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                                                                                                  قانونية واألنشطةمعلومات  - 0
)"الشركة األم أو الشركة"( هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقًا  ع.ع.م.الشركة الُعمانية لالتصاالت ش

  .سلطنة ُعمانبمسقط ، الموالحفي  يقع المقر الرئيسي للشركة .مانلقانون الشركات التجارية بسلطنة عُ 
 

     .هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمانة األنشطة الرئيسية للشرك
     

 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة موضحة أدناه:
 

 األسم ةنسبة الحياز   األنشطة الرئيسية مكان التأسيس
لشركة ا ةالمجموع    

 األم
 

   % %  
تعمل في مجال الهاتف  باكستان

المحلي الالسلكي وخدمات 
االتصاالت الدولية والهواتف 
العمومية وخدمات التلفزيون  

 العاملة بالكوابل

 شركة وورلد كول المحدودة 16,8 3698 تابعة
 لالتصاالت 

      
 تعمل في مجال تشغيل سريالنكا

 شبكات يانةوص
 الهواتف العمومية

شركة وورلد كول لالتصاالت  - 12963 تابعة
 ( الخاصة المحدودة) النكا

ل في مجال تقديم تعم عمان سلطنة
 البيانات حفظ خدمات 

  ش م م عمان للبيانات الرقمية   61 62 تابعة

 عمان سلطنة
  

تعمل في مجال تقديم 
 خدمات

 تتعلق بالتجارة اإللكترونية

 الشركة الُعمانية للتجارة  - 322 ةتابع
 م.م.اإللكترونية ش

تعمل في مجال تصنيع  عمان سلطنة
وتصميم  األلياف البصرية 

 والكابالت

 الشركة العمانية لأللياف  21,16 21,16 شقيقة
 .م.ع.عالبصرية ش

تعمل في مجال تقديم  عمان سلطنة
خدمات مرتكزة على تقنية 

 المعلومات

 ش.م.مالمعلومات خط   21 33 شقيقة
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 ةهامملخص السياسات المحاسبية ال - 4

 

لسياسةات هةذه ا .مبينةة فيمةا يلةي الموحدة المرحليةة السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية
 .كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك في بثبات تم تطبيقها

 
 أساس اإلعداد 4-3

 
   القياس ساسأو االلتزام فقرة ) أ (

 

ح عنةةه مةةا تةةم اإلفصةةا باسةةتثناء، وفقةةًا لمبةةدأ التكلفةةة التاريخيةةة المرحليةةة غيةةر المدققةةة الموحةةدة القةةوائم الماليةةةتةةم إعةةداد 
متطلبةةات ايير التقةةارير الماليةةة الدوليةةة و طبقةةًا لمعةة الموحةةدة القةةوائم الماليةةة إعةةدادتةةم كمةةا  .أدنةةاه بالسياسةةات المحاسةةبية

 وهةةي ،ضةةمن قواعةةد اإلفصةةاحات والنمةةاذج الصةةادرة عةةن الهيئةةة العامةةة لسةةوق المةةال بسةةلطنة ُعمةةان الةةواردة اإلفصةةاح
السياسةةةةات المحاسةةةةبية التةةةةي تةةةةم  ماشةةةةىتت .وتعديالتةةةةه 3,13مةةةةع متطلبةةةةات قةةةةانون الشةةةةركات التجاريةةةةة لعةةةةام  تماشةةةةىت

المرحليةة غيةر المدققةة )"القةوائم الماليةة"( مةع تلةك التةي تةم إسةتخدامها فةي  الموحةدة إستخدامها في إعداد القوائم الماليةة
 . 0231ديسمبر  13إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
  األحكامو  التقديرات استخدام )ب(
 

 .بعةض التقةديرات المحاسةبية الهامةةة اسةتخدامالدوليةة  التقةارير الماليةة القةوائم الماليةة بمةا يتفةق مةع معةايير ديتطلةب إعةدا 
تةةةم اإلفصةةةاح عةةةن  .يةةةق السياسةةةات المحاسةةةبية للمجموعةةةةتطب سةةةياق فةةةي أحكامهةةةا ويتطلةةةب أيضةةةًا مةةةن اإلدارة ممارسةةةة 

والتقةةديرات  الفتراضةاتاو المجةاالت التةي تكةةون فيهةا ة مةن التقةةدير أو التعقيةد أعاليةلمجةاالت التةي تنطةوي علةةى درجةة ا
 .3المالية باإليضاح رقم  للقوائمجوهرية 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )ج(
  

 الجديةةدة والمعدلةةةة بتطبيةةق جميةةع المعةةةايير والتفسيةةةرات 0233مةةةارس  13 فةةي ة المنتهيةةةفتةةةر قامةةت المجموعةةة خةةالل ال 
لةةى مجلةةس معةةايير التابعةةة ا رة عةةن مجلةةس معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة ولجنةةةة تفسةةيرات التقةةارير الماليةةة الدوليةةة الصةةاد

إن تطبيةق هةذه المعةايير  .0233 ينةاير 3التةي تبةدأ بتاريةةخ  السةارية للفتةرةعمليةات الشةركة المتعلقةة ب، المحاسبة الدولية
فةي الفتةةرة تي يتم إدراجها جموعة المحاسبية، ولم يؤثةر علةى المبالةغ التغييةرات في سياسات الم ينتج عنهوالتفسيرات لم 

 .الحالية أو الفترات السابقة
 

 تم تطبيقهاتفسيرات جديدة لم يومعايير            

ة فتةر علةى الالمعةايير والتفسةيرات التةي لةم تصةبح  ملزمةة بعةد  ىالجديدة  والتعةديالت علةالهامة هناك عددا من المعايير  
  ال يتوقةةع أن يكةةون ألي منهةةاو   .الموحةةدة القةةوائم الماليةةةهةةذه ولةةم يةةتم تبنيهةةا فةةي اعةةداد  0233مةةارس  13المنتهيةةة فةةي 

األدوات  :, التقريةةر المةةالي الةةةدولي معيةةةار، مةةا عةةدا للمجموعةةة  المرحليةةةة الموحةةدة علةةى القةةةوائم الماليةةة جةةوهريتةةأثير 
ؤدي إلةى تغيةر ربمةا يةو  0233فةي سةنة  للمجموعةة  المرحليةة الموحدةمالية على القوائم ال إلزامياً المالية، الذي سيصبح 

ولم يةتم تحديةد مةدى تةأثيره علةى القةوائم لتبني هذا المعيار مبكرا المجموعة وال تخطط  .تصنيف وقياس األصول المالية
 .المالية
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 القوائم المالية توحيدساس أ 4-4

 

 تابعةالشركات ال  4-4-3

  .يهاالمجموعة عل تسيطرلتي ا جميع الكياناتالشركات التابعة هي  
 .سةيطرةبتةاريخ توقةف ال وحيدتالإلى المجموعة ويتم إنهاء  سيطرةيتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل ال 
يتم قياس تكلفة الحيازة على أنها  .الشركات التابعة من قبل المجموعة اقتناء لمحاسبة ةالشراء المحاسبي طريقةستخدم ت

 االسةتبدالتةاريخ  فةياألسةهم المصةدرة وااللتزامةات المتكبةدة أو التةي تةم تحملهةا  اتدو واالقيمة العادلةة لألصةول المقدمةة 
وااللتزامةةات و اإللتزامةةات  القابلةةة للتحديةةد التةةي يةةتم حيازتهةةااألصةةول  .مباشةةرة للحيةةازة المنسةةوبةكةةاليف الت مضةةافا اليهةةا

: تجميع 1 معيار التقرير المالي الدولياإلدراج طبقا لعند توحيد األعمال والتي تلبي شروط ة المقرر  اإلحتمالية الطارئة
إن  .أي حصةص غيةر ُمسةيِطرةاريخ الحيازة بغض النظر عن مةدى العادلة بت اهقيمبشكل مبدئي ب يتم قياسها ،األعمال

 .كشةهرة يسةجل فائض تكلفة الحيازة على القيمة العادلة لحصة المجموعة من صافي األصول القابلة للتحديةد المملوكةة
ق مباشةةرة يةدرج الفةر  حيازتهةا،إذا كانةت تكلفةة الحيةازة أقةل مةن القيمةة العادلةة لصةافي أصةول الشةركة التابعةة التةي تمةت 

 .الدخلبقائمة 
يتم أيضًا  .واألرصدة واألرباح غير المحققة على المعامالت فيما بين شركات المجموعة م استبعاد المعامالتتي

يتم تغيير السياسات المحاسبية  .استبعاد الخسائر غير المحققة ولكن تعتبر كمؤشر انخفاض لقيمة األصل المحول
 .ان التوافق مع السياسات التي تطبقها المجموعةللشركات التابعة عند الضرورة لضم

 

  المعامالت مع كيانات تخضع للسيطرة المشتركة  4-4-4

وفقا لطريقة  محاسبتهاتابعة ، يتم  ةالمعامالت مع الكيانات تحت السيطرة المشتركة التي تترتب عليها حيازة شرك 
ة قيمالتقاس ب المقررةتتم حيازتها واإللتزامات واإلحتياطيات التي  القابلة للتحديدصول األ .المحاسبيةالقيمة الدفترية 

 بتاريخ اإلستحواذ. حيازةتاريخ ال قبلالقائمة 
 

 الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع   4-4-1

نها معامالت مع مالكين بصفتهم مالكين أساس أعلى  للحصص غير الُمسيِطرةمعامالت اإلستحواذ  يتم محاسبة 
التي تنشأ عن و  الحصص غير الُمسيِطرةوالتعديالت بالنسبة الى  .إدراج أي شهرة نتيجة لهذه المعاملة وبالتالي ال يتم

شركة الخاصة بال صوللأل الصافية قيمةال استنادا الى نسبة  فإنها تتم  ،المعامالت التي ال تتضمن فقدان السيطرة
  .التابعة

مبدئيًا بحصة األقلية من صافي القيمة العادلة  نشأة المقتناةالمفي  نساهميلملالحصص غير الُمسيِطرة يتم قياس  
 .درجةالملألصول وااللتزامات 

  

 شركات شقيقة  4-4-2
للمجموعة  أو طرف  ة تابعشركة ، وهي ليست ب عليه تأثير هامكون للمجموعة ي ذيال كيانالشقيقة هي الشركة إن 
ن .مشترك مشروعفي   مستثمر بهامالية والتشغيلية بالشركة الالمشاركة في القرارات ال القدرة على الهام هوالتأثير  وا 

يفترض تواجد التأثير الهام عندما  تمتلك  .المشتركة على هذه السياسات ولكنها ال تعني السيطرة الكاملة أو
 تدرج االستثمارات في شركة . في أي كيان آخر من حقوق التصويت  %32الى  %02المجموعة نسبة تتراوح بين 

  .شقيقة مبدئيًا بالتكلفة وتحتسب الحقًا باستخدام طريقة حقوق الملكية بالقوائم المالية للمجموعة
 

كما يتم  .الدخلوالتي تمت ما بعد الحيازة بقائمة  شقيقةالفي الشركة  حصة المجموعة من أرباح أو خسائر يتم إدراج
ما بعد ل المتراكمة حركاتالتتم تسوية  .حتياطياتضمن اال باإلحتياطيات إدارج حصتها من حركات ما بعد الحيازة

الشهرة المحددة عند على استثمارات المجموعة بالشركات الشقيقة  تشتمل .ل القيمة الدفترية لالستثمارالحيازة مقاب
 .االقتناء والمضمنة في القيمة الدفترية لالستثمار ويتم تقدير االنخفاض في قيمتها كجزء من ذلك االستثمار
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 القوائم المالية ) تابع ( توحيد 4-4

 شركات شقيقة  4-4-2
 متضمنةلشقيقة، أو تتجاوز حصتها في الشركة ا تساويفي شركة شقيقة  عندما تكون حصة المجموعة من الخسائر 

 قامت بدفع مبالغإضافية إال إذا تكبدت التزامات أو  خسائرأية ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، ال تدرج المجموعة 
نيابة عن الشركة الشقيقة. يتم استبعاد أية أرباح غير محققة على المعامالت بين المجموعة وشركاتها الشقيقة إلى 

ويتم أيضًا استبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا وفرت المعاملة دلياًل على  حصة المجموعة بالشركات الشقيقة، حد
 حول. مانخفاض قيمة األصل ال

 

 الشهـرة  4-4-1
 

لمجموعة في صافي القيمة العادلة ا حصةتمثل الشهرة الناتجة عن حيازة شركة تابعة الزيادة في تكلفة الحيازة على 
يتم تسجيل الشهرة مبدئيا كأصل  .للشركة التابعة المدرجة في تاريخ الحيازة ها التي يمكن تحديد وااللتزامات لألصول

 .مطروحا منها أي خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمهبالتكلفة بالتكلفة ويتم قياسها الحقا 
 

أن تستفيد تجة للنقد والمتوقع كل وحدة منالى ، تقوم المجموعة بتخصيص الشهرة في القيمة االنخفاض إختبارلغرض 
ي تم انخفاض قيمة الوحدات المولدة للنقد والتبشكل سنوي  اختبارتم يو ،  ود في دمج الشهرةافر الجهضت من

إذا كانت القيمة  ؛في حال وجود مؤشر على انخفاض قيمة الوحدة أقرب، أو على فترات تخصيص الشهرة لها 
فيتم تخصيص إنخفاض القيمة أوال لتخفيض القيمة ، دفتريةللنقد أقل من قيمتها ال للوحدة المولدة لالستردادالقابلة 

ومن ثم يتم تخفيض قيمة األصول األخرى في الوحدة بشكل تناسبي على الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها للوحدة 
في فترة  عكس قيدهاال يتم  شهرةلل المدرجةقيمة الخسائر انخفاض   ،أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة

 .الحقة
 

 .أعاله 3-0-0مبينة في اإليضاح  ،سياسة المجموعة الخاصة بالشهرة والناتجة عن حيازة شركات شقيقةإن 
 

  لقطاعيةالتقارير ا 4-1

حقق إيرادات يالتي من خاللها قد  األنشطة التجاريةأحد مكونات الكيان؛ الذي يمارس هو  يقطاع التشغيلالإن 
والتي  ،ذات الكيانت والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى باإليرادا بما في ذلكمصروفات، تكبد يو 

بانتظام التخاذ قرارات بشأن الموارد التي  هابفحص نتائج تشغيل المسؤول الرئيسي عن قرارات التشغيل في الكيانيقوم 
السياسات  .نهمعلومات مالية عبشكل منفصل ؛ كما تتوفر له األداء الخاص بهوتقييم القطاع خصص الى ت

 .0 هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح  ،رير عنهااتقعمل تم يالمحاسبية للقطاعات التي 
 .6تحديد القطاعات والتقارير مبينة في اإليضاح إن 

 

  إيرادات الخدمات 4-2

 

كس والبرقيات وتأجير يلقال واإلنترنت والتالن للهاتف العالمي والنظامالهاتف الثابت  العائد منتتمثل اإليرادات في 
المعدات والمبالغ الناشئة عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة 

عند  ت يتم إدراجها النقال وخدمات اإلنترن للهاتفالعالمي  والنظامالثابتة  الخطوطإيرادات إن  .االعتيادية للمجموعة
 .المسموح بها تخفيضاتلخدمة وبالصافي بعد الخصومات والتقديم ا

 

والتركيب الفعلي لمعدات االتصاالت على المستغرق الوقت نسبة ترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أساس 
 .التوالي

 

هاتف لل يالفعل إلى االستخدام استناداتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقًا كإيرادات 
 .المباعة العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقاً 

                        

 .كإيرادات مؤجلةالمدفوعة مقدما البطاقات و  الهواتف العمومية  وتحتسب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المستخدم من
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  إيرادات الخدمات 4-2

 
الخدمات، وتدرج إيرادات اشتراكات البث  التلفزيوني عبر الكابالت  تأديةتدرج إيرادات ومصاريف الربط البيني عند 

 واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.
 

