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المساهمون الكرام

يســرني بالنيابــة عــن مجلس إدارة الشــركة العمانيــة لالتصاالت 
ــات الشــركة  ــج عملي ــل( أن أقــدم لكــم ملخصــًا عــن نتائ )عمانت

للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م.

األداء التشغيلي للمجموعة:

اإليرادات  
إرتفعــت إجمالــي إيــرادات المجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2018م لتصــل إلــى 2186 مليــون ريــال مقارنــة 
بـــ 751.7 مليــون ريــال لنفــس الفتــرة مــن عــام 2017م، وتشــمل 
ــن  ــرادات المكتســبة مــن مجموعــة زي ــرادات المجموعــة اإلي إي
والتــي ســاهمت بإيــرادات قدرهــا 1642 مليــون ريــال. تتضمــن 
فــي المنتهيــة  الســنة  خــالل  للمجموعــة  الموحــدة   النتائــج 

31 ديســمبر 2018م علــى نتائــج مجموعــة زيــن بالكامــل، فــي 
نتائــج  علــى  2017م  لعــام  المجموعــة  نتائــج  تتضمــن  حيــن 
مجموعــة زيــن فقــط للفتــرة مــن نوفمبــر إلــى ديســمبر مــن عــام 
2017م. إضافــة إلــى ذلــك، اصبحــت شــركة زيــن الســعودية 
شــركة تابعــة لمجموعــة زيــن بســبب عمليــة اإلســتحواذ التــي 

تمــت خــالل الربــع الثالــث لعــام 2018م. 

ســجلت إيــرادات شــركة عمانتــل )غيــر شــاملة مجموعــة زيــن( 
نمــوًا بنســبة 2.6٪ لتصــل إلــى 546 مليــون ريــال مقارنــة ب  

ــرة مــن العــام الماضــي.  ــال خــالل نفــس الفت ــون ري 532.2 ملي
ــرادات النطــاق  ــى إي ــرادات بشــكل رئيســي إل ويعــود نمــو اإلي
حيــث شــهدت  الجملــة،  أعمــال  وإيــرادات  الثابــت  العريــض 
إيــرادات النطــاق العريــض الثابــت نمــوًا بنســبة 12.8٪، فيمــا 
شــهدت إيــرادات أعمــال الجملــة إرتفاعــًا بنســبة 20.8٪ ، وقــد 
واصلــت إيــرادات المكالمــات الصوتيــة إنخفاضهــا بســبب النمــو 
المتزايــد فــي إســتخدام تطبيقــات المحتــوى )OTT( العالميــة. 

المصروفات
إلــى  لتصــل  للمجموعــة  التشــغيلية  المصروفــات  إرتفعــت 
للعــام  ريــال  مليــون   619.1 مقارنــة ب  ريــال  مليــون   1774.1
زيــن  بمجموعــة  المتعلقــة  التكاليــف  بلغــت  حيــث  2017م، 

ريــال. مليــون   1331.7

شــهدت المصروفــات التشــغيلية لشــركة عمانتــل )غيــر شــاملة 
مجموعــة زيــن(  إرتفاعــًا بنســبة 0.9٪ لتصــل إلــى 445.1 مليــون 
ريــال مقارنــة ب 440.9 مليــون ريــال. ويعــزى هــذا اإلرتفــاع 
بنمــو  المرتبطــة  المصروفــات  إرتفــاع  إلــى  رئيســي  بشــكل 
قيمــة  إنخفــاض  إرتفــاع مخصــص  إلــى  باإلضافــة  اإليــرادات، 

الذمــم المدينــة. 
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األربــاح 
حققــت المجموعــة أرباحــًا صافيــة بعــد خصــم الضرائــب بلغــت 
ــال بعــد خصــم الحصــص  ــون ري ــال ) 64.8 ملي ــون ري 208.8 ملي
حققتهــا  ريــال  مليــون   99.8 ب  مقارنــة  المســيطرة(   غيــر 
المجموعــة فــي عــام 2017م )78.3 مليــون ريــال بعــد خصــم 

المســيطرة(.  غيــر  الحصــص 

يشــمل صافــي ربــح المجموعــة أعمــال مجموعــة زيــن ، التــي 
ســاهمت بمبلــغ 176 مليــون ريــال. 

بلــغ صافــي ربــح مجموعــة عمانتــل )غيــر شــامل مجموعــة زيــن( 
ــون  ــغ 75.5 ملي ــة فــي 31 ديســمبر 2018م مبل للســنة المنتهي
ريــال بالمقارنــة مــع 72.6 مليــون ريــال لــذات الفتــرة مــن العــام 
الماضــي أي بزيــادة بلغــت 4.3٪، حيــث ان إجمالــي التدفقــات 
النقديــة لتكلفــة الفائــدة المتعلقــة علــى إســتحواذ شــركة زيــن 
هــي 46.9 مليــون ريــال مقابــل توزيعــات االربــاح مــن مجموعــة 
زيــن بمبلــغ 42.6 مليــون ريــال. وقــد بلــغ إجمالــي تكلفــة الفائدة 
ريــال  مليــون   56.3 زيــن  شــركة  إســتحواذ  علــى  المتعلقــة 
تتضمــن بمــا فــي ذلــك تكاليــف اإلطفــاء المرتبطــة بالتمويــل.  

مــن  األربــاح  وتوزيعــات  الفائــدة  تكلفــة  إســتبعاد  تــم  واذا 
مجموعــة زيــن، فــإن صافــي ربــح مجموعــة عمانتــل )غيــر شــاملة 
مجموعــة زيــن( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م هــو 
89.2 مليــون ريــال  )ديســمبر 2017- 83.2 مليــون ريــال( ممــا 

يعكــس نمــوًا بنســبة٪7.2.

 31 فــي  المنتهيــة  الســنة  خــالل  الواحــد  الســهم  عائــد  بلــغ 
ديســمبر 2018م مبلغــًا قــدره 0.086 ريــال مقارنــة بعائــد قــدره 

0.104 ريــال خــالل نفــس الفتــرة مــن 2017م. 

توزيعات األرباح
أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــ�ع أربــاح بقيمــة 50 بيســة للســهم 
نســبة  وتبلــغ  للشــركة،  العامــة  الجمعيــة  لموافقــة  خاضعــة 

العوائــد 57٪ مــن أربــاح المجموعــة.

قاعدة المشتركين
بلــغ عــدد المشــتركين بالســلطنة كمــا فــي ســبتمبر 2018م  
ــون  ــة نحــو 3.494 ملي ــة والمتنقل فــي كل مــن الخدمــات الثابت
البيــ�ع  إعــادة  شــركات  لمشــتركي  شــاملة  )غيــر  مشــترك 
مشــترك  مليــون   3.501 ب  مقارنــة  عمانتــل(  مــع  المرتبطــة 
مســجاًل إنخفاضــًا بنســبة 0.2٪ عــن نفــس الفتــرة مــن عــام 
2017م. وبلــغ إجمالــي قاعــدة المشــتركين شــاملة مشــتركي 

مليــون مشــترك.  4.251 البيــ�ع  إعــادة  شــركات 

الشركات التابعة:

أكملــت  زيــن(:  )مجموعــة  المتنقلــة  االتصــاالت  شــركة 
عمانتــل خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2017م إســتحواذها 
علــى حصــة 21.9٪ فــي مجموعــة زيــن وهــي حصــة مســيطرة. 
ومنــذ ذلــك الحيــن تــم دمــج البيانــات الماليــة لشــركة عمانتــل 
مــع البيانــات الماليــة لمجموعــة زيــن واإلفصــاح عنهــا للســوق.

ســجلت عائــدات مجموعــة زيــن نمــوًا بنســبة 28٪ وصلــت إلــى 
4,4 مليــار دوالر )1.62 مليــار ريــال( لعام 2018م مقارنة بإيرادات 
ريــال(.  )1.3 مليــار  البالغــة 3.4 مليــار دوالر  المماثلــة  الفتــرة 
بلغــت األربــاح قبــل إســتقطاع الفوائــد والضريبــة واإلهــالك 
أي  ريــال(،  مليــون   646.3( دوالر  مليــار   1.7 الديــن  وإطفــاء 
بزيــادة قدرهــا 25٪. وقــد بلــغ صافــي الربــح 649 مليــون دوالر 
)250 مليــون ريــال( ، بزيــادة قدرهــا 23٪ عــن الفتــرة الســابقة. 
الربــح  زيــادة صافــي  فــي  التــي ســاهمت  العوامــل  أحــد  ان 
هــو نمــو األســواق الرئيســية وارتفــاع صافــي الربــح النقــدي 

) ٦٤٫٨ مليون ريال بعد خصم الحصص غير المسيطرة( 

صافي األرباح

ملـيـــــون٢٠٨٫٨
ريال عماني

خاضعة لموافقة الجمعية العامة للشركة

توزيعات األرباح

٥٠ بيسة
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اإليجابــي. وقــد نمــت قاعــدة المشــتركين اإلجماليــة بنســبة ٪5 
لتصــل إلــى 49 مليــون مشــترك مقابــل 46.6 مليــون مشــترك 

ــرة الســابقة. فــي الفت

ــة ش.م.م: هــي إســتثمار مشــترك  ــات الرقمي ــان للبيان عم
المدفــوع  المــال  رأس  ويبلــغ  ش.م.م.   4Trust شــركة  مــع 
للشــركة 4.75 مليــون ريــال، تمتلــك عمانتــل منهــا نســبة ٪80. 
بنهايــة ديســمبر 2018م  5.5  الشــركة  إيــرادات  بلغــت  وقــد 
مليــون ريــال محققــة نمــوًا بنســبة 7.9٪ مقارنــة بـــ 5.1 مليــون 
ريــال خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي 2017م. وقــد 
أظهــرت الشــركة تحســنا فــي األداء مــع نســبة األربــاح قبــل 
إقتطــاع الفوائــد والضرائــب واإلهــالك وإطفــاء الديــن قدرهــا 

 .٪27

حصة الشركة في السوق

تقــدر حصــة شــبكة عمانتــل مــن مشــتركي االتصــاالت المتنقلــة 
ــ�ع لشــركة عمانتــل(  فــي الســوق )شــاملة شــركات إعــادة البي
بحوالــي 56.7٪ وبحصــة إيــرادات تبلــغ 58.1٪، فيمــا تقــدر حصــة 
ــت )آجــل  ــل مــن المشــتركين فــي خدمــات الهاتــف الثاب عمانت
ومســبق الدفــع ( بنحــو 73.4٪ وبحصــة إيــرادات تقــدر بنحــو 

٪81.1

الجوائز وشهادات التقدير:

حصلت عمانتل على عدة جوائز خالل عام 2018م ومنها:

جائــزة »أفضــل مشــروع فــي الشــرق األوســط« خــالل    .1
 Global Carrier 2018 حفــل جوائــز المشــغلين العالمييــن
فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن. وقدمــت الجائــزة لشــركة 
عمانتــل إلنشــاء أول مركــز حيــادي للبيانــات وخدمــات 

الربــط البينــي للمشــغلين فــي عمــان.

فــوز عمانتــل بســتة فئــات فــي جائــزة عمــان للتحــول    .2
اتصــاالت  شــركة  أفضــل  فئــة  وهــي   ٢٠1٨ الرقمــي 
الحكومــة  وفئــة  الذكيــة  المــدن  وفئــة  بالســلطنة 
المعلومــات  تقنيــة  وفئــة  اإلبتــكار  وفئــة  اإللكترونيــة 
ــزة أفضــل شــركة فــي أغلــب  واالتصــاالت إضافــة إلــى جائ
الفئــات، وذلــك خــالل مؤتمــر عمــان الثانــي لإلبتــكار فــي 

االتصــاالت.

إختيــار عمانتــل العالمــة التجاريــة األكثــر موثوقيــة فــي    .3
األكثــر  العمانيــة  التجاريــة  والعالمــة  االتصــاالت  قطــاع 
عمــان  مجلــة  أجرتــه  الــذي  اإلســتبيان  فــي   موثوقيــة 

إيكونوميك ريفيو.

جائــزة أفضــل شــركة فــي مجال عالقــات المســتثمرين    .4
وعلــى جائــزة أفضــل شــخصية فــي مجــال عالقــات 
المســتثمرين فــي الســلطنة لعــام 2018م وذلــك ضمــن 
حفــل توزيــ�ع جوائــز جمعيــة الشــرق األوســط لعالقــات 

ــي.  ــة دب ــذي عقــد فــي مدين المســتثمرين ال

المسؤولية اإلجتماعية:

ــة، دشــنت  ــم بدعــم المجتمــع والبيئ ــا الدائ  فــي إطــار إلتزامه
عمانتــل عــدد مــن مبــادرات فــي إطــار المســؤولية اإلجتماعيــة 
وقدمــت الدعــم لعــدد مــن المؤسســات والبرامــج، وفيمــا يلــي 
قائمــة بأهــم المبــادرات واألنشــطة التــي تمــت خــالل عــام 

2018م:

ــم:  ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــم م ــرة تفاه ــ�ع مذك توقي   -1
تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي  البرامــج  مــن  العديــد  تتضمــن 
وتحســين قطــاع التعليــم ومــن أهمهــا أولمبيــاد عمانتــل 
الطاقــة  ومختبــر  لالبتــكار  عمانتــل  وحافلــة  للبرمجــة، 

البرامــج. مــن  وغيرهــا  المتجــددة 

 :»Ideation Program« األفــكار  لتحويــل  برنامــج   -٢
ــي لألعمــال  ــز الوطن ــل بالتعــاون مــع المرك طرحــت عمانت
ورواد  الموهوبيــن  الطلبــة  يســتهدف  جديــد  برنامــج 
األعمــال الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدة فــي تحويــل 

تجاريــة. مشــاري�ع  إلــى  أفكارهــم 

مــن  كل  مــع  وبالشــراكة  عمانتــل  أطلقــت   :OmHub  -3
العمانيــة  النفــط  وشــركة  لألعمــال  الوطنــي  المركــز 
الهنديــة للســماد “اوميفكــو” مركــز  العمانيــة  والشــركة 
الموهوبيــن  األعمــال  رواد  ســيحتضن  الــذي   OmHub
إلــى  يحتاجــون  الذيــن  المحتمليــن  المشــاري�ع  وأصحــاب 
المســاعدة فــي تمكيــن أعمالهــم التجاريــة واإلستشــارات 
المركــز  ويقــدم  أعمالهــم،  لتســيير  واللوجســتية  الفنيــة 

أيضــًا فــرص تدريبيــة فــي عــدة مجــاالت.

المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــ�ع    -4
للطفولــة »اليونيســف« لدعــم برامــج رعايــة الطفولــة فــي 
ــن  ــة لتمكي ــول االتصــاالت الذكي ــر حل ــر توفي الســلطنة عب
المنظمــة مــن اتبــاع نهــج أكثــر إبتــكارًا لتعزيــز مبادراتهــا 
المختلفــة لرعايــة الطفولــة والترويــج لهــا بطريقــة فعالــة.

ــا المعلومــات واإلتصــاالت  المنافســة فــي تكنولوجي   -٥
مشــاري�ع  تحويــل  إلــى  البرنامــج  هــذا  ي�هــدف   :)ICT(
واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي  التخــرج 
)ICT( الــى شــركات ناشــئة  وتقــوم عمانتــل بدعــم هــذه 
الشــركات مــن خــالل توفيــر المبلــغ التأسيســي لهــا، وقــد 
تــم اإلعــالن عــن المشــاري�ع الثالثــة الفائــزة فــي البرنامــج. 

العاملــة  الجمعيــات  لدعــم  جهودهــا  عمانتــل  واصلــت    -6
فــي المجــال الخيــري حيــث قامــت بدعــم جمعيــة الرحمــة 
وجمعيــة دار العطــاء إضافــة إلــى دعــم حملــة فــك كربــة 
التــي نظمتهــا الجمعيــة العمانيــة للمحاميــن، كمــا شــاركت 
تقنيــة  مجــاالت  فــي  الخريجيــن  تدريــب  برنامــج  فــي 
مــع شــركة هــواوي. بالتعــاون  المعلومــات واالتصــاالت 
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بطولــة كــرة الســلة للمعاقيــن للمــرة الثانيــة التــي نظمتهــا 
 Tecothermالتبريــد أجهــزة  توفيــر  البارالمبيــة،  اللجنــة 
الحملــة  فــي  المشــاركة  صحــار،  لمستشــفى   «  »Neo
الوطنيــة للتشــجي�ع علــى التبــرع بالــدم، إطــالق برنامــج 
»مهنتــي« لتدريــب 100 باحــث عــن عمــل فــي مهنــة بيــ�ع 
وإصــالح الهواتــف النقالــة بخمــس محافظــات، المشــاركة 
للتوعيــة  عشــر  الخامــس  الســنوي  الماراثــون  فــي 
ــة للســرطان،  ــة العماني ــه الجمعي ــذي نظمت بالســرطان ال
للســنة  عمــان  تحــدي  برنامــج  رعايــة  فــي  المشــاركة 

التوالــي. الخامســة علــى 

الرؤية المستقبلية
األساســية  اإليــرادات  شــهدت  2018م،  الثالــث  الربــع  منــذ 
الركــود  إلــى  ذلــك  ويعــود  تباطــؤ  االتصــاالت  لســوق 
ســوق  إيــرادات  أظهــرت  2018م،  عــام  وفــي  اإلقتصــادي. 
أو  محــدودة  نمــو  عالمــات  األساســية  االتصــاالت  خدمــات 
حتــى إنخفــاض طفيــف، ال ســيما فــي مجــال الهاتــف المتنقــل 
يعوضهــا النمــو الجزئــي فــي خدمــات الهاتــف الثابــت، ويعــود 
القــوة  إنخفــاض  إلــى  الســوق  فــي  الركــود  فــي  الســبب 
الشــرائية باإلضافــة إلــى الركــود فــي النمــو الســكاني والتغييــر 
العوامــل  هــذه  تتأثــر  وســوف  الســكانية،  التركيبــة  فــي 
ــن المشــغلين  ــاد حــدة المنافســة بي ــر بســبب إزدي بشــكل أكب
ــى التعجــل فــي إدخــال مشــغلين جــدد  ــن باإلضافــة إل الحاليي
ثالــث  ترخيــص  تقديــم  المثــال:  ســبيل  علــى  الســوق،  فــي 
العمانيــة  للشــركة  الجديــد  والترخيــص  المتنقلــة  لالتصــاالت 
البينــي،  للنطــاق العريــض والنظــام الجديــد للنفــاذ والربــط 
ومــن المتوقــع أن يــؤدي التراجــع فــي ســوق االتصــاالت إلــى 

حــد نمــو اإليــرادات علــى جميــ�ع المشــغلين. 

ــة فــي خدمــات  ــى األســواق التقليدي تســتمر الضغوطــات عل
االتصــاالت نتيجــة لتوســع الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات 
توفيــر المحتــوى )OTT( علــى مســتوى العالــم والســلطنة، 
وســائل  فــي  للبيانــات  اإلســتخدام  إرتفــاع  خاصــة  وبصفــة 
توفــر  كانــت  وإن  المحتــوى  وتدفــق  اإلجتماعــي  التواصــل 
فــرص للنمــو إال انهــا تفــرض تحديــات علــى المشــغلين فــي 
الســلطنة. ويــؤدي النمــو فــي إســتهالك البيانــات فــي كل من 
الخدمــات الثابتــة والمتنقلــة إلــى زيــادة الطلــب علــى خدمــات 
النطــاق العريــض والتــي توفــر فــرص لنمــو اإليــرادات. وفــي 
ــة وســيطرة  نفــس الوقــت إن إنتشــار توفــر الخدمــات المجاني
شــركات توفيــر المحتــوى مــع القــدرة علــى اإلســتفادة مــن 
ألنظمــة  يخضعــون  أنهــم  مــن  بالرغــم  المشــتركين  قاعــدة 
محليــة محــددة يجعــل مــن الصعــب علــى شــركات االتصــاالت 
المحليــة المنافســة علــى الخدمــات ذات القيمــة المضافــة. 
ــاء البنيــة األساســية الالزمــة لدعــم  وعــالوة علــى ذلــك إن بن
هــذا الطلــب ال يــزال يشــكل عبئــًا كبيــرًا علــى المشــغلين ممــا 

يشــكل ضغطــًا كبيــرًا علــى مســتويات هوامــش الربــح.

مجتمعــة  أعــاله  إلي�هــا  المشــار  الســوق  متغيــرات  تشــكل 
مســتويات  علــى  الحفــاظ  فــي  المشــغلين  علــى  تحديــات 
اإلســتثمار واألربــاح الحاليــة، ويشــكل ســلوك المســتخدمين 
ــو مجــااًل للنمــو  ــات الفيدي خاصــة المتعلــق بإســتهالك محتوي
فــي إســتهالك البيانــات )الثابــت والنقــال معــًا( وهــو مــا يعــد 
فرصــة لتنميــة اإليــرادات إال أنــه فــي ذات الوقــت يشــكل تحديًا 
يتمثــل فــي مواصلــة اإلســتثمار فــي توســعة البنيــة األساســية 

لدعــم النمــو فــي الطلــب. 

إن تنفيــذ إســتراتيجية »عمانتــل 3.0« يشــكل األداة األساســية 
الســوق  فــي  التنافســي  وضعهــا  علــى  للمحافظــة  للشــركة 
مــن  حصتنــا  نمــو  علــى  نركــز  حيــث  متغيراتــه،  مــع  والتعامــل 
القيمــة  وتعزيــز  االتصــاالت  لخدمــات  المجمــل  اإلســتهالك 
المقدمــة للمشــتركين مــن خــالل التميــز فــي خدمــة المشــتركين 
والتوســع فــي الخدمــات غيــر التقليديــة كتقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت للمشــتركين مــن الشــركات والحكومــة، وســيمكننا 
ذلــك مــن ضمــان تعزيــز وضــع الشــركة التنافســي فــي الســوق، 
كمــا نواصــل اإلســتثمار فــي توســعة شــبكاتنا لمقابلــة النمــو فــي 
الطلــب علــى خدمــات البيانــات وتطويــر تجربــة المشــترك، كمــا 
إن إســتراتيجيتنا المتعلقــة بناقــل الحركــة لمشــغلي االتصــاالت 
والتــي هــي جــزء مــن منظومــة تطويــر خدمــات الجملة ســتمكننا 
مــن تقديــم أفضــل ربــط لشــركات االتصــاالت العالميــة. كذلــك 
وفــي إطــار ترشــيد المصروفــات فــإن الشــركة تقــوم بعــدد مــن 

ــح. الجهــود لتعويــض اإلنخفــاض فــي هوامــش الرب

ــى حصــة فــي  ــك، فــإن إســتحواذ الشــركة عل ــى ذل عــالوة عل
مجموعــة »زيــن« ســيمكن الشــركة مــن تنويــ�ع مصــادر إيراداتهــا 
وسيســاهم فــي إيجــاد قيمــة مضافــة لمســاهمي الشــركتين 
كمــا ســيوفر فــرص لتحقيــق التكامــل بيــن الشــركتين إضافــة 
ــر فــي الســوق  ــة أكب ــة للمنافســة بفاعلي ــة قوي ــى إيجــاد بني إل
والتغلــب علــى مخاطــر التواجــد فــي ســوق وحيــد وسيســاهم 
فــي إيجــاد خدمــات وتســهيالت يســتفيد منهــا المشــتركين 

ــرة المقبلــة.  بالشــركة خــالل الفت

تقييم أداء مجلس اإلدارة
العامــة،  المســاهمة  الشــركات  مــع ميثــاق حوكمــة  تماشــيًا 
ــخ 28 مــارس  ــة العامــة للشــركة المنعقــدة بتاري عينــت الجمعي
لتقييــم  Protiviti كجهــة مســتقلة  2018م شــركة بروتيفيتــي 
المعاييــر  للعــام 2018م وذلــك حســب  أداء مجلــس اإلدارة 
المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة. وقــد انهــت 
تقريــر  وارســلوا  والتقييــم  المراجعــة  اعمــال   Protiviti شــركة 
ــس اإلدارة مــع  ــدس رئيــس مجل ــى ســعادة المهن متكامــل ال
التقريــر  مــن  نســخة  المجلــس،  أداء  لتحســين  الفــرص  بيــان 

مرفــق بجــدول أعمــال الجمعيــة.
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شكر وتقدير
الفرصــة  هــذه  أغتنــم  أن  اإلدارة  مجلــس  عــن  بالنيابــة  أود 
الكــرام  لمســاهمينا  والتقديــر  الشــكر  خالــص  عــن  لإلعــراب 
ــذي ســاعدنا  ــى دعمهــم المســتمر ال ــاء عل ومشــتركينا األوفي
ــود أن نعــرب عــن  ــازة، كمــا ن ــج الممت ــق هــذه النتائ فــي تحقي
ــى تفاني�هــم  ــة وموظفــي الشــركة عل ــإلدارة التنفيذي ــا ل تقديرن
ــأن مجموعــة  ــى ثقــة تامــة ب ــا عل وإخالصهــم فــي العمــل. وإنن
الجيــد  األداء  هــذا  مواصلــة  مــن  تتمكــن  ســوف  عمانتــل 

وســتتمكن مــن بلــوغ مســتويات أعلــى مــن التميــز. 

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  نيابــة  يشــرفني  الختــام،  وفــي 
وكافــة العامليــن بالشــركة أن أعــرب عــن خالــص الشــكر وعظيــم 
الجاللــة  صاحــب  حضــرة  لموالنــا  الســامي  للمقــام  اإلمتنــان 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم - حفظــه اللــه ورعــاه- 
علــى قيادتــه الحكيمــة لهــذا البلــد العزيــز داعيــن اللــه عزوجــل 
ــادة  ــة لقي ــة والعافي ــه بالصح ــه ويمتع ــر جاللت ــي عم ــد ف أن يم

مســيرة الخيــر والنمــاء لعمــان وشــعبها.   

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي 
رئيس مجلس اإلدارة 
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1( سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي

2( الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري

3( الفاضل/ عبد القادر عسقالن

4( الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني

5( المهندس/ محمد بن حمد المسكري

6( الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي

7( الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني

8( المهندس/ مطر بن سيف المعمري

9( السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي

13 2

987
654

أعضاء
مجلس
اإلدارة
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تقرير تنظيم 
وإدارة الشركة
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مبادئ وأسس التنظيم
تعتمــد الشــركة العمانيــة لالتصــاالت ش.م.ع.ع فلســفة االلتــزام بأعلــى معاييــر ميثــاق تنظيــم وإدارة الشــركات المســاهمة العامــة 
فــي كافــة أنشــطتها، ولتحقيــق هــذا الهــدف، فقــد اعتمــدت الشــركة أســس ميثــاق تنظيــم وإدارة الشــركات المســاهمة العامــة 
فيمــا يخــص تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، والتأكــد مــن كفــاءة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي كافــة المجــاالت التــي تخــص 

عمليــات الشــركة، والشــفافية فــي التعامــالت التجاريــة. 

سياسة اإلفصاح 
إن الشــركة ملتزمــة بالمعاييــر واألحــكام التوجي�هيــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بشــأن اإلفصــاح عــن المعلومــات 
الجوهريــة، كمــا أن الشــركة ملتزمــة بتطبيــق القوانيــن واألنظمــة الصــادرة مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت. وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة 

العمــل بقواعــد وشــروط اإلفصــاح الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

مجلس اإلدارة: 
تشكيل المجلس:   -1

يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء، خمســة يمثلــون حصــة الحكومــة مــن بينهــم رئيــس مجلــس اإلدارة، وأربعــة تــم انتخابهــم 
عــن طريــق الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة، علــى النحــو التالــي:

العضوية في صفة التمثيلالصفةاسم عضو مجلس اإلدارة
لجان أخرى

العضوية في 
مجالس إدارة 

شركات مساهمة 
عامة أخرى

حضور االجتماع 
السنوي

األخير

سعادة المهندس/ سلطان 
بن حمدون الحارثي

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي ومستقل 
ويمثل حصة الحكومة

لم يحضر-1

الفاضل/ سـعود بن أحـمــــــد 
النهـــاري

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي ومستقل 
من المساهمين 

حضر21

الفاضل/ عبد القادر بن أحمد 
عسقــــــالن

عضو 
غير تنفيذي ومستقل 
ويمثل حصة الحكومة

حضر-2

الفاضل/ مهدي بن محمد 
جواد العبدواني

عضو
غير تنفيذي و 

وغير مستقل من 
المساهمين

حضر32

الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم 
الحرمــــي 

عضو
غير تنفيذي ومستقل 
ويمثل حصة الحكومة

حضر-1

المهندس/ مطر بن سيف 
المعمــــري

عضو
غير تنفيذي ومستقل 
ويمثل حصة الحكومة

حضر-2

المهندس/ محمد بن حمد 
المسكــري 

عضو
غير تنفيذي ومستقل 
ويمثل حصة الحكومة

حضر-2

الشيخ/ أيمن بن أحـمد 
الحوسنـــي 

عضو
غير تنفيذي ومستقل  

يمثل مجموعة القرم 
التجارية

لم يحضر13

السيد/ زكي بن هالل 
البوسعيــدي

عضو
غير تنفيذي ومستقل 

من المساهمين
لم يحضر21
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:   -٢

ســعادة المهنــدس/ ســلطان بــن حمــدون الحارثــي:  يشــغل منصــب مستشــار باألمانــة العامــة لمجلــس األعلــى للتخطيــط، شــغل 
عــددًا مــن المناصــب فــي جهــات حكوميــة مختلفــة كان آخرهــا رئيســًا لبلديــة مســقط.

الفاضــل/ ســعود بــن أحـمـــد النهــاري: شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة خدمــات الموانــئ ش.م.ع.ع ، ويحمــل مؤهــل 
دبلــوم عالــي فــي إدارة الموانــئ، وهــو نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي الشــركة العمانيــة المتحــدة للتأميــن ش.م.ع.ع، وعضــو فــي 
مجلــس إدارة صنــدوق أوبــار لألســواق الخليجيــة  )Ubhar GCC Fund(. كمــا يتمتــع بخبــرة إداريــة واســعة وهــو علــى اطــالع بنظــم 

حوكمــة الشــركات وعضــو مجلــس ادارة مرخــص مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

الفاضــل/ عبــد القــادر بــن أحمــد عســقالن: شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك عمــان العربــي حتــى 31 ديســمبر 2013م، لديــه 
خبــرة واســعة فــي قطــاع المصــارف.  

الفاضــل/ مهــدي بــن محمــد جــواد العبدوانــي: يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة الوطنيــة للعبــارات، يحمــل شــهادة 
البكالوريــوس فــي االقتصــاد والدبلــوم العالــي فــي تقنيــات التخطيــط التنمــوي، وهــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة صناعــة قرطاســية 

الكمبيوتــر ش.م.ع.ع، وعضــو فــي مجلــس إدارة المهــا للســيراميك ش.م.ع.ع.

ــوزارة النقــل  ــة ب ــي واألرصــاد الجوي ــران المدن ــام الطي ــر ع ــي: شــغل ســابقًا منصــب مدي ــالم الحرم ــن س ــم ب ــد الرحي ــل/ عب الفاض
ــر النقــل  واالتصــاالت، لديــه خبــرة واســعة فــي قطــاع الطيــران المدنــي واألرصــاد الجويــة، وآخــر منصــب شــغله هــو مستشــار لوزي

واإلتصــاالت لشــؤون األرصــاد الجويــة، ويحمــل شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال.

المهنــدس/ مطــر بــن ســيف المعمــري: يعمــل فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات منــذ عــام 1989م، شــارك فــي عــدة لجان 
حكوميــة فــي هــذا المجــال، حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة لنكولــن البريطانيــة وبكالوريــوس فــي 

الهندســة الكهربائيــة وااللكترونيــة مــن جامعــة وايدنــر االمريكيــة، وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة هيئــة تقنيــة المعلومــات.

ــن  حمــد المســكري: يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة خــط المعلومــات ش.م.م، شــغل ســابقًا  المهنــدس/ محمــد ب
منصــب مديــر عــام واحــة المعرفــة مســقط، ولديــه خبــرة عمليــة تزيــد عــن 20 عامــا فــي مجــال اإلدارة وتقنيــة المعلومــات وحاصــل 

علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال. 

ــمد الحوســني: يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة العمانيــة إلدارة المطــارات ش.م.ع.م ، يحمــل  الشــيخ/ أيمــن بــن أحـ
شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية وشــهادة الماجســتير فــي اإلدارة العامــة، وهــو رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة 
العمانيــة للهندســة واالســتثمار ش.م.ع.ع، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة مســقط للتأميــن ش.م.ع.ع، وعضــو مجلــس إدارة بنــك 

اتــش اس بــي ســي عمــان ش.م.ع.ع.

الســيد/ زكــي بــن هــالل البوســعيدي: يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لمعهــد اإلدارة العامــة ولديــه خبــرة عمليــة طويلــة فــي 
مجــال اإلدارة. حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي اإلدارة العامــة.

الفاضــل/ طــالل بــن ســعيد المعمــري:  يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة منــذ 29 يونيــو 2014م، حاصــل علــى شــهادة 
بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة دوكيــن - بيتســبيرج - بواليــة بنســلفانيا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة،  تــدرج قبــل تعيينــه 
رئيســا تنفيذيــا للشــركة فــي عــدد مــن المناصــب القياديــة فــي الشــركة كان آخرهــا منصــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة ، يمتلــك خبــرة 
ــد مــن المشــاري�ع  ــدور محــوري فــي العدي ــا ب ــام خالله ــا مــن العمــل فــي قطــاع اإلتصــاالت،  ق ــر مــن 25 عام ــى أكث ــد إل ــة تمت طويل

والمبــادرات الرئيســية بالشــركة.

إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس اإلدارة:  -3

تطبــق المــادة )22( مــن النظــام األساســي للشــركة فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة، وســيتم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتطبيــق 
التعديــالت الجديــدة الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2019/18 الصــادر بتاريــخ 

2019/2/13م.

تقييم أداء مجلس اإلدارة:  -4

تماشــيًا مــع ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة، عينــت الجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 28 مــارس 2018م شــركة 
بروتيفيتــي Protiviti كجهــة مســتقلة لتقييــم أداء مجلــس اإلدارة للعــام 2018م وذلــك حســب المعاييــر المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة 

العامــة للشــركة.

لقــد انهــت شــركة Protiviti اعمــال المراجعــة والتقييــم وارســلوا تقريــر متكامــل الــى ســعادة المهنــدس رئيــس مجلــس اإلدارة مــع 
بيــان الفــرص لتحســين أداء المجلــس، نســخة مــن التقريــر مرفــق بجــدول أعمــال الجمعيــة.
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اجتماعات مجلس اإلدارة :   -٥

عقد مجلس اإلدارة سبعة اجتماعات خالل سنة 2018م على النحو التالي:

تاريخ اإلجتماعإجتماعات مجلس اإلدارة

21 فبراير 2018اإلجتماع األول

22 مارس 2018اإلجتماع الثاني

15 مايو 2018اإلجتماع الثالث

14 أغسطس 2018اإلجتماع الرابع

7 أكتوبر 2018اإلجتماع الخامس

13 نوفمبر 2018اإلجتماع السادس

12 ديسمبر 2018اإلجتماع السابع

حضوراألعضاء لإلجتماعات مجلس اإلدارة:

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

4رئيس اللجنةسعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي1

7نائب الرئيسالفاضل/ سعود بن أحمد النهــــاري2

4عضوالفاضل/ عبدالقادر بن أحمد عسقــــــــالن3

7عضوالفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدوانــــي4

7عضوالفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمــــــــي5

5عضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــري6

7عضوالمهندس/ محمد بن حمد المسكــري7

6عضوالشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنـــــي8

5عضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيـــــدي 9

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
)1( اللجنة التنفيذية :

)أ( اجتماعات اللجنة :

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعين خالل عام 2018م:-

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

2رئيس اللجنةسعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي 1

2نائب الرئيسالفاضل/ سعود  بن أحمد النهـــــاري 2

2عضوالفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني3

2عضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــــري4
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 )ب( اختصاصات اللجنة التنفيذية :

مراجعة خطة عمل الشركة.  -1

مراجعة ميزانية الشركة السنوية ورفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة.    -2

مراجعة واعتماد التعرفة الجديدة.   -3

مراجعة واعتماد التغييرات المقترحة على سياسات الشركة.  -4

اتخاذ اإلجراءات الالزمة في المسائل المطروحة من قبل مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة.  -5

اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي المســائل العاجلــة المطروحــة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للشــركة والتــي تدخــل فــي إطــار   -6
اللجنــة. اختصاصــات 

)٢( لجنة التدقيق :
)أ(اجتماعات اللجنة: عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات خالل عام ٢٠1٨م:

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

5رئيس اللجنةالشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنــــــي 1

3نائب الرئيسالفاضل/ عبدالقادر أحمد عسقالن2

5عضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيـــــدي 3

)ب( اختصاصات اللجنة:

بحــث ودراســة الجوانــب المتعلقــة بمكتــب مراقــب الحســابات والتــي تتضمــن أتعابهــم وشــروط االســتعانة بهــم )خصوصــًا مــا   -1
يتعلــق بأيــة خدمــات إضافيــة أخــرى( ومــدى تأثيرهــا فــي اســتقالليتهم وحيادتهــم، مــن ثــم رفــع التوصيــات  إلــى مجلــس اإلدارة 

بأســمائهم قبــل عــرض تعيينهــم علــى الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية.

اإلشــراف علــى فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن خــالل تقاريــر دوريــة للمدققيــن الداخلييــن والخارجييــن، ويجــوز للجنــة تعييــن   -2
استشــاريين خارجييــن إذا دعــت الحاجــة.

ــة بشــكل عــام وبشــكل خــاص مراجعــة نطــاق خطــة التدقيــق الداخلــي للســنة ومراجعــة  ــة الداخلي اإلشــراف علــى أداء الرقاب  -3
تقاريــر المدقــق الداخلــي التــي تغطــي الجوانــب الحيويــة والهامــة ومراجعــة مــدى فعاليــة نظــم التدقيــق الداخلــي ودراســة مــا 

ــ�ع المســتندات ذات العالقــة. ــى جمي ــن االطــالع عل ــن الداخليي ــًا للمدققي إذا كان متاح

العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين ومجلس اإلدارة والمدققين الداخليين ومجلس اإلدارة.  -4 

5-  فحــص عمليــات االحتيــال والتزويــر المالــي التــي تتــم مــن خــالل إظهــار أرقــام صوريــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة. كمــا يتوجــب 
علــى اللجنــة وضــع نظــم مناســبة لضمــان تطبيــق سياســات ونظــم محاســبية تــؤدي إلــى الدقــة فــي البيانــات الماليــة.    

اإلشــراف علــى مراجعــة القوائــم الماليــة عمومــًا وعلــى وجــه الخصــوص اإلشــراف علــى مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية وربــع   -6
الســنوية )الفصليــة( قبــل إصدارهــا ومراجعــة التحفظــات بمســودة القوائــم الماليــة ومناقشــة المبــادئ المحاســبية، والقيــام 
ــة الســابقة،  ــرة المالي ــة بالفت ــرات المحاســبية مقارن ــادئ المحاســبية والتقدي ــرات فــي السياســات والمب بدراســة دقيقــة للتغي
وأيــة تعديــالت جديــدة فــي السياســة المحاســبية ، وأيــة انحرافــات عــن معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )IFRS(، كمــا يجــب علــى 

اللجنــة التأكــد مــن عــدم وجــود )عــدم إمتثــال( لمتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

مراجعة سياسات إدارة المخاطر وفحص األسباب وراء التخّلف في اإليفاء بااللتزامات من قبل الشركة إن وجدت.  -7

مراجعــة التعامــالت المقترحــة مــع األطــراف ذات العالقــة مــن أجــل تقديــم توصيــات مناســبة إلــى مجلــس اإلدارة ووضــع قواعــد   -8
للدخــول فــي تعامــالت منخفضــة القيمــة مــع األطــراف ذات العالقــة دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن لجنــة 

التدقيــق ومجلــس اإلدارة.
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)3( لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية: 
)أ( اجتماعات اللجنة : عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠1٨م:

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

4رئيس اللجنةالفاضل/ مهدي بن محمد العبدوانـــي 1

2نائب الرئيسالفاضل/عبدالقادر بن أحمد عسقــالن2

4عضوالفاضل/ عبدالرحيم بن سالم الحرمي 3

4عضوالمهندس/ محمد بن حمد المسكري4

)ب(  اختصاصات اللجنة:

تقديم خطة التعاقب الخاصة باإلدارة التنفيذية.  -1

اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس اإلدارة أو على األقل رئيس مجلس اإلدارة.  -2

إعــداد وصــف وظيفــي تفصيلــي لــدور عضــو مجلــس اإلدارة ومســؤولياته بمــا فــي ذلــك رئيــس المجلــس بمــا يســهل عمليــة   -3
تعريــف األعضــاء مهامهــم وأدوارهــم، وقيــاس أدائهــم.

البحــث عــن أشــخاص مؤهليــن لاللتحــاق بالمجلــس كأعضــاء مؤقتيــن وترشــيحهم عنــد شــغور مقعــد مــن مقاعــد عضويــة   -4
اإلدارة. مجلــس 

بمــا ال يتعــارض مــع النظــام األساســي للشــركة، البحــث عــن أشــخاص مؤهليــن لتولــي المناصــب التنفيذيــة وترشــيحهم بحســب   -5
طلــب أو توجيــه المجلــس.

إعداد سياسة منح المكافآت والبدالت والحوافز لإلدارة التنفيذية.  -6

مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذًا بعين االعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.  -7

قــد تســتعين اللجنــة بــأي جهــة أخــرى للحصــول علــى أي استشــارات فــي ســبيل أداء مهامهــا، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تجنــب   -8
تضــارب المصالــح للجنــة بعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة.

مراجعة ودراسة العوامل والمستجدات التي تتطلب إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة.  -9

مراجعة هيكل ومستويات الرواتب والتعويضات وذلك قبل عرضها على مجلس اإلدارة.  -10

المراجعة والتوصية باعتماد الخطة اإلستراتيجية والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.   -11

أي أعمال أخرى حسب توجي�هات مجلس اإلدارة.   -12

)4( لجنة المناقصات:
اجتماعات اللجنة: )أ( 

عقدت لجنة المناقصات أربعة اجتماعات خالل عام 2018م:

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

4رئيس اللجنةالفاضل/ سعود  بن أحمد النهـــــاري 1

4نائب الرئيسالفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني 2

2عضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــــري 3

4عضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيــــدي 4

4عضوالمهندس/ محمد بن حمد المسكـــري5
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)ب(  اختصاصات اللجنة:

تقــوم بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة بمناقشــة وإرســاء المناقصــات وفــق الصالحيــات المحــددة لهــا بدليــل صالحيــات المفوضيــن    -1
بالتوقيــ�ع.

دراســة اآلليــات واإلجــراءات المطبقــة فــي عمليــة التقييــم للعطــاءات وأســس وإجــراءات تطويرهــا مــع اقتــراح تطبيــق تقنيــات    -2
مناســبة.

