولي ١٥معيار التقرير المالي الدولي   
يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ  ١٥على اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي  سيتم تطبيقها

الي مالذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنشأة ليكون من حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تُوفِّر مبادئ معيار التقرير ال
نهج أكثر تنظيماً لقياس واالعتراف باإليرادات. معيار اإليرادات الجديد ينطبق على جميع المنشآت وسوف يحل محل جميع  ١٥الدولي 

 المتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير المالي الدولي. يتطلب تطبيق المعيار إما بالكامل أو ُمعدَّل بأثر رجعي
مع السماح للتبني المبكر. تقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير معيار التقرير المالي الدولي  ٢٠١٨يناير  ١تي تبدأ في أو بعد للفترات السنوية ال

وتخطط لتبني المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب. تأخذ الشركة في عين اإلعتبار التوضيحات الصادرة من قبل مجلس معايير  ١٥
  .وستقوم برصد أية تطورات إضافية ٢٠١٥سودة للمناقشة في شهر يوليو المحاسبة الدولية كم

  
  عقود اإليجار ١٦معيار التقرير المالي الدولي   
الذي يتطلب من المستأجرين إدراج الموجودات  ,عقود اإليجار ١٦أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي   

عقود  ١٧يوجد هناك تغير طفيف في المحاسبة القائمة في معيار المحاسبة الدولي  ,جار. بالنسبة للمؤجرينوالمطلوبات لمعظم عقود اإلي
 اإليجار. ستقوم الشركة بإجراء تقييم مفصل في المستقبل لتحديد المدى. سيكون المعيار الجديد ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ

اإليرادات من العقود  ١٥معيار التقرير المالي الدولي  ,بشرط أن معيار اإليرادات الجديد ,بيق المبكر. يسمح بالتط٢٠١٩يناير  ١في أو بعد 
  .١٦أو يتم تطبيقه في ذات تاريخ معيار التقرير المالي الدولي  ,قد تم تطبيقه ,المبرمة مع العمالء

  
  

  المالية  البياناتتوحيد  أساس  ٢-٢
  
  تابعة الشركات ال   ١-٢-٢

  
تمل   ركة المالية البيانات على الموحدة المالية البيانات تش ركاتها األم للش بتمبر ٣٠ في كما التابعة وش  يتم. ٢٠١٦س

 مستثمرال الجهة مع شراكتها من الناتجة المتغيرة للعوائد ,حقوق لديها أو ,المجموعة تتعرض عندما السيطرة تحقيق
لطتها خالل من العوائد تلك على التأثير على قادرة وتكون ,بها تثمر الجهة على س  ,دالتحدي وجه على. بها المس

  :يلي ما المجموعة لدى توافر حال في فقط بها المستثمر الجهة على المجموعة تسيطر
  

 لطة تثمر الجهة على الس طة لتوجيه الحالية القدرة تعطيها التي القائمة الحقوق أي( بها المس  للجهة لةالص ذات األنش
 ؛)فيها المستثمر

 و ,فيها الحقوق أو بها المستثمر الجهة مع الشراكة من الناتجة المتغيرة للعوائد التعرض 
 عوائدها على للتأثير بها المستثمر الجهة على سلطتها إستخدام على القدرة. 

  
  
  
  

  
  
  



                       الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

          ١١                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  - ٢
   (تابع) توحيد البيانات المالية أساس  ٢-٢
  (تابع)تابعة الشركات ال   ١-٢-٢
 

ويت أكثرية من أقل للمجموعة يكون عندما   تثمر الجهة في مماثلة حقوق أو التص  ينع في المجموعة تأخذ ,بها المس
  :تضمنةً م ,بها المستثمر الجهة على سلطة لديها كانت إذا ما تقييم في الصلة ذات والظروف الحقائق جميع اإلعتبار

  
 بها؛ المستثمر للجهة آخرين أصوات مالكي مع التعاقدية الترتيبات 
 أخرى؛ تعاقدية ترتيبات من الناتجة الحقوق 
 المحتملة تصويتها وحقوق المجموعة تصويت حقوق. 

  
 روفوالظ الحقائق أشارت حال في بها المستثمر الجهة على تسيطر كانت إذا ما سواء تقييم بإعادة المجموعة تقوم           

ر من أكثر أو واحد في تغييرات هناك أن إلى يطرة عناص ركة توحيد يبدأ. الثالثة الس ل عندما تابعة ش  تحص
يطرة على المجموعة ركة على الس يطرة المجموعة تفقد عندما ويتوقف التابعة الش ركة على الس  إن .التابعة الش
روفات وإيرادات ومطلوبات موجودات ركة ومص  بيان في إدراجها يتم السنة خالل المستبعدة أو المقتناة التابعة الش

  .تابعةال الشركات على السيطرة المجموعة توقف تاريخ حتى للسيطرة المجموعة إكتساب تاريخ من الشامل الدخل
  

ب   أة تنس ارة أو الربح المنش  ىوإل للمجموعة األم الشركة مساهمي إلى اآلخر الشامل الدخل بنود من بند وكل ,الخس
ص يطرة غير الحص يد هذا عن نتج ولو حتى ,المس ص في عجز رص يطرة غير الحص رورة عند. المس  يتم ,الض

ركات المالية البيانات على تعديالت إجراء ى أن أجل من التابعة للش اتها تتماش ياس بية س ياس مع المحاس  اتالس
بية اهمين وحقوق والمطلوبات الموجودات جميع إن. للمجموعة المحاس روفات واإليرادات المس  داخل والمص
 .التوحيد عند بالكامل حذفها يتم المجموعة أعضاء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات ,المجموعة

  
ة في التغير   ركة في الملكية حص يطرة فقدان دون ,تابعة ش بته يتم الس اهمين حقوق كمعاملة محاس  حال يف. المس

 :ستقوم فإنها ,تابعة شركة على السيطرة المجموعة فقدت
  

 التابعة؛ الشركة وإلتزامات) الشهرة(متضمنةً  بأصول اإلعتراف بإلغاء 
 التابعة؛ الشركة في مسيطرة غير حصص ألي الدفترية بالقيمة اإلعتراف بإلغاء 
 المساهمين؛ حقوق في المسجلة المتراكمة األجنبية العمالت تحويل بفروقات اإلعتراف بإلغاء 
 المستلم؛ النقدي للعوض العادلة بالقيمة اإلعتراف 
 به؛ محتفظ إستثمار ألي العادلة بالقيمة اإلعتراف 
 الخسارة؛ أو الربح في عجز أو فائض بأي اإلعتراف 
 نيف إعادة ة تص ركة حص جلة البنود من األم الش ً  المس ابقا امل الدخل في س ارة أو الربح إلى اآلخر الش  أو الخس

ب ,المحتجزة األرباح اء حس ً  سيكون كما ,االقتض  وأ باألصول بالتصرف مباشرةً  المجموعة قامت حال في مطلوبا
  .الصلة ذات االلتزامات

 
  

  الُمسيِطرة غير الحصصالمعامالت مع     ٢-٢-٢
يطرة    تريات تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المس بة للمش اهمي المجموعة. وبالنس كمعامالت مع مس

يطرة لة التي تمت حيازتها للقيمة  ,من الحقوق غير المس ة ذات الص عر مدفوع والحص جيل الفرق بين أي س يتم تس
تبعادات الحقوق  ائر اس جيل أرباح أو خس اهمين.  كما يتم تس ركة تابعة في حقوق المس ول ش افي أص الدفترية لص

  في حقوق المساهمين. غير المسيطرة 
ص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلةدتتم إعا ,عندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم   مع  ,ة قياس أية حص

ادراج التغيير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض احتساب 
ترك أو أصل مالي الحقاً. باإلضافة إلى ذلك روع مش قيقة أو مش ركة ش ص المحتفظ بها كش أية  يتم احتساب ,الحص

امل آخر فيما يت من دخل ش ابقاً ض تبعاد مبالغ أدرجت س رة باس علق بذلك الكيان كما لو قامت المجموعة مباش
األصول وااللتزامات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي أدرجت سابقاً في دخل شامل آخر تم إعادة تصنيفها 

  كأرباح أو خسائر.
 
 
 
 



                       الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  
  

    
        ١٢                             إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  - ٢
   (تابع) توحيد البيانات المالية أساس  ٢-٢
 شقيقة شركات في إستثمار    ٣-٢-٢
 

ً  تأثيراً  المجموعة عليها تمارس منشأة هي الشقيقة الشركة إن             راتقرا في المشاركة صالحية هو الهام التأثير. هاما
  .اساتالسي هذه على مشتركة سيطرة أو سيطرة ليس ولكن ,بها المستثمر للمنشأة والتشغيلية المالية السياسة

  
يطرة أو الهام التأثير تحديد أجل من اإلعتبار عين في إتخاذها تم التي األمور إن   تركة الس  لكلت مماثلة هي المش

يطرة لتحديد الالزمة ركات على الس قيقة وذلك التابعة الش ركاتها الش تثمارات المجموعة في ش بة إس . يتم محاس
  .الملكيةبإستخدام طريقة حقوق 

  
   ً تثمارات إدراج يتم ,الملكية حقوق لطريقة وفقا ركة في االس قيقة الش ً  الش  الدفترية القيمة تعديل يتم. بالتكلفة مبدئيا

تثمار ة في التغيرات إدراج أجل من لالس افي من المجموعة حص ركة موجودات ص قيقة الش  تاريخ منذ الش
 يتم وال طفاؤهاإ يتم ال وهي ,لإلستثمار الدفترية القيمة ضمن الشقيقة بالشركة المتعلقة الشهرة إدراج يتم. حواذاإلست

  .القيمة إلنخفاض فردي بشكل إختبارها
  

ارة أو الربح بيان يعكس   ة الخس ركة عمليات نتائج من المجموعة حص قيقة الش  بنود في تغيير أي إدراج يتم. الش
امل الدخل آت لتلك اآلخر الش تثمر المنش امل الدخل من كجزء بها المس افة. للمجموعة اآلخر الش  ,ذلك إلى باإلض
رة إدراجه تم تغيير هناك يكون عندما  من حصتها بإدراج المجموعة تقوم ,الشقيقة الشركة مساهمي حقوق في مباش

اهمين حقوق في التغيرات بيان في ,للتطبيق قابل ذلك يكون عندما ,تغييرات أية تبعاد يتم. المس با اس  لمكاس
 ركةالش في المجموعة حصة حد إلى الشقيقة والشركة المجموعة بين المعامالت عن الناتجة المحققة غير والخسائر

  .الشقيقة
  

ة مجموع يظهر   ائر أو أرباح من المجموعة حص ركة خس قيقة الش كل الش ح بش  األرباح خارج الدخل بيان في واض
غيلية ارة أو الربح ويمثل ,التش م بعد الخس رائب خص ص الض يطرة غير والحص ركات في المس ركةل التابعة الش  لش

  .الشقيقة
  

ركة المالية البيانات إعداد يتم   قيقة للش رورة عند. المجموعة تقرير إعداد فترة ذات في الش  تعديالت إجراء يتم ,الض
  .المجموعة تتبناها التي السياسات تلك مع تتماشى المحاسبية السياسات لجعل

  
روري من كان إذا ما المجموعة تحدد ,لكيةالم حقوق طريقة تطبيق بعد   ارة إدراج الض  على القيمة انخفاض خس

تثماراتها  بأن وعيموض دليل هناك كان إذا ما بتحديد المجموعة تقوم ,تقرير كل تاريخ في. الشقيقة شركاتها في اس
تثمار ركة في االس  نخفاضإ باحتساب المجموعة تقوم ,الدليل هذا مثل هناك كان إذا. قيمتها انخفضت قد الشقيقة الش

ترداد القابلة القيمة بين الفرق أنه على القيمة ركة من لالس قيقة الش  أنها على ارةالخس تدرج ثم ,الدفترية وقيمها الش
  .الخسارة أو الربح بيان في" شقيقة شركة أرباح من"حصة 

  
ركة على الهام التأثير فقدان عند   قيقة الش تثمار أي وإدراج بقياس المجموعة تقوم ,الش . العادلة تهبقيم به محتفظ إس

ركة الدفترية القيمة بين فرق أي قيقة للش يطرة أو الهام التأثير فقدان عند الش  لإلستثمار لعادلةا والقيمة المشتركة الس
    .الخسارة أو الربح في إدراجه يتم البيع من والمتحصالت به المحتفظ

  
              

  والشهرة األعمال إندماج    ٤-٢-٢
    
بة يتم   تخدام األعمال إندماج محاس تمالك طريقة باس تمالك تكلفة قياس يتم. اإلس  سالمقا العوض كإجمالي اإلس

تمالك تاريخ في العادلة بالقيمة  كل في ةالمجموع تختار. المشتراة المنشأة في مسيطرة غير حصص أي ومبلغ اإلس
 صافي نم تناسبية بحصة أو العادلة بالقيمة المشتراة المنشأة في المسيطرة غير الحصص قياس سواء إندماج عملية

 ضمن وتدرج بدهاتك عند كمصروف باإلستمالك المتعلقة التكاليف قيد يتم. المشتراة للمنشأة للتحديد القابلة األصول
  .اإلدارية المصروفات
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          ١٣                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  - ٢
  (تابع)توحيد البيانات المالية  أساس  ٢-٢
 (تابع) والشهرة األعمال إندماج    ٤-٢-٢
  

ت عندما   مونة المالية والمطلوبات الموجودات بتقييم تقوم ,أعمال على المجموعة حوذتس نيف المض ميةوال للتص  تس
بة ً  المناس روط وفقا ادية والظروف التعاقدية للش تحواذ تاريخ في كما المعنية والظروف االقتص ملي وهذا. اإلس  ش

    .ستحوذةالم المنشأة قبل من األساسية العقود عن المتضمنة المشتقات فصل
  

ة أي قياس إعادة يتم ,مراحل على األعمال إندماجتحقيق  حال في   ً  بها المحتفظ ملكيتها حقوق حص ابقا  يمةبالق س
ت بتاريخ العادلة ارة أو ربح أي إدراجويتم  حواذاإلس ارة أو الربح في ناتجة خس  ينع في أخذها يتم ثم ومن. الخس

  .الشهرة تحديد في اإلعتبار
  

يتم محتمل عوض أي إن   أة قبل من تحويله س ترية المنش يتم المش ت تاريخ في العادلة بالقيمة إدراجه س . حواذاإلس
نف المحتمل العوض ل المص من مالية أداة وهو إلتزام أو كأص بة معيار نطاق ض  األدوات ٣٩ الدولي المحاس
ه يتم ,والقياس االعتراف: المالية واء إدراجها يتم العادلة القيمة في التغيرات مع العادلة بالقيمة قياس  الربح إما يف س

ارة أو امل الدخل في كتغير أو الخس  يالدول المحاسبة معيار نطاق ضمن ليس المحتمل العوض حال في. اآلخر الش
ه فيتم ,٣٩ ً  قياس بة الدولية المالية التقارير لمعايير وفقا نيفه يتم الذي المحتمل العوض. المناس  ال ملكية حقوقك تص
  .لكيةالم حقوق ضمن الالحقة التسوية محاسبة ويتم قياسه يعاد

  
هرة قياس يتم   ً  الش ص المدرج والمبلغ المحول العوض مجموع في الزيادة تمثل كونها ,بالتكلفة مبدئيا  غير للحص

يطرة ص وأي ,المس ً  بها محتفظ حص ابقا افي على ,س . مضمونةال والمطلوبات للتحديد القابلة المستملكة األصول ص
افي العادلة القيمة حال في ول لص تملكة األص  ,يمتقي بإعادة المجموعة تقوم ,المحول العوض مجموع تتجاوز المس

واء كل حددت قد س حيح بش ول كافة ص تملكة األص مونة المطلوبات وجميع المس  اإلجراءات بمراجعة وتقوم المض
تخدمة يتم التي المبالغ لقياس المس تمالك تاريخ في إدراجها س  زيادة نتجت تزال ال التقييم إعادة عملية حال في. اإلس

افي العادلة القيمة ول لص تملكة األص ب إدراج يتم ذلك بعد ,المحول العوض مجموع على المس  أو حالرب في المكس
  .الخسارة

  
ً  بالتكلفة الشهرة قياس يتم ,المبدئي االعتراف بعد    انخفاض باراخت لغرض. متراكمة قيمة انخفاض خسائر أي ناقصا

هرة ,القيمة بة الش تمالك تاريخ من ,األعمال إندماج من المكتس ها يتم ,اإلس يص  قدالن توليد وحدات من لكل تخص
تفيد أن يتوقع التي للمجموعة رف ,اإلندماج من تس واء النظر بص اة األخرى المطلوبات أو الموجودات س  للمنش

  .الوحدات لتلك تخصيصها يتم المشتراة
  

يص تم حيث    لمرتبطةا الشهرة فإن ,الوحدة بداخل العمليات من جزء إستبعاد وتم النقد توليد وحدة إلى الشهرة تخص
تبعدة بالعملية ارة أو الربح تحديد عند للعمليات الدفترية بالقيمة إدراجها يتم المس تبعاداإل من الناتجة الخس  يتم. س

هرة قياس تبعدة الش اس على الظروف هذه في المس بية القيم أس تبعدة للعملية النس  النقد يدتول وحدة من وجزء المس
  .بها المحتفظ

  
   لقطاعيةالتقارير ا  ٣-٢

غيلال إن   طة التجارية التي من خاللها قد يحقق إيرادات  أحدهو  يقطاع التش مكونات الكيان؛ الذي يمارس األنش
روفاتيو روفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى ب ذلك في بما ,تكبد مص  ,انالكي ذاتاإليرادات والمص

ؤولوالتي يقوم  ي المس غيل قرارات عن الرئيس غيل الكيان في التش أن بانتظام التخاذ قر هابفحص نتائج تش ارات بش
صالموارد التي ت كل؛ كما تتوفر له به الخاص األداءالى القطاع وتقييم  خص ل معلومات مالية عنه.  بش منفص

بية للقطاعات التي  ات المحاس ياس بية للمجموعة المبينة في هي ن ,رير عنهااتق عملتم يالس ات المحاس ياس فس الس
  .٥. إن تحديد القطاعات والتقارير مبينة في اإليضاح ٢اإليضاح  
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          ١٤                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   - ٢
   إيرادات الخدمات  ٤-٢

  
ل اإليرادات في    قيات وتأجير كس والبريالعالمي للهاتف النقال واإلنترنت والتل والنظامالهاتف الثابت  من العائدتتمث

طة  من األنش االت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ض ئة عن بيع معدات االتص المعدات والمبالغ الناش
ة للمجموع ادي ة  الخطوطإيرادات  إنة. االعتي ابت امالث المي  والنظ اتفالع ال وخدمات اإلنترن لله ا  يتم إدراجه تالنق

  .بها المسموح تخفيضاتعند تقديم الخدمة وبالصافي بعد الخصومات وال
  

اس    بةترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أس تغرقالوقت  نس االت على المس  والتركيب الفعلي لمعدات االتص
  التوالي.

  
بقاً كإيرادات    تناداتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مس تخدام  اس هاتف لل الفعليإلى االس

  العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقاً المباعة.
                                  

ب المبيعات المتعلقة بالجزء غي   تخدم من الهواتف العمومية  وتحتس  مقدما كإيرادات المدفوعةالبطاقات ور المس
  مؤجلة.

  
د    اريف الربط البيني عن درج إيرادات ومص تراكات البث  التلفزيوني عبر  ,الخدمات تأديةت وتدرج إيرادات اش

  الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.
  