أو كجزء من عرض  عقد جديدق مختلفة وتعرض على العمالء عادة عند توقيع تمنح حوافز إلى العمالء بطر 
، يتم حاليللعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل  عند توصيل الخدمة . وعندما تقدم هذه الحوافزترويجي

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

 

واحد، يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل منتج  نتج ترويجيمن م أكثرفي حالة ترتيبات اإليرادات التي تشمل 
اعتمادا  الفردية م القيمة العادلة للعناصراع شكلب. وتحدد المجموعة عنصر منفرداعتمادا على القيمة العادلة لكل 

 .حدةمنتج على  عادة لكل بيعبها الالتي يتم  األسعارعلى 
     

   اتاإليجار    4-1

  

، كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى المستأجر ليعندما يتم تحو  ةتمويلي اتكإيجار  اتاإليجار يتم تصنيف 
 .في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية .اإليجارعقد شروط بناءا على 

 
 المجموعة كمؤجر 

 
على الكابالت البحرية المصنفة كإيجار تمويلي  غير قابل لإللغاءالحق اإلستخدام نح مالناتج عن  إدراج اإليراد يتم  

إستثمارات قيمة صافي ب غير قابل لإللغاء حق اإلستخداميتم إدراج تكلفة و  .في وقت التسليم وموافقة العميل
كذمم  بموجب االيجارات التمويلية االخرى المستأجرين  منيتم تسجيل المبالغ المستحقة  .المجموعة في اإليجارات

التمويلي على الفترات المحاسبية  التأجيريتم توزيع إيرادات  .اراتجياإلات المجموعة في صافي استثمار  قيمةبمدينة 
 .لتأجيرافي مجال القائم استثمار المجموعة صافي ثابت على دوري عدل عائد لتعكس م

 

القسط الثابت خالل فترة أساس مبدأ على  إدراجهاوالبحرية يتم  األرضيةلكابالت لرسال طاقة اإلمن بيع اإليرادات 
 .العقد

 

 إضافةويتم  .ترة الزمنية لإليجار المعنيالفطريقة القسط الثابت على  بإستخدام إدراجهاالتشغيلي يتم  إيرادات التأجير 
جراءالمتكبدة في التفاوض  المباشرة التكاليف المبدئية التشغيلي إلى القيمة الدفترية التأجير الترتيبات المتعلقة ب وا 

 .التأجيرالقسط الثابت خالل فترة على اساس مبدأ المؤجر وتدرج  لألصل
 

 المجموعة كمستأجر

 القسط الثابت خالل فترة التأجيربمبدا  الدخلالتأجير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمستحقة  راإليجامبالغ  تحميليتم  
 أساسعلى  أيضاتشغيلي يتم توزيعها  تأجيرالمنافع المستحقة لالستالم والمستلمة كحوافز للدخول في  .المعني 

 .القسط الثابت على مدة التأجير
         

 التمويل تكاليفإيرادات /  4-8

يرادات  علىالفوائد  من عائدصافي إيرادات التمويل  تكوني  وأرباح وخسائر األرباحتوزيعات األموال المستثمرة وا 
صرف العملة األجنبية واألرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن تسويات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 

مستحقة الدفع عن الالفوائد تكلفة ض المتاجرة ناقصًا بغر المحتفظ بها و الربح أو الخسارة العادلة من خالل 
 .اإلقتراضات

 

عندما األرباح تحتسب إيرادات توزيعات  .الفائدة الحقيقيباستخدام طريقة معدل  الفوائد ومصروفات إيرادات م إدراجتي
 .اإليراد استالمينشأ الحق في 
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 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية      4-4
 

 وتحصيل  وكالء خصمى لاالرسوم المستحقة الدفع  علىرسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية شتمل ت
الء خصم الديون بتاريخ وكتحتسب الرسوم المستحقة الدفع ل .مسبقاً  يمةالقالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة 

تحتسب الرسوم  .تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء التحصيل عند تحصيل الفواتير .التنازل عن الذمم المدينة
  .الء البيع بتاريخ بيع البطاقات للوكالءوكالمستحقة الدفع ل

 
 األنجنبيةعمالت ال 4-6

 

 العملة االنجنبية معامالت  (أ)
 

الرئيسية التي  االقتصاديةت المجموعة بعملة التشغيل في البيئة كيانامن  كيانعرض القوائم المالية المنفردة لكل يتم 
المالي لكل  والمركزعرض النتائج يتم ، المرحلية لغرض القوائم المالية الموحدة .)عملة التشغيل( كيانعمل بها الي

وعملة عرض القوائم المالية االم عملة التشغيل للشركة  وه( الذي ر.عة باللاير العماني )ات المجموعكيانمن  كيان
 .المرحلية الموحدة

 
التشغيل  غير عملة بعملة التي تتم لمجموعة، يتم تسجيل التعامالتل لكيانات الفردية عند إعداد القوائم المالية ل

يتم  تقريرفي تاريخ كل و  .الصرف السائدة في تاريخ التعامالتوفقًا ألسعار و )العمالت األجنبية( الخاصة بالكيان 
يتم إعادة  .التقريروفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ وذلك إعادة تحويل البنود النقدية المنفذة بالعمالت األجنبية 

ألسعار الصرف السائدة في وفقًا وذلك  ،المدرجة بالقيمة العادلة والمنفذة بعمالت أجنبية ،تحويل البنود غير النقدية
صرف لسعر ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية  .تاريخ تحديد القيمة العادلة

 .جنبيةالعملة األ
 

 .فيها نشأتفي الفترة التي   الدخلأسعار الصرف في قائمة  فروق يتم إدراج
 

 األنشطة الخارنجية  (ب)
 

 القوائم المالية الموحدة عرض غرض( بر.عمجموعة باللاير العماني )لل االنشطة الخارجية تزاماتعرض أصول واليتم 
وفقًا لمتوسط يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات  .التقرير، باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المرحلية

، عندها يتم استخدام أسعار الصرف رةخالل الفتفارق كبير الصرف ب ، إال إذا تقلبت أسعارأسعار الصرف للفترة
 ويتم إدراجهاملكيه الحقوق مكون مستقل ل، ك، إن وجدتالعملة ف فروقيتصن يتم .التعامالتإتمام السائدة في تاريخ 

في الفترة التي تم فيها   الدخلفي قائمة العملة  فروق يتم إدراجو  .تحويل العمالت األجنبية للمجموعة احتياطيفي 
  .ةاألجنبي العمليات أحد استبعاد

 

خاصة أصول والتزامات  اعلى أنهيتم معاملتها ، ةأجنبي عملياتالشهرة و القيمة العادلة الناتجة عن حيازة  تعديالت
 .ويتم تحويلها وفقًا ألسعار اإلغالق ةاألجنبي العملياتب
         

 الممتلكات واآلالت والمعدات      4-1

 

 المحددة إن و خسائر انخفاض القيمة  المتراكم والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك التواآلبنود الممتلكات  إدراجيتم 
والتى يتم  والمعدات المحتسبة واآلالتمكونات بنود الممتلكات  أحد إلحاللالمصروفات المتكبدة  يتم رسملة .وجدت

يتم رسملة المصروفات الالحقة  .ةشاملوالعمرة الرئيسي ، متضمنة مصروفات الفحص الصلنفمبشكل  المحاسبه عنها
والمعدات ويمكن  واآلالتبند من بنود الممتلكات المتمثلة في فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية 

 .كمصروف عند تكبدها  الدخلبقائمة االخرى كل المصروفات  إدراجيتم  .شكل موثوقا بقياسه
 
 
 
 
 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

 ة المرحليةايضاحات حول القوائم المالية الموحد
    4132مارس  13في  كما

 

 32        ة )تابع(هامملخص السياسات المحاسبية ال - 4
         

 )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات      4-1
 

، المتوقعة لألصول أقسةاط متسةاوية على مدى األعمةار اإلنتاجية على تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  شطبيتم 
 نتاجية المقدرة هي :األعمار اإل

    سنوات
 مباني 1-02
1-12  كابالت ومعدات إرسال 
0-02  ذات صلةمقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات  
3-3  هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
3-33  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
1-3  أثاث ومعدات مكتبية 
1-3  سيارات ومعدات 

 
 .تقرير، بتاريخ كل واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئماً تتم مراجعة القيم المتبقية 

 .اإلنتاجي غير المحدد رض بالملكية الحرة نظرا  لعمرهااألال يتم استهالك 
 

وذلك على نفس لها  توقععلى مدار العمر اإلنتاجي الميتم استهالكها التمويلي  بموجب اإليجارالمحتفظ بها األصول 
 .اقل أيهماالمعني  اإليجارأو وفقا لشروط الصول المملوكة اساس ا

 
 جاهزةألصول تصبح اإلى األصول الثابتة عندما  هاليتحو يتم  الى ان األعمال الرأسمالية قيد التنفيذال يتم استهالك 

يتم  د ذلكعن، ذلك األصلعن  استردادهاأكبر من القيمة المقدر  للألصعندما تكون القيمة الدفترية  .الستخدامل
 .تخفيض قيمها فورا الى القيمة المتوقع استردادها 

 
عند تحديد  وتؤخذ في اإلعتبارأرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات وفقًا لقيمها الدفترية يتم تحديد 

 .األرباح قبل الضرائب
 

 غير الملموسةاألصول  4-31
 

 شكل منفصلب األصول غير الملموسة والتي تمت حيازتها
محدود ، يتم  وعة والتي يكون لديها عمر انتاجيإن االصول غير الملموسة المقتناه بشكل منفصل من قبل المجم

ويتم إطفائها على مدار االعمار االنتاجية  خسائر انخفاض القيمة المتراكمة واإلطفاء المتراكمقياسها بالتكلفة ناقصا 
  .المقدرة على أساس مبدأ القسط الثابت

 

 األعمال إندماج األصول غير الملموسة والتي تمت حيازتها عند
 

عن الشهرة  منفصلبشكل  دراجهااألعمال يتم تحديدها وا إندماجاألصول غير الملموسة التي تمت حيازتها عند 
وتكلفة مثل هذه  .شكل موثوق به عندما تستوفي تعريف األصول غير الملموسة ويمكن قياس قيمتها العادلة ب

 .صول غير الملموسة هي قيمتها العادلة في تاريخ الحيازةاأل
 

األعمال بالتكلفة بعد خصم  إندماجاألصول غير الملموسة التي تمت حيازتها عند  تسجيلالمبدئي، يتم  اإلدراجبعد 
بشكل األصول غير الملموسة التي تمت حيازتها  أسس، على نفس المتراكم المتراكمة واإلطفاءخسائر انخفاض القيمة 

 .منفصل
 

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

 

 سنة 03الى  33 التراخيص
 سنوات 32 حقوق الطبع واإلختراع

 سنوات 3الى  1من  البرامج
 سنة 33 إللغاءحقوق االستخدام غير القابلة ل
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             استثمارات عقارية 4-00
 

 رأسمالية أرباح/ أو تحقيق  و إيجاراتإيرادات غرض الحصول على هي عقارات محتفظ بها لو ، االستثمارات العقارية
المبدئي، يتم قياس االستثمارات العقارية  اإلدراجتكاليف المعاملة ، وبعد  إليهاسها مبدئيا بالتكلفة مضافا ، يتم قيا

 الدخلفي القيمة العادلة لالستثمار العقاري بقائمة  اتوالخسائر الناتجة عن التغير  األرباحبالقيمة العادلة، ويتم إدراج 
 .عن الفترة التي تنشأ فيها

 
تصنيفه ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات، تصبح قيمته العادلة بتاريخ إعادة ستخدام العقار بحيث يتم عندما يتغير ا

  .ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادة
 

 المخزون 4-04
 
ارد أواًل ، وتحدد التكلفة على أساس الو أيهما أقل صافي القيمة القابلة للتحققو أ لسعر التكلفةيم المخزون وفقًا يقتم تي

القيمة الصافية  إنصادر أواًل وتتضمن المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين، 
 .ألسعار التي يمكن عندها بيع المخزون في سياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة البيعيةاقابلة للتحقق هي ال

 .للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالفيتم تكوين مخصص عندما يكون ضروريا 
 

 األدوات المالية 4-02
  

 االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

وتدرج كافة االصول المالية االخرى )متضمنة  .في تاريخ نشأتها القروض والذمم المدينةمبدئيا تدرج المجموعة 
بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه  مبدئيا( الربح أو الخسارةاالصول المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  .التعاقدية لالداة المالية  شروطالفي المجموعة طرفا 
 
أو  ،لتدفقات النقدية عن ذلك االصللالمجموعة ادراج االصل المالي عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية عكس ت 

ير كافة مخاطر ل الى حد كبيتحو يتم فيها المعاملة بحيث عندما تحول الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية ب
يتم   ، انشأتها او احتفظت بها المجموعةالتي صول المحولة وأي منافع بتلك األصل المالي ومنافع الملكية لأل

  .منفصل ادراجها كأصل او التزام 
 

كون لدى بشرط ان ي وكز المالي فقط المعروضة بقائمة المر  صافي  قيمهاالمالية بصول واإللتزامات تتم مقاصة األ
صل وسداد اإللتزام بصافي القيمة او بيع األ في السداد نيةالمجموعة حق قانوني في مقاصة المبالغ وتكون لديها ال

  .في الوقت ذاته
 

 صول المالية غير المشتقة  وفقا لألنواع التالية  :تصنف المجموعة األ
 

 الربح أو الخسارةل بالقيمة العادلة من خال مالية أصول  
 

تم تصنيفه على  أو إذا متاجرة بغرض ال تصنيفه على انه محتفظ به بأصل مالي في هذه الفئة إذا تم  حتفاظاإليتم 
الربح أو قائمة بالقيمة العادلة من خالل المدرجة  األصول المالية  إن .المبدئي اإلدارة عند اإلدراجهذا النحو من قبل 

تدرج تلك األصول الحقًا  . الدخلبشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج تكاليف المعاملة بقائمة  يتم معاملتها الخسارة
تدرج األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات بالقيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل  .بالقيمة العادلة

   .هافيبالفترة التي تنشأ في قائمة الدخل  الربح أو الخسارة
ذلك  التي لوالو وراق المالية تشتمل على اسهم األالربح أو الخسارة صول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األ

 .بوصفها متاحة للبيع تصنفقد لكانت 
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 )تابع( األدوات المالية 4-31

 

 )تابع( المشتقةاالدوات المالية غير  (أ)
 

 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
على   والمقدرة إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونو وتواريخ استحقاق محددة  محددة أو ةثابت دفعاتاالستثمارات ذات 

االستثمارات المحتفظ  إدراجيتم  .محتفظ بها حتى االستحقاقاالحتفاظ بها حتى االستحقاق، يتم تصنيفها كاستثمارات 
 إدراجخسائر انخفاض القيمة مع  بعد خصم أى حقيقيبها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ال

 .اليةاالوراق المديون تشتمل االصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على و  .يفعلطريقة العائد الباإليرادات 
 

 القروض والذمم المدينة 
 
ومثل  .بسوق نشط التي لم يتم ادراجها بعدو  ذات دفعات ثابتة او محددةمالية أصول ي هالقروض والذمم المدينة  إن

بعد اإلدراج  .معامالتبالمباشرة  ليف ذات صلةاي تكا مضافا إليهابالقيمة العادلة  مبدئيايتم ادراجها االصول تلك 
، مخصوما منها اي خسائر  فعليةالفائدة ال طريقةالقروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة باستخدام   ي ، تدرجبدئالم
الذمم المدينة و  التجارية على النقد وما في حكم النقد والذمم  المدينة تشتمل القروض والذمم  .االنخفاض في القيمةفي 

  .االخرى
 

 النقد و ما في حكم النقد  
من والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل  طلبال تحترصدة النقدية والودائع األما في حكم النقد على يشتمل النقد و 