دراسة المواضي�ع المحالة إلي�ها من مجلس اإلدارة والتي تدخل ضمن اختصاصاتها.   -3

المكافآت:
بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس طبقًا لما يلي :

٥٠٠  ر.ع لكل إجتماعاجتماعات مجلس اإلدارة   

4٠٠  ر.ع لكل إجتماعاجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس

1( يوضح الجدول أدناه تفاصيل المخصصات التي تم دفعها الى أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2018م :

بدل الجلوس )ر.ع(أعضاء مجلس اإلدارة

2,800سعادة المهندس/ سلطان بن حـمدون الحارثي

5,900الفاضل/ سعود بن أحـمد النهاري

4,000الفاضل/ عبد القادر بن أحمد عسقــــــــــالن 

7,500الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني

5,100الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمــــــــــــــــــي

4,100المهندس/ مطر بن سيف المعــــــــــــمري

6,700المهندس/ محمد بن حـمد المسكري

5,000الشيخ/ أيمن بن أحـمد الحوسنـي

6,100السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي

47,٢٠٠اإلجمالــــــــــي

2( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

المبلغ )ر.ع(التفاصيل

152,800إجمالي المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2018م

116,400إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2017م

توفر الشركة خدمات الهاتف واالنترنت ألعضاء مجلس اإلدارة .

3( يوضح الجدول أدناه تفاصيل المخصصات التي تم دفعها إلى اإلدارة التنفيذية )الخمسة األوائل( خالل عام 2018م:

مكافآترواتب وعالوات أخرى )ر.ع(
)ر.ع(

التأمينات االجتماعية  ومنافع 
نهاية الخدمة )ر.ع(

المجموع
)ر.ع(

1,041,972865,00066,0271,972,999

4( جمي�ع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.



27 التقرير السنوي 2018

بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة:  

التفاصيلعقوبة من قبلالمبلغ )ر.ع(السنة

2018---

عدم تحقيق إلتزامات تغطية النطاق العريضهيئة تنظيم االتصاالت2017680,000

2016---

قنوات ووسائل االتصال بالمساهمين والمستثمرين:

ــة، ورفعهــا علــى الموقــع اإللكترونــي لســوق مســقط لــألوراق  ــع الســنوية فــي الصحــف المحلي ــة الرب ــر المالي يتــم نشــر التقاري   •
الماليــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة، باإلضافــة إلــى إعــالم المســاهمين بتفاصيــل النتائــج الماليــة عــن طريــق إرســالها لهــم 

عنــد طلبهــم.

للشــركة موقــع علــى شــبكة المعلومــات العالميــة )االنترنــت( يتضمــن نبــذة عــن الشــركة والخدمــات التــي تقدمهــا، ويتــم تحديــث    •
الموقــع باســتمرار.

عروض توضيحية حول األداء المالي للشركة يتم القيام بها للمحللين بشكل ربع سنوي.   •

يشكل تقرير تنظيم وإدارة الشركة جزءا من تقريرها السنوي.   •

بيانات سوق األسهم: 

أ(  تفاصيل األسعار المتداولة على أسهم الشركة:

الجدول أدناه يوضح بيانات األسهم المتداولة على أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية خالل العام 2018م: 

أدنى سعر للسهمأعلى سعر للسهمالشهر

1.1901.115يناير

1.1401.060فبراير

1.0900.860مارس

0.9120.832ابريل

0.8400.720مايو

0.7680.740يونيو

0.7480.680يوليو

0.7800.660أغسطس

0.9000.764سبتمبر

0.8560.800أكتوبر

0.8800.792نوفمبر

0.8800.776ديسمبر
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بيانات سوق األسهم )تابع(:

Jan-18

1.190

1.120
1.090

0.912

0.840

0.748
0.744

0.684

0.772

0.856
0.800 0.832 0.788

1.140

1.090

0.912

0.840

0.768 0.748 0.780

0.900
0.856 0.880 0.880

1.300

1.200

1.100

1.000

0.900

0.800

0.700

0.600

Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

حركة تداول سعر سهم عمانتل 2018

إغالق الشهر
أعلى سعر السهم

ي)
مان

 ع
ال

(ري
هر 

س
 ال

عر
س

الشهر

مقارنة سعر السهم مع أداء السوق )قطاع الخدمات(:  ب( 

1.120 2,631.570

2,619.630 1.090

0.912

0.840

0.748

0.744

0.684

0.772

0.856

0.800
2,353.800

2,290.340

2,605.700

2,525.350

2,475.720

2,474.990

2,377.800

2,465.710

2,390.210
0.832

0.788

1.200

1.100

1.000

0.900

0.800

0.700

0.600

2,700.00

2,600.000

2,500.000

2,400.000

2,300.000

2,200.000
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

2,375.710

مقارنة سعر السهم مع أداء السوق (قطاع الخدمات)

الشهر

ي)
مان

 ع
ال

(ري
هر 

س
 ال

عر
س

إغالق الشهر إغالق مؤشر السوق

ال توجــد للشــركة أيــة أوراق ماليــة أو أدوات ماليــة قابلــة للتحــول إلــى أســهم أصــدرت للعامــة أو للمؤسســات االســتثمارية أو ألي 
شــريحة مــن المســتثمرين.
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توزي�ع ملكية أسهم الشركة :
الجدول أدناه يوضح توزي�ع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ 2018/12/31م:

عدد المساهمينعدد األسهمم

1500 – 112,068

21,000 – 5014,154

35,000 – 1,0014,890

410,000 – 5,001979

515,000 – 10.001359

620,000 – 15,001145

750,000 – 20,001279

8800,000 – 50,001252

91,000,000 – 800,0014

10         15.000.000 – 1.000.00133

7أكثر من 1115,000,001

٢3,17٠المجموع

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي:
نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين

ُيســتخَدم اســم »ديلويــت« للداللــة علــى واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات األعضــاء المرخــص لهــا مــن قبــل ديلويــت تــوش توهماتســو 
المحــدودة، وهــي مجموعــة عالميــة مــن الشــركات األعضــاء المرخــص لهــا، والكيانــات المرتبطــة بهــا، تتمتــع األخيــرة وكل مــن 
ــوش توهماتســو المحــدودة والمشــار إلي�هــا  ــت ت ــة مســتقلة خاصــة بهــا. ال تقــدم ديلوي الشــركات المرخــص لهــا بشــخصية قانوني
www.deloitte.com/about : ب«ديلويــت العالميــة« أي خدمــات للعمــالء، ُيرجــى مراجعــة موقعنــا االلكترونــي علــى العنــوان التالــي

تعتبــر ديلويــت شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال التدقيــق والمراجعــة، واالستشــارات اإلداريــة والماليــة، وخدمــات استشــارات 
المخاطــر، والضرائــب والخدمــات المتعلقــة بهــا. وهــي توفــر خدماتهــا ألربــع مــن بيــن خمــس شــركات علــى قائمــة مجلــة فورتشــن 
العالميــة ألفضــل 500 شــركة، بفضــل شــبكة عالميــة مترابطــة مــن الشــركات األعضــاء المرخــص لهــا فــي أكثــر مــن 150 دولــة. للحصــول 
علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول مهنيـــي ديلويــت ال 280٬000 وأثرهــم اإليجابــي فــي مختلــف القطاعــات، ُيرجــى مراجعــة موقعنــا 

www.deloitte.com :ــي ــوان التال ــى العن ــي عل االلكترون

ديلويــت آنــد تــوش )الشــرق األوســط( هــي  شــركة عضــو مرّخــص لهــا مــن قبــل »ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة« وهــي 
ــد  ــة الشــرق األوســط ويمت ــة االستشــارية وقــد تأسســت فــي منطق ــم الخدمــات المهني ــدة فــي تقدي واحــدة مــن الشــركات الرائ
وجودهــا فــي المنطقــة منــذ ســنة 1926 . إن وجــود شــركة  ديلويــت آنــد تــوش )الشــرق األوســط( فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ــزة علــى ترخيــص مــن قبلهــا لتقديــم الخدمــات وفقــا للقوانيــن والمراســيم المرعيــة اإلجــراء فــي  مكــرس مــن خــالل الشــركات الحائ
البلــد التابعــة لــه والتــي تتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة. ال تســتطي�ع الشــركات والكيانــات المرخصــة مــن قبلهــا إلــزام بعضهــا 
البعــض و/ أو إلــزام شــركة ديلويــت آنــد تــوش )الشــرق األوســط(. وعنــد تقديــم الخدمــات، تتعاقــد كل شــركة مرّخــص لهــا أو كيــان 
مرخــص لــه مــن قبــل ديلويــت آنــد تــوش )الشــرق األوســط( وبشــكل مســتقل مــع العمــالء الخاصيــن بهــا  )دون الرجــوع إلــى ديلويــت 

آنــد تــوش )الشــرق األوســط(( وتكــون هــذه الشــركات والكيانــات مســؤولة فقــط عــن أفعالهــا أو تقصيرهــا.
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لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي )تابع(:
ــة 2018م علــى النحــو  ــي أتعــاب المراجعــة المدفوعــة / المســتحقة الدفــع لمراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة للســنة المالي إجمال

التالــي:

٢٠1٨م )ر.ع(النوع

124,050مراجعة الحسابات

963الخدمات األخرى المسموح بها

1٢٥,٠13المجموع

إقرار مجلس اإلدارة:
يقر مجلس اإلدارة اآلتي:

مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية بالشكل الصحيح حسب المعايير واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.  - 1

القيام بمراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وإنها متفقة مع األنظمة واللوائح الداخلية.  - 2

عــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة وقدرتهــا علــى مواصلــة عملياتهــا اإلنتاجيــة خــالل الســنة الماليــة    -3
القادمــة.

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مناقشات 
اإلدارة وتحليالتها
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إتجاهــات ســوق االتصــاالت العالمــي والمشــهد 
التكنولوجي 

مــن  المزيــد  تقديــم  و  التكنولوجيــة  الثــورة  مواصلــة  مــع 
االبتــكارات فــإن االتصــاالت تشــكل بمــا يــال يــدع مجــاال للشــك 
حجــر الزاويــة فــي الدفــع بهــذه الثــورة والتحــول علــى مســتوى 
العالــم الــذي مــس العديــد مــن الجوانب ومن أهمهــا الجوانب 
االجتماعيــة والتجاريــة، وقــد ازداد دور وأهميــة »االتصــاالت« 
إلــى درجــة كبيــرة بحيــث يتــم الربــط اآلن بيــن ســلوك األفــراد 
وقطاعــات األعمــال مــن جهــة ونطــاق خدمــات االتصــاالت 

المتوافــرة لهــم مــن جهــة أخــرى. 

توســع نطــاق االتصــاالت إلــى مــا هــو أبعــد مــن تخيلنــا كبشــر 
مثــل   »M2M« اآلالت  بيــن  التواصــل  تقنيــات  دخــول  مــع 
وغيرهــا  »البلوكتشــين«  الكتــل  وسلســلة  األشــياء  إنترنــت 
وهــي تقنيــات تهــدف إلــى ربــط كل مــا يمكــن ربطــه مــن أجهــزة 

قــام البشــر بصنعهــا. 

سيســهم مفهــوم إنترنــت األشــياء الــذي بــدأ فــي اإلنتشــار 
بشــكل كبيــر علــى مســتوى القطاعــات المحليــة والتجاريــة فــي 
ــزة  ــن األجه ــارات م ــام الملي ــع انضم ــدة م ــة جدي ــق منظوم خل
ــل  ــب العاج ــي القري ــنرى ف ــا، وس ــة عالمي ــذه المنظوم ــى ه إل
أن مصطلــح »مســتخدم متصــل« لــن يغطــي فقــط المشــتركين 
مــن البشــر وإنمــا أيضــا الســيارات واألجهــزة المنزليــة وأعمــدة 

اإلنــارة بالشــوارع وحتــى الحيوانــات فــي المــزارع. 

اإلعــالم  وســائل  بربــط  اآلن  االتصــاالت  شــبكات  تقــوم 
ومؤسســات الرعايــة الصحيــة والمؤسســات التجاريــة، وهنــاك 

وتخزينــه  نقلــه  يتــم  الــذي  المحتــوى  حجــم  فــي  كبيــر  نمــو 
وبالتالــي فــإن هنــاك حاجــة إلــى تأمينــه أكثــر مــن أي وقــت 

مضــى. 

يتــم نقــل كميــات كبيــرة مــن خدمــات الصــوت والتراســل عبــر 
الشــبكات المعتمــدة علــى بروتوكــول اإلنترنــت، وفــي الواقــع 
فــإن أغلــب االبتــكارات التقنيــة التــي تــم طرحهــا مؤخــرا تتطــرق 
إلــى المخــاوف المتعلقــة بالجــودة ونقــل البيانــات كالســرعة 

ودرجــة االســتجابة. 

يشــكل ظهــور االتصــاالت المعتمــدة علــى بروتوكــول اإلنترنــت 
المماثلــة لمســتوى   »WiFi« الالســلكي اإلنترنــت  وشــبكات 
ــل الخامــس مــن االتصــاالت  ــة الجي خدمــات المشــغلين وتقني
االتصــاالت  أشــكال  جميــ�ع  أن  واضحــا  مؤشــرا  المتنقلــة 
ــات،  المســتقبلية ســتكون معتمــدة بشــكل كامــل علــى البيان
ولــذا فــإن الحاجــة إلــى ضــخ اســتثمارات رأســمالية كبيــرة لتبنــي 

ــرا ملحــا.  ــح أم ــة الهامــة أصب ــل هــذه التطــورات التقني مث

نحــن علــى وشــك ظهــور عصــر جديــد بعــد ثورتــي الجيــل الثالــث 
والجيــل الرابــع مــع التدشــين التجــاري لشــبكات الجيــل الخامــس 
الخامــس  الجيــل  العالــم، ســتعمل شــبكات  أنحــاء  بمختلــف 
كأداة تمكيــن رئيســية إلدخــال العديــد مــن التقنيــات الجديــدة 
ضمــن منصــة واحــدة )إنترنــت األشــياء، الروبوتــات، سلســلة 
الكتــل، الجغرافيــا الذكيــة، الــذكاء اإلصطناعــي، بطاقــة الهاتــف 
النقــال،  اإلعالمــي  المحتــوى   »e-SIM« اإللكترونيــة  النقــال 
تحســين  مــن  التقنيــات  هــذه  دمــج  ســيمكن   ، النقل..الــخ( 

ــم الخدمــة وســرعة الطــرح التجــاري للخدمــات. كفــاءة تقدي

تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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يكــون  لــن  االتصــاالت  خدمــات  مشــغلي  أن  الواضــح  مــن 
بإمكانهــم مســتقبال الحصــول علــى كامــل القيمــة التجاريــة مــن 
خدمــات االتصــاالت األساســية لوحدهــا، ســيضطر المشــغلين 
حلــول  توفيــر  إلــى  أعمالهــم  اســتمرارية  ضمــان  أجــل  مــن 
وخدمــات أخــرى مكملــة لخدمــات االتصــاالت التــي يقدمونهــا 
البيانــات  الــذكاء اإلصطناعــي وتحليــل  ومــن ضمنهــا حلــول 
ــة  ــن اإلفتراضــي وأمــن المعلومــات والخدمــات الرقمي والتخزي
اإللكترونيــة  والحكومــة  الذكيــة  والمــدن  الذكيــة  والمنــازل 

وغيرهــا مــن الخدمــات. 

تراجعــت إيــرادات الخدمــات الصوتيــة مــع نمــو تواجــد شــركات 
الشــركات  هــذه  تقــوم  حيــث   ، المحتــوى  خدمــات  تقديــم 
بتوفيــر خدمــات الصــوت المعتمــدة علــى بروتوكــول اإلنترنــت 
وخدمــات التراســل والفيديــو وهــو األمــر الــذي يضــع ضغوطــا 
أكبــر علــى ربحيــة شــركات االتصــاالت، وفــي الجانــب اآلخــر 
فــإن النســبة األكبــر مــن مشــغلي خدمــات االتصــاالت تواجــه 
الواســع  االنتشــار  مــن  االســتفادة  فــي  تتمثــل  تحديــات 
لخدمــات النطــاق العريــض عبــر كيفيــة الموازنــة بيــن كميــة 

المضمنــة واألســعار.  البيانــات 

الركــود  فــإن  الكليــة،  االقتصاديــة  البيئــة  مســتوى  وعلــى 
االقتصــادي الــذي ســاد خــالل الفتــرة األخيــرة كان لــه تأثيــر 
إنفــاق  تراجــع  مــع  االتصــاالت  شــركات  عوائــد  علــى  دائــم 
المســتهلكين األفــراد إضافــة إلــى قطاعــات األعمــال والقطــاع 
المجــاالت  أغلــب  فــي  االتصــاالت  علــى خدمــات  الحكومــي 
ــب  ــق بالجوان ــن فيمــا يتعل ــة مــن عــدم اليقي نظــرا لوجــود حال
العالــم  حــول  الحكومــات  مــن  العديــد  قيــام  ومــع  الماليــة، 
بإتبــاع المزيــد مــن اإلجــراءات التقشــفية فقــد تراجعــت العديــد 
أثــر أيضــا علــى عوائــد  مــن األنشــطة االقتصاديــة وهــو مــا 

االتصــاالت.  أربــاح شــركات  وهوامــش 

عمانتل في عام ٢٠1٨
تواصلــت الضغــوط علــى مشــهد االتصــاالت المحلــي نظــرا 
لصعوبــة البيئــة التنظيميــة واألوضــاع علــى مســتوى البيئــة 
االقتصاديــة الكليــة بشــكل عــام خــالل عــام 2018م، ومــع ذلــك 
فقــد تمكنــت عمانتــل مــن المحافظــة علــى معدل مماثــل لنمو 
ــرادات  إيراداتهــا الــذي ســجلته خــالل عــام 2017م، ســجلت إي
الشــركة األم مــن العمليــات المحليــة نمــوا بلــغ قــدره ٪2.8 
وهــو مــا يشــكل نمــوا طفيفــا عــن النمــو المحقــق بنســبة ٪2.4 
ــ�ع  ــى مســتوى المجموعــة شــاملة جمي فــي عــام 2017م، وعل
الشــركات التابعــة بمــا فــي ذلــك شــركة زيــن فقــد ســجلت 
مجموعــة عمانتــل نمــوًا علــى اســاس ســنوي قــدره ٪190.8.

وبالرغــم مــن النمــو الــذي حققتــه عمانتــل إال أنــه كانــت هنــاك 
العديــد مــن التحديــات التشــغيلية والماليــة والضغــوط الناتجــة 
عــن المنافســة، ومــن أجــل التعامــل مــع هــذه التحديــات فقــد 
عملنــا فــي عمانتــل علــى إطــالق العديــد مــن المبــادرات التــي 
وإيجــاد  التشــغيلية  الكفــاءة  تحســين  مــن  الشــركة  مكنــت 

مصــادر إضافيــة ألعمــال الشــركة كلمــا أمكــن. 

الوفــاء  علــى  أساســي  بشــكل  أعمالهــا  فــي  عمانتــل  تركــز 
بالطلــب علــى البيانــات ونمــو الخدمــات فــي كل مــن خدمــات 
وقــد  النقــال،  العريــض  والنطــاق  الثابــت  العريــض  النطــاق 
حفزنــا النمــو الكبيــر فــي اســتهالك البيانــات الــذي جــاء نتيجــة 
لالنتشــار الواســع لألجهــزة الذكيــة وانتشــار خدمــات النطــاق 
الشــبكة  رقعــة  توســعة  مواصلــة  علــى  الثابــت  العريــض 
ــز  الخارجيــة لعمانتــل إضافــة إلــى طــرح منتجــات جديــدة وتعزي
حضــور عمانتــل فــي ســوق التجزئــة وتطويــر عمليــة التســويق. 

تتبنــى عمانتــل سياســة تهــدف إلــى دعــم نمــو قطــاع األعمــال 
ــر  ــز قاعــدة مشــتركي�ها مــن الشــركات عب فــي الســلطنة وتعزي
التوســع فــي طــرح حلــول وخدمــات تتعــدى توفيــر خدمــات 
االتصــاالت التقليديــة فقــط، واصلــت وحدة تقنيــة المعلومات 
واالتصــاالت بالشــركة تعزيــز حضورهــا وتواصلهــا مــع الســوق 
ومؤسســات القطــاع الخــاص لتطويــر وتوفيــر حلــول مخصصــة 
للمشــتركين التجارييــن ســواء فــي مجــال خدمــات االتصــاالت 

أو مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. 

قدرهــا  اســتراتيجية  حصــة  علــى  عمانتــل  اســتحواذ  ســاهم 
21.9٪ فــي مجموعــة زيــن فــي توســي�ع التواجــد الجغرافــي 
لعمانتــل إلــى 9 دول، وقــد تمثلــت إحــدى النتائــج المباشــرة 
لهــذا االســتحواذ فــي تحــول عمانتــل إلــى واحــدة مــن أكبــر 
مجموعــات االتصــاالت فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا حيــث أصبحــت تخــدم أكثــر مــن 50 مليــون مشــترك فــي 

10 دول مختلفــة. 

التعــاون بشــكل  فيــه  بــدأ  الــذي  العــام  عــام 2018م  شــكل 
وثيــق بيــن مجموعــة زيــن وعمانتــل فــي العديــد مــن المجــاالت 
بهــدف إنجــاح اإلســتراتيجية الرقميــة الطموحــة للمجموعــة، 
وســتواصل عمانتــل عملهــا عــن قــرب مــع مجموعة زيــن بهدف 
إستكشــاف مزايــا إقتصاديــة علــى المــدى الطويــل مــن خــالل 
االســتفادة مــن فــرص التكامــل بيــن المجموعتيــن خاصــة فــي 
مجــاالت أعمــال الجملــة وحلــول وخدمــات تقنيــة المعلومــات 

واالتصــاالت. 

سعي حثيث لتحقيق التميز 

أجــل  مــن  التشــغيلي  التميــز  لتحقيــق  تفانــي  بــكل  ســعينا 
ــادة عمانتــل لســوق االتصــاالت، تضمنــت  المحافظــة علــى ري
مســيرتنا التشــغيلية خــالل عــام 2018م العديــد مــن المبــادرات 
بتوقعــات  الوفــاء  بهــدف  إطالقهــا  تــم  التــي  اإلســتراتيجية 
تقديــم  فــي  واإلبتــكار  المشــترك  تجربــة  وتعزيــز  مشــتركينا 
ــا التشــغيلية وإنجــاز التحــول الرقمــي  ــز كفاءتن الخدمــات وتعزي
ــى أقصــى حــد  ــا إل ــا وخدماتن ــا وعروضن ــا وإجراءاتن فــي عملياتن

ممكــن. 

لالتصــاالت  شــبكاتنا  لتطويــر  وجهودنــا  اســتثماراتنا  نواصــل 
التطــورات  أحــدث  مواكبــة  أجــل  مــن  والثابتــة  المتنقلــة 
التكنولوجيــة، وقــد عملــت عمانتــل فــي هــذا اإلطــار علــى 
ترقيــة ســرعات النطــاق العريــض المنزلــي الالســلكي عبــر تقنية 
»Massive MIMO« فــي العديــد مــن المواقــع اإلســتراتيجية. 
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وفــي الجانــب التســويقي، دخلــت عمانتــل مؤخــرا فــي شــراكة 
مــع شــركة أوروبيــة تعمــل فــي العديــد مــن الــدول ومتخصصــة 
فــي توفيــر حلــول األعمــال إلطــالق حمــالت تســويقية تتميــز 
بالدقــة العاليــة عبــر األجهــزة الذكيــة واإلنترنــت عبــر االســتفادة 

مــن منصــة عمانتــل للبيانــات الضخمــة. 

ــاح  ــرادات وهوامــش األرب ــد الضغــوط علــى نمــو اإلي ومــع تزاي
فــإن  األســعار  وتراجــع  المنافســة  حــدة  زيــادة  عــن  الناتجــة 
عمانتــل  أطلقتهــا  التــي  الداخليــة  الكلفــة  ترشــيد  مبــادرات 
وفــورات  عمانتــل  حققــت  إيجابيــة،  نتائــج  تحقيــق  واصلــت 
مــن  العديــد  هندســة  وإعــادة  تبســيط  خــالل  مــن  كبيــرة 
العمليــات واإلجــراءات الداخليــة واالســتغالل األمثــل للمــوارد 
وتجديــد عمليــة إدارة العالقــة مــع المورديــن وتحســين كفــاءة 
إســتخدام الشــبكة وغيرهــا مــن المبــادرات، ســتواصل الشــركة 
ــدة لترشــيد الكلفــة  ــادرات جدي خــالل عــام 2019م إطــالق مب

إضافــة إلــى تكــرار اإلجــراءات التــي تــم إتخاذهــا ســابقا. 

تقنية المعلومات واالتصاالت
أصبحــت حلــول تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت إضافــة إلــى 
تجربــة المشــترك مــن أهــم مجــاالت التركيــز بالنســبة لعمانتــل 
ــرا مطــردا، وقــد  ــي تشــهد تغي خاصــة مــع أوضــاع الســوق الت
واصلــت عمانتــل إســتثماراتها فــي البنيــة األساســية للخدمــات 
الرقميــة وإدخــال حلــول تســهم فــي الوفــاء بالطلــب المتزايــد 
تجربــة  تعزيــز  إلــى  الســعي  مــع  البيانــات  خدمــات  علــى 

المشــترك. 

يتمثــل الهــدف الرئيســي إلســتراتيجية عمانتــل الخاصــة بتقنيــة 
المعلومــات واالتصــاالت فــي الدفــع بعمليــة التحــول الرقمــي 
فــي عمانتــل التــي تســتند علــى القــدرات الكبيــرة للشــركة فــي 
مــن  األساســية  الخدمــات  ودمــج  الضخمــة  البيانــات  مجــال 
قطاعــات النقــل والتجزئــة والطاقــة والمرافــق وغيرهــا مــن 

ــرى.  ــات األخ القطاع

أطلقــت عمانتــل بالتوافــق مــع رؤيــة الســلطنة 2040 عــدد مــن 
المبــادرات الرائــدة التــي تهــدف إلــى إيجــاد منظومــة متكاملــة 
للخدمــات الرقميــة ضمــن العديــد مــن المحــاور التشــغيلية، 
وتســعى وحــدة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بعمانتــل إلــى 
ــ�ع الخدمــات والحلــول  ــر جمي أن تعمــل كمحطــة واحــدة لتوفي
التــي تهــم مشــتركينا وأن تكــون شــريكا موثوقــا بــه لتوفيــر 

ــة.  ــ�ع احتياجاتهــم التقني جمي

ومــن جانــب آخــر قامــت عمانتــل ببنــاء عــدد مــن التحالفــات 
األجهــزة  مــع مصنعــي  فــي شــراكات  للدخــول  اإلســتراتيجية 
ومعــدات الشــبكات والشــركات الموفــرة للبرمجيــات بهــدف 
توفيــر حلــول متكاملــة لمشــتركينا التجارييــن والرئيســيين وإيجــاد 
مصــادر دخــل رئيســية ألعمالهــم، وفــي إطــار مســاعي�ها في هذا 
الجانــب قامــت عمانتــل بالدخــول فــي شــراكات مــع شــركات 
مــن  مشــتركينا  تمكــن  أعمــال  نمــاذج  لتقديــم  عالميــة  تقنيــة 
تخفيــض كلفــة الحصــول علــى عمــالء جــدد لدي�هــم مــن خــالل 

إدخــال الحلــول المعتمــدة علــى توفيــر الشــبكة عنــد الطلــب أو 
.Network-as-a-Service )NaaS( إصطالحــا  يســمى  مــا 

وبعــد إســتحواذنا علــى حصــة إســتراتيجية بمجموعــة زيــن فإننــا 
الجغرافــي  التواجــد  مــن  لالســتفادة  أفضــل  بوضــع  أصبحنــا 
للمجموعــة فــي 10 دول بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا فــي تقديــم حلــول غيــر مســبوقة فــي مجــال تقنيــة 

واالتصــاالت.  المعلومــات 

األشــياء  إنترنــت  إدخــال  فــي  الريــادة  ســبق  لعمانتــل  كان 
بالســلطنة وعملــت علــى تأســيس شــركة تابعــة لهــا فــي مجــال 
إنترنــت األشــياء، كمــا تعــد عمانتــل أحــد الشــركاء المؤسســين 
مســقط  بلديــة  مــع  باالشــتراك  الذكيــة  المــدن  لمنصــة 

العلمــي.  البحــث  للتخطيــط ومجلــس  األعلــى  والمجلــس 

وقعــت عمانتــل أيضــا إتفاقيــة للتعــاون فــي مجــال البحــوث مــع 
جامعــة الســلطان قابــوس وتأســيس مختبــر إلنترنــت األشــياء 
والمــدن الذكيــة، وســيكون هــذا المختبــر الــذي يقــع فــي مركــز 
بحــوث االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالجامعــة مــن أولــى 
مراكــز البحــوث فــي هــذا المجــال بالوطــن العربــي وسيســهم 
فــي تحويــل حــرم جامعــة الســلطان قابــوس كنمــوذج للمــدن 
الســلطنة،  فــي  بالكفــاءة  تتمتــع  والتــي  الناجحــة  الذكيــة 
ســتقوم عمانتــل وشــركتها التابعــة »ممكــن« بتجهيــز المختبــر 

ــة.  بالحلــول واألجهــزة الخاصــة بالمــدن الذكي

شركة مسؤولة اجتماعيًا
تلتــزم عمانتــل بــأن تكــون شــركة مســؤولة اجتماعيــا واالهتمــام 
بالمجتمــع الــذي تعمــل فيــه بنفــس القــدر الــذي تحــرص فيــه 
علــى إيجــاد قيمــة لمســاهمي�ها مــن خــالل المحافظــة علــى 
أفضــل الممارســات التشــغيلية العالميــة،  وتركــز إســتراتيجية 
بنــاء  علــى  االجتماعيــة  المســؤولية  مجــال  فــي  عمانتــل 
شــراكات وإطــالق مبــادرات تهــدف إلــى تحســين مســتوى 
حيــاة الفئــات المســتهدفة عــالوة علــى دعــم قطــاع التعليــم 
والبيئــة  بالســالمة  المتصلــة  الســلوكيات  وتعزيــز  والصحــة 
ــادة األعمــال والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.  ودعــم ري

تعــد عمانتــل مــن أبــرز الشــركات الفاعلــة في مجال المســؤولية 
االجتماعيــة بالســلطنة حيــث تســعى دومــا إلــى دعــم المجتمــع 
ــر العديــد مــن المبــادرات  ــاة أفــراده عب وتحســين مســتوى حي

الهادفــة التــي تقــوم بهــا الشــركة كل عــام. 

تعاونــت عمانتــل فــي عــام 2018م مــع منظمــة األمــم المتحــدة 
لألمومــة والطفولــة »اليونيســيف« لتوفيــر حلــول االتصــاالت 
الذكيــة مــن عمانتــل لمســاعدة المنظمــة علــى تطويــر نهجهــا 
فــي التعامــل مــع القضايــا المتصلــة بالصحــة والتغذيــة وتعليــم 

األطفــال فــي ســلطنة عمــان. 

التقنيــات  اســتخدام  عبــر  التعليــم  تطويــر  بأهميــة  نؤمــن 
الحديثــة فــي مــدارس المراحــل الســنية المبكــرة مــن التعليــم 
أكثــر  مســتقبل  إلــى  االنتقــال  مــن  الســلطنة  يمكــن  وبمــا 
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االجتماعيــة  للمســؤولية  إســتراتيجة عمانتــل  وتركــز  إشــراقا، 
فــي إحــدى جوانبهــا علــى توفيــر فــرص للطلبــة لالبتــكار وإيجــاد 
فــي  التقليديــة  الطــرق  عــن  بعيــدا  للتفكيــر  طريقــة مبتكــرة 
ــة تنظيــم  ــل بالتعــاون مــع هيئ ــم، أطلقــت عمانت مجــال التعلي
االتصــاالت وإحــدى الشــركات التقنيــة الرئيســية مســابقة فــي 
مجــال الجيــل الخامــس لطلبــة الكليــات والجامعــات بالســلطنة 
جديــدة  بأفــكار  الخــروج  علــى  مســاعدتهم  بهــدف  وذلــك 

وتعزيــز اإلبتــكار بيــن الطلبــة. 

كمــا أطلقــت عمانتــل أيضــا مشــروع هــام لتعزيــز الســالمة بيــن 
طلبــة المــدارس وهــو مشــروع »درب الســالمة« بالتعــاون 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم حيــث تقــوم عمانتــل ضمــن هــذا 
ــ�ع الحافــالت  ــة لجمي ــط وأنظمــة المراقب ــر الرب المشــروع بتوفي
هــذا  ســيمكن  الســلطنة،  محافظــات  بمختلــف  المدرســية 
المشــروع إدارات المــدارس وأوليــاء أمــور الطلبــة مــن متابعــة 
الطلبــة بالحافــالت لحظــة بلحظــة عــالوة علــى معرفــة ســرعة 
الحافلــة وموقعهــا والتنبيــه بقــرب وصــول الحافلــة ومغادرتهــا، 
بيــن  مــن  المشــروع  هــذا  ضمــن  المطروحــة  الحلــول  وتعــد 
ــى مســتوى المنطقــة.  ــول فــي هــذا المجــال عل أفضــل الحل

االجتماعيــة،  للمســؤولية  برامجهــا  ضمــن  عمانتــل  قامــت 
التربيــة  وزارة  مــع  االتفاقيــات  مــن  عــدد  علــى  بالتوقيــ�ع 
والتعليــم حيــث ســتعمل عمانتــل علــى دعــم جهــود تطويــر 
قطــاع التعليــم مــن خــالل تمويــل إدخــال مــادة فــي مجــال 
هــذه  ستســهم  للــوزارة،  الدراســية  المناهــج  فــي  البرمجــة 
ــر  ــة التفكي ــر عملي ــكار وتطوي ــادرة فــي ترســيخ ثقافــة االبت المب

المــدارس.  طلبــة  لــدى 

كمــا ســتقوم عمانتــل بدعــم وزارة التربيــة والتعليــم ومجلــس 
البحــث العلمــي لتفعيــل برامــج لالبتــكار فــي المراحــل الســنية 
المبكــرة مــن التعليــم، وباإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم عمانتــل 
لثالثــة مــدارس  البصريــة  األليــاف  بتقنيــة  بمــد كوابــل  أيضــا 
بمحافظــة الوســطى وذلــك ضمــن برامــج عمانتــل للمســؤولية 

االجتماعيــة. 

إســتراتيجيات وإنجــازات وحــدة أعمــال الجملــة 
ــل بعمانت

تماشــيا مــع رؤيتنــا لتحويــل عمانتــل إلــى مركــز إقليمــي ألعمــال 
ألعمــال  فاعلــة  إســتراتيجية  الشــركة  تبنــت  فقــد  الجملــة، 
الجملــة لالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة والوفــاء باحتياجــات 
الكبيــرة  االســتثمارات  أثمــرت  وقــد  البيانــات،  ونقــل  الربــط 
للشــركة فــي بنــاء أنظمــة متعــددة لكوابــل االتصــاالت البحريــة 
ــرز شــركات  ونقــاط اإلرســاء فــي جعــل عمانتــل واحــدة مــن أب
االتصــاالت فــي منطقــة الشــرق األوســط العاملــة فــي مجــال 
البحريــة وهــو مــا أســهم فــي  شــبكات وكوابــل االتصــاالت 
جــذب كبــرى شــركات توفيــر المحتــوى العالميــة إلســتضافة 

محتواهــا فــي الســلطنة. 

 120 مــن  بأكثــر  وإرتبــاط  كوابــل  إرســاء  نقــاط  عمانتــل  توفــر 
أكثــر  باالســتثمار فــي  العالــم، قامــت عمانتــل  مدينــة حــول 
ــاء 6  ــة وبن ــل االتصــاالت البحري مــن 20 نظــام مــن أنظمــة كواب

نقــاط إرســاء مختلفــة فــي الســلطنة إضافــة إلــى نقطــة إرســاء 
أخــرى فــي فرنســا، ســاهمت هــذه االســتثمارات فــي جعــل 
ارتباطــا ونقطــة  المنطقــة  أكثــر دول  مــن  الســلطنة واحــدة 
جــذب كمدخــل لمنطقــة الخليــج، كمــا يدعــم وجــود العديــد 
اســتثمارات  البريــة  الدوليــة  البصريــة  األليــاف  وصــالت  مــن 

عمانتــل فــي أنظمــة كوابــل االتصــاالت البحريــة العالميــة. 

مشــترك  اســتثمار  فــي  2018م  عــام  فــي  عمانتــل  دخلــت 
البيانــات  مــع شــركة عالميــة متخصصــة فــي تشــغيل مراكــز 
فــي  بــركاء  بواليــة  للبيانــات  عالمــي  مركــز  أول   لتأســيس 
الســلطنة ال يعتمــد علــى مشــغل واحــد حيــث يمكــن لمختلــف 
المشــغلين وشــركات توفيــر المحتــوى وشــركات الخدمــات 
الســحابية مشــاركة البينــة األساســية لتقنيــة المعلومــات فــي 

الموقــع.   ذات 

يمكــن لعمانتــل بالنظــر إلــى األصــول التــي تمتلكهــا فــي مجــال 
ــر خدمــات ال تضاهــى  ــة توفي ــل االتصــاالت البحري أنظمــة كواب
فــي مجــال الجــودة والســعات للوفــاء بالطلــب المتنامــي علــى 
خدمــات النطــاق العريــض التــي تتميــز باالســتجابة الســريعة 
االقتصاديــة  التنميــة  أهــداف  ودعــم   »Low latency«

واالجتماعيــة بالســلطنة والــدول المجــاورة. 

التحديات الماثلة أمامنا
يواجــه مشــغلي خدمــات االتصــاالت بمختلــف أنحــاء العالــم 
مــع  اتصــاالت  كشــركات  نتعامــل  االضطــراب،  مــن  حالــة 
العضــوي  النمــو  كتراجــع  التحديــات  مــن  متماثلــة  مجموعــة 
الكبيــرة  الشــتغيلية  والتكاليــف  التقليديــة  الخدمــات  فــي 
وضغــوط  المتناميــة  الرأســمالية  االســتثمارات  ومتطلبــات 
ــا  ــر حتم ــذي يؤث ــر ال ــة وهــو األم ــود التنظيمي المنافســة والقي

األربــاح.  هوامــش  علــى 

تواجــه عمانتــل ذات المجموعــة مــن التحديــات التــي تواجههــا 
شــركات االتصــاالت األخــرى فــي المنطقــة ومختلــف أنحــاء 
العالــم، وتتمثــل أكبــر التحديــات فــي التراجــع المســتمر فــي 
الصــوت  مثــل  القيمــة  عاليــة  التقليديــة  الخدمــات  إيــرادات 
النطــاق  خدمــات  نمــو  وتراجــع  القصيــرة  النصيــة  والرســائل 
العريــض والتحريــر المتواصــل ألســواق االتصــاالت المتنقلــة 
ــة فــرص النمــو فــي الســوق نظــرا للركــود  ــة ومحدودي والثابت
االقتصــادي وزيــادة التكاليــف التــي ال يمكــن التحكــم في�هــا 

مثــل الضرائــب واألتــاوات الحكوميــة وغيرهــا. 

بمواصلــة  المشــغلين  إلتــزام  فــي  اآلخــر  التحــدي  ويتمثــل 
اإلنفــاق علــى تحديــث شــبكاتهم وأنظمــة تقنيــة المعلومــات 
واألمــن فــي وقــت تشــهد اإليــرادات فيــه تراجعــا ، وعلــى وجــه 
الخصــوص فــإن النمــو المفــرط فــي اســتخدام البيانــات يفــرض 
علــى  المشــغلين تعزيــز قــدرات شــبكاتهم بشــكل ســري�ع جــدا 

ــة.  ــرات التقني وفــي ذات الوقــت التعامــل مــع المتغي

وعــالوة علــى ذلــك فــإن تأميــن أصــول أنظمــة المعلومــات 
أصبــح أمــرا أساســيا، ولذلــك فــإن علــى المشــغلين االســتثمار 
بشــكل أكبــر ودائــم لتأميــن شــبكات تقنيــة المعلومــات ونقــل 

ــات لدي�هــم.  البيان
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وباإلضافــة إلــى مــا ســبق فــإن إدخــال تقنيــة الجيــل الخامــس تتطلــب اإللتــزام بضــخ اســتثمارات كبيــرة خــالل األعــوام القادمــة وهــو 
مــا ســيزيد األعبــاء الماليــة علــى المشــغلين الذيــن يعانــون بالفعــل مــن متطلبــات االســتثمار الكبيــرة مــن تحديــث شــبكات النفــاذ 
وبنــى توصيــل الخدمــة الحاليــة وشــبكات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وغيرهــا، كمــا يتــم ضــخ اســتثمارات ضخمــة تهــدف لتحديــث 

وتوســعة شــبكة األليــاف البصريــة لإلرســال بهــدف دعــم ومقابلــة النمــو الكبيــر فــي الطلــب علــى البيانــات. 

ومــع ذلــك فإنــه ســيكون مــن الصعــب المحافظــة علــى المــوارد الماليــة للقيــام بهــذه االســتثمارات فــي الشــبكات بالنظــر إلــى 
الضغــوط المتصلــة بالتدفــق النقــدي وانخفــاض هوامــش األربــاح. 

كان مــن الممكــن التعامــل مــع مثــل هــذه التحديــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة أفضــل، ومــع عــدم وجــود بــوادر لتحســن األوضــاع 
االقتصاديــة العالميــة واإلقليميــة والمحليــة فــإن التحديــات المذكــورة أعــاله ســتواصل ضغوطهــا علــى اإليــرادات والربحيــة. 

وقــد أثــر االنخفــاض الســائد فــي أســعار النفــط واإلنفــاق الحكومــي الحــذر والســلوك الشــرائي الضعيــف الناتــج عــن ذلــك علــى النمــو 
االقتصــادي للســلطنة، وعلــى نحــو مماثــل فــإن الطلــب علــى خدمــات االتصــاالت تأثــر أيضــا بمزيــج مــن العوامــل والبيئــة االقتصاديــة 
، وعــالوة علــى ذلــك فقــد أثــرت زيــادة الضرائــب والرســوم الحكوميــة مثــل األتــاوة وضريبــة الدخــل علــى ربحيــة الشــركة منــذ عــام 

2017م. 

وتتعامــل عمانتــل مــع هــذه التحديــات مــن خــالل العمــل علــى المحافظــة علــى حصتهــا الســوقية واالســتفادة مــن قطاعــات األعمــال 
اآلخــذة فــي النمــو مثــل النطــاق العريــض الثابــت والنطــاق العريــض النقــال وحلــول وخدمــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت إضافــة 

إلــى أعمــال بيــ�ع الســعات بالجملــة. 

ســينصب تركيزنــا الرئيســي خــالل عــام 2019م علــى االلتــزام بمتطلبــات إتفاقيــات التمويــل وضمــان أن قــدرات الشــركة علــى خدمــة 
الديــون لــن تتأثــر بالتحديــات التشــغيلية الســائدة، تواصــل إدارة الشــركة عملهــا نحــو تحقيــق الكفــاءة فــي التكاليــف عبــر العديــد مــن 

مراكــز الكلفــة، ســيتواصل العمــل فــي تطبيــق برامــج ترشــيد الكلفــة التــي أســهمت فــي تحقيــق وفــورات جيــدة مؤخــرا. 