د توقيع تمنح حوافز إلى العمال   ادة عن ة وتعرض على العمالء ع دء بطرق مختلف د عق دي أو كجزء من عرض  ج
يل الخدمة للعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل ترويجي ذه الحوافز عند توص دم ه ا تق دم تم ي ,حالي. وعن

جات الترويحية األخرى المقدمة إلى العميل كجزء من نتتأجيل اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمتعلق بالم
  المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. ألداءطبقا  إدراجهانفس الترتيبات ويتم 

  
ل    م ات اإليرادات التي تش ة ترتيب ال ج يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل منت ,واحد ترويجي نتجمن م أكثرفي ح

رل اعتمادا على القيمة العادلة لك كل. وتحدد المجموعة منفرد عنص ر الفردية اعتمادا اع بش م القيمة العادلة للعناص
  .حدةبيع عادة لكل منتج على ال بهاالتي يتم  األسعارعلى 

  
  .إستالمها في الحق يتقرر حينما األرباح توزيعات إيرادات محاسبة يتم  
          

  اإليجارات     ٥-٢
 ,كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى المستأجر تحويل يتم عندما ةتمويلي كإيجارات اإليجاراتيتم تصنيف   

  . في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية.اإليجار عقدعلى شروط  بناءا
  

  المجموعة كمؤجر  
تخدام الغير قابل لإللغاء   نفة كإيجار تمويلي  يتم إدراج اإليراد  الناتج عن منح حق اإلس على الكابالت البحرية المص

تخدام غير قابل لإللغاء  ليم وموافقة العميل. ويتم إدراج تكلفة حق اإلس تثمابفي وقت التس افي إس رات قيمة ص
المجموعة في اإليجارات. يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب االيجارات التمويلية االخرى  كذمم 

ة  دين ةبم أجير التمويلي على الفترات  قيم ارات. يتم توزيع إيرادات الت ة في اإليج ارات المجموع تثم افي اس ص
  في مجال التأجير. القائمالمحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة 

  
ترة القسط الثابت خالل فمبدأ  أساسعلى  إدراجهاوالبحرية يتم  األرضيةلكابالت ل اإلرسال طاقةاإليرادات من بيع   

  العقد.
  

غيلي يتم    تخدام إدراجهاإيرادات التأجير التش ط الثابت على  بإس . ويتم معنيال لإليجار الزمنية الفترةطريقة القس
افة رة المتكبدة في التفاوض  إض غيلي إل وإجراءالتكاليف المبدئية المباش ى القيمة الترتيبات المتعلقة بالتأجير التش
  اساس مبدأ القسط الثابت خالل فترة التأجير. علىالمؤجر وتدرج  صللألالدفترية 

  
  المجموعة كمستأجر

تحقة  اإليجارمبالغ  تحميليتم     ترة التأجيرالقسط الثابت خالل ف بمبدا الدخلالتأجير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمس
تلمة كحوافز للدخول في  المعني تالم والمس تحقة لالس غيلي يتم توزيعها  تأجير. المنافع المس اسعلى  اأيضتش  أس

   القسط الثابت على مدة التأجير.
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                       ١٥                            إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

             
              

  إيرادات / تكاليف التمويل  ٦-٢
تخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي.  إدراج متي   روفات الفوائد باس قة معدل الفائدة الحقيقي هي طري إنإيرادات ومص

روف الفوائد على مدى الفترة المتعلقة. إن معدل الفائدة  يص مص اب التكلفة المطفأة إللتزام مالي وتخص إلحتس
مر قبلية التقديرية بصورة صحيحة من خالل العالحقيقي هو المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات النقدية المست

  المتوقع لإلقتراضات.  
    

  رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية      ٧-٢
تملت   يل والتوزيع وخصم الديون التجارية  ش وم التحص حصيل  وكالء خصم وت ىلاالرسوم المستحقة الدفع  علىرس

تحقة الدفع ل القيمةالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة  وم المس ب الرس بقاً. تحتس م الديونوكمس بتاريخ  الء خص
تحقة الدفع لوكالء التحصيل عند تحصيل الفواتير. تحتسب الرسوم  وم المس ب الرس التنازل عن الذمم المدينة. تحتس

  الء البيع بتاريخ بيع البطاقات للوكالء. وكالمستحقة الدفع ل
  
  عمالت األجنبيةال  ٨-٢

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.يتم تحويل  )١(
  
رف   )  ٢( عار الص جلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألس ول وااللتزامات النقدية المس يتم تحويل األص

ائر العمالت ا دة في تاريخ التقرير. أرباح أو خس ائ ألجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة الس
ويتها بمعدل الفائدة الفعال والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة  داية الفترة والتي تتم تس اني في ب ال العُم الري ب

رف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األج ة الناتجة نبيبالعمالت األجنبية المحولة بسعر الص
ول  ائدة في نهاية العام لألص رف الس وية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الص من تس

امل امل آخر  ,وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الش تثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل ش باس
  صافي االستثمار. تحوطتدفقات نقدية مؤهلة وأدوات  تحوطكأدوات 

  
ها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني   )  ٣( ول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياس يتم تحويل األص

ئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية  رف في تاريخ تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناش عر الص بس
اهمين  ارة كجزء من مثل حقوق المس ائر في الربح أو الخس المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس

نفة كمتاحة للبيع  هم المص ول المالية غير النقدية مثل األس ارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األص ربح أو خس
  في دخل شامل آخر.

  
رف السبيتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني  ,التوحيد عند  )٤( عار الص ائدة في أس

ائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم ب تحويلهابيان الدخل يتم  بنودو المالي المركز بيانتاريخ  رف الس عار الص أس
عار الصرف الناتجة عن التحويل  إدراج األخرى. إن أي شهرة ناتجة  ةالشامل اإليراداتفي  التوحيد ألجلفروق أس

ة  ة وأي ة أجنبي اء عملي ديالتعن اقتن ة  تع ة عن عملي اتج ات الن ة للموجودات والمطلوب دفتري ة للقيم ال ادل ة الع القيم
  سعر اإلقفال.ب تحويلها ويتماالستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية 

            
ان بيعد عن           ل  ,أجنبي كي ةفي حقوق  الواردالمبلغ المتراكم المؤج ة  الملكي ة األجنبي ك العملي ةاالمتعلق بتل  يتم لمعين

  .مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل األخرى تحت الخسارة أو ربحفي بيان ال إدراجه
  تسديد  ,التصفية ,حصتها في العمليات األجنبية من خالل البيع  جزئي أو كامل بشكل ستبعاداإلللمجموعة  يمكن          

  رأس المال أو التخلي عن الكل أو الجزء من ذلك الكيان.          
  

            
  الممتلكات واآلالت والمعدات      ٩-٢

ائر انخفاض القيمة  المحددة  واآلالتبنود الممتلكات  إدراجيتم    تهالك المتراكم و خس ا االس والمعدات بالتكلفة ناقص
ملة يتمإن وجدت.  روفات المتكبدة  رس بة  واآلالتمكونات بنود الممتلكات  أحد إلحاللالمص والمعدات المحتس

كل  به عنها بش لنفموالتى يتم المحاس روفات الفحص ال ,ص منة مص يمتض املة والعمرة رئيس ملة م رس. يتالش
ادية المستقبلية  روفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتص  واآلالتات في بند من بنود الممتلك المتمثلةالمص

 كمصروف عند تكبدها.  الدخلبقائمة  االخرىكل المصروفات  إدراج. يتم موثوق شكلوالمعدات ويمكن قياسها ب
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           ١٦                          المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات      ٩-٢

ألصول ل المتوقعةأقسـاط متسـاوية على مدى األعمـار اإلنتاجية  علىتكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  شطبيتم   
  األعمار اإلنتاجية المقدرة هي : ,

  سنوات
 

 مباني ٢٠-٣
٣٠-٣ كابالت ومعدات إرسال 
٢٠-٢ مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة 
٥-١ هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
١٤-٥ معدات اتصال بالقمر الصناعي 
٥-٣ أثاث ومعدات مكتبية 
٥-٣  سيارات ومعدات 

  
ً  ,تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول     بتاريخ كل تقرير. ,وتعدل عندما يكون ذلك مالئما
  يتم استهالك األرض بالملكية الحرة نظرا  لعمرها اإلنتاجي غير المحدد. ال  

  
ول    تهالكها على مدار العمر اإلنتاجي الم يتمالتمويلي  اإليجار بموجب بها المحتفظاألص لى ع وذلكلها  توقعاس

  اقل. أيهما المعني اإليجارشروط نفس اساس االصول المملوكة أو وفقا ل
  

مالية قيد التنفيذ  ال   تهالك األعمال الرأس ول الثابتة عندما  هاليتحو يتم ان الىيتم اس  جاهزةألصول ا تصبحإلى األص
تخدام. عندما تكون القيمة الدفترية لألصل تردادهاأكبر من القيمة المقدر  لالس ل ذلكعن  اس  تمي ذلك عند, األص

  . استردادها المتوقع القيمة الى فورا قيمها تخفيض
  

تبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات وفقاً لقيمها الدفترية  يتم   ائر إس عند  باراإلعت في وتؤخذتحديد أرباح وخس
  تحديد األرباح قبل الضرائب.

  
  

  غير الملموسة الموجودات  ١٠-٢
ة غير الموجودات   كل المقتناة الملموس ل بش ها يتم منفص  غير موجوداتال تكلفة. بالتكلفة المبدئي اإلثبات عند قياس

ة  تدرج ,المبدئي اإلثبات عقب. اإلقتناء تاريخ في كما العادلة القيمة هي األعمال إندماج عملية من المقتناة الملموس
ً  بالتكلفة الملموسة غير الموجودات غير  الموجودات .القيمة إلنخفاض متراكمة خسائر وأية متراكم إطفاء أي ناقصا

 ً ة المتولدة داخليا ملة ,الملموس تثناء تكاليف التطوير المرس روفات المتعلقة يتم إدراجه ,بإس ملتها والمص ا ال يتم رس
  .المصروف تكبد فترة فيفي الربح أو الخسارة 

  
  .محددة غير أو محددة أنها على الملموسة غير للموجودات اإلنتاجية األعمار تقدير يتم  

  
ة غير الموجودات   ادية اإلنتاجية أعمارها مدى على إطفاؤها يتم محددة إنتاجية بأعمار الملموس  يرتقد ويتم اإلقتص

ة غير الموجودات بأن دليل هناك يوجد حينما القيمة إنخفاض  ءاإلطفا فترة. قيمتها تنخفض أن يجوز الملموس
ة غير للموجودات اإلطفاء وطريقة نة كل نهاية في األقل على مراجعتهما يتم محددة إنتاجية بأعمار الملموس  س

تهالك المتوقع النمط أو المتوقعة اإلنتاجية األعمار في التغيرات. مالية ادية المنافع إلس تقبل اإلقتص  المتضمنة يةالمس
ل في بتها يتم األص ً  هو كما ,اإلطفاء طريقة أو فترة بتغيير محاس با  لتقديراتا في كتغييرات معاملتها ويتم ,مناس

بية روف. المحاس ة غير الموجودات على اإلطفاء مص  في الدخل بيان في إدراجها يتم المحدودة باألعمار الملموس
  .الملموسة غير الموجودات وظيفة مع المتمشي المصروف فئة

  
ة غير الموجودات   ً  القيمة إلنخفاض إختبارها يتم محددة غير إنتاجية بأعمار الملموس نويا ً  إما س  على أو فرديا

توى ة غير الموجودات تلك مثل إن. النقدي التوليد وحدة مس  داتللموجو اإلنتاجية األعمار. إطفاؤها يتم ال الملموس
ة غير ً  مراجعتها يتم محددة غير بأعمار الملموس ً ق يستمر المحددة غير األعمار تقييم أن سواء لتحديد سنويا  في. ائما
ً  ليس حال   .تقبليمس أساس على إجراؤه يتم محددة إلى محددة غير من اإلنتاجية األعمار تقييم في التغيير فإن ,قائما

  
الت  األرباح   افي متحص ها كالفرق بين ص ل غير الملموس يتم قياس ئة من إلغاء اإلعتراف باألص ائر الناش أو الخس

  اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل. 
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           ١٧                          إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  (تابع) غير الملموسة الموجودات  ١٠-٢

  
   اإلطفاء

  : والمقارنة الحالية الفترة/  السنوات عن الملموسة غير لألصول المقدرة االنتاجية االعمار تقدير يلي فيما
  

  سنة ٢٥الى  ٤  التراخيص
  سنوات ١٠ حقوق الطبع واإلختراع

  سنوات ٥الى  ٣من   البرامج
  

                        استثمارات عقارية  ١١-٢
  

تثمارات العقارية   ول على إيرادات  غرضهي عقارات محتفظ بها لو ,االس  أرباح/ أو تحقيق  و إيجاراتالحص
مالية افا  , رأس ها مبدئيا بالتكلفة مض تثمارات يتم قياس ا ,المبدئي اإلدراجوبعد  ,تكاليف المعاملة  إليهايتم قياس الس

ائر الناتجة عن التغير األرباحويتم إدراج  ,العقارية بالقيمة العادلة تثمار العقا اتوالخس ري في القيمة العادلة لالس
  عن الفترة التي تنشأ فيها. الدخلبقائمة 

  
تخدام العقار بحيث يتم    من الممتلكات واآلالت والمعدات إعادةعندما يتغير اس نيفه ض عادلة بح قيمته التص ,تص

  .  ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادةبتاريخ 
  

  المخزون  ١٢-٢
  

عريم المخزون وفقاً يقت تمي   افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل التكلفة لس اس ,وص الوارد أوالً  وتحدد التكلفة على أس
من المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين صافية القيمة ال إن ,صادر أوالً وتتض

ياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة البيعية.  قابلةال عار التي يمكن عندها بيع المخزون في س للتحقق هي ألس
  ين مخصص عندما يكون ضروريا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.يتم تكو

  
  األدوات المالية  ١٣-٢

   
 االدوات المالية غير المشتقة  )أ(

  
منة  تدرج   ول المالية االخرى (متض أتها. وتدرج كافة االص المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاريخ نش

ارة) مبدئيا بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه  نفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ول المص االص
  المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية . 

  
  من مجموعة من موجودات مالية مشابه) في الحاالت التالية: جزءاألصل المالي (أو بيتم إلغاء اإلعتراف   

  

 .حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتهت  
  بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية  المجموعةقامت

 وإما ,المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير من خالل"
 أو ,بتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات المجموعةقد قامت  -
ً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصولبتحو المجموعةلم تقم  - ل ولكن قامت بتحوي ,يل كما لم تحتفظ جوهريا

  الرقابة والسيطرة على األصول.
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           ١٨                          إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٦سبتمبر ٣٠كما في 
  
  (تابع) األدوات المالية  ١٣-٢

   
 (تابع) االدوات المالية غير المشتقة  )أ(
  

ولبتحويل حقوقها في  قامت قد المجموعةتكون  حينما   ل أو  على الحص تيب تر أبرمتالتدفقات النقدية من األص
ً  تحتفظ لم كما بتحويلولم تقم  ,"خالل من تمرير"  بتحويل قمت لم كما ,األصول ملكية ومنافع المخاطر بكافة جوهريا

يطرة الرقابة ول على والس اركة  إدراجيتم  ,األص ول إلى مدى مش تمرة في األصول. في هذه  المجموعةاألص المس
ً  جتدر المجموعةفإن  ,الحالة ا ل المحول  اإللتزامات أيض اس  واإللتزامالمرتبطة. يتم قياس األص المرتبط على أس

مان  المجموعة إحتفظت قديعكس الحقوق وااللتزامات التي  كل ض تمرة التي تأخذ ش اركة المس بها. يتم قياس المش
لي بينقل األ بالقيمة ,على الموجودات المحولة ى لمقدار  ةالقيمة الدفترية األص ل والحد األقص  الذي العوضلألص

  .هسداد المجموعةطلب من تيمكن أن ي
  

رط ان يكون  تتم   ة بقائمة المركز المالي فقط و بش افي  قيمها المعروض ول واإللتزامات المالية بص ة األص مقاص
داد  ل وس افي القيمة او بيع األص داد بص ة المبالغ وتكون لديها النية في الس لدى المجموعة حق قانوني في مقاص

  اإللتزام في الوقت ذاته. 
  

  :  التالية لألنواع وفقا  المشتقة غير المالية األصول المجموعة تصنف  
  

  أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

 إلعترافاالموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند   
فقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي عندما يتم  اإلدارةتعين  أن يجوزالمبدئي. 

  على حدة: أداة كلعلى أساس  التصنيفويتم تحديد  ,استيفاء المعايير التالية
  

نيف إن - ةيلغي أو يخفف كثيرا من  التص الج قة الغير  المع اس أ قد التيمتن من قياس الموجودات أو  تنش
 األرباح أو الخسائر عليهم على أساس مختلف.باالعتراف المطلوبات أو 

 
ا - ة أو كليهم الي ات م ة ومطلوب الي ة من موجودات م ات هي جزء من مجموع دار  ,الموجودات والمطلوب التي ت

 وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية االستثمار. ,على أساس القيمة العادلة تقييمه يتم وأداؤها
  

منية تحتوي - تقات الض كل جوهري التدفقات النقدية  ,األداة المالية على واحد أو أكثر من المش التي تعدل بش
 من قبل العقد. ةكون مطلوبتخالف ذلك بالتي من شأنها 

  
ارة في بيان المركز    ة والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس الي ل الموجودات الم جي يتم تس

ارة الناتجة عن الموجودات  افي الربح أو الخس جيل التغيرات في القيمة العادلة في ص المالي بالقيمة العادلة. يتم تس
ات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر تحق الفوائد والمطلوب ارة. تس  أو المتكبدة في إيرادات المحققةبح أو الخس

روفات الفوائد تخدام  ,على التوالي ,الفوائد أو مص عروذلك باس جيل يتمفي حين  ,الفائدة الفعلي س يرادات إ تس
  الحق في الدفع. يتقرررباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما األتوزيعات 

 
  قاقاستثمارات محتفظ بها لالستح

  والمقدرة إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونأو محددة وتواريخ استحقاق محددة و ثابتة دفعاتاالستثمارات ذات 
الستثمارات ا إدراجيتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق. يتم  ,على االحتفاظ بها حتى االستحقاق

فاض القيمة مع خسائر انخ أى خصم بعد حقيقيالمحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ال
  . وتشتمل االصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون االوراق المالية.فعليطريقة العائد الباإليرادات  إدراج
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           ١٩                          البيانات المالية الموحدة المرحليةإيضاحات حول 
 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  (تابع) األدوات المالية  ١٣-٢

   
 (تابع) االدوات المالية غير المشتقة  )أ(

  القروض والذمم المدينة 
  

القروض والذمم المدينة هي أصول مالية ذات دفعات ثابتة او محددة والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط. ومثل  إن
تلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها اي تكاليف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد اإلدراج 

ا اي خسائر مخصوما منه ,المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية  تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة ,المبدئي 
في االنخفاض في القيمة. تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجارية  والذمم المدينة 

  االخرى. 
  

  النقد و ما في حكم النقد   
 من والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل طلبال تحت والودائع يةالنقد األرصدة على النقد حكم في وما النقد يشتمل
  بلق من استخدامها يتم العادلة القيمة  في التغير عن ناتجة هامة لمخاطر معرضة ليست هي والتي الحيازة تاريخ

  .االجل قصيرة التزاماتها إلدارة المجموعة
  

  األصول المالية المحتفظ بها للبيع
  

ع هي تلك للبي متاحةمتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. استثمارات األسهم المصنفة على أنها الاالستثمارات 
الدين في  سنداتب يقصدالتي ال تصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

يرات يعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغلفترة غير محددة من الزمن ويمكن ب بها سيحتفظهذه الفئة التي 
  في ظروف السوق.
ً  ,بعد القياس المبدئي  متاحة للبيع بالقيمة العادلة.القياس اإلستثمارات المالية  يتم الحقا

 في ) في التغيراألخرى ةالشامل اإليراداتوالخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين ( األرباح دراجيتم إ
 دراجهاإاألرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق  ,اإلستثمار بيعالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. عندما يتم 

 تملكء أثنا الفوائد إيراداتالدخل ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى.  بيانفي  إدراجهايتم  المساهمينضمن حقوق 
رباح األ تتوزيعاإيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. ك إدراجها يتممتاحة للبيع المالية الستثمارات اإل

 في بيان الدخل كإيرادات التشغيل األخرى عندما إدراجهامتاحة للبيع يتم ال المالية اإلستثمارات تملك أثناءالمحققة 
خفاض ان ضمنحق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات يتم إدراجها في بيان الدخل  يتقرر

 قيمة االستثمارات وإزالتها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.
  