 يتم استخدامها من قبل  العادلةة ليست معرضة لمخاطر هامة ناتجة عن التغير في  القيمهي تاريخ الحيازة والتي 
 .إلدارة التزاماتها قصيرة االجل المجموعة

 

 بيعتفظ بها للصول المالية المحاأل
كمتاحة للبيع او لم يتم تصنيفها في مصنفة والغير المشتقة  مالية الصول األهي بيع صول المالية المحتفظ بها للاأل

بالتكلفة وهي القيمة  بيعصول المالية المحتفظ بها للاألمبدئيا تدرج  .ات االصول المالية المبينة اعالهاي من تصنيف
ي ، يتم إدراجها بالقيمة العادلة  ما عدا الحالة التي ال يمكن فيها قياس بدئعد اإلدراج المب .العادلة للمقابل المدفوع

  .القيمة العادلة بصفة موثوقة
 

خسائر االنخفاض في  ، بعد ان يخصم منها بالتكلفة باألسواق مدرجة دوات المالية التي ليس لها اسعار األ يتم قياس
في اإليرادات يم الدفترية ، خالفا لخسائر االنخفاض في القيمة ، يتم إدراجها التغيرات في الق .القيمة ، إن وجدت

المتراكمة  رباح الخسائر او األ فإنعندئذ و منخفض القيمة ، بأنه الى ان يتم بيع االستثمار او يقرر  الشاملة األخرى
على  صول المالية المتاحة للبيعل األتشتم .الدخل، يتم تضمينها بقائمة في اإليرادات الشاملة األخرىة سابقا درجالمو 

 .االوراق المالية  اسهم  االوراق المالية وذمم
 

 االلتزامات المالية غير المشتقة  (ب)
 

 االقتراضات
ي ، يتم قياس بدئبعد اإلدراج المو  .بالقيمة العادلة ، بعد خصم تكاليف المعاملة مبدئيايتم قياسها االقتراضات  إن

  .عائد الفعلي الاساس  الفوائد على تكلفةفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع ادراج االقتراضات بالتكلفة المط
 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي وتوزيع مصروف الفوائد على الفترة ذات 
خالل الفترة المقدرة ات النقدية المستقبلية المدفوعالضبط معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم ب .الصلة 

  .اتلإلقتراضالمتوقعة 
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 )تابع( األدوات المالية 4-31
 
 )تابع(االلتزامات المالية غير المشتقة )ب(       
 
 أخرى دائنة ذممجارية و ذمم ت 
 

االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للمجموعة يتم ادراج 
 .المطفأةبالتكلفة ،  أم لم تصدر

 

 )ج(       رأس المال
 

كخصومات  تدرجار االسهم العادية  والتكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بإصد .تصنف االسهم العادية كحقوق ملكية
  .من حقوق الملكية 

 

  المالية المشتقة دواتاال  )د(
 

ويعاد قياسها الحقًا بقيمها العادلة في  االشتقاقبالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد  مبدئياً تدرج االدوات المالية المشتقة 
وبالفعل إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة  فورا الدخلئمة تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في قاو  .تقريرتاريخ كل 

 .طبيعة عالقة التحوط يعتمد على  الدخلوقت إدراجها في قائمة  فإن،  في هذه الحالة ،  طحو كأداة ت
 

تزيد المتبقية لألداة  االستحقاقغير متداول إذا كانت فترة  التزامتعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو  
 .شهراً  30ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم يس من المشهرًا ول 30عن 
  

 محاسبة التحوط 
  

مع أهداف إدارة  اواالمور التي يتم تحويطهبتوثيق العالقة بين أدوات التحوط  كيان قوم اليعالقة التحوط   بدايةعند 
ستراتيجيتها  ، االستمرارالتحوط على أساس مبدأ  بدايةإلى ذلك وعند  لقيام بعدة تعامالت تحوط، باإلضافةلالمخاطر وا 

 مقابلةذات فعالية كبيرة في  تحوط تكونال تقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة
 .المور التي يتم تحويطهاالتدفق النقدي لالتغيرات في 

 
للتدفق  ذي يصلح كأداة تحوط يضة سعر الفائدة والمخصص واللمقاالجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة 

مباشرة في  اإدراجهاألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفّعال يتم  .في حقوق الملكية تأجيلهيتم  ، فإنه  النقدي
  . الدخلقائمة 
 
 إدراجفي الفترات التي يتم فيها   سارةالربح أو الخفي قائمة  هايتم إعادة إدراجفي حقوق الملكية  ةؤجلالمبالغ المإن 

 . الدخلفي قائمة  التي يتم تحويطها البنود
 

مدة أدوات التحوط أو بيعها أو  انتهاءالتحوط عند قيام المجموعة بفسخ عالقة التحوط أو  بمبدأمحاسبة اليتم إيقاف 
في حقوق  مؤجلةو أو خسائر متراكمة أي أرباح  .محاسبة التحوط مبادئتستوف تعد إذا لم إنهاؤها او ممارستها أو 

الربح أو في تنبؤ ال إدراج عمليةعندما يتم في النهاية ويتم إدراجها الملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق الملكية 
التي كانت مدرجة  ، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية الحدوث  متوقعةلم تعد التنبؤ  عملية  أنفي حالة  .الخسارة

 . الدخلملكية يتم إدراجها فورًا في قائمة في حقوق ال
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 صول  األانخفاض قيمة  4-02
 

 صول غير الماليةاأل (أ)
 

لدفترية ألصولهةا )أو الوحدات المنتجة للنقد( لتحديةد ما إذا كان تقةوم المجموعة بمراجعة القيمة ا،  تقريربتاريخ كةل 
عند ذلك فةي حالة وجود أي مؤشر على االنخفاض  و .مؤشر على وجود انخفاض في قيمة هةذه األصولأي هناك 

 .)إن وجدت( في القيمة  لتحديد مدى خسارة االنخفاض لالسترداديتم تقدير القيمة القابلة 
 

والقيمة  لالستردادعلى أنها الفرق بين القيمة القابلة  هايتم تحديداتجة عن االنخفاض في قيمة األصول الخسارة النإن 
 .الدفترية لنفس األصل ويتم إثبات ذلك فورًا في قائمة الدخل

 
القابلة  لقيمةل التقدير المعدل إلىالقيمة الدفترية لألصل  يتم زيادة ، عند ذلكعكس خسارة االنخفاض الحقا عندما يتم 

تم كان سيالتي  القيمة  ال تتجاوز القيمة الدفتريةا شريطة ، ات الزيادة فورًا على أنها إيرادويتم إثبلألصل  سترداد لإل
أي خسائر  إدراجعدم  حالةفي اإلطفاء   /ستهالكإلبالصافي بعد خصم  اوذلك القيمة الدفترية في تحديدها سابقًا 

 .من قبل انخفاض
 

 صول الماليةاأل (ب)
 

ما بتاريخ كل مركز مالي لتحديد يتم تقييمه الربح أو الخسارة غير مصنف بالقيمة العادلة من خالل الصل المالي األ
وجد دليل  إذاصل المالي منخفض القيمة يعتبر األ .اي دليل موضوعي يشير الى االنخفاض في قيمتهاذا كان هناك 

صل، وان  حدوث لألبعد االدراج المبدئي قد طرأ و اكثر قيمة نتيجة لحدث االموضوعي يشير الى االنخفاض في 
 .بشكل يمكن تقديرهصل لأل المقدرة  على التدفقات النقدية المستقبليةكان له تأثير  تلك الخسارة 

 
عدم وفاء المدين او تأخره  في السداد او التغير السالب يتضمن صول قيم األ على إنخفاضالدليل الموضوعي  إن
او لمدة  وراق المالية ، فإن التدهور الشديدسهم األكذلك بالنسبة الى االستثمار في ا .السداد وخالفهب ما يتعلق في

  .على االنخفاض في القيمةموضوعيا دليال يعتبر  طويلة في القيمة العادلة الى ما يقل عن التكلفة ، 
  

  التقاعدمنافع   4-01
توظيف الخاصة بموظفي المجموعة في سلطنة عمان في تاريخ كل الخدمة طبقا لشروط ال نهايةمنافع  إستحقاق يتم

الموظفين لإلجازة السنوية وتذاكر الطيران  إستحقاقاتإدراج  يتمالعمل العماني.  وننقاتقرير مع مراعاة متطلبات 
الموظفين  المقدرة الناشئة كنتيجة للخدمات المقدمة من قبل لإللتزاماتعندما تستحق للموظفين ويتم تكوين مستحقات 

المتداولة. بينما يتم إدراج تلك المتعلقة بمنافع نهاية  اإللتزاماتحتى تاريخ التقرير. يتم إدراج هذه المستحقات ضمن 
 .غير المتداولة اإللتزاماتالخدمة ضمن 

 
انيين العمل، بالنسبة للموظفين الُعم مخاطرالمساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمين ضد  إن

 .عند تكبدها الدخلكمصروف بقائمة يتم إدراجها م، 3,,3لسنة  االجتماعيةوفقًا لقانون التأمينات 
 

 االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع  4-06
واقعي دون احتمال  و بشكل واضحكمصروف عندما تلتزم المجموعة يتم ادراجها االختياري للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن 

نهاء الخدمة المنافع  تقديمأو  ي،الطبيعقبل تاريخ التقاعد  النهاء الخدمة إما لرسمية المفصلة ن الخطة انسحاب ملإل
يتم ة لتقليل العمالة بشكل طوعي الخدم إنهاءمنافع  إن .نتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالةك

ذين من المجموعة، كما يمكن تقدير عدد اليتم قبول العرض المقدم  أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجها
 .هافيذلك بصفة موثوق سيقبلوا ب
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 مخصصات ال    4-34
 
( ناتجة عن حدث سابق، استدالليةالمجموعة )قانونية أو  من قبلية يتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حال 

 .هببشكل موثوق  االلتزاميمكن تقدير مبلغ كما االلتزامات،  تسوية تلك المجموعة تتطلب منوالتي من المحتمل أن 
عكس تقييم تي تلقبل الضريبة وا ة بمعدل ماعقتو التدفقات النقدية المستقبلية  الم من بالخصم يتم تحديد المخصصات 

 .االلتزام هذاالسوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة ل
 
 الضريبة  4-36

 فييتكون مصروف الضريبة من الضريبة  الحالية والضريبة المؤجلة. يتم إدراج الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
. يمثل اآلخرى ةالشامل باإليراداتاشرة بحقوق الملكية أو ببنود مدرجة مب تعلقي الذي الحد إلى عدا فيما الدخل قائمة

 .ةف الضريبة المؤجلير امصروف الضريبة مبالغ ضريبة الدخل ومص
 

  الضريبة الحالية 
يختلف الربح الخاضع للضريبة  .لربح الخاضع للضريبة للفترةعلى ا احتسابهايتم السداد  المستحقةالضريبة الحالية إن 

ألنه يستبعد بعض بنود الدخل أو المصروفات الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم  الدخلقائمة  عن الربح المبين في
المجموعة  التزاميحتسب  .لخصمل القابلة  خاضعة للضريبة أوالغير ، كما أنه يستبعد أيضًا البنود في فترات أخرى

 .على نحو واسع بتاريخ التقريرتطبيقها سيتم  التيأو  المطبقةبالنسبة للضريبة الحالية باستخدام المعدالت الضريبية 
  

  الضريبة المؤنجلة 
بين  الناشئةضريبة الدخل المؤجلة ، باستخدام طريقة االلتزام، وذلك لجميع الفروق المؤقتة ل مخصص تكوين يتم

اج أصل الضريبة القاعدة الضريبية لألصول وااللتزامات وقيمها الدفترية وذلك ألغراض التقارير المالية. ال يتم إدر 
بشكل  المطبقةأو  اإذا كانت الفروق المؤقتة ناشئة عن الشهرة. يتم استخدام المعدالت الضريبة المطبقة  حالي ةالمؤجل

 واسع لتحديد ضريبة الدخل المؤجلة.
 

تابعة الكات شر اليتم إدراج االلتزامات الضريبية المؤجلة بالنسبة للفروق الضريبية المؤقتة المصاحبة لالستثمارات في 
 ردالفروق المؤقتة والتي من المحتمل أال يتم  ردالحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على السيطرة على  عدافيما 

األصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المصاحبة  .في المستقبل القريبالفروق المؤقتة 
ضريبية كافية والتي في ها فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه وجود أرباح لتلك االستثمارات، يتم إدراج
 .في المستقبل القريب ردهاالفروق المؤقتة والتي يتوقع مقابلها يمكن استخدام منافع 

 
األصول الثابتة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والمخزون  استهالكتنشأ الفروق المؤقتة الرئيسية من 

  .الحركة بطيء
الحد الذي ال يحتمل بوتخّفض  تقريرلضريبة المؤجلة في تاريخ كل ل الخاصة باألصولتتم مراجعة القيمة الدفترية 

  .الذي يجب استرداده  لاألصكل أو جزء من  الستردادمعه وجود أرباح خاضعة للضريبة تكفي 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  4-01

وتعديالته و  3,13قانون الشركات التجارية لعام أحكام س اإلدارة بما يتوافق مع مكافأة أعضاء مجل احتسابيتم  
وفقًا للقوانين  احتسابهابالنسبة للشركات التابعة، فيتم  .متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان

 .ةمعنيال والتشريعات
 

 رباح  األتوزيعات  4-41

يتم توزيع  .المطبقة في سلطنة عمانالتنظيمية والتي تلتزم بالمتطلبات  اح حذرةاإلدارة سياسة توزيع أرب بنى مجلسيت 
 .األرباح وفقًا للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين
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 قياس القيمه العادله   4-40
 

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه في مقابل بيع األصل، أو ما يتم دفعه في مقابل تحويل أي إلتزام بموجب 
أي معاملة إعتيادية بين المتعاملين بالسوق، ويكون ذلك في تاريخ قياس القيمة العادلة وفي ظل وجود األصل  أو 

وعة الحصول عليها في هذا التاريخ. والقيمة العادلة مل الشروط السوقية التي تستطيع المجفي غيابه، و بموجب أفض
 لإللتزام تعكس  مخاطر عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام .

 
عندما يكون متاحا، تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أي أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نشط  

نه سوق نشط في حالة أن التعامالت بشأن األصل أو اإللتزام تتم بأالمماثلة. و يعتبر السوق  للتعامل باالدوات
 سعار بشكل مستمر ودائم. معلومات عن األ بمعدالت كافية و بحجم تعامل كافي بحيث يسهل الحصول على

 
التقييم و التي تعظم  المجموعة إلى تقنيات أعر مدرج في سوق نشط ، فعندها تلجوفي حالة تعذر الحصول على س

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

 
ا بشأن تحديد القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلدراج المبدئي ، تكون عادة إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد اليه 

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

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

في قائمة الدخل  )الفرق(بين القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج السعر لكي توائم الفرق
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 - 2
                                                                        

النقد و ما في حكم النقد والذمم المدينة والذمم الدائنة و  االستثمارات قائمة المركز المالي تشتمل علىفي األدوات المالية المدرجة 
 قة.المالية المشت واألدواتوالقروض 
 

 عوامل المخاطر المالية 0- 2
 

 نظرة عامة
أنشأ مجلس ولقد تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. اإلجمالية المتمثلة في  يةمسئولالمجلس اإلدارة تقع على 

 ىإل بانتظامن أنشطتها ع رفع تقارياإلدارة لجنة تنفيذية مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتقوم اللجنة بر 
إلى اللجنة التنفيذية والتي ترفع  همراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ويرفع تقارير لب يلامجلس اإلدارة. يقوم فريق اإلدارة بتطوير أس

 بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
 

الئمة المجموعة من أجل وضع حدود م اههالمخاطر التي تواجتحديد وتحليل  ترتكز علىسياسات 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.
جراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتراجع مدى كفاية  بااللتزامكيفية قيام اإلدارة شرف على تلجنة التدقيق بالمجموعة  إن بسياسات وا 

يتم مساندتها في دورها اإلشرافي من لجنة التدقيق بالمجموعة  إنعمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة.  إطار
 وضوابط بإجراءات االلتزاممدى وألغراض خاصة إلختبار  قيق الداخلي أعمال المراجعة الدوريةيتولى قسم التد خالل التدقيق الداخلي.