أوضاع السوق المحلي 
مــا زال ســوق االتصــاالت المحلــي يعانــي مــن الضغــوط الناتجــة عــن الركــود االقتصــادي الســائد كمــا ناقشــنا ســابقا بالتفصيــل، وقــد 
نتــج عــن ذلــك عــن انخفــاض عــدد مشــتركي االتصــاالت المتنقلــة بأكثــر مــن نصــف مليــون مشــترك خــالل عــام 2018م، كان إنفــاق 

المســتهلكين منخفضــا فيمــا عانــى نمــو قطــاع االتصــاالت المتنقلــة مــن التراجــع خــالل عــام 2018م. 

تواصلــت المنافســة فــي ســوق االتصــاالت خــالل عــام 2018م خاصــة مــع التدشــين المتوقــع لخدمــات المشــغل الثالــث لالتصــاالت 
المتنقلــة خــالل عــام 2020م إضافــة إلــى مشــغل مــن الفئــة األولــى لخدمــات النطــاق العريــض ، ســتتأثر الحصص الســوقية للمشــغلين 

الحالييــن نتيجــة لتشــبع أســواق االتصــاالت المتنقلــة والثابتــة بالنظــر إلــى محدوديــة فــرص النمــو في�هــا. 

تأثــر مزيــج اإليــرادات بتراجــع حصــة المكالمــات الصوتيــة المحليــة والدوليــة وتراجــع النمــو فــي ســوق النطــاق العريــض النقــال، ولذلــك 
يعمــل المشــغلين علــى طــرح العديــد مــن العــروض التنافســية بهــدف المحافظــة علــى حصصهــم الســوقية فــي قطــاع االتصــاالت 

المتنقلــة. 

ــاح، ومــن أجــل التعامــل مــع  ــل وهوامــش األرب ــرادات عمانت ــى إي ــة ســوق االتصــاالت عل ــرت ضغــوط المنافســة ومحدودي وقــد أث
محدوديــة فــرص نمــو اإليــرادات لــذا نركــز علــى تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية فــي العديــد مــن مجــاالت عمــل الشــركة بهــدف تقليــل 

التكاليــف وترشــيد النفقــات الرأســمالية إضافــة إلــى البحــث عــن مصــادر إيــرادات غيــر تقليديــة.

مجموعة عمانتل – نتائج أداء المجموعة المجمع لعام ٢٠1٨م
ــة  ــن والشــركات التابعــة المحلي ــرادات مجموعــة زي ــة للشــركة األم واي ــات المحلي ــرادات العملي ــل إي ــرادات مجموعــة عمانت تشــمل إي

ــة األخــرى. والدولي

بلــغ معــدل النمــو فــي إيــرادات عمانتــل 190.8٪ ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى دمــج إيــرادات زيــن للعــام بأكملــه فــي 2018 مقارنــة 
بـــعام 2017 والــذي تــم فيــه دمــج إيــرادات الشــهرين االخيريــن فقــط مــن إيــرادات مجموعــة زيــن. 
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النتائج المجمعةبيان األرباح والخسائر  
التغير ٢٠1٨٢٠17 

   باأللف ريال عماني 
190.8٪ 751.7 2,186.0 اإليرادات

-177.0٪ )230.1()637.4(تكلفة المبيعات
196٫9% ٥٢1٫6 1,٥4٨٫6 إجمالي األرباح

-200.8٪ )230.7()694.0(تكاليف تشغيلية وأخرى
193٫٨% ٢9٠٫9 ٨٥4٫6 اإليرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين

-179.7٪ )158.3()442.7(االستهالك وإهالك الدين
٢1٠٫6% 13٢٫6 411٫9 اإليرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة

-592.2٪ )23.5()162.7(دخل/ تكلفة التمويل وأخرى
1٢٨٫4% 1٠9٫1 ٢49٫٢ الربح قبل احتساب الضريبة

-348.8٪ )9.0()40.3(الضرائب
1٠٨٫6% 1٠٠٫1 ٢٠٨٫٨ الربح بعد احتساب الضريبة
100.0٪ )0.3(-   مخصوما: التعديالت األخرى

1٠9٫4% 99٫٨ ٢٠٨٫٨ الربح من العمليات المستمرة

-570.9٪ )21.5()144.0(الحقوق غير المسيطرة
-17٫٢% 7٨٫3 64٫٨ الربح بعد الضريبة  صافي غير شامل الحقوق غير المسيطرة

ــرادات قدرهــا  ــة بإب ــال عمانــي مقارن ــرادات المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 لتصــل إلــى 2،186 مليــون ري نمــت إي
ــرادات قدرهــا  ــن التــي ســاهمت بإي ــرادات المجموعــة أعمــال مجموعــة زي ــي خــالل عــام 2017. وتشــمل إي ــال عمان ــون ري 751.7 ملي

ــي. ــال عمان 1،642 مليــون ري

تتضمــن نتائــج المجموعــة لعــام 2018 كامــل نتائــج مجموعــة زيــن المتكاملــة ، فــي حيــن تشــمل النتائــج الموحــدة لعــام 2017 فقــط نتائــج 
مجموعــة زيــن خــالل الفتــرة مــن نوفمبــر 2017 إلــى ديســمبر 2017. إضافــة إلــى ذلــك اصبحــت شــركة زيــن الســعودية شــركة تابعــة 

لمجموعــة زيــن نظــرا لرفــع نســبة االســتحواذ التــي تمــت خــالل الربــع الثالــث لعــام 2018م.

المجمعةنسبة الربحية 

 ٢٠1٨٢٠17

38.7٪39.1٪هامش األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين

13.3٪9.6٪صافي هامش الربح 

0.0860.104العائد على السهم ) ر.ع(

صافي الربحية بما في ذلك زين:

بقــي هامــش األربــاح قبــل اقتطــاع الفوائــد والضرائــب واالهــالك واإلطفــاء للعــام 2018 بنســبة 39.1٪ ، وهــو أعلــى مــن الهامــش 
الــذي بلــغ 38.7٪ فــي عــام 2017.

حققــت المجموعــة صافــي ربــح بعــد الضريبــة قــدره 208.8 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بربــح بعــد الضريبــة بمبلــغ 99.8 مليــون ريــال 
ــون  ــر المســيطرة 64.8 ملي ــح الصافــي بعــد خصــم الحصــص غي ــغ صافــي الرب ــادة قدرهــا 109.4٪. بل ــي فــي عــام 2017 ، أي بزي عمان
ــح  ــر صافــي الرب ــال عمانــي فــي عــام 2017. ويتأث ــة بمبلــغ 78.3 مليــون ري ــال عمانــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 مقارن ري
المجمــع بتخصيــص ســعر الشــراء )PPA( وخســارة مــن عمليــة صــرف عملــة أجنبيــة قدرهــا 15.7 مليــون ريــال عمانــي نتيجــة زيــادة نســبة 

اإلســتحواذ علــى االســتثمار فــي شــركة زيــن الســعودية.
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تخصيص سعر الشراء:

یتطلب تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة )IFRS 3( الخــاص بمحــاسبة االستحواذ بأن یتم تخصیص سعر الشراء اإلجمالي 
للقیمة العادلة للموجودات المســتحوذ علي�هــا والمطلوبات المفترضة استنادًا إلی قیمھا العادلة في تاریخ االستحواذ بمبالغ تتجاوز 

القیم العادلة المسجلة کشھرة.

تتطلــب عمليــة تخصيــص ســعر الشــراء PPA تحليــاًل لألصــول الثابتــة المســتحوذ علي�هــا والتراخيــص وعالقــات العمــالء والعالمــات 
التجاريــة وااللتزامــات التعاقديــة والحــوادث غيــر المتوقعــة »contingencies« لتحديــد وتســجيل القيــم العادلــة لجميــ�ع األصــول 
والخصــوم المفترضــة. تشــمل األصــول غيــر الملموســة المســتمدة مــن هــذا اإلجــراء العالمــة التجاريــة والعالقــات مــع العمــالء التــي 
يتــم إطفاءهــا علــى مــدى فتــرة زمنيــة محــددة )العالمــة التجاريــة 20 ســنة وعالقــات العمــالء مــن 4 إلــى 9 ســنوات ، وتعتمــد علــى 

فئــة الســوق(.

أداء مجموعة زين
كان عــام 2018 عاًمــا مــن اإلنجــازات الرائعــة لمجموعــة زيــن وكان التطــور األهــم هــو ضــم عمليــات زيــن الســعودية اعتبــاًرا مــن النصــف 
الثانــي مــن عــام 2018. وقــد ســجلت مجموعــة زيــن نمــًوا قوًيــا جــًدا فــي اإليــرادات علــى أســاس ســنوي مقــداره 28٪ ، حيــث بلغــت 

اإليــرادات 1.62 مليــار ريــال عمانــي )4.4 مليــار دوالر أمريكــي(.

ســجلت األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واالهــالك واإلطفــاء نمــوا بنســبة 26٪ علــى أســاس ســنوي مــن 0.53 مليــار ريــال عمانــي 
)1.4 مليــار دوالر( فــي عــام 2017 إلــى 0.64 مليــار ريــال عمانــي )1.7 مليــار دوالر أمريكــي( فــي عــام 2018. وشــهدت اإليــرادات الصافيــة 
ــى 244.9  ــون دوالر أمريكــي( فــي عــام 2017 إل ــي )527 ملي ــال عمان ــون ري ــث ارتفعــت مــن 198.9 ملي نمــًوا ســنوًيا بنســبة 23٪ ، حي

مليــون ريــال عمانــي )649 مليــون دوالر أمريكــي( فــي عــام 2018.

علــى الرغــم مــن المنافســة الشــديدة والتشــبع فــي الســوق الكويتيــة ، تمكنــت عمليــات زيــن الكويــت مــن زيــادة الربحيــة بنســبة ٪2 
علــى أســاس ســنوي ، مســجلة صافــي ربــح بلــغ 116.8 مليــون ريــال عمانــي )82 مليــون دينــار كويتــي( لعــام 2018.

تواصــل زيــن العــراق إظهــار نمــو صلــب بشــكل متزايــد علــى خلفيــة نمــو الســوق العضــوي - زيــادة فــي قاعــدة المشــتركين بنســبة 
9٪، والنمــو الكبيــر فــي قطــاع الشــركات )B2B(، واالســتفادة التجاريــة مــن البيانــات »Data Monetization«، وكفــاءة الكلفــة. نمــت 
األربــاح قبــل اقتطــاع الفوائــد والضريبــة واالهــالك واإلطفــاء بنســبة 11٪ علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 159.2 مليــون ريــال عمانــي 
)423 مليــون دوالر أمريكــي( فــي حيــن ســجل الدخــل الصافــي نمــوًا كبيــرا بنســبة 74٪ ســنويًا ليصــل إلــى 18.9 مليــون ريــال عمانــي 

)49 مليــون دوالر أمريكــي(.

تواصــل شــركة زيــن الســودان تســجيل نســبة نمــو عاليــة للغايــة فــي جميــ�ع المؤشــرات الماليــة الرئيســية إذا مــا أخذنــا باالعتبــار 
األداء بالعملــة المحليــة – حيــث حققــت نمــو ســنوي بنســبة 37٪ فــي اإليــرادات، و 29٪ فــي األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب 
واالهــالك واإلطفــاء، و 11٪ فــي صافــي الدخــل. ومــع ذلــك، ونظــرا لالنخفــاض الحــاد فــي قيمــة العملــة المحليــة ، فقــد انخفضــت 

نتائــج زيــن الســودان بشــكل كبيــر إذا مــا تــم تحويــل العملــة المحليــة إلــى عملــة أخــرى.

ســجلت زيــن الســعودية األداء األكثــر إثــارة لإلعجــاب فــي عــام 2018. تقــدم النتائــج زخمــًا كبيــرًا لجهــود التحــول فــي أداء زيــن 
الســعودية – حيــث شــهدت نتائــج الشــركة تضاعــف صافــي الدخــل عــدة مــرات مــن 1.1 مليــون ريــال عمانــي )3 مليــون دوالر( 
ــال عمانــي )89 مليــون دوالر أمريكــي( فــي عــام 2018 وتعــود األســباب الرئيســية لتحســن األداء  فــي عــام 2017 إلــى 34 مليــون ري
ــة  ــة االتصــاالت وتقني ــاوة الســنوية مــن قبــل هيئ ــز علــى قطــاع األعمــال فــي الشــركات B2B وخفــض رســوم األت ــادة التركي ــى زي إل

المعلومــات )CITC( مــن 15٪ إلــى 10٪ مــن صافــي اإليــرادات.

وتعكــس النتائــج اإلجماليــة لعــام 2018 لشــركة زيــن إمكانــات النمــو الكامنــة فــي األســواق والعمليــات المختلفــة ، وهــي تبشــر بالخيــر 
لمســتقبل أعمــال الشــركة.

أداء عمانتل: )باستثناء مجموعة زين(
)خط الهاتف الثابت المحلي ، المحمول ، شركة عمانتل العالمية وشركائها / شركائها المحليين(

عمانتــل باســتثناء مجموعــة زيــن هــي مجموعــة مــن العمليــات المحليــة المصنفــة فــي األعمــال الثابتــة والمتنقلــة ، و عمانتــل العالميــة 
)OZtel و OTI ، التــي تقــوم بأعمــال تجــارة الجملــة الدوليــة( والشــركات التابعــة والزميلــة المحليــة.
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واصلــت عمانتــل تحقيــق أداء تشــغيلي قــوي خالل عــام  2018. 
وقــد نجحــت عمانتــل فــي الحفــاظ علــى إيراداتهــا مــع بــذل 
جهــد مضنــي مســتمر، ومبتكــرة، وتحســين عــروض خدماتنــا، 
وتخطيــط  التكاليــف  وإدارة  الخدمــات،  وتقديــم  وعملياتنــا، 

الشــبكة.

 حققــت اإليــرادات نمــوًا ســنويًا إيجابيــًا بنســبة 2.6٪ ، حيــث 
ــة  ــي فــي الســنة المالي ــال عمان ــون ري ارتفعــت مــن 532.2  ملي

20172016 إلــى 546 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام 2018.

519.3

532.2

546.0

2017 2018

اإليرادات - مليون ر�ع

ــد مــن انخفــاض فــي عــدد مشــتركي الدفــع المســبق خــالل عــام 2018. وعلــى الرغــم مــن  عانــى ســوق الهاتــف المتنقــل فــي البل
ــرات المطلقــة ، فــإن مشــتركي عمانتــل للهواتــف المتنقلــة قــد انخفضــوا كمــا هــو الحــال مــع المشــغلين اآلخريــن ، تمكنــت  التقدي

ــة حصتهــا الســوقية المســتقلة. عمانتــل بنجــاح مــن حماي

لقــد نمــا عــدد المشــتركين فــي خدمــة الدفــع اآلجــل خــالل 
الرئيســيين  المشــتركين  نمــو  وشــهد   .٪10.8 بنســبة  العــام 
فــي قطاعــات النطــاق العريــض الثابتــة والمتنقلــة التــي نمــت 

التوالــي. بنســبة 11.8٪ و 6.0٪ علــى 

فــي 31 ديســمبر 18 ، بلغــت قاعــدة مشــتركي عمانتــل المحليــة 
3.49 مليــون )4.25 مليــون بمــا فــي ذلــك موزعــي الهواتــف 
النقالــة( مقابــل إجمالــي عــدد المشــتركي 3.50 مليــون )4.56 

ــة( فــي 2017. مليــون مــن بائعــي التجزئ

4.52 4.56 4.29

2016 2017 2018

1.17 1.06 0.80

3.35 3.50 3.49

عدد المشتركين لمجموعة عمانتل
(بالمليون)

المشتركين لمجموعة عمانتلشركات اعادة البي�ع

  العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 
٢٠1٨٢٠17٢٠16العمليات المحلية 

 24.2 23.2 22خدمة الهاتف الثابت ) الصوت(
 102.1  107.5 113.8النطاق العريض الثابت وخدمات البيانات للشركات 

 286.4  290.3 275.9خدمات االتصاالت المتنقلة 
 102.3  103.9 126.0الجملة ) المقبوضات + التوصيالت + بي�ع السعة ( 

ICT + Near Core4.5 2.0  0.0 
 ٥1٥٫1  ٥٢7٫٥ ٥4٢٫٢إيرادات إجمالي الخدمة 

3.84.74.3الشركاء المحليين
٥46٫٠٥3٢٫٢٥19٫3إجمالي االيرادات

3٫1%٢٫4%٢٫٨%نسبة النمو % 

ــرادات مدفوعــا بشــكل رئيســي بنمــو خدمــات النطــاق العريــض الثابــت.  ــي اإلي ــة ، كان النمــو فــي إجمال ــ�ع بالتجزئ ــد البي علــى صعي
واصلــت إيــرادات الخدمــات الصوتيــة انخفاضهــا المســتمر فــي كل مــن خدمــات االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة ، ويرجــع ذلــك أساســا 
إلــى االســتخدام الواســع مــن قبــل المشــتركين لتطبيقــات شــركات تقديــم خدمــات المحتــوى والصــوت العابــرة للحــدود OTT التــي 

تعتمــد فــي تقديــم خدماتهــا علــى بروتوكــول اإلنترنــت.

ــة بنســبة -4.7 ٪ ، بســبب المنافســة  ــة المتنقل ــدات التجزئ ــا انخفضــت عائ ــة نمــوًا بنســبة 5.2٪ فيم ــة الثابت ــرادات التجزئ ســجلت إي
ــات والنطــاق العريــض  ــرادات البيان ــى نمــو إي ــة إل وتقلــص حجــم الســوق وترشــيد األســعار. ويعــود نمــو خدمــات االتصــاالت الثابت
ــة المعلومــات واالتصــاالت  ــذ اســتراتيجيتنا فــي مجــال تقني ــى تنفي ــز عل ــا بالتركي ــادة شــاملة نتيجــة قيامن ــي شــهدت زي ــت والت الثاب
خــالل عــام 2018 ، ونمــت أعمــال عمانتــل لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بنســبة 130٪ مقارنــة باإليــرادات المســجلة فــي عــام 2017.

ــرادات خدمــات  ــة النمــو حيــث شــكلت نســبة 51٪ و 45٪ مــن إي ــ�ع بالتجزئ ــرادات النطــاق العريــض فــي أعمــال البي واصلــت حصــة إي
ــة بنســبة 47٪ و 44٪ فــي عــام 2017.  ــي مقارن ــى التوال ــة عل ــة والمتنقل االتصــاالت الثابت
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هامش األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالهالك واإلطفاء وصافي الربح )باستثناء مجموعة زين(

ارتفعــت أربــاح عمانتــل قبــل خصــم الفوائــد والضريبــة واإلهــالك واإلطفــاء مــن 207.4 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2017 إلــى 208.3 
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018. وســجل هامــش األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واالهــالك واإلطفــاء انخفاًضــا طفيًفــا 

مــن 39٪ إلــى 38.2٪ خــالل عــام 2018.

بلــغ صافــي الربــح للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر  2018  75.5 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 72.6 مليــون ريــال عمانــي بزيــادة 
قدرهــا 4.3٪. وبعــد إســتثناء تكلفــة الفائــدة واألربــاح المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ علــى حصــة بمجموعــة زيــن فــإن صافــي ربح الســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018  يبلــغ 89.5 مليــون ريــال عمانــي )ديســمبر 2017 -  83.2 مليــون دوالر( بمــا يمثــل نمــوًا بنســبة ٪7.5.
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صافي الربحية

صافي الربحصافى الربح باستثناء تكاليف توزيعات زين وتكاليف التمويل
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هامش الربح قبل الفوائد
والضرائب واإلستهالك
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ــح انخفاضــًا بســبب رفــع نســبة  ــد والضريبــة واإلهــالك واإلطفــاء وصافــي الرب ــاح قبــل خصــم الفوائ خــالل عــام 2017 ، ســجلت األرب
ــت نســبة  ــه فــي عــام 2018 كان ــة. إال أن ــة والثابت ــرادات خدمــات االتصــاالت المتنقل ــكل مــن إي ــى 12٪ ل ــة مــن 7٪ إل ــاوة الحكومي األت

ــة. ــرادات خدمــات االتصــاالت المتنقل ــة 7٪ ونســبة 12٪ إلي ــرادات خدمــات االتصــاالت الثابت ــى إي ــاوة المفروضــة عل األت

المركز المالي
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مجموع اإللتزامات - مليون ر�ع
(المجموعة)

اإللتزامات غير المتداولةاإللتزامات المتداولة
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215
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229 271

1,451 1,460

2017

1,680

2018

1,731

األصول غير المتداولة

مجموع األصول - مليون ر�ع

األصول المتداولة

للشــبكة(  التحتيــة  )البنيــة  للشــركة  العضويــة  مــع توســع االســتثمارات  للشــركة  مالًيــا قوًيــا   اإلجماليــة مركــًزا  األصــول  تعكــس 
واالســتثمارات غيــر العضويــة )االســتحواذ علــى مجموعــة زيــن الــخ(. تشــكل األصــول غيــر المتداولــة لعمانتــل التــي تتكــون بشــكل 

أساســي مــن معــدات االتصــاالت واالســتثمارات والمرافــق نســبة 84٪ مــن إجمالــي أصــول المجموعــة.

ــات بشــكل أساســي إلــى طبيعــة  ــة المطلوب ــر فــي تركيب ــة بالعــام الماضــي. و يعــزى التغيي ــات بشــكل طفيــف مقارن زادت المطلوب
أدوات الديــن حيــث تــم اســتبدال الســندات التــي تــم الحصــول علي�هــا فــي عــام 2017بقــروض تجســيرية.

2016

547

2017

586

2018

614

مجموع حقوق الملكية - مليون ر�ع

 

ســجلت حقــوق المســاهمين زيــادة قدرهــا 4.8٪ خــالل عــام 
2018. حيــث ارتفعــت حقــوق المســاهمين مــن 586 مليــون ريــال 
ــال عمانــي فــي عــام  عمانــي فــي عــام 2017 إلــى 614 مليــون ري

.2018

كانــت حقــوق المســاهمين تنمــو بمعــدل قــدره 6.7 ٪ خــالل 
الســنوات الثــالث الماضيــة.
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تغطية الفائدة والديون والتعهدات:

لــدى عمانتــل قــدرة قويــة علــى خدمــة الديــون التــي تــم الحصــول علي�هــا لتمويــل االســتحواذ علــى حصــة إســتراتيجية بمجموعــة زيــن. 
حافظــت عمانتــل علــى التعهــدات الماليــة )تغطيــة الفوائــد والديــون(. وخــالل عــام 2018 بلــغ معــدل تغطيــة الفائــدة 4.37 ضعــف 

وهــي نســبة أعلــى مــن نســبة التغطيــة اإللزاميــة 4 أضعــاف.
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وفقــًا للتعهــدات المضمنــة فــي ترتيبــات التمويــل ، يجــب علــى 
عمانتــل الحفــاظ علــى مســتوى ديــون )صافــي الديــن / األربــاح 
ــن( قــدره  ــد والضرائــب واالســتهالك وإطفــاء الدي ــل الفوائ قب

3.8 ضعــف فــي جميــ�ع األوقــات.

ومقابــل هــذا الهــدف ، اســتقر مســتوى ديــون عمانتــل علــى 
نحــو مريــح عنــد 2.93 ضعــف كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 ، وهــو 
ــذي  ــون ال ــًرا عــن معــدل مســتوى الدي مــا يعكــس تحســًنا كبي

بلــغ 3.26 ضعــف فــي عــام 2017.

اإليرادات والمشتركين: 
خدمات االتصاالت الثابتة:

تشــمل خدمــات االتصــاالت الثابتــة المكالمــات المحليــة والدوليــة مــن الهاتــف الثابــت والنطــاق العريــض الثابــت واالنترنــت وخدمــات 
البيانــات للشــركات. بلــغ معــدل النمــو العــام فــي عــدد مشــتركي الهاتــف الثابــت 4.1٪ مقارنــة بعــام 2017 أي أن الزيــادة الســنوية 

بلغــت فــي عــام 2018 م 13 الــف مشــترك.

 علــى أيــة حــال فــإن نســب النمــو األعلــى كانــت فــي قطــاع خدمــات النطــاق العريــض الثابــت )متضمنــة مشــتركي WFBB( . شــهد 
قطــاع مشــتركي االنترنــت عبــر الهاتــف الثابــت الــذي يشــمل مشــتركي النطــاق العريــض وخطــوط االنترنــت المأجــرة واالنترنــت 
بالمراقمــة  معــدل نمــو جيــد بلــغ 11.5٪ ويعــود ذلــك بشــكل كبيــر إلــى نمــو خدمــات النطــاق العريــض الثابــت حيــث زاد عــدد 

المشــتركين مقــدار 27 ألــف مشــترك خــالل عــام 2018م . 

194
226

253

2016 2017 2018

مجموع مشتركين الخدمات الثابتة - ألف
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2016 2017 2018

مشتركين خدمات االنترنت الثابت - ألف

تــم حســاب متوســط العائــد مــن كل مســتخدم فــي خدمــات االتصــاالت الثابتــة اعتمــادًا علــى اإليــرادات المتحققــة مــن جميــ�ع 
مســتخدمي الهاتــف الثابــت. واصــل متوســط العائــد المحقــق مــن كل مســتخدم فــي خدمــات االتصــاالت الثابتــة تراجعــه خــالل عــام 

ــال عمانــي فــي الشــهر فــي عــام 2018م .  ــال فــي الشــهر فــي عــام 2017م إلــى 5.6 ري 2018م مــن 6.3 ري
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متوسط اإليرادات واإليرادات الصوتية للخدمات الثابتة
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(العمليات المحلية)

إيرادات خدمات االنترنت
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بلــغ معــدل النمــو فــي اإليــرادات بشــكل عــام مــن خدمــات االنترنــت ) عــن طريــق االتصــال بالمراقمــة »Dialup« والنطــاق العريــض 
الثابــت وخطــوط اإلنترنــت المؤجــرة( فــي عــام 2018م  10.2٪ ويعــود ذلــك بشــكل كبيــر إلــى نمــو خدمــات النطــاق العريــض الثابــت. 
ــد مــن كل مســتخدم فــي هــذا القطــاع تراجــع بنســبة  3٪. ارتفــع عــدد مشــتركي النطــاق  ــك فــإن متوســط العائ وبالرغــم مــن ذل
العريــض الثابــت  )متضمنــة مشــتركي WFBB(  بنســبة 12٪ ليصــل إلــى اكثــر مــن 253 ألــف مشــترك فــي عــام 2018م مقارنــة بـــ 226 
ــرادات المحققــة مــن كافــة  ــرادات لــكل مســتخدم للهاتــف الثابــت إلــى اإلي ــادة فــي متوســط اإلي ألــف فــي عــام 2017م. تعــود الزي

خدمــات االنترنــت. 

خدمات االتصاالت المتنقلة:

وتماشــيًا مــع اتجاهــات الســوق المحليــة حيــث شــهد ســوق االتصــاالت المتنقلــة فــي الســلطنة انخفاًضــا ألكثــر مــن نصــف مليــون 
مشــترك خــالل عــام 2018 ، ســجلت قاعــدة مشــتركي عمانتــل للهواتــف المتنقلــه أيًضــا انخفاًضــا فــي عــدد المشــتركين فــي خدمــة 

الدفــع المســبق.

مــع ذلــك ، يســرنا أن نبــرز أن تركيزنــا المحّســن علــى إدارة تجربــة المشــتركين، واســتراتيجيات تقديــم الخدمــات ، إلــى جانــب التســعيرة 
المبتكــرة وجــودة الشــبكة المتميــزة ، أدى إلــى انخفــاض هامشــي بنســبة 1.2٪ فــي قاعــدة مشــتركينا مقارنــًة بـــ 7.2٪ مــن االنخفــاض 

العــام فــي الســوق مشــتركين.

انخفضــت قاعــدة مشــتركينا )شــاملة شــركات اعــادة البيــ�ع( بنســبة 8.5٪. ســجلت قاعــدة مشــتركي النطــاق العريــض النقــال نمــوًا 
أبطــأ بنســبة 6٪ خــالل عــام 2018 ، مقارنــة بانخفــاض 10.6٪ فــي عــام 2017. يشــمل نشــاط خدمــات االتصــاالت المتنقلــة الخدمــات 

مســبقة الدفــع وآجلــة الدفــع وخدمــات القيمــة المضافــة األخــرى.
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عدد المشتركين لخدمات النطاق العريض للهاتف النقال
(ألف مشترك)
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2.44

1.17

الدفع اآلجل

اجمالي المشتركين لخدمات اإلتصاالت المتنقلة - بالمليون

المدفوعة مسبقًاشركات إعادة بي�ع

شــهد عــام 2018 انخفاضــا فــي إيــرادات األعمــال المتنقلــة نحــو 
النمــو الســلبي حيــث ســجلت كل مــن خدمــات الصــوت  فضــاًل 
عــن خدمــة النطــاق العريــض انخفاًضــا فــي اإليــرادات خــالل عــام 

.2017

تراجعــت نســبة إيــرادات التجزئــة مــن 55٪ فــي عــام 2017 إلــى 
51٪ خــالل عــام 2018. وانخفضــت عائــدات خدمــات الهاتــف 
النقــال بنســبة 4.7٪ خــالل عــام 2018 ، فــي حيــن انخفــض عائــد 
الجــّوال الشــهري المختلــط مــن 8.5 ريــال عمانــي فــي عــام 2017 

ــال عمانــي فــي 2018. إلــى 8.0 ري
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إيرادات الخدمات المتنقلة

االيرادات وإيرادات الخدمات المتنقلة

التكاليف التشغيلية: 

بلــغ إجمالــي النفقــات التشــغيلية ) المصاريــف التشــغيلية( لعمانتــل 445.1  مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018  أي بزيــادة قدرهــا   
4.1 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بعــام 2017 . كنســبة مــن إجمالــي اإليــرادات فــإن اإلنفــاق التشــغيلي للمجموعــة مــن اإليــرادات ارتفــع 

مــن 82.9٪ فــي عــام 2017 م إلــى  81.5٪ فــي عــام 2018. 
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»تطور اإلنفاق التشغيلي المحلي على مدار السنوات الماضية«

2016 2017 2018

387.5

440.9 445.1

المصروفات التشغيلية - مليون ر�ع

OPEX
Distribution

2018

16% تكاليف الموظفين   
19% مصروفات التشغيل وصيانة  

1% مصروفات إدارية   
2% مصروفات تسويق وإعالن  
4% رسوم التحصيل والتوزي�ع التجارية 

20% مصروفات الربط البيئي  
24% استهالت مملتكات وآالت ومعدات 
10% تكلفة المبيعات   

4% أخرى    

تحققــت الزيــادة فــي اإلنفــاق التشــغيلي بشــكل رئيســي نتيجــة للتغييــر فــي مزيــج اإليــرادات ، ممــا أدى إلــى زيــادة تكلفــة المبيعــات 
ــر فــي  ــة ، والتوفي ــرادات اإلدارة الخارجي ــة بســبب النمــو فــي إي ــ�ع بالجمل بســبب النمــو فــي مبيعــات األجهــزة ، وزادت تكاليــف البي

انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة.

األرقام بالمليون ريال عماني العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 
٢٠1٨٢٠17٢٠16

 134.7  164.7 171.4 تكلفة المبيعات 
اإلنفاق التشغيلي 
 67.9 70.0 70.3 تكاليف الموظفين

 57.2 62.6 65.6 مصروفات تشغيل وصيانة
 11.1 8.9 7.1 مصروفات إدارية

 8.3 7.3 7.4 مصروفات تسويق وإعالن
 4.4 2.1 3.2 مصاريف الرخصة السنوية 

 101.8 116.1 107.4 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 2.1 9.2 12.6 مخصص الذمم المدينة المتعثرة

 3٨7٫٥ 44٠٫9 44٥٫1 إجمالي المصاريف التشغيلية

تكلفة المبيعات: 

تشــمل تكلفــة مبيعــات األجهــزة والمصاريــف الخاصــة بشــركاء التجــوال والربــط البينــي واإلدارة الخارجيــة والكابــالت البحريــة واألتــاوة 
وتكاليــف التحصيــل والتوزيــ�ع. ترجــع الزيــادة الكبيــرة فــي تكلفــة المبيعــات إلــى التغييــر فــي مزيــج اإليــرادات ، خاصــًة المســاهمة األكبــر 

فــي تجــارة أعمــال الجملــة  ) Hubbing( والنمــو فــي مبيعــات األجهــزة خــالل العــام.

تكاليف الموظفين: 

تشــمل تكاليــف الموظفيــن الرواتــب والبــدالت وتكاليــف التأمينــات االجتماعيــة ومنافــع نهايــة الخدمــة والمزايــا األخــرى للموظفيــن . 
ســجلت تكاليــف الموظفيــن زيــادة بلغــت 0.4٪ مقارنــة بعــام 2017 .

اإلنفاق على التشغيل والصيانة

انخفضــت نفقــات التشــغيل والصيانــة )شــامله تكلفــة المبيعــات(  بنســبة 2.3 ٪ ، ويرجــع ذلــك أساســا إلــى انخفــاض تكاليــف الصيانــة 
الناجمــة عــن حملــة تحســين التكلفــة التــي بــدأت فــي عــام 2017.

المصاريف اإلدارية 

انخفضــت المصاريــف اإلداريــة بنســبة 20.8٪ مقارنــة بالعــام الماضــي بســبب حملــة تحســين التكلفــة الجاريــة وتحســين الضوابــط علــى 
النفقــات التقديريــة.
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المصاريف الرأسماليه واإلهالك واإلطفاء

خــالل  لعمانتــل  الرأســمالية  االســتثمارات  قيمــة  بلغــت 
عــن   ٪29 بنســبة  أقــل  وهــي  ريــال  مليــون   114 2018م  عــام 
االســتثمارات التــي تــم القيــام بهــا فــي عــام 2017م،  كمــا عملــت 
عمانتــل علــى تحســين معــدل اإلنفــاق الرأســمالي إلــى اإليرادات 

مــن 30٪ فــي عــام 2017 إلــى 21٪ فــي 2018.

تــم تحقيــق تحســن فــي النفقــات الرأســمالية بســبب القيــام 
بإجــراءات لترشــيد النفقــات الرأســمالية تــم البــدء فــي تنفيذهــا 
فقــد   ، اإلنفــاق  لتحســين  لجهودنــا  ونتيجــة   .2016 عــام  فــي 
مجتمعــة  واإلطفــاء  باالهــالك  الخاصــة  النفقــات  ســجلت 

عــام 2018. خــالل  بنســبة ٪7.8  انخفاضــا 

200

150

100

50

0

35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

RO
 M

n

2016 2017

29%

153 160
114

30%

21%

2018

المصاريف الرأسمالية

المصاريف الرأسمالية

نسبة المصاريف الرأسمالية من اإليرادات

رسوم األتاوة 

ســجلت رســوم األتــاوة انخفاًضــا بنســبة 14٪ ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى 7٪ مــن الرســوم المطبقــة فــي نشــاط الخطــوط الثابتــة والتــي 
تــم تطبيقهــا ســابًقا بنســبة 12٪. تــم تنفيــذ التعديــالت المتعلقــة بملحــق الخطــوط الثابتــة لعــام 2017 فــي عــام 2018.

العائد على السهم والتوزيعات والعوائد: 

ــال  ــغ 0.104 ري ــة بمبل ــي مقارن ــال عمان ــغ 0.086 ري ــة فــي 31 ديســمبر 2018 مبل ــد علــى الســهم للمجموعــة للســنة المنتهي ــغ العائ بل
ــة مــن العــام 2017. ــرة المماثل ــي للفت عمان

ــة ، أعلنت المجموعة عن توزي�ع أرباح  ــة للمســاهمين خــالل الســنوات الماضي ــاح ثابت واصلــت المجموعــة الحفــاظ علــى توزيعــات أرب
للسنة المالية 2018 بقيمة )50 بيســه / سهم(، وهــو ما يعادل 50٪ من رأس المال المدفوع. تشــكل توزيعــات األربــاح نســبة ٪57 

مــن صافــي ربــح المجموعــة.
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نسبة األرباح ونسبة العائد

نسبة العائدعائد األرباح

71% 67% 58%

2016 2017

0.156

0.104
0.086

2018

العائد على السهم (ر�ع)

تلبــي عمانتــل متطلبــات رأس المــال العامــل ومتطلبــات رأس 
المــال مــن خــالل توليــد النقــد المحلــي. ومــع ذلــك ، كان تباطــؤ 
وتيــرة نمــو اإليــرادات يشــكل ضغوطــا علــى توليــد النقــد خــالل 

الســنوات األخيــرة.

تحســن التدفــق النقــدي الصافــي الناتــج عــن أنشــطة التشــغيل 
مــن 176 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2017 إلــى 219 مليــون 
مــن  المحقــق  النقــد  تشــكل   .2018 عــام  فــي  عمانــي  ريــال 
إجمالــي  مــن   ٪40 نســبة   2018 خــالل  التشــغيلية  العمليــات 

اإليــرادات ، مقابــل 33٪ كمــا هــو مســجل فــي عــام 2017.
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217
176

219

صافي التدفقات النقدية من العمليات
نسبة التدفقات النقدية من اإليرادات

التدفق النقدي الصافي الناتج عن أنشطة التشغيل
(باستثناء مجموعة زين)
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تصنيف المستثمرين 

حافظــت عمانتــل علــى التصنيــف طويــل األمــد بدرجــة »BAA3« )نظــرة مســتقبلية مســتقرة( و »+BB« )توقعــات ســلبية( الممنــوح 
لهــا مــن قبــل مؤسســة موديــز ومؤسســة ســتاندرد آنــد بــورز علــى التوالــي، وتعكــس هــذه التصنيفــات مرونــة األداء التشــغيلي 
بالرغــم مــن زيــادة التحديــات التشــغيلية، وعلــى أيــة حــال ســتواصل هــذه التحديــات ضغوطهــا علــى تصنيــف الشــركة خاصــة مــع البيئــة 

اإلقتصاديــة المحليــة التــي شــهدت ركــود خــالل هــذه الفتــرة.  

أنظمة الرقابة الداخلية ومالءمتها 

تمتلــك الشــركة أنظمــة وتدابيــر رقابــة داخليــة توفــر قــدرًا مناســبا مــن ضمــان فاعليــة العمليــات وكفاءتهــا، ومــن حيــث الرقابــة الماليــة 
الداخليــة، وااللتــزام بالقوانيــن واألنظمــة. وتشــتمل الضوابــط الداخليــة علــى إجــراءات تشــغيلية، وسياســة فصــل المهــام، وتســويات 
ــة األصــول بشــكل شــامل ودقيــق وفــي  ــة، وسياســات وإجــراءات رســمية تســّهل مهــام إنجــاز المعامــالت، وقيدهــا، وحماي دوري

الوقــت المناســب.

ــر مدققــي الحســابات،  ــر التــي تصدرهــا وحــدة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة، وتقاري تتلقــى اإلدارة آراء مســتقلة مــن خــالل التقاري
وجهــاز الرقابــة الماليــة للدولــة حــول مــدى مالءمــة الضوابــط الداخليــة وتواصــل معالجــة أي نقــاط ضعــف. وعــالوة علــى ذلــك، وفــي 
إطــار الرقابــة الداخليــة، وضعــت الشــركة دليــل وإجــراءات للصالحيــات يتــّم إتباعــه فــي كافــة وحــدات ودوائــر الشــركة. وتجــدر اإلشــارة 
فــي هــذا الصــدد إلــى أن الضوابــط الداخليــة تــالءم بصفــة عامــة األنشــطة والخدمــات القائمــة. ويتــم بشــكل دوري اختبــار الضوابــط 

الداخليــة، ومراجعتهــا، وتطويرهــا.

Oman Data Park شركة عمان للبيانات الرقمية

لمجموعــة  التابعــة   )ODP( الرقميــة للبيانــات  واصلــت عمــان 
عمانتــل نموهــا خــالل عــام 2018. توفــر شــركة عمــان للبيانــات 
الرقميــة خدمــات اســتمرارية األعمــال والتشــغيل فــي حالــة 
الكــوارث وخدمــات تقنيــة المعلومــات اعتمــادًا علــى الحوســبة 
الســحابية لتلبيــة احتياجــات قطــاع الشــركات فــي الســلطنة. 
خــالل عــام 2018، زادت عمانتــل مــن حصتهــا فــي ODP مــن 

60٪ إلــى ٪80.    

EBITDA (RO Mn)

2016 2017 2018

4.77

0.97

5.06

1.38 1.44

5.43

عمان للبيانات الرقمية - المؤشرات المالية الرئيسية

اإليرادات (مليون ر�ع)

حققــت عمــان للبيانــات الرقميــة نمــوا فــي األربــاح قبــل اقتطــاع الفوائــد والضريبــة واالهــالك واإلطفــاء بنســبة 4 ٪. بلغــت األربــاح 
قبــل اقتطــاع الفوائــد والضريبــة واالهــالك واإلطفــاء 1.44 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018 حيــث نمــت إيــرادات الشــركة مــن 5.06 

مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2017 إلــى 5.43 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018 ، أي بزيــادة قدرهــا ٪7.

ويعــزى الحفــاظ علــى نمــو إيــرادات ODP إلــى محفظــة الشــركة الواســعة مــن الخدمــات المشــتركة والموقعيــة المشــتركة ، والتــي 
ــى مســاحة الســوق  ــل اســتحوذت عل ــا المعلومــات واالتصــاالت الخاصــة بشــركة عمانت ــع العــروض الخاصــة بتكنولوجي بالتعــاون م

بشــكل جيــد. يتمتــع ODP بمكانــة قويــة اللتقــاط أي نمــو فــي الســوق بمجــرد تحســن مؤشــرات الســوق فــي المســتقبل. 

شبكاتنا
تمتلــك عمانتــل بنيــة أساســية متكاملــة توفــر تغطيــة واســعة لجميــ�ع محافظــات وواليــات الســلطنة إضافــة إلــى اإلرتبــاط مــع مختلــف 
ــي مــن المناطــق  ــى التوال ــع نســبة 99.2٪ و 93.7٪ عل ــل الراب ــث والنصــف والجي ــل الثال ــل للجي ــم، تغطــي شــبكات عمانت دول العال
المأهولــة بالســكان فــي الســلطنة. لــدى أكثــر مــن 90٪ مــن األســر فــي ســلطنة عمــان إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات النطــاق 
ــاف  ــة الشــركة نشــر شــبكة األلي ــت )بشــكل أساســي خدمــة خــط المشــترك الرقمــي الالتماثلــي ADSL( ، مــع مواصل العريــض الثاب

البصريــة فــي العديــد مــن المناطــق الســكانية ذات الكثافــة العاليــة فــي جميــ�ع أنحــاء البــالد.

 Pre-5G و Massive MIMO كمــا تعمــل عمانتــل علــى تســري�ع نشــر خدمــة النطــاق العريــض الالســلكي الثابــت مــع ظهــور تقنيــات
لالســتفادة مــن ســعة التغطيــة الالســلكية العاليــة والســرعات التــي توفرهــا هــذه التقنيــات وإمكانيــة نشــرها بســرعة عبــر البنيــة 

التحتيــة الحاليــة لألليــاف البصريــة وشــبكة االتصــاالت المتنقلــة.