  االلتزامات المالية غير المشتقة (ب) 

  
  االقتراضات

بالقيمة العادلة وهي حصيلة إصدارها (القيمة العادلة للسعر المستلم) ناقصاً تكاليف تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي 
املة ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصاً تكاليف المع ,المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة المهلكة

  قة الفائدة الفعلية.وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طري
  
  ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى  

  
ادراج االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير  يتم

 .المطفأةبالتكلفة  ,للمجموعة أم لم تصدر 
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          ٢٠                          إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  
  (تابع) األدوات المالية  ١٣-٢

  
  االدوات المالية المشتقة   ) ج(
  

ً  المشتقة المالية االدوات تدرج ها العادلة ويعاد قياسها الحقاً بقيم االشتقاقبالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد  مبدئيا
 إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة فورا الدخلتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة و. تقريرفي تاريخ كل 

  على طبيعة عالقة التحوط. يعتمد  الدخلوقت إدراجها في قائمة  فإن  ,هذه الحالة  في ,ط حوكأداة ت وبالفعل
  

ألداة تزيد المتبقية ل االستحقاقغير متداول إذا كانت فترة  التزامتعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو   
  شهراً. ١٢ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم الم من يسشهراً ول ١٢عن 

    
  محاسبة التحوط 

    
أهداف إدارة  مع تحويطها يتم التي واالموربتوثيق العالقة بين أدوات التحوط   كيانقوم اليعالقة التحوط   بدايةعند 

 الستمراراالتحوط على أساس مبدأ  بدايةباإلضافة إلى ذلك وعند  ,لقيام بعدة تعامالت تحوطلالمخاطر وإستراتيجيتها 
 قابلةمذات فعالية كبيرة في  تكون تحوطتقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة ال ,

  .تحويطها يتم التي المورفي التدفق النقدي ل التغيرات
  

سعر الفائدة والمخصص والذي يصلح كأداة تحوط  للتدفق  لمقايضةالجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة 
مباشرة  راجهاإد. األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعّال يتم المساهمينفي حقوق  تأجيلهفإنه  يتم  ,النقدي 

  .  الدخلفي قائمة 
  
ها في الفترات التي يتم في  الخسارة أو الربحفي قائمة  هايتم إعادة إدراج المساهمينفي حقوق  ؤجلةالمبالغ الم إن

  . الدخلفي قائمة  تحويطها يتم التي البنود إدراج
  

ها أو عمدة أدوات التحوط أو بي انتهاءالتحوط عند قيام المجموعة بفسخ عالقة التحوط أو  بمبدأمحاسبة اليتم إيقاف 
في حقوق  ومؤجلةمحاسبة التحوط. أي أرباح أو خسائر متراكمة  مبادئتستوف  تعداو ممارستها أو إذا لم  إنهاؤها

 أو الربحي ف تنبؤال عملية إدراجإدراجها عندما يتم في النهاية  ويتم المساهمينالملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق 
فإن األرباح أو الخسائر التراكمية  التي كانت مدرجة  ,عد متوقعة الحدوث عملية  التنبؤ لم ت أن. في حالة الخسارة

  . الدخلفي حقوق الملكية يتم إدراجها فوراً في قائمة 
  
  

    البيع لغرض بها المحتفظ المتداولة غير الموجودات  ١٤-٢

محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها ك اإلستبعادتصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات 
الدفترية بشكل رئيسي من خالل بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. يتم قياس هذه الموجودات غير المتداولة 

ً  بين األقل بالقيمةمحتفظ بها للبيع كالمصنفة  اإلستبعادومجموعات    .كاليف البيعت قيمها الدفترية والقيمة العادلة ناقصا
  

 واألصولبيع لافقط عندما يكون من المحتمل جدا  إستيفاؤها تم قد أنها علىمحتفظ بها للبيع كتعتبر معايير التصنيف 
وقعه أن ي ينبغي تذال ,بيعبالمتاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة  اإلستبعاد مجموعةأو 

  واحدة من تاريخ إعادة التصنيف. سنة خالل مكتملبيع ك لإلدراج مؤهالً يكون 
  
  .للبيع كمحتفظة تصنيفها يتم حينما والمعدات واآلالت الممتلكات تستهلك ال
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           ٢١                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
 

  انخفاض قيمة األصول    ١٥-٢
  

 الماليةاألصول غير   )أ(
  

 قابلةال قيمته من أكبر النقد إنتاج وحدة أو لألصل الدفترية القيمة كانت إذا القيمة في االنخفاض خسارة تدرج
 القيمة ولتقدير. رأكث أيهما البيع تكاليف ناقصا العادلة وقيمته المستخدمة قيمته هي لالسترداد القابلة القيمة. لالسترداد

 المخصوم لضريبةا قبل ما فائدة معدل باستخدام الحالية قيمته على المستقبلية النقدية التدفقات تخصم ,االستخدام عند
  .لألصل المحددة المخاطرو للنقود الزمنية للقيمة للسوق الراهن التقييم يعكس والذي

  
 أو زيادة دالئل أي عن مالي مركز بيان تاريخ بكل تقييمها يتم السابقة بالفترات المدرجة القيمة انخفاض خسائر
 المستخدم التقدير في تغير هناك كان إذا القيمة انخفاض خسائر عكس يتم. خسائر هناك تعد لم إذا أو الخسائر نقصان
 الدفترية يمةالق تتعدى ال الذي المدى إلى فقط القيمة انخفاض خسائر عكس يتم. استردادها يمكن التي القيمة لتحديد

  .القيمة اضانخف خسائر تدرج لم إذا ,اإلطفاء أو االستهالك خصم بعد ,تحديدها يمكن كان التي الدفترية القيمة لألصل
  

  األصول المالية  )ب(
  

 ما تحديدل مالي مركز كل بتاريخ تقييمه يتم الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنف الغير المالي األصل
 دليل جدو إذا القيمة منخفض المالي األصل يعتبر. قيمته في االنخفاض الى يشير موضوعي دليل اي هناك كان اذا

 دوثح  وان ,لألصل المبدئي االدراج بعد طرأ قد اكثر او لحدث نتيجة القيمة في االنخفاض الى يشير موضوعي
  .تقديره يمكن بشكل لألصل  المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على ,تأثير له كان  الخسارة تلك
  
الدليل الموضوعي على إنخفاض قيم األصول يتضمن عدم وفاء المدين او تأخره  في السداد او التغير السالب  إن

مدة طويلة فإن التدهور الشديد او ل ,فيما يتعلق  بالسداد وخالفه. كذلك بالنسبة الى االستثمار في اسهم األوراق المالية 
  يعتبر دليال موضوعيا على االنخفاض في القيمة.   ,في القيمة العادلة الى ما يقل عن التكلفة 

   
   التقاعدمنافع    ١٦-٢

الخدمة طبقا لشروط التوظيف الخاصة بموظفي المجموعة في سلطنة عمان في تاريخ كل  نهايةمنافع  إستحقاق يتم
الموظفين لإلجازة السنوية وتذاكر الطيران  إستحقاقاتإدراج  يتمالعمل العماني.  قانونتقرير مع مراعاة متطلبات 

ين المقدرة الناشئة كنتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظف لإللتزاماتعندما تستحق للموظفين ويتم تكوين مستحقات 
ة ايالمتداولة. بينما يتم إدراج تلك المتعلقة بمنافع نه اإللتزاماتحتى تاريخ التقرير. يتم إدراج هذه المستحقات ضمن 

 .غير المتداولة اإللتزاماتالخدمة ضمن 
  

بالنسبة للموظفين العُمانيين  ,العمل مخاطرالمساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمين ضد  إن
  عند تكبدها. الدخلإدراجها كمصروف بقائمة  يتم ,م١٩٩١لسنة  االجتماعيةوفقاً لقانون التأمينات 

  
خطة مكافأة المنافع المحددة غير الممولة لجميع الموظفين الدائمين وفقا في باكستان  لمجموعةلشركة تابعة  تدير

الواردة في البيانات المالية لتغطية االلتزامات على أساس التقييم  المخصصات تكوينلسياسة المجموعة. يتم 
  سنويا وفقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إجراؤه يتم الذياالكتواري 

  
 األرباح والخسائر األكتوارية يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر عند حدوثها.  افةك

  
  االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع   ١٧-٢

واضح و دون احتمال  بشكلادراجها كمصروف عندما تلتزم المجموعة  يتماالختياري للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن  
نهاء الع مناف تقديمأو  ,الطبيعيالنهاء الخدمة  قبل تاريخ التقاعد  إمان الخطة الرسمية المفصلة م نسحابلإل واقعي

لتقليل العمالة بشكل طوعي  ةالخدم إنهاءمنافع  إن .نتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالةكالخدمة 
 ينذكما يمكن تقدير عدد ال ,يتم قبول العرض المقدم من المجموعة أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجهايتم 

  .هافيذلك بصفة موثوق ب سيقبلوا
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           ٢٢                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
            

  مخصصات ال    ١٨-٢
  
 ,) ناتجة عن حدث سابقاستدالليةالمجموعة (قانونية أو  قبل منيتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  

ه. بثوق بشكل مو االلتزاميمكن تقدير مبلغ  كما ,االلتزامات تلك تسوية المجموعة من تتطلبوالتي من المحتمل أن 
تقييم عكس تي تة بمعدل ما قبل الضريبة والعقتومن  التدفقات النقدية المستقبلية  الم بالخصميتم تحديد المخصصات 

  االلتزام. هذاالسوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة ل
  
  الضريبة   ١٩-٢

شريعات وفقاً للت للضرائبيشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص 
  .المجموعة فيها تعمل التي البلدانالضريبية المعمول بها في 

  
تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام باستخدام معدالت 
الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات 

  سابقة.  
  

ثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة في حقوق تدرج ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل بإست
  .لكيةففي تلك الحالة تدرج في حقوق الم ,المساهمين

  
تحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة بين القيم 

ة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند إحتساب الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالي
مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت 

  الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير. 
  

ل/إللتزامات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضه بالحد الذي ال يعود تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصو
  من المحتمل معه توفر ربح ضريبي كاٍف يسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل الضريبة المؤجلة.

   
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   ٢٠-٢

وتعديالته و  ١٩٧٤قانون الشركات التجارية لعام  أحكاممكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم 
ً لل احتسابهافيتم  ,متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. بالنسبة للشركات التابعة قوانين وفقا

  ة.معنيال والتشريعات
  
  رباح  األتوزيعات   ٢١-٢

تم التنظيمية المطبقة في سلطنة عمان. ي بنى مجلس اإلدارة سياسة توزيع أرباح حذرة والتي تلتزم بالمتطلباتيت
ً للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين. يتم إدراج توزيعات األرباح إلى  توزيع األرباح وفقا

مساهمي الشركة كإلتزام في البيانات المالية للشركة فقط في الفترة التي يتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من 
  مي الشركة.قبل مساه

  
  الوالء    برنامج  ٢٢-٢

حيث يتم منح عمالء القروض ("نقاط") على أساس استخدام المنتجات  ,تقوم المجموعة بتقديم برنامج والء العمالء
يعطي للعمالء الحق في استرداد قيمة النقاط المتراكمة عبر وسائل محددة. القيمة العادلة للمقابل المستلم  ,والخدمات

المخصص  . يقدر المبلغمكونات البيع األخرىنقاط والبين  هابيع األولي يتم تخصيصالأو المستحق فيما يتعلق ب
ار مخفضة لمنتجات المجموعة أو للمنتجات أو الخدمات بأسع إستردادهالنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في ل

في  يؤخذلبعد تعديله  ,الخصم قيمةعلى أساس  اإلستردادقدر القيمة العادلة للحق في تالتي تقدمها أطراف ثالثة. 
ات اإليرادات المؤجلة. يتم إثب ضمن ويدرجلنقاط لمصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص الاالعتبار معدل 

ً  التزاماتها تجاه العمالء. يتمبمجموعة الأوفت  قدهذه النقاط و إسترداد يتماإليرادات عندما   عن اإلفراج أيضا
   .النقاط سيتم استبدال همؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أناليرادات اإل
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     أتاوة  ٢٣-٢

  
 هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس االستحقاق. إلى الدفع األتاوة تستحق

  
  العادله القيمه قياس  ٢٤-٢

  
أو ما يتم دفعه في مقابل تحويل أي إلتزام بموجب  ,القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه في مقابل بيع األصل

ويكون ذلك في تاريخ قياس القيمة العادلة وفي ظل وجود األصل  أو  ,أي معاملة إعتيادية بين المتعاملين بالسوق
ة وعة الحصول عليها في هذا التاريخ. والقيمة العادلمو بموجب أفضل الشروط السوقية التي تستطيع المج ,في غيابه

  لتزام تعكس  مخاطر عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام .لإل
  
تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أي أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نشط  ,عندما يكون متاحا 

 نه سوق نشط في حالة أن التعامالت بشأن األصل أو اإللتزام تتمبأللتعامل باالدوات المماثلة. و يعتبر السوق 
  بمعدالت كافية و بحجم تعامل كافي بحيث يسهل الحصول على معلومات عن األسعار بشكل مستمر ودائم. 

 
المجموعة إلى تقنيات التقييم و التي تعظم  أفعندها تلج ,وفي حالة تعذر الحصول على سعر مدرج في سوق نشط 

ة بأقل قدر ممكن. و هذه التقنيات تتضمن إستخدام المدخالت المعنية الملحوظة و إستخدام المدخالت الغير ملحوظ
  جميع العناصر التي يضعها عادة في الحسبان المتعاملين في السوق ألغراض تحديد السعر في أي معاملة.

  
ون عادة تك ,إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد اليها بشأن تحديد القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلدراج المبدئي  

و يقصد بذلك القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن القيمة  ,سعر المعاملة 
العادلة المحددة عند االدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القيمة العادلة ال يعكسها بشكل دقيق السعر 

 يعكسها أسلوب التقييم الذي يستند إلى معلومات و كذلك ال ,المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام 
يما بعد ثم تعدل قيمها ف ,فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة  ,مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق

الدخل  إدراج السعر(الفرق) في قائمة ,لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك 
إستنادا إلى تقييم مناسب على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من االحوال فلن يتم تأخير التقييم بعد 

  الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة.
  

  إدارة المخاطر المالية      - ٣
                                                                         

النقد و ما في حكم النقد والذمم المدينة والذمم الدائنة وتشتمل على االستثمارات  الموحد المركز المالي بيان فياألدوات المالية المدرجة 
  المالية المشتقة. واألدواتوالقروض 

  
  عوامل المخاطر المالية  ١- ٣
  

  نظرة عامة
أ مجلس أنش ولقدالمتمثلة في تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة.  اإلجمالية يةمسئولالعلى مجلس اإلدارة  تقع

 بانتظاما ن أنشطتهع روتقوم اللجنة برفع تقاري ,اإلدارة لجنة تنفيذية مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة
تنفيذية إلى اللجنة ال همراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ويرفع تقاريرلب يلايقوم فريق اإلدارة بتطوير أس مجلس اإلدارة. ىإل

  والتي ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
  

 الئمةالمجموعة من أجل وضع حدود م اههتحديد وتحليل المخاطر التي تواج على ترتكزسياسات إدارة المخاطر بالمجموعة  إن
مراقبة المخاطر والتقيد بالحدود التي تم وضعها. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل لللمخاطر والسيطرة عليها وكذلك 

  دوري بحيث تعكس التغيرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
  

ى كفاية وتراجع مد ,بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة بااللتزاماإلدارة على كيفية قيام  تشرفلجنة التدقيق بالمجموعة  إن
 افياإلشر دورها في مساندتها يتملجنة التدقيق بالمجموعة  إنإطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة. 

ت بإجراءا االلتزاملمراجعة الدورية وألغراض خاصة إلختبار مدى . يتولى قسم التدقيق الداخلي أعمال االداخلي التدقيق خالل من
 ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.  ,إدارة المخاطر وضوابط
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  (تابع) عوامل المخاطر المالية  ١- ٣

  
  نظرة عامة تابع

  الى المخاطر التالية من جراء استخدام األدوات المالية: التعرضتواجه المجموعة 
  
  االئتمانمخاطر 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 

                                                                                               
   مخاطر اإلئتمان  )١(

ئتمان هي خطر تعرض المجموعـة لخسائـر ماليـة فـي حالـة إخفـاق عميـل أو الطرف المقابل في أداة مالية من مخاطر اإل
  وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة لعمالء المجموعة واالستثمارات في أوراق مالية.  ,الوفاء بالتزاماته التعاقدية

  
  الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 

  ئتمان بالخصائص الفردية لكل عميل. المجموعة بشكل رئيسي لمخاطر اإل تعرضيتأثر 
  

ر مالئمة بالنسبة لمقدم الخدمة المرخص وتتناسب مع طبيعة وحجم والتي تعتب إئتمانيةأنشأت المجموعة سياسات وإجراءات 
 المستحقات. تم وضع حدود االئتمان للعمالء  بناءا على  مبلغ المستحقات وأعمار الديون. 

 
  تم تصنيف العمالء إلى الفئات التالية بناء على خصائصهم االئتمانية:  ,ومن اجل مراقبة مخاطر ائتمان العميل

 ضمن القطاع الخاص داعمالء أفر 
 عمالء الشركات 
 عمالء القطاع الحكومي 
 مبالغ مستحقة من المشغلين 
  

يتم تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من عمالء القطاع الخاص وعمالء الشركات في سلطنة عمان إلى 
غطاء  يقوم الوكيل بتوفير ,خصم الديون إسناد تحصيل هذه المستحقات إلى وكيل خارجي وبموجب اتفاقية بدرجة كبيرة 

 قد الخصم بمبدأ نالديو تحصيل اليه تسند الذي والوكيلكافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبالغ المستحقة المحولة إليه. 
خرين مخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين اآل تنحصر. عليها متفق ائتمان وضوابط معايير حدود في الشركة الى يلجأ
  القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. في
  

ديسمبر  ٣١تقريبا ( % ٣٢٫٦٢وكيل تحصيل الديون إلى  على اتالمستحق المديونيات التجارية نسبةت غلب ,التقريرتاريخ  في
 ريالمليون  ١٠٫٥المجموعة. قدم وكيل تحصيل الديون ضمان بنكي بمقدار ب ينمدينال) من إجمالي %٣٠٫٨٦:  ٢٠١٥

:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( % ٢٤٫٤٥عماني إلى المجموعة. تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبة 
    . التقرير) من المبالغ المستحقة بتاريخ %٢٧٫٠٨

  
يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم  التجارية المدينة  والذيلالنخفاض في القيمة   االمجموعة مخصص أنشأت

لفردية ا تعرضاتعلق باليتي ذلواالمدينة األخرى. المكونات الرئيسية لهذه الخسائر تتمثل في مكون  خسارة محدد  ذمموال
لنسبة الى مجموعات مشابهة من حيث االصول فيما يتعلق بالخسائر التي وقعت الجماعية التي انشأت با الخسائرومكونات 

ة تاريخية عن احصائيات  السداد  بالنسب بياناتولم يتم تحديدها بعد . يتم تحديد مخصص الخسائر الجماعية بناء على 
   ألصول مالية مشابهه.

  
  

  االستثمارات 
تقييم ب عتمتمع الجهات التي تو العاممخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول ل تعرضهاتحصر المجموعة 

   فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها. ,وسيولة  ةجيد ائتمانية تصنيفات ظل وفيجيد.  ائتماني
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  مخاطر السيولة )٢(

تي يتم سدادها الوبإلتزاماتها المالية  المتعلقة  رتباطاتهامخاطر السيولة تتمثل في مواجهة المجموعة لمصاعب في الوفاء با إن
قدر  –منهج المجموعة  في إدارة السيولة يتمثل في ضمان حصولها على سيولة كافية   إننقدا أو بواسطة أصل مالي آخر. 

دون تكبد خسارة غير  ,سواء  في ظل ظروف  عادية أو مشدّدة  استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد  –اإلمكان 
  اءة الى سمعة المجموعة.باإلس جازفةمالمقبولة أو 

  
 ,ايوم ٦٠متوفرة لديها  للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة   كافيةعلى وجود سيولة  حرصفإن المجموعة ت ,وبالمثل

مثل:  نطقيم بشكلالتأثير المحتمل للظروف القاهرة التي ال يمكن توقعها  باستثناء وهذا ,متضمنة خدمة االلتزامات المالية
  .ائتمانيةتحتفظ المجموعة بتسهيالت  ,باإلضافة إلى ذلك  ,الكوارث الطبيعية

  
 

  مخاطر السوق )٣(
 سهماألتغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار المخاطر السوق هي مخاطر  إن

ولذلك فإن الهدف من إدارة مخاطر السوق   ,األدوات المالية في استثماراتهاوالذي سوف يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة 
  .عائد اكبربينما يتم تحقيق  ,هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة 

  
  مخاطر العمالت األجنبية

صرف  في العمالت األجنبية ضمن حقوق الجراء تقلبات  أسعار  منالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة  إن
 باكستان. لم يتم التحوط لتلك االستثمارات حيث يعتبر وضع تلك فيملكية المساهمين تنشأ من استثمارها في شركة مقرها 

  العمالت بأنه ذو طبيعة طويلة األجل. 
  
. راضاتواالقت الدائنة والذمم المدينة الذمم من أساسي بشكل تنشأ التابعة الشركة تواجهها التي االجنبية العمالت مخاطر إن

 بالعملة قتراضاإل مخاطر ان اال , المدينة الذمم مقابل رئيسي بشكل تحوطها تم فقد االجنبية بالعملة الدائنة الذمم الى وبالنسبة
  .محوطة غير هي االجنبية

  
جة بالريال العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة بدر أساسيةفهي تتم بصفة  ,فيما يتعلق بالمعامالت األخرى للمجموعة

 إن. ألمريكيابالدوالر  أساسيةتتم بصفة  األجنبيةحيث ان معامالتها بالعملة   األجنبيةالعمالت  اسعاركبيرة عن تقلبات 
توجد أدوات مالية ال و. ١٩٨٦اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي والريال العماني ظلت بدون تغيير منذ عام 

ى األجنبية عل تالدوالر األمريكي وبالتالي فإن  االدارة تعتقد بان مخاطر العمال غيرهامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية 
إن المجموعة معرضة لمخاطر العملة األجنبية في إقتراضاتها بالدوالر  االخرى وااللتزامات ليست هامة. النقديةاألصول 

   التابعة في باكستان.األمريكي من شركتها 
              

  مخاطر سعر الفائدة
  

ابتة ثالفائدة المن معدالت  كلب في المجموعة  تقترض أمواال الكياناتتتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن 
الخزينة بالمجموعة بشكل دوري لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت الفائدة  إدارةيتم تقييم أنشطة التحوط بواسطة وة. قلبمتالو
ضمان تطبيق إستراتيجيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية مصاريف ل ,المخاطر المحددة قابليةو

 ٣١و ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠ما في ليس لدى المجموعة أية ترتيبات تحوط قائمة ك. مختلفة فائدة اسعار دورة خاللالفوائد من 
  ٠٢٠١٥ديسمبر 

  
  مخاطر أسعار السوق األخرى

  
 . الهدفالخسارة أو الربحمن االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل  األسهمتنشأ مخاطر أسعار 

ون خارجيون وهناك مستشار ,عوائد االستثمار من فائض النقد المتوفر تعظيماألساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو 
 أو لربحافقد تم تصنيف عدة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  ,وفقاً لهذه اإلستراتيجية  ,يساعدون اإلدارة في هذا الشأن

  ة.نظراً ألن أدائها مراقب بشكل فعّال وتتم إدارتها على أساس القيمة العادل الخسارة
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     (تابع) إدارة المخاطر المالية   - ٣
  (تابع) عوامل المخاطر المالية  ١- ٣

  
  إدارة رأس المال  

  
 والحفاظق السوومن أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين  قويةبقاعدة رأسمالية  االحتفاظسياسة مجلس اإلدارة هي  إن

 الجغرافي للمساهمين والعوائد على حقوق االنتشاريراقب مجلس اإلدارة كالً من و ,التطور المستقبلي للعمل التجاري على
  .لكيةالم
  

ارة وإد العليارفع معدالت النمو طريق  عنن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيإن اإلدارة على ثقة من قدرتها 
بخالف  ,رأس المال  علىالمفروضة  ةخارجيالمتطلبات ال الىالتابعة  العمانية. ال تخضع الشركة أو شركتها ةذرحتكاليف 

  وتعديالته. ١٩٧٤متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 
  
  تقدير القيمة العادلة ٢-٣

    
  استثمارات   

بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات مشابهة أو بالرجوع إلى التدفقات  غير المدرجة لالستثماراتتقدر القيمة العادلة 
  النقدية المخصومة المتعلقة بصافي األصول . 

  
  المشتقة المالية األدوات

ق بين سعر الفائدة المقدرة على أنها الفرإن القيمة العادلة لمبادلة سعر الفائدة تقاس بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
  التعاقدي ومنحنى ليبور السائد الستحقاقات العقد المتبقية والمخصوم بناءا على منحنى ليبور المشتق من منحنى العائد.

    
  األصول وااللتزامات المالية   
 .مرحليالموحد ال المركز المالي بيان في ردةالواالقيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية   

 .٤٥التفاصيل المتعلقة بالقيمة العادلة يتم إظهارها في اإليضاح 
  
  والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - ٤

تم اإلبالغ ي تيتؤثر على األصول وااللتزامات المالية ال وافتراضاتيتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام تقديرات 
ل اساسي على مبنية بشك تكونالتقديرات ووالمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة.  التقريرعنها في تاريخ 

 من الممكن أنو ,درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح  تضمنالتي توالعديد من العوامل  بشأن افتراضات
  في االلتزامات واألصول المقدرة. مستقبليةتغيرات  إلي يؤدي بماقديرات اإلدارة تختلف النتائج الفعلية عن ت

  
بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات ألحداث مستقبلية  واألحكاميتم تقييم التقديرات   

  .  الراهنة األوضاع ضوء فييعتقد أنها معقولة الحدوث 
  

  المدينة الذمم حسابات قيمة انخفاض
يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل 

يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفردية غير  ,المبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة
ولكنه مضى تاريخ استحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاريخ االستحقاق وبناءا  ,الهامة

  على معدالت االسترداد التاريخية .
  

: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريال عماني ( ١٣١٫٦٦٠المدينة للمجموعة  لتجاريةابلغت قيمة الذمم  ,التقريربتاريخ 
 ٣١مليون ريال عماني ( ٤٩٫٧٢٤ قيمتها المشكوك في تحصيلهاوبلغ مخصص الديون  ,مليون ريال عماني) ١٢٥٫٥٨٨

أي فروق بين المبالغ المحصلة فعلياً في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع  ,مليون ريال عماني) ٤٨٫٤٦٩:  ٢٠١٥ديسمبر 
  .المرحلي الموحد الدخل بيانتحصيلها يتم إدراجها في 

  
  
  
  
  
  



                       الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

           ٢٧                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  (تابع) والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام  - ٤
  

  المخزون قيمة انخفاض
او متقادما  ديماقالقيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. عندما يصبح المخزون  صافي وتكلفة اليتم تسعير المخزون على أساس سعر 

ردي. يتم يتم إجراء هذا التقدير على أساس ف ,الهامة  الفردية. بالنسبة للمبالغ للتحققصافي القيمة القابلة بتقدير  عمليتم 
عمل مخصص بناء على نوع المخزون  يتمو ,او متقادمة  قديمةولكنها  ,غير الهامة  الفرديةإجراء تقييم جماعي للمبالغ 

  ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقاً ألسعار البيع التاريخية.
  
  

مليون ريال عماني)  ١٢٫٧٢٠:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريال عمانـي ( ١٣٫٣٠٩بلغت قيمة المخزون  ,التقريربتاريـخ 
 ,مليون ريال عماني) ٤٫٣٩٢:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريال عماني ( ٣٫٨٣٦وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

  .الدخلي قائمة في القوائم المالية يتم إدراجها ف مدرجهتحصيلها في فترات مستقبلية والمبالغ ال يتم تىأي فـروق بين المبالغ ال
  

  الشهرة قيمة انخفاض
  

 .٨الرجاء الرجوع إلى اإليضاح  ,قيمة الشهرة إلنخفاض
 

  األتاوة
  )١(ج) ( ٤٠الرجوع إلى اإليضاح  الرجاء

 
      للممتلكات والمعدات واالآلت هر اإلنتاجياعماأل

االصول على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها . يتم احتساب العمر يتم تحميل مصروف اإلهالك من اجل توزيع تكلفة 
  ديرات.باستخدام أفضل التق العادي واإلهتراءمثل دورة التشغيل وبرامج الصيانة  ,اإلنتاجي وفقاً لتقدير اإلدارة لعدة عوامل

  
  الضرائب

تقبل. بالنظر الدخل الخاضع للضريبة في المستوجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت 
ة الخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلي ,إلى مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة

ة الدخل بقد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضري ,أو تغييرات في المستقبل لمثل هذه االفتراضات ,واالفتراضات
للمسات عن العواقب المحتملة لوضع ا ,استنادا إلى تقديرات معقولة ,مخصصات بتكوين الشركة تقوموالتي سجلت بالفعل. 

سابقة  ريبيةض لربوط الخبرةمثل  ,على عوامل مختلفة يستند المخصصات تلك. مقدار للشركةالضريبية  للربوطالنهائية 
  الضرائب. دائرةة من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبي

  
يتم إدراج األصول الضريبية المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة بمقدار المحتمل لألرباح الخاضعة للضريبة 

ية قيمة األصول الضريب المتاحة مقابل الخسائر التي يمكن إستخدامها. يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرارات هامة من أجل تحديد
بناءاً على الزمن والمستوى الممكن لألرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة مع إستراتيجيات  ,المؤجلة التي يمكن إدراجها
  الخطة الضريبية المستقبلية.

                                                                                                                                        
                      التقارير القطاعية   - ٥

  
: قطاعات التشغيل. يتطلب  ٨المعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموعة موضحة أدناه وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي 

الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم  تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير ٨معيار التقرير المالي الدولي 
غيير وتقييم أدائه. ال يوجد ت للقطاعالموارد  خصيصعن قرارات التشغيل لت الرئيسيمسؤول المراجعتها بانتظام من جانب 

  حيث يعتمد التقرير الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع. ,في تقارير قطاعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة
  

  
  
  
 
  
  
  
  



                       الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

           ٢٨                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ بتمبرس ٣٠كما في 

  
  التقارير القطاعية (تابع)  - ٥
 

   المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها
  
  كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: ٢٠١٦سبتمبر ٣٠كما في  
  

  وأخرى الثابت الخط
  

تقديم خدمات االتصاالت الدولية والمحلية من الخطوط الثابتة بما في ذلك إيجارات وتركيبات الهواتف الثابتة  وخدمات 
سم تجارة الجملة. يتضمن هذا القطاع أعمال خدمات شركة وورلد االنترنت (خطوط ثابتة وأخرى) والخدمات المقدمة من ق

كول المحدودة لالتصاالت والتي تمارس أنشطة تقديم خدمات الهاتف الثابت الالسلكي وعمليات االتصاالت الدولية والهواتف 
  العمومية وخدمة كوابل التلفزيون بدولة باكستان.

  
  المتنقل الهاتف

لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقاً واآلجلة الدفع وتأجير المعدات والمبالغ الناشئة عن بيع تشغيل النظام الدولي 
   معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة (الهاتف المتنقل).

                  
  واإليرادات القطاعية  النتائج

عات األرباح التي حققها كل قطاع دون تحديد إيرادات ومصروفات التمويل. تم التقرير عن هذا اإلجراء إلى تمثل نتائج القطا
  . تمجلس اإلدارة ألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعا

   ٢٠١٦سبتمبر   ٣٠المنتهية في  للفترةكانت نتائج القطاعات المبيعات بين القطاعات وفقاً ألسعار السوق السائدة.  احتسابيتم 
  كما يلي:

الهاتف الثابت
 وأخــــــــــرى

 
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع
   

   اإليرادات
 ٣٩٩٫٧٨٦ - ١٥١٫٥٢٥٢٤٨٫٢٦١ مبيعات خارجية

 - )٤٦٫١٥٨( ٤٠٫٧٣١٥٫٤٢٧ مبيعات بين القطاعات

  

 ٣٩٩٫٧٨٦ )٤٦٫١٥٨( ١٩٢٫٢٥٦٢٥٣٫٦٨٨ مجموع اإليرادات
    

 
  
 

 ١٠٤٫٣٩٦ - ٢٨٫٩٣٤٧٥٫٤٦٢ نتيجة القطاع
  ٢٫٦٤٣  واإلستثمار التمويل إيرادات
 )١٫٤٨٥(  التمويل تكاليف

 ١٫٧٥٧غير تشغيلية أخرى  إيرادات
 _________ 

 ١٠٧٫٣١١  الربح قبل الضريبة
 )١٣٫٣٢٥(  الضريبة

  
 ٩٣٫٩٨٦   الفترةربح

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

 المرحليةحول البيانات المالية الموحدة  ايضاحات
   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ في كما

                                 
  التقارير القطاعية (تابع)  - ٥

  (تابع) القطاعية واإليرادات النتائج
  
 

 
 

٢٩         

ً ألسعار السوق السائدة.  كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهية في يتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقا
  كما يلي: ٢٠١٥سبتمبر ٣٠

الهاتف الثابت  
 وأخــــــــــرى

  
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

     اإليرادات
 ٣٨٣٫٢٧٩ - ٢٤٨٫٥٣٩ ١٣٤٫٧٤٠ مبيعات خارجية

 - )٦٧٫٢٤٥( ٦٫٠٦٧ ٦١٫١٧٨ مبيعات بين القطاعات
__________________ _________ _________ 

 ٣٨٣٫٢٧٩ )٦٧٫٢٤٥( ٢٥٤٫٦٠٦ ١٩٥٫٩١٨ مجموع اإليرادات
    

 
  
 

 ٩٩٫٦٤٠ - ٦٥٫٧٧١ ٣٣٫٨٦٩ نتيجة القطاع
 ٣٫٥٥٧    واإلستثمار التمويل إيرادات
 )٤٫٢٢٤(  التمويل تكاليف

 ١٫٩٨٢غير تشغيلية أخرى  إيرادات
 _________ 

 ١٠٠٫٩٥٥    الربح قبل الضريبة
 )١٦٫٠٦٤(    الضريبة

 _________ 

 ٨٤٫٨٩١    ة فترربح ال
       

 
  

كما   الموحد المرحلي الدخل بيان فيالمدرجة  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترةكانت بنود القطاع األخرى 
 يلي:

  
  

الهاتف الثابت 
 وأخــــــــــرى

  
الهاتف 
 المتنقل

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

 ٦٨٫٦٤٩ ٣٦٫٠٨٤ ٣٢٫٥٦٥ استهالك

 ٦٫١٣٢ ٣٫٦٣٨ ٢٫٤٩٤ إطفاء
    
   

    
كما الموحد المرحلي   الدخل بيان فيالمدرجة  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كانت بنود القطاع األخرى للفترة المنتهية في 

 يلي:
  

الهاتف الثابت 
 وأخــــــــــرى

  
الهاتف 
 المتنقل

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع
   

 ٦١٫٩٢٢ ٢٨٫٠٩١ ٣٣٫٨٣١ استهالك
  

   ٥٫٠٥٢ ٢٫١٥٩ ٢٫٨٩٣ إطفاء 
  
  
  



                       الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  
  المرحلية الموحدة المالية البيانات حول ايضاحات

  ٣٠                                        ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في  
  
  التقارير القطاعية (تابع)  - ٥

  (تابع) القطاعية واإليرادات النتائج
  

  :ييل ذلك التاريخ هي كما فيالمنتهية  للفترةوالمصروفات الرأسمالية   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠القطاع في والتزامات  أصول
  

الثابت الهاتف  
 وأخــــــــــرى

  
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع
  

 ٧٨٦٫٠٣٠ ٤١٨٫٧٦٤٢٥٨٫٢٦٨١٠٨٫٩٩٨ أصول  
٢٦١٫٤٨ ٨٫٠٨٣ ٨٩٫٩١٤ ١٦٣٫٤٨٩ التزامات 

٦ 
١٠٨٫٨٤ - ٤٤٫٢٤٦ ٦٤٫٥٩٥ رأسمالية مصروفات

١     
 والمصروفات الرأسمالية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ هي كما ٢٠١٥ ديسمبر ٣١القطاع في والتزامات  أصول

  ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
  

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع
  

١٣٢٫٣٩٥ أصول    ٧٢٥٫٢٦٤  ٣٣٧٫١٣٣  ٧٩٣٫١٩٤ 
٣٧٥٫١٧٣ التزامات   ٦٧٦٫١٠٠  ٧٧٦٫١٣  ٢٨٧٫٨٢٧ 

 ١٤٤٫٠٦٨ - ٨٢٫٢٢٨ ٦١٫٨٤٠ رأسمالية مصروفات
  

  غة التقرير الفرعياصي
ول والتي ال تختلف  يتم تقديم التقرير الفرعي اعتمادا على المناطق الجغرافية. ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع األص

 .العميل لموقععن الدخل وفقا 
 

  
  

     ٢٠١٦سبتمبر ٣٠في 

تسويــــات  دولة باكستان  سلطنة عمان
 التوحيد

 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع
  

 ٣٩٩٫٧٨٦ - ١٫٦٠٢ ٣٩٨٫١٨٤ القطاع اإلجمالية ايراداتمجموع 
 ٧٨٦٫٠٣٠ ١٠٨٫٩٩٨ ٤٫٩٠٠ ٦٧٢٫١٣٢ أصول  

 ١٨٠٫٤٨٢ - - ١٠٨٫٨٤٢ رأسمالية مصروفات

 
  

     ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
  

 سلطنة عمان
دولة باكستان 

 ودولة سريالنكا
تسويــــات 

 التوحيد
  

 المجموع
 ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

  
 ٣٨٣٫٢٧٩ )٧٥( ٥٫٦١٤ ٣٧٧٫٧٤٠ القطاع اإلجمالية ايراداتمجموع 
 ٨١٠٫١٧٢ )١٣٥٫٠٧٧( ٧٢٫١١٦ ٨٧٣٫١٣٣ أصول  

 ٩٥٫٧٨٩ - ١٫١٣٤ ٩٤٫٦٥٥ رأسمالية مصروفات

 



  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 
      

  ٣١             الموحدة المرحلية  المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في كما  

 

              

  الممتلكات واآلالت والمعدات  -٦
  
  

 المجموع

 أعمال
 قيد رأسمالية

  التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 

مكتبيـــــــــة

 
 التحتيه البنيه

 الشبكهومعدات

  
  

مباني

أرض 
بالملكية 

الحـــــــــــــرة
ألف ر.ع ألف ر.ع   ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع   ألف ر.ع

  
تكلفة    

١٫٠١٢٫٢٣٧ ٣٣٫١٠٦ ٥٫٥٩٣ ٦٨٫٤٣٧ ١٫٢٠٠٫١٧٥ ٧٩٫٦٧٧ ٢٠١٦يناير١ ١٫١٢٥
٢٫٨٠٨ ٧٢ ٢٫٠٤٠ ١٠٢٫٦٠٩ ١٠٧٫٥٢٩ - إضافات -

- )٩١٫٢٥٠ ١٫٨٨٧ -   )٩٣٫٨١٢ ٦٧٥   تحويالت -

)١٫٥١٩(  )١٫٥١٩(  - -      -  أخرىأصولإلىتحويالت  - -      

٨٬٧٨٥ (٢٬٤٣٥) (٤٧) - ١٬٤٣٧ )٤٫٨٦٦( تصنيفإعادة -
 تعديل التوحيد  - - - - -  )٧٦١(  )٧٦١(
)٥٢٫٩٧٤( (٦٨٢) (٩٦٤)        -  )٥٤٫٦٢٠( - / مشطوبةتاستبعادا -
  

٣١٫٩٤٨ ٦٫٦٢٢  ٧٤٫٩٥٤ ١٫٢٥٢٫٢٤١ ١٫٠٦٢٫١٠٦ ٧٥٫٤٨٦    ٢٠١٦سبتمبر٣٠ىف ١٫١٢٥
  
 استهالك       

   ٢٠١٦ يناير ١ - ٤٥٫٢٩٣ ٦٦٠٫٣٠٤ ٢٩٫٥٥٦ ١٫٧٣٠  - ٧٣٦٫٨٨٣
 للفترةالمحمل  - ٢٫٨٤٧ ٦٣٫٣٧١ ١٫٤٣٠ ١٫٠٠١  - ٦٨٫٦٤٩

  / مشطوبة استبعادات  -  -  )٤٣٫٢٣٥(  )٦٨٢(  )٩٤٨(  -  )٤٤٫٨٦٥(
 تصنيف إعادة - )١٫٤٥٥( ٥٫٢٨٢ )٢٫٣٤٣( )٤٧(  - ١٫٤٣٧

  

      ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ى ف - ٤٦٫٦٨٥ ٦٨٥٫٧٢٢ ٢٧٫٩٦١ ١٫٧٣٦  - ٧٦٢٫١٠٤
  

 صافي القيمة الدفترية في       
 )   مدققة(غير  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ ١٫١٢٥ ٢٨٫٨٠١ ٣٧٦٫٣٨٤ ٣٫٩٨٧ ٤٫٨٨٦  ٧٤٫٩٥٤ ٤٩٠٫١٣٧

  
دام المجموعة على مدار العمر يعتبر مجلس اإلدارة أن قطع األراضي المستأجرة والتي تم الحصول عليها من الحكومة القامة نشاطاتها  في سلطنة عمان ستبقى متاحة إلستخ

   االقتصادي لألصول المقامة على تلك األراضي المؤجرة.
  مليون ريال عماني. ٤٫١١٩تم خالل الفترة رسملة تكلفة الرواتب وقدرها 

  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
  ٣٢             الموحدة المرحليةالبيانات المالية ايضاحات حول 

  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  كما 

 

                                  
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)  -٦
  الموحدة الحركة  في الممتلكات واآلالت والمعدات

  
  

 المجموع

 أعمال
 قيد رأسمالية

  التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 

مكتبيـــــــــة

 
 التحتيه البنيه

 الشبكهومعدات

  
  

مباني

 
أرض بالملكية 

 الحرة
  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع

  
تكلفة    

٣٥٫٤١٦ ٣٫٨٦٢  ٦٠٫٥٤٢ ١٫١٩٦٫٥٣٧ ١٫٠١٧٫٦٢٠ ٧٧٫٨٩٨ ٢٠١٥يناير١ ١٫١٩٩
١٥٤ ٣٫٢٨٩  ١٢٦٫٠٠٨ ١٣٦٫٣٥٤ ٦٫٨٨٣ ٢٠ - إضافات

- )١١٢٫٠٩٤(  - ١٫٧٣٧ ١٠٦٫٥٤٤ ٣٫٨١٣ -   تحويالت
 أخرىأصولإلىتحويالت - - - - -  )٢٫٨٥٢(  )٢٫٨٥٢(

 تعديل - - )٧٦٨( ٣٢٩  ٧٠٨  -  ٢٦٩
٢٨( )٤(  )٧٣( ١٤٠( ٢٨٢ )٣٥( صافي فروق تحويل العملة األجنبية )٢(

)٣٫٤٧٤( )١٫٦٨٤(  - )٢١٫٢٠٤( )١٥٫٢٥٠( )٧٩٦( -  تاستبعادا
 مشطوبة - - - - -  )١٫٩٣٦(  )١٫٩٣٦(
 خسائر انخفاض القيمة  )٧٢( )١٫٢٢٣( )١٠٣٫٠٧٤( )١٫٠٢٨(  )٥٧٨(  )١٫١٥٨(  )١٠٧٫١٣٣(

٣٣٫١٠٦ ٥٫٥٩٣ ٦٨٫٤٣٧ ١٫٢٠٠٫١٧٥ ١٫٠١٢٫٢٣٧ ٧٩٫٦٧٧ ٢٠١٥ديسمبر٣١ىف ١٫١٢٥

 استهالك       
٣١٫٦٨٤ ٢٫٣٩٤  - ٧٣١٫١٦٩ ٦٥٤٫٦٠٨ ٤٢٫٤٨٣ -  ٢٠١٥ يناير ١

 للسنةالمحمل  - ٤٫١٢٥ ٧٩٫١٩٩ ٢٫٠٩٠ ٦٥٧  - ٨٦٫٠٧١
  تعديل    -  -  -  ٢٦٩  -  ٢٦٩

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - ١٤ ١٫٥٦٧ ٨٨ ٣٩  - ١٫٧٠٨
 استبعادات - )٧١٧( )٩٫٧١٨( )٣٫٣٧٧( )١٫٥٢٩(  - )١٥٫٣٤١(

  خسائر انخفاض القيمة  - )٦١٢( )٦٥٫٣٥٢( )٩٢٩( )١٠٠(  - ٦٦٫٩٩٣
  

٦٦٠٫٣٠٤ ٢٩٫٥٥٦ ١٫٧٣٠  - ٧٣٦٫٨٨٣      ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ى ف - ٤٥٫٢٩٣
  

 صافي القيمة الدفترية في       
 (مدققة) ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ ١٫١٢٥ ٣٤٫٣٨٤ ٣٥١٫٩٣٣ ٣٫٥٥٠ ٣٫٨٦٣  ٦٨٫٤٣٧ ٤٦٣٫٢٩٢

  
  



                                   ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 

 

         ٣٣                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  استثمارات عقارية     - ٧

 
  المدققة   غير المدققة

 ديسمبر  ٣١ سبتمبر ٣٠
٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع
 

 ٨٧ ١٤٠ رصيد افتتاحي
  ٥٦  -  العادلة القيمة تعديل

 )٣( -صافي فروق تحويل العملة األجنبية
   
  ١٤٠  ١٤٠  
   

  
  الشهرة  - ٨
  

  مدققةال  المدققة غير
   ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥    ٢٠١٦ 
  ألف ر.ع  ر.ع ألف

  
  

 ١٤٫٧٣٥ -  رصيد افتتاحي
  خسائر إنخفاض القيمة

االجنبيةالعملة لتحوي فروقتاثير
- )١٣٫٩٢٥( 

- )٨١٠( 
- -   

    
  

  
  

  
  

                  األصول األخرى غير الملموسة  ٩
 
  
  
  

 
  
  
  

تراخيص

حقوق
ملكية 
 فكرية

وبراءة 
اختراع

  
  
  

  برامج
 حاسب آلي

  
  

 تكاليف
 حيازة

  المشترك

  
  
  
  

 المجموع
 ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

      التكلفة
 ٨٥٫٦٨٤  ١٦١ ٢٢٫٠٢٧ ٨ ٦٣٫٤٨٨ ٢٠١٥ يناير ١في 

  ١٠٫٥٦٦  -  ٢٫٩٠٩  -  ٧٫٦٥٧  السنة خالل اإلضافات
  )٢٫٧١٨(  -  )٢٫٧١٨(  -  -  إستبعادات

  )٨٫٣٨٢(  -  )٦٤(  )٨(  )٨٫٣١٠(  خسائر إنخفاض القيمة
  )٥٢(  -  )٥٢(  -  -  تعديالت

 
  األجنبية العمالت تحويل فروق صافى

 
٢٩٧ 

 
- 

  
)٢(  

  
-  

  
)٢٩٩(  

   
 ٨٤٫٧٩٩  ١٦١ ٢٢٫١٠٠ - ٦٢٫٥٣٨ (المدققة)٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 

   
  
  
  
  
  
  

                                                            

     
 
 
 
 
 
 



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
                  المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
                                                            

 
 

٣٤    

 
  
  
  

 
  
  
  

تراخيص

حقوق
ملكية 
 فكرية

وبراءة 
اختراع

  
  
  

  برامج
 حاسب آلي

  
  

 تكاليف
 حيازة

  المشترك

  
  
  
  

 المجموع
 ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
 ٨٤٫٧٩٩  ١٦١ ٢٢٫١٠٠ - ٦٢٫٥٣٨  ٢٠١٦ يناير ١ في

  ١٫٣١٢  -  ١٫٣١٢  -  -  الفترة خالل إضافات
  )١٢(  -  )١٢(  -  -  استبعادات

  )١٫٤٣٧(  -  )١٫٤٣٧(  -  -  تصنيف إعادة
   

   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ في
  )المدققة(غير 

  
٦٢٫٥٣٨ 

  
- 

  
٢١٫٩٦٣  

  
١٦١  

  
٨٤٫٦٦٢  

   

            اإلطفاء
 ٥٥٫٦١٧  ١٦١ ١٨٫٥٩٣ ٧ ٣٦٫٨٥٦ ٢٠١٥ يناير ١في 

  سنةالمحمل خالل ال
  إستبعادات

 القيمة انخفاض خسائر

٤٫٧٩٨  
-  
)٣٫٦٦٢( 

-  
)٦(  
- 

٢٫٣٦٣  
)٢٫٧١٨(  
)٤٠( 

-  
-  
-  

٧٫١٦١  
)٢٫٧٢٤(  
)٣٫٧٠٢( 

 )٥٤(  - )٥٤( - -  تعديالت
  

  صافي فروق تحويل العمالت األجنبية
  
 )١٢١( 

  
)١( 

  
)٢( 

  
-  

  
)١٢٤( 

   
 ٥٦٫١٧٤  ١٦١ ١٨٫١٤٢ - ٣٧٫٨٧١ (المدققة) ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 

   
 ٥٦٫١٧٤  ١٦١ ١٨٫١٤٢ - ٣٧٫٨٧١  ٢٠١٦ يناير ١ في

 ٦٫١٣٢ - ١٫٨٨٨ - ٤٫٢٤٤  للفترة المحمل
  )١٢(    )١٢(  -  -  استبعادات

  )١٫٤٣٧(  -  )١٫٤٣٧(  -  -  تصنيف اعادة
   

 ٦٠٫٨٥٧ ١٦١ ١٨٫٥٨١ - ٤٢٫١١٥ )المدققة(غير  ٢٠١٦سبتمبر ٣٠ في
   

      صافي القيمة الدفترية
 ٢٣٫٨٠٥  - ٣٫٣٨٢ - ٢٠٫٤٢٣ )المدققة(غير  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ في

   
 ٢٨٫٦٢٥  - ٣٫٩٥٨ - ٢٤٫٦٦٧ (المدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

  
  

                                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٣٥          ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠كما في 

  في شركات شقيقة  راستثما  - ١٠
  
ركة في األرباح       )أ( يب الش الالحقة على االستحواذ والقيم الدفترية لالستثمارات في الشركات الشقيقة فيما يلي نص

: 
 المدققة  غير المدققة  
 سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٦ 
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٥ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٩٫٣٩٩ ٩٫٣٨١ اإلفتتاحيالرصيد 
 ٨٠٩ ٩٢٤  النتائج منالحصة 

 )٨٢٧( )٧٧٧( توزيعات أرباح مستلمة
 ٩٬٣٨١ ٩٫٥٢٨ اإلقفالرصيد 

   
  
رية ش.م.ع.ع        )ب( ركة العُمانية لأللياف البص ركة األم بالش تثمار الش قط  ,القيمة العادلة الس وق مس المدرجة بس

لغ  اني ١٣٫٥٠٧٫٧٧٧لألوراق المالية. تبـ ـ ال ُعمـ ـ :  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠كما في  ريـ
مبر  ٣١عماني ( ريال  ٣٫٤٤٥٫٥١١قدرها  دفتريةقيمة مقارنةً مع  ُعماني) ريال ١٣٫٥٠٥٫٢١٨  -٢٠١٥ديس

 .١ريال عماني). تم تحديد القيمة العادلة بموجب المستوى  ٣٫٤٤٥٫٥١١
  
 ملخص النتائج المالية للشركات الشقيقة األساسية كما يلي:       )ج(

  
 

  
 أصول 

  
 التزامات

  
 نسبة أرباح إيرادات

 الحيازة ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
   % 
          ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ى ف

 ٤٠٫٩٦ ٢٫٠١٢ ٢١٫٣٧٧ ٢٢٫٩٩٨ ٤١٫٣٩٨ الشركة العُمانية لأللياف البصرية
       ش.م.ع.ع

 ٤٥ ٢٢٢ ٥٫٣١٣ ٩٨٣ ٢٫٧٣٧ خط المعلومات ش.م.م
       
          ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ى ف

 ٤٠٫٩٦ ٥٧٣ ١٤٫٨١٣ ٢٢٫١٤٧ ٣٩٫٠٦٨ الشركة العُمانية لأللياف البصرية
       ش.م.ع.ع

 ٤٥ ٢٥١ ٤٫٥٩٩ ١٫٠١٤ ٢٫٦٦٠ خط المعلومات ش.م.م
       
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ى ف

 ٤٠٫٩٦ ١٫٦٠٨ ٢٢٫٥٦٣ ٣٧٫٩٠٢١٩٫٩٤٦ الشركة العُمانية لأللياف البصرية
     ش.م.ع.ع

 ٤٥ ٣٤٠ ٦٫٢٩٠ ٢٫٦١٣٨٦٢ خط المعلومات ش.م.م
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

  
         ٣٦                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  

  األصول المالية األخرى  - ١١
  

 غير المتداولة المتداولة 
 غير 

  مدققةال
  مدققةال  مدققةال غير  مدققةال

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٦ 

 ديسمبر ٣١
٢٠١٥ 

٣٠ 
٢٠١سبتمبر

٦ 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٥ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

    الخسارة أو الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
     

         مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  أصول
 ٢٩٫٥٠٧ ٣١٫٧٣٣ - - (أ) الخسارة أو الربح

 - - ٢٤٫٤٤٢ ٢٦٫٧٥١ االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة (ب)
     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  
     بالتكلفة 

 ١٫٨٢٥ ٢٫٩٥٦ - - صندوق استثمار مشترك (ج)
     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  
     بالقيمة العادلة 

 ٢٣٨ ٢٢٨ ٣١٩ ٣١٩ استثمارات مدرجة
     

     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
 ١١٫٤٢٠ ٩٫٠٠٠ ٦٫٣٧١ ٣٫٤٢٠ سندات (د)

     
     بالتكلفة األجلودائع طويلة 

 ٤ ٤ - - ودائع لدى مؤسسات مالية
 - - ١٢٥ ١٢٥ (هـ) ضمانودائع 

 ١٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ ٤٢٫٤٥٥ ٢٧٫٥٠٠ ودائع ثابتة بالبنوك (و)
 ١٢٧ ١٢٧ - - أخرى

     األجلذمم مدينة طويلة 
 ٣٣٤ ٣٣٤ - - ذمم تجارية مدينة

     
          قروض محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 ١٥ ١٥ ٥٢ ٥٢ قروض وسلفيات للموظفين (ز)
   

 ٥٣٫٤٧٠ ٥٤٫٣٩٧ ٧٣٫٧٦٤ ٥٨٫١٦٧ 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

          ٣٧                          إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  (تابع) األصول المالية األخرى  - ١١

  أو الخسارة  الربح(أ)        أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 القيمة الدفترية 

  في كما
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥

خالل  الحركة
 الفترة

 األرباح
 في المدرجه

الربح أو 
  الخسارة

القيمة الدفترية 
  في كما
٣٠ 

 ٢٠١٦سبتمبر
 ألف ر.ع ألف ر.ع ع.ألف رألف ر.ع 

   غير مدرجة
 ١٠٫٨٧٧ ٥٨٤-١٠٫٢٩٣  اسهم

  ٥٫١٥٩  ٥٢  ٤٥٠ ٤٫٦٥٧ مالية بدخل ثابت أدوات
 ١٥٫٦٩٧ )٦٣١( ١٤٫٥٥٧١٫٧٧١ق استثمار مشتركةيداصن

   
  ١٫٧٣٣٣ ٥ ٢٩٫٥٠٧٢٫٢٢١ 

    
  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة   )ب(

تثمارات وفقاً    وق. يتم تقييم هذه االس تثمارات المحتفظ بها للمتاجرة األوراق المالية المتداولة في الس تمثل االس
  .التقريرلسعر التداول بتاريخ 

  استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة   (ج)
ترك  تثمار مش ندوق اس تثمارات في ص تثمارات المتاحة للبيع االس درج تو , مدرجة غير كيةمل وادواتتمثل االس

  .ناقص إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة هذه االستثمارات بالتكلفة
  االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق  (د) 

  :يلي فيما مبين هو كما السندات في اإلستثمارالمحتفظ بها لالستحقاق تمثل  االستثمارات  
غير 

 مدققةال
٣٠ 

 سبتمبر

 
   مدققةال

  ديسمبر ٣١

    

 اإلستحقاق الفعلي الفائدة معدل ٢٠١٦٢٠١٥ 
 (سنة)  (سنويا) ألف ر,عألف ر.ع متداولة

       
  ٢٠١٦  %٨  ٥٫٧٧١ - سندات

       
  ٢٠١٦  %٤٫٥  ٦٠٠ -ثانويةمالية أوراق

 ثانويةماليةسندات  
 

٢٠١٧ %٥٫٥-١٤٢٠ 

 ٢٠١٧ %٦٫٥-٢٫٠٠٠ثانوية مالية أوراق
 تداولةم غير

  
    

 ٢٠١٨ %٥٫٧٥٧ ٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠ثانويةمالية  أوراق
 إسالمية صكوك
إسالمية صكوك

١٫٠٠٠ 
١٫٠٠٠

١٫٠٠٠  
-

٥%  
٨٫٥%

٢٠١٨  
٢٠٢١ 

  ٢٠١٧ %٥٫٥ ١٬٤٢٠- ثانويةمالية سندات
  ٢٠١٩  %٤ ١٫٠٠٠١٫٠٠٠ ثانوية مالية أوراق
  ٢٠١٧ %٦٬٥ ٢٫٠٠٠- ثانوية مالية أوراق
  ٢٠٢١ %٥٬٥  ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ثانوية مالية أوراق

  
 

   

  ١٧٫٧٩١ ١٢٫٤٢٠    
    ضمانودائع   (هـ)

  مختلفة. مستندية اتاعتمادوضمان  خطاباتالبنوك مقابل  الودائع لدى على الضمانمل ودائع تتش  
  الودائع الثابتة   (و) 

ط المرجح للفائدة إيداعيتم     %٣( %٣٫٢٥على هذه الودائع  السنوية الودائع الثابتة بالبنوك التجارية. ويبلغ المتوس
  ).٢٠١٥عام 

  القروض والسلفيات إلى الموظفين  (ز)
مانات    لفيات إلى الموظفين دون اخذ ض لفيات إلى موظفي  وبدونتمنح القروض والس من الس  إلدارةافوائد وتتض

  ).ريال عماني مليون ٠٫٠١٧:  ٢٠١٥ريال عماني (عام  مليون ٠٫٠١٧ لشركات التابعة بمبلغا إحدىالعليا ب
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          ٣٨                           يضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

            ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  
  مخزون   - ١٢

 مدققةالغير 
  سبتمبر ٣٠

   مدققةال
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ١٠٫٤٨١ ١٠٫٥٤٤مخزون وقطع غيار
 ٢٫٢٣٩  ٢٫٧٦٥وأجهزة هاتف نقالبطاقات مدفوعة األجر مسبقا

   
 ١٢٫٧٢٠ ١٣٫٣٠٩ 
   

 )٤٫٣٩٢( )٣٫٨٣٦(مخصص تقادم المخزون
   
 ٨٫٣٢٨ ٩٫٤٧٣ 
   
   
   

  حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:         
المدققة غير 

  سبتمبر ٣٠
   المدققة

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
      

 ٣٫١٢٨ ٤٫٣٩٢الرصيد اإلفتتاحي
 ١٫٢٧٥ -خالل الفترة / السنة  المحمل
 -  )٢٩٢( عنه خالل السنة المفرج

 -  )٢٦٤( السنة/الفترةخالل  المشطوب
 (١١)  - االجنبيةالعملةتحويل فروق صافي

    
 ٤٫٣٩٢  ٣٫٨٣٦  رصيد اإلقفال

   
  
              خرىاألمدينة ال  ذممالمدينة وال التجاريةذمم ال  - ١٣

  
المدققة  غير 

  سبتمبر ٣٠
   المدققة

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٥٨٫٨٠٧ ٥٦٫٩٤٤مبالغ مستحقة من عمالء
   مبالغ مستحقة من شركة

 ٣٨٫٧٦٧ ٤٢٫٩٥٢.م.ع.عشُعمان لالستثمارات والتمويل
 ٢٧٫٢٤٣ ٣٠٫٧٢٩ مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

 ٧٧١ ١٫٠٣٥ ذمم مدينة أخرى 
   
 ١٢٥٫٥٨٨ ١٣١٫٦٦٠ 

 )٤٨٫٤٦٩( )٤٩٫٧٢٤( مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة
 ٧٧٫١١٩ ٨١٫٩٣٦ 

 ٣٫٦٥٧ ٣٫٦٥٧  ودائع
ً   مدفوعة مبالغ  ٤٫٧٢١ ٤٫٠٧١ مقدما

   
 ٨٥٫٤٩٧ ٨٩٫٦٦٤ 
  

  ).٢(ب) ( ٤١ باإليضاحالحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة 
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        ٣٩                            إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  
 

                  رأس المال وتوزيعات األرباح  - ١٤
: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سهـم عـادي ( ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  علىرأس المال المصرح به والمصدر  شتملي

ريال عماني) مدفوعة  ٠٬١٠٠:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ريال ُعماني ( ٠٬١٠٠) قيمة كل منها ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
م. ٢٠٠٥يناير  ١٨بتاريخ  ٣/٢٠٠٥بالكامل. ووفقاً للقرار الوزاري الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 

ني. بالنسبة إلى مساهمى الشركة ريال ُعما ٠٬١٠٠خفضت القيمة االسمية لكل سهم من ريال ُعماني واحد إلى 
  من أسهم الشركة األم في تاريخ التقرير كما يلي: %١٠األم الذين يملكون نسبة ال تقل عن 

  ٢٠١٦سبتمبر٣٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
% عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة  
  

٥١ ٣٨٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ٥١ ٣٨٢٫٥٠٠٫٠٠٠  حكومة سلطنة ُعمان
  

 ٢٠١٦مارس  ٢٤وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ  , ٢٠١٥بالنسبة الى العام 
 ٢٠١٤ريال عماني للسهم عام  ٠٬٠٧٥ريال عماني للسهم الواحد ( ٠٬٠٦٠على توزيعات أرباح نقدية نهائيه بمبلغ 

  ).٢٠١٤مليون ريال عماني عام  ٥٦٫٢٥ليون ريال عماني (م ٤٥)  قيمتها 
  

أرباح نقدية مرحلية  اتتوزيع على ٢٠١٦ أغسطس ١٤ في المنعقد اإلجتماع في الشركة إدارة مجلس وافق
مليون  ٠٫٠٣٠) قيمتها ٢٠١٥ يونيو ٣٠ريال عماني للسهم :  ٠٬٠٥٥عماني للسهم الواحد (  ريال ٠٫٠٤٠بمبلغ
  ).٢٠١٥ يونيو ٣٠: عماني ريال مليون ٤١٬٢٥(  عماني ريال

  
  القانوني حتياطياال  - ١٥

لحساب هذا  من أرباح السنة %١٠نوياً تُجنب س ,م وتعديالته١٩٧٤وفقاً لقانون الشركات التجارية العُماني لسنة 
هذا  . المعني بالكيان الخاص المدفوعثلث رأس مال  األقل على يساويرصيده المتراكم  صبححتى ي االحتياطي
تحويل اوقفت الشركة ال ,وحيث يساوي االحتياطي ثلث راس المال المدفوع للشركة غير قابل للتوزيع. االحتياطي

  الى هذا الحساب.
  

  ختيارياال حتياطياال  - ١٦
 احتياطيا السنوية إلى أرباحه من صافي %١٠ األم تحول الشركة ,٥/٢٠٠٠ت/١٦وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 

صف جاوز االحتياطي ن وحيثنصف رأس مال المدفوع الخاص بالكيان المعني  يساويقابل للتوزيع حتى  اختياري
  اوقفت الشركة التحويل الى هذا الحساب.  , األقل علىراس المال  المدفوع للشركة 

  
  مساهمة رأسمالية    -١٧

االت تراخيص للمجموعة لخدمات  ,م٢٠٠٤فبراير  ١١في  درت هيئة تنظيم االتص االتأص الهاتف النقال  اتص
  سنة على التوالي. ٢٥و  ١٥لمدة و ريال عماني ٢٠٠٬٠٠٠ريال عماني و  ٥٠٠٬٠٠٠قدرها  والثابت بتكلفة

  
ة  س اريةعينت المجموعة مؤس تش تقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  اس والتي  ,٢٠٠٤فبراير ١١مس

  مليون ريال عماني تقريباً. ٤٤٬٨٨١حددت القيمة العادلة لتراخيص الهاتف الثابت والنقال مبلغ  
  

وق المفتوح التقديرية للتراخيص وفقاً لبنودها الحالية  يطب كان كماتم التقييم بناء على قيمة الس ركة  على قس ش
ركة جدي ية "ش بب وراء تبني فرض ل على التراخيص. الس ة دة" هو التفرقة بين قيمة التراخيص وقيمجديدة تحص

ة األخرى التي تملكها المجموعة ول غير الملموس ت "قيمة  عليه بناء و ,األص فإن القيمة الملحقة بالتراخيص ليس
  خاصة" بالمجموعة عن التراخيص وال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تمتلكها المجموعة.

                        
االتتمثل الزي مة العادلة أرباح القي ,ادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتص
مالية غير قابلة  ٤٤٬١٨١وقدرها  اهمة رأس من حقوق الملكية كمس مليون ريال عماني والتي تم إدراجها ض

  للتوزيع. 
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       ٤٠                             إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في   

  
  تحويل العمالت األجنبية  احتياطي  - ١٨

جيليتم  رف المتعلقة بتحويل  تس عر الص ولفروق س ملة المالية من ع البياناتتوحيد  عندلتزامات إلوا األص
  بية.تحويل العمالت األجن احتياطيفي  ةالتشغيل للشركة األجنبية التابعة للمجموعة إلى الريال العماني مباشر

  
  احتياطي القيمة العادلة   -١٩

ول المالية المتاحة للبيع. وعندما يتم بيع    أ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم األص لينش الي المعاد الم األص
لجزء االحتياطي المتعلق بذلك  إدراجيتم  ,تقييمه خفاض قيمة . عند انالدخل بيان في بالفعل بيعه تم قد الذي األص

  .الدخل بيان فييتم ادراج جزء االحتياطي المتعلق بذلك االصل  ,االصل المالي المعاد تقييمه
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  ٤١                                                                                    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في  

  
   قتراضاتاإل  - ٢٠
  المتداولة       

-------------------------------------  
  المتداولة غير

------------------------------------  
 ٣٠مدققة الغير         

  سبتمبر
  مدققة ال

  ديسمبر ٣١
 ٣٠مدققة الغير 

  سبتمبر
  مدققة ال

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦  سنة اإلستحقاق  معدل الفائدة اإلسمية  العملة  الموحدة

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع     
        بالتكلفة المطفأة–مضمونة 

 ٧٫٣٣١ ٦٫١٠٠ ١٫١٥٠ ١٫٦٦٥ ٢٠١٩-٢٠١٧ أشهر ٣  ريال عمانى  قرض بنكى
  %٢٫٥ليبور+    

 سنويأ) %٥(مستوى 
     

ً  %٣شهر واحد كيبور +  روبية باكستانية قرض طويل األجل  ٣و  سنويا
ً  %٠٫٥يبور + أشهر ك   سنويا

و  ٢٠١٦
و ١ )أإيضاح (٢٠١٨

٢   

٣١٩  ٣١٩  ١٦١  ١٦١  

  
  قرض طويل األجل

  -  -  ١٣٫٦٦٧  ١٣٫٦٦٧  ٣ أإيضاح  ٢٠٢٢  %٣٫٢٥أشهر ليبور+ ٣  دوالر أمريكي

ً  %٥٬٩ دوالر أمريكي أسهم ممتازة قابلة للتحويل  ٦٫٦٣٤ - - - )بإيضاح ( سنويا
      أشهر ٦ روبية باكستانية ٣-شهادات تمويل ألجل

 - - ٥٫٤٦٧ ٥٫٤٦٧ (ج)٢٠٢١ %١٬٦٠كيبور +  
        أشهر  ٦إلى  ٣ روبية باكستانية قروض قصيرة األجل 

 - - ٢٫٠٤٧ ٢٫٠٤٧  -  سنويا %٤إلى  %١٫٥كيبور+    
       أشهر ٣  ريال عمانى  سحب على المكشوف

 - - ٥٢٤ ٣٤٩  - سنويا) % ٥(مستوى  %٢٫٥ليبور+    
            

       %٢٫٥أشهر كيبور +  ٦ روبية باكستانية التزامات إيجار تمويلي
     ً  ٦ ٦ ٥ ٥ -  سنويا

ً  %٦٬٥  ريال عمانى  التزامات إيجار تمويلي   ٣٠٥  ٢٧٦  ٣٦  ٤٠  -  سنويا
     -------------------- ---------- ---------- 

     ١٤٫٥٩٥ ٦٫٧٠١ ٢٣٫٠٥٧ ٢٣٫٤٠١ 
  
  

           

  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

  ٤٢       إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في  
  

  ( تابع ) قتراضاتاإل  - ٢٠
 

  قرض طويل االجل  (أ)
 ٢٨قسطا شهريا تنتهي في  ٢٣مليون روبية باكستانية الذي يتم سداده على  ٥٠المحدود بمقدار  سوناري قرض من البنك )١

الفائدة خالل الفترة على الرصيد سنويا ويدفع شهريا. إن سعر  ٪٣. ويحمل فائدة شهر واحد كيبور باإلضافة إلى ٢٠١٦فبراير 
) سنويا. إن القرض مضمون عن طريق االتفاق ٪١٣٫٩٧إلى  ٪١٢٫٨٤: ٢٠١٥( ٪١٢٫٠٩إلى  ٪٩غير المسدد يتراوح بين 

 .بالتساوي برهن مشترك على األصول الثابتة الحالية والمنقولة
عليها من خالل اعادة هيكلة تسهيالت تمويل  مليون روبية باكستانية تم الحصول ١٢٥يمثل هذا تسهيالت قرض ألجل بقيمة  )٢

. معدل الهامش الذي سيحمل على الرصيد غير ٢٠١٨يوليو  ٣١قسط شهري تنتهي في  ٤٣وهي اآلن تسدد على  ,جارية 
نقطة أساس ويتم إستردادها كل ثالثة أشهر. تم ضمانها  ٥٠أشهر كيبور +  ٣سوف يكون  ٢٠١٥أبريل  ١المسدد إعتباراً من 

 ل الرهن المشترك بالتساوي على األصول المتداولة والثابتة الحالية والمستقبلية باستثناء األراضي ومبنى الشركةمن خال
 .٪٢٥مع هامش  التابعة في باكستان

 
ترك بالعمالت األجنبية بمقدار  هيالت قرض مش تان على تس ركة التابعة في باكس مليون دوالر أمريكي من البنك  ٣٥وقعت الش

داده في الوطني  يتم س ي كونه البنك الوطني العماني. وس ط  ١٦العماني ش م ع ع والبنك األهلي ش م ع ع مع المنظم الرئيس قس
نوي ابتداءاً من  بتمبر  ٣٠ربع س ً ٢٠١٧س نويا عر السائد بين البنوك في  ,. الربح يدفع ربع س هر للس ط ثالثة أش ل بواقع متوس ويُحمَّ

وق لندن (ليبور) افة إلى  ,س بة  ٪١٫٧٥باإلض وم مراقبة بنس نويا ورس هيالت ٪١٫٥س مان التس نويا. لض تم تقديم ضمان شركة  ,س
من الشركة األم. يظل هذا الترتيب ساري المفعول حتى يتم سداد جميع االلتزامات المنصوص عليها في التسهيالت. كما في تاريخ 

هيالت ,بيان المركز المالي ركة التابعة مخالفة إلتفاقية التس ركة التابعة بدفع الفائ ,. وعالوة على ذلكإن الش لت الش دة مقابل فقد فش
نة المنتهي في  هيالت لربع الس اب  ٢٠١٦يونيو  ٣٠هذه التس يد حس تحق الدفع مقابل رص ل المس الذي أدى إلى مجموعة بنوك تُعدِّ

داد في إطا كل هذه أحداث تخلف عن الس مان") المحتفظ لديهم. تش ن مجموعة إحتياطي خدمة الدين ( "الض هيالت وتُمّكِ ر التس
جلت  ,البنوك للمطالبة بالمبلغ غير المدفوع على إرادتهم. ونتيجة لذلك تحق الدفع على الفور. لقد س بح مجموع المبلغ مس أص

 الشركة األم مخصص كامل مقابل ضمان الشركة الصادر.
 

  (ب)        أسهم ممتازة قابلة للتحويل
  

هم قائمة بالدوالر  ويت ,األمريكيإن هذه األس هم ممتازة قابلة  ,ال يحق لها التص هم ممتازة تراكمية قابلة للتحويل ("أس وهي أس
مية قدرها  ,للتحويل" هم ممتازة") لديها قيمة إس هم ١٠٠أو "أس ركة األم) وبنك حبيب  ,دوالر أمريكي لكل س تحتفظ عمانتل (الش

تثمر) بمقدار  ادرة من قبل م ١٥مليون دوالر أمريكي و  ٢٠المحدود (المس هم الص ليون دوالر أمريكي على التوالي من األس
  الشركة التابعة في باكستان.

دار ولكن في  نوية األولى من تاريخ اإلص هم في أي وقت بعد الذكرى الس ة من قبل حامل الس إن خيار التحويل هو قابل للممارس
نوية  ة. في الذكرى الس نوية الخامس ةموعد ال يتجاوز الذكرى الس يتم تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل إلزامياً إلى  ,الخامس س

يتم تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل كلياً أو جزئياً في مضاعفات من  ويت. س هم عادية قابلة للتص مليون دوالر أمريكي  ١أس
م قدره  بمعدل التحويل المحدد في االتفاقية بواقع هم بعد  ٪١٠خص عر الس نوية األولىعلى س بة  ,الذكرى الس وبالتالي زيادة بنس

  كخصم إضافي عن كل سنة منتهية من الذكرى السنوية. ٪١٠
اب بمعدل  يتم احتس هم توزيعات أرباح غير نقدية التي س ركة  ٪٥٫٩يحق لحاملي األس نوياً أو توزيعات أرباح معلنة من الش س

  التابعة للمساهمين العاديين.
ركة همه الممتازة القابلة  لقد وفرت عمانتل (الش تثمر بيع أس تثمر في الدوالر األمريكي حيث يمكن للمس األم) خيار البيع للمس

عر البيع) لعمانتل. يمكن ممارسة خيار البيع  تحقة (س اركة جنبا إلى جنب مع أي توزيعات أرباح متراكمة ومس للتحويل بمبلغ المش
اعفات من  هم الممتازة القابلة للتحويل حتى الذكرى مليون دوالر أمري ١كلياً أو جزئياً في مض نوية الثالثة لألس كي من الذكرى الس

هم الممتازة القابلة للتحويل في أي وقت خالل فترة  ة أو عند البدء بمرحلة التنفيذ كما هو محدد في اتفاقية األس نوية الخامس الس
  األسهم الممتازة القابلة للتحويل.

  
   

  

  

  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

  ٤٣       المالية الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات 
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في  

  ( تابع ) قتراضاتاإل  - ٢٠

   ٣-شهادات تمويل ألجل  )ج( 
هادات تمويل ألجل  ابقاً إعادة جدولة ش مبر  ٣تم س ف  ٢٠١٢في ديس اط نص داد على ثالثة أقس تحق الس ل المبلغ يس التي بموجبها كان أص

نوية تنتهي في  هادات التمويل ألجل. في  ,٢٠١٤في يوليو . ٢٠١٥أكتوبر  ٧س ركة التابعة عملية إعادة هيكلة ثانية مع حاملي ش  ٣بدأت الش
روط اتفاقية إعادة الجدولة المعدلة سارية إعتباراً من  ,٢٠١٥أبريل  هادات تمويل ألجل وش . وفقاً للشروط ٢٠١٤أكتوبر  ٧أعيدت جدولة ش
هادات تمويل أل ,المعدلة بع سنوات مع أقساط رئيسية تنتهي في أكتوبر تم تمديد فترة ش  ,. وفقاً لشروط إعادة الجدولة الثانية٢٠٢١جل إلى س

ل المبلغ والفائدة مجموعها يبلغ  تانية ( ٢٣٠٫٠٠٠إن المدفوعات فيما يتعلق بأص مل فائدة  ٠٫٨٣مليون روبية باكس مليون ريال عماني) (يش
تانية) ( ٦٠بمقدار  نة. ومع ذلكملي ٠٫٢٢مليون روبية باكس  ١٤٦٫٦٢٥مدفوعات بمقدار  ,ون ريال عماني) كان يتطلب دفعها خالل الس

تانية (  ,مليون ريال عماني) تم دفعها ٠٫٠٧مليون روبية باكستانية) ( ٢٠مليون ريال عماني) (تشمل فائدة بمقدار  ٠٫٥٣مليون  روبية باكس
  ف المبلغ اإلجمالي في اإللتزامات المتداولة.تم تصني ,تشكل مخالفة وفقاً للشروط. ونتيجة لذلك ,بالتالي

  
  مؤجلة ال ضريبةال )التزام( أصل  - ٢١

افي   ل) / ص ريب لتزاما(اص تردة)  هالمؤجل هالض ريبة المؤجلة المحملة/ (المس  يالمرحل الموحد الدخل بيان فيوالض
  بالبنود التالية: تتعلق

  
 

  
  
  يناير  ١

٢٠١٦ 

محملة/ 
(مستردة) 
على بيان 

 الدخل

(غير 
  المدققة)

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٦ 

  
  
  يناير  ١

٢٠١٥ 

محملة/ 
(مستردة) 
على بيان 

 الدخل

  
  

خسائر 
انخفاض 

 القيمة

  
  

فروق العملة 
 األجنبية

  (المدققة)
  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٥ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
         الفروق المؤقتة 

مخصص انخفاض 
 قيمة ذمم مدينة 

)٢٫٩٦٨( ١٩  ٢٫٠٦٩ ١٤٦  )٥٫٢٠٢( )٣٫١٠٣( )١٣٥(  )٢٫٩٦٨(  

ادم  ص تق مخص
 مخزون 

)١١٥( ٣١ ٦٨ )٧٩( )١٣٥( )٤٩( ٦٦ )١١٥( 

ص مساهمة  مخص
  رأس المال

-  -  -  ٢٢(  )٥٣٨(  )٩١(  ٦٥١(  -  

 - ١٦ ٤١٤ ٣٢ )٤٦٢( - - - التزام منافع التقاعد
ة  م ي ق اح ال أرب
ن  ة م ادل ع ال

  اإلستثمارات 

٤٩٠  -  -  )١٦٠(  ٦٥٠  ٥٧٨  ٨٨  ٤٩٠  

ة  م ي اض ق ف خ إن
تثمار في شركة  إس

  تابعة

)١١٫٢٥٢(  -  -  )١١٫٢٥٢(  -  )١١٫٢٥٢(  -  )١١٫٢٥٢(  

  استهالك وإطفاء
 

٤٫٧٧٣  
 

)٤٨٥(  
 

٤٫٢٨٨  
 

١٩٫٢٦٩  
 

)٢٫٣٩٨(  
 

)١١٬٦٤٥(  
 

)٤٥٣(  
 

٤٫٧٧٣  
 

    
 )٩٫٠٧٢(  )٤٠٩( )٩٫٦٣٢( )١٣٫٨٠٢( ١٤٫٧٧١ )٩٫٥٣٨( )٤٦٦( )٩٫٠٧٢( 

الخسائر الضريبية 
واالستردادات غير 

- - - )٨٥٥ ١٩٫٣٢٩ ٤٫٢٠٣ )٢٤٫٣٨٧ - 

          مستخدمةال
 )٩٫٠٧٢(  ٤٤٦ ٩٫٦٩٧ )٩٫٥٩٩( )٩٫٦١٦( )٩٫٥٣٨( )٤٦٦( )٩٫٠٧٢( 

  
  
  
  
  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

                ٤٤                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

   
  منافع التقاعد التزام   -  ٢٢

  
  :منافع التقاعد كما يلي التزامالحركة في   

 مدققةال غير 
  سبتمبر ٣٠

   مدققةال
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

  
 ٥٫٢٤٩ ٥٫٧٧٢ االفتتاحيالرصيد
 ١٫١٠١ ٧٨٥ لسنة ل/  للفترةالمحمل

  )٤٥٨(  )٣١٧(/ السنة الفترةالمدفوعات خالل 
  -  )٢١٠(  تعديالت

 )٦٢( - المحددةالمنافعخطةعن اكتوارية ايراداتاثبات
 )٥٨( -فروق تحويل العملة األجنبية

  
 ٥٫٧٧٢ ٦٫٠٣٠ الختاميالرصيد

  
  غير متداولة –التزامات أخرى    -  ٢٣

 ٢٫١٦٢ -للخدمة اإلنهاء االختياري
 ١٢٨ ١٢٨ األجلودائع طويلة 

  
 ٢٫٢٩٠ ١٢٨ 

  
  

  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  - ٢٤
 مدققةال غير
  سبتمبر ٣٠

   مدققةال
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع

  
 ٣٩٫٩٧١ ٣٧٫١٩١ ذمم  تجارية دائنة 

 ٨٫٥٣٠ ٨٫٨٩٩ آخرين اتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم
 ٢٧٫٤١٠ ٢٦٫٤٩٧ الدفع مستحقةضمان  مبالغ

 ٣٫٧٠٨ ٣٫٧٠٨ )أدناهأ  إيضاحرسوم ترخيص  مستحقة الدفع (
 ٦٠٫٦٩٨ ٥٨٫٠٩٩ مستحقات

 ١٦٫٦٨٦ ٢٠٫٩٧٢ إيرادات مؤجلة
 ١٥٫٧١٦ ١٥٫٤٤٩ الدفع سبقةفواتير م

  فوائد مستحقة
 اإلنهاء االختياري للخدمة 

٤٢٣  
٨٫١٥٧ 

٧٩٩  
١٠٫٤١٦ 

 ٦٫٦٦١ ٦٫٣٠١ أخرىذمم دائنة 
  

 ١٩٠٫٥٩٥ ١٨٥٫٦٩٦ 
  

 رسوم ترخيص مستحقة الدفع  )أ(
 الدائرةرخيص ت رسومعن  لإلتصاالت الباكستانية الهيئة إلى تابعة شركة قبل من الدفع مستحقةتمثل رسوم الترخيص 

  المحلية الالسلكية. 
  
  
  

                



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

                ٤٥                           المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٦سبتمبر ٣٠كما في 

  
  أتاوة مستحقة الدفع    - ٢٥

  
ي الهاتف الثابت والمتنقل والمعتمد من ١(٤وفقاً للمادة رقم  االت فعلى المرخص  قبل) من ترخيص هيئة تنظيم االتص

ا  دره اوة ق االت أت ة تنظيم االتص دفع لهيئ ه أن ي بعض فئات إيرادات البيع من إجمالي إيرادات الترخيص عدا  %٧ل
اريف الربط البيني. بالجملة يل ومص اح  قبل من األخير الطلب تفاص االت يتم إظهاره في اإليض  ٤٠هيئة تنظيم االتص
  ). ١(ج) (

  
  للسهم الواحد  األصول قيمة صافي   - ٢٦

  
ابتم  ول  في تاريخ  احتس افي األص مة ص ركة األم بقس اهمي الش وبة لمس هم الواحد المنس ول  للس افي األص قيمة ص

  على عدد األسهم القائمة كما يلي: التقرير
  

 مدققةال غير  
  سبتمبر ٣٠

 ٣١ مدققةال
  ديسمبر

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    
      

 ٥٤٠٫٤٧٤  ٥٦٠٫٥٣٠ صافي األصول   المنسوبة 
   الشركة األم (ألف ر.ع) لمالكي

  
 ٧٥٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠ ف)عدد األسهم القائمة (أال

   
  

 ٠٫٧٢١  ٠٫٧٤٧ الواحدقيمة صافي األصول للسهم 
   الواحد (ر.ع)

  
  بالجملة البيعإيرادات   -٢٧

         
  الثالثة  فترة  تسعةال فترة  الثالثة  فترة  تسعةال فترة  
  المنتهية أشهر  المنتهية أشهر  المنتهية أشهر  المنتهية أشهر  
  سبتمبر ٣٠ سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٦  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  
         

  ٦٫٨٠٣  ٢٠٫٢٢١  ٩٫٣٢٢  ٢٢٫٢٥٥ )أ(إيضاح  خارجية ادارة ايراد
  ٤٫٣٢٥  ١٢٫٨٠٦  ٣٫٩٤٥  ١٣٫٢١٦ )ب(إيضاح  البيني الربط ايراد

  ٣٫٣٤٦  ١٩٫٤٦٩  ٣٫١٤٧  ٢٨٫٢٩٣ االنتاجيه الطاقه مبيعات
  ٥٫٥٣٠  ١٤٫٣٠٢  ٦٫٥٤١  ١٧٫٩٥٥ أخرى 
    

 ٢٠٫٠٠٤  ٦٦٫٧٩٨  ٢٢٫٩٥٥  ٨١٫٧١٩  غير مدققة 
    

  
غلين  ( أ ) بكة المجموعة تتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية فى الدخل الناتج من إنهاء مرور المش  وإيرادات اآلخرين على ش

  .المكالمات العالمية العابرة
  

غلينن ماإليرادات الناتجة  فيتتمثل إيرادات الربط البيني   (ب) تخدام معدات و نظير لهم المرخص المحليين المش مرافق اس
  المشغل على شبكة المجموعة. مرورإنهاء  تكلفة ورسال اإل
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                 ٤٦                          المالية الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات 

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  
  

  البيني الربطتكاليف   -٢٨
اريف تمثل وم البيني الربط مص طة المدفوعة الرس غلين إلى المجموعة بواس  رورم إلنهاء لهم المرخص المحليين المش

  .المجموعة شبكة على المشغل
  المحتوىتكاليف خدمات   -٢٩

 مثل تتمثل تكاليف خدمات المحتوى بالمصروفات التي دفعتها المجموعة لمزودي خدمة المحتوى عن تقديم خدمات
  النصوص السمعية والرسائل القصيرة إلى قنوات التلفزيون الخ.

  خارجية إدارة مصروفات  - ٣٠
روفاتتتمثل  روفات التي دفعتها المجموعة إلى مشغلين خارجيين إل مص لى ع المرورنهاء اإلدارة الخارجية فى المص
  .المشغلشبكة 

  
   موظفينتكاليف ال  - ٣١

    
 تسعةال فترة

 أشهر
  المنتهية

  
  الثالثة  فترة

  المنتهية أشهر

  
 تسعةال فترة

  المنتهية أشهر

  
 الثالثة فترة

  المنتهية أشهر

  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٦  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  
        

 ١٥٫٩٧٩ ٤٨٫٣٦٧ ١٥٫٠٢٧ ٤٥٫٣٠٠ رواتب وبدالت
 ١٫٣٥٠ ٣٫٩٧٣ ١٫١٩٠ ٣٫٦٤٨ االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 ٢٠١ ٨٢٤ ١٠٠ ٥٩٩ ) أدناهمنافع التقاعد (إيضاح 
 ٨٤٦ ٢٫٨٣٨ ١٫٢٥٠ ٣٫٣٢٢ أخرى للموظفين مزايا

   

 ١٨٫٣٧٦ ٥٦٫٠٠٢ ١٧٫٥٦٧ ٥٢٫٨٦٩  غير مدققة 
   

  مليون ريال عماني تم رسملته خالل الفترة. ٠٫٠٨٠متضمنة مبلغ وقدره   
  

  مصروفات تشغيل وصيانة  - ٣٢
        

  ٥٫٢٧٩  ١٧٫٥٥٠  ٥٫١٠٠  ١٦٫٧٧١ األصول   صيانة 
  ٣٫٦١٥  ١٥٫٥٠٦  ٢٫٢٨٦  ١٨٫١٣٨ تكلفة مبيعات 

  ٣٫٧٢٦  ١٠٫٦٣٠  ٣٫٣٥١  ١٠٫٧٨٤ رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات
  ١٫٨٦٤  ٥٫٨٧٨  ١٫٩٤٩  ٦٫١٦٣ إيجار وضرائب ورسوم

  ٩٦٨  ٢٫٤٨١  ٧٦٨  ٢٫٣٤٣ كهرباء ومياه
  ١٫٠١٣  ٢٫٧٠٦  ٥٧٧  ٢٫٠٤١ وإيجار مصروفات صيانة

  ١٨٢  ٤٧٥  ١٨١  ٥٥٧  وشحوموقود وزيوت 
  ٢٥٦ ٨٩٥  ١٧٢ ٦١٩ تأمين
  ١٫٠٢٠  ٢٫٩٩٣  ١٫٩٧٣ ٤٫١٨٣ أخرى

    
  ١٧٫٩٢٣  ٥٩٫١١٤  ١٦٫٣٥٧ ٦١٫٥٩٩  غير مدققة
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                ٤٧                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  

    مصروفات إدارية  - ٣٣
    

 تسعةال فترة
 أشهر

  المنتهية

  
  الثالثة  فترة

  المنتهية أشهر

  
 فترة

 أشهرتسعةال
  المنتهية

  
 الثالثة فترة

  المنتهية أشهر

  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠ سبتمبر ٣٠ سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٦  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  

      
  ٤٦٩  ١٫٢٢٧  ٢١٥  ١٫٠٠٧ تكاليف تدريب

  ٧٣٢  ٢٫٤١١  ٥٨٦  ٢٫٩٩٢ مهنية استشاراتأتعاب 
  -  ١٫٠٠٠  -  -   غرامة

  ٣٤١  ١٫٤٢٨  ٣٦٨  ١٫٦٣٧ خدمات إدارية
  ٤٠٤  ١٫٤٩٩  ٣١٢  ١٫٠٧٤ سفريات عمل

  ٣٥٧  ١٫٠١١  ٣٠٩  ٩٩١ وخدمات مكتبية توريدات
   

  ٢٫٣٠٣  ٨٫٥٧٦  ١٫٧٩٠ ٧٫٧٠١ غير مدققة
   

  
  رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية  - ٣٤

  
تم بموجبها إسناد تحصيل وخصم ي حيث) .م.ع.عشمع شركـة ُعمان لالستثمارات والتمويل ( اتفاقيةأبرمت المجموعة 

   ع)..ع.م.عمالء في سلطنة عمان إلى شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل (شال من معينة فئةكافة المبالغ المستحقة من 
  

تحقة من هؤالء العمالء  يتم يل المبالغ المس يل اآلخرين.  وكالء خالل ومن المجموعة مراكز خالل منتحص التحص
وم طرحويتم  م رس وم من الخص تحقة  الرس ركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ( إلىالمس مقابل التحصيل  .م.ع.ع)شش

  . عن طريق خصم الديون 
  

  على فئة العميل والمبالغ المسند تحصيلها.  بناءً أعاله  االتفاقيات بموجب الديون خصمرسوم  بدفعلمجموعة ا تقوم
  

.م.ع.ع) لتحصيل المبالغ ششركة ُعمان لالستثمارات والتمويل (تسعى  ,نيابة عن المجموعةو ,باإلضافة إلى ذلك
بمعدالت  يوند خصمدرة قبل بدء التعاقد معها والتي تدفع عنها رسوم اصفيما يتعلق بفواتير المشتركين الالمستحقة 
  قاً لعمر المبالغ المحصلة. تختلف وف

  
  بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقاً والخدمات األخرى للمجموعة. كالءيتم أيضاً دفع رسوم توزيع إلى و
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                ٤٨                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
   إستثمارواال يراداتاال و/ (تكاليف) التمويل  إيرادات- ٣٥

  تسعةال فترة 
 أشهر

  المنتهية

   الثالثة فترة
 أشهر

  المنتهية

  
   تسعةال فترة

  المنتهية أشهر

  
 الثالثة فترة

  المنتهية أشهر
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠ سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٦  
        ألف ر.ع ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع 

         إيرادات التمويل
  ٨٥٩  ٢٫١٧٩  ٦٣٠ ١٫٩١٦ إيرادات الفوائد

  -  -  ٥٧ ٢٠٩ العمالتتحويل  ربح
  -------- --------  ---------  --------  
  ٨٥٩  ٢٫١٧٩  ٦٨٧ ٢٫١٢٥  

  
  

        اإلستثمار إيرادات
  ٨٤٦  ١٫٨٤٤  ١٣٠ ٨٢٩إيرادات توزيعات أرباح

اح ائر) أرب تثمارات بالقيمةمن(خس اس
  العادلة من خالل الربح والخسارة 

١٫٤٨٧(  )٦١٢(  ٢٦ ٥(  

ائر) أرباح تثمارات محتفظ بهامن (خس اس
  للمتاجرة

افي  ائرص تثمارات خس  بها محتفظ إس
  للمتاجرة

تثمارات من محققة ارباح  ةالعادل بالقيمة اس
 والخسارة الربح خالل من

٤٢٠ 
  
  
)٧٣٦(  
  
- 

)٤٢٧(  
  
  
)٢٣(  
  
- 

)١١٢(  
  
  
)١٠٩(  
  

١٩  

)٩٣٠(  
  
  
)١٠٩(  
  

١٩     
  ١٫٦٦١(  ١٫٠٣٠  )٢٩٤( ٥١٨(      

  
     تكاليف التمويل

      
  )١٫١٧١(  )١٫٥٩٤( - - العمالت تحويل خسارة

      )٨٩٢(  )٢٫٦٣٠(  )٦١٤( )١٫٤٨٥( القروض ىفوائد عل
  )٢٫٠٦٣(  )٤٫٢٢٤(  )٦١٤(  )١٫٤٨٥(  
  

  

  أخرىإيرادات    - ٣٦
   التسعة فترة  

  المنتهية أشهر
  الثالثة  فترة

  المنتهية أشهر
  تسعةال فترة

  أشهر المنتهية 
   الثالثة فترة

  المنتهية أشهر
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٦  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  
       

  ١٫٠٠٠ ١٫٩٧٣ ٢٩٥ ٨٣٣إيرادات متنوعة صافي
  )١(  ٩ - -مستردة–تعد مطلوبة لمالتزامات 

  
 ٩٩٩  ١٫٩٨٢  ٢٩٥  ٨٣٣  
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                ٤٩                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
 

  الضرائب  - ٣٧
  :علىة فترالضرائب المحملة لل تشتمل  ( أ )

 تسعةالفترة 
 المنتهيةأشهر

  الثالثة فترة
  المنتهيةأشهر

  تسعةال فترة
  أشهر المنتهية 

   الثالثة فترة
  المنتهية أشهر

  سبتمبر ٣٠ سبتمبر ٣٠  سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠ 

 ٢٠١٥  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٦  

 ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع 

       
  ٤٫٧٤٢  ١٤٫٤٥٢ ٤٫٠٧٢ ١٣٫٧٩١ حاليةضرائب 

 
  )٨٥٥(  )١٫٧٤٣(  )٤٠( )٤٦٦( رائب مؤجلة ض

ائرض ة بخس ة متعلق ب مؤجل رائ
  ٧  ٣٫٣٥٥  -  - ضريبية غير مستخدمة

  
 ٣٫٨٩٤  ١٦٫٠٦٤ ٤٫٠٣٢ ١٣٫٣٢٥  

  
        على النحو التالي: الموحد المرحلي الدخل بيان في(ب)تسوية الضرائب على الربح المحاسبـي مع الضرائب المحملة 

       
  ٣٫٢٧٩  ١٠٫٤٥٣  ٣٫٨٧٢  ١٣٫١٦٥ الضريبـة على الربـح المحاسبـي 

     يضاف/ (يطرح) األثر الضريبي لـ:
  ٦٥٩  ٢٫٦٥٤  ٨٧  ٢٦٠ مصاريف غير قابلة للخصم

  )٥١(  )٣٩٨(  ٧٣  )١٠٠( إيرادات غير  خاضعة للضريبة 
ائر ض ة بخس ة متعلق ب مؤجل رائ

  مستخدمةضريبية غير 
-  -  ٧  ٣٫٣٥٥  

  
  ٣٫٨٩٤  ١٦٫٠٦٤  ٤٫٠٣٢  ١٣٫٣٢٥  الدخل  لبيانالضريبة المحملة وفقاً 

      

  موقف الربوط الضريبية  (ج) 
نة تقييم تم االنتهاء من               ريبية حتى س ركة األم  ٢٠١٤الربوط الض ريبية  وحتىللش نة الض ركة التابعة  ٢٠١١الس للش

موح بخصمها،االدارة  قدمت موبايل. عمان روفات غير المس د بعض المص ة ض  جوهريوال تتوقع أي تاثير  معارض
ت على علم وال تتوقع  افية تكبد على بيان الدخل للمجموعة. وعالوة على ذلك, االدارة ليس ريبية اض أي التزامات ض

  حة.مفتوتتعلق بالسنوات الضريبية ال
  

  للسهم الواحد والمخفف العائد األساسي  - ٣٨
وبة  مة أرباح الفترة المنس هم الواحد بقس ل لعائد الس ط المرجح لعدد  إليتم التوص ركة األم على المتوس اهمي الش مس

هم القائمة. هم مخففة محتملة األس ركة األم أي أس ي  ,حيث لم يكن للش اس هم المخففة هي ذات العائد األس فإن ربحية الس
  للسهم الواحد. 

  عالقةالطراف ذات األ  - ٣٩
 اتذ األطراف تمتلكالتي  كياناتتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين واإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وال

  على القرارات المالية والتشغيلية. الهامو ممارسة التأثير أ السيطرةفيها القدرة على  العالقة
  

المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها  إلى نتيجةتحتفظ المجموعة بأرصدة مع هذه األطراف ذات العالقة 
  .األطراف بين عليها متفقبموجب شروط وأحكام 
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                ٥٠                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  

  (تابع) عالقةالطراف ذات األ  - ٣٩
  

  المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة فيما يلي: تتمثل طبيعة وقيمة
  
  شراء بضائع وخدمات  )١(

 المدققة غير  المدققة  غير 
 سبتمبر ٣٠ سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

  
 ٥٫٩٨٠ ٧٫٤٣١ شركات شقيقة

 ٣٨١ -أطراف أخرى ذات عالقة 
   
   

 ٦٫٣٦١ ٧٫٤٣١  المجموع
  

 
  

 

  

 
 

  

  
 ٦١ ٧٦ غير التنفيذيين –مجلس اإلدارة  أعضاءبدالت حضور       )٢(

  
  
  )       تعويضات لإلدارة العليا ٣(   

  
 ١٫٢٨٩ ١٫٠٣٦   رواتب أساسية وبدالت 

 ١٫١١٥ ٩١١ مصروفات ومنافع أخرى
 ٥١ ٤٨ تكاليف التأمينات االجتماعية

 ٢٢ ٢٩ منافع التقاعد
   

 ٢٫٤٧٧ ٢٫٠٢٤ المجموع 
  

 
  أرصدة ناشئة عن بيع / شراء بضائع / خدمات  )  ٤(  
  

 ذمم دائنة              مدينةذمم               
 مدققةال غير 

  سبتمبر ٣٠
   مدققةال

  ديسمبر ٣١
 مدققةال غير
  سبتمبر ٣٠

   مدققةال
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

   
 ١٫٤٥٨ ١٫٢٩٨ -- شركات شقيقة           
 ٨٢ ١١٩ ١٠٥١٢٩ذات عالقة  أخرىأطراف        

    
 ١٫٥٤٠ ١٫٤١٧ ١٢٩ ١٠٥ 
    

 ٢٠ ٨   بيع خدمات أطراف ذات عالقة أخرى  )٤(
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                ٥١                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  

  طارئة إحتمالية وإرتباطات إلتزامات     - ٤٠
  إلتزامات  )أ(

  كما يلي: واستثمارات معداتمخصص لها بهذه القوائم المالية تتعلق بشراء  تكوين يتمالتي لم  اإللتزامات
  

 غير 
 مدققةال

٣٠ 
  سبتمبر

  
 ٣١ مدققةال

  ديسمبر

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٩٨٫٨١٠ ٩٢٫٤٩٠رأسمالية ثابتةنفقات عن إلتزامات
  

      
 ٤٫٤٥٠ ٣٫٢٠٠ استثمارات

  
  طارئة إحتمالية إرتباطات  (ب) 

  
   

 ٤٫٩٧٤ ٣٫٩٩٠خطابات ضمان بنكية
   
   

  .اديتيعصدرت االعتمادات المستندية وخطابات الضمان المذكورة أعاله في إطار سير العمل اال
                     

  مطالبات   (ج)
مليون ريال عماني من هيئة تنظيم االتصاالت تجاه األتاوة اإلضافية المستحقة الدفع  ٤٫٤تلقت الشركة األم إشعار بطلب دفع  .١

للسنوات السابقة على بعض فئات إيرادات البيع بالجملة. بناءاً على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة من شروط 
 ترى اإلدارة بأن قيمة اإلتاوة اإلضافية غير مستحقة الدفع.  ,ترخيص الشركة األم

 
  رامةغبسبب قيود تشغيلية أو مالية إلى مخاطر فرض  ,بالضوابط التنظيمية  األخرى االلتزامقد تؤدي بعض حاالت عدم  .٢

ترى دائرة  .للغرامة الفعلي دثالحمن قبل هيئة تنظيم االتصاالت. إال أنه ال يمكن حالياً تحديد بيقين وقناعة مبلغ الغرامة أو 
تقدير  أو قياسأن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في مرحلتها الحالية ال يمكن بالشؤون القانونية والتنظيمية بالمجموعة 

 .معقولة وقناعة بيقين أوضاعهانتيجة 
 

  
شغيلية. ر تنظيمية وضريبية وتالشركة التابعة للمجموعة في باكيستان أيضاً إلى بعض المطالبات الناشئة عن أمو تتعرض .٣

  تعتقد اإلدارة بأنه ال يتوقع أن يكون هناك تأثير هام من أيٍ من هذه المطالبات على بياناتها المالية الموحدة المرحلية. 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

  
                ٥٢                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  

   االئتمانمخاطر     - ٤١
  
    االئتمانالتعرض لمخاطر   )أ(

ى لمخاطر  إجماليمثل ي ول المالية الحد األقص ى لمخاطر االئتمان االئتمانالقيمة الدفترية لألص . كان الحد األقص
  كما يلي: التقريربتاريخ 

  
  المدققة غير
  سبتمبر ٣٠

  
 ٣١ المدققة
  ديسمبر

٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع

    
 ١٢٥٫٩٢٢ ١٣١٫٩٩٤ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

  ١٢٦٫٩٠٠ ١١٢٫٢٣٠أصول مالية أخرى
   
 ٢٥٢٫٨٢٢ ٢٤٤٫٢٢٤ 

      
بة للذمم ك ى لمخاطر االئتمان بالنس فقاً لنوع و التقريرالمدينة األخرى بتاريخ  الذممالمدينة و التجاريةان الحد األقص

  العميل كما يلي:
  

 مدققةال غير 
  سبتمبر ٣٠

 ٣١ مدققةال
  ديسمبر

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٣٨٬٧٦٧ ٤٢٫٩٥٢ شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع
 ٢٧٬٢٤٣ ٣٠٫٧٢٩مستحقات من مشغلين آخرين

 ١٣٬٩٠٨ ١٢٫٧٩٧ ديون حكومية
 ٥٬١٩١ ٤٫٧١٩وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقا 

 ٤٠٫٨١٣ ٤٠٫٧٩٧ عمالء آخرين
   
   
 ١٢٥٫٩٩٢ ١٣١٫٩٩٤ 
   

    
  كما يلي:  التقريركانت أعمار الذمم المدينة وخسائر االنخفاض في القيمة بتاريخ   )ب(

 ٢٠١٥ سمبردي ٣١ مدققةال ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ مدققةال غير  
  
 

  
 اإلجمالي

االنخفاض في 
 القيمة

  
 اإلجمالي

االنخفاض 
 في القيمة

 ألف ر.ع ر.ع ألف ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 - ٣٥٬٢٤٧ - ٣٦٫٨٢٨ متأخرةغير 
 ٣٬٥٩٨ ١٩٬٦٩١ ٣٫٣٩٢ ٢١٫٨١٨ يوم ١٨٠ – ١ متأخرة
 ١٬٦٩٦ ١٠٬٧٤٢  ١٫٩٩٨  ١٢٫٦٥٦  يوم ٣٦٥ – ١٨١ متأخرة

 ٢٬٣٢٠ ١٠٬٦٨٥ ٣٫٣٧٦ ٩٫٨٧٤ من سنة إلى سنتين
 ٤٠٬٨٥٥ ٤٩٬٥٥٧ ٥٠٫٨١٨٤٠٫٩٥٨ أكثر من سنتين

   
   
 ٤٨٫٤٦٩ ١٢٥٫٩٢٢ ١٣١٫٩٩٤٤٩٫٧٢٤ 
   

 



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

                ٥٣                           يضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحليةإ
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  (تابع) االئتمانمخاطر     - ٤١

  
من رصيد الذمم المدينة للمجموعة مدينون بقيمة دفترية قدرها   )١( مليون ريال عماني  ٤٢٫٢مليون ريال عماني ( ٤٥٫٤يتض

مبر  ٣١:  دادها تاريخ تجاوزت التي) ٢٠١٥ديس صلم تكون المجموعة  والتى ,التقريرتاريخ  في س عن أي مبلغ  مخص
نفة على أنها قابلة  تردادحيث أنه ال يوجد تغير هام في نوعية االئتمان وال زالت المبالغ مص عة بأية ال تحتفظ المجمو .لالس

  يوم. ١٨٠ضمان مقابل هذه األرصدة. إن متوسط أعمار هذه المديونيات هو 
               

  الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي: )٢(
 مدققةال غير 

  سبتمبر ٣٠
 ٣١ مدققةال

  ديسمبر
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٤٧٫٣٠٤ ٤٨٫٤٦٩ اإلفتتاحيالرصيد 
 )٦٩( - العملة األجنبيةصافي فروق تحويل 

 ١٫٧٨٧ ١٫٤٨٥ للسنة/  للفترةالمحمل 
 - )١٢٠( السنة /  الفترةالمسترد خالل 

  )٣٧٦(  )١١٠(  الحكومة إلى المحول
  )١٧٧(  -  تعديالت

   
 ٤٨٫٤٦٩ ٤٩٫٧٢٤ اإلقفال  رصيد

   
  
  

ائر االنخفاض في  جيل خس ص الذمم التجارية المدينة لتس ابات مخص تخدام حس لمجموعة ا اعتقدتإال إذا  ,القيمة يتم اس
تردادبعدم إمكانية  رة شطب المبلغ الذي تم  اس يتم مباش  لالسترداد غير قابل اعتبارهالمبلغ المدين. في هذه الحالة فإنه س

  مقابل األصول المالية. 
  
ترد  ص لهم فى  ينتكو تم الذين العمالء من المس مبر  ٣١مخص افته دفعه للحكومة يتم ,٢٠٠٤ديس يد إلى  وإض  كرص

 . تحصيلها فى المشكوك الديونمخصص 
  
ترداد  لقد  صب المتعلقتم قيد اإلس مبر ٣١ فى المكون المخص اب في ٢٠٠٤ ديس دة قيد تم بينما ,الحكومة حس  األرص

  .الموحد المرحلي الدخل بيان فيالمتبقية 
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                 ٥٤                          إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  مخاطر السيولة    - ٤٢

  
  التعاقدية لاللتزامات المالية: االستحقاقاتفيما يلي 

  
  

(غير  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠
     )مدققةال

القيمة
 الدفترية

 أشهر٦
 أو أقل

١٢ – ٦   
 شهر

 –سنة 
 سنتين

  أكثر 
 من سنتين

 ر.عألف  ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع 
    

 ٤٫٤٨٩ ٢٫٦٥٥ ٣٠٫٦٧٩٢٢٫٤٤٩١٫٠٨٦ اإلقتراضات
 - - -٤٢٣٤٢٣ فوائد مستحقة

 - - -٣٧٫١٩١٣٧٫١٩١ذمم  تجارية دائنة
 - - -٨٫٨٩٩٨٫٨٩٩يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - -٢٦٫٤٩٧٢٦٫٤٩٧ الدفعمستحقة ضمان مبالغ
 - - -٥٨٫٠٩٩٥٨٫٠٩٩  مستحقات

 - - -٦٫٣٠١٦٫٣٠١ذمم دائنة أخرى
 - - -٢٥٫٤٣٧٢٥٫٤٣٧المستحقة األتاوة

 - - ٨٫١٥٧٤٫٠٤٠٤٫١١٧مكافأة نهاية الخدمة اإلختيارية
 ١٢٨ - --١٢٨االجلطويلة اخرى التزامات

 - - -٣٫٧٠٨٣٫٧٠٨ رسوم ترخيص مستحقة
    
 ٤٫٦١٧ ٢٫٦٥٥ ٥٫٢٠٣ ١٩٣٫٠٤٤ ٢٠٥٫٥١٩ 
    

  
  

)   مدققةال(٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 أشهر٦القيمة الدفترية

أو أقل
١٢ – ٦   

 شهر
  أكثر نسنتي –سنة 

 من سنتين
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع 
    

 ١١٫٧٦٥ ٣٫٥٤٤ ٩٨٣ ٢٢٫٥١٣ ٣٨٫٨٠٥ اإلقتراضات

 - - - ٧٩٩ ٧٩٩ فوائد مستحقة

 - - - ٣٩٫٩٧١ ٣٩٫٩٧١ذمم  تجارية دائنة

 - - - ٨٫٥٣٠ ٨٫٥٣٠يشغلمبالغ مستحقة لم
 - - - ٢٧٫٤١٠ ٢٧٫٤١٠ الدفعمستحقة ضمان مبالغ

 - - - ٦٠٫٦٩٨ ٦٠٫٦٩٨  مستحقات

  ٢٫١٦٢ ٥٫٢٣٣ ٥٫١٨٣ ١٢٫٥٧٨مكافأة نهاية الخدمة اإلختيارية

 - -  ٦٫٦٦١ ٦٫٦٦١ذمم دائنة أخرى

 - - - ٣٣٫٦١١ ٣٣٫٦١١المستحقة األتاوة

 ١٢٨ - - - ١٢٨االجلطويلة اخرى التزامات

 - - - ٣٫٧٠٨ ٣٫٧٠٨ رسوم ترخيص مستحقة
    
 ١١٫٨٩٣ ٥٫٧٠٦ ٢٣٢٫٨٩٩٢٠٩٫٠٨٤٦٫٢١٦ 
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                  ٥٥                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦سبتمبر ٣٠كما في 

  
  مخاطر سعر الفائدة    - ٤٣

  : يكما يل التقريرالمجموعة بتاريخ تتعامل بها  التيئدة بالفا المحملة لألدوات المالية كان تحليل سعر الفائدة
 مدققةال غير 

  سبتمبر ٣٠
 ٣١ مدققةال

  ديسمبر
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
  

 أدوات مالية ذات سعر فائدة متغير
  

 )٣٠٫٦٧٧( )٢٩٫٧٨٦( التزامات مالية
   

  ثابتأدوات مالية ذات سعر فائدة

 ٧٠٫٢٤٦ ٤٩٫٩٢٠ أصول  مالية
 )٦٫٩٧٥( )٣١٦( التزامات مالية

   
 ٦٣٫٢٧١ ٤٩٫٦٠٤ 
   

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
ول  ب المجموعة أي أص عر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  كبيرة التزامات ماليةوال تحتس ذات س

ً  لن يؤثر التقريرلذا فإن أي تغير في أسعار الفائدة في تاريخ  ,الخسائر   على األرباح أو الخسائر. جوهريا
  

  االجنبية العملة مخاطر    -٤٤
ي بالدوالر االمريكي. بما ان الريال كل رئيس ر مرتبط بالدوالر االمريكي, تنظ العماني الذمم الدائنة والمدينة مقومة بش

ت كبيرة. لة الى الحد االدنى. الذمم الدائنة والمدينة بالعمالت االخرى ليس رض تتع االدارة الى مخاطر العملة ذات الص
  المجموعة لمخاطر العملة الجنبية في إقتراضاتها بالدوالر األمريكي من شركتها التابعة في باكستان. 

  
  وااللتزامات لألصولالقيمة العادلة    -٤٥

  القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية         

ولالقيم العادلة    ول ,تقارب قيمها الدفترية كما هو مبين بقائمة المركز المالي الماليةوااللتزامات  لألص   ما عدا األص

ها بالتكلفة والتي يتم اال يتم  ,هستحقاق. عند عدم وجود قياس للقيمة العادلة يمكن الوثوق بتفاظ بها لالحالمالية التي يتم قياس

  قياس األصول المالية بالتكلفة.

  
  المركز المالي بيانفي  ةياس القيمة العادلة المدرجق 

ها بعد  لألدواتتحليال  أدناهيبين الجدول   تويات من المسة إلى جمعم ,المبدئي بالقيمة العادلة  اإلدراجالمالية التي تم قياس

  اعتمادا على درجة الوثوق بقياس القيمة العادلة : ٣إلى  ١

  توى اليبهو من   األولقياس المس ول عليها من  أس عارالقياس التي يتم الحص  واقبأسالمعلنة (غير المعدلة )  األس

 أو التزامات مماثلة. ألصولنشطة 

  توى الثاني  هو من ول عليها من مدخالت غير  التي يتم الحصول عليها من القياس التي يتم الحص أساليبقياس المس

عار بة  األس توى األول والتي هي مالحظة بالنس ولالمعلنة الواردة بالمس أو التزامات مماثلة سواء بشكل مباشر  ألص

 ("مثال ذلك: األسعار") أو غير مباشر ("تم توجيهها بواسطة األسعار").

  

  
                                     



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

                  ٥٦                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  وااللتزامات (تابع) لألصولالقيمة العادلة    -٤٥

  القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية (تابع)         
  المركز المالي (تابع) بيانفي  ةقياس القيمة العادلة المدرج          

  

  توى الثالث  هو من اليبقياس المس ول عليها من  أس اليبالقياس التي يتم الحص من مدخالت أس  التقييم  التي تتض

ل واقأو االلتزام التي ال تعتمد  على بيانات  األص تقييم  يتم. التي يمكن مالحظتها (مدخالت ال يمكن مالحظتها) األس

ركة المستثمر فيها والتى تقارب القيمة العادلة  ول الش افي اص ركة فى قيمة ص ة الش تثمارات بناء على حص تلك االس

 فى نهاية فترة التقرير. 

  

  
 

  
 المستوى 

  
  

 المستوى  

  
  

 المستوى 

دققةال غير  م
  المجموع

 سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٦ الثالث الثانياألول
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألفر.عألف

    الخسارةأوالربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 ١٥٫٦٩٧ - ١٥٫٦٩٧ - وودائع نظاميةمشتركةق يدااستثمارات بصن

 ٥٫١٥٩ - ٥٫١٥٩ -بدخل ثابتأسهم  ادوات
 ١٠٫٨٧٧ ٦٫٣٦٨ ٤٫٥٠٩ - مدرجةغير  ملكية ادوات

    
    لمتاجرةلبها محتفظاستثمارات 

 ٢٦٫٧٥١ - - ٢٦٫٧٥١أسهم مدرجة  أدوات
    استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 ٢٢٨ - ٢٢٨ -استثمار مشترك صناديق
 ٣١٩ - - ٣١٩ أسهم مدرجة ادوات

    
٥٩٫٠٣١ ٦٫٣٦٨ ٢٧٫٠٧٠٢٥٫٥٩٣ 

    
  

 
  

المستوى

  
  

 المستوى  

  
  

 المستوى 

ةال ق دق  م
  المجموع

 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥ الثالث الثانياألول
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألفر.عألف

   الخسارةأوالربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 ١٤٫٥٥٧ - ١٤٫٥٥٧ -مشتركةق يدااستثمارات بصن

 ٤٫٦٥٧ - ٤٫٦٥٧ - ثابت بدخل مالية أدوات

 ١٠٫٢٩٣ ٦٫٤٦٥ ٣٫٨٢٨ -أسهم غير مدرجة ادوات
    

    لمتاجرةلبها محتفظاستثمارات 

 ٢٤٬٤٤٢ - - ٢٤٫٤٤٢أسهم مدرجة  أدوات

    استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 ٢٣٨ - ٢٣٨ -استثمار مشترك صناديق

 ٣١٩ - - ٣١٩ أسهم مدرجة ادوات
    

٥٤٫٥٠٦ ٦٫٤٦٥ ٢٤٫٧٦١٢٣٫٢٨٠ 
    
  

  السنة. الفترة / ال توجد تحويالت بين المستويات خالل
  
   

  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

                  ٥٧                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  

 أرقام المقارنة    - ٤٦
 تأثير أي التصنيف إعادة عملية لدى ليس .الحالية الفترةعرض  مع لتتماشىبعض أرقام المقارنة  تصنيفتم إعادة  لقد             

ً  بيانهما تم التي للمجموعة األخرى الشاملة اإليرادات أو المجموعة ربح على   .سابقا
  

 حدث بعد تاريخ الميزانية العمومية    - ٤٧
راء  بالتوقيع على ٢٠١٦أكتوبر  ١١ في عمانتلقامت  هماتفاقية لش ركة وورلد كول للخدمات المحدودة  أس مع ش

ة  رك لتينغوش هم من أجل  فريت كونس ركة قابلة للتحويلالالممتازة والعادية بيع األس وورلد كول المحدودة  لش
االت  ترون يعملالتي تحتفظ بها عمانتل. لالتص فقة  المش ع لموافقة الت التيعلى االنتهاء من عملية الص جهات خض

فقة لصإتمام ا عملية . فإنوورلد كول المحدودة لالتصاالت لشركةالتنظيمية بما في ذلك العرض العام لمساهمي األقلية 
   لمجموعة.ل الدخل مالي جوهري على بيان تأثيرلن يكون لها أي 

   