 إدارة المخاطر، ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.   
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 )تابع( عوامل المخاطر المالية 0- 2
 

 نظرة عامةتابع 
  المخاطر التالية من جراء استخدام األدوات المالية:التعرض الى مجموعة تواجه ال

  االئتمانمخاطر 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
                                                                                              

  مخاطر اإلئتمان  (0)
 

ة لخسائةر ماليةة فةي حالةة إخفةاق عميةل أو الطرف المقابل في أداة مالية من ئتمان هي خطر تعرض المجموعةمخاطر اإل
  واالستثمارات في أوراق مالية. المجموعة  الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة لعمالء

 الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 
 

 ئتمان بالخصائص الفردية لكل عميل. ل رئيسي لمخاطر اإلبشكتعرض المجموعة يتأثر 
 

جراءات  تعتبر مالئمة بالنسبة لمقدم الخدمة المرخص وتتناسب مع طبيعة وحجم إئتمانية والتي أنشأت المجموعة سياسات وا 
 على  مبلغ المستحقات وأعمار الديون. بناءا  المستحقات. تم وضع حدود االئتمان للعمالء 

 

 اقبة مخاطر ائتمان العميل، تم تصنيف العمالء إلى الفئات التالية بناء على خصائصهم االئتمانية: ومن اجل مر 
  د ضمن القطاع الخاصاعمالء أفر 
 عمالء الشركات 
 عمالء القطاع الحكومي 
 مبالغ مستحقة من المشغلين 

وعمالء الشركات في سلطنة عمان إلى  يتم تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من عمالء القطاع الخاص
، يقوم الوكيل بتوفير غطاء وبموجب اتفاقية خصم الديون  إلى وكيل خارجيهذه المستحقات  إسناد تحصيلبدرجة كبيرة 

والوكيل الذي تسند اليه تحصيل الديون بمبدأ الخصم قد كافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبالغ المستحقة المحولة إليه. 
مخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين اآلخرين تنحصر . الى الشركة في حدود معايير وضوابط ائتمان متفق عليهايلجأ 
 القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. في
 
( %01930:  0231ديسمبر  13) تقريبا %0932 لىوكيل تحصيل الديون إ على اتالمستحقنسبة ت غلب، التقريرتاريخ  في

مليون  3293. قدمت الشركة العمانية للتمويل واالستثمار الى المجموعة ضمانات بنكية بمبلغ المجموعةب ينمدينالمن إجمالي 
( %11913:  0231ديسمبر  13) %10981 تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبة لاير عماني.

 . التقريرمن المبالغ المستحقة بتاريخ 
  
المدينة التجارية  تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم والذي يمثل  في القيمة  لالنخفاض االمجموعة مخصص أنشأت

فردية التعرضات علق باليتي ذلواخسارة محدد  مكون  المدينة األخرى. المكونات الرئيسية لهذه الخسائر تتمثل فيذمم وال
الخسائر الجماعية التي انشأت بالنسبة الى مجموعات مشابهة من حيث االصول فيما يتعلق بالخسائر التي وقعت ومكونات 

بالنسبة  السداد  بيانات تاريخية عن احصائيات . يتم تحديد مخصص الخسائر الجماعية بناء على ولم يتم تحديدها بعد 
 ألصول مالية مشابهه.

 
 االستثمارات 

تقييم تع بمتمع الجهات التي تو مخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول فقط لتعرضها صر المجموعة تح
 وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها. ةجيد وفي ظل تصنيفات ائتمانيةجيد.  ائتماني
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 مخاطر السيولة  (4)

التي يتم سدادها و المالية المتعلقة بإلتزاماتها  رتباطاتها مخاطر السيولة تتمثل في مواجهة المجموعة لمصاعب في الوفاء باإن 
قدر  –حصولها على سيولة كافية   منهج المجموعة  في إدارة السيولة يتمثل في ضمانإن نقدا أو بواسطة أصل مالي آخر. 

عادية أو مشّددة ، دون تكبد خسارة غير  في ظل ظروف  سواء  استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد  –اإلمكان 
 سمعة المجموعة.جازفة باإلساءة الى مالمقبولة أو 

 
،  ايوم 62ء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة للوفا كافية  متوفرة لديها سيولة حرص على وجود وبالمثل ، فإن المجموعة ت

مثل:  كبيرالتأثير المحتمل للظروف القاهرة التي ال يمكن توقعها إلى حد وهذا ال يسجل متضمنة خدمة االلتزامات المالية، 
 .ائتمانيةالكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت 

 
 مخاطر السوق (2)

 
األسهم تغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار الي مخاطر مخاطر السوق هإن 
الهدف من إدارة مخاطر السوق ولذلك فإن  األدوات المالية،  استثماراتها فيدخل المجموعة أو قيمة الذي سوف يؤثر على و 

 .داكبر عائينما يتم تحقيق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، ب
 

 مخاطر العمالت األنجنبية
 

العمالت األجنبية ضمن حقوق في  صرف الأسعار من جراء تقلبات  المجموعة إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها 
ع تلك باكستان. لم يتم التحوط لتلك االستثمارات حيث يعتبر وضفي من استثمارها في شركة مقرها  تنشأ ملكية المساهمين

 العمالت بأنه ذو طبيعة طويلة األجل. 
 

 إن مخاطر العمالت االجنبية التي تواجهها الشركة التابعة تنشأ بشكل أساسي من الذمم المدينة والذمم الدائنة واالقتراضات.
مخاطر اإلقتراض قد تم تحوطها بشكل رئيسي مقابل الذمم المدينة ، اال ان فوبالنسبة الى الذمم الدائنة بالعملة االجنبية 

 بالعملة االجنبية هي غير محوطة.
 

باللاير العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة بدرجة  أساسيةفيما يتعلق بالمعامالت األخرى للمجموعة، فهي تتم بصفة 
إن  األمريكي.ر بالدوال أساسيةتتم بصفة  األجنبيةحيث ان معامالتها بالعملة   األجنبيةالعمالت  راسعاكبيرة عن تقلبات 

ال توجد أدوات مالية هامة و . 3,86 منذ عامظلت بدون تغيير  واللاير العمانياسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي 
األجنبية على األصول  تاالدارة تعتقد بان مخاطر العمال الدوالر األمريكي وبالتالي فإن  غيرمدارة بواسطة عمالت أجنبية 

 االلتزامات ليست هامة.و النقدية االخرى 
      

 مخاطر سعر الفائدة
 

ثابتة الفائدة المعدالت كل من ب تقترض أمواال الكيانات في المجموعة تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن 
الخزينة بالمجموعة بشكل دوري لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت الفائدة  إدارةيتم تقييم أنشطة التحوط بواسطة و ة. قلبمتالو 
ضمان تطبيق إستراتيجيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية مصاريف لالمخاطر المحددة، قابلية و 

 . خالل دورة اسعار فائدة مختلفةالفوائد من 
 

 مخاطر أسعار السوق األخرى
 

الهدف  .الربح أو الخسارةمن االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل األسهم عار تنشأ مخاطر أس
عوائد االستثمار من فائض النقد المتوفر، وهناك مستشارون خارجيون  تعظيماألساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو 

الربح أو يجية ، فقد تم تصنيف عدة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل يساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقًا لهذه اإلسترات
 نظرًا ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة. الخسارة
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 الإدارة رأس الم
 

والحفاظ السوق و من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين قوية بقاعدة رأسمالية  االحتفاظسياسة مجلس اإلدارة هي إن 
الجغرافي للمساهمين والعوائد على حقوق  االنتشاريراقب مجلس اإلدارة كاًل من و  ،التطور المستقبلي للعمل التجاري على

  .الملكية
دارة العليا طريق رفع معدالت النمو عن ن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيمن قدرتها إن اإلدارة على ثقة  وا 

بخالف ، رأس المال على المفروضة  ةخارجيالمتطلبات الى الالتابعة العمانية . ال تخضع الشركة أو شركتها ةذر حتكاليف 
 وتعديالته. 3,13متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 

 

 قدير القيمة العادلةت 2-4
 

 ات استثمار

تقدر القيمة العادلة لالستثمارات بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات مشابهة أو بالرجوع إلى التدفقات النقدية 
 المخصومة المتعلقة بصافي األصول . 

 
 األدوات المالية المشتقة

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

 
 المالية وااللتزامات  األصول

 قائمة المركز المالي .الواردة بالية األخرى تقارب قيمها الدفترية القيم العادلة لألصول  وااللتزامات  الم
 

 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 2
تي يتم تؤثر على األصول وااللتزامات المالية ال وافتراضاتيتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام تقديرات 

بشكل  مبنيةتكون التقديرات و  .نها والتغيرات في القيمة العادلةناتجة عوالمخصصات ال التقريرفي تاريخ اإلبالغ عنها 
، تضمن درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح التي تو العديد من العوامل بشأن  افتراضاتعلى  اساسي

واألصول  االلتزاماتفي مستقبلية تغيرات  بما يؤدي إليالنتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة  تختلف من الممكن أنو 
 .المقدرة
 
بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات ألحداث  واألحكاميتم تقييم التقديرات  

   .وضاع الراهنةفي ضوء األمستقبلية يعتقد أنها معقولة الحدوث 
 

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

ماعي للمبالغ يتم إجراء تقييم ج .، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فرديبالنسبة للمبالغ الفردية الهامة .كامل المبالغ
بيقه على الفترة المنصرمة على تاريخ ويتم تكوين مخصص يتم تط .ه مضى تاريخ استحقاقهاالفردية غير الهامة، ولكن

  .التاريخية االسترداد معدالت وبناءا على االستحقاق 
 333.333: 0231ديسمبر  13مليون لاير عماني ) 3369382 المدينةالتجارية ، بلغت قيمة الذمم التقريربتاريخ 

:  0231ديسمبر  13 عماني )مليون لاير 3,9868 ت قيمة مخصص الديون المشكوك فيهامليون لاير عماني(، وبلغ
يلها يتم مليون لاير عماني(، أي فروق بين المبالغ المحصلة فعليًا في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحص 3,9032

 .الدخلإدراجها في قائمة 
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 )تابع( المحاسبية الهامةوالتقديرات  األحكام - 2
 

 المخزون قيمة انخفاض
 

قديما عندما يصبح المخزون  .أيهما أقل القيمة القابلة للتحقق صافي تكلفة أواليتم تسعير المخزون على أساس سعر 
دير على ، يتم إجراء هذا التقالهامة الفردية بالنسبة للمبالغ  .للتحققصافي القيمة القابلة بتقدير عمل متقادما يتم او 

عمل مخصص يتم ، و  متقادمةقديمة او ، ولكنها غير الهامة الفردية ماعي للمبالغ يتم إجراء تقييم ج .أساس فردي
  .بناء على نوع المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقًا ألسعار البيع التاريخية

 
مليون لاير  339030:  0231ديسمبر  13مليون لاير عمانةي ) 339631، بلغت قيمة المخزون التقريربتاريةخ 

مليون  19326:  0231ديسمبر  13مليون لاير عماني ) 19308 عمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمةعماني( و 
الية يتم في القوائم الم مدرجهفترات مستقبلية والمبالغ ال تحصيلها في تى يتملاير عماني(، أي فةروق بين المبالغ ال

  .لالدخإدراجها في قائمة 
 

  الشهرة قيمة انخفاض
 .,مة الشهرة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح إلنخفاض قي

 
 
   للممتلكات والمعدات واالآلت هر اإلنتاجياعماأل
 

يتم احتساب  .ها المقدر لاإلنتاجي على مدى العمر تكلفة االصول  وزيعمن اجل تيتم تحميل مصروف اإلهالك 
 باستخدام أفضل واإلهتراء العاديعوامل، مثل دورة التشغيل وبرامج الصيانة لعدة ة اإلدار تقدير اإلنتاجي وفقًا لالعمر 

 .التقديرات
 
 

 الضرائب
توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. 

تفاقات التعاقدية القائمة، الخالفات التي تنشأ بين النتائج بالنظر إلى مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة اال
الفعلية واالفتراضات، أو تغييرات في المستقبل لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب 

عواقب ، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن البتكوين مخصصات تقوم الشركةضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. 
على عوامل مختلفة، مثل  تلك المخصصات يستند. مقدار للشركةالضريبية  للربوطالمحتملة لوضع اللمسات النهائية 

 دائرةسابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية  ضريبية الخبرة لربوط
 .الضرائب

 
ة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة بمقدار المحتمل لألرباح الخاضعة يتم إدراج األصول الضريبية المؤجل

للضريبة المتاحة مقابل الخسائر التي يمكن إستخدامها. يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرارات هامة من أجل تحديد قيمة 
ح المستقبلية الخاضعة األصول الضريبية المؤجلة التي يمكن إدراجها، بناءًا على الزمن والمستوى الممكن لألربا

 للضريبة مع إستراتيجيات الخطة الضريبية المستقبلية.
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                                                      عمليات متوقفة -1

  

من أسهم التصويت بورلدكول المحدودة لالتصاالت النكا  %12963تمتلك ورلدكول المحدودة لالتصاالت نسبة 
 .)شركة خاصة( والمسجلة بسريالنكا

 

)الخاصة( خسائر المحدودة لإلتصاالت النكا والموجودة بالخارج وهي وورلدكول للمجموعة الشركة التابعة  تلقد سجل
السوق  أحوالوبمراعاة ، سريالنكافي  الهواتف العموميةبدرجة كبيرة على  اإلقبالمنذ سنوات عديدة بسبب انخفاض 

ويصنف االستثمار في  .التابعة الشركة إقفال اإلدارة دتواعتم، قررت اسهم الملكية للشركة التابعةسلبية و بسريالنكا 
  .هام على نتائج المجموعة تأثيرأي  مروليس لهذا اال .الشركة التابعة كعمليات متوقفة

 

           التقارير القطاعية  - 6
 

: قطاعات التشغيل.  8 ة موضحة أدناه وفقًا لمعيار التقرير المالي الدوليالمعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموع
اعتمادا على التقارير الداخلية حول مكونات تحديد قطاعات التشغيل  8 معيار التقرير المالي الدولييتطلب 

 للقطاعالموارد خصيص التشغيل لتالرئيسي عن قرارات مسؤول الالمجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب 
اعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد التقرير الداخلي للمجموعة يوجد تغيير في تقارير قط وتقييم أدائه. ال

 على منهج المخاطر والمنافع.
 

  المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها
 

 كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: 4132 مارس 13كما في  

 

الدولية والمحلية من الخطوط الثابتة بما في ذلك إيجارات وتركيبات الهواتف الثابتة  تقديم خدمات االتصاالت  -3
. يتضمن هذا القطاع أعمال والخدمات المقدمة من قسم تجارة الجملة وخدمات االنترنت )خطوط ثابتة وأخرى(

ابت الالسلكي خدمات الهاتف الثخدمات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت والتي تمارس أنشطة تقديم 
 وعمليات االتصاالت الدولية والهواتف العمومية وخدمة كوابل التلفزيون بدولة باكستان ودولة سريالنكا.

 

تشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقًا واآلجلة الدفع وتأجير المعدات والمبالغ  -4
خرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية الناشئة عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األ

  للمجموعة )الهاتف المتنقل(.

 

 ونتائج القطاعاتإيرادات 

 

تمثل نتائج القطاعات األرباح التي حققها كل قطاع دون تحديد إيرادات ومصروفات التمويل. تم التقرير عن هذا 
 ت. يم أداء القطاعااإلجراء إلى مجلس اإلدارة ألغراض توزيع الموارد وتقي
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 القطاعيةالنتائج واإليرادات 

 
المنتهية في ة ر فقللكانت نتائج القطاعات  .يتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقًا ألسعار السوق السائدة

 كما يلي: 0233مارس  13
 

الهاتف الثابت  

 وأخةةةةةةةةةةرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويةةةةةةةات 

 التوحيةةةةةةةةد

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

     اإليرادات

 341.434 (41) 44.616 24.112 مبيعات خارجية

 - (41.411) 4.461 34.211 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 341.434 (41.411) 41.846 82.461 اإليراداتمجموع 
  

 
 
 

 
 

 
 

 14.168 - 43.616 31.446 نتيجة القطاع

 2.183    التمويل ايرادات -صافي
 111     أخرىتشغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 24.214    الربح قبل الضريبة

 (6.314)    الضريبة
    _________ 

 12.411    ة فترربح ال
          

 
 كما يلي: 4131مارس  13المنتهية في  للفقرةكانت نتائج القطاعات 

الهاتف الثابت  

 وأخةةةةةةةةةةرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويةةةةةةةات 

 التوحيةةةةةةةةد

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

     اإليرادات

 3321123 - 411111 211168 مبيعات خارجية

 - (311111) 41414 381131 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 3321123 (311111) 481424 141111 اإليراداتمجموع 
  

 
 
 

 
 

 
 

 111884 - 411811 41132 نتيجة القطاع

 448    مويلالت ايرادات -صافي
 144     أخرىتشغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 131141    الربح قبل الضريبة

 (11148)    الضريبة
    _________ 

 461822    ة فترربح ال
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 )تابع( القطاعيةالنتائج واإليرادات 

 المدرجة بقائمة الدخل  كما يلي: 0233مارس  13المنتهية في  للفترةكانت بنود القطاع األخرى 
 
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
 

 المجموع
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 36.361 4.862 31.218 استهالك
    

 3.844 813 118 إطفاء 
  

 
 
 

 
 

 
 كما يلي: المدرجة بقائمة الدخل 4131مارس  13المنتهية في  ةفترللاألخرى كانت بنود القطاع 

    
الهاتف الثابت  

 وأخةرى
 المجموع الهاتف المتنقل

 ر.عألف  ر.عألف  ع.رألف  

 38,141 8,112 4,483 استهالك

    

 3,378 834 883  إطفاء
  

 ي:يل كمافي ذلك التاريخ هي  المنتهية للفترةرأسمالية والمصروفات ال  0233مارس  13القطاع في والتزامات  ولأص
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

 
 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 481.161 (14.664) 231.111 1161111 أصول  

 411.414 43.134 21.344 346.336 التزامات 

 13.118 - 31.413 41.641 رأسمالية مصروفات
  
المنتهية في ذلك التاريخ هي كما  ةللسنوالمصروفات الرأسمالية  0231 ديسمبر 13أصول والتزامات القطاع في  

 يلي:
 
الهاتف الثابت  

 وأخةةةةةةةةةةرى
 

 قلالهاتف المتن
تسويةةةةات 
 التوحيد

 
 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 783.418 37.837 488.823 274.828 أصول  

 433.848 27.881 87.117 333.423 التزامات 

 84.243 - 13.411 81.443 رأسمالية مصروفات
 

 صيغة التقرير الفرعي
ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع األصول والتي ال تختلف عن  .طق الجغرافيةي اعتمادا على المنايتم تقديم التقرير الفرع

 .لموقع العميلالدخل وفقا 
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 )تابع( صيغة التقرير الفرعي
 

 
 

     4132مارس  13في 

 

 سلطنة عمان

باكستان دولة 

 ودولة سريالنكا

تسويةةةةات 

 التوحيد

 

 المجموع
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 341.434 (41) 4.818 334.118 اإلجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 481.161 (14.664) 18.113 4381242 أصول  

 13.118 - 3.113 41.411 رأسمالية مصروفات

 

 

 4131مارس  13في 

 

 سلطنة عمان

باكستان دولة 

 ودولة سريالنكا

تسويةةةةات 

 التوحيد

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 332,823 - 1,783 331,788 اإلجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 731,832 73,834 81,741 883,234 أصول  

 41,444 - 871 44,734 رأسمالية مصروفات

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات - 4

 

القامة نشاطاتها  في سلطنة عمان يعتبر مجلس اإلدارة أن األراضي المستأجرة والتي تم الحصول عليها من الحكومة  )أ(
 .رةالمقامة على تلك األراضي المؤجصول المجموعة على مدار العمر االقتصادي لأل الىإلستخدام لستبقى متاحة 

 

 األصول المرهونة كضمان )ب(    

 

 30.163مليون لاير عماني ) 36.6,8لشركة تابعة تبلغ قيمتها الدفترية  مملوكهتم رهن ممتلكات وآالت ومعدات 
  .( لضمان قروض المجموعة0231ديسمبر  13: مليون لاير عماني

 

( مضمونة بتسجيل األصول  03ح ) أنظر إيضا التمويلية زام المجموعة طبقا لعقود التأجيرفإن الت، إضافة إلى ذلك
 13: مليون لاير عماني 0.183) مليون لاير عماني 0.313 الدفترية سم المؤجر والتي تبلغ قيمتهاجرة بإالمستأ
  .(0231 ديسمبر
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 المجموع

أعمال 

رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 

سيارات 

 ومعدات 

 

أثاث ومعدات 

 مكتبيةةةةةةةةةة

 

البنية و معداتال

 ةلشبكلالتحتية 

 

 

 مباني

أرض بالملكية 

 الحةةةةةةةةةةةةةرة

 

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

        

 ةتكلف       

 4132يناير  3 3.316 44.116 114.411 11.111 1.248 23.114 3.111.381

 إضافات - 2 3.648 81 41 41.166 13.118

 تحويالت - 424 11.363 381 - (18.113) -

 تحويالت إلى أصول أخرى  - - - - - (413) (413)

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية 4 82 8.881 61 18 113 4.421

 ت استبعادا - - (3.481) (31) (138) - (4.311)

        

  4132مارس  13ى ف 3.411 41.431 122.431 12.424 1.381 11.342 3.113.381

        

 استهالك       

 4132 يناير 3 - 16.164 166.111 41.348 4.411 - 816.488

 للفترةالمحمل  - 3.141 38.132 841 348 - 36.361

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 11 4.181 81 - - 4.316

 استبعادات - - (46) (36) (114) - (116)

        

   4132مارس  13ى ف - 11.264 814.412 41.613 4.141 - 846.418

        

 في صافي القيمة الدفترية       

 ير المدققة()غ 4132مارس  13 3.411 11.413 118.118 2.113 3.111 11.342 234.214
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            آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و - 4

 
 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 
 مكتبيةةةةةةةةةة

 
البنيه التحتيه 
 كهومعدات الشب

  
 

 مباني

أرض 
بالملكية 

 الحةةةةةةةةةةةةةرة

 

  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف   ر.عألف 
        

 تكلفة       

 4131يناير  3 31412 811411 1411144 141364 11441 141116 311111468
 إضافات - 41 81348 618 324 641461 611243

 ت تحويال - 81184 811164 161 34 (431128) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (41436) (41436)

 اقتناء شركه تابعه - - - 38 - - 38
 اعادة تصنيف (3) (21436) 41811 822 (4) 31434 411

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية (1) (22) (21244) (11) (11) (411) (21632)
 ت استبعادا - (11) (611311) (811) (248) - (681483)
        

     4131 ديسمبر 13ى ف 31316 441116 1141411 111111 11248 231114 311111381
        

 استهالك       

   4131 يناير 3 - 161142 8121413 481114 41331 - 8431114

 للسنةالمحمل  - 21446 811144 41418 121 - 431111

 اعادة تصنيف - (21436) 11132 128 (4) - 411

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - (41) (31413) (11) 3 - (31461)

 استبعادات - (14) (631121) (822) (116) - (611134)
        

      4131 ديسمبر 13ى ف - 161164 1661111 411348 41411 - 8161488

        

 في صافي القيمة الدفترية       

 )مدققة(   4131 ديسمبر 13 31316 121138 1311111 21444 31343 231114 1181111
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 استثمارات عقارية     -  8  
  

 المدققة  غير المدققة 
 سمبر دي 13 مارس 20 
 4102 0231 
 ر.عألف  ر.عألف  
   

 311 188 رصيد افتتاحي

   

 (24) 61 صافي فروق تحويل العملة األجنبية

   
 628  188 
   

 
 لشهرةا      - 1

 
  
   

 ,33.23 02.211 رصيد افتتاحي       
 133 - إقتناء شركة تابعة       
 (2,,)  0.221 اثر فروق تحويل العملة األجنبية      

   
 01.811 33.112    
  

 اختبار انخفاض قيمة االستثمارات بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت                       
 

القيمة القابلة  أنوجدت و الشهرة  قيمة ، أجرت المجموعة تقييما للقيمة القابلة لالسترداد من0231 ديسمبر 13في 
 .لقيمة الدفتريةا  لالسترداد تزيد عن 

 
في القيمة إحتساب  على اعتمادا ،تم تقييم القيمة القابلة لالسترداد من االستثمار بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت

بنسبة   خصمفترة خمس سنوات ومعدل ال نوالتي تستخدم تقدير التدفق النقدي اعتمادا على التنبؤات المالية ع اإلستخدام
 %1 فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نمو ثابت بمعدل تجاوزتم تقدير التدفق النقدي الذي يو  .في السنة  3,93%

في  احتساب القيمة أن اإلدارةترى  .نمو األعمال على المدى البعيد معدل متوسط ل اتقدير   يمثلوالذي  في السنة
 %00 ىإل رأس المال  تكلفة  زيادة فيال إن .لرأس الماتكلفة التدفق النقدي ول إلىبالنسبة  الحساسية  ةعالي اإٍلستخدام

جميع بقاء  بإفتراض 0233  مارس 13في  مانيع لاير ( مليونين0) القيمة بمبلغفي انخفاض خسارة  اسينتج عنهكان 
  .المتغيرات اآلخرى ثابتة
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                                                                                                      غير الملموسةاألصول األخرى    -31
  

 

 

 

 تراخيص

حقوق ملكية 

وبراءة فكرية 

 اختراع

 

 برامج

 حاسب آلي

تناء تكاليف اق

 مشتركين

حق إستخدام 

غير قابل 

 لإللغاء

 

 

 المجموع

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

       التكلفة

 621121 11314 - 341111 6 811681 4131يناير  3في 

 41121 - 383 41166 - - اإلضافات خالل السنة

 (411) - - (411) - - اعادة تصنيف

 12 - - 12 - - تعديالت

 (611) (414) - (1) - (111) صافى فروق تحويل العمالت األجنبية

       

 681116 41661 383 311411 6 811441 )مدققة( 4131 ديسمبر 13في 

       

 681116 41661 383 311411 6 811441  4132 يناير 3في 

 317 - - 317 - - تحويالت

 3.331 448 - 3 3 888 األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

       

 64.111 1.341 383 31.664 1 82.346   )غير مدققة( 4132مارس  13في 

       

       اإلطفاء

 211114 111 - 321161 6 461648 4131يناير  3في 

 81831 311 383 41316 - 21111 سنةالمحمل خالل ال

 (411) - - (411) - - اعادة تصنيف

 (311) (11) - - (4) (316)  األجنبية لعمالتصافي فروق تحويل ا

       

 211124 111 383 381121 8 141441 )مدققة(  4131 ديسمبر 13في 

       

 211124 111 383 381121 8 141441 4132يناير  3في 

 3.823 11 - 141 - 3.134 الفترةالمحمل خالل 

 124 81 - 4 3 441  األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

       

 13.141 881 383 38.842 4 12.182   مدققه()غير  4132مارس  13في 

       

       صافي القيمة الدفترية

  4132 مارس 13في 

   )غير المدققة(

 

11.182 

 

4 

 

1.416 

 

- 

 

4.118 

 

11.611 
       

 4131ديسمبر  13في 

 )مدققه( 

11,247 4 1,343 - 4,143 13,833 

       
 

( تمت رسملته خالل 0231 مارس 13لاير عماني :   ألف 38لاير عماني ) الف 33لفترة مبلغ ا المحمل خالليتضمن 
 .الفترة

لتمويل للمحدود ، وهو المؤتمن على شهادة ا  لإلستثمار تم التنازل عن ترخيص الشركة التابعة الى بنك آي جي آي
 13: مليون لاير عماني 3.8مليون لاير عماني ) 6.0خيص هي القيمة الدفترية للتر  (03)االيضاح  1رقم  ألجل 
 (.0231ديسمبر
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  في  ركات  قيقة رستثماا     - 33

 

 االستحواذ والقيم الدفترية لالستثمارات في الشركات الشقيقة : الالحقة علىفيما يلي نصيب الشركة في األرباح      (أ)
 

 المدققة  غير المدققة  
 0231ديسمبر  13 4102مارس  20 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

 393,3 6.118 اإلفتتاحيالرصيد 
 39611 061 من النتائجالحصة 

    (2,) (681) توزيعات أرباح مستلمة
 69118 6.461 اإلقفالرصيد 

   

 

 .ع ، المدرجة بسوق مسقط لألوراق القيمة العادلة الستثمار الشركة األم بالشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش.م.ع      (ب)
 لاير ُعماني(. 32.680,.,:  0231ديسمبر  13) ريةةال ُعمةةاني 3293219183 المالية .  تبةلغ           

 

 ملخص النتائج المالية للشركات الشقيقة األساسية كما يلي:      (ج)

 

 

 

 

 أصول 

 

 التزامات

 

 نسبة أرباح إيرادات

 الحيازة ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     % 

          4132مارس  13

 21118 121 1.843 38.441 48.111 الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

      ش.م.ع.ع

 21 14 648 211 4.141 ش.م.مخط المعلومات 

 

 4131مارس  13

 41,442 الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 

 

34,843 8,843 341                    21.43 

      ش.م.ع.ع

 ش.م.مخط المعلومات 

 

 4131ديسمبر  13

3,747 138 874 81 28 

      الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 21,43 2,412 47,183 38,481 11,473 ش.م.ع.ع

 28 421 4,437 818 3,488 ش.م.مخط المعلومات 
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 4132مارس  13في  كما            

   

 المالية األخرى األصول    - 34

 

 غير المتداولة المتداولة 
 المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة  
مارس  20 

4102 
ديسمبر  13

0231  
مارس  20

4102 
ديسمبر  13

0231  
 ف ر.عأل ألف ر.ع ألف ر.ع ع.ألف ر 
     

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
    أو الخسارة

     
أصول ماليةة مصةنفة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل الةربح 

 أو الخسارة )أ(
- - 06.116 36.0,, 

     
 - - 33.361 01.188 االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة )ب(

     
     بها  استثمارات متاحة للبيع محتفظ 

     بالتكلفة 
 831 812 - - )ج( وأسهم غير مدرجه صندوق استثمار مشترك

     
     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالقيمة العادلة 
 033 468 123 261 استثمارات مدرجة

     
     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 33.1,3 01.110 - - سندات )د(
     
     دائع طويلة األجل بالتكلفةو 

 1 - ,1 81 ودائع لدى مؤسسات مالية
 - - ,38 4.411 ودائع ضمان )هة(

 6.222 6.111 133.,6 62.411 ودائع ثابتة بالبنوك )و(
 038 424 3 48 أخرى

     ذمم مدينة طويلة األجل
 611 4.840 - - ذمم تجارية مدينة

     
     لمطفأةقروض محتفظ بها بالتكلفة ا

 03 41 333 012 قروض وسلفيات للموظفين )ز(
     
 82.111 83.,32 24.168 32.320 
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 أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (أ)
القيمة الدفترية   

 13 فيكما 

 4131ديسمبر 

 ()الخسائر/األرباح

المدرنجه بقائمة 

 الدخل

القيمة الدفترية 

  13 فيكما 

 4132 مارس

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

    مدرنجةغير 

 1حقةةةوق ملكيةةةه )أدوات ماليةةةة مسةةةتوى 

 (27إيضاح 

2.144 (44) 2.446 

 31.434 881 31.314 إستثمار مشتركةق يداصن
    

 32.211 283 32.121 

 مدرنجةال أدوات الملكية

 المدرجة اإلستثمارات أسهم في اإلستثمار

  