مــع وجــود شــبكة أساســية لالتصــاالت المتنقلــة تعتمــد علــى المحــوالت المرنــة ، تهــدف عمانتــل إلــى تنفيــذ تقنيــات التمثيــل 
االفتراضــي للشــبكة )NFV(  والشــبكات المعرفــة بالبرمجيــات )SDN( فــي المســتقبل القريــب جــًدا. وســيؤدي هــذا إلــى نقــل 
ــة المصممــة للعمــل مــع المنصــات الخاصــة باألجهــزة والبرامــج المقدمــة مــن موفــر التقنيــة إلــى  »عمانتــل« مــن الشــبكات التقليدي

.)COTS( شــبكات إفتراضيــة تعتمــد علــى البرمجيــات التجاريــة الجاهــزة
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تمتلــك عمانتــل بنيــة تحتيــة واســعة لشــبكة النقــل التــي تدعــم 
تقديــم خدمــات االتصــاالت للمنــازل والمشــتركين التجارييــن 
ومشــتركي االتصــاالت المتنقلــة ومشــتركي الجملــة. تتكــون 
شــبكات النقــل الخاصــة مــن أكثــر مــن 10,000 كيلومتــر مــن 
المصممــة علــى شــكل حلقــات والمرتبطــة  األليــاف  شــبكة 
مــا يوفــر مســارات حمايــة متعــددة  البعــض وهــو  ببعضهــا 
لــكل مــن مكونــات الشــبكة فــي محافظــة مســقط والحلقــة 

الوطنيــة الشــمالية والحلقــة الجنوبيــة والحلقــة الوســطى.

 IP / MPLS  تمتلــك عمانتــل شــبكات نقــل فــي المــدن بتقنيــة
وتوفــر مســتويات  البــالد  أنحــاء  فــي جميــ�ع  المرونــة  عاليــة 
ــم التحكــم  ــر الســلطنة بأكملهــا. يت ــة L3 / L2 عب خدمــة مــن فئ
فــي شــبكة النقــل باســتخدام األليــاف البصريــة الخاصــة بنــا 
توفــر  والتــي   ،  SDH / DWDM / OTN تقنيــات أفضــل  عبــر 
فــي  البعيــدة  المناطــق  ترتبــط  للمشــتركين.  اتصــااًل سلًســا 
ســلطنة عمــان بهــذه الشــبكة عــن طريــق المحطــات الفضائيــة 

الميكروويــف. ووصــالت 

أمن الشبكات
أصبــح تأميــن الشــبكات مطلــب أكثــر إلحاحــا مــن كونــه خيــار 
الســلطنة ألمــن  رؤيــة  نفتخــر بكوننــا جــزء مــن  للمشــغلين. 
فــي  الرابعــة  المرتبــة  حاليــًا  الســلطنة  تحتــل  المعلومــات 
المؤشــر العالمــي لألمــن الســيبراني - 2017 الــذي صــدر عــن 

لالتصــاالت. الدولــي  االتحــاد 

البنيــة  أمــن  التــي يشــكلها  تــدرك عمانتــل بشــدة األهميــة 
المشــتركين. ونشــارك  التحتيــة للشــبكة واألصــول وبيانــات 
والمعاييــر  الممارســات  أفضــل  تطبيــق  فــي  بفاعليــة 
والسياســات العالميــة ألمــن الشــبكات ، مثــل: ISO )المنظمــة 
الدوليــة للتوحيــد القياســي( ، PCI-DSS )معاييــر أمــن بيانــات 
قطــاع بطاقــات الدفــع( ، CMIS-OEM )خدمــات إدارة توافــق 

المحتــوى(.

باإلضافــة إلــى ذلــك ، قامــت عمانتــل أيًضــا بتنفيــذ إرشــادات 
ــة الهاتــف المتنقــل العالمــي  GSMA وممارســاتها فــي  جمعي
مجــال خدمــات الهاتــف المتنقــل بالكامــل والتــي تغطــي جميــ�ع 
التقنيات )2G ، 3G ، 4G( المنشــورة. لقد عملنا بشــكل وثيق 
مــع جمعيــة الهاتــف المتنقــل العالمــي   GSMA فــي تطويــر 
ــا مؤخــرًا  إرشــادات األمــان الخاصــة بإنترنــت األشــياء ، وأصبحن
أحــد رواد االتصــاالت العالميــة الخمســة عشــر فــي اعتمــاد 
هــذه اإلرشــادات حــول تأميــن أعمــال إنترنــت األشــياء. تقديــرًا 
 IoT Security« ــزة لهــذه الجهــود ، حصلــت عمانتــل علــى جائ
.GSMA  مــن جمعيــة الهاتــف المتنقــل العالمــي »Champion

ــل فــي إطــار جهودهــا لتســويق محفظــة  وقــد ســعت عمانت
المتقــدم  الســيبراني  األمــن  توفيــر  إلــى  األمنيــة  خدماتنــا 
نحــن  المنطقــة.  إلــى  عمــان  ســلطنة  مــن   )CaaS( كخدمــة 
ــة  ــة االحتياجــات األمني ــة لتلبي ــول فعال ــر حل ــى توفي نعمــل عل
للمشــتركين مــن الشــركات والقطــاع العــام. تســتفيد عمانتــل 
مــن أمنهــا الســيبراني كخدمــة )CaaS( بفضــل قدراتهــا علــى 
مركــز  باســتخدام   )TDR( واســتجابتها  التهديــدات  اكتشــاف 
ســايبر ديفينــس المتقــدم )CDC( الــذي يعمــل عبــر منصــة 

.Cyber Analytics

إستراتيجية عمانتل الثالثة : 3٫٠
تــم إطــالق االســتراتيجية الجديــدة للشــركة »عمانتــل 3.0« فــي 
عــام 2016 وهــي اآلن فــي الســنة الثالثــة مــن التنفيــذ ، حققنــا 
تقدًمــا كبيــًرا فــي مجــاالت تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
ــة  ــادرات تجرب ــا فــي إتمــام مب وخدمــة المشــتركين حيــث نجحن

المشــتركين لدينــا بنجــاح.

إن التنفيــذ المســتمر الســتراتيجية »عمانتــل 3.0 » و »برنامــج 
التحــول« الخــاص بنــا يشــكالن األدوات الرئيســية التــي تســاعد 
علــى الحفــاظ علــى ريــادة الشــركة مــع تزايــد المنافســة وتقلص 

النمــو فــي خدمــات االتصــاالت األساســية يوًمــا بعــد يــوم.

وبالنظــر إلــى الظــروف الحاليــة للســوق ، فــإن تحقيــق نمــو 
فــي اإليــرادات مــع الحفــاظ علــى هوامــش ربــح صحيــة يشــكل 
الســنوات  مــدى  علــى  المنافســة  اشــتدت  كبيــرا.  تحديــا 
الثابــت المزدحــم نســبيًا.  األخيــرة بســوق النطــاق العريــض 
وقــد ازدادت المنافســة فــي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة 
علــى  التأثيــر  يتزايــد  أن  ونتوقــع   ، التجارييــن  للمشــتركين 
المشــغلين الحالييــن مــع دخــول مشــغلين جــدد فــي كل مــن 

والثابــت. المتنقــل  العريــض  النطــاق  قطاعــي خدمــات 

إن االســتفادة مــن رقمنــة الخدمــات وأتمتــة العمليــات هــي 
تجربــة  تقديــم  فــي  الريــادة  لتحقيــق  األساســية  المكونــات 
مشــتركين مختلفــة فــي الســوق فضــاًل عــن تقليــل التكاليــف. 
ســيمكن التركيــز المســتمر علــى خدماتنــا األساســية مــع تنميــة 
وضــع  تعزيــز  مــن  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة  خدمــات 
الشــركة فــي الســوق وقدرتهــا علــى تحصيــن القيمــة علــى 

المــدى الطويــل.

ركائــز   4 تضــم  التــي  إســتراتيجيتها  تنفيــذ  عمانتــل  تواصــل 
رئيســية وهــي )1( التفــوق علــى توقعــات المشــتركين ، )2( 
ريــادة التحــول الرقمــي فــي الســلطنة ، )3( اإلبتــكار فــي تقديــم 
العــروض )4( التحــول إلــى شــركة أكثــر مرونــة. فــي عــام 2019، 

ســيكون تركيزنــا علــى 3 مجــاالت الســتراتيجيتنا األوســع:

واالهــالك  والضرائــب  الفوائــد  قبــل  األربــاح  علــى  التركيــز 
ــز علــى المشــتركين ذوي القيمــة  واإلطفــاء، مــن خــالل التركي
األعمــال  وحمايــة  التحصيــل  عمليــات  وتحســين  العاليــة، 
األساســية )ذات هوامــش الربــح العاليــة( مــن خــالل الدمــج 

واالتصــاالت.  المعلومــات  تقنيــة  خدمــات  بيــن  والمقاربــة 

كفــاءة االســتثمارات، واالســتفادة مــن عمليــات إدارة الطلــب 
مدفوعــة باألعمــال التجاريــة التــي أدخلــت في 2018، وتحســين 
إدارة التدفــق النقــدي وخفــض التكاليــف مــن خــالل المصــادر 

االستراتيجية. 

التميــز التشــغيلي، مــن خــالل تحســين إنتاجيــة الموظفيــن، 
المصادر االســتراتيجية ، أمن الشــركات وتحســين اســتراتيجيات 

االتصــاالت التســويقية.

ســيتم دعــم مجــاالت التركيــز المذكــورة أعــاله مــن خــالل 3 
مبــادرات رئيســية لتحقيــق التحــول وهــي: تجربــة المشــتركين، 
هــذه  تطبيــق  ســيتم  التكلفــة.  وتحســين  الرقمــي  التحــول 
المبــادرات فــي جميــ�ع أنحــاء الشــركة بشــكل متســق بهــدف 

تقديــم نتائــج ملموســة فــي كل مجــال.
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اإلنجازات والجوائز التي حصلت علي�ها المجموعة في عام ٢٠1٨
جائــزة أفضــل مشــروع فــي الشــرق األوســط خــالل حفــل جوائــز المشــغلين العالمييــن Global Carrier 2018 فــي العاصمــة   •
البريطانيــة لنــدن نظيــر مشــروعها المشــترك مــع شــركة إكوينيكــس العالميــة إلنشــاء مركــز حيــادي للبيانــات وخدمــات الربــط 

البينــي للمشــغلين فــي منطقــة الشــرق األوســط وربطهــم بآســيا وأفريقيــا وأوروبــا.

تأهــل عمانتــل للمنافســة النهائيــة علــى »جائــزة اختيــار العمــالء« التــي يمنحهــا منتــدى النطــاق العريــض العالمــي والــذي عقــد   •
ــة عــام 2018. ــن األلماني ــة برلي فــي مدين

مجلــة »ترينــدس« وللعــام الثانــي علــى التوالــي تضــع الرئيــس التنفيــذي لعمانتــل ضمــن قائمــة أفضــل 100 رئيــس تنفيــذي   •
وذلــك فــي االســتبيان الــذي أجرتــه المجلــة بالتعــاون مــع جامعــة إنســياد العالميــة .

فــوز عمانتــل بجائــزة ‘أفضــل إســتراتيجية للتوظيــف و اإلعتمــاد‘ فــي جوائــز مســتقبل مــكان العمــل 2018 )المعروفــة رســمًيا باســم   •
جوائــز التميــز فــي المــوارد البشــرية فــي الشــرق األوســط(. 

اختيــار عمانتــل العالمــة التجاريــة األكثــر موثوقيــة فــي قطــاع االتصــاالت والعالمــة التجاريــة العمانيــة األكثــر موثوقيــة فــي   •
. ريفيــو  إيكونوميــك  عمــان  مجلــة  أجرتــه  الــذي  االســتبيان 

ُصنفت عمانتل كأفضل عالمة تجارية في السلطنة من قبل منتدى العالمات التجارية العالمي بالمملكة المتحدة  •
حصلــت عمانتــل علــى جائــزة »الشــركة الرائــدة فــي عالقــات المســتثمرين« فــي ُعمــان، فــي مؤتمــر عالقــات المســتثمرين الثامــن   •

ــ�ع الجوائــز الــذي أقيــم فــي دبــي. »ميــرا« علــى مســتوى الشــرق األوســط وذلــك فــي حفــل توزي
فــوز عمانتــل بســت فئــات فــي جائــزة عمــان للتحــول الرقمــي وهــي فئــة أفضــل شــركة اتصــاالت بالســلطنة وفئــة المــدن الذكيــة   •
ــزة أفضــل شــركة فــي أغلــب  ــى جائ ــة المعلومــات واالتصــاالت إضافــة إل ــة تقني ــكار وفئ ــة االبت ــة وفئ ــة الحكومــة اإللكتروني وفئ

الفئــات ، وذلــك خــالل مؤتمــر عمــان الثانــي لالبتــكار فــي االتصــاالت.

الموظفين: 

بلــغ عــدد موظفــي المجموعــة )العمليــات المحليــة( بنهايــة ديســمبر 2018م 2.511 موظــف مقارنــة فــي 2.533 موظــف بنهايــة 
ديســمبر 2017م، يبلــغ عــدد الموظفيــن العمانييــن 2.259 موظفــا فيمــا يبلــغ عــدد الموظفيــن الوافديــن 252 موظفــا، تبلــغ نســبة 
التعميــن بالمجموعــة 90٪، يبلــغ عــدد الذكــور العامليــن بالمجموعــة 1.971 موظفــا فيمــا يبلــغ عــدد اإلنــاث 540 موظفــة وذلــك بنهايــة 

ــمبر 2018م.  ديس

يشــكل الموظفيــن فــي الفئــة العمريــة مــن 36-50 ســنة نســبة 62٪ مــن موظفــي عمانتــل فيمــا يشــغل الموظفيــن فــي الفئــة العمريــة 
مــن 21-35 ســنة نســبة 30٪، وتصــل نســبة الموظفيــن الذيــن يزيــد عمرهــم علــى 51 ســنة إلــى 8٪ مــن إجمالــي العامليــن. 

الموظفين
الذكور مقابل اإلناث

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(الشركة األم)

2,259 ُعماني  
252 غير ُعماني 

1,971 ذكور  
540 إناث  

(62%) 1,557 من ٣٦ - ٥٠ سنة 
(30%) 758 من ٢١ - ٣٥ سنة 

(8%) 196 أكثر من ٥١ سنة  

الموظفين
العمانيين مقابل

غير العمانيين
٣١ ديسمبر ٢٠١٨

(الشركة األم)

الموظفين
التوزي�ع العمري

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(الشركة األم)

مارشيل كارتي
الرئيس التنفيذي للمالية

طالل سعيد المعمري
الرئيس التنفيذي
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عمانتــل تتعــاون مــع شــركة »تواتــارا« إلطــالق منصــة البيانــات الضخمــة 
المدعومــة مــن IBM التــي تمكــن مــن تنفيــذ حمــالت تســويقية ذكيــة عاليــة 
الدقــة وســريعة وســهلة علــى األجهــزة الذكيــة وعلــى العوالــم االفتراضيــة 

علــى اإلنترنــت. 

عمانتــل وإكوينيكــس توقعــان اتفاقيــة مشــتركة لبناء مركز بيانــات وخدمات 
ربــط بينــّي للمشــغلين فــي الشــرق األوســط مــن خــالل تطويــر مركــز بيانــات 

جديــد متعــدد الشــبكات ســيتخذ مــن واليــة بــركاء موقعــًا له. 

للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقــع  عمانتــل 
»اليونيســف« لدعــم برامــج رعايــة الطفولــة فــي الســلطنة عبــر توفيــر حلــول 

االتصــاالت الذكيــة. 

األولــى مــن نوعهــا فــي الســلطنة، عمانتــل وشــركة إريكســون وبالتعــاون 
ــات  ــة الجامعــة والكلي ــادرة لطلب ــم االتصــاالت تطلقــان مب ــة تنظي مــع هيئ
الهندســية للتنافــس  فيمــا بينهــم البتــكار تطبيقــات جديــدة الســتخدام  

ــة الجيــل الخامــس بمــا يتناســب مــع احتياجــات الســوق العمانــي.  تقني

المنزلــي  االنترنــت  تحــدث شــبكة  عمانتــل   ، الســلطنة  فــي  مــرة   ألول 
الجيــل  الــى  الطريــق  تقنيــة  بإســتخدام  مصيــرة  جزيــرة  فــي  الالســلكي 
الخامــس  Massive MIMO  لرفــع كفــاءة االنترنــت المنزلــي لتوفير ســرعات 

أعلــى وتدفــق بيانــات أكبــر.

حافــالت  إلدارة  الســالمة«  درب  »نظــام  الوطنــي  المشــروع  تدشــين 
المــدارس بالســلطنة وتتبعهــا، وتقديــم خدمــة النقــل الذكــي التــي تعــد 

الخدمــة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة. 

ــزة أفضــل مشــروع فــي الشــرق األوســط خــالل حفــل  عمانتــل تحصــد جائ
جوائــز المشــغلين العالمييــن Global Carrier 2018 فــي العاصمة البريطانية 
لنــدن نظيــر مشــروعها المشــترك مــع شــركة إكوينيكــس العالميــة إلنشــاء 
مركــز حيــادي للبيانــات وخدمــات الربــط البينــي للمشــغلين فــي منطقــة 

الشــرق األوســط وربطهــم بآســيا وأفريقيــا وأوروبــا.
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عمانتــل تتأهــل للمنافســة النهائيــة علــى »جائــزة اختيــار العمــالء« التــي 
يمنحهــا منتــدى النطــاق العريــض العالمــي والــذي عقــد فــي مدينــة برليــن 

ــة عــام 2018. األلماني

ــذي  ــس التنفي ــع الرئي ــي تض ــى التوال ــي عل ــام الثان ــدس« وللع ــة »ترين مجل
لعمانتــل طــالل بــن ســعيد المعمــري ضمــن قائمــة أفضــل 100 رئيــس 
تنفيــذي وذلــك فــي االســتبيان الــذي أجرتــه المجلــة بالتعــاون مــع جامعــة 

إنســياد العالميــة

فــوز عمانتــل بجائــزة ‘أفضــل إســتراتيجية للتوظيــف و اإلعتمــاد‘ فــي جوائــز 
ــز التميــز فــي  مســتقبل مــكان العمــل 2018 )المعروفــة رســمًيا باســم جوائ

المــوارد البشــرية فــي الشــرق األوســط(.

اختيــار عمانتــل العالمــة التجاريــة األكثــر موثوقيــة فــي قطــاع االتصــاالت 
والعالمــة التجاريــة العمانيــة األكثــر موثوقيــة فــي االســتبيان الــذي أجرتــه 

ــو. ــة عمــان إيكونوميــك ريفي مجل

ــل منتــدى  ــة فــي الســلطنة مــن قب ــل كأفضــل عالمــة تجاري ُصنفــت عمانت
العالمــات التجاريــة العالمــي بالمملكــة المتحــدة.

حصولهــا علــى جائــزة »الشــركة الرائــدة فــي عالقــات المســتثمرين« فــي 
ُعمــان، فــي مؤتمــر عالقــات المســتثمرين الثامــن »ميــرا« علــى مســتوى 
الشــرق األوســط وذلــك فــي حفــل توزيــ�ع الجوائــز الــذي أقيــم فــي دبــي.

ــزة عمــان للتحــول الرقمــي وهــي فئــة  فــوز عمانتــل بســت فئــات فــي جائ
ــة الحكومــة  ــة وفئ ــة المــدن الذكي أفضــل شــركة اتصــاالت بالســلطنة وفئ
اإللكترونيــة وفئــة االبتــكار وفئــة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت إضافــة 
إلــى جائــزة أفضــل شــركة فــي أغلــب الفئــات ، وذلــك خــالل مؤتمــر عمــان 

ــكار فــي االتصــاالت. ــي لالبت الثان



56
التقرير السنوي 2018

56
التقرير السنوي 2018



57 التقرير السنوي 2018

المسؤولية 
االجتماعية

57 التقرير السنوي 2018



58
التقرير السنوي 2018

مســتفيدًة مــن خبرتهــا الطويلــة فــي قطــاع االتصــاالت وعالقاتهــا االســتراتيجية، تمــد عمانتــل الجســور نحــو تحقيــق تطلعــات 
المجتمــع العمانــي. وفــي ظــل تســابق دول العالــم نحــو الثــورة الصناعيــة الرابعــة، عمــدت الشــركة إلــى مضاعفــة جهودهــا فــي 
ــا فــي  ــى ترســيخ اســتخدام التكنولوجي ــادرات عــدة تهــدف إل ــذ مب ــك بالتزامــن مــع تنفي ــادة التحــول الرقمــي للســلطنة، وذل ري

ــ�ع فرصــًا متســاوية لالســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة الحديثــة.  المجتمــع وإيجــاد بيئــة رقميــة شــاملة تعطــي الجمي

وعلــى مــدار العــام الماضــي، نفــذت عمانتــل العديــد مــن مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة والتــي شــملت قطــاع المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة، والصحــة والســالمة والبيئــة، والطاقــة المتجــددة، واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، واالبتــكار إلــى جانــب 
الرياضــة واألعمــال الخيريــة، وقــد ركــزت مبادراتنــا االجتماعيــة علــى مجاليــن رئيســيين وهمــا : التحــول الرقمــي ومبــادرات دعــم 

المجتمــع.

* التحول الرقمي 
تســعى عمانتــل إلــى االســتفادة مــن وضعهــا ومكانتهــا فــي الســوق فــي تعزيــز التحــول الرقمــي بالســلطنة وتنميــة القيمــة المحليــة 
المضافــة لقطــاع االتصــاالت فــي االقتصــاد الوطنــي عبــر العديــد مــن المبــادرات التــي تقــوم الشــركة بتنفيذهــا مــع شــركاء آخريــن مــن 
قطــاع االتصــاالت أو القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص إضافــة إلــى القطــاع المدنــي المتثمــل فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي 

والجمعيــات األهليــة، ومــن أهــم هــذه المبــادرات:

برنامــج تدريــب خريجــي تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت: أكملــت عمانتــل تدريــب 100 خريــج فــي تخصصــات هندســة االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات  بالتعــاون مــع شــركة هــواوي العالميــة المتخصصــة فــي تكنولوجيــا الشــبكات، اســتهدف البرنامــج تدريــب 100 
خريــج وخريجــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس و كليــة كالدونيــان والجامعــة األلمانيــة للتكنولوجيــا باختصاصــات هندســة االتصــاالت 
ــات ســوق العمــل،  ــا يتناســب مــع متطلب ــي بم ــي العمل ــب المهن ــم فــي الجان ــز قدراتهــم ومهارات ــة المعلومــات بهــدف تعزي وتقني
ــة فــي المســتقبل علــى النحــو الــذي يؤهلهــم للوصــول إلــى أهدافهــم.  باإلضافــة إلــى مســاعدتهم علــى رســم مســاراتهم المهني

البرنامــج يمتــد لمــدة عــام كامــل فيمــا تــم تقســيم الخرجيــن علــى أربــع دفعــات ضمــت كل دفعــة 25 طالبــًا وطالبــة.

أولمبيــاد عمانتــل للبرمجــة: تهــدف المبــادرة إلــى اكتشــاف وتشــجي�ع المواهــب الصغيــرة والشــابة ولفــت أنظارهــم إلــى أهميــة 
تكنولوجيــا المعلومــات، وتوجيــه االهتمــام إلــى مــا ينفــع المجتمــع فــي مجــاالت التنميــة واالبتــكار باســتخدام الحاســوب. وسيســاعد 
ــة  ــر البرمجــة اإلجرائي ــكاري، حيــث تعتب ــر المنهجــي واالبت ــى التفكي ــه القــدرة عل ــل واع لدي ــى إيجــاد جي ــل للبرمجــة عل ــاد عمانت أولمبي
مدخــال هامــا  لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والتــي يعتمــد علي�هــا فــي برمجــة عمليــات الــذكاء االصطناعــي والروبــوت وإنترنــت 
ــة( 4144 طالــب  ــة المبدئي ــى ) التصفي ــة األول ــات الضخمــة وغيرهــا. وشــارك فــي المرحل ــات وال ســيما البيان ــل البيان األشــياء وتعدي

وطالبــة تأهــل منهــم 30 للمراحــل القادمــة.

برنامــج »مهنتــي«: فــي إطــار ســعي�ها للمســاهمة فــي دعــم الجهــود الوطنيــة المبذولــة للباحثتيــن عن عمــل وتعزيز مهارات الشــباب 
العمانــي، أطلقــت عمانتــل برنامــج »مهنتــي« للتدريــب علــى صيانــة الهواتــف المحمولــة الــذي يتــم مــن خاللــه تدريــب مجموعــة مــن 
الشــباب العمانــي علــى صيانــة الهواتــف النقالــة وإصالحهــا. يســتفيد مــن البرنامــج 100 باحــث عــن عمــل بينهــم مجموعــة مــن ذوي 

اإلعاقــة ويغطــي خمــس محافظــات. يتــم تنفيــذ البرنامــج وتحــت إشــراف وزارة القــوى العاملــة.
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عمانتــل واألوائــل 4: قامــت عمانتــل بتدريــب 30 شــخصا مــن كبــار الســن علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتعزيــز تواصلهــم مــع 
ــن  ــار الس ــف كب ــي 2014 لتعري ــي ف ــج التدريب ــذا البرنام ــدأ ه ــنين. ب ــاء المس ــة أصدق ــع جمعي ــاون م ــك بالتع ــة، وذل ــال المختلف األجي
ــة؛ وهــو  ــدة فــي األجهــزة الذكي ــا الجدي ــة التعامــل مــع التكنولوجي ــة وكيفي ــة وأحــدث البرامــج المعلوماتي بوســائل التواصــل الحديث
ــي هــذه النســخة  ــة. وتأت ــات بأفضــل الســبل وتوظيفهــا فــي حياتهــم اليومي ــك األجهــزة والتقني ــى اســتخدام تل ــا يســاعدهم عل م
اســتكماال لنجــاح النســخ الثــالث الســابقة فــي كل مــن محافظــة مســقط وظفــار وشــمال الشــرقية. اســتفاد مــن هــذا البرنامــج حتــى 

ــار الســن فــي األربــع نســخ  الماضيــة . اآلن 127 مــن كب

منحــة عمانتــل للبحــث العلمــي فــي مجالــي االتصــاالت والمعلومــات وتقنيــة النانــو بجامعــة الســلطان قابــوس: دخلــت 
عمانتــل فــي شــراكة مــع جامعــة الســلطان قابــوس للعــام الثانــي علــى التوالــي مــن أجــل تعزيــز البحــث العلمــي فــي مجــاالت تقنيــة 

المعلومــات واالتصــاالت وتقنيــة النانــو مســاهمة منهــا فــي دعــم الجهــود المبذولــة لتطويــر البحــث العلمــي فــي الســلطنة.

برنامــج Upgrade 2: بعــد نجــاح النســخة االولــى مــن البرنامــج جــددت عمانتــل شــراكتها مــع كل مــن مجلــس البحــث العلمــي، ريــادة، 
مركــز ســاس، الصنــدوق العمانــي للتكنولوجيــا، واللجنــة الوطنيــة للشــباب لدعــم النســخة الثانيــة مــن برنامــج تحويــل مشــاري�ع التخــرج 
فــي مجــاالت الثــورة الصناعيــة الرابعــة إلــى شــركات ناشــئة، ويتمثــل دور عمانتــل فــي هــذا البرنامــج فــي توفيــر التمويــل المطلــوب 

إضافــة إلــى المســاهمة فــي تقديــم التوجيــه واإلرشــاد للفــرق المتنافســة بالبرنامــج. 

منصــة إدالل: بعــد النجــاح الــذي حققتــه النســخة األولــى مــن منصــة إدالل جــددت عمانتــل التزامهــا ودعمهــا للمنصــة التــي 
مشــاركة  علــى  العربــي  الشــباب  تشــجي�ع  وتســتهدف  العربــي  المحتــوى  إثــراء  إلــى  تهــدف  عمانيــة  رقميــة  منصــة  أول  تعــد 
المبــادرة للخبــراء وأصحــاب المشــاري�ع فرصــة  العربــي. وتتيــح هــذه  العالــم  خبراتهــم ومعلوماتهــم مــع أقرانهــم بمختلــف دول 
انطالقهــا  منــذ  بالمنصــة  التحــق  قصيــرة.  فيديــو  مقاطــع  تســجيل  خــالل  مــن  وإلهامهــم  المســتهدف  الجمهــور  علــى  للتأثيــر 
تتويــج  تــم  أكثــر مــن 1300 دقيقــة.   المنصــة محتــوى عربــي مدتــه  العربــي، وحققــت  الوطــن  ألــف مشــترك مــن   أكثــر مــن 65 
منصــة إدالل التعليميــة فــي حفــل جائــزة الســلطان قابــوس لإلجــادة فــي الخدمــات اإللكترونيــة كأفضــل خدمــة الكترونيــة فــي فئــة 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
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تفعيــل برامــج اإلبتــكار بمــدارس الحلقــة األولــى: ي�هــدف هــذا البرنامــج الــذي تــم إطالقــه بالتعــاون بيــن كل مــن عمانتــل ومجلــس 
ــة البرنامــج  ــى، تتماشــى رؤي ــة االول ــكار فــي مــدارس الحلق ــة البحــث واالبت ــى نشــر ثقاف ــم إل ــة والتعلي البحــث العلمــي ووزارة التربي
ــب فــي الســلطنة  ــم األساســي فــي تشــكيل شــخصية الطال ــى مــن التعلي مــع دور المدرســة المحــوري والمهــم فــي الحلقــة األول
ــي  ــر مــن المهــارات والقــدرات والت ــه الكثي ــذي يكتســب مــن خالل ــل، باعتبارهــا الســلم التعليمــي األول ال ــه األمث وتوجي�ههــا التوجي
تمكنــه مــن شــق طريقــه نحــو النجــاح فــي المراحــل الدراســية المتقدمــة، حيــث ســيتم اختيــار 9 مــدارس مــن 5 محافظــات مختلفــة 

لتنفيــذ البرنامــج.

ــة  ــة والشــركة العماني ــي لألعمــال وشــركة النفــط العماني ــز الوطن ــل وبالشــراكة مــع كل مــن المرك ــة OmHub: أطلقــت عمانت منص
الهنديــة للســماد »أوميفكــو« منصــة OMHUB التــي تحتضــن الطــالب الموهوبيــن وأصحــاب المشــاري�ع المحتمليــن الذيــن يحتاجــون 
إلــى المســاعدة فــي تمكيــن أعمالهــم التجاريــة واالستشــارات الفنيــة واللوجســتية لتســيير أعمالهــم، ويقــدم المركــز أيضــا فــرص 
تدريبيــة فــي عــدة مجــاالت. وقــد قامــت عمانتــل باالســتفادة مــن هــذه المنصــة فــي تنظيــم »برنامــج تطويــر االفــكار« وهــو برنامــج 
يعقــد بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي لالعمــال ويعــد الخطــوة األولــى لتشــجي�ع الشــباب علــى البــدء فــي مشــاريعهم التجاريــة، 
حيــث يســاعدهم علــى بلــورة أفكارهــم مــن خــالل تدريبهــم علــى كيفيــة إعــداد خطــط عمــل متكاملــة والنظــر فــي الجوانــب الماليــة 
والتمويليــة والتســويقية للفكــرة بحيــث يســتطي�ع المشــارك بعــد البرنامــج مــن البــدء فــي المشــروع أو التوجــه إلــى مشــروع وفكــرة 

أخــرى تكــون أكثــر واقعيــة وقابلــة للتطبيــق وقــد اســتفاد مــن الدفعــة االولــى مــن البرنامــج 17 مشــروع.

* مبادرات دعم المجتمع:
باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي دعــم التحــول الرقمــي، لــم تغفــل عمانتــل الجانــب اآلخــر فــي إســتراتيجيتها للمســؤولية اإلجتماعيــة 
والــذي يتمثــل فــي مبــادرات دعــم المجتمــع وذلــك فــي إطــار ســعي�ها لــرد الجميــل للمجتمــع الــذي تعمــل فيــه، وقــد تضمنــت أجنــدة 

الشــركة للعــام الماضــي تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات الهامــة فــي هــذا اإلطــار ومــن أهمهــا:
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حملــة عمانتــل الرمضانيــة: نظمــت عمانتــل النســخة العاشــرة مــن حملتهــا الرمضانيــة الســنوية وتهــدف حملــة هــذه الســنة إلــى 
إدخــال الســعادة ورســم البســمة علــى وجــوه أفــراد األســر المعســرة مــن خــالل مجموعــة مــن الفعاليــات واالنشــطة التاليــة:

فــك كربــة المعســرين ماليــا ومســاعدتهم علــى قضــاء شــهر رمضــان والعيــد بيــن أســرهم وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة المحاميــن   •
العمانيــة وذلــك مــن خــالل مســاهمة موظفــي الشــركة وتبرعاتهــم.

نظمــت الشــركة حملتيــن لجمــع التبرعــات اســتهدفتا كفالــة األســر المعســرة وكســوة العيــد لأليتــام وشــارك في�هــا مجموعــة مــن   •
موظفــي الشــركة.

التبــرع عبــر تطبيــق عمانتــل )ريــال عليــك وريــال علينــا(: حرصــت عمانتــل علــى إشــراك كافــة افــراد المجتمــع فــي فعــل الخيــر عبــر   •
ــال  ــام عمانتــل بالمســاهمة بمبلــغ معــادل لــكل ري ــا« والمتمثلــة فــي قي ــال علين ــال عليــك وري اإلعــالن عــن مبادرتهــا الذكيــة »ري

ــر تطبيــق الشــركة خــالل شــهر رمضــان. ــة عب ــات الخيري ــرع للجمعي ــه مشــتركي عمانتــل للتب يســاهم ب
قامــت عمانتــل بتخصيــص عــدد مــن األرقــام المختصــرة لخدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة الخاصــة بالجمعيــات الخيريــة المســجلة   •

فــي الســلطنة مــن أجــل تمكينهــا مــن جمــع التبرعــات عــن طريــق الرســائل النصيــة القصيــرة.
إفطــار عمــال مبنــى عمانتــل الجديــد: احتفلــت عمانتــل مــع عمــال مشــروع المقــر الرئيســي لعمانتــل بمركــز عمــان للمؤتمــرات   •
والمعــارض فــي مدينــة العرفــان بإنجــاز خمســة مالييــن ســاعة عمــل آمنــة دون تســجيل أيــة إصابــات مضيعــة للوقــت حيــث 
أقامــت عمانتــل مأدبــة  إفطــار بهــذه المناســبة بحضــور الرئيــس التنفيــذي لعمانتــل وعــدد مــن مســؤولي شــركة عمــران والفريــق 

ــك فــي موقــع المشــروع.   ــغ عددهــم نحــو 850 عامــل وذل ــن فــي المشــروع البال اإلستشــاري والعاملي

الثالثــة، تســهم  فــي نســختها  مبــادرة »لــّون عالمهــم 3«: 
هــذه  المبــادرة فــي وضــع لمســات فنيــة علــى جــدران عيــادات 
األطفــال بمستشــفى جامعــة الســلطان قابــوس مــن خــالل 
ــة لألطفــال  ــة محبب رســم لوحــات تشــكيلية لشــخصيات كرتوني
بقيــادة  التشــكيليين  الفنانيــن  المرضــى، بمشــاركة نخبــة مــن 
الفنــان التشــكيلي يوســف النحــوي. وســاهمت عمانتــل عبــر 
المبــادرة إلــى نشــر البســمة والســرور علــى وجــوه األطفــال 
علــى  التعبيريــة  الرســومات  خــالل  مــن  معاناتهــم  وتخفيــف 
المبــادرات  فــي  الشــركة  دور  وإبــراز  جانــب،  مــن  الجــدران 
اإلجتماعيــة وإتاحــة الفرصــة للمشــاركة المجتمعيــة فــي المجــال 

التطوعــي.

األكاديميــة الصيفيــة بالجامعــة األلمانيــة للتكنولوجيــا فــي عمــان: ســاهمت عمانتــل فــي رعايــة األكاديميــة الصيفيــة بالجامعــة 
األلمانيــة للتكنولوجيــا فــي عمــان التــي تعــد برنامــج صيفــي للطلبــة يتبــع معاييــر عاليــة ويركــز علــى اإلبتــكار، يتضمــن البرنامــج العديــد 
مــن األنشــطة والفعاليــات الهادفــة إلــى تطويــر مهــارات وقــدرات الطلبــة فــي بيئــة فريــدة تمــزج بيــن المعرفــة والترفيــه. وقــد اســتفاد 

مــن هــذا البرنامــج 100 طالــب.
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ــزة فــي  ــزة بالجائ ــات الفائ ــم فــي عــام 2018م اإلعــالن عــن الجمعي ــة: ت ــرأة العماني ــات الم ــل لجمعي ــاِدرة« مــن عمانت ــزة »مب جائ
نســختها األولــى خــالل احتفــاالت الســلطنة بيــوم المــرأة العمانيــة، حيــث  فــازت جمعيــة المــرأة ببهــالء بالمركــز األول وحصلــت جمعيــة 
المــرأة بســمائل علــى المركــز الثانــي، كمــا تــم تكريــم ثــالث عضــوات متميــزات نظيــر جهودهــن المبذولــة. وتــم اإلعــالن عــن النســخة 
الثانيــة مــن الجائــزة فــي يــوم المــرأة العمانيــة والتــي تســتهدف جمعيــات المــرأة العمانيــة والعضــوات المنتســبات لهــا الالتــي لدي�هــن 
مســاهمات بــارزة فــي محيــط مجتمعاتهــن، تنافســت علــى الجائــزة 59 جمعيــة مــن جمعيــات المــرأة العمانيــة حــول الســلطنة والمئــات 
ــز المــرأة  ــزة فــي تحفي ــل الهــدف الرئيســي مــن الجائ ــة. يتمث ــم أفضــل برامــج للمســؤولية االجتماعي مــن المنتســبات لهــا علــى تقدي

العمانيــة والجمعيــات علــى تقديــم أفضــل مــا لدي�هــن مــن أنشــطة وبرامــج فــي مجــاالت عــدة.

ســاهمت  للســرطان:  العمانيــة  الجمعيــة  أنشــطة  دعــم 
عمانتــل بالتعــاون مــع الجمعيــة العمانيــة للســرطان فــي دعــم 
المرضــى الذيــن يعانــون مــن الســرطان عبــر توفيــر المكمــالت 
التــي  الســنوية للمشــي  المســيرة  الغذائيــة والمشــاركة فــي 
تنظمهــا الجمعيــة والهادفــة إلــى جمــع التبرعــات ودعــم مرضــى 

الســرطان.  

قامــت عمانتــل بدعــم برنامــج »آوتــوارد باونــد عمــان«: 
وهــو برنامــج تدريبــي ســنوي لمجموعــة مــن طــالب المــدارس 
الحكوميــة بهــدف تعزيــز مهاراتهــم وإكســابهم مهــارات جديــدة 
فــي عــدة مجــاالت مثــل إدارة الوقــت والمهــارات المتعلقــة 
بالســالمة ومهــارة اإلعتمــاد علــى الــذات والثقــة بالنفــس. وقــد 
قامــت عمانتــل فــي هــذا العــام بتنظيــم 4 دورات تدريبيــة فــي 
كل مــن الجبــل االخضــر ووادي االبيــض اســتفاد منهــا نحــو 80 
طالــب وطالبــة بينهــم مجموعات مــن ذوي االحتياجــات الخاصة 
ــاد الخــاص العمانــي والمدرســة  بالتعــاون مــع كل مــن األولمبي

الفكريــة.
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حملــة مســاعدات المتضرريــن مــن إعصــار ميكونــو: مبــادرة 
اجتماعيــة مــن الشــركة لمســاعدة المتضرريــن من إعصــار ميكونو 
ــر مــن 265 أســرة فــي كل  ــة ألكث ــر أجهــزة منزلي مــن خــالل توفي
مــن واليــات ضلكــوت، رخيــوت، وســدح وذلــك بالتنســيق مــع 
الهيئــة العمانيــة لالعمــال الخيريــة ومكاتــب الــوالة فــي محافظة 
ظفــار، كمــا قامــت الشــركة وبالتعــاون مــع جمعيــة دار العطــاء 
بالمســاهمة فــي صيانــة 24 منــزل مــن منــازل أســر ذوي الدخــل 

المحــدود المتضــررة مــن االعصــار فــي واليــة مربــاط. 

الكراســي  علــى  الســلة  لكــرة  الثانيــة  عمــان  بطولــة 
ــة: قامــت الشــركة للعــام الثانــي علــى التوالــي بدعــم  المتحرك
بطولــة الكراســي المتحركــة التــي نظمتهــا اللجنــة البارالومبيــة 
العمانيــة التــي تهــدف إلــى تشــجي�ع ذوي اإلعاقــة الحركيــة علــى 
ممارســة الرياضــة ومســاعدتهم فــي االندمــاج مــع المجتمــع.

ــة االطفــال فــي مستشــفى صحــار وذلــك مــن أجــل دعــم  ــادرت عمانتــل إلــى شــراء جهــاز خــاص لوحــدة رعاي مستشــفى صحــار: ب
ــة لألطفــال  ــى التنفــس، حيــث ستســاهم األجهــزة فــي إســعاف الحــاالت الطارئ ــد أجهــزة المســاعدة عل الوحــدة مــن خــالل تجدي

ــوالدة. ــي ال حديث

ــة  ــدوق زمال ــي نظمهــا صن ــدم« والت ــرع بال ــة للتب ــة الوطني ــل بدعــم »الحمل ــة: قامــت عمانت ــي وزارة الصح ــة موظف ــدوق زمال صن
موظفــي وزارة الصحــة. حيــث  حصــل هــذا الحــدث علــى شــهادة مــن موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية »أكثــر عــدد مــن المتبرعيــن 

بالــدم خــالل 8 ســاعات«.
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البيانات المالية
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بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2018

          الموحدة        الشركة االم  
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح
)معدلة – إيضاح 

))1( 4
األصول

األصول المتداولة
5113٫3٥173.184٥٠3٫4٢3380.996نقد وأرصدة لدى البنوك 

61٠6٫9٨3118.873٨٢4٫66٨693.620ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
-93٫919-20.21٢٫3٥٢أصول العقد

711٫7٥69.2466٨٫٥٠652.400مخزون
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر
81٠٫٥9٨17.067٢9٫7٥918.043

1٫٠٠٠6.0001٫٠٠٠6.000إستثمارات بالتكلفة المطفأة
101-101-إستثمارات متاحة للبي�ع

9٫4٥39.602--3أصول غير متداولة محتفظ بها للبي�ع
--٥٫4971.626مستحقات من شركات تابعة 

٢61٫٥37226.0971٫٥3٠٫7٢٨1.160.762
األصول غير المتداولة 

-٢٠٫916--20.2أصول العقد
831٫44٥31.8503٢٫94731.850إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى

8--٨٫69٢-

23.020-2.805-8إستثمارات متاحة للبي�ع
8٢٫٠٠٠3.000٢٫٠٠٠3.000إستثمارات بالتكلفة المطفأة

104٫٨139419٫٥7119.070أصول أخرى
117٫7٨٨3.93799٫916736.382و12استثمار في شركات شقيقة ومشاري�ع مشتركة

521.445---13المستحق من شركة شقيقة
--913٥٫376854.768استثمار في شركات تابعة

14٥33٫٠11528.787٢٫٠19٫9٨61.468.231الممتلكات واآلالت والمعدات
151٥٫6٥318.4623٫٥79٫6641.582.127أصول  غير ملموسة والشهرة

73٠٫٠٨61.443.703٥٫7٨3٫69٢4.385.125
991٫6٢31.669.8007٫314٫4٢٠5.545.887مجموع األصول   

حقوق المساهمين واإللتزامات  
االلتزامات المتداولة 

16٢٠٥٫167180.0111٫393٫3٨7768.367ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
20.239٫٨3٢26.478169٫٨٥٥86.395إلتزامات العقد

17٢1٫٥61601.393٥٥٥٫941854.934إقتراضات
٢66٫٥6٠807.882٢٫119٫1٨31.709.696

إلتزامات غير متداولة 
1711٠٫66٠265.654٢٫٠٨1٫73٥1.111.421إقتراضات

181٢٫3٢٢10.563499٫9٥6112.942التزامات أخرى 
1٢٢٫9٨٢276.217٢٫٥٨1٫6911.224.363

3٨9٫٥4٢1.084.0994٫7٠٠٫٨742.934.059مجموع اإللتزامات 
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حقوق المساهمين
197٥٫٠٠٠75.0007٥٫٠٠٠75.000رأس المال

19٢٥٫٠٠٠25.000٢٥٫٠٠٠25.000اإلحتياطي القانوني
1949٫٨7٥49.87549٫٨7٥49.875اإلحتياطي اإلختياري

1944٫1٨144.18144٫1٨144.181مساهمة رأسمالية
)20.296()6٠٫796(--19إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

)207()٨9٨(35-19احتياطي القيمة العادلة
)81(٢٫٢6٢)122(19799إحتياطي التحوط

)68(39--إحتياطي آخر
4٠7٫٢٢6391.73241٢٫٨44398.180أرباح محتجزة

6٠٢٫٠٨1585.701٥47٫٥٠7571.584حقوق منسوبة إلى مالكي الشركة األم
٢٫٠66٫٠392.040.244--حصص األقلية 

6٠٢٫٠٨1585.701٢٫613٫٥462.611.828مجموع حقوق المساهمين 
991٫6٢31.669.8007٫314٫4٢٠5.545.887مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  

تم إعتماد البيانات المالية والتصريح بإصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 فبراير 2019 ووقعها نيابة عنه كل من:  

رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

         الموحدة       الشركة االم 
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح
)معدلة – إيضاح 

))1( 4

بيان المركز المالي )تابع(
كما في 31 ديسمبر 2018
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بيان األرباح أو الخسائر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

          الموحدة        الشركة االم  
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح
)معدلة – إيضاح 

))1( 4
20٥16٫٢٠7527.515٢٫1٨6٫٠14751.725إيرادات 

)230.125()637٫39٥()163.254()147٫171(تكلفة المبيعات

369٫٠36364.2611٫٥4٨٫619521.600مجموع الربح  
)218.941()664٫9٨٥()148.216()1٥1٫٠٠7(21مصروفات تشغيل وإدارية

)158.266()44٢٫73٢()115.163)1٠6٫1٥4(14 و15إستهالك وإطفاء
)11.805()٢9٫٠3٥()9.178()1٢٫449(صافي إنخفاض قيمة المديونيات 

99٫4٢691.704411٫٨67132.588ربح التشغيل
خسارة القيمة العادلة على حقوق المساهمين 

المحتفظ بها سابقًا
--)1٥٫694()588(

٥٨٫4٨925.337--33)1(صافي الربح النقدي
)20.655()1٢٫٠٢3(--33)1(خسارة إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

--)4.430(-خسائر إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة
1٫٨6٢1.806٢٥٫1٠311.250إيرادات الفوائد

2.7464٫1472.116)7٥٠(22إيرادات / )خسائر( اإلستثمار 
حصة الشركة من نتائج شركات شقيقة ومشروع 

مشترك
4.091)3٫7٢6(--11 و12

)10.782()٥6٫967(3٫٥٥٢1.862صافي إيرادات / )مصروفات( أخرى
)20.050()143٫6٢3()11.439()٢4٫٢73(تكاليف التمويل

)14.224()1٨٫4٠4(146)٥(أرباح / )خسائر( من إعادة تقييم عمالت
79٫٨1٢82.395٢49٫169109.084الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة

)8.985()4٠٫3٢9()11.767()1٥٫63٠(23ضرائب
64٫1٨٢70.628٢٠٨٫٨4٠100.099ربح السنة من العمليات المستمرة

)3.023(---خسارة من العمليات المتوقفة
2.676---ربح من إلغاء توحيد شركة تابعة

64٫1٨٢70.628٢٠٨٫٨4٠99.752ربح السنة
المنسوب إلى:

64٫1٨٢70.62864٫79٨78.280مالكي الشركة األم
144٫٠4٢21.472--حصص األقلية

64٫1٨٢70.628٢٠٨٫٨4٠99٫7٥٢ربح السنة
24٠٫٠٨٥0.094٠٫٠٨6٠٫1٠4العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ر.ع (

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان اإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

       الموحدة      الشركة االم  
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح
)معدلة – 

إيضاح 4 )1((
64٫1٨٢70.628٢٠٨٫٨4٠100.099ربح السنة من العمليات المستمرة 

العمليات المستمرة
)خسارة( / إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة 

تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة:
4٨6517--الحصة في اإليرادات الشاملة لشركات شقيقة  

)96.099()٢٠4٫٠٢٢(--19فروق تحويل عمالت من العمليات االجنبية
صافي خسارة محولة إلى بيان الدخل من إعادة تصنيف 

1٥٫694517--إستثمار في شركة شقيقة إلى شركة تابعة
)742(-)2(-تغير القيمة العادلة في إستثمار متاح للبي�ع

أرباح / )خسائر( محققة محولة إلى بيان الدخل من بي�ع 
70---22إستثمارات متاحة للبي�ع

)435(---22خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبي�ع
٢٫6٠665)122(309٢1تحوطات التدفقات النقدية

صافي )خسائر( /إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة 
)96.107()1٨٥٫٢36()124(9٢1تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

مصروفات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح 
)310(---أو الخسائر في فترات الحقة

التغير في القيمة العادلة إلستثمارات أسهم بالقيمة 
-)1٫٠٥٨(--العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

صافي خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى 
)310()1٫٠٥٨(--األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

)96.417()1٨6٫٢94()124(9٢1صافي إيرادات/)خسائر( شاملة أخرى للسنة
مجموع اإليرادات الشاملة للسنة من العمليات 

6٥٫1٠370.504٢٢٫٥463.682المستمرة
)347(---خسارة السنة من العمليات المتوقفة

مجموع المصروفات الشاملة للسنة من العمليات 
)347(---المتوقفة

6٥٫1٠370.504٢٢٫٥463.335مجموع اإليرادات الشاملة للسنة
مجموع اإليرادات الشاملة للسنة منسوبة إلى:

6٥٫1٠370.504٢6٫٥٥٠57.592مالكي الشركة األم
)54.257()4٫٠٠4(--حصص األقلية 

6٥٫1٠370.504٢٢٫٥463.335

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

         الموحدة      الشركة األم
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
معدلة

األنشطة التشغيلية
79٫٨1٢82.395٢49٫169109.084الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

)347(---الخسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة
التعديالت للبنود التالية:

1٠6٫1٥4115.16344٢٫73٢158.272استهالك وإطفاء 
)246(٢14)39()3٥(ربح من بي�ع ممتلكات وآالت ومعدات

)853()3٫1٢3()419(1٫774إيرادات إستثمار
)1.395()1٫٠٢4()2.327()1٫٠٢4(إيرادات توزيعات أرباح

)4.091(3٫7٢6--حصة من نتائج شركات شقيقة ومنشأة تحت السيطرة المشتركة 
)2.676(---أرباح من عدم توحيد شركة تابعة

)11.250()٢٥٫1٠3()1.806()1٫٨6٢(إيرادات فوائد
٢4٫٢7311.439143٫6٢320.050مصروفات فوائد

--4.430-خسائر إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة
1٨٫4٠414.811--)أرباح( / خسائر تحويل عملة أجنبية

1٢٫٠٢320.655--خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات
1٥٫694587--خسارة القيمة العادلة من حقوق ملكية محتفظ بها سابقًا

)25.337()٥٨٫4٨9(--صافي الربح النقدي 
٢٠9٫٠9٢208.836797٫٨46277.264

تعديالت رأس المال العامل:
)11.593()7٫٠٥1(194)٢٫4٠4(مخزون

32.144)11٢٫٢74()26.270()1٥٫749(ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
)31.124(٢٨٫٢4614.776174٫346ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

--)1.340()٢٫٥٠٢(ذمم مدينة من شركات تابعة
٢16٫6٨3196.196٨٥٢٫٨67266.691النقد الناتج من العمليات

1٫٨391.8069٫٨٥٨10.860فوائد مستلمة
)17.073()13٫333()14.703(-ضرائب مدفوعة

٢1٨٫٥٢٢183.299٨49٫39٢260.478صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)188.526()3٢3٫٨31()129.684()1٠6٫116(صافي شراء ممتلكات وآالت ومعدات

٥٥466749متحصالت من بي�ع ممتلكات وآالت ومعدات
)461()٥6٫3٨6()179()1٫٥٨3(شراء أصول غير ملموسة 

14٫٨٠٥16.6231٢٫٠4716.627صافي )إستحواذ( / بي�ع إستثمارات 
59.50037٫74٢59.620-الحركة في الودائع الثابتة

-)1٫6٥٠()853.092()4٫337(إستثمار في شركات تابعة 
-)3٫٨٥1(-)3٫٨٥1(إستثمار في شركة شقيقة

-)٨٫77٢(--مستحق من شركة شقيقة
)557.894(1٢7٫1٠1--اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 4(

1٫٠٢42.3271٫٠٢43.263توزيعات أرباح مستلمة )متضمنًة شركات شقيقة(
)667.322()٢16٫٥٠9()904.459()1٠٠٫٠٠3(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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بيان التدفقات النقدية )تابع( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

األنشطة التمويلية 
4٠٠971--رأس المال الناشئ من حصص األقلية

)67.500()37٫٥٠٠()67.500()37٫٥٠٠(توزيعات أرباح مدفوعة
)666()147٫٨٠٢(--توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص األقلية

6٫313852.541٨٢4٫٨11891.093متحصالت من إقتراضات بعد خصم تكاليف المعاملة
)84.029()96٨٫63٥()1.341()٢4٫٢4٠(سداد إقتراضات 

)6.754()114٫٠46()812()٢٢٫٨٥1(فوائد مدفوعة
733.115)44٢٫77٢(782.888)7٨٫٢7٨(صافي النقد من / )المستخدم( األنشطة التمويلية

4٠٫٢4161.72819٠٫111326.271صافي التغير في النقد وما في حكم النقد 
7٠٫1٨48.45633٠٫37911.768النقد وما في حكم النقد  في بداية السنة

-)٨٫٢٢3(-)74(التعديل نتيجة اإلنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9
)7.345()٢1٫3٢٥(--تعديالت تحويل العمالت األجنبية

11٠٫3٥170.18449٠٫94٢330.694النقد وما في حكم النقد 
)315(---إلغاء إدراج شركة تابعة

11٠٫3٥170.18449٠٫94٢330.379النقد وما في حكم النقد من العمليات المستمرة )إيضاح ٥(

تشكل اإليضاحات المرفقة  من 1 إلى 36 جزءًا من هذه البيانات المالية.

       الموحدة     الشركة األم
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
معدلة
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

معلومات قانونية واألنشطة   - 1
الشــركة الُعمانيــة لالتصــاالت ش.م.ع.ع )»الشــركة األم أو »الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة مســجلة وفقــًا   
لقانــون الشــركات التجاريــة بســلطنة ُعمــان. يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي الموالــح، بمســقط ، ســلطنة ُعمــان. أســهم 

الشــركة مدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة. 

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

إن الشــركة وشــركاتها التابعــة )»المجموعــة«( مــع شــركاتها الشــقيقة تقــدم خدمــات االتصــاالت فــي ســلطنة ُعمــان وتســعة   
أخــرى. دول 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢
السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة مبينــة فيمــا يلــي. هــذه السياســات تــم   

ذلــك. غيــر  علــى  ينــص  لــم  مــا  المعروضــة  الفتــرات  كل  فــي  بثبــات  تطبيقهــا 

أساس اإلعداد  1-٢ 

فقرة االلتزام وأساس القياس  ) أ ( 

تــم إعــداد البيانــات الماليــة طبقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطلبــات اإلفصــاح الــواردة ضمــن قواعــد اإلفصاحــات   
والنمــاذج الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بســلطنة ُعمــان، وهــي تتماشــى مــع متطلبــات قانــون الشــركات 
ــه. تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة للقيــاس المعــدل  ــة لعــام 1974 وتعديالت التجاري
ليعكــس أثــر التضخــم فــي حــاالت الشــركات التــي تــزاول أنشــطتها فــي االقتصاديــات ذات التضخــم المرتفــع، والمعــدل 
ــاح أو الخســائر« ،  ــة مــن خــالل األرب ــة المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادل ــة لألصــول المالي ــًا »للقيمــة العادل ــم وفق بإعــادة التقيي
»بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل و«األدوات الماليــة المشــتقة«. تشــمل هــذه البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2018 البيانــات الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة )معــًا »المجموعــة«( وحصــة المجموعــة فــي شــركات 
شــقيقة ومشــروع مشــترك. تمثــل البيانــات الماليــة المنفصلــة البيانــات الماليــة للشــركة األم علــى أســاس مســتقل. البيانــات 

ــات الماليــة«. ــة المنفصلــة يشــار إلي�همــا مجتمعــًة علــى أنهمــا »البيان ــات المالي ــة الموحــدة والبيان المالي

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات   
ــرات  ــرادات       والمصروفــات. تســتند التقدي ــغ المدرجــة لألصــول واإللتزامــات واإلي ــر علــى تطبيــق السياســات والمبال تؤث
ــي  ــة فــي ظــل الظــروف الت ــرة الســابقة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنهــا معقول ــى الخب واإلفتراضــات المتعلقــة بهــا إل
تشــكل نتائجهــا أســاس إصــدار األحــكام حــول القيمــة الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات التــي لــن تظهــر بســهولة مــن مصــادر 
أخــرى. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات. يتــم اإلفصــاح عــن األحــكام والتقديــرات المحاســبية الهامــة فــي 

إيضــاح 34.

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية في سنة ٢٠1٨  )ب( 

تطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات لمعايير التقارير المالية الدولية  

إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة متفقــة مــع تلــك المســتخدمة فــي الســنة   
الســنة: خــالل  الدوليــة  المحاســبة  معاييــر  مجلــس  عــن  الصــادرة  التاليــة  والمعدلــة  الجديــدة  المعاييــر  بإســتثناء  الســابقة، 

معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٥ الخاص »باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء«  

طبقــت المجموعــة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 »اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء )المعــدل فــي أبريــل   
ــرادات قوامهــا خمــس خطــوات.  ــة لتســجيل اإلي ــار طريق ــر 2018. ويقــدم المعي ــخ ســريانه فــي 1 يناي ــارًا مــن تاري 2016( إعتب
يتمثــل المبــدأ األساســي معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 فــي أنــه يتعيــن علــى المنشــأة قيــد إيراداتهــا بمــا يتماشــى 
مــع وعودهــا بتحويــل الســلع أو الخدمــات إلــى العمــالء بقيمــة تعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة الحصــول عليــه مقابــل 
تلــك الســلع والخدمــات. بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15، تســجل المنشــأة اإليــرادات عنــد اســتيفاء التــزام 

األداء.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢

أساس اإلعداد )تابع(  1-٢
معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٥ الخاص »باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء« )تابع(  

إن تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 ال يؤثــر فــي كــم أو مراحــل التدفقــات النقديــة. إن التعديــالت التــي أجريــت   
ــه فــي البيــان  ــة واالعتــراف المحاســبي مــع الفــارق المعتــرف ب ــارة عــن فــارق فــي التوقيــت بيــن التدفقــات النقدي هــي عب

المركــزي المالــي والمعكــوس علــى التغيــرات فــي رأس المــال العامــل وبنــود التدفقــات النقديــة األخــرى.

إن السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بمصادر إيراداتها موضحة تفصياًل عنها في إيضاح رقم 2.4 أدناه.  

معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 الخاص باألدوات المالية  

طبقــت المجموعــة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 األدوات الماليــة الصــادر فــي يوليــو 2014 إعتبــارًا مــن تاريــخ التطبيــق   
ــار المحاســبي  ــًا عــن المعي ــرًا جوهري ــة رقــم 9 تغي ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري ــات معي ــر 2018. تمثــل متطلب ــي فــي 1 يناي المبدئ
الدولــي رقــم 39 الخــاص بــاألدوات الماليــة: اإلدراج والقيــاس. أدخــل المعيــار الجديــد تغييــرات رئيســية فــي المحاســبة عــن 
األصــول الماليــة باإلضافــة إلــى بعــض جوانــب المحاســبة عــن اإللتزامــات الماليــة. ينطبــق نمــوذج انخفــاض القيمــة الــوارد 
فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى مســتحقات عقــود اإليجــار والتزامــات القــروض وعقــود الضمانــات الماليــة. 

ــاه.  ــاًل فــي إيضــاح رقــم 2.11 أدن إن السياســات المحاســبية للشــركة موضحــة تفصي

محاسبة التحوط  

ــواع  ــة رقــم 9 طبقــا لألن ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــواردة ضمــن المعي ــات محاســبة التحــوط العامــة ال يســتمر تطبيــق متطلب  
الثالثــة آلليــات محاســبة التحــوط الــواردة ضمــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39. ومــع ذلــك، يتوافــر قــدر أكبــر مــن 
المرونــة بالنســبة ألنــواع المعامــالت المؤهلــة لمحاســبة التحــوط الســيما فيمــا يتعلــق بتوســي�ع نطــاق أنــواع األدوات 
ــم  ــك، ت ــى ذل ــة إل ــة لمحاســبة التحــوط. إضاف ــة المؤهل ــر المالي ــود غي ــود المخاطــر للبن ــواع بن ــة كأدوات تحــوط وأن المؤهل
تحديــث اختبــار الفعاليــة واســتبداله بمبــدأ »العالقــة االقتصاديــة«. كمــا أن إجــراء تقييــم فعاليــة التغطيــة بأثــر رجعــي لــم يعــد 
مطلوبــا. وفًقــا لمــا يســمح بــه معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9، اختــارت المجموعــة االســتمرار فــي تطبيــق متطلبــات 

محاســبة التحــوط الخاصــة بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39.

أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام 9 و1٥ - االنتقال  

تــم تطبيــق التغيــرات فــي السياســات المحاســبّية الناتجــة مــن تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام 15 و9 إعتبــارًا   
مــن 1 ينايــر 2018، بإســتخدام طريقــة التعديــل بأثــر رجعــي وبالتالــي لــم يتــم تعديــل فتــرات المقارنــة. تــم تســجيل فروقــات 
القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الناتجــة عــن تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أرقــام 9 و15 فــي الرصيــد 
االفتتاحــي لألربــاح المحتجــزة كمــا فــي            1 ينايــر 2018. وبالتالــي، ال تعكــس المعلومــات المعروضــة لســنة 2017 متطلبــات 
معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام 9 و15 وعليــه فهــي غيــر قابلــة للمقارنــة. إن أثــر التطبيــق مفصــح عنــه فــي إيضــاح رقــم 
ــة التــي يســري مفعولهــا علــى  ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــم يكــن للتعديــالت األخــرى التــي أجريــت علــى معايي ــاه. ل 2.22 أدن
الفتــرة المحاســبية الســنوية التــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2018 أي أثــر مــادي فــي السياســات المحاســبية أو المركزالمالــي أو 

أداء المجموعــة.
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كمــا فــي تاريــخ التصريــح بهــذه البيانــات الماليــة، لــم تقــم الشــركة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التاليــة الجديــدة   
والمعدلــة الصــادرة ولكنهــا غيــر ســارية بعــد.

يطبق للفترات 
السنوية التي تبدأ 

في أو بعـد

معايير التقارير المالية الدولية 

1 يناير ٢٠19 معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 اإليجارات

1 يناير ٢٠19 التعديــالت الســنوية علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 2015-2017 بتعديــل معيــار التقاريــر 
الترتيبــات  التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 11  الماليــة الدوليــة رقــم 3 إندمــاج األعمــال ومعيــار 
المشــتركة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 12 ضرائــب الدخــل والمعيــار المحاســبي الدولــي 

رقــم 23 تكاليــف اإلقتــراض.

1 يناير ٢٠19 معيــار لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 23 عــدم اليقيــن بشــأن معالجــات ضريبــة 
الدخــل

1 يناير ٢٠19 ــزات الدفــع  ــار المحاســبي الدولــي رقــم 9 األدوات الماليــة المتعلقــة بممي تعديــالت علــى المعي
المســبق بتعويــض ســالب.

1 يناير ٢٠19 تعديــالت علــى  المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 19 منافــع الموظفيــن المتعلقــة بتعديــل خطــة 
المنافــع المحــددة أو توقفهــا أو تســويتها

1 يناير ٢٠19 شــقيقة  شــركات  فــي  اإلســتثمارات   28 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  تعديــالت 
ــة األجــل فــي الشــركات الشــقيقة والمشــاري�ع  ــح طويل والمشــاري�ع المشــتركة المتعلقــة بالمصال

المشــتركة

1 يناير ٢٠19 تعديــالت علــى اإلشــارات إلــى إطــار عمــل مبــادىء معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة – التعديــالت 
علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام 2 و3 و6 و14 ومعاييــر المحاســبة الدوليــة أرقــام 1 و 8 
و 34 و 37 و 38 ومعاييــر لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام 12 و 19 و 20 و 22 ومعيــار 
ــات المتعلقــة بالمراجــع واالقتباســات  ــث البيان ــة رقــم 32 لتحدي ــر الدولي ــة تفســيرات المعايي لجن

مــن إطــار المفاهيــم أو عندمــا تشــير تلــك البيانــات إلــى إصــدار مختلــف مــن إطــار المفاهيــم.

1 يناير ٢٠٢٠ تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 إندماج األعمال المتعلقة بتعريف األعمال.

1 يناير ٢٠٢٠ تعديالت على معايير المحاسبة الدولية أرقام 1 و8 المتعلقة بتعريف المواد.

1 يناير ٢٠٢1 معيار التقارير المالية الدولية رقم 17 عقود التأمين

تم تأجيل تاريخ 
السريان ألجل غير 
مسمى. التطبيق 

مسموح به.

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 10 البيانــات الماليــة الموحــدة والمعيــار 
المحاســبي الدولــي رقــم 28 اإلســتثمارات فــي شــركات شــقيقة ومشــاري�ع مشــتركة )2011( 
والمتعلقــة بمعالجــة بيــ�ع  أو مســاهمة الموجــودات والمســتثمرين فــي الشــركة الشــقيقة أو 

المشــترك. المشــروع 
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ال تتوقــع اإلدارة أنــه ســينتج عــن تطبيــق المعاييــر والتفســيرات المدرجــة أعــاله أثــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة   
للمجموعــة فــي الفتــرات المســتقبلية، بإســتثناء مــا هــو مبيــن أدنــاه:

معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 الخاص بعقود اإليجار   

يقــدم معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 نموذًجــا شــاماًل لتحديــد ترتيبــات عقــد اإليجــار وطريقــة معالجتهــا المحاســبية   
والمســتأجرين.  المؤجريــن  مــن  لــكل  الماليــة  البيانــات  فــي 

ــار  ــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 محــل اإلرشــادات الحاليــة المتعلقــة بعقــود اإليجــار بمــا فــي ذلــك المعي ــار التقاري ســيحل معي  
المســتأجر. محاســبة  مــن  النقيــض  علــى  الصلــة.  ذات  والتفســيرات  اإليجــار  بعقــود  الخــاص   17 رقــم  الدولــي  المحاســبي 

ــار  ــه فــي المعي ــات محاســبة المؤجــر بالكامــل كمــا هــو منصــوص علي ــة رقــم 16 متطلب ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري   ينقــل معي
 .17 رقــم  الدولــي  المحاســبي 

ســوف تســتعين المجموعــة بالوســائل العمليــة المتاحــة عنــد االنتقــال لتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 وذلك   
ليــس بغــرض إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار. وبالتالــي، فــإن تعريــف عقــد اإليجــار 
وفًقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 17 وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم 4 ســيظل مطبًقــا 

ــر 2019.  علــى تلــك العقــود المبرمــة أو المعدلــة قبــل 1 يناي

إن التغييــر الرئيســي فــي تعريــف عقــد اإليجــار مرتبــط بمفهــوم الســيطرة. يفــرق المعيــار 16 بيــن عقــود اإليجــار وعقــود   
الخدمــات علــى أســاس مــا إذا كان العميــل يســيطر علــى اســتخدام أصــل محــدد. تتحقــق الســيطرة إذا كان العميــل يتمتــع 

بــكل مــن:

حق الحصول على ما يقارب كافة المنافع االقتصادية من استخدام األصل المحدد؛ و  •

حق توجيه استخدام األصل المحدد.  •

ســتطبق المجموعــة تعريــف عقــد اإليجــار واإلرشــادات ذات الصلــة المبينــة فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16    
علــى جميــ�ع عقــود اإليجــار المبرمــة أو المعدلــة فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019 )إذا كان العقــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد 

إيجــار(. 

عنــد اإلعــداد لتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدوبليــة رقــم 16 للمــرة األولــى ، أجــرت المجموعــة ممشــروع للتطبيــق. أظهــر   
المشــروع بــأن التعريــف الجديــد فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 لــن يغيــر بشــكل جوهــري نطــاق العقــود التــي 

تفــي بتعريــف اإليجــار للمجموعــة.
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التأثير على محاسبة المستأجر  

اإليجارات التشغيلية  

ســوف يغيــر معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 كيفيــة إحتســاب المجموعــة لإليجــارات المصنفــة ســابقًا كإيجــارات   
المالــي. المركــزي  البيــان  بنــود  خــارج  كانــت  والتــي    ،  17 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  تحــت  تشــغيلية 

تعتــزم المجموعــة تطبيــق هــذا المعيــار بإســتخدام طريقــة األثــر التراكمــي، ممــا يعنــي أن المجموعــة ســوف تعتــرف باألثــر   
التراكمــي مبدئيــًا عنــد تطبيــق هــذا المعيــار كتســوية للرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المرحلــة لفتــرة التقريــر الســنوية التــي تتضمــن 
تاريــخ التطبيــق المبدئــي. تســتمر المجموعــة فــي تحليــل أثــر التغييــرات وســيتم اإلفصــاح عنهــا فــي أول بيانــات مرحليــة كمــا 

ــخ الســريان. ــارًا مــن تاري ــار تطبيقــه اعتب فــي 31 مــارس 2019 والتــي ســتتضمن آث

ســيتم االعتــراف بحوافــز اإليجــار )علــى ســبيل المثــال فتــرة التأجيــر المجانيــة( كجــزء مــن قيــاس حــق اســتخدام الموجــودات   
والتزامــات عقــد اإليجــار، بينمــا يتــم االعتــراف بهــا وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 كحوافــز التــزام عقــد إيجــار مطفــأة 

علــى أســاس القســط الثابــت كتخفيــض لمصــروف اإليجــار.

ــا  ــر الماليــة رقــم 16، ســيتم اختبــار حــق اســتخدام الموجــودات لتحديــد انخفــاض القيمــة وفًق ــا للمعيــار الدولــي للتقاري وفًق  
ــار المحاســبة الدولــي 36 الخــاص بانخفــاض قيمــة الموجــودات. ســيحل ذلــك محــل المتطلبــات الســابقة والمتعلقــة  لمعي

بتكويــن مخصــص مقابــل عقــود اإليجــار المتوقــع خســارتها.

معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ٢3 عدم اليقين بمعالجات ضريبة الدخل  

يحــدد معيــار لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 23 كيفيــة إحتســاب المركــز الضريبــي عندمــا يكــون هنــاك عــدم   
يلــي: مــا  الكيــان  مــن  التفســير  يتطلــب  الدخــل.  بشــأن معامــالت ضريبــة  يقيــن 

تحديد ما إذا كانت المراكز الضريبية غير المؤكدة يتم تقييمها بشكل منفصل أو كمجموعة ؛ و  •

تقييــم مــا إذا كان مــن المحتمــل أن تقبــل ســلطة ضريبيــة معاملــة ضريبيــة غيــر مؤكدة مســتخدمة ، أو مقترح إســتخدامها،   •
مــن قبــل كيــان فــي ملفــات ضريبــة الدخــل الخاصــة بــه:

إذا كان الــرد باإليجــاب ، فيجــب أن تحــدد المنشــأة مركزهــا الضريبــي المحاســبي بإســتمرار مــع المعاملــة الضريبيــة    -
بهــا. الخاصــة  الدخــل  تقديــم ضريبــة  عنــد  اســتخدامها  مــع  أو  المســتخدمة 

إذا كان الرد بالنفي ، فيجب أن تعكس المنشأة تأثير عدم اليقين عند إحتساب المركز الضريبي الخاص بها.   -

يســري التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019. يمكــن للكيانــات أن تطبــق التفســير بأثــر رجعــي أو بأثــر   
رجعــي معــّدل دون تعديــل أرقــام المقارنــة بأثــر رجعــي أو مســتقبلي.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
الشركات التابعة   1-٢-٢

تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. يتــم   
تحقيــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة، أو لدي�هــا حقــوق، للعوائــد المتغيــرة الناتجــة مــن شــراكتها مــع الجهــة المســتثمر 
بهــا، وتكــون قــادرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــالل ســلطتها علــى الجهــة المســتثمر بهــا. علــى وجــه التحديــد، 

تســيطر المجموعــة علــى الجهــة المســتثمر بهــا فقــط فــي حــال توافــر لــدى المجموعــة مــا يلــي:

الســلطة علــى الجهــة المســتثمر بهــا )أي الحقــوق القائمــة التــي تعطي�هــا القــدرة الحاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة   •
للجهــة المســتثمر في�هــا(؛

التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق في�ها، و  •
القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.  •

عندمــا يكــون للمجموعــة أقــل مــن أكثريــة التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الجهــة المســتثمر بهــا، تأخــذ المجموعــة فــي عيــن   
اإلعتبــار جميــ�ع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة فــي تقييــم مــا إذا كانــت لدي�هــا ســلطة علــى الجهــة المســتثمر بهــا، متضمنــًة:

الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛  •

الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛  •
حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة.  •

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم ســواء مــا إذا كانــت تســيطر علــى الجهــة المســتثمر بهــا فــي حــال أشــارت الحقائــق والظــروف   
إلــى أن هنــاك تغييــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة. يبــدأ توحيــد شــركة تابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة 
علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. إن األصــول 
واإللتزامــات وإيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة المقتنــاة أو المســتبعدة خــالل الســنة يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل مــن 

ــخ توقــف المجموعــة الســيطرة علــى الشــركات التابعــة. ــخ إكتســاب المجموعــة للســيطرة حتــى تاري تاري

تنســب المنشــأة  بيــان الدخــل ، وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وإلــى   
نتــج عــن هــذا رصيــد عجــز فــي حصــص األقليــة.  حصــص األقليــة، حتــى ولــو 

عنــد الضــرورة، یتــم إجــراء تعدیــالت علــی البیانــات المالیــة للشــرکات التابعــة لتتماشــی سیاســاتھا المحاســبیة مــع السیاســات   
المحاســبیة للمجموعــة. يتــم اســتبعاد جميــ�ع األصــول واإللتزامــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات 

ــ�ع.  ــد التجمي ــن أعضــاء المجموعــة بالكامــل عن ــة المتعلقــة بالمعامــالت بي النقدي

التغيير في ملكية الشركات التابعة، بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة حقوق ملكية .  

إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة، فإنها ستقوم:  

بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنًة الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة؛  •

بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛  •

بإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛  •

اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛  •

اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛  •

اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛  •

ــح أو الخســارة أو  ــى الرب ــود المســجلة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إل إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البن  •
األربــاح غيــر الموزعــة، حســب االقتضــاء، كمــا ســيكون مطلوبــًا فــي حــال قامــت المجموعــة مباشــرًة بالتصــرف باألصــول 

أو االلتزامــات ذات الصلــة.

يتــم إدراج اإلســتثمار فــي الشــركات التابعــة فــي البيانــات الماليــة المنفصلــة للشــركة األم بالتكلفــة ناقصــًا إنخفــاض القيمــة،   
وجــد. إن 
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المعامالت مع حصص األقلية  ٢٫٢-٢

تعامــل المجموعــة المعامــالت مــع حقــوق األقليــة كمعامــالت مــع مســاهمي المجموعــة. وبالنســبة للمشــتريات مــن حقــوق   
األقليــة، يتــم تســجيل الفــرق بيــن أي ســعر مدفــوع والحصــة ذات الصلــة التــي تمــت حيازتهــا للقيمــة الدفتريــة لصافــي 
أصــول شــركة تابعــة فــي حقــوق المســاهمين.  كمــا يتــم تســجيل أربــاح أو خســائر اســتبعادات حقــوق األقليــة فــي حقــوق 

المســاهمين. 

عندمــا ال يعــد للمجموعــة أي تحكــم أو نفــوذ مهــم، تتــم إعــادة قيــاس أيــة حصــص محتفــظ بهــا فــي الكيــان بقيمهــا العادلــة،   
مــع ادراج التغييــر فــي القيمــة الدفتريــة فــي الربــح أو الخســارة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم احتســاب أيــة مبالــغ أدرجــت 
ســابقًا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى فيمــا يتعلــق بذلــك الكيــان كمــا لــو قامــت المجموعــة مباشــرة باســتبعاد األصــول 
وااللتزامــات ذات الصلــة. وقــد يعنــي هــذا أن المبالــغ التــي أدرجــت ســابقًا فــي إيــرادات شــاملة أخــرى تــم إعــادة تصنيفهــا 

كأربــاح أو خســائر.

إستثمار في شركات شقيقة والمشاري�ع المشتركة  3-٢-٢

إن الشــركة الشــقيقة هــي منشــأة تمــارس علي�هــا المجموعــة تأثيــرًا هامــًا. التأثيــر الهــام هــو صالحيــة المشــاركة فــي قــرارات   
السياســات. علــى هــذه  أو ســيطرة مشــتركة  ليــس ســيطرة  ولكــن  بهــا،  المســتثمر  للمنشــأة  والتشــغيلية  الماليــة  السياســة 

ــة لتلــك  ــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة هــي مماثل ــد التأثي ــار مــن أجــل تحدي ــن اإلعتب ــم إتخاذهــا فــي عي ــي ت إن األمــور الت  
الالزمــة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات التابعــة. يتــم محاســبة إســتثمارات المجموعــة فــي شــركاتها الشــقيقة وذلــك 

الملكيــة. حقــوق  طريقــة  بإســتخدام 

وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم إدراج االســتثمارات فــي الشــركة الشــقيقة مبدئيــًا بالتكلفــة. يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة   
لالســتثمار مــن أجــل إدراج التغيــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الشــقيقة منــذ تاريــخ اإلســتمالك. 
يتــم إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الشــقيقة ضمــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار، وهــي ال يتــم إطفاؤهــا وال يتــم إختبارهــا 

بشــكل فــردي إلنخفــاض القيمــة.

يعكــس بيــان الدخــل حصــة المجموعــة مــن نتائــج عمليــات الشــركة الشــقيقة. يتــم إدراج أي تغييــر فــي بنــود الدخــل الشــامل   
اآلخــر لتلــك المنشــآت المســتثمر بهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، عندمــا يكــون هنــاك 
ــرات،  ــة تغيي ــإدراج حصتهــا مــن أي ــم إدراجــه مباشــرة فــي حقــوق مســاهمي الشــركة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة ب ــر ت تغيي
عندمــا يكــون ذلــك قابــل للتطبيــق، فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين. يتــم اســتبعاد المكاســب والخســائر غيــر 

المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن المجموعــة والشــركة الشــقيقة إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي الشــركة الشــقيقة.

يظهــر مجمــوع حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركة الشــقيقة بشــكل واضــح فــي بيــان الدخــل خــارج األربــاح   
التشــغيلية، ويمثــل الربــح أو الخســارة بعــد خصــم الضرائــب والحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة 

. لشــقيقة ا

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة الشــقيقة فــي ذات فتــرة إعــداد تقريــر المجموعــة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــالت   
المجموعــة. تتبناهــا  التــي  السياســات  تلــك  مــع  تتماشــى  المحاســبية  السياســات  لجعــل 

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري إدراج خســارة انخفــاض القيمــة علــى   
ــي  ــل موضوع ــاك دلي ــا إذا كان هن ــد م ــة بتحدي ــوم المجموع ــر، تق ــخ كل تقري ــي تاري ــقيقة. ف ــركاتها الش ــي ش ــتثماراتها ف اس
بــأن االســتثمار فــي الشــركة الشــقيقة قــد انخفضــت قيمتهــا. إذا كان هنــاك مثــل هــذا الدليــل، تقــوم المجموعــة باحتســاب 
إنخفــاض القيمــة علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد مــن الشــركة الشــقيقة وقيمهــا الدفتريــة، ثــم تــدرج الخســارة 

ــاح أو الخســائر. ــاح شــركة شــقيقة« فــي األرب ــى أنهــا »حصــة مــن أرب عل

عنــد فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج أي إســتثمار محتفــظ بــه بقيمتــه العادلــة.   
أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الشــقيقة عنــد فقــدان التأثيــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة العادلــة 

لإلســتثمار المحتفــظ بــه والمتحصــالت مــن البيــ�ع يتــم إدراجــه فــي األربــاح أو الخســائر.
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إستثمار في شركات شقيقة والمشاري�ع المشتركة )تابع(  3-٢-٢

الترتيــب المشــترك هــو ترتيــب تعاقــدي يعطــي طرفيــن أو أكثــر ســيطرة مشــتركة. إن الســيطرة المشــتركة هــي تقاســم   
متفــق عليــه تعاقديــا للســيطرة علــى الترتيــب، وهــو موجــود فقــط عندمــا يتطلــب اتخــاذ قــرار بشــأن انشــطة ذات الصلــة 
موافقــة إجماعيــة مــن األطــراف التــي تتقاســم الســيطرة. إن المشــروع المشــترك هــو ترتيــب مشــترك بحيــث يكــون للطرفيــن 
اللذيــن لهمــا الســيطرة المشــتركة علــى الترتيــب لهمــا حقــوق فــي صافــي أصــول الترتيــب. تــدرج المجموعــة حصصھــا فــي 

المشــاری�ع المشــترکة وحســاباتھا باســتخدام طریقــة حقــوق الملکیــة.

ــة  ــدرج اإلســتثمار فــي الشــركات الشــقيقة والمشــاري�ع المشــتركة بالتكلف ــة للشــركة األم، ي ــة المنفصل ــات المالي فــي البيان  
ناقصا اإلنخفاض في القيمة، إن وجد.   

إندماج األعمال والشهرة  4-٢-٢

يتــم محاســبة إندمــاج األعمــال باســتخدام طريقــة اإلســتحواذ. يتــم قيــاس تكلفــة اإلســتمالك كإجمالــي العــوض المقــاس   
ــار المجموعــة فــي  ــر مســيطرة فــي المنشــأة المشــتراة. تخت ــخ اإلســتمالك ومبلــغ أي حصــص غي ــة فــي تاري بالقيمــة العادل
كل عمليــة إندمــاج ســواء قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي المنشــأة المشــتراة بالقيمــة العادلــة أو بحصــة تناســبية مــن 
صافــي األصــول القابلــة للتحديــد للمنشــأة المشــتراة. يتــم قيــد التكاليــف المتعلقــة باإلســتمالك كمصــروف عنــد تكبدهــا 

ــة. ــات اإلداري ــرى/ المصروف ــرادات أخ ــن إي ــدرج ضم وت

عندمــا تســتحوذ المجموعــة أعمــال، تقــوم بتقييــم األصــول واإللتزامــات الماليــة المضمونــة للتصنيــف والتســمية المناســبة   
وفقــًا للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والظــروف المعنيــة كمــا فــي تاريــخ اإلســتحواذ. وهــذا يشــمل فصــل 

المشــتقات المتضمنــة عــن العقــود األساســية مــن قبــل المنشــأة المشــتراة.

ــاس أي حصــة حقــوق ملكيتهــا المحتفــظ بهــا ســابقًا  ــم إعــادة قي ــى مراحــل، يت ــق إندمــاج األعمــال عل ــم تحقي فــي حــال يت  
بالقيمــة العادلــة بتاريــخ اإلســتحواذ ويتــم إدراج أي ربــح أو خســارة ناتجــة فــي بيــان الدخــل. ومــن ثــم يتــم أخذهــا فــي عيــن 

اإلعتبــار فــي تحديــد الشــهرة.

إن أي عــوض محتمــل ســيتم تحويلــه مــن قبــل المنشــأة المشــترية ســيتم إدراجــه بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ اإلســتحواذ.   
العــوض المحتمــل المصنــف كأصــل أو إلتــزام وهــو أداة ماليــة ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة: 
االعتــراف والقيــاس، يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة يتــم إدراجهــا ســواء فــي إمــا الربــح أو 
الخســارة أو كتغيــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. فــي حــال العــوض المحتمــل ليــس ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 39، 
فيتــم قياســه وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة المناســبة. العــوض المحتمــل الــذي يتــم تصنيفــه كحقــوق ملكيــة ال يعــاد 

قياســه ويتــم محاســبة التســوية الالحقــة ضمــن حقــوق الملكيــة.

ــادة فــي مجمــوع العــوض المحــول والمبلــغ المــدرج للحصــص غيــر  ــًا بالتكلفــة، كونهــا تمثــل الزي يتــم قيــاس الشــهرة مبدئي  
المســيطرة، وأي حصــص محتفــظ بهــا ســابقًا، علــى صافــي األصــول المســتملكة القابلــة للتحديــد واإللتزامــات المضمونــة. 
فــي حــال القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتملكة تتجــاوز مجمــوع العــوض المحــول، تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم، 
ــة وتقــوم بمراجعــة اإلجــراءات  ــ�ع اإللتزامــات المضمون ــح كافــة األصــول المســتملكة وجمي ســواء قــد حــددت بشــكل صحي
المســتخدمة لقيــاس المبالــغ التــي ســيتم إدراجهــا فــي تاريــخ اإلســتحواذ. فــي حــال عمليــة إعــادة التقييــم ال تــزال تنتــج زيــادة 
القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتحوذة علــى مجمــوع العــوض المحــول، بعــد ذلــك يتــم إدراج المكســب فــي بيــان 

ــاح و الخســائر. األرب

بعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــًا أي خســائر انخفــاض قيمــة متراكمــة. لغــرض اختبــار انخفــاض   
ــد النقــد  ــكل مــن وحــدات تولي ــم تخصيصهــا ل ــخ اإلســتحواذ، يت القيمــة، الشــهرة المكتســبة مــن إندمــاج األعمــال، مــن تاري
للمجموعــة التــي يتوقــع أن تســتفيد مــن اإلندمــاج، بصــرف النظــر ســواء األصــول أو اإللتزامــات األخــرى للمنشــاة المشــتراة 

يتــم تخصيصهــا لتلــك الوحــدات.

حيــث تــم تخصيــص الشــهرة إلــى وحــدة توليــد النقــد وتم إســتبعاد جــزء من العمليــات بداخل الوحــدة، فإن الشــهرة المرتبطة   
بالعمليــة المســتبعدة يتــم إدراجهــا بالقيمــة الدفتريــة للعمليــات عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة مــن اإلســتبعاد. يتــم 
قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الظــروف علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة وجــزء مــن وحــدة توليــد 

النقــد المحتفــظ بهــا.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
التقارير القطاعية   3-٢

ــرادات  ــة التــي مــن خاللهــا قــد يحقــق إي ــات الكيــان؛ الــذي يمــارس األنشــطة التجاري إن القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكون  
ويتكبــد مصروفــات، بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بمعامــالت مــع المكونــات األخــرى بــذات الكيــان، والتي 
يقــوم المســؤول الرئيســي عــن قــرارات التشــغيل فــي الكيــان بفحــص نتائــج تشــغيلها بانتظــام التخــاذ قــرارات بشــأن المــوارد 
ــه. السياســات  ــة عن ــه بشــكل منفصــل معلومــات مالي ــه؛ كمــا تتوفــر ل ــم األداء الخــاص ب ــى القطــاع وتقيي التــي تخصــص ال
المحاســبية للقطاعــات التــي يتــم عمــل تقاريــر عنهــا، هــي نفــس السياســات المحاســبية للمجموعــة المبينــة فــي اإليضــاح  2. 

إن تحديــد القطاعــات والتقاريــر مبينــة فــي اإليضــاح 35.

إيرادات   4-٢

تتمثــل اإليــرادات فــي العائــد مــن الهاتــف الثابــت والنظــام العالمــي للهاتــف النقــال واإلنترنــت والتليكــس والبرقيــات وتأجيــر   
ــ�ع معــدات االتصــاالت والخدمــات األخــرى المتعلقــة بهــا والتــي تقــع ضمــن األنشــطة  ــغ الناشــئة عــن بي المعــدات والمبال
االعتياديــة للمجموعــة. إن إيــرادات الخطــوط الثابتــة والنظــام العالمــي للهاتــف النقــال وخدمــات اإلنترنــت يتــم إدراجهــا عنــد 

ــم الخدمــة وبالصافــي بعــد الخصومــات والتخفيضــات المســموح بهــا. تقدي

ترتكــز إيــرادات التأجيــر والتركيــب علــى أســاس نســبة الوقــت المســتغرق والتركيــب الفعلــي لمعــدات االتصــاالت علــى   
التوالــي.

تــدرج مبيعــات بطاقــات الهاتــف العمومــي والبطاقــات المدفوعــة مســبقًا كإيــرادات اســتنادا إلــى االســتخدام الفعلــي   
المباعــة. مســبقًا  المدفوعــة  والبطاقــات  العمومــي  للهاتــف 

ــرادات  ــة والبطاقــات المدفوعــة مقدمــًا كإي ــر المســتخدم مــن الهواتــف العمومي وتحتســب المبيعــات المتعلقــة بالجــزء غي  
مؤجلــة. تــدرج إيــرادات ومصاريــف الربــط البينــي عنــد تأديــة الخدمــات. تــدرج إيــرادات اشــتراكات البــث  التلفزيونــي عبــر 

الخدمــات. تقديــم  القنــوات عنــد  اشــتراكات   الكابــالت واالنترنــت ورســوم 

الهواتف وخدمات االتصاالت  

يتــم إدراج اإليــرادات مــن خدمــات االتصــاالت المتنقلــة المقدمــة إلــى عمــالء الدفــع اآلجــل والدفــع مقدمــًا عندمــا يتــم تحويــل   
الخدمــات. عندمــا يقــوم العميــل أواًل ، علــى ســبيل المثــال ، بســداد المقابــل ، فــإن المجموعــة تتحمــل مســؤولية العقــد. إذا 
قامت المجموعة باألداء أواًل من خالل تلبیة إلتزام األداء ، يكــون للمجموعــة أصل عقود. يتــم إثبــات المقابــل المســتلم مــن 

بيــ�ع البطاقــات المدفوعــة مقدمــًا كإلتــزام عقــد إلــى أن يســتخدم العميــل الخدمــات ، فيتــم عندهــا إدراجهــا كإيــرادات.

توفــر المجموعــة الهواتــف المدعومــة لعمالئهــا باإلضافــة إلــى خدمــات االتصــاالت المتنقلــة. يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة   
الدوليــة رقــم 15 مــن الكيانــات تخصيــص ســعر معاملــة العقــد لــكل إلتــزام أداء علــى أســاس ســعر البيــ�ع المســتقل. أدى ذلك 
إلــى إعــادة تخصيــص جــزء مــن اإليــرادات مــن إيــرادات المتاجــرة إلــى إيــرادات الخدمــات التــي تــم إدراجهــا مســبقًا عنــد التوقيــ�ع 
علــى عقــد العميــل ومــا يقابلــه مــن إنشــاء أصــل عقــد ، والــذي يتضمــن أيضــًا بعــض البنــود التــي ســبق عرضهــا كذمــم مدينــة 
وأرصــدة مدينــة أخــرى. تمثــل أصــول العقــد المســتحق مــن العمــالء التــي لــم تظهــر بعــد بشــكل قانونــي. يتــم تحديــد أســعار 
البيــ�ع المســتقل بنــاء علــى إلــى أســعار يمكــن مالحظتهــا. يتــم تســجيل أربــاح مبيعــات األجهــزة عنــد تســليم الجهــاز للعميــل. 
يحــدث هــذا عــادة عندمــا يوقــع العميــل علــى العقــد. بالنســبة لألجهــزة المباعــة علــى حــدة ، يدفــع العميــل بالكامــل فــي 

نقطــة البيــ�ع. 
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الهواتف وخدمات االتصاالت )تابع(  

يتــم تضميــن اإليــرادات مــن خدمــات الصــوت والرســائل وخدمــات اإلنترنــت ومــا إلــى ذلــك فــي الحزمــة المجمعــة ويتــم   
العقــد. فتــرة  خــالل  الخدمــات  تقديــم  أثنــاء  بهــا  االعتــراف 

خدمات القيمة المضافة – الموكلين مقابل الوكالء  

ــل األحــداث والظــروف المحيطــة  ــى تحلي ــات مشــاركتها إل ــرادات الناتجــة مــن خدمــات القيمــة المضافــة وترتيب تســتند اإلي  
بتلــك المعامــالت. يتــم االعتــراف باإليــرادات الناتجــة مــن خدمــات القيمــة المضافــة عنــد تقديــم المجموعــة الخدمــات ذات 
الصلــة اســتناًدا إلــى ســيطرتها أو فقــد ســيطرتها علــى الخدمــات المحولــة للعميــل حيــث يتــم االعتــراف إمــا بإجمالــي المبلــغ 

ــم الخدمــة. ــة لتســهيل تقدي ــل المجموعــة كعمول ــغ المســتحق مــن قب ــل أو بالمبل ــى العمي ــورة إل ــه فات الصــادر ب

عنصر التمويل الهام   

إذا امتلــك العميــل خيــار الدفــع مقابــل األجهــزة أو الخدمــات علــى مــدى فتــرة مــا، يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة   
رقــم 15 اتخــاذ حكــم لتحديــد مــا إذا كان العقــد يتضمــن عنصــر تمويــل هــام. وفــي هــذه الحالــة، يتــم تعديــل ســعر المعاملــة 

ليعكــس القيمــة الزمنيــة لألمــوال.

العموالت وتكاليف العقد األخرى  

وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15، يتــم تأجيــل بعــض التكاليــف اإلضافيــة المتكبــدة فــي الحصــول علــى عقــد مــع   
عميــل فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد ويتــم إطفاؤهــا بالتوافــق مــع إثبــات إيــراد العقــد ذي الصلــة. وســيؤدي ذلــك بشــكل 

  عام إلى االعتراف في وقت الحق بمبالغ بعض العموالت المستحقة لموزعين وموظفين تابعين لطرف ثالث.
تمنــح المجموعــة حوافــز للوســطاء مــن أجــل إســتقطاب عمــالء جــدد وترقيــة العمــالء الحالييــن. يتــم إطفــاء  تفعيــل العمولــة 
والعمولــة المجــددة المدفوعــة علــى االتصــاالت اآلجلــة علــى مــدى فتــرة العقــد. بالنســبة لعمــالء الدفــع المســبق ، يتــم 
ــد تكبدهــا. ومع ذلك ، قد تختار المجموعة إحتســاب تکالیف ھــذه العمولة إذا کانت  ــف عن ــة كمصاري إدراج تكاليــف العمول

فترة إطفاء األصــول الناتجــة تبلغ سنة واحــدة أو أقل أو إذا کانت غیر جوهريــة.

برامج والء العمالء  

تطبــق المجموعــة برنامــج والء العمــالء الــذي يوفــر مجموعــة متنوعــة مــن المزايــا للعمــالء. وتخصــص المجموعــة المقابــل   
المقبــوض فيمــا يتعلــق بالمنتجــات والخدمــات المقدمــة فــي الباقــة بمــا فــي ذلــك نقــاط الــوالء كإلتــزام أداء منفصــل 

اســتناًدا إلــى أســعار البيــ�ع المســتقلة.

إيرادات الفوائد  

يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد علــى أســاس التوزيــ�ع الزمنــي بإســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. يتــم إدراج إيــرادات التوزيعــات   
الحــق فــي اســتالمها. يثبــت  عندمــا 

إن معــدل الفائــدة الفعليــة هــو المعــدل الــذي يخصــم فعليــًا المتحصــالت النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن خــالل العمــر   
المالــي. لألصــل  الدفتريــة  القيمــة  إلــى مجمــل  الماليــة  لــألداء  المتوقــع  اإلنتاجــي 

عنــد احتســاب إيــرادات الفوائــد، يتــم تطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى مجمــل القيمــة الدفتريــة لألصــل )عندمــا ال يكــون   
األصــل ذو قيمــة إئتمانيــة منخفضــة(. غيــر أنــه بالنســبة لألصــول الماليــة التــي أصبحــت ذات قيمــة إئتمانيــة منخفضــة بعــد 
اإلدراج المبدئــي، يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل 
ــد  ــى أســاس مجمــل القيمــة عن ــم االســتناد مجــددًا إل ــة منخفضــة، يت ــم يعــد األصــل ذو قيمــة إئتماني ــي. فــي حــال ل المال

ــد. ــرادات الفوائ احتســاب إي
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
اإليجارات    ٢-٥

يتــم تصنيــف اإليجــارات كإيجــارات تمويليــة عندمــا يتــم تحويــل كل مخاطــر ومنافــع  الملكيــة بدرجــة كبيــرة إلــى المســتأجر، بنــاءا   
علــى شــروط عقــد اإليجــار. فــي حيــن ان جميــ�ع االيجــارات االخــرى يتــم تصنيفهــا كونهــا ايجــارات تشــغيلية.

المجموعة كمؤجر  

ــي  ــة المصنفــة كإيجــار تمويل ــالت البحري ــى الكاب ــل لإللغــاء عل ــر قاب ــح حــق اإلســتخدام الغي ــج عــن من ــراد النات ــم إدراج اإلي يت  
ــل لإللغــاء بقيمــة صافــي إســتثمارات  ــر قاب فــي وقــت التســليم وموافقــة العميــل. ويتــم إدراج تكلفــة حــق اإلســتخدام غي
المجموعــة فــي اإليجــارات. يتــم تســجيل المبالــغ المســتحقة مــن المســتأجرين بموجــب االيجــارات التمويليــة االخــرى كذمــم 

مدينــة بقيمــة صافــي اســتثمارات المجموعــة فــي اإليجــارات.  

ــد دوري ثابــت علــى صافــي اســتثمار  ــرات المحاســبية لتعكــس معــدل عائ ــى الفت ــر التمويلــي عل ــرادات التأجي ــ�ع إي ــم توزي يت  
التأجيــر. مجــال  فــي  القائــم  المجموعــة 

اإليــرادات مــن بيــ�ع طاقــة اإلرســال للكابــالت األرضيــة والبحريــة يتــم إدراجهــا علــى أســاس مبــدأ القســط الثابــت خــالل فتــرة   
العقــد.

إيــرادات التأجيــر التشــغيلي يتــم إدراجهــا بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى الفتــرة الزمنيــة لإليجــار المعنــي. ويتــم إضافــة   
التكاليــف المبدئيــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض وإجــراء الترتيبــات المتعلقــة بالتأجيــر التشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة 

لألصــل المؤجــر وتــدرج علــى اســاس مبــدأ القســط الثابــت خــالل فتــرة التأجيــر.

المجموعة كمستأجر  

ــرة  ــت خــالل فت ــدا القســط الثاب ــى قائمــة الدخــل بمب ــر التشــغيلي إل ــار المســتحقة بموجــب التأجي ــغ اإليج ــل مبال ــم تحمي يت  
التأجيــر المعنــي. المنافــع المســتحقة لالســتالم والمســتلمة كحوافــز للدخــول فــي تأجيــر تشــغيلي يتــم توزيعهــا أيضــا علــى 

أســاس القســط الثابــت علــى مــدة التأجيــر.

تكاليف اإلقتراض  6-٢

يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض التــي تتعلــق مباشــرة باإلســتحواذ أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مؤهــل كجــزء مــن تكلفــة األصــل.   
يتــم االعتــراف بتكاليــف االقتــراض كمصاريــف فــي الفتــرة التــي تكبــدت في�هــا فيمــا عــدا مقــدار مــا يتــم رســملته.  يتــم إدراج 
تكاليــف اإلقتــراض باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الحقيقــي. إن معــدل الفائــدة الحقيقــي هــي طريقــة إلحتســاب 
التكلفــة المطفــأة إللتــزام مالــي وتخصيــص مصــروف الفوائــد علــى مــدى الفتــرة المتعلقــة. إن معــدل الفائــدة الحقيقــي هــو 
المعــدل الــذي يتــم بموجبــه خصــم المدفوعــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة بصــورة صحيحــة مــن خــالل العمــر المتوقــع 

لإلقتراضــات.  

العمالت األجنبية  7-٢

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.  

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الُعمانــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة   
فــي تاريــخ التقريــر. أربــاح أو خســائر العمــالت األجنبيــة فــي البنــود الماليــة هــي الفــرق بيــن التكاليــف المهلكــة بالريــال الُعمانــي 
ــرة والتكاليــف المهلكــة بالعمــالت  ــدة الفعــال والدفعــات خــالل الفت ــم تســويتها بمعــدل الفائ ــي تت ــرة والت ــة الفت فــي بداي
األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف فــي نهايــة الفتــرة.  تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية هــذه 
المعامــالت وتلــك الناتجــة مــن تحويــل العمــالت بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي نهايــة العــام لألصــول وااللتزامــات النقديــة 
بالعمــالت األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل، باســتثناء إذا مــا تــم تأجيلهــا فــي دخــل شــامل آخــر كأدوات تغطيــة تدفقــات 

نقديــة مؤهلــة وأدوات تغطيــة صافــي االســتثمار.
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يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة إلــى الريــال العمانــي بســعر   
الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة.  تــدرج الفــروق الناشــئة مــن تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة مثــل حقــوق 
المســاهمين المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر فــي الربــح أو الخســارة كجــزء مــن ربــح أو خســارة القيمــة 

العادلــة.  تــدرج فــروق تحويــل األصــول الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم المصنفــة كمتاحــة للبيــ�ع فــي دخــل شــامل آخــر.

عنــد التوحيــد، يتــم تحويــل األصــول واإللتزامــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ   
التقريــر وبنــود بيــان الدخــل يتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تلــك المعامــالت. يتــم إدراج فــروق أســعار الصــرف 
الناتجــة عــن التحويــل ألجــل التوحيــد فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. عنــد بيــ�ع كيــان أجنبــي، المبلــغ المتراكــم المؤجــل الــوارد 
فــي حقــوق المســاهمين المتعلــق بتلــك العمليــة األجنبيــة المعينــة يتــم إدراجــه فــي بيــان الدخــل تحــت مصروفــات التشــغيل 

ــرادات التشــغيل األخــرى.  األخــرى أو إي

إن أي شــهرة ناتجــة عــن اقتنــاء عمليــة أجنبيــة وأيــة تعديــالت القيمــة العادلــة للقيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الناتجــة   
عــن عمليــة االســتحواذ يتــم معاملتهــا كموجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة ويتــم تحويلهــا بســعر اإلقفــال.

يتــم تحويــل النتائــج والتدفقــات النقديــة والمركــز المالــي للشــركات التابعــة والشــقيقة للمجموعــة )شــركات المجموعــة( والتــي   
يتــم احتســابها كشــركات تعمــل فــي اقتصــادات ذات تضخــم مفــرط والتــي لهــا عمــالت فعالــة مختلفــة عــن عملــة العــرض 
للمجموعــة إلــى عملــة العــرض للشــركة األم المباشــرة وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. وبمــا أن عملــة العــرض 
للمجموعــة هــي تلــك التــي تتعلــق باقتصــاد غيــر مفــرط فــي التضخــم، فــإن مبالــغ المقارنــة لمؤسســة المجموعــة ال يتــم تعديلهــا 

ــة. ــرات فــي مســتوى األســعار أو أســعار الصــرف فــي الســنة الحالي بســبب التغي

الممتلكات واآلالت والمعدات  ٢-٨

يتــم إدراج بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم و خســائر انخفــاض القيمــة المحــددة إن   
وجــدت. يتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة إلحــالل أحــد مكونــات بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات المحتســبة والتــى يتــم 
المحاســبه عنهــا بشــكل منفصــل، متضمنــة مصروفــات الفحــص الرئيســي والعمــرة الشــاملة. يتــم رســملة المصروفــات الالحقــة 
فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتمثلــة فــي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويمكــن 

ــد تكبدهــا. ــم إدراج كل المصروفــات االخــرى بقائمــة الدخــل كمصــروف عن ــوق. يت قياســها بشــكل موث

يتــم شــطب تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أقســاط متســاوية علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة لألصــول،   
هــي: المقــدرة  اإلنتاجيــة  األعمــار 

سنوات
٥٠-3 مباني وتحسينات على عقارات مستأجرة
٢٠-3 معدات اإلتصاالت
٥-3 أثاث ومعدات مكتبية

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة لألصــول، وتعــدل عندمــا يكــون ذلــك مالئمــًا، بتاريــخ كل تقريــر. ال يتــم اســتهالك   
األرض بالملكيــة الحــرة نظــرا لعمرهــا اإلنتاجــي غيــر المحــدد. األصــول المحتفــظ بهــا بموجــب اإليجــار التمويلــي يتــم اســتهالكها 
علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــا وذلــك علــى نفــس اســاس االصــول المملوكــة أو وفقــا لشــروط اإليجــار المعنــي أي�همــا 

اقــل.

ــح األصــول جاهــزة  ــا تصب ــة عندم ــى األصــول الثابت ــم تحويلهــا إل ــى ان يت ــذ ال ــد التنفي ــم اســتهالك األعمــال الرأســمالية قي ال يت  
وجــد.   إن   ، القيمــة  إلنخفــاض  التنفيــذ  قيــد  الرأســمالية  األعمــال  إختبــار  يتــم  لالســتخدام. 

عندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن القيمــة المقــدر اســتردادها عــن ذلــك األصــل ،عنــد ذلــك يتــم تخفيــض قيمهــا   
اســتردادها. المتوقــع  القيمــة  الــى  فــورا 

يتــم إعــادة عــرض األصــول فــي االقتصاديــات ذات التضخــم المرتفــع عــن طريــق تطبيــق التغيــر فــي المؤشــرات العامــة لألســعار   
ــغ المعــاد  ــى المبال ــة. يســتند احتســاب اســتهالك هــذه األصــول إل ــر الحالي ــرة التقري ــخ فت ــى تاري ــاء حت ــخ االقتن ــاًرا مــن تاري اعتب

عرضهــا. 
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األصــول غيــر الملموســة المقتنــاة بشــكل منفصــل يتــم قياســها عنــد اإلثبــات المبدئــي بالتكلفــة. تتضمــن األصــول غيــر   
اآللــي. الحاســب  برامــج  وحقــوق  العمــالء  وعالقــات  وعقــود  االتصــاالت  ترخيــص  رســوم  الملموســة 

تكلفــة األصــول غيــر الملموســة المقتنــاة مــن عمليــة إندمــاج األعمــال هــي القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ اإلقتنــاء. عقــب   
اإلثبــات المبدئــي، تــدرج األصــول غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــاً أي إطفــاء متراكــم وأيــة خســائر متراكمــة إلنخفــاض القيمــة. 

األصــول المولــدة داخليــا غيــر الملموســة، باســتثناء تكاليــف التطويــر المرســملة، ال يتــم رســملتها وينعكــس المصــروف ذات   
الصلــة فــي الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي يتــم في�هــا تكبــد المصــروف.

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

األصــول غيــر الملموســة بأعمــار إنتاجيــة محــددة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة اإلقتصاديــة ويتــم تقديــر   
إنخفــاض القيمــة حينمــا يوجــد هنــاك دليــل بــأن األصــول غيــر الملموســة يجــوز أن تنخفــض قيمتهــا. فتــرة اإلطفــاء وطريقــة 
اإلطفــاء لألصــول غيــر الملموســة بأعمــار إنتاجيــة محــددة يتــم مراجعتهمــا علــى األقــل فــي نهايــة كل ســنة ماليــة. التغيــرات 
ــة فــي األصــل  ــة المســتقبلية المتضمن ــة المتوقعــة أو النمــط المتوقــع إلســتهالك المنافــع اإلقتصادي فــي األعمــار اإلنتاجي
يتــم محاســبتها بتغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، كمــا هــو مناســبًا، ويتــم معاملتهــا كتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية. 
ــان الدخــل فــي فئــة المصــروف  ــر الملموســة باألعمــار المحــدودة يتــم إدراجهــا فــي بي مصــروف اإلطفــاء علــى األصــول غي

ــر الملموســة. المتمشــي مــع وظيفــة االصــول غي

األصــول غيــر الملموســة بأعمــار إنتاجيــة غيــر محــددة يتــم إختبارهــا إلنخفــاض القيمــة ســنويًا إمــا فرديــًا أو علــى مســتوى وحدة   
ــر الملموســة  ــر الملموســة ال يتــم إطفاؤهــا. األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول غي التوليــد النقــدي. إن مثــل تلــك الموجــودات غي
ــر المحــددة يســتمر قائمــًا. فــي حــال ليــس  ــد ســواء أن تقييــم األعمــار غي ــر محــددة يتــم مراجعتهــا ســنويًا لتحدي بأعمــار غي

ــم إجــراؤه علــى أســاس مســتقبلي. ــر محــددة إلــى محــددة يت ــة مــن غي ــر فــي تقييــم األعمــار اإلنتاجي قائمــًا، فــإن التغيي

األربــاح أو الخســائر الناشــئة مــن إلغــاء اإلعتــراف باألصــل غيــر الملمــوس يتــم قياســها كالفــرق بيــن صافــي متحصــالت   
باألصــل.  اإلعتــراف  إلغــاء  يتــم  حينمــا  الدخــل  بيــان  فــي  إدراجهــا  ويتــم  لألصــل  الدفتريــة  والقيمــة  اإلســتبعاد 

اإلطفاء   

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

من 4 الى 25 سنةالتراخيص
من 4 إلى 9 سنواتعقود وعالقات العميل

من 3 الى 5 سنواتالبرامج
20 سنةالعالمة التجارية

المخزون  1٢-٠

يتــم تقييــم المخــزون وفقــًا لســعر التكلفــة أوصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أي�همــا أقــل، وتحــدد التكلفــة علــى أســاس الــوارد   
ــه  ــدة لشــراء المخــزون وتحويل ــم وتتضمــن المصروفــات المتكب ــة المرجــح حســب المالئ أواًل الصــادر أواًل أو متوســط التكلف
إلــى حالتــه ومكانــه الحالييــن، إن القيمــة الصافيــة القابلــة للتحقــق هــي ألســعار التــي يمكــن عندهــا بيــ�ع المخــزون فــي ســياق 
األعمــال االعتياديــة بعــد مراعــاة التكلفــة البيعيــة. يتــم تكويــن مخصــص عندمــا يكــون ضروريــا للمخــزون المتقــادم وبطــيء 

الحركــة والتالــف.
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تقــوم المجموعــة فــي إطــار نشــاطها االعتيــادي باســتخدام األدوات الماليــة، والتــي تتضمــن بشــكل رئيســي النقــد واألرصــدة   
البنكيــة والودائــع والمدينيــن وأصــول العقــد واالســتثمارات والدائنيــن التجارييــن واألرصــدة الدائنــة األخــرى والمســتحق 

للبنــوك والمشــتقات.

التصنيف  

تصنيف األدوات المالية – السياسة المطبقة إعتبارًا من 1 يناير 2018  

تصنف المجموعة أصولها المالية على النحو التالي:  

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  •

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   •

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   •

لتحديــد فئــة التصنيــف والقيــاس، يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 أن يتــم تقييــم كافــة الموجــودات الماليــة،   
باســتثناء أدوات حقــوق الملكيــة والمشــتقات، اســتناًدا إلــى نمــوذج أعمــال المنشــأة المســتخدم إلدارة الموجــودات 

لــألدوات. التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  وخصائــص 

ال يتــم أبــًدا فصــل المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود إذا كان العقــد الرئيســي يمثــل أصــاًل ماليــًا ينــدرج ضمــن نطــاق المعيــار.   
بــداًل مــن ذلــك، يتــم تقييــم األداة الماليــة المختلطــة ككل لغــرض التصنيــف. 

لــم ينتــج عــن تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  9 أي تغيــر فــي تصنيــف أو قيــاس اإللتزامــات الماليــة والتــي يســتمر   
إدراجهــا بالتكلفــة المطفــأة.

تقييم نموذج األعمال  

تحــدد المجموعــة نمــوذج أعمالهــا بالمســتوى الــذي يعبــر بشــكل أفضــل عــن كيفيــة إدارة مجموعــة األصــول الماليــة لتحقيــق   
هدفهــا. وذلــك ســواء كان هــدف المجموعــة هــو فقــط تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن الموجــودات أو تحصيــل 
كل مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة والتدفقــات النقديــة الناتجــة مــن بيــ�ع األصــول. إذا لــم ينطبــق أي مــن كالهمــا )علــى 
ســبيل المثــال الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة(، عندئــذ يتــم تصنيــف األصــول الماليــة كجــزء مــن نمــوذج 
أعمــال »البيــ�ع«. يســتند تقييــم نمــوذج األعمــال إلــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون أخــذ »أســوأ األحــوال« أو 

»الحالــة المضغوطــة« فــي عيــن اإلعتبــار. 

إختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية  

تقيــم المجموعــة مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لــألدوات الماليــة تمثــل دفعــات المبلــغ األساســي والفائــدة فقــط )تحقــق   
دفعــات المبلــغ األساســي والفائــدة فقــط(. إن العناصــر األكثــر أهميــة المتعلقــة بالفوائــد فــي أي ترتيــب إقــراض تتمثــل فــي 

ــة لألمــوال ومخاطــر االئتمــان.  مراعــاة القيمــة الزمني

تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف األصــل المالــي عنــد تغيــر نمــوذج األعمــال المتعلــق بــإدارة تلــك األصــول. ويتــم إجــراء إعادة   
التصنيــف إعتبــارًا مــن أول فتــرة تقريــر تعقــب حــدوث التغييــر. ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه التغييــرات محــدودة للغايــة وال 

تحــدث بشــكل متكــرر.

اإللتزامات المالية  

يتم تصنيف اإللتزامات المالية كـ »غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر«.  
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تصنيف األدوات المالية – السياسة المطبقة حتى 31 ديسمبر ٢٠17  

وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39، صنفــت المجموعــة أصولهــا الماليــة »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو   
الخســائر« أو »قــروض ومديونيــات« أو »متاحــة للبيــ�ع«. بينمــا تــم تصنيــف كافــة اإللتزامــات الماليــة كـــ »إلتزامــات ماليــة غيــر 

تلــك المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ».

اإلدراج / إلغاء اإلدراج  

لم تتغير معايير إدراج وإلغاء إدراج األدوات المالية وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9.  

يتم إدراج األصول واإلألتزامات المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.  

ال يتــم إدراج األصــل المالــي )بالكامــل أو جــزء منــه( عندمــا ينتهــي الحــق التعاقــدي فــي اســتالم التدفقــات النقديــة الناتجــة   
ــة أو عندمــا تفقــد الســيطرة  ــل كافــة مخاطــر ومنافــع الملكي ــًا بتحوي ــة أو عندمــا تقــوم المجموعــة فعلي مــن األصــول المالي
علــى األصــول الماليــة. فــي حــال حافظــت المجموعــة علــى ســيطرتها، فإنهــا تســتمر فــي إدراج األصــل المالــي طــوال مــدة 

ســيطرتها. 

ال يتــم إدراج اإللتــزام المالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه.   
عنــد اســتبدال التــزام مالــي قائــم بالتــزام آخــر مــن نفــس الُمقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل جوهــري أو أن شــروط االلتــزام 
القائــم قــد تــم تعديلهــا بصــورة ماديــة، يتــم معالجــة مثــل هــذا االســتبدال أو التعديــل كاســتبعاد لاللتــزام األصلــي واالعتــراف 
بااللتــزام الجديــد. عنــد اســتبعاد التــزام مالــي، يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة المطفــأة والمقابــل المدفــوع )بمــا 

فــي ذلــك أي موجــودات غيــر نقديــة محولــة أو إلتزامــات مفترضــة(، ضمــن األربــاح أو الخســائر.

يتــم إدراج كافــة عمليــات الشــراء والبيــ�ع االعتياديــة لألصــول الماليــة بإســتخدام المحاســبة بتاريــخ التســوية. يتــم إدراج   
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة بيــن تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ التســوية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر أو فــي بيــان  الدخــل الشــامل 
طبقــًا للسياســة المحاســبية المطبقــة والخاصــة بــكل أداة ماليــة. إن عمليــات الشــراء والبيــ�ع االعتياديــة هــي عمليــات شــراء 
أو بيــ�ع أصــول ماليــة تتطلــب تســليم األصــول خــالل فتــرة زمنيــة يتــم تحديدهــا عامــة وفقــًا للقوانيــن أو األعــراف المتعامــل 

بهــا فــي األســواق.

القياس  

يتــم مبدئيــًا قيــاس كافــة األصــول أو اإللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مضافــًا إلي�هــا تكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة   
الخســائر«. أو  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة  »القيمــة  ـ  بــ المصنفــة  الماليــة  األدوات  باســتثناء  اإلصــدار،  أو  االقتنــاء  بعمليــة 

قياس األدوات المالية – السياسة المطبقة اعتبارًا من 1 يناير ٢٠1٨  

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  

يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا كان مســتوفًيا الختبــار تحقــق دفعــات المبلــغ األساســي والفائــدة فقــط   
ويتــم االحتفــاظ بــه ضمــن نمــوذج أعمــال الغــرض منــه هــو االحتفــاظ باألصــول لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ 
ــغ  ــل فــي مدفوعــات للمبل ــة تتمث ــى تدفقــات نقدي ــخ محــددة إل ــي فــي تواري ــة لألصــل المال ــؤدي الشــروط التعاقدي وأن ت

األساســي والفائــدة فقــط علــى المبلــغ األساســي القائــم.

ــة األخــرى وأصــول العقــد والمســتحق مــن  ــون واألرصــدة المدين ــون التجاري ــل النقــد والمدين ــم تصنيــف النقــد ومــا يماث يت  
المطفــأة.  بالتكلفــة  ماليــة  كأصــول  األخــرى  واألصــول  شــقيقة  شــركات 
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األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

يتــم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى إذا كانــت مســتوفية الختبــار تحقــق دفعــات   
المبلــغ األساســي والفائــدة فقــط ويتــم االحتفــاظ بــه ضمــن نمــوذج أعمــال الغــرض منــه هــو االحتفــاظ بالموجــودات 
لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو للبيــ�ع. يتــم الحقــا قيــاس هــذه األصــول بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تســجيل 
التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. وتســجل إيــرادات الفوائــد المحتســبة بإســتخدام طريقــة الفائــدة 
الفعليــة وأربــاح/ خســائر الناتجــة مــن صــرف العمــالت األجنبيــة وانخفــاض القيمــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. عنــد 

ــرادات الشــامل األخــرى إلــى بيــان الدخــل الموحــد. ــاح والخســائر المتراكمــة فــي اإلي االســتبعاد، يتــم إعــادة تصنيــف األرب

بالنســبة ألداة حقــوق الملكيــة ، عنــد اإلدراج المبدئــي ، يمكــن أن تختــار المجموعــة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء تصنيــف بعــض   
ــا تفــي  ــرادات الشــاملة األخــرى عندم ــة مــن خــالل اإلي ــة  بالقيمــة العادل اإلســتثمارات فــي األســهم كأدوات حقــوق ملكي
ــم يتــم اإلحتفــاظ بهــا  ــة: العــرض  ول ــي رقــم 32 األدوات المالي ــار المحاســبي الدول ــة بموجــب المعي بتعريــف حقــوق الملكي
للمتاجــرة. يحــدد هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــده. ال يتــم أبــدًا تدويــر األربــاح والخســائر مــن أدوات حقــوق 
الملكيــة إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر. تــدرج توزيعــات األربــاح فــي بيــان األربــاح أو الخســائر عندمــا ينشــا الحــق فــي إســتالمها 
، إال عندمــا تســتفيد المجموعــة مــن هــذه العوائــد كإســترداد لجــزء مــن تكلفــة األداة ، حيــث يتــم عندهــا تســجيل األربــاح فــي 
اإليــرادات الشــاملة األخــرى. أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى ال تخضــع لتقييــم 
إنخفــاض القيمــة. عنــد اإلســتبعاد ، يمكــن إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر مــن إحتياطــي القيمــة العادلــة إلــى األربــاح 

المحتجــزة فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

ــرادات الشــاملة  ــة مــن خــالل اإلي ــر التكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادل ــر المســتوفية لمعايي يتــم قيــاس األصــول الماليــة غي  
األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.  ويتضمــن ذلــك أيًضــا أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا لغــرض 

المتاجــرة ويتــم تســجيلها وقياســها فــي بيــان المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة. 

يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيــم العادلــة وإيــرادات التوزيعــات فــي بيــان األربــاح أو الخســائر وفقــًا لشــروط العقــد أو عنــد   
اســتالمها.  فــي  الحــق  ثبــوت 

اإللتزامات المالية  

يتــم الحقــًا قيــاس وإدراج اإللتزامــات الماليــة »غيــر تلــك المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر« بالتكلفــة   
ــة ضمــن  ــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبي ــد وأرب ــردات الفوائ ــم إدراج إي ــي. يت ــد الفعل ــة العائ ــأة بإســتخدام طريق المطف
ــاك  ــة إذا كان هن ــة كإلتزامــات مالي ــف حصــص الملكي ــاح أو خســائر مــن االســتبعاد. ُتصن ــك أي أرب ــاح أو الخســائر وكذل األرب

التــزام تعاقــدي بتســليم نقــد أو أي أصــل مالــي آخــر.

الضمانات المالية   

يتــم الحقــًا قيــاس الضمانــات الماليــة بالقيمــة المحققــة مبدئيــًا ناقصــًا أي إطفــاء متراكــم أو وفقــًا ألفضــل تقديــر للقيمــة   
أعلــى. أي�همــا  الماليــة،  الضمانــات  هــذه  عــن  تنشــأ  قــد  ماليــة  التزامــات  أي  لتســوية  المطلــوب  للمبلــغ  الحاليــة 

األدوات المالية – السياسة المطبقة حتى 31 ديسمبر ٢٠17.  

يتــم مبدئيــًا قيــاس كافــة األصــول أو اإللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مضافــًا إلي�هــا تكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة   
الخســائر«. أو  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة  »القيمــة  بـــ  المصنفــة  الماليــة  األدوات  بإســتثناء  اإلصــدار،  أو  الحيــازة  بعمليــة 
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األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   

تشــتمل األصــول الماليــة »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر« علــى بنديــن فرعييــن همــا: أصــول ماليــة محتفــظ   
ــاح أو الخســائر الموحــد. يتــم تصنيــف األصــول  ــة مــن خــالل األرب ــة بالقيمــة العادل بهــا للمتاجــرة وتلــك المصنفــة مــن البداي
الماليــة وفقــًا لهــذا البنــد إذا تــم اقتناؤهــا بشــكل رئيســي بغــرض بيعهــا علــى المــدى القصيــر أو إذا تمــت إدارتهــا أو تقييــم 
أدائهــا والمحاســبة عنهــا داخليــًا علــى أســاس القيمــة العادلــة وفقــًا إلســتراتيجية إدارة مخاطــر أو اســتثمار موثقــة. يتــم أيضــًا 

ــم اعتبارهــا أدوات تحــوط فعليــة. تصنيــف المشــتقات الماليــة كـــ »محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة« إال إذا ت

قروض ومديونيات  
هــي أدوات ماليــة غيــر مشــتقة ذات اســتحقاقات ثابتــة أو محــددة وغيــر مســعرة فــي ســوق نشــط. ويتــم قياســها وإدراجهــا   

الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.

متاحة للبي�ع  
هــي أصــول ماليــة غيــر مشــتقة، وهــي غيــر متضمنــة فــي أي مــن التصنيفــات المشــار إلي�هــا أعــاله ويتــم اقتناؤهــا بصــورة   
رئيســية لالحتفــاظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة ويمكــن بيعهــا فــي حــال وجــود حاجــة إلــى الســيولة أو عنــد تغيــر معــدالت الفائــدة 
أو أســعار الصــرف أو أســعار األســهم، يتــم الحقــًا قياســها وإدراجهــا بالقيمــة العادلــة وإدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة فــي 
ــ�ع«، يتــم تحويــل التعديــالت علــى  ــ�ع أو انخفــاض قيمــة األصــول »المتاحــة للبي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. فــي حالــة بي

ــاح أو خســائر.  ــاح أو الخســائر الموحــد كأرب ــان األرب ــى بي ــة المتراكمــة إل ــم العادل القي

اإللتزامات المالية / حقوق الملكية  
يتــم الحقــًا قيــاس وإدراج اإللتزامــات الماليــة »غيــر تلــك المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر« بالتكلفــة   
المطفــأة بإســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. ُتصنــف حصــص الملكيــة كإلتزامــات ماليــة إذا كان هنــاك التــزام تعاقدي بتســليم 

نقــد أو أي أصــل مالــي آخــر.

الضمانات المالية   
يتــم الحقــًا قيــاس الضمانــات الماليــة بالقيمــة المحققــة مبدئيــًا ناقصــًا أي إطفــاء متراكــم أو وفقــًا ألفضــل تقديــر للقيمــة   

أعلــى.  أي�همــا  الماليــة،  الضمانــات  هــذه  عــن  تنشــأ  قــد  ماليــة  التزامــات  أيــة  لتســوية  المطلــوب  للمبلــغ  الحاليــة 

االنخفاض في القيمة  
انخفاض قيمة األصول المالية – السياسة المطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2018  

يســتبدل معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 نمــوذج »الخســائر المتكبــدة« الــوارد ضمــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم   
39 بنمــوذج »الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة«. وفًقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9، يتــم تســجيل الخســائر االئتمانيــة 

ــي رقــم 39.  ــار المحاســبي الدول ــه المعي ــر ممــا يتطلب فــي وقــت مبكــر أكث

تســجل المجموعــة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى النقــد واألرصــدة البنكيــة والمســتحق مــن الشــركات الشــقيقة   
واألصــول األخــرى بإســتخدام المنهــج العــام وتســتخدم منهجــًا مبســطًا للذمــم التجاريــة المدينــة وأصــول العقــد وفقــًا لمــا 

يتطلبــه معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9.

المنهج العام  
ــر المراحــل  ــة المتوقعــة. وتتنقــل األصــول عب ــاس الخســائر االئتماني ــالث مراحــل لقي ــًا مــن ث تطبــق المجموعــة منهجــًا مكون  
الثالثــة اســتناًدا إلــى التغيــر فــي الجــدارة االئتمانيــة منــذ اإلدراج المبدئــي. يتــم نقــل األصــول الماليــة ذات الزيــادة الملحوظــة 
فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي دون إنخفــاض قيمتهــا اإلئتمانيــة مــن المرحلــة 1 إلــى المرحلــة 2 ويتــم تســجيل 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اســتناًدا إلــى احتماليــة حــدوث تعثــر للطــرف المقابــل خــالل عمــر األصــل. ويتــم اعتبــار كافــة 
األصــول الماليــة األخــرى ضمــن المرحلــة 1 مــا لــم تنخفــض قيمتهــا اإلئتمانيــة ويتــم تســجيل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
اســتناًدا إلــى احتماليــة تعثــر العميــل خــالل فتــرة الـــ 12 شــهًرا المقبلــة.  يتــم تقييــم األصــول الماليــة علــى أنهــا ذات قيمــة 

ــي. ــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المال ــر جوهــري فــي التدفقــات النقدي ــد وجــود تأثي ــة منخفضــة عن إئتماني
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المنهج المبسط  

تطبــق المجموعــة منهجــًا مبســطًا لقيــاس الخســائر االئتمانيــة حيــث يتطلــب اســتخدام مخصــص الخســائر المتوقعــة خــالل   
العقــد. وأصــول  المدينــة  التجاريــة  الذمــم  لكافــة  األداة  عمــر 

لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، يتــم تصنيــف الذمــم التجاريــة المدينــة وأصــول العقــد اســتناًدا إلــى خصائــص مخاطــر   
االئتمــان المشــتركة ومــدة انقضــاء االســتحقاق. تتعلــق أصــول العقــد بالذمــم المســتحقة مــن العمــالء التــي لــم يصــدر بهــا 
فواتيــر ولهــا نفــس خصائــص المخاطــر مثــل الذمــم التجاريــة المدينــة لنفــس النــوع مــن العقــود. وعليــه، خلصــت المجموعــة 
إلــى أن معــدالت الخســائر المتوقعــة للذمــم التجاريــة المدينــة تعتبــر تقديــًرا معقــواًل لمعــدالت الخســارة المتعلقــة بأصــول 

العقــد.

إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الناتــج المخصــوم مــن احتماليــة التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر ومعــدل الخســارة   
ــرة 12  ــة إمــا علــى مــدى فت ــه المالي ــر المقتــرض فــي الوفــاء بالتزامات ــة تعث ــر فــي احتمالي ــة التعث ــل احتمالي ــر. تتمث ــد التعث عن
ــى مــدى  ــر عل ــة التعث ــزام )احتمالي ــة مــن االلت ــى مــدى المــدة المتبقي ــى مــدى 12 شــهرًا( أو عل ــر عل ــة التعث شــهرًا )احتمالي
مــدة االلتــزام(. تتمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر فــي قيمــة التعــرض المتوقعــة عنــد حــدوث تعثــر. تحــدد المجموعــة قيمــة 
التعــرض عنــد التعثــر مــن التعــرض الحالــي لــألدوات الماليــة والتغيــرات المحتملــة علــى المبالــغ القائمــة المســموح بهــا 
بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء. تمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر لألصــل المالــي إجمالــي قيمتــه الدفتريــة. يمثــل 
معــدل الخســارة عنــد التعثــر الخســارة المتوقعــة المشــروطة بوقــوع حــدث تعثــر وقيمتهــا المتوقعــة عنــد التحقــق والقيمــة 

ــة لألمــوال. الزمني

ــر«، حيــث تشــير  ــاه تشــكل »حــدث تعث ــرى المجموعــة أن البنــود الموضحــة أدن ــة، ت ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخلي  
التجــارب الســابقة إلــى أن الموجــودات الماليــة التــي تســتوفي أي مــن المعاييــر التاليــة تكــون غيــر قابلــة لالســترداد بشــكل 

عــام:

في حالة اإلخالل بالتعهدات المالية من قبل المدين؛ أو  •

إذا كانــت المعلومــات التــي تــم إعدادهــا داخليــًا أو الحصــول علي�هــا مــن المصــادر الخارجيــة تشــير إلــى أنــه مــن غيــر المرجــح   •
أن يقــوم المديــن بدفــع المبالــغ المســتحقة كاملــة لدائنيــه بمــا فــي ذلــك المجموعــة )دون النظــر إلــى أي ضمانــات 

محتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة(.

بغــض النظــر عــن التحليــل الموضــح أعــاله، تــرى المجموعــة أن التعثــر يحــدث عندمــا ينقضــي تاريــخ اســتحقاق أي أصــل مالــي   
لفتــرة تزيــد عــن 90 يومــًا مــا لــم يكــن لــدى المجموعــة أي معلومــات معقولــة ومؤيــدة تشــير إلــى وجــود معيــار تعثــر آخــر أكثــر 

مالئمــة.

تســتخدم المجموعــة المعلومــات المســتقبلية اســتناًدا إلــى التغيــرات المتوقعــة فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي فــي تقييمهــا   
لمــدى وقــوع زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان لــألداة منــذ التحقــق المبدئــي وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

انخفاض قيمة األصول المالية – السياسة المطبقة حتى 31 ديسمبر ٢٠17  

تنخفــض قيمــة األصــول الماليــة إذا زادت قيمتهــا الدفتريــة عــن قيمتهــا االســتردادية المقــدرة. يتــم فــي تاريــخ كل بيــان   
مركــز مالــي مجمــع إجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أحــد األصــول المحــددة أو 
مجموعــة مــن األصــول المتشــابهة. فــي حــال وجــود مثــل هــذا الدليــل، يتــم تخفيــض األصــول لقيمتهــا الممكــن اســتردادها. 
يتــم تحديــد القيمــة االســتردادية لــألداة الماليــة ذات الفائــدة علــى أســاس صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
المســتقبلية مخصومــة وفقــًا لمعــدالت الفائــدة الفعليــة األصليــة بينمــا يتــم تحديــد القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة 
بالرجــوع إلــى أســعار الســوق أو باســتخدام وســائل تقييــم مناســبة. تتحقــق أي خســائر مــن انخفــاض القيمــة فــي بيــان األربــاح 
أو الخســائر الموحــد. وبالنســبة لالســتثمارات فــي األســهم »المتاحــة للبيــ�ع«، يتــم تســجيل رد خســارة انخفــاض القيمــة كزيادة 

فــي احتياطــي القيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة.

يتم شطب األصول  المالية إذا لم يكن هناك دليل واقعي على إمكانية استردادها.    
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األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط  

تــدرج األدوات الماليــة المشــتقة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــود المشــتقات ويعــاد قياســها الحقــًا بالقيمــة   
العادلــة. يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الموجبــة )أربــاح غيــر محققــة( ضمــن األرصــدة المدينــة األخــرى وإدراج 
ــي  ــان المركــز المال ــة األخــرى فــي بي ــر محققــة( ضمــن األرصــدة الدائن ــة الســالبة )خســائر غي المشــتقات ذات القيمــة العادل
الموحــد. بالنســبة للتحوطــات التــي ال تســتوفي شــروط محاســبة التحــوط والمشــتقات »المحتفــظ بهــا لغــرض لمتاجــرة« 
تؤخــذ أيــة أربــاح أو خســائر ناشــئة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات مباشــرة إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر 

الموحــد.

بالنســبة لمحاســبة التحــوط، تقــوم المجموعــة بتحديــد المشــتقات كتحوطــات القيمــة العادلــة ألصــول أوإلتزامــات محققــة   
أو ارتبــاط مؤكــد )تحــوط القيمــة العادلــة( أو كتحوطــات خطــر معيــن متعلــق بأحــد األصــول أو اإللتزامــات المحققــة أو 
ــات  ــة( أو كتحوطــات صافــي االســتثمار فــي عملي ــر )تحــوط التدفقــات النقدي ــي يمكــن توقعهــا بشــكل كبي المعامــالت الت

أجنبيــة )تحوطــات صافــي االســتثمار(.

تحوط القيمة العادلة  

فيمــا يتعلــق بتحوطــات القيمــة العادلــة التــي تســتوفي شــروط محاســبة التحــوط، فــإن أي ربــح أو خســارة مــن إعــادة قيــاس   
أداة التحــوط وفقــًا للقيمــة العادلــة يتــم إدراجــه فــي » أرصــدة مدينــة أخــرى« أو » أرصــدة دائنــة أخــرى« علــى التوالــي وفــي 
ــم  ــط بالمخاطــر المتحــوط لهــا يت ــه والمرتب ــد المتحــوط ل ــى البن ــاح أو خســائر عل ــاح أو الخســائر الموحــد. إن أي أرب ــان األرب بي

ــاح أو الخســائر الموحــد. ــان األرب ــه وإدراجهــا فــي ب بي ــد المتحــوط ل ــة للبن تعديلهــا بالقيمــة الدفتري

يتــم إنهــاء عالقــة التحــوط عندمــا تنتهــي صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا أو إلغاؤهــا أو ممارســتها، أو عندمــا تصبــح غيــر   
مســتوفية لمعاييــر محاســبة التحــوط. بالنســبة للبنــود المتحــوط لهــا مــن التغيــر فــي قيمتهــا المســجلة بالتكلفــة المطفــأة 
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة، فــإن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للبنــد المتحــوط عند اإلنهــاء والقيمة االســمية 
يتــم إطفــاؤه علــى مــدى الفتــرة المتبقيــة للتحــوط األصلــي. فــي حالــة عــدم تحقــق البنــد المتحــوط لــه، فــإن تعديــل القيمــة 

ــاح أو الخســائر الموحــد. العادلــة غيــر المطفــأة يتــم إدراجــه مباشــرًة فــي بيــان األرب

تحوط التدفقات النقدية  

فيمــا يتعلــق بالمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحوطــات التدفقــات النقديــة، فــإن الجــزء الفعــال مــن األربــاح أو الخســائر مــن   
أداة التحــوط المحــددة كأداة تحــوط فعالــة يتحقــق مباشــرًة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد ويتحقــق الجــزء غيــر الفعــال 

ــاح أو الخســائر الموحــد.  فــي بيــان األرب

عندمــا يؤثــر تحــوط التدفقــات النقديــة علــى بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد ذ، يتــم »إعــادة معالجــة« األربــاح أو الخســائر   
مــن أداة التحــوط فــي بنــد اإليــرادات أو المصروفــات المقابــل لهــا ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. فــي حالــة انتهــاء 
صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها أو عندمــا تصبــح غيــر مســتوفية لمعاييــر محاســبة التحــوط، فــإن أي 
أربــاح أو خســائر متراكمــة موجــودة فــي حقــوق المســاهمين فــي ذلــك الوقــت تبقــى ضمــن حقــوق المســاهمين وُتســجل 
عندمــا يتــم االعتــراف بمعاملــة التحــوط المســتقبلية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. عندمــا تكــون معاملــة التحــوط 
ــاح أو الخســائر المتراكمــة والمدرجــة فــي حقــوق المســاهمين يتــم تحويلهــا  المســتقبلية غيــر متوقعــة الحــدوث، فــإن األرب

ــاح أو الخســائر الموحــد. مباشــرًة إلــى بيــان األرب
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تحوط صافي االستثمار  

يتم المحاسبة عن تحوطات صافي االستثمارات في عمليات أجنبية بنفس طريقة تحوطات التدفقات النقدية.  

توثــق المجموعــة عنــد بدايــة االعتــراف بالمعاملــة العالقــة بيــن أدوات التحــوط والبنــود المتحــوط لهــا وكذلــك أهــداف إدارة   
ــأدوات  ــة االعتــراف ب المخاطــر وإســتراتيجية إجــراء معامــالت التحــوط المختلفــة. كمــا توثــق المجموعــة تقييمهــا، عنــد بداي
التحــوط وكذلــك علــى أســاس مســتمر، حــول مــا إذا كانــت المشــتقات المســتخدمة فــي معامــالت التحــوط لهــا تأثيــر فعــال 

ــة للبنــود المتحــوط لهــا. فــي مقاصــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقدي

يتــم تصنيــف القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط المشــتقة كأصــول أو إلتزامــات غيــر متداولــة عندمــا تكــون فتــرة االســتحقاق   
المتبقيــة للبنــد المتحــوط لــه تزيــد عــن اثنــا عشــر شــهرًا وكأصــول أوإلتزامــات متداولــة عندمــا تكــون فتــرة االســتحقاق 

المتبقيــة أقــل مــن اثنــا عشــر شــهرًا.

مقاصة األصول واإللتزامات المالية  

يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول واإللتزامــات الماليــة الماليــة ويتــم تســجيلها علــى أســاس الصافــي فــي بيــان المركــز المالــي   
الموحــد عنــد وجــود حــق قانونــي ملــزم بإجــراء التقــاص علــى المبالــغ المســجلة وتنــوي المجموعــة إمــا الســداد علــى أســاس 

ــه. ــزام فــي الوقــت ذات الصافــي أو تحقــق الموجــودات وســداد االلت

األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البي�ع والعمليات المتوقفة  1٢-٢

تصنــف المجموعــة األصــول غيــر المتداولــة ومجموعــات اإلســتبعاد كمحتفــظ بهــا للبيــ�ع إذا كان ســيتم اســترداد قيمهــا   
الدفتريــة بشــكل رئيســي مــن خــالل معاملــة بيــ�ع وليــس مــن خــالل االســتخدام المســتمر. يتــم قيــاس هــذه الموجــودات 
غيــر المتداولــة ومجموعــات اإلســتبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــ�ع بالقيمــة األقــل بيــن قيمهــا الدفتريــة والقيمــة العادلــة 

ــ�ع.  ــف البي ناقصــًا تكالي

ــ�ع  ــا يكــون مــن المحتمــل جــدا البي ــم إســتيفاؤها فقــط عندم ــى أنهــا قــد ت ــ�ع عل ــر التصنيــف كمحتفــظ بهــا للبي ــر معايي تعتب  
واألصــول أو مجموعــة اإلســتبعاد متاحــة للبيــ�ع الفــوري فــي حالتهــا الحاليــة. تتطلــب اإلجــراءات الالزمــة إلتمــام عمليــة البيــ�ع 
التــي ينبغــي أن تشــير إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن تغييــرات كبيــرة فــي البيــ�ع ســتتم أو أن يتــم ســحب قــرار البيــ�ع. يجــب 
أن تلتــزم اإلدارة بالبيــ�ع، الــذي ينبغــي توقعــه أن يكــون مؤهــاًل لــإلدراج كبيــ�ع مكتمــل خــالل ســنة واحــدة مــن تاريــخ إعــادة 

التصنيــف.

ال تســتهلك وال تطفــأ الممتلــكات واآلالت والمعــدات واألصــول غيــر الملموســة حينمــا يتــم تصنيفهــا كمحتفظــة للبيــ�ع.   
المالــي. المركــز  بيــان  فــي  متداولــة  كبنــود  منفصــل  بشــكل  يتــم عرضهــا  للبيــ�ع  بهــا  المصنفــة كمحتفــظ  واإللتزامــات  األصــول 

تؤهــل المجموعــة المســتبعدة كعمليــات متوقفــة إذا كانــت أحــد مكونــات الكيــان الــذي كان إمــا قــد تــم إســتبعاده، أو قــد   
تــم تصنيفــه كمحتفــظ بــه للبيــ�ع، و:

يمثل خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات؛  •

هو جزء من خطة منسقة واحدة إلستبعاد خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات أو؛  •

هو شركة تابعة تم تملكها حصريًا وذلك بهدف إعادة بيعها.  •

يتــم اســتبعاد العمليــات المتوقفــة مــن نتائــج العمليــات المســتمرة ويتــم عرضهــا كمبلــغ واحــد كربــح أو خســارة بعــد الضريبــة   
مــن العمليــات المتوقفــة فــي بيــان الدخــل الشــامل.

ــات  ــغ للعملي ــة مبال ــات المالي ــ�ع اإليضاحــات األخــرى حــول البيان ــة فــي اإليضــاح 3. تشــمل جمي ــر إفصاحــات إضافي ــم توفي يت  
يذكــر غيــر ذلــك. لــم  مــا  المســتمرة، 
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تــدرج خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد أكبــر مــن قيمتــه القابلــة   
لالســترداد. القيمــة القابلــة لالســترداد هــي قيمتــه المســتخدمة وقيمتــه العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــ�ع أي�همــا أكثــر. ولتقديــر 
ــدة مــا قبــل  ــة باســتخدام معــدل فائ ــه الحالي ــة المســتقبلية علــى قيمت القيمــة عنــد االســتخدام، تخصــم التدفقــات النقدي

الضريبــة المخصــوم والــذي يعكــس التقييــم الراهــن للســوق للقيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر األصــل  المحــددة.

خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة بالفتــرات الســابقة يتــم تقييمهــا بــكل تاريــخ بيــان مركــز مالــي عــن أي دالئــل زيــادة أو نقصــان   
ــر المســتخدم  ــر فــي التقدي ــاك تغي ــاك خســائر. يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة إذا كان هن ــم تعــد هن الخســائر أو إذا ل
لتحديــد القيمــة التــي يمكــن اســتردادها. يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة فقــط إلــى المــدى الــذي ال تتعــدى القيمــة 
الدفتريــة لألصــل القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن تحديدهــا، بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا لــم تــدرج خســائر 

انخفــاض القيمــة.

يتــم مراجعــة الشــهرة لتحديــد اإلنخفــاض فــي القيمــة ســنويا أو بشــكل متكــرر إذا أشــارت األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف   
إلــى أن القيمــة الدفتريــة  قــد تنخفــض قيمتهــا. 

يتــم تحديــد انخفــاض القيمــة للشــهرة مــن خــالل تقييــم القيمــة القابلــة لإلســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد )أو مجمــوع   
الوحــدات المنتجــة للنقــد( والتــي تتعلــق بهــا الشــهرة. عندمــا تكــون القيمــة القابلــة لإلســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد )أو 
مجمــوع الوحــدات المنتجــة للنقــد( أقــل مــن القيمــة الدفتريــة لوحــدة إنتــاج النقــد )مجمــوع الوحــدات المنتجــة للنقــد( التــي 
تــم توزيــ�ع الشــهرة علي�هــا، يــدرج إنخفــاض فــي القيمــة. ال يمكــن عكــس خســائر انخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالشــهرة فــي 

الفتــرات المســتقبلية.

منافع التقاعد   14-٢

تلتــزم المجموعــة بســداد اشــتراكات محــددة فــي نظــم التأمينــات االجتماعيــة الحكوميــة وكذلــك ســداد مبالــغ للموظفيــن   
عنــد انتهــاء خدمتهــم دفعــة واحــدة بموجــب الئحــة مزايــا محــددة وذلــك وفقــًا للقوانيــن المطبقــة فــي البلــدان التــي 
يعملــون بهــا. إن هــذا االلتــزام غيــر ممــول ويتــم احتســابه علــى أســاس المبلــغ المســتحق بافتــراض وقــوع كامــل االلتــزام 
كنتيجــة إلنهــاء خدمــة العامليــن فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي، ويســتخدم هــذا االفتــراض كتقديــر مناســب للقيمــة الحاليــة 

ــي. ــزام النهائ لهــذا االلت

منافع اإلنهاء االختياري للخدمة  1٢-٥

إن منافــع اإلنهــاء االختيــاري للخدمــة يتــم ادراجهــا كمصــروف عندمــا تلتــزم المجموعــة بشــكل واضــح و دون احتمــال واقعــي   
لإلنســحاب مــن الخطــة الرســمية المفصلــة إمــا النهــاء الخدمــة  قبــل تاريــخ التقاعــد الطبيعــي، أو تقديــم منافــع النهــاء 
ــة بشــكل  ــل العمال ــة. إن منافــع إنهــاء الخدمــة لتقلي ــل العمال ــاري لتقلي الخدمــة كنتيجــة لعــرض تشــجيعي بالتقاعــد االختي
طوعــي يتــم إدراجهــا كمصروفــات إذا كان مــن المحتمــل أن يتــم قبــول العــرض المقــدم مــن المجموعــة، كمــا يمكــن تقديــر 

ــوق في�هــا. ــك بصفــة موث ــن ســيقبلوا بذل عــدد الذي

المخصصات   16-٢

يتــم إدراج المخصصــات عنــد وجــود التزامــات حاليــة مــن قبــل المجموعــة )قانونيــة أو اســتداللية( ناتجــة عــن حــدث ســابق،   
والتــي مــن المحتمــل أن تتطلــب مــن المجموعــة تســوية تلــك االلتزامــات، كمــا يمكــن تقديــر مبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق بــه.  
يتــم تحديــد المخصصــات بالخصــم مــن التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والتــي تعكــس 

ــزام. ــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لهــذا االلت تقييــم الســوق الحالــي للقيمــة الزمني
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ــًا  ــة الدخــل وفق ــن مخصــص لمصــروف ضريب ــم تكوي ــة. يت ــة والمؤجل ــب الحالي ــى الضرائ ــة الدخــل عل يشــتمل مصــروف ضريب  
المجموعــة. في�هــا  تعمــل  التــي  الــدول  فــي  بهــا  المعمــول  الضريبيــة  للتشــريعات 

تتكــون الضريبــة الجاريــة مــن اإللتــزام الضريبــي المتوقــع محســوب علــى أســاس اإليــراد الضريبــي للعــام باســتخدام معــدالت   
الضريبــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأيــة تعديــالت علــى الضريبــة المســتحقة عــن ســنوات 

ســابقة.  

ــود مدرجــة مباشــرة فــي حقــوق  ــه ببن ــق في ــذي تتعل ــى الحــد ال ــاح أو الخســائر بإســتثناء إل ــة الدخــل فــي األرب ــدرج ضريب ت  
المســاهمين. حقــوق  فــي  تــدرج  الحالــة  تلــك  ففــي  المســاهمين، 

تحتســب أصول/إلتزامــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة بيــان المركــزي المالــي  لجميــ�ع الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم   
ــغ  ــة. يســتند إحتســاب مبل ــغ المســتخدمة ألغــراض الضريب ــة والمبال ــر المالي ــة لألصــول واإللتزامــات ألغــراض التقاري الدفتري
الضريبــة المؤجلــة علــى النمــط المتوقــع لتحقــق أو ســداد القيمــة الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات باســتخدام معــدالت 

الضريبــة المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيقهــا علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر.  

تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة ألصول/إلتزامــات الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر وتخفيضــه بالحــد الــذي ال يعــود مــن   
ربــح ضريبــي كاٍف يســمح باســتخدام جــزء مــن أو كامــل أصــل الضريبــة المؤجلــة. المحتمــل معــه توفــر 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   1٢-٨ 

يتــم احتســاب مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يتوافــق مــع أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة لعــام 1974 وتعديالتــه   
ومتطلبــات الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة عمــان.  بالنســبة للشــركات التابعــة، فيتــم احتســابها وفقــًا للقوانيــن 

المعنيــة. والتشــريعات 

توزيعات األرباح    19-٢

يتبنــى مجلــس اإلدارة سياســة توزيــ�ع أربــاح حــذرة والتــي تلتــزم بالمتطلبــات التنظيميــة المطبقــة فــي ســلطنة عمــان. يتــم   
توزيــ�ع األربــاح وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة ويخضــع ذلــك لموافقــة المســاهمين. يتــم إدراج توزيعــات األربــاح إلــى 
ــم في�هــا الموافقــة علــى  ــة الموحــدة للمجموعــة فقــط فــي الســنة التــي يت ــات المالي ــزام فــي البيان مســاهمي الشــركة كإلت

توزيعــات األربــاح مــن قبــل مســاهمي الشــركة.

التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع  ٢-٢٠

يتــم تعديــل البيانــات الماليــة لشــركات المجموعــة التــي تكــون عمالتهــا الرئيســية هــي عمــالت االقتصاديــات ذات التضخــم   
التقريــر. فتــرة  بنهايــة  الجاريــة  القيــاس  بوحــدة  المرتفــع 

فــي الفتــرة األولــى للتطبيــق، يتــم االعتــراف بالتعديــالت المحــددة فــي بدايــة الفتــرة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة كتعديــل   
ــي  ــرة الســابقة، الت ــالت الفت ــم المحاســبة عــن تعدي ــرات الالحقــة، يت ــة. وفــي الفت ــاح المرحل ــة لألرب ــى األرصــدة االفتتاحي عل

تتعلــق بمكونــات حقــوق المالكيــن والفــروق الناتجــة عــن ترجمــة أرقــام المقارنــة، فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. 

فــي نهايــة الفتــرة يتــم إعــادة عــرض بنــود بيــان المركــز المالــي المجمــع التــي لــم يعبــر عنهــا بوحــدة قيــاس جاريــة مثــل البنــود   
غيــر النقديــة المســجلة بالتكلفــة أو التكلفــة ناقًصــا االســتهالك، باســتخدام مؤشــر أســعار عــام. تتحــدد التكلفــة أو التكلفــة 
ناقًصــا االســتهالك المعــاد عرضهــا لــكل بنــد بواســطة تطبيــق التغيــر فــي المؤشــر العــام لألســعار علــى تكلفتــه التاريخيــة 
واالســتهالك المتراكــم مــن تاريــخ االقتنــاء إلــى نهايــة فتــرة التقريــر. يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل، 

إذا تجــاوز المبلــغ المعــاد عرضــه لبنــد غيــر نقــدي قيمتــه المقــدرة القابلــة لالســترداد. 

فــي بدايــة الفتــرة األولــى للتطبيــق، يتــم إعــادة عــرض مكونــات حقــوق المالكيــن مــا عــدا األربــاح المرحلــة باســتخدام مؤشــر   
أســعار عــام مــن تواريــخ المســاهمة بالمكونــات أو نشــوئها. يتــم اشــتقاق مبالــغ األربــاح المرحلــة المعــاد عرضهــا مــن كافــة 
المبالــغ األخــرى المعــاد عرضهــا فــي بيــان المركــز المالــي. فــي نهايــة الفتــرة األولــى وفــي الفتــرات الالحقــة، ُيعــاد عــرض جميــ�ع 
مكونــات حقــوق المالكيــن بتطبيــق مؤشــر عــام لألســعار مــن بدايــة الفتــرة أو تاريــخ المســاهمة فــي هــذه المكونــات، إذا كان 

هــذا التاريــخ الحًقــا. 
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القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم إســتالمه فــي مقابــل بيــ�ع األصــل، أو مــا يتــم دفعــه فــي مقابــل تحويــل أي إلتــزام   
بموجــب أي معاملــة إعتياديــة بيــن المتعامليــن بالســوق، ويكــون ذلــك فــي تاريــخ قيــاس القيمــة العادلــة وفــي ظــل وجــود 
األصــل أو فــي غيابــه، و بموجــب أفضــل الشــروط الســوقية التــي تســتطي�ع المجموعــة الحصــول علي�هــا فــي هــذا التاريــخ. 

والقيمــة العادلــة لإللتــزام تعكــس مخاطــر عــدم الوفــاء المتعلقــة باإللتــزام.

عندمــا يكــون متاحــا، تقيــس المجموعــة القيمــة العادلــة بشــأن أي أداة ماليــة باإلســتناد إلــى الســعر المــدرج بســوق نشــط   
ــم  ــزام تت ــة أن التعامــالت بشــأن األصــل أو اإللت ــه ســوق نشــط فــي حال ــر الســوق بأن ــة. و يعتب ــاالدوات المماثل للتعامــل ب
بمعــدالت كافيــة و بحجــم تعامــل كافــي بحيــث يســهل الحصــول علــى معلومــات عــن األســعار بشــكل مســتمر ودائــم. 

وفــي حالــة تعــذر الحصــول علــى ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط ، فعندهــا تلجــأ المجموعــة إلــى تقنيــات التقييــم     والتــي   
ــادة فــي  ــي يضعهــا ع ــ�ع العناصــر الت ــات تتضمــن جمي ــر ملحوظــة. وهــذه التقني ــة الغي تعظــم إســتخدام المدخــالت المعني

الحســبان المتعامليــن فــي الســوق ألغــراض تحديــد الســعر فــي أي معاملــة.

إن أفضــل األدلــة التــي يمكــن اإلســتناد الي�هــا بشــأن تحديــد القيمــة العادلــة ألداة ماليــة عنــد اإلدراج المبدئــي ، تكــون   
عــادة ســعر المعاملــة ، ويقصــد بذلــك القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المدفــوع. و فــي حالــة أن المجموعــة تقــرر أن 
القيمــة العادلــة المحــددة عنــد االدراج المبدئــي تختلــف عــن ســعر المعاملــة و أن القيمــة العادلــة ال يعكســها بشــكل دقيــق 
الســعر المــدرج فــي ســوق نشــط ألصــل مماثــل بالكامــل أو إلتــزام ، و كذلــك   ال يعكســها أســلوب التقييــم الــذي يســتند 
إلــى معلومــات مســتمدة مــن بيانــات ملحوظــة فــي الســوق، فعندهــا تقــاس االدوات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ، 
ثــم تعــدل قيمهــا فيمــا بعــد لكــي توائــم الفــرق بيــن القيمــة عنــد اإلدراج المبدئــي و ســعر المعاملــة. و يتبــع ذلــك ، إدراج 
الســعر)الفرق( فــي قائمــة الدخــل إســتنادا إلــى تقييــم مناســب علــى مــدى العمــر االنتاجــي لــألداة و فــي أي حــال مــن 

ــة. ــد إغــالق المعامل ــات الســوق المالحظــة أو عن ــى بيان ــم بعــد الحصــول عل ــر التقيي ــم تأخي ــن يت االحــوال فل

التوحيد  ٢-٢٢

تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقم 9 و1٥ – اإلنتقال  

تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام 9 و1٥ على المعلومات المالية الموحدة  

فيمــا يلــي صافــي تأثيــر تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام 9 و15 علــى األرصــدة اإلفتتاحيــة لألربــاح المحتجــزة   
 :2018 ينايــر   1 فــي  كمــا  األقليــة  وحقــوق  للمجموعــة 

األرباح 
المحتجزة

إحتياطي 
القيمة العادلة

حقوق 
األقلية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
٢٫٠4٠٫٢44)٢٠7(3٨9٫1٨٠الرصيد الختامي – 31 ديسمبر 2017 )المعدل(

التعديل نتيجة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9:
)645(645نتيجة إلعادة التصنيق وإعادة القياس

)27.396(-)25.006(نتيجة إلدراج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األصول المالية
2.665الضريبة المؤجلة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األصول المالية

الحصة في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  لشركة شقيقة المتعلقة 
--66باألصول المالية

)2.576(-)723(عند إدراج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الضمانات المالية
التعديل نتيجة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٥:

)17.010(-10.672بشكل رئيسي من خدمات االتصاالت المتنقلة والهاتف
3.571-1.001حصة في تعديالت شركة شقيقة

)10.680()645()43.174(
الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة 1 يناير 2018 – بعد التعديل الناتج من 

1٫997٫٠7٠)٨٥٢(3٨7٫٥٠٠تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام 9 و15
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يوضــح الجــدول التالــي فئــات القيــاس الرئيســية بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 وفئــات القيــاس الجديــدة   
:2018 ينايــر   1 فــي  كمــا  للمجموعــة  الماليــة  لألصــول   9 رقــم  الدوليــة  الماليــة  التقاريــر  معيــار  بموجــب 

فئات القياس األصول المالية
الرئيسية بموجب 

المعيار المحاسبي 
الدولي رقم 39

فئات التصنيف 
الجديدة بموجب 

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9

القيمة الدفترية 
األصلية بموجب 

المعيار المحاسبي 
الدولي رقم 39

إعادة التصنيف 
وإعادة القياس

القيمة الدفترية 
الجديدة بموجب 

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

نقد وأرصدة لدى 
37٢٫773)8.223(380.996التكلفة المطفأةقروض ومديونياتالبنك

ذمم مدينة وأرصة 
٥6٨٫٠76)35.098(603.174التكلفة المطفأةقروض ومديونياتمدينة أخرى
71٫٢1٥)4.873(76.088التكلفة المطفأةقروض ومديونياتأصول العقد

إستثمار أوراق 
المالية بالقيمة 

العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

49٫٨93-49.893الخسائر

إستثمار في أوراق 
متاحة للبي�عمالية

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
٨٫٠96-8.096الشاملة األخرى

إستثمار في أوراق 
متاحة للبي�عمالية

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

1٥٫٠٢٥-15.025الخسائر
إستثمار في أوراق 

مالية
محتفظ بها حتى 

9٫٠٠٠-9.000التكلفة المطفأةاإلستحقاق
مستحق من 

٥٢٠٫٠٨٨)1.357(521.445التكلفة المطفأةقروض ومديونياتشركات شقيقة
1٥٫141-15.141التكلفة المطفأةقروض ومديونياتأصول أخرى

مجموع األصول 
1٫6٢9٫3٠7)49.551(1.678.858المالية

 

األصــول الماليــة بالتكلفــة المطفــأة هــي بعــد إعــادة التصنيــف والتعديــالت الناشــئة مــن تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة    
.15 رقــم  الدوليــة 

يمثــل بنــد االســتثمار فــي أوراق ماليــة المصنــف كإســتثمار متــاح للبيــ�ع بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39   
ــر  ــا لمــا يتطلبــه معيــار التقاري اســتثمارات تعتــزم المجموعــة االحتفــاظ بهــا علــى المــدى الطويــل ألغــراض اســتراتيجية. وفًق
الماليــة الدوليــة رقــم 9، صنفــت المجموعــة هــذه االســتثمارات كمــا فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي كمقاســة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى. تــم بشــكل إلزامــي إعــادة تصنيــف بعــض االســتثمارات فــي أوراق ماليــة المصنفــة 
كإســتثمار متــاح للبيــ�ع بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 إلــى بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر 
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 نظــرًا ألن المجموعــة لــم تختــار إعــادة التصنيــف علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى لتلــك االســتثمارات فــي أوراق ماليــة فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
التوحيد )تابع(  ٢-٢٢

تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام 9 و15 على بيان المركز المالي الموحد  

يلخص الجدول التالي التأثير على بيان المركز المالي للمجموعة.  

بيان المركز المالي

31 ديسمبر 
٢٠1٨

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 1٥

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9

المبالغ دون 
تطبيق معايير 
التقارير المالية 

الدولية أرقام 
9 و1٥

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
أصول متداولة

٥٫144٥٠٨٫٥67-٥٠3٫4٢3النقد واألرصدة لدى البنك
٨٢4٫66٨٨9٫3٥111٫49٢9٢٥٫٥11ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

6٫13937٫1٢3)6٢٫93٥(93٫919أصول العقد
6٨٫٥٠6--6٨٫٥٠6المخزون

إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

٢9٫7٥9-)16٫٥٠3(13٫٢٥6

1٫٠٠٠--1٫٠٠٠إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
9٫4٥3--9٫4٥3أصول غير متداولة محتفظ بها للبي�ع

1٫٥3٠٫7٢٨٢6٫4166٫٢7٢1٫٥63٫416
أصول غير متداولة

1٫91٥6٫٨16)16٫٠1٥(٢٠٫916أصول العقد
إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر
3٢٫947--3٢٫947

إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة األخرى

٨٫69٨٫(-٢6٨٠(1٢

٢٥٫1٨3٢٥٫1٨3--إستثمار في أوراق مالية متاحة للبي�ع
٢٫٠٠٠--٢٫٠٠٠إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة

9٥٫117)٢99()4٫٥٠٠(99٫916إستثمار في شركات شقيقة ومشاري�ع مشتركة
19٫٥71--19٫٥71أصول أخرى

٢٫٠19٫9٨6--٢٫٠19٫9٨6ممتلكات ومعدات
3٫٥76٫613-)3٫٠٥1(3٫٥79٫664أصول غير ملموسة والشهرة

٥٫7٨3٫69٢(٢3٫٥66(1٨٫119٥٫77٨٫٢4٥
7٫314٫4٢٠٢٫٨٥٠٢4٫3917٫341٫661مجموع األصول

إلتزامات متداولة
1٫3٨٨٫٠19)4٫614()7٥4(1٫393٫3٨7ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

169٫٨٥٥--169٫٨٥٥إلتزامات العقد
٥٥٥٫941--٥٥٥٫941مستحق لبنوك

٢٫119٫1٨3)7٥4()4٫614(٢٫113٫٨1٥

إلتزامات غير متداولة
٢٫٠٨1٫73٥--٢٫٠٨1٫73٥مستحق لبنوك

499٫9٥6--499٫9٥6إلتزامات غير متداولة أخرى
٢٫٥٨1٫691--٢٫٥٨1٫691
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
التوحيد )تابع(  ٢-٢٢

تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام 9 و15 على بيان المركز المالي الموحد )تابع(  

بيان المركزي المالي

31 ديسمبر 
٢٠1٨

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 1٥

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9

المبالغ دون تطبيق 
معايير التقارير 

المالية الدولية أرقام 
9 و1٥

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

حقوق المساهمين

المنسوبة لمساهمي المجموعة

7٥٫٠٠٠--7٥٫٠٠٠رأس المال

٢٥٫٠٠٠--٢٥٫٠٠٠اإلحتياطي القانوني

49٫٨7٥--49٫٨7٥اإلحتياطي اإلختياري

44٫1٨1--44٫1٨1مساهمة رأسمالية

)6٠٫796(--)6٠٫796(إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

1٫6٠٢7٠4-)٨9٨(إحتياطي تقييم إستثمار بالقيمة العادلة

٢٫٢6٢--٢٫٢6٢إحتياطي التحوط

39--39إحتياطي آخر

41٢٫٨444٫7767٫3614٢4٫9٨1أرباح محتجزة

٥47٫٥٠74٫776٨٫963٥61٫٢46

٢٠٫٠4٢٢٫٠٨4٫9٠9)1٫17٢(٢٫٠66٫٠39حقوق األقلية

٢٫613٫٥463٫6٠4٢9٫٠٠٥٢٫646٫1٥٥مجموع حقوق المساهمين

7٫314٫4٢٠٢٫٨٥٠٢4٫3917٫341٫661مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
التوحيد )تابع(  ٢-٢٢

يلخص الجدول التالي التأثير على بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.  

31 ديسمبر 
٢٠1٨

معيار التقارير
المالية الدولية 

رقم 1٥

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9

المبالغ دون تطبيق 
معايير التقارير 

المالية الدولية 
أرقام 9 و1٥

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢٫17٥٫٨71-)1٠٫143(٢٫1٨6٫٠14اإليرادات

)633٫6٢7(-3٫76٨)637٫39٥(تكلفة المبيعات

1٫٥4٢٫٢44-)6٫37٥(1٫٥4٨٫619مجموع الربح

)664٫3٥٨(-6٢7)664٫9٨٥(مصاريف تشغيلية وإدارية

)4٥٢٫6٥٢(-)9٫9٢٠()44٢٫73٢(اإلستهالك واإلطفاء

الخسارة االئتمانية المتوقعة على األصول 
)3٨٫694()9٫6٥9(-)٢9٫٠3٥(المالية

3٨6٫٥4٠)9٫6٥9()1٥٫66٨(411٫٨67ربح التشغيل

٢٥٫1٠3--٢٥٫1٠3إيرادات فوائد

)4٢4()4٫٥71(-4٫147إيرادات إستثمار

حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاري�ع 
)3٫7٢6(--)3٫7٢6(مشتركة

)٥٥٫614(6٠17٥٢)٥6٫967()مصاريف(/إيرادات أخرى

)143٫6٢3(--)143٫6٢3(تكاليف التمويل

ربح القيمة العادلة من حقوق ملكية محتفظ بها 
)1٥٫694(--)1٥٫694(سابقًا في شركة تابعة

مخصص خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات 
)1٢٫٠٢3(--)1٢٫٠٢3(ومعدات

)1٨٫4٠4(--)1٨٫4٠4(خسارة من إعادة تقييم عمالت  

٥٨٫4٨9--٥٨٫4٨9صافي الربح النقدي

٢٢٠٫6٢4)13٫47٨()1٥٫٠67(٢49٫169الربح قبل الضريبة 

)4٠٫3٠3(٥4)٢٨()4٠٫3٢9(الضريبة

1٨٠٫3٢1)13٫4٢4()1٥٫٠9٥(٢٠٨٫٨4٠ربح السنة
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
التوحيد )تابع(  ٢-٢٢

الشركة األم  

أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقمي 9 و1٥ – اإلنتقال   

أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقمي 9 و1٥ في المعلومات المالية الموحدة   

لألربــاح المحتجــزة للشــركة  صافي التأثير من تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقمي 9 و15 على الرصيد اإلإلتتاحي    
األم وحقــوق األقليــة كمــا فــي 1 ينايــر 2018 هــو كمــا يلــي:

احتياطي األرباح المحتجزة
القيمة العادلة

ألف ر.عألف ر.ع
391٫73٢3٥الرصيد الختامي -31 ديسمبر 2017

التعديل نتيجة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9:
)35(35عند إعادة التصنيف وإعادة القياس

-)17.766(عند إدراج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أصول مالية
-2.666الضريبة المؤجلة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أصول مالية

التعديل نتيجة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 1٥:
-3.878غالبًا من من الهواتف وخدمات االتصاالت

)11.187()35(
الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة 1 يناير 2018 – بعد التعديل نتيجة لمعايير 

-3٨٠٫٥4٥التقارير المالية الدولية أرقام 9 و15 

يوضــح الجــدول أدنــاه فئــات القيــاس األصليــة بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 وفئــات القياس الجديــدة بموجب   
معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 لألصــول الماليــة للشــركة األم كمــا فــي 1 ينايــر 2018:

األصول المالية

 التصنيف األصلي
بموجب المعيار 

المحاسبي الدولي 
رقم 39

 التصنيف الجديد
بموجب معيار 

التقارير المالية 
الدولية رقم 9

 القيمة الدفترية
األصلية بموجب 

المعيار المحاسبي 
الدولي رقم 39

إعادة التصنيف 
وإعادة القياس

 القيمة الدفترية
الجديدة بموجب 

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9
ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

73٫11٠)74(73.184التكلفة المطفأةقروض ومديونياتنقد وأرصدة بنكية
ذمم مدينة وأرصدة 

1٠٢٫٠٥٢)16.821(118.873التكلفة المطفأةقروض ومديونياتمدينة أخرى 
8.230٨٫٢3٠-التكلفة المطفأةقروض ومديونياتأصول العقد

إستثمار في أوراق 
مالية

إستثمارات متاحة 
للبي�ع

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

٢٫9٠6-2.906الخسائر
مجموع األصول 

1٨6٫٢9٨)٨٫66٥(194٫963 المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
التوحيد )تابع(  ٢-٢٢

الشركة األم  
إن األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة هــي بعــد إعــادة التصنيــف والتعديــالت الناتجــة مــن تطبيــق معيــار التقاريــر   

رقــم 15. الدوليــة  الماليــة 

يمثــل اإلســتثمار فــي أوراق ماليــة المصنــف كإســتثمار متــاح للبيــ�ع بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 اســتثمارات   
تعتــزم المجموعــة االحتفــاظ بهــا علــى المــدى الطويــل ألغــراض اســتراتيجية.  وفًقــا لمــا يتطلبــه معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 
رقــم 9، صنفــت المجموعــة هــذه االســتثمارات كمــا فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي بأنــه تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

األربــاح أو الخســائر.

أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقم 9 و1٥ في بيان المركز المالي الموحد     

يلخص الجدول أدناه األثر في بيان المركز المالي للشركة األم.   

31 ديسمبر 
٢٠1٨

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 1٥

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9

المبالغ دون 
تطبيق معايير 
التقارير المالية 

الدولية أرقام 
9 و1٥

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
أصول متداولة

74113٫4٢٥-113٫3٥1النقد واألرصدة لدى البنك
1٠6٫9٨37٫٥٠٨٢٫٠61116٫٥٥٢ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

1٫3٠٨7٫497)6٫163(1٢٫3٥٢أصول العقد
11٫7٥6--11٫7٥6المخزون

إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

1٠٫٥9٨--1٠٫٥9٨

1٫٠٠٠--1٫٠٠٠إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
٥٫497--٥٫497مستحق من شركات تابعة

٢61٫٥371٫34٥3٫443٢66٫3٢٥
أصول غير متداولة

إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

31٫44٥--31٫44٥

إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة األخرى

----

٢٫٠٠٠--٢٫٠٠٠إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
7٫7٨٨--7٫7٨٨إستثمار في شركات شقيقة 

13٥٫376--13٥٫376إستثمار في شركات تابعة
4٫٨13--4٫٨13أصول أخرى

٥33٫٠11--٥33٫٠11ممتلكات ومعدات
1٥٫6٥3--1٥٫6٥3أصول غير ملموسة والشهرة

73٠٫6٢3--73٠,٠٨6
991٫6٢31٫34٥3٫443996٫411مجموع األصول

إلتزامات متداولة
٢٠٥٫167--٢٠٥٫167ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

39٫٨3٢--39٫٨3٢إلتزامات العقد
٢1٫٥61--٢1٫٥61إقتراضات

٢66٫٥6٢--٠66٫٥6٠
إلتزامات غير متداولة

11٠٫66٠--11٠٫66٠مستحق لبنوك
1٢٫3٢٢--1٢٫3٢٢إلتزامات غير متداولة أخرى

1٢٢٫9٨٢--1٢٢٫9٨٢
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢
التوحيد )تابع(  ٢-٢٢

أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقم 9 و1٥ في بيان المركز المالي الموحد )تابع(    

أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقم 9 و15 في بيان المركز المالي األم   

31 ديسمبر 
٢٠1٨

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 1٥

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9

المبالغ دون 
تطبيق معايير 
التقارير المالية 
الدولية أرقام 9 

و1٥
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

حقوق المساهمين
المنسوبة لمساهمي الشركة األم

7٥٫٠٠٠--7٥٫٠٠٠رأس المال
٢٥٫٠٠٠--٢٥٫٠٠٠اإلحتياطي القانوني

49٫٨7٥--49٫٨7٥اإلحتياطي اإلختياري
44٫1٨1--44٫1٨1مساهمة رأسمالية

799--799إحتياطي التحوط
4٠7٫٢٢61٫34٥3٫44341٢٫٠14أرباح محتجزة

6٠٢٫٠٨11٫34٥3٫4436٠6٫٨69
----حقوق األقلية

6٠٢٫٠٨11٫34٥3٫4436٠6٫٨69مجموع حقوق المساهمين
6٠٢٫٠٨11٫34٥3٫4436٠6٫٨69مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين

يلخص الجدول التالي التأثير على بيان األرباح أو الخسائر للشركة األم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨.  

31 ديسمبر 
٢٠1٨

معيار التقارير
المالية الدولية 

رقم 1٥

معيار التقارير 
المالية الدولية 

رقم 9

المبالغ دون 
تطبيق معايير 
التقارير المالية 

 الدولية أرقام
9 و1٥

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
٥1٥٫٢٥٠-)957(٥16٫٢٠7اإليرادات

)14٨٫٥٠٠(-)1.329()147٫171(تكلفة المبيعات
366٫7٥٠-)2.286(369٫٠36مجموع الربح

)1٥1٫٠٠7(--)1٥1٫٠٠7(مصاريف تشغيلية وإدارية
)1٠6٫1٥4(--)1٠6٫1٥4(اإلستهالك واإلطفاء

)9٫9٥1(2.498-)1٢٫449(الخسارة االئتمانية المتوقعة على األصول المالية
2.49899٫63٨)2.286(99٫4٢6ربح التشغيل
1٫٨6٢--1٫٨6٢إيرادات فوائد

)7٥٠(--)7٥٠(إيرادات إستثمار
3٫٥٥٢--3٫٥٥٢)مصاريف(/إيرادات أخرى

)٢4٫٢73(--)٢4٫٢73(تكاليف التمويل
)٥(--)٥(خسارة من إعادة تقييم عمالت  

2.498٨٠٫٠٢4)2.286(79٫٨1٢الربح قبل الضريبة 
)1٥٫63٠(--)1٥٫63٠(الضريبة

2.49864٫394)2.286(64٫1٨٢ربح الفترة
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ممتلكات وآالت ومعدات شركة تابعة مصنفة كمحتفظ بها للبي�ع  - 3
يمثــل ذلــك القيمــة الدفتريــة ألصــول بــرج إتصــاالت فــي الكويــت مصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــ�ع ،علــى أســاس إلتــزام اإلدارة   

أقليــة فــي شــركة األبــراج. يكــون للمجموعــة حصــة  أبــراج. ســوف  تلــك األصــول لشــركة  ببيــ�ع 

ســوف تكــون شــركة زيــن الكويــت بمثابــة مســتأجر بشــروط تجاريــة فــي كال البرجيــن الذيــن تــم بيعهمــا ويتوقــع أن تكتمــل   
اإلعتياديــة. اإلغــالق  لشــروط  وفقــًا   ،  2019 ســنة  فــي  المعاملــة 

الشركات التابعة والشقيقة   - 4
الشركات التابعة والشقيقة الرئيسية هي:  

المساهمة المباشرة المحتفظة من الشركة األم:  

طبيعة األعمالنسبة الحيازة مكان التأسيس
٢٠1٨٢٠17الشركة التابعة

%%
SPC دولة اإلمارات العربية أوزتل القابضة المحدودة

المتحدة
منشأة ذات األغراض الخاصة لتملك -100

 أسهم في مجموعة زين

أعمال البي�ع بالجملة-100جزر كايمانعمانتل إنترناشيونال ليمتد

شركة االتصاالت المتنقلة ش م ك ع  
)مجموعة زين( )الرجوع إلى اإليضاح  

الكويت)1( أدناه(

تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة 21.921.9
في

 الكويت وثمانية بلدان أخرى

تعمل في مجال تقديم خدمات 8060سلطنة عمانشركة ُعمان للبيانات الرقمية ش م م 
حفظ البيانات

 SAS تعمل في مجال تقديم خدمات 100100فرنساعمانتل فرنسا
البي�ع  بالجملة

تعمل في مجال تطوير تطبيقات 6565سلطنة عمانإنترنت األشياء ش م م
 وخدمات إتصاالت سمارت وأم 2 أم

الشركات الشقيقة
الشركة العمانية لأللياف البصرية 

ش.م.ع.ع
تعمل في مجال تصني�ع وتصميم    40.9640.96سلطنة عمان

 األلياف البصرية والكابالت

تعمل في مجال تقديم خدمات 4545سلطنة عمانخط المعلومات ش.م.م
مرتكزة  على تقنية المعلومات

تعمل في مجال تقديم خدمات -50سلطنة عماناكوينيكس مسقط ش.م.م
المعلومات المركزية
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اإلستحواذ على مجموعة زين )تخصيص سعر الشراء(   )1(

ــر 2017، اســتحوذت شــركة أوزتــل القابضــة المحــدودة SPC المملوكــة بالكامــل مــن قبــل الشــركة األم علــى  فــي 15 نوفمب  
الســيطرة علــى شــركة االتصــاالت المتنقلــة ش م ك ع )مجموعــة زيــن( مــن خــالل زيــادة حصــة الشــركة بنســبة 12.07٪. إن 
هــذا االســتحواذ هــو إضافــة إلــى نســبة 9.84٪ مــن األســهم التــي حصلــت علي�هــا شــركة أزتيــل هولديجــز أس بــي ســي ليمتــد 

ــن. ــاء حصــة مســاهمة بنســبة 21.91٪ فــي مجموعــة زي ــى اقتن فــي 24 أغســطس 2017، ممــا أدى إل

ــأن الشــركة األم تســيطر علــى مجموعــة زيــن علــى الرغــم مــن أنهــا تحتفــظ بأقــل مــن نصــف حقــوق  لقــد خلصــت اإلدارة ب  
التصويــت للشــركة التابعــة علــى أســاس الحقــوق المكتســبة بموجــب المعاملــة. قامــت اإلدارة بمراجعــة حجــم وإنتشــار 
حقــوق التصويــت للمســاهمين المســيطرين اآلخريــن فيمــا يتعلــق بحجمهــا وخلصــت بأنــه لــن يكــون مــن الممكــن لهــم 
ــد الوصــول  العمــل بالتنســيق مــع الشــركة األم بشــأن األمــور الرئيســية فــي اجتمــاع المســاهمين. وقــد قامــت اإلدارة عن
إلــى هــذا اإلســتنتاج بمراجعــة نمــط التصويــت للمســاهم المســيطر اآلخــر الــذي يمتلــك 24.6٪ مــن حقــوق التصويــت علــى 
أنــه ســلبي فــي طبيعتــه اســتنادا إلــى نمــط تصويتهــم فــي اجتمــاع المســاهمين الســابق. أجــرت اإلدارة أيضــًا مناقشــات مــع 

المســاهمين المســيطرين اآلخريــن لتأكيــد فهمهــم.  

باإلضافــة إلــى ذلــك، تمتلــك الشــركة األم تمثيــل الغالبيــة فــي مجلــس إدارة مجموعــة زيــن ممــا يعطي�هــا الحــق فــي تعييــن   
وإلغــاء وتحديــد مكافــآت اإلدارة المســؤولة عــن توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بمجموعــة زيــن. كمــا يحــق للشــركة األم مــن 
ــآزر  ــة تقــوم بهــا مجموعــة زيــن لتحقيــق أوجــه الت ــة معامــالت جوهري ــر أي خــالل تمثيلهــا فــي مجلــس اإلدارة إدخــال أو تغيي

ــة. ــح المجموع ــة لصال ــار الصفق ــي إط ــاة ف ــة المتوخ الممكن

يتطلــب تطبيــق  محاســبة اإلســتحواذ بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 3 أن يتــم تخصيــص إجمالــي ســعر الشــراء   
ــخ اإلســتحواذ  ــة فــي تاري ــم العادل ــى القي ــاء عل ــة لألصــول المســتحوذ علي�هــا واإللتزامــات المفترضــة بن ــى القيمــة العادل إل
بمبالــغ تزيــد عــن القيــم الدفتريــة المســجلة كشــهرة. كان اإلحســاب المبدئــي إلندمــاج األعمــال فــي ســنة 2017 مؤقتــًا نظــرُا 
لتعقيــده. خــالل الســنة ، تــم تقييــم أصــول وإلتزامــات مجموعــة زيــن بنــاء علــى تقييــم طــرف ثالــث مــن أجــل إدراجهــا فــي بيــان 

المركــز المالــي الموحــد.

تتطلــب عمليــة تخصيــص ســعر الشــراء إجــراء تحليــل اإلســتحواذ علــى األصــول الثابتــة والتراخيــص وعالقــات العمــالء   
األصــول  لجميــ�ع  العادلــة  القيــم  وتســجيل  لتحديــد  الطارئــة  واإللتزامــات  التعاقديــة  واإللتزامــات  التجاريــة  والعالمــات 
ــى،  ــة عل ــم العادل ــي تمــت حيازتهــا واإللتزامــات المفترضــة ، إســتندت القي ــم األصــول الت ــد تقيي واإللتزامــات المفترضــة. عن
كمثــال ، التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة لعالقــات العمــالء وتكلفــة اإلســتبدال الحاليــة للســعة 
المماثلــة وتقــادم بعــض األصــول الثابتــة ومعــدالت األتــاوة للعالمــة التجاريــة ومعــدالت الخصــم المالئمــة ومعــدالت النمــو.

يلخــص الجــدول أدنــاه القيــم العادلــة واألصــول التــي تمــت حيازتهــا واإللتزامــات المفترضــة والضرائــب المؤجلــة ذات الصلــة   
إلــى عمليــة تخصيــص ســعر الشــراء:  تاريــخ اإلســتحواذ باإلضافــة  والشــهرة كمــا فــي 
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القيم العادلة بناء على عملية 
تخصيص سعر الشراء

ألف ر. ع

337٫494نقد وأرصدة لدى البنوك تشمل ودائع ألجل
647٫٢3٠ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

3٢٫٠3٢مخزون
٢٢٫9٥٨أصول مالية أخرى

9٫746أصول محتفظ بها للبي�ع
739٫613إستثمار في شركات شقيقة ومشروع مشترك

٥٢4٫3٥1مستحقات من شركات شقيقة
94٨٫٢٨6ممتلكات وآالت ومعدات

9٨9٫9٠7أصول غير ملموسة
19٫٢6٢أصول أخرى

)713٫٨٠3(ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
)1٫1٥4٫٢49(إقتراضات

)34٫93٥(إلتزامات غير متداولة أخرى
)٥4٫٠43(إلتزام الضريبة المؤجلة

٢٫313٫٨49صافي األصول القابلة للتحديد التي تمت حيازتها 

)٢٫٠93٫٥٢6(حقوق األقلية
6٢9٫477الشهرة

٨49٫٨٠٠القيمة العادلة لإلستثمار

ــآزر المتوقــع  يعــود ســبب الشــهرة الناتجــة مــن اإلســتحواذ إلــى المركــز المالــي القــوي لمجموعــة زيــن وربحيتهــا وأوجــه الت  
أن تنشــأ للشــركة األم. تــم تخصيــص الشــهرة الناتجــة عــن اإلســتحواذ إلــى مجموعــة زيــن و العالميــة التابعــة لمجموعــة زيــن 

كوحــدة توليــد نقــد.
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التأثيــر المحاســبي لتخصيــص ســعر الشــراء مــدرج كمــا فــي تاريــخ اإلســتحواذ وهــو 12 نوفمبــر 2017 ، هــو تعديــل نتائــج أرقــام   
المقارنــة. تأثيــر التعديــل علــى بيــان الدخــل الموحــد وبيــان المركــز المالــي الموحــد للســنة الســابقة موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

المعدلةوفقًا لإلفصاح
ألف ر. عألف ر. عبيان الدخل

1٥1٫7٢91٥٨٫٢66اإلستهالك واإلطفاء
4٫٥٨14٫٠91الحصة في نتائج شركة سقيقة ومشروع مشترك

116٫1111٠9٫٠٨4الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
)٨٫9٨٥()٨٫9٨٥(الضريبة

1٠7٫1٢61٠٠٫٠99ربح السنة من العمليات المستمرة
)3٫٠٢3()3٫٠٢3(الخسارة من العمليات المتوقفة

٢٫676٢٫676الربح من إلغاء توحيد شركة تابعة
1٠6٫77999٫7٥٢ربح السنة

المنسوبة إلى:
79٫7177٨٫٢٨٠مالكي حقوق ملكية الشركة األم

٢7٫٠6٢٢1٫47٢حقوق األقلية
1٠6٫77999٫47٢ربح السنة

1٠7٫1٢61٠٠٫٠99ربح السنة من العمليات المستمرة
اإليرادات الشاملة األخرى

٥17٥17الحصة في اإليرادات الشاملة للشركات الشقيقة
)96,٠99()73٫٢94(فروقات سعر الصرف الناتجة من تحويل عمليات أجنبية

صافي الخسارة المحولة إلى بيان الدخل عند إعادة تصنيف اإلستثمار في شركة 
)٥17(شقيقة إلى شركة تابعة

)٥17(

)74٢()74٢(تغير القيمة العادلة في إستثمار متاح للبي�ع
الربح/)الخسارة( المحققة المحولة إلى بيان الدخل من بي�ع إستثمارات متاحة 

للبي�ع
7٠7٠

)43٥()43٥(خسائر إنخفاض القيمة على إستثمارات متاحة للبي�ع
6٥6٥تحوطات التدفقات النقدية

)96٫1٠7()74٫336(صافي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة من العمليات المستمرة
مصاريف شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

)31٠()31٠(خسارة إكتوارية من قياس منافع نهاية الخدمة لشركة شقيقة
 صافي الخسارة الشاملة األخرى ال يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

في فترات الحقة
)31٠()31٠(

3٢٫4٨٠3٫6٨3مجموع اإليرادات الشاملة للسنة من العمليات المستمرة
)347()347(خسارة السنة من العمليات المتوقفة

3٢٫1333٫33٥مجموع اإليرادات الشاملة للسنة
المنسوبة إلى:

٥3٫٨49٥7٫٥9٢مالكي حقوق ملكية الشركة األم
)٥4٫٢٥7()٢1٫716(حقوق األقلية

3٢٫1333٫33٥
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المعدلةوفقًا لإلفصاح

ألف ر. عألف ر. عبيان المركز المالي

أصول غير متداولة

1٫٠٠٥٫13٥1٫٥٨٢٫1٢7أصول غير ملموسة والشهرة

٢4٥٫3٢9736٫3٨٢إستثمارات في شركات شقيقة ومشاري�ع مشتركة

إلتزامات غير متداولة

58.899112.942إلتزامات أخرى

حقوق المساهمين

75.00075.000رأس المال

25.00025.000اإلحتياطي القانوني

49.87549.875اإلحتياطي اإلختياري

44.18144.181مساهمة رأسمالية

)20.296()25.475(إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

)207()207(إحتياطي القيمة العادلة

)81()81(إحتياطي التحوط

)68()68(إحتياطيات أخرى

399.616398.180األرباح المحتجزة

٥67٫٨41٥71٫٥٨4المنسوبة إلى مالكي حقوق ملكية الشركة األم

1.029.9862.040.244حقوق األقلية المتعلقة بالعمليات المستمرة

1٫٥97٫٨٢7٢٫611٫٨٢٨مجموع حقوق الملكية

حقوق األقلية  

أدرجــت المجموعــة حقــوق األقليــة فــي مجموعــة زيــن بقيمتهــا العادلــة. المعلومــات الماليــة الملخصــة لمجموعــة زيــن مبينــة   
فــي إيضــاح 27.
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  تتمثل الشركات التابعة والشركات الشقيقة الرئيسية لمجموعة زين فيما يلي:

         نسبة الملكيةبلد التأسيسالشركات التابعة
٢٠1٨٢٠17

»ZIBV« 100٪100٪هولنداشركة زين الدولية بي في
»Pella« – 96.516٪96.516٪األردنشركة بيال لالستثمار

»MTCB« .54.78٪55.40٪البحرينشركة زين البحرين ش.م.ب
»MTCL« .100٪100٪لبنانشركة االتصاالت المتنقلة – لبنان ش.م.م

100٪100٪السودانالشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة »زين السودان«
100٪100٪السودان الشركة الكويتية السودانية القابضة 

جنوب الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة »زين جنوب السودان«
السودان

٪100٪100

76٪76٪العراق شركة الخاتم لالتصاالت – )الخاتم( 
»Atheer« – 76٪76٪جزر الكايمانشركة أثير لالتصاالت العراق المحدودة

»SMTC« 37.045٪السعوديةشركة االتصاالت المتنقلة السعودية-
99.1٪99.1٪األردنشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت 

»HSMTC« 51٪العراقشركة نطاق األفق لإلتصاالت المتنقلة-
84.66٪84.66٪اإلماراتمجموعة نكستجن لالستشارات، المنطقة الحرة ذ.م.م

الشركات الشقيقة / مشروع مشترك
»SMTC« 37.045٪-السعوديةشركة االتصاالت المتنقلة السعودية

50٪50٪المغربزين األجيال )شركة وانا هي شركة شقيقة في هذا المشروع المشترك(

»JMTS« – تمتلك شركة بيال 100٪ من الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة  

إن الشــركة األردنيــة لخدمــات الهواتــف المتنقلــة وشــركة زيــن البحريــن وزيــن الســودان وزيــن جنــوب الســودان وشــركة أثيــر   
يقومــون بتشــغيل شــبكة الهواتــف المتنقلــة فــي األردن والبحريــن والســودان وجنــوب الســودان والعــراق علــى التوالــي. 
ــة فــي  ــة المملوكــة مــن الحكومــة اللبناني ــإدارة شــبكة االتصــاالت المتنقل ــة ب ــة اللبناني كمــا تقــوم شــركة االتصــاالت المتنقل

لبنــان. وتقــدم شــركة المؤاخــاة للخدمــات اللوجســتية واالتصــاالت خدمــات تقنيــة واي ماكــس فــي األردن.

اإلستحواذ على شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية  )3(

فــي يوليــو 2018، خلصــت المجموعــة إلــى أنهــا قــادرة علــى الســيطرة علــى شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية وذلــك من   
خــالل تمثيلهــا لنســبة األغلبيــة فــي مجلــس اإلدارة، وعليــه فقــد اعتبرتهــا المجموعــة كشــركة تابعــة اعتبــارًا مــن ذلــك التاريــخ. 
مــن أجــل تقييــم مــا إذا كانــت المجموعــة تملــك ســيطرة ، أجــرت اإلدارة إجتهــادات محاســبية تضــع فــي اإلعتبــار عــدة عوامــل 
مثــل كونهــا أكبــر مســاهم منفــرد فــي شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية وتمثيلهــا باألغلبيــة فــي مجلــس اإلدارة وأنمــاط 

التصويــت للمســاهمين المســيطرين اآلخريــن وغيــر ذلــك.
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يلخــص الجــدول التالــي القيــم العادلــة لألصــول التــي تمــت حيازتهــا واإللتزامــات المفترضــة والضرائــب المؤجلــة ذات الصلــة   
الشــراء: إلــى معاملــة تخصيــص ســعر  تاريــخ اإلســتحواذ باإلضافــة  والشــهرة كمــا فــي 

ألف ر. ع
٢49المقابل المحّول نقدَا

633٫9٢٢القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ على حقوق ملكية سابقة
٢٢٥٫٠39حصة حقوق األقلية

٨٥9٫٢1٠

ناقصًا:
1٢9٫٠٠٥النقد وما يمثل النقد

٢3٢٫46٢ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٨٫6٨7المخزون

6٢7٫46٢ممتلكات ومعدات
1٫644٫11٨أصول غير ملموسة

٥4٫٨٨3أصول أخرى
)46٠٫٠4٠(ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

)1٫1٠3٫٠99(إقتراضات طويلة األجل
)6٢3٫4٠٢(مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

)69٫361(إلتزامات غير متداولة أخرى

44٠٫71٥
41٨٫49٥الشهرة الناشئة من إندماج األعمال

تعــزى الشــهرة المشــار إلي�هــا أعــاله إلــى ربحيــة األعمــال التــي تــم اإلســتحواذ علي�هــا. مــن تاريــخ اإلســتحواذ ، ســاهمت شــركة   
اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية فــي إيــرادات بقيمــة 196.6 مليــون ريــال عمانــي وربــح للفتــرة بمبلــغ 1 مليــون ريــال عمانــي 
إلــى صافــي نتائــج المجموعــة. إذا تمــت عمليــة اإلســتحواذ فــي 1 ينايــر 2018 ، لكانــت إيــرادات المجموعــة للفتــرة أعلــى بمبلــغ 

35 مليــون ريــال عمانــي والربــح أقــل بمبلــغ 7.2 مليــون ريــال عمانــي.

وقــد تــم تقديــر القيمــة العادلــة فــي تاريــخ اإلســتحواذ ألســهم حــق التصويــت التــي كانــت تمتلكهــا المجموعــة ســابقًا فــي   
شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية ، بمبلــغ 633.92 مليــون ريــال عمانــي. بمــا أن عمليــة إندمــاج األعمــال قــد تحققــت 
علــى مراحــل ، فقــد تــم إعــادة تصنيــف حصــة المجموعــة مــن احتياطيــات الشــركات الشــقيقة وخســائر تحويــل العمــالت 
األجنبيــة ذات الصلــة بمبلــغ 15.7 مليــون ريــال عمانــي مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى وتــم إدرجهــا كخســارة بيــان الدخــل.
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خــالل الربــع األخيــر مــن ســنة 2018 ، أبرمــت شــركة اإلتصــاالت المتنقلة الســعودية إتفاقية مــع وزارة الماليــة ووزارة اإلتصاالت   
وتقنيــة المعلومــات ولجنــة اإلتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتعديــل األتــاوة الســنوية للخدمــة التجاريــة وتســوية المبالــغ 

ــي: ــا يل ــي تتضمــن م ــى 2017 ، والت ــرة مــن 2009 إل ــازع علي�هــا للفت المتن

توحيد رسوم األتاوة السنوية وخفضها إلى 10٪ من 15٪ من صافي اإليرادات إعتبارا من 1 يناير 2018.  •

تســوية المبالــغ المتنــازع علي�هــا مــع هيئــة اإلتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فيمــا يتعلــق بدفــع رســوم اإلمتيــاز الســنوية   •
للفتــرة مــن 2009 إلــى 2017 ، ومواصلــة اإلســتثمار فــي توســي�ع البنيــة التحتيــة لإلتصــاالت باإلضافــة إلــى شــروط أخــرى 

علــى مــدى الســنوات الثــالث المقبلــة.

إســتنادًا إلــى مــا ورد أعــاله ، عكســت شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية قيــد تكلفــة المبيعــات بمبلــغ 536 مليــون   •
ــاح أو الخســائر الموحــد. ــان األرب ــي( فــي بي ــال عمان ــون ري ــال ســعودي )54 ملي ري

زين جنوب السودان  )4(

خــالل الســنة، أبرمــت المجموعــة إتفاقيــة مــع حكومــة جمهوريــة جنــوب الســودان وذلــك لتنظيــم رخصــة مزاولــة خدمــات   
اإلتصــاالت الخــاص بشــركة زيــن جنــوب الســودان. كانــت المجموعــة تقــدم فــي وقــت ســابق خدمــات اإلتصــاالت المتنقلــة 

فــي جنــوب الســودان فــي إنتظــار اإلصــدار الرســمي لرخصــة خدمــات اإلتصــاالت. 

الدعم المالي لشركات المجموعة   )٥(

ــي  ــي لبعــض شــركات المجموعــة الت ــره مــن أشــكال الدعــم المال ــر رأس المــال العامــل وغي لقــد تعهــدت المجموعــة بتوفي  
تتضمــن شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية ، وزيــن األردن ، والخاتــم ، وزيــن جنــوب الســودان بســبب وجــود عجــز فــي 
رأس المــال العامــل لتلــك الشــركات. بنــاءًا عــل خطــط العمــل ، ال تتوقــع المجموعــة أن يكــون لهــذه الظــروف تأثيــر ســلبي 

جوهــري علــى عمليــات شــركات المجموعــة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت القيمــة العادلــة إلســتثمارات المجموعــة فــي زيــن ، وهــي ســعر ســهمها المعلــن فــي    )6(
ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة ، 5252.65 مليــون ريــال عمانــي.
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نقد وأرصدة لدى البنوك                                                                                                                                                                                                                        - ٥
يتضمن النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بنود النقد والنقد المعادل التالية:  

        الموحدة      الشركة األم
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

11٠٫4٢٥70.184228.854نقد بالصندوق ولدى البنوك
3٫٠٠٠3.000151.840ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

302---شهادات إيداع حكومية 
113٫4٢٥73.184380.996

-)4٫٨٨7(-)74(خسائر إئتمانية متوقعة
113٫3٥173.184٥٠3٫4٢3380.996

)9.463()9٫3٥٥(--نقد محتجز لدى البنوك 
)40.852()3٫٠٠٠()3.000()3٫٠٠٠(ودائع ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر 

)302()1٢6(--شهادات إيداع حكومية باستحقاقات تتجاوز ثالثة أشهر
11٠٫3٥170.18449٠٫94٢330.379

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى   - 6
         الموحدة       الشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

ذمم مدينة:
1٠٥٫٥٠٨112.471399٫٢٠7332.016عمالء

1٠٫٢6٢3.3103٨٫٢9614.282موزعون
3٠٫44٥29.917٨9٫96364,193مشغلون آخرون )الربط البيني(

3٫6162.591٢1٫37319.121شركاء تجوال
)124.281()٢3٥٫739()48.684()6٥٫1٨٢(خسائر إئتمانية متوقعة

٨4,64999,605313,1٠٠305,331
أرصدة مدينة أخرى:

371406,6٥44,160إيرادات مستحقة
٢٫6٠٥2,0764,٥144,549موظفون

17٫69٠17.8253٠9٫9٠7202.453مدفوعات مقدمًا والسلف والودائع األخرى
194٫٨96179.178-٢٫77٥أخرى )انظر اإليضاح أدناه(

)2.051()4٫4٠3()773()773(خسائر إئتمانية متوقعة
٢٢٫33419.268٥11٫٥6٨388.289

1٠6٫9٨3118.873٨٢4٫66٨693.620
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ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تابع(   - 6
ــال عمانــي ) 473 مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل تســوية  فــي عــام 2011، قامــت مجموعــة زيــن بســداد مبلــغ 179 مليــون ري  
كفــاالت كانــت الشــركة قــد قدمتهــا للبنــوك التــي أقرضــت أحــد المســاهمين المؤسســين لشــركة اإلتصــاالت المتنقلــة 
ــدت المحكمــة  ــر 2016 أي ــغ ، وفــي نوفمب ــت المجموعــة متابعــة إجــراءات التقاضــي إلســترداد هــذا المبل الســعودية. واصل
حــق المجموعــة فــي إســترداد مبلــغ 473 مليــون دوالر أمريكــي الــذي تــم دفعــه باإلضافــة إلــى الفوائــد والمصاريــف. إن 
هــذا المبلــغ هــو بضمــان إتفاقيــة يتعهــد في�هــا المســاهم المؤســس بالتنــازل عــن أســهمه فــي شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة 
الســعودية لصالــح المجموعــة ، والمرهونــة حاليــًا لــدى مقرضــي المرابحــة فــي شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية، 
وكذلــك التنــازل عــن قــرض المســاهم المؤســس المســتحق لــه فــي شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية. بــدأت الشــركة 

ــم.  ــة التحكي ــذ قــرار هيئ ــة الالزمــة لتنفي فــي اتخــاذ اإلجــراءات القانوني

القيمة الدفترية لبند ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى للمجموعة مقّومة بالعمالت التالية:  

         الموحدة       الشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٨3٫3٥٥91.451٨6٫٠7994.442ريال العماني

٨9٫44٥154.517--دينار كويتي

٢3٫63٨27.4223٨٨٫٥9٢308.494دوالر أمريكي

1٥٫47624.018--دينار بحريني

٥٫4668.319--جنيه سوداني 

٢6٫76٥23.149--دينار أردني

٥٨٫٥3٢77.472--دينار عراقي 

-1٥٠٫637--ريال سعودي

3٫6763.209--أخرى

1٠6٫9٨3118.873٨٢4٫66٨693.620

المخزون   - 7

         الموحدة       الشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

16٫66413.59079٫٠٨160.927أجهزة هواتف ومكمالتها وقطع غيار

)8.527()1٠٫٥7٥()4.344()4٫9٠٨(مخصص تقادم المخزون

11٫7٥69.2466٨٫٥٠652.400
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إستثمار في أوراق مالية   - ٨
                                 الموحدة

       غير متداولة          متداولة
٢٠1٨٢٠17٢٠1٨٢٠17

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢9٫7٥918.0433٢٫94731.850إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
-٨٫69٢--إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

8.644-101-إستثمارات متاحة للبي�ع مدرجة بالتكلفة
14.376---إستثمارات متاحة للبي�ع مدرجة بالقيمة العادلة
1٫٠٠٠6.000٢٫٠٠٠3.000إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

3٠٫7٥924.14443٫63957.870

                                 الموحدة
       غير متداولة          متداولة

٢٠1٨٢٠17٢٠1٨٢٠17
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

1٠٫٥9٨17.06731٫44٥31.850إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
2.566-101-إستثمارات متاحة للبي�ع مدرجة بالتكلفة

239---إستثمارات متاحة للبي�ع مدرجة بالقيمة العادلة
1٫٠٠٠6.000٢٫٠٠٠3.000إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

11٫٥9٨23.16833٫44٥37.655

يشمل اإلستثمار ما يلي:  

         الموحدة       الشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

-٢٫3٠1-799مبادلة أصل
17٫49316.07034٫9٨926.009صندوق إستثمار

1٠٫٥9٨28.44114٫٥9333.614أسهم مدرجة
16٫1٥316.312٢٢٫٥1٥22.391أسهم غير مدرجة

4٥٫٠4360.82374٫39٨82.104
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إستثمار في أوراق مالية )تابع(   - ٨
يتم اإلستثمار في أوراق مالية بالعمالت التالية:  

         الموحدة       الشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢3٫77630.659٢3٫77630.659ريال العماني
7٫7378.021--دينار كويتي

1٥٫٨٠٢26.45834٫٠6٨36.443دوالر أمريكي
٥٫46٥3.706٨٫٨176.891عمالت أخرى

4٥٫٠4360.82374٫39٨82.014

اإلستثمار في شركات تابعة                                                                                          - 9
      الشركة األم

٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.ع

 SPC 1٢9٫٠٨6851.728اإلستثمار في أوزتل القابضة المحدودة
4٫9٠٠1.650اإلستثمار في شركة عمان للبيانات الرقمية

SAS ٢626اإلستثمار في عمانتل فرنسا
٥٠٠500اإلستثمار في اإلصدار األول ش.م.ع.م
٨64864اإلستثمار في إنترنت األشياء ش. م. م

13٥٫376854.768

أصول أخرى - الموحدة    - 1٠
تشــمل »األصــول األخــرى« مبلــغ 40 مليــون دوالر أمريكــي؛ أي مــا يعــادل 15.2 مليــون ريــال عمانــي  )2017- 40 مليــون دوالر   
أمريكــي; أي مــا يعــادل 15.5 مليــون ريــال عمانــي( مســتحق مــن أحــد المســاهمين المؤسســين لشــركة اإلتصــاالت المتنقلــة 
الســعودية وهــو بضمــان إتفاقيــة تقضــي بتحويــل ملكيــة أســهمه لصالــح المجموعــة. وفــي عــام 2013، حصلــت المجموعــة 
ــًا بإتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لتنفيــذ  علــى حكــم قضائــي لصالحهــا بإســترداد هــذا المبلــغ، وتقــوم المجموعــة حالي

هــذا الحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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إستثمار في شركات شقيقة   - 11
فيما يلي نصيب الشركة في األرباح الالحقة على االستحواذ والقيم الدفترية لإلستثمارات في الشركات الشقيقة: أ( 

         الموحدة     الشركة األم
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
)معدلة – إيضاح 

))1( 4

3٫9373.89664٨٫٨٠39.776الرصيد اإلفتتاحي
327.945---إضافة خالل السنة )الرجوع إلى اإليضاح )ب( أدناه(
650.659---اإلستحواذ على شركة تابعة )أنظر إيضاح )ج( أدناه(

3٫٨٥1413٫٨٥141إضافات أخرى
-4٫٨76--تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 15

4.153)4٫94٥(--حصة من نتائج الشركات الشقيقة
397)٥٢٢(--حصة من اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الشقيقة

)12.425()4٫47٠(--خسائر تحويالت عمالت أجنبية
إعادة تصنيف حقوق الملكية عند اإلستحواذ على 

)330.810()633٫9٢4(--الشركة التابعة )أنظر إيضاح 4(  
)932(---توزيعات أرباح مستلمة

7٫7٨٨3.93713٫669648.804الرصيد الختامي

ب( فــي 24 أغســطس 2017، اســتحوذت أوزتــل القابضــة المحــدودة SPC المملوكــة بالكامــل مــن قبــل الشــركة األم علــى 
425.7 مليــون ســهم خزينــة تمثــل 9.84٪ مــن رأســمال شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة )»زيــن«( بســعر 0.060 دينــار كويتــي 
للســهم.  بلــغ إجمالــي المبلــغ المقــدر لإلســتحواذ 326.6 مليــون ريــال عمانــي.  تــم إعــادة تصنيــف اإلســتثمار إلــى إســتثمار 

فــي شــركة تابعــة بعــد اإلســتحواذ علــى حصــة إضافيــة بنســبة 12.06٪ فــي مجموعــة زيــن )راجــع إيضــاح 4 )1((. 

ج(  إســتنتجت المجموعــة بأنهــا تســيطر علــى شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية إعتبــارًا مــن يوليــو 2018 وقامــت بالتالــي 
بتوحيــد شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية مــن ذلــك التاريــخ )أنظــر إيضــاح 4 )3((. تمثــل ارقــام الفتــرة الســابقة 
حصــة المجموعــة مــن اإلســثمارات فــي شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية ، والتــي تــم إحتســابها بإســتخدام طريقــة 

حقــوق الملكيــة.
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إستثمار في شركات شقيقة )تابع(  -11
كان ملخص المعلومات المالية حول شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية كما في 31 ديسمبر 2017 كما يلي:  

٢٠1٨٢٠17
ألف ر.عألف ر.ع

379.079-أصول متداولة
2.238.615-أصول غير متداولة

1.159.301-إلتزامات متداولة
1.098.785-إلتزامات غير متداولة

359.609-صافي األصول لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية 
755.669-إيرادات 

1.193-ربح السنة
)721(-مصاريف شاملة أخرى

472-مجموع الدخل الشامل 
37٫٠4٥%حصة ملكية المجموعة في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية

كانــت حصــة المجموعــة فــي الخســارة فــي شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية  حتــى تاريــخ التوحيــد 5.74 مليــون ريــال   
عمانــي.

ــركات  ــذه الش ــة له ــات المالي ــص المعلوم ــرى. ملخ ــقيقة أخ ــركات ش ــي ش ــص ف ــة حص ــدى المجموع ــد ل د(  يوج  
يلــي: كمــا  هــي  الشــقيقة 

نسبة الحيازةأرباحإيراداتالتزاماتأصول
%ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

فى 31 ديسمبر ٢٠1٨
37٫3331٨٫4٠3٢٨٫1٢٠1٫9644٠٫96الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع 

4٥)9(3٫٥٥٠1٫74٢9٫٢4٥خط المعلومات ش.م.م
فى 31 ديسمبر 2017   

38,41621.58423.6608340.96الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع 
4.5812.71510.59320845خط المعلومات ش.م.م

حصة في مشروع مشترك   - 1٢
يمثــل هــذا البنــد حصــة المجموعــة البالغــة 86.2 مليــون ريــال عمانــي )2017 – 87.6 مليــون ريــال عمانــي( فــي المشــروع   
ــا )شــركة  ــال والتــي تمتلــك حصــة بنســبة 31٪ مــن أســهم وحقــوق التصويــت فــي شــركة وان ــن األجي المشــترك، شــركة زي
مغربيــة مســاهمة وهــي متخصصــة فــي قطــاع اإلتصــاالت فــي تلــك الدولــة(. تــم إدراج حصــة المجموعــة فــي ربــح المشــروع 
المشــترك للســنة البالغــة قيمتهــا 1.2 مليــون ريــال عمانــي )2017 – 62 ألــف ريــال عمانــي( فــي بيــان الدخــل الموحــد. تقــوم 
إدارة المجموعــة بتحديــد القيمــة الدفتريــة ونتائــج األعمــال للمشــروع المشــترك للســنة بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة 

ــا. ــى معلومــات اإلدارة المقدمــة مــن قبــل شــركة وان إســتنادًا إل
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مستحق من شركة شقيقة   - 13
٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.ع
335.491-قروض

185.954-أخرى
-521.445

هــذه المبالــغ مســتحقة مــن شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية، وهــي مســاندة لقروضهــا المقدمــة من البنــوك. تتضمن   
القــروض قرضــًا بالــدوالر األمريكــي بمبلــغ 764.261 مليــون دوالر أمريكــي )294.4 مليــون ريــال عمانــي( ومبلــغ 36.839 مليــون 
دينــار كويتــي )46.2 مليــون ريــال عمانــي( وتحمــل تلــك القــروض معــدل فائــدة فعلــي بواقــع 6.75٪ و 4.25٪ ســنويًا فــوق 
ــة أشــهر علــى التوالــي. وتتضمــن  ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية )ســيبور( لفتــرة ســتة وثالث
المبالــغ األخــرى أتعــاب إدارة والفائــدة المســتحقة علــى القــروض. خــالل الســنة ، أصبحــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة 

ــغ المســتحقة عنــد التوحيــد. ــم إســتبعاد المبال الســعودية شــركة تابعــة للمجموعــة وبالتالــي فقــد ت

الممتلكات واآلالت والمعدات                                                                                                                    - 14
الموحدة   

أراضي ومباني 
وتحسينات على 
مباني مستأجرة

شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاري�ع
قيد التنفيذ 

 
المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

117٨٫٢٢93٫134٫3٥٨1٨7٫٥633٫٥٠٠٫1٥٠ يناير 2018
3٨٫3361٫٢9٥٫٨٢733٫44٠1٫367٫6٠3اإلستحواذ على شركة تابعة 

٢3٫169٨1٫٠71٢44٫39٥34٨٫63٥إضافات 
-)196٫1٠٥(11٫٨٥٠1٨4٫٢٥٥تحويالت 

)4٫٥33()4٫٥33(--تحويالت إلى أصول أخرى
)69٫٠43()9٨4()6٨٫٠16()43(إستبعادات

)14٫٠46()1٫٠31()9٫٢٢3()3٫79٢(إنخفاض القيمة )إيضاح 33(
)191٫٢99()36٫4٨6()13٥٫٥71()19٫٢4٢(تعديالت صرف عمالت أجنبية

31٢٢٨٫٥٠74٫4٨٢٫7٠1٢٢6٫٢٥94٫937٫467 ديسمبر ٢٠1٨
اإلستهالك
٢٫٠31٫919-1٨3٫4141٫94٨٫٥٠٥ يناير ٢٠1٨

734٫6٠4-31٫1٥67٠3٫44٨اإلستحواذ على شركة تابعة 
٢٨4٫٢64-6٫641٢77٫6٢3المحمل للسنة

)٢٫٠٢3(-)1٫٥63()46٠(إنخفاض القيمة )إيضاح 33(
)٥7٫393(-)٥7٫3٥٠()43(إستبعادات

)73٫٨9٠(-)71٫٨11()٢٫٠79(تعديالت صرف عمالت أجنبية
٢٫917٫4٨1-3111٨٫6٢9٢٫79٨٫٨٥٢ ديسمبر ٢٠1٨

صافي القيمة الدفترية
1٠9٫٨7٨1٫6٨3٫٨49٢٢6٫٢٥9٢٫٠19٫9٨6في 31 ديسمبر ٢٠1٨
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  - 14
الموحدة )تابع(  

أراضي ومباني 
وتحسينات على 
مباني مستأجرة

شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاري�ع
قيد التنفيذ 

 المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

177.5321.110.12572.2091.259.866 يناير 2017
93.2361.937.835119.6052.150.676اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 4 )1((

7.06815.361182.717205.146إضافات 
-)172.348(4.499167.849تحويالت 

)2.701()2.701(--تحويالت إلى أصول أخرى
)31.474()2.171()29.303(-إستبعادات

)22.152()2.083()20.069(-إنخفاض القيمة )إيضاح 33(
)59.211()7.665()47.440()4.106(تعديالت صرف عمالت أجنبية

31178.2293.134.358187.5633.500.150 ديسمبر ٢٠17

اإلستهالك
743.187-147.576695.611 يناير 2017

1.202.390-32,2471.170.143اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 4(
129.039-4.134124.905المحمل للسنة

)1.496(-)1.496(-إنخفاض القيمة )إيضاح 33(
)13.347(-)13.347(-إستبعادات

)27,854(-)27.311()543(تعديالت صرف عمالت أجنبية
2.031.919-3183.4141.948.505 ديسمبر ٢٠17

صافي القيمة الدفترية
94.8151.185.853187.5631.468.231في 31 ديسمبر ٢٠17
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(   - 14
الشركة األم – الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات:  

أراضي ومباني 
وتحسينات على 
مباني مستأجرة

شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاري�ع
قيد التنفيذ 

 
المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

1٨1٫1771٫٢3٠٫3٢7٥3٫1341٫364٫63٨ يناير 2018
٢٥٨9٠113٫64٨114٫٥63إضافات 

-)1٠6٫916(4٫6111٠٢٫3٠٥تحويالت 
)4٫٥1٢( )4٫٥1٢(--تحويالت إلى أصول أخرى

)47٫٠٥٢(-)47٫٠٥1()1(إستبعادات
31٨٥٫٨1٢1٫٢٨6٫471٥٥٫3٥41٫4٢7٫637 ديسمبر 2018

اإلستهالك
٨3٥٫٨٥1-1٥1٫4٥٢7٨4٫399 يناير 2018

97٫3٥9-3٫9٨493٫37٥المحمل للسنة
)3٨٫٥٨4(-)3٨٫٥٨3()1(إستبعادات

٨94٫6٢6-31٥٥٫43٥٨39٫191 ديسمبر ٢٠1٨
صافي القيمة الدفترية

3٠٫377447٫٢٨٠٥٥٫3٥4٥33٫٠11في 31 ديسمبر ٢٠1٨

أراضي ومباني 
وتحسينات على 
مباني مستأجرة

شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاري�ع
قيد التنفيذ 

 المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

177.5321.101.80469.6601.248.996 يناير 2017
21.200142.152143.354إضافات 

-)156.182(3.643152.539تحويالت 
)2.496()2.496(--تحويالت إلى أصول أخرى

)25.216(-)25.216(-استبعادات
81.1771.230.32753.1341.364.638 31 ديسمبر ٢٠17

اإلستهالك
741.042-147.576693.466 يناير 2017

106.349-3.876102.473المحمل للسنة
)11.540(-)11.540(-استبعادات

835.851-3151.452784.399 ديسمبر ٢٠17
صافي القيمة الدفترية

29.725445.92853.134528.787في 31 ديسمبر ٢٠17
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األصول غير الملموسة والشهرة    - 1٥
الموحدة   

رسوم الشهرة  

تراخيص

المجموعأخرى

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
)معدلة()معدلة()معدلة(

التكلفة
62.53825.96888.506-في 1 يناير 2017

629.477842.680793.0432.265.200اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 4)1((
6.1126.112--إضافات خالل السنة

)23.940()23.940(--شطب
)50.988(8.271)44.173()15.086(تعديالت صرف عمالت أجنبية

614٫391٨61٫٠4٥٨٠9٫4٥4٢٫٢٨4٫٨9٠في 1 يناير ٢٠1٨
434٫99٨٢٫34٢٫64٨٢66٫٢٥13٫٠43٫٨97اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 4(

٢٨٥6٠٫44٥6٠٫73٠-إضافات خالل السنة
)٥٨٫6٢٥()٢4٫777()٢4٫496()9٫3٥٢(تعديالت صرف عمالت أجنبية

1٫٠4٠٫٠373٫179٫4٨٢1٫111٫373٥٫33٠٫٨9٢في 31 ديسمبر ٢٠1٨
اإلطفاