
 ع.ع.م.الُعمانية لالتصاالت ش الشركة
   3                                                                                                                   قائمة الدخل الموحدة

 4302يونيو   03للفترة المنتهية في 
  

 
 

 إيضاح

مدققة الغير 
الستة أشهر 

 منتهية في ال
يونيو  03

4302 
 

مدققة الغير 
الثالثة أشهر 
  المنتهيه فى

يونيو  03
4302 

 

 مدققةال غير
الستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 03
4300 


 مدققةال غير
 أشهر الثالثة

  فى المنتهيه
 يونيو 03

4300 
 

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

 67.233 060.632 67.793 062.050   إيرادات الخدمات 
 47.469 27.960 06.405 22.209 46 إيرادات البيع بالجملة

  407.476 007.055 406,477  042,709 
      مصروفات

 (0.260) (4.326) (0.403) (4.037)  مصروفات خدمات مشغل التجوال 
 (2.647) (6.323) (2.265) (7.274) 03 مصروفات الربط البيني
 (660) (0.440) (659) (0.440) 00 تكاليف خدمات المحتوى

 (7.630) (07.247) (5.250) (00.934) 04 إدارة خارجيةمصروفات 
 (4.063) (0.794) (0.954) (0.045)  مصروفات تسويق وإعالن

 (09.947) (00.206) (05.346) (00.740) 00 تكاليف الموظفين
 (06.936) (00.607) (09.639) (02.303) 02 مصروفات تشغيل وصيانة

 (4.036) (2.069) (4.333) (2.456) 06 مصروفات إدارية
 (03.774) (07.364) (05.966) (04.756) 7 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 (6.736) (00.002) (4.777) (03.739) 09 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية
 (647) (66) 76 55 (4ب ) 20 بالصافي -مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

 (0.933) (0.476) (0.969) (0.040) 03 إطفاء أصول غير ملموسة
 (0.309) (4.334) (0.305) (4.323)  السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيصرسوم 
 (3.049) (06.799) (5.673) (04.622) 47 أتاوة

      

  (096.003) (79.332) (076,426) (60.070) 
 00.096 92.304 04.050 96.246  أرباح التشغيل

 794 0,603 403 2.460 07 ايرادات التمويل   صافي
 230 922 0.270 0.943 00 شركات شقيقة  نتائجحصة الشركة من 

 (73) 439 564 0.473 03 أخرى )تكاليف( /إيرادات صافي 
      

 02.263 99.243 02.757 55.473  الربح قبل الضرائب
 ( 0.909) (9.624) ( 4.229) (00.440) )أ( 06 ضرائب

 03.302 66.273 46.204 90.545  ربح الفترة
      

      المنسوب إلى:
 00.200 93.643 00.472 94.604  مالكي الشركة األم

 (666) (0.363) (4.044) (4.437)  حصص غير ُمسيطرة
      

 03.302 66.273 46.204 90.545  ربح الفترة
      

 3.324 3.330 3.306 3.377 23 العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع (

 
 الموحدة المرحلية. هذه القوائم المالية من جزءا   23إلى  0 تشكل اإليضاحات المرفقة من



 2     ع.ع.م.الُعمانية لالتصاالت ش الشركة
 قائمة الدخل  الشامل الموحدة

  4302 يونيو 03للفترة المنتهية في 

مدققة الغير   
الستة أشهر 
 المنتهية في 

يونيو  03
4302 

 

مدققة الغير 
الثالثة أشهر 
المنتهيه فى  

يونيو  03
4302 

 

 مدققةال غير
الستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 03
 4300 



 مدققةال غير
 أشهر الثالثة

  فى المنتهيه
 يونيو 03

4300 
 

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

 03.302 66.273 46.204 90.545  ربح الفترة
      

      شاملة أخرى: )مصروفات( إيرادات

دخل شامل آخر سيتم تصنيفه إلى الربح أو 
  الخسارة في فترات الحقة:

    

 (030) (607) (904) 4.654 06 فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات خارجية

      

 2 (4) (57) 09 43 تغيرالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
      
      

 (076) (606) (500) 4.677  للفترة أخرىشاملة ( خسارةدخل )
      

 03.966 63,606 47.506 99.504  مجموع اإليرادات الشاملة للفترة
      

الشاملة  )المصروفات( مجموع اإليرادات

 للفترة المنسوبة إلى:

     

 00.463 66.329 00.355 97.404  مالكي الشركة األم

 (920) (0.037) (4.047) (0.433)  حصص غير ُمسيطرة 

  99.504 47.506 63.606 03.966 
      

 

 
 الموحدة المرحلية. هذه القوائم المالية من جزءا   23إلى  0 تشكل اإليضاحات المرفقة من   
 

 

  