3.621 

 

(2) 

 

3.618 

 38.411 277 38.448 
    

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  (ب)
 تمثل االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة األوراق المالية المتداولة في السوق. يتم تقييم هذه االستثمارات وفقًا لسعر التداول  
 بتاريخ التقرير.   
 ات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة استثمار )ج(

نةةةاقص  درج االسةةةتثمارات بالتكلفةةةةوتةةة ،وأسةةةهم غيةةةر مدرجةةةه ت المتاحةةةة للبيةةةع االسةةةتثمارات فةةةي صةةةندوق اسةةةتثمار مشةةةتركتمثةةةل االسةةةتثمارا  
 .إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة

 
 ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال )د(

 . يما يليكما هو مبين ف المحتفظ بها لالستحقاق تمثل اإلستثمار في سندات االستثمارات  
   المدققه غير المدققه 

 اإلستحقاق الحقيقىمعدل الفائدة  ديسمبر 13 مارس 13 
  )سنة(  )سنويا( ع.ألف ر ر.عألف  

     ومدرنجةغير متداولة 
 4138 %6 8,773 11443  سندات

 4134 %111 3,241 3,241 سندات ثانوية
        مدرنجةغير وغير متداولة 
 4136 %1.414 8 ,111 11111 سندات ثانوية 
 4136 %1 3.111 3.111 سندات إسالمية 
 4138 %2.1 311 811 سندات ثانوية
 4134 %8.1 4.111 4.111 سندات ثانوية

      

 31.413 38.743   
 ================================================================================================== ====================================================================================================   

  ضمانودائع  )هة(          

 البنوك مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية مختلفة. الودائع لدى تشمل ودائع الضمان على  
 

 الودائع الثابتة  )و( 

 .(0231عام  %1في السنة ) % 1ويبلغ المتوسط المرجح للفائدة على هذه الودائع  .الثابتة بالبنوك التجاريةالودائع  إيداعيتم   
 

 القروض والسلفيات إلى الموظفين )ز( 

 تمنح القروض والسلفيات إلى الموظفين دون اخذ ضمانات وبدون فوائد وتتضمن السلفيات إلى موظفي اإلدارة  
 (.لاير عماني مليون 2.268:  0231مليون لاير عماني )عام  2.280تابعة بمبلغ العليا بإحدى الشركات ال
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 مخزون    - 02
 المدققة  غير المدققة 
 ديسمبر 20 مارس 20 
 4102 0231 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

 31,482 00.242 مخزون وقطع غيار

 19088 2.012 بطاقات مدفوعة األجر مسبقا وأجهزة الهاتف النقال
 02.601 32,424 

       (1,213) (2.248) مخصص تقادم المخزون
 00.081 31,813    
   
 حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:   

 1,434 2.216 اإلفتتاحيالرصيد 
 141 - السنة   /ل الفترهالمحمل خال

 (884) - السنة  /الفتره المشطوب خالل
 (32) 44 تحويل العملة االجنبيةفروق  صافي 

   

    1,213 2.248 اإلقفالرصيد 
  

       خرىاألمدينة ال ذممالمدينة و الذمم التجارية ال - 32
 

   
 82.812 12.111 مبالغ مستحقة من عمالء

 13,838 20.122 ع.ع.م.ركة ُعمان لالستثمارات والتمويل شمبالغ مستحقة من ش
 43,877 41.441 مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

    3.333 0.110 ذمم مدينة أخرى

 006.181 332.828 

 (24,481) (21.868) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

 66.104 38.448 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   3,832 6.101 مبالغ مدفوعة مقدماً 
 12.641 73.814 
   

 
 (.0)ب( ) 31باإليضاح الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة                     
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         رأس المال وتوزيعات األرباح     - 31
 

( 13292229222: 0230ديسمبر  13سهةم عةادي ) 13292229222  علىرأس المال المصرح به والمصدر  شتملي 
لاير عماني( مدفوعة بالكامل. ووفقًا للقرار الوزاري  29322:  0231ديسمبر  13لاير ُعماني ) 29322قيمة كل منها 

م. خفضت القيمة االسمية لكل سهم من 0223يناير  38 بتاريخ 1/0223رقم  تخذه مجلس الوزراء في اجتماعهالذي ا
من  %32 ال تقل عن لاير ُعماني. بالنسبة إلى مساهمى الشركة األم الذين يملكون نسبة 29322لاير ُعماني واحد إلى 

 أسهم الشركة األم في تاريخ التقرير كما يلي:
 

    4132مارس  13  4131ديسمبر  13
  عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة %
     
 حكومة سلطنة ُعمان             21114111111 81.1 848 ,111, 111 71

 
 0233مارس  03، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ  0231بالنسبة الى العام 
(   0230لاير عماني للسهم عام  29213لاير عماني للسهم الواحد ) 29213بمبلغ  نهائيه اح نقديةعلى توزيعات أرب

 .(0230مليون لاير عماني عام  36.03مليون لاير عماني ) 36903قيمتها 
 

مارس  13من حصتها بالشركة من خالل اإلكتتاب العام. في  %,3، أعلنت الحكومة بيع 0231سبتمبر  31بتاريخ 
والمخصصة للمؤسسات والمستثمرين ذو أرصدة مالية عالية. تم اإلنتهاء من ة األسهم من ملكي %3.,تم بيع  0233

 .0233المتبقية في ابريل عام  %3.,تخصيص 
 

 
 القانوني حتياطياال -38
 

لحساب  ركة من أرباح السنة للش %32م وتعديالته، ُتجنب سنويًا 3,13وفقًا لقانون الشركات التجارية الُعماني لسنة 
هذا . العماني المدفوع الخاص بالكيانمال الثلث رأس  يساوي على األقلرصيده المتراكم صبح حتى ي االحتياطيهذا 

  غير قابل للتوزيع. االحتياطي
 

 

 ختيارياال حتياطياال   - 01
 

 احتياطيية إلى ا السنو من صافي أرباحه %32األم ، تحول الشركة 3/0222ت/36وفقًا لقرار مجلس اإلدارة رقم 
على  ما أن اإلحتياطي يساويب. الخاص بالكيان مال المدفوعالنصف رأس  يساوي على األقلقابل للتوزيع حتى  اختياري

 .ف التحويلقامت الشركة بوق فقداألقل نصف رأس المال المدفوع، 
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 مساهمة رأسمالية     - 08
 

الهاتف النقال والثابت  اتصاالتم، أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت تراخيص للمجموعة لخدمات 0223فبراير  33في 
 والي.سنة على الت 03و  33لمدة و لاير عماني  0229222لاير عماني و  3229222بتكلفة قدرها 

 
، والتي حددت 0223فبراير 33مستقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  استشاريةعينت المجموعة مؤسسة 

 مليون لاير عماني تقريبًا. 339883 مبلغ والنقال القيمة العادلة لتراخيص الهاتف الثابت
 

شركة جديدة  كما كان سيطبق علىبنودها الحالية للتراخيص وفقًا ل التقديرية تم التقييم بناء على قيمة السوق المفتوح
السبب وراء تبني فرضية "شركة جديدة" هو التفرقة بين قيمة التراخيص وقيمة األصول غير  .تحصل على التراخيص

فإن القيمة الملحقة بالتراخيص ليست هي "قيمة خاصة"  و بناء عليه ،الملموسة األخرى التي تملكها المجموعة
 ال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تمتلكها المجموعة. أنها اإلدارةالتراخيص وترى بالمجموعة عن 

            
تمثل الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتصاالت، أرباح القيمة العادلة وقدرها 

 ها ضمن حقوق الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع. مليون لاير عماني والتي تم إدراج 339383
 

 تحويل العمالت األجنبية  احتياطي - 01
 

من عملة التشغيل  عند توحيد القوائم الماليةلتزامات إلوا األصولفروق سعر الصرف المتعلقة بتحويل  تسجيليتم 
 تحويل العمالت األجنبية. احتياطيفي  ةللشركة األجنبية التابعة للمجموعة إلى اللاير العماني مباشر 

 
 

 احتياطي القيمة العادلة  -41
  

المالي المعاد  األصلينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم األصول المالية المتاحة للبيع. وعندما يتم بيع 
ض قيمة االصل المالي المعاد . عند انخفاالدخلبقائمة  أيضا األصلجزء االحتياطي المتعلق بذلك  إدراجتقييمه، يتم 

 تقييمه، يتم ادراج جزء االحتياطي المتعلق بذلك االصل بقائمة الدخل.
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        14              الموحدة المرحلية ايضاحات حول القوائم المالية
 4132مارس   13في  كما
  قتراضاتاإل - 43

 المدققة غير المدققة  المدققة غير المدققة     
 

 ةالموحد
 

 العملة 
 الفائدةمعدل 
 اإلسمية

 سنة
 اإلستحقاق

 
 المتداولة

 
 غير المتداولة

 ديسمبر 13  مارس 13  ديسمبر 13  مارس 13     
    4132 4131 4132 4131 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف      

        بالتكلفة المطفأة –مضمونة 
 3.484 8.414 78 311 4131-4134 أشهر 1 لاير عمانى قرض بنكى

 %4,8ليبور+  
 سنويأ( %8)مستوى 

     

 3.348 811 - - 4131 سنويا   %8 لاير عماني ىقرض بنك
 - - 481 -  سنويا   %3 لاير عماني قرض بنكي

      أشهر 1 أمريكيدوالر   طويل األجلقرض 
 33.714 33.811 3.387 3.164 )أ( إيضاح 4136 %4,48يبور+ل  

 - 888 - 114 إيضاح )ب( 4138 سنويا   %33.28 روبية باكستانية طويل األجلقرض 
 8.821 1.861 - - إيضاح )ج( سنويا   %37,441 أمريكيدوالر  قابلة للتحويلأسهم ممتازة 

      أشهر 3 روبية باكستانية 1-ألجلتمويل  اتشهاد
 2.133 2.244 4.118 4.432 4131 %3,31يبور +ك  
 - - 1.321 1.213 - أشهر  3-1 ة باكستانيةروبي  قصيرة األجلض وقر
      سنويا %2إلى  %3.8+كيبور  

 - - 28 311 - أشهر 1 لاير عمانى سحب على المكشوف
 % 8)مستوى  %4,8ليبور+  

 سنويا(
     

 - - 343 212 - سنويا ( %3.8مستوى لاير عمانى سحب على المكشوف
 3 - 383 321 -  %4.8أشهر كيبور +  3 باكستانية روبية تمويلي إيجار اتالتزام

      سنويا    
 131 136 81 46 - سنويا   %34.348 لاير عمانى تمويلي إيجار اتالتزام

        

     211.6 331.7 481.41 312.44 
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 )تابع( قتراضاتاإل - 43
 
 طويل االنجلقرض  (أ)

المحةةدودة، البحةةرين والمةةنظم الرئيسةةي كونةةه بنةةك عسةةكري  االوفشةةورصةةرفية علةةى شةةكل تسةةهيل مةةع بنةةك عسةةكري المحةةدود، الوحةةدة الم بالعملةةة األجنبيةةة قامةةت شةةركة تابعةةة فةةي باكسةةتان بتوقيةةع قةةرض مشةةترك  
علةى المبلةغ تسةتحق الةدفع سةنويا  %390ورسةوم الرصةد بنسةبة  ، سةنويا %3913معدل فائدة ليبور لفترة ثالثة شةهور باإلضةافة إلةى  متوسط يتم إحتساب الفائدة على .يمليون دوالر أمريك 13ود بمبلغ المحد

ي لصةالح بنةك عسةكري المحةدود مقابةل ضةمانة تجاريةة مةن الشةركة األم. مةن قبةل البنةك الةوطني العمةان غيةر قابةل لاللغةاءغيةر مشةروط و عنةد اول طلةب اعتمةاد مسةتندي تحةت الطلةب المتبقى. قد تم إصدار 
قةد تةم إعةادة . ل0231يونيةو  6بتةاريخ ربةع سةنوي متسةاوي مةع فتةرة سةنتين سةماح تبةدأ  قسةط 02فةي  هةذا القةرض فةي البدايةة، يةتم إعةادة دفةع .تسةهيالتجميةع ال سةدادوستبقى هذه الترتيبات فعالة إلى أن يةتم 

   .0233يونيو  6بتاريخ قسط ربع سنوي تبدأ  36على  اآلن يسددو من قبل البنك العسكري المحدود جدولة هذا القرض 
 االجل قرض طويل (ب)

. القةرض مضةمون مةن 0233أكتةوبر  3شةهري متسةاوي تبةدأ مةن  قسةط 38 فتةرة علةى مةدى االمحةدود التةي يةتم سةداده سةميتمةن بنةك  روبية باكستانيةمليون  032 ألجل بمقدارتسهيالت  هذا القرض يمثل
 يوما. 62في غضون  ٪03مع هامش  بالتساويمشترك  رهن غير إحترازيالذي سيتم ترقيته إلى  يالترتيب األول رهن منإلى جانب  ٪32مع هامش  ألجل على الودائع حجزخالل 

 أسهم ممتازة قابلة للتحويل )ج(
 دوالر 322 قةدرها سةميةإقيمةة  لةديهاسةهم ممتةازة"( أ"، أو "أسةهم ممتةازة قابلةة للتحويةلممتةازة قابلةة للتحويةل )" تراكميةة وأسةهم التصةويت، اق لهةيحةاألجنبيةة بالةدوالر األمريكةي، ال  ةالعملةب األسةهم تمةتهذه إن 

مةن قبةل الشةركة التابعةة فةي  مةن األسةهم الصةادرةعلةى التةوالي  أمريكةي مليةون دوالر 33و  أمريكةي مليةون دوالر 02 بمقدار)المستثمر(  محدودال، تحتفظ عمانتل )الشركة األم( وبنك حبيب سهملكل  أمريكي
 باكستان.

، سةيتم الخامسة. في الذكرى السنوية الخامسةولكن في موعد ال يتجاوز الذكرى السنوية  اإلصدارمن تاريخ  األولى السنوية في أي وقت بعد الذكرى حامل السهمممارسة من قبل لل قابل خيار التحويل هوإن 
 التحويةل المحةدد أمريكةي بمعةدلمليةون دوالر  3فةي مضةاعفات مةن  أو جزئيةاً  تحويل األسةهم الممتةازة القابلةة للتحويةل كليةاً  سيتملتصويت. قابلة لإلى أسهم عادية  سهم الممتازة القابلة للتحويل إلزامياً تحويل األ
 .السنوية من الذكرى منتهيةخصم إضافي عن كل سنة ك ٪32وبالتالي زيادة بنسبة على سعر السهم بعد الذكرى السنوية األولى،  ٪32 قدره خصم بواقع يةفي االتفاق

 
 تابعة للمساهمين العاديين أيهما أعلى.الشركة ال معلنة منأرباح توزيعات أو  سنوياً  ٪,.3ي سيتم احتساب بمعدل تنقدية الغير أرباح توزيعات  لحاملي األسهميحق 

 
مسةتحقة كمةة و متراأربةاح  توزيعةات للتحويل بمبلغ المشةاركة جنبةا إلةى جنةب مةع أي الممتازة القابلة هحيث يمكن للمستثمر بيع أسهم الدوالر األمريكير البيع للمستثمر في قد وفرت عمانتل )الشركة األم( خيال

أو عنةد  السةنوية الخامسةةألسةهم الممتةازة القابلةة للتحويةل حتةى الةذكرى ل الثالثةةرى السةنوية مليةون دوالر أمريكةي مةن الةذك 3فةي مضةاعفات مةن  أو جزئيةاً  ( لعمانتل. يمكن ممارسة خيار البيع كلياً البيع)سعر 
 األسهم الممتازة القابلة للتحويل. فترةاألسهم الممتازة القابلة للتحويل في أي وقت خالل  يةوقوع أحداث الزناد كما هو محدد في اتفاق
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  مؤنجلةال ضريبةالالتزام   /)أصل( صافى - 44
 بالبنود التالية: تتعلق بقائمة الدخلالضريبي المؤجل والضريبة المؤجلة المحملة/ )المستردة(  / )االصل(صافي  االلتزام  
 
 
 

 
 
  يناير 3

4132 

محملة/ 
)مستردة( 
على قائمة 

 الدخل

 
 فروق 
العملة 
 األنجنبية

 غير المدققه
 
 مارس 13

4132 

 
 
  يناير 3

4131 

محملة/ 
)مستردة( 
على قائمة 

 الدخل

 
 

فروق العملة 
 األجنبية

 المدققه
 
 ديسمبر 13

4131 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

         الفروق المؤقتة 
 (3,238) 331 (447) (8,312) (8.416) (436) (384) (8.236) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 

 (311) 3 84 (348) (321) (6) (4) (311) خصص تقادم مخزون م
 (241) 47 81 (847) (114) (21) (14) (241) التزام منافع التقاعد
طفاء  34.133 (773) (3.811) 43.444 42.164 3.264 2.162 31.138 استهالك وا 

         
 34.121 1.661 3.433 34.311 32,431 (4,488) (311) 34,128 

         سائر الضريبية الخ

 (41,478) 3,337 (1,138) (38,147) (48.681) (4.381) (2.236) (41.446) غير المستخدمة  واالستردادات

 ______ ______ _______ ______ ______ ______ _______ ______ 

 (6.411) (111) (116) (1.448) (1,132) (8,383) 287 (8,411) 
         
 

 :كما يلي الموحد األرصدة الضريبية المؤجلة في قائمة المركز المالييتم عرض 
 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر  13 مارس 20 
 4102   0231 
 ر.عألف  ع.رألف  

 4,114 31.112 *أصل ضريبي مؤجل متعلق بشركة تابعة في باكستان
 إلتزام ضريبي مؤجل متعلق بالشركة األم 

 
(146) (3,144) 

 
 ة.ستنادا إلى خطة العمل المعتمدة للشركة التابعة، فمن المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة الكافية ستكون متاحة الستخدام الضريبة المؤجل* ا

1.448 8,411 
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 منافع التقاعد التزام   -  42
 

 :منافع التقاعد كما يلي التزامالحركة في 

 المدققة غير المدققة  
 رديسمب 13 مارس 20 
 4102 0231 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 8,148 1.610 اإلفتتاحيالرصيد 

 434 201 ( 11)إيضاح  سنه/ لل فترهالمحمل لل

 (343) (608) سنه/ ال فترهلالمدفوعات خالل ا

 43 - إقتناء شركة تابعة

 (3) - من خطة منافع محددة  ةتواريإدراج إيرادات اك

 (81) 046 فروق تحويل العملة األجنبية
   

 8,373  1.261 رصيد اإلقفال
   

 

 غير متداولة –التزامات أخرى    -  42
  

 2,338 2.161 الموردين )إيضاح أدناه( –ذمم دائنة طويلة األجل 

 388 010 ودائع طويلة األجل

   

 2.126 2,471 
   

 

 طويلة االجلمستحقات 
  

 4,347 4.466 مستحق الدفع إلى هيئة إتصاالت باكستان

 3,443 0.411 الموردين

   
 

 2.161 2,338 
   

 

 (PTA) مستحق الدفع إلى هيئة إتصاالت باكستان

المستحقة الدفع  USF( لة APCإلى هيئة إتصاالت باكستان رسوم ترويج الوصول بدون فوائد )المستحقات تمثل 
  .سنويا %36دة الفعلي بنسبة يتم خصم اإللتزام بإستخدام معدل الفائ .إلى هيئة إتصاالت باكستان

 

 الموردين

  .المبالغ المستحقة للموردين غير مضمونة وبدون فوائد
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 مبالغ مستحقة الدفع للحكومة - 41
   

 المدققة  غير المدققة  
  ديسمبر 13 مارس  20 
 4102 0231 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

 434 - رصيد مرحل

 (434) - مدفوعات خالل السنة
   

  - - 
 

برمت الشةركة االم اتفاقيةة مةع الحكومةة تتعلةق بةأي اسةتردادات مةن مخصصةات الةذمم المدينةة والتنةازالت المسةتلمة أ
وتةةةم  0223ديسةةةمبر  13مةةةن هيئةةةة تنظةةةيم االتصةةةاالت الخاصةةةة باألتةةةاوات  ورسةةةوم التةةةردد  التةةةي تةةةم تكوينهةةةا فةةةي 

 .بأن يتم تحويلها الى الحكومة الحقا  استردادها
 

 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى - 46
 

   

 44.474 01.811 ذمم  تجارية دائنة 

 8,824 2.112 مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين

 38,724 01.221 مستحقة الدفع تأمينمبالغ 

 1,722 2.041 رسوم ترخيص  مستحقة الدفع )إيضاح أ أدناه(

 18,488 22.211 مستحقات

 38,223 00.008 إيرادات مؤجلة

 7,438 1.102 فواتير مقدمة

 423 104 فوائد مستحقة

 3,813 1.611 أخرىذمم دائنة 
   
 336.121 334.111 
 

  

 

 رسوم ترخيص مستحقة الدفع (أ)
 دائرةعةن رسةوم تةرخيص الة هيئةة إتصةاالت باكسةتانمن قبل شركة تابعة إلى مستحقة الدفع تمثل رسوم الترخيص 

 .المحلية الالسلكية
 أتاوة مستحقة الدفع    - 41

 
هيئة تنظيم االتصاالت فعلى قبل ( من ترخيصي الهاتف الثابت والمتنقل والمعتمد من 3) 3وفقًا للمادة رقم 

يرادات عدا بيع معدات الربط اإلمن إجمالي  %1المرخص له أن يدفع لهيئة تنظيم االتصاالت أتاوة قدرها 
 .ومصاريف الربط البيني
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 قيمة صافي األصول  للسهم الواحد  - 48
 

تم احتساب قيمة صافي األصول  للسهم الواحد المنسوبة لمساهمي الشركة األم بقسمة صافي األصول  في تاريخ 
 على عدد األسهم القائمة كما يلي: التقرير

 
 المدققة غير المدققة  
 ديسمبر  13 مارس  20 
 4102 0231 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

 811,431 102.010 ي األصول   المنسوبة لمالكي الشركة األم )ألف ر.ع(صاف
   
   

 781,111 111,111 عدد األسهم القائمة )ألف(
   
   

 1,733 1.686 قيمة صافي األصول للسهم الواحد )ر.ع(
   
 

 البيع بالجملةإيرادات  -41
 غير المدققة غير المدققة  
 ثة فترة الثال فترة الثالثة  
 أشهر المنتهية أشهر المنتهية 
 مارس  13 مارس  20 
 4102 0231 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 329013 6.021 ايراد ادارة خارجية )إيضاح أ(
 391,0 2.121 ايراد الربط البيني )إيضاح ب(

 19630 00.211 مبيعات القدره االنتاجيه
    ,0930 4.822 أخرى 
 42.811 029311 
   

 

 .نهاء مرور المشغلين اآلخرين على شبكة المجموعةإ الناتج منتتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية فى الدخل  () أ 
 

استخدام معدات  نظير لهم المرخصالمشغلين المحليين ن ماإليرادات الناتجة في تتمثل إيرادات الربط البيني  )ب(
 .جموعةالمشغل على شبكة الم مرورإنهاء  و تكلفةرسال اإلومرافق 

 

 الربط البيني تكلفة -21
إلنهةةاء لهةةم المةةرخص الةةربط البينةةي الرسةةوم المدفوعةةة بواسةةطة المجموعةةة إلةةى المشةةغلين المحليةةين مصةةاريف تمثةةل 

 .المشغلمرور على شبكة ال
 

 تكاليف خدمات المحتوى -20
ن تقةةديم خةةدمات المصةةروفات التةةي دفعتهةةا المجموعةةة لمةةزودي خدمةةة المحتةةوى عةةتمثةةل تكةةاليف خةةدمات المحتةةوى 

 .النصوص السمعية والرسائل القصيرة إلى قنوات التلفزيون الخ
 

 إدارة خارجيةمصروفات  - 24
علةى  المةرورنهةاء إلخةارجيين  إلةى مشةغلين المصروفات التي دفعتهةا المجموعةةمصروفات اإلدارة الخارجية مثل ت

 .المشغلشبكة 
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   موظفينتكاليف ال - 11

 

 مدققةلغير ا غير المدققة  
الثالثة أشهر  

 المنتهية
الثالثة أشهر 

 المنتهية
  مارس 13 مارس  20 
 4102 0231 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 339163 02.111 رواتب وبدالت
 39223 0.110 تكاليف التأمينات االجتماعية

 ,06 201 ( 01منافع التقاعد )إيضاح 
 133 822 أخرى للموظفين منافع

   
 06.112 3691,0 
   
 

 مصروفات تشغيل وصيانة - 12

 
   

 39318 6.111 األصول   صيانة 
 393,3 2.220 تكلفة مبيعات 

 09100 4.848 رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات
 391,3 0.814 إيجار وضرائب ورسوم

 ,61 181 كهرباء ومياه
يجار مصروفات صيانة  803 810 وا 

 362 418 وقود وزيوت وشحوم
 ,11 428 نتأمي

 623 114 أخرى
   
 01.012 339010 
   
 

          مصروفات إدارية - 21
   

 382 160 تكاليف تدريب
 083 204 أتعاب استشارات مهنية

 ,,1 121 خدمات إدارية
 ,11 241 سفريات عمل

 133 224 توريدات وخدمات مكتبية
   
 4.411 39881 
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 وزيع وخصم الديون التجاريةرسوم التحصيل والت - 26
 تم بموجبهةةا إسةةناد تحصةةيلحيةةث يةةع( .ع.م.مةةع شركةةةة ُعمةةان لالسةةتثمارات والتمويةةل )ش اتفاقيةةةأبرمةةت المجموعةةة 

كافةةةة المبةةةالغ المسةةةتحقة مةةةن عمةةةالء معينةةةين فةةةي سةةةلطنة عمةةةان إلةةةى شةةةركة ُعمةةةان لالسةةةتثمارات والتمويةةةل  وخصةةةم
  .ع(.ع.م.)ش
 

وكةةةالء التحصةةةيل  ومةةةن خةةةاللالمجموعةةةة مةةةن خةةةالل مراكةةةز مةةةن هةةةؤالء العمةةةالء تحصةةةيل المبةةةالغ المسةةةتحقة يةةةتم 
شةةةركة ُعمةةةان لالسةةةتثمارات والتمويةةةةل  إلةةةى سةةةتحقة الةةةدفعمةةةن المبةةةةالغ الم التحصةةةيلخصةةةم رسةةةوم ويةةةتم  .اآلخةةةرين

  .(ش.م.ع.ع)
 

المسةةةةند  علةةةةى فئةةةةة العميةةةةل والمبةةةةالغبنةةةةاًء أعةةةةاله  االتفاقيةةةات بموجةةةةب خصةةةةم الةةةةديونرسةةةةوم  بةةةةدفعلمجموعةةةةة تقةةةوم ا
( ش.م.ع.عباإلضةةافة إلةةى ذلةةك، ونيابةةة عةةن المجموعةةة، تسةةعى شةةركة ُعمةةان لالسةةتثمارات والتمويةةل ) .تحصةةيلها

لتحصيل المبالغ المسةتحقة فيمةا يتعلةق بفةواتير المشةتركين المصةدرة قبةل بةدء التعاقةد معهةا والتةي تةدفع عنهةا رسةوم 
  .بمعدالت تختلف وفقًا لعمر المبالغ المحصلة خصم ديون

 
 .بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقًا والخدمات األخرى للمجموعة كالءو يتم أيضًا دفع رسوم توزيع إلى 

 
  تكاليف التمويلصافي إيرادات /  - 21

 المدققةغير  غير المدققة  
الثالثة أشهر  

 المنتهية
الثالثة أشهر 

 المنتهية
 مارس  13 مارس  20 
 4102 0231 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

   إيرادات التمويل
 812 0.064 إيرادات الفوائد

 310 261 إيرادات توزيعات أرباح
مكاسب القيمة العادلة علةى اسةتثمارات بالقيمةة العادلةة مةن خةالل الةربح 

 والخسارة أ
 

218 
 

3,1 
 ,,1 146 مكاسب القيمة العادلة على استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 - 4.246  تحويل العمالتمكاسب 
    13 26 مكاسب محققة على استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 1.088 3.663 
   

 
     تكاليف التمويل

 (031) - خسارة تحويل العمالت األجنبية 
    (636) (841) فوائد على القروض 

 (841) (88,)    
 2.260 116 
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 أخرى إيرادات  - 28
 لمدققةاغير  غير المدققة  
الثالثة أشهر  

 المنتهية
الثالثة أشهر 

 المنتهية
 مارس  13 مارس  20 
 4102 0231 
    ألف ر.ع ر.عألف  

 10 610 إيرادات متنوعة 
    030 081 مستردة –التزامات لم تعد مطلوبة 

 188 083 
   

 

 الضرائب - 21
 

 :علىة فترالضرائب المحملة لل تشتمل ) أ (
   

 2,738 1.288 حاليةضرائب 

 - 1.348 )إيضاح د( ضرائب متعلقة بسنوات سابقة

 (3,184) (111) ( 44ضرائب مؤجلة )إيضاح 
   

 6.314 1,143 

 

 تسوية الضرائب على الربح المحاسبةي مع الضرائب المحملة بقائمة الدخل على النحو التالي: (ب)
   
   

 19312 2,101 الضريبةة على الربةح المحاسبةي 
   يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لة:

 ,03 121 مصاريف غير قابلة للخصم
 (131) (202) خاضعة للضريبة إيرادات غير 

 - 2,016 ضرائب متعلقة بسنوات سابقة
   

 1,143 6.314  الضريبة المحملة وفقًا لقائمة الدخل 
   

 موقف الربوط الضريبية )ج( 
 .للشركة األم 0221ة حتى سنة تم االنتهاء من الربوط الضريبي

 
 ضرائب السنة السابقة (د)

 3.331 بمقةةةدار ، حصةةةلت الشةةركة علةةةى الطلةةةب مةةن الضةةةرائب0233مةةةارس عةةام  13خةةالل الفتةةةرة المنتهيةةة فةةةي 
 تةم قةدل. 0221إلى  0223 الضريبية منلسنوات لتعديل إطفاء تكلفة رخصة المحمول بالمتعلقة لاير عماني مليون 

 إضةةافي بتكةةوين مخصةةصالشةةركة  قامةةت . كةةذلك0233ت الحةةق مةةن قبةةل الشةةركة فةةي ابريةةل دفةةع الطلةةب فةةي وقةة
حتةى  إكمةال الربةوط بشةأنهاالتي لم يتم  0231إلى  0228الضريبية من لاير عماني للسنوات مليون  3.11 بمقدار
 اآلن.

 العائد األساسي للسهم الواحد - 21
 

الفتةةةرة المنسةةةوبة إلةةةي مسةةةاهمي الشةةةركة األم علةةةى المتوسةةةط تةةةم التوصةةةل لعائةةةد السةةةهم الواحةةةد بقسةةةمة صةةةافي أربةةةاح 
 .المرجح لعدد األسهم القائمة
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 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

  الموحدة المرحلية ايضاحات حول القوائم المالية
 4132مارس   13في  كما

 

28 

 أطراف ذات عالقة - 20
 

تمتلةة  التةةي  كيانةةاتس اإلدارة والأعضةةاء مجلةةو واإلدارة العليةةاتتكةةون األطةةراف ذات العالقةةة مةةن المسةةاهمين 

 .على القرارات المالية والتشغيلية الهامالتأثير  ممارسة وأ السيطرةالقدرة على  ،فيها األطراف ذات العالقة
المعةامالت التجاريةة العاديةة والتةي يةتم الةدخول فيهةا  نتيجة إلىتحتفظ المجموعة بأرصدة مع األطراف ذات العالقة 

  .فاطر متفق عليها بين األبموجب شروط وأحكام 
 فيما يلي: ةفتر ال خاللتتمثل طبيعة وقيمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة 

 

 شراء بضائع وخدمات (أ) 
 المدققةغير  غير المدققة  

  مارس 13 مارس  13 

 4132 4131 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 874 161 شركات شقيقة
 34 31 ذات عالقة أخرى أخرى أطراف

   
   

 882 111 المجموع 
    

    
   
 61 13 غير التنفيذيين – ارةمجلس اإلدأعضاء بدالت حضور       (ب)

 
 تعويضات لإلدارة العليا       ( ج) 

   

 323 216   رواتب أساسية وبدالت 
 22, 0.112 مصروفات ومنافع أخرى

 38 41 تكاليف التأمينات االجتماعية
 31 1 منافع التقاعد

   
 39110 0.148 المجموع 

    

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

 الذمم الدائنة الذمم المدينة 

 المدققة غير المدققة  المدققة غير المدققة  

 ديسمبر  13 مارس  13 ديسمبر  13 مارس  13 

 4132 4131 4132 4131 

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 3,133 641 - -  شركات شقيقة
 14 12 3,814 3.342 ذات عالقة   أخرى أطراف

     

 3.342 3,814 681 3,318 
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 ارتباطات      - 24
 

  ارتباطات (أ)

 كما يلي: أصول  ثابتة واستثماراتتتعلق بشراء  الموحدة االرتباطات التي لم يتم تكوين مخصص لها بهذه القوائم المالية
 

 المدققة غير المدققة  

 ديسمبر  13 مارس  13 

 4132 4131 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 38,188 611344 ارتباطات عن نفقات رأسمالية ثابتة
   

 31,111 1.161 استثمارات
   

   

 إحتمالية طارئةالتزامات           )ب(
 

 138 128   إعتمادات مستندية 
   

 2,438 2.818 ضمانات بنكية 
   

 11 031 ضمانات مناقصة
 321 332 ضمانات أداء

 .ندية وخطابات الضمان المذكورة أعاله في إطار سير العمل العاديصدرت االعتمادات المست  
             

 مطالبات  )ج(

بالضوابط التنظيمية ، بسبب قيود تشغيلية أو مالية إلى مخاطر فرض عقوبة من قبل  االلتزامقد تؤدي بعض حاالت عدم 
ترى دائرة  .الهيئة بفرض الغرامة فعالً  أو ما إذا ستقوم إال أنه ال يمكن حاليًا تحديد مبلغ الغرامة .هيئة تنظيم االتصاالت

الشؤون القانونية والتنظيمية بالمجموعة أن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في مرحلتها الحالية وبأنه ال يمكن توقع أو 
 .تقدير نتيجة تلك الحاالت

 
 

 االئتمانمخاطر    - 22
  

 التعرض لمخاطر االئتمان (أ)
كةةةان الحةةةد األقصةةةى لمخةةةاطر  .االئتمةةةانالدفتريةةةة لألصةةةول الماليةةةة الحةةةد األقصةةةى لمخةةةاطر القيمةةةة إجمةةةالي مثةةةل ي

 كما يلي: التقريراالئتمان بتاريخ 
   

 338.374 001,210 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 348,218 042,116 أصول مالية أخرى

 73.821 12.002 نقد وأرصدة لدى البنوك 
   
 418.440 134.211 
   

وفقًا لنوع  التقريرالمدينة األخرى بتاريخ  الذممالمدينة و التجارية كان الحد األقصى لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم 
 العميل كما يلي:

   
 131136 20.122 ع.ع.م.شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ش

 481144 20,284 مستحقات من مشغلين آخرين

 321186 04.218 مستحقات من الحكومة 

 31132 0.114 وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقاً 

 23.214 24.116 عمالء آخرين
   

 213.133 338.374 
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 االئتمان )تابع(مخاطر    - 22
 

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

  

 المدققة غير المدققة 
 0231ديسمبر  13 4102مارس  20 
  

 إجمالي
في نخفاض اإل 

 القيمة
 

 إجمالي
في نخفاض اإل

 القيمة
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 - 11,831 - 26.116 غير متأخرة

 1,312 41.443 2.686 41.822 يوم 382 –متأخرة صفر 

 881 7,321 184 2.222 يوم 163 – 383متأخرة 

 4,138 7,833 4.216 8.221 من سنة إلى سنتين

      24,228 28,837 24.842 11.118 أكثر من سنتين
     
 001.210 21.868 338.374 24,481      
 

  ,13.33مليةةةون لاير عمةةةاني ) 11.331 يتضةةةمن رصةةةيد الةةةذمم المدينةةةة للمجموعةةةة مةةةدينون بقيمةةةة دفتريةةةة قةةةدرها  (3)
تكةون المجموعةه ، لةذلك لةم التقريةر تةاريخ ريخ سدادها في( التي تجاوزت تا0231ديسمبر  13مليون لاير عماني : 

ي مبلةةغ حيةةةث أنةةه ال يوجةةةد تغيةةر هةةةام فةةي نوعيةةة االئتمةةةان وال زالةةت المبةةةالغ مصةةنفة علةةةى أنهةةا قابلةةةة ألخصةةص م
 يوما. 382والعمر المتوسط لهذه الذمم المدينة  .ال تملك المجموعة أي ضمانات مقابل تلك األرصدة .لالسترداد

 

 ي مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي:الحركة ف (4)

 

 المدققة غير المدققة  
مارس  20 

4102 
ديسمبر  13

0231 
    ر.عألف  ر.عألف  

 27,282 21.411 اإلفتتاحيالرصيد 

 (124) 616 صافي فروق تحويل العملة األجنبية

 2,134 122 المحمل للفترة / للسنة

 (3,433) (120) المسترد خالل الفترة / السنة 
   

 24,481 21.868 اإلقفال رصيد
   

 

 اعتقةةدتالمدينةةة لتسةةجيل خسةةائر االنخفةةاض فةةي القيمةةة، إال إذا  التجاريةةة يةةتم اسةةتخدام حسةةابات مخصةةص الةةذمم
 اعتبةارهفةي هةذه الحالةة فإنةه سةيتم مباشةرة شةطب المبلةغ الةذي تةم  .المبلةغ المةدين استردادالمجموعة بعدم إمكانية 

  .مقابل األصول المالية لالستردادل غير قاب
 

ديسةةمبر  13  فةةيفيمةةا يتعلةةق بالمخصصةةات التةةي تةةم تكوينهةةا فةةي حالةةة اسةةترداد الةةذمم المدينةةة فةةي وقةةت الحةةق و 
 .لهةاوتةدفع إلةى حسةاب الحكومةة تم إضةافتها سةوف ية إن رد مخصص الديون المشكوك في تحصةيلها ف، 0223
ن  تم يةة والرصةيد المتبقةيحسةاب الحكومةةة  تضةةاف الةى 0223سةمبر دي 13فةى كمةةا  ةالمكونة اتالمخصصة رد وا 

 .الدخلبقائمة  إدراجه
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  مخاطر السيولة   - 22
 :فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية ، غير متضمنة مدفوعات الفوائد

 
 

 )غير المدققه( 4102مارس  20
القيمة 
 الدفترية

 أشهر  6
 أو أقل

6 – 04  
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

       ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف   
 01.116 01.081 2.242 1,110 28.418 القروض

 - - - 104 104 الدفع فوائد مستحقة
 - 0.411 4.661 01,442 01.081 ذمم  تجارية دائنة

      مبالغ مستحقة لمشغلي
 - - - 2.112 2.112 اتصاالت آخرين

 - - 486 01,162 01,221 مستحقة الدفع  ضمانبالغ م
 - - - 22.211 22.211 مستحقات

 0.111 160 206 1,412 1,816 ذمم دائنة أخرى
 - - 1.160 - 1.160 تاوة المستحقةاأل

 - - - 16,411 16.411 توزيعات األرباح المستحقة
 010 - - - 010 التزامات أخرى طويلة األجل

       - - - 2.041 2.041 قةرسوم ترخيص مستح
 414.041 012.114 02.612 04.121 40.214       
 

 
 
     4131ديسمبر  13

القيمة 
 الدفترية

 أ هر  8
 أقلأو 

8 – 34  
  هر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  )المدققة( 
      

 411386 6.188 11111 1.613 18.422 اإلقتراضات
 - - - 128 128 فوائد مستحقة

 438 31418 31361 411112 411883 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 11624 11624 آخرين اتصاالت
 - - 341 361841 361421 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 161461 161461 مستحقات
 31884 141 416 21414 41428 ذمم دائنة أخرى

 - - - 111211 111211 المستحقة تاوةاأل
 311 - - - 311 التزامات اخرى طويلة االجل

 - - - 11422 11422 رسوم ترخيص مستحقة
      
 381.184 344.126 21134 31.413 441418 
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 مخاطر سعر الفائدة   - 21
 

 : التقريرلمجموعة بتاريخ حقة لفائدة االمست كان تحليل سعر الفائدة لألدوات المالية
   
 المدققة غير المدققة  

 ديسمبر  13 مارس  13 

 4132 4131 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

   متغيرأدوات مالية ذات سعر فائدة 

   

 (48,381) (41.131) مالية التزامات
   

 
   

   ثابتةذات سعر فائدة أدوات مالية 

   

 44,823 681128 ماليةأصول 

 (7,842) (6.121) مالية التزامات
   

 461411 43,484 
   

 

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
 

التزامةةات ماليةةة ذات سةةعر فائةةدة ثابةةت بالقيمةةة العادلةةة مةةن خةةالل األربةةاح أو و ال تحتسةةب المجموعةةة أي أصةةول 
 .لن يؤثر على األرباح أو الخسائر التقريرأسعار الفائدة في تاريخ  لذا فإن أي تغير في .الخسائر

 
 مخاطر العملة األجنبية     -26

ملكيةة والنةاتج عةن اسةتثماراتها الحقةوق  ضةمنالعمالت األجنبيةة  تقلبات أسعاريتمثل تعرض المجموعة الرئيسي ل
 . ة في باكستانتابعفي شركة 
 

 هو كاآلتي:    الموحد تاريخ قائمة المركز الماليصافي التعرض لمخاطر العمالت كما في 
 

 المدققة غير المدققة  
 ديسمبر  13 مارس  13 
 4132 4131 

 روبية باكستانية روبية باكستانية 
 ب.ألف ر ب.ألف ر 
   

 42,441,814 42.614.148 مجموع األصول 

 1,813,142 2.826.112 الشهرة

 (41,113,374) (01.111.214) مجموع االلتزامات

 (3,338,824) (0.116.118) حصص غير ُمسيِطرة
   

 6.011.144 3,182,334    
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 مخاطر العملة األجنبية )تابع(       -26
 

 :فترهالصرف الهامة التالية خالل ال تم تطبيق أسعار     
 

   روبية باكستانية 
 421.141      0233ارس م 13إلى   0233يناير  3متوسط سعر الصرف للفترة من 

 462.004     0233مارس  13سعر الصرف كما في 
  

مقابل العملة المذكورة أعاله ، كان سيؤدي ذلك إلى تخفيض حقوق  %3في حال كان اللاير العماني أقوى بنسبة 
الشةركة  ةملكية( والمنسةوبة إلةى حقةوق 0231مليةون لاير عةام  3.26مليون لاير عماني )  ,3.3بحوالي   الملكية

وتحديةةدًا أسةةعار  ثابتةةةالمتغيةةرة األخةةرى  العوامةةليفتةةرض التحليةةل أن تظةةل جميةةع . األم بالمبةةالغ الموضةةحة أعةةاله
  .الفائدة

 
 .ةعكسيلكن بصورة  سيؤثر بشكل مساو كان ، %8بنسبة الريال العماني  إنخفاض
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 لعادلة مقابل القيمة الدفتريةالقيمة ا

تقةةارب قيمهةةا الدفتريةةة كمةةا هةةو مبةةين بقائمةةة المركةةز المةةالي، مةةا عةةدا الماليةةة وااللتزامةةات  لألصةةولالقةةيم العادلةةة  
عند عدم وجود قياس للقيمةة العادلةة . تفاظ بها لالستحقاقحاألصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة والتي يتم اال

 .المالية بالتكلفةيتم قياس األصول يمكن الوثوق به، 
 

 في قائمة المركز المالي ةقياس القيمة العادلة المدرنج 

 
     يبةةين الجةةدول أدنةةاه تحلةةيال لةةألدوات الماليةةة التةةي تةةم قياسةةها بعةةد اإلدراج المبةةدئي بالقيمةةة العادلةةة ، مفصةةلة إلةةى 

 العادلة :القيمة  مدى امكانية مالحظةاعتمادا على  1إلى  3المستويات من 
 غيةةر  درجةةهالم قيةةاس المسةةتوى األول هةةو مةةن  أسةةاليب القيةةاس التةةي يةةتم الحصةةول عليهةةا مةةن األسةةعار(

 .( بأسواق نشطة ألصول أو التزامات مماثلةالمعدلة
  القيةاس التةي يةتم الحصةول عليهةا مةن مةدخالت غيةر  التةي يةتم  أسةاليبقياس المسةتوى الثةاني  هةو مةن

أو  ألصةةول والتةةي هةةي مالحظةةة بالنسةةبة الةةواردة بالمسةةتوى األول درجةةهمال األسةةعارالحصةةول عليهةةا مةةن 
التزامةةةات مماثلةةةة سةةةواء بشةةةكل مباشةةةر )"مثةةةال ذلةةةك: األسةةةعار"( أو غيةةةر مباشةةةر )"تةةةم توجيههةةةا بواسةةةطة 

 .األسعار"(
  التقيةةيم  التةةي  أسةةاليبالقيةةاس التةةي يةةتم الحصةةول عليهةةا مةةن  أسةةاليبقيةةاس المسةةتوى الثالةةث  هةةو مةةن

التةةةي يمكةةةن مالحظتهةةةةا  األسةةةواقأو االلتةةةةزام التةةةي ال تعتمةةةد  علةةةى بيانةةةةات  األصةةةلالت تتضةةةمن مةةةدخ
 المسةةتثمر فيهةةا الشةةركات سةةتثمارات بنةةاء علةةى حصةةةيةةتم تقيةةيم تلةةك اال .)مةةدخالت ال يمكةةن مالحظتهةةا(

 القيمه العادله فى نهاية فترة التقرير. صافى قيمة االصول والتى تقاربل
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  الموحدة المرحلية ايضاحات حول القوائم المالية
 4132مارس   13في  كما
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 )تابع( في قائمة المركز المالي ةقياس القيمة العادلة المدرنج   
 

 غير المدققه    
  

 المستوى 
 

 المستوى  
 

 المستوى 
 المجموع

 مارس 20
 4102 الثالث الثاني األول 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

     ة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيم
 01.104 - 01.104 - وودائع نظاميه مشتركةق استثمارات بصنادي

 2.448 2.448 - - مدرجةغير ادوات ملكية 
 0.826 - - 0.826 مدرجة  ملكيهأدوات 

     
     استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 01.188 - - 01.188 أدوات أسهم مدرجة 
     رات متاحة للبيع بالقيمة العادلةاستثما

 468 - 468 - هصناديق استثمار مشترك
      261 - - 261 مدرجة ملكيهأدوات 

 01.110 01.181 2.448 22.111 
     
 المدققه    
  

 المستوى 
 

 المستوى  
 

 المستوى 
 المجموع

 ديسمبر 13
 4131 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 31,314 - 31,314 - مشتركةق يدااستثمارات بصن

 2,148 2,148 - - أسهم غير مدرجةادوات 
 3,818 - - 3,818 ادوات ملكية مدرجة

     
     لمتاجرةل محتفظ بهااستثمارات 

 38,331 - - 38,331 مدرجة  وسندات أسهم 
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 423 - 423 - استثمار مشترك صناديق
 118 - - 118 أسهم مدرجةادوات 

     
 60,171 67,107 5,1,4 1,,770 
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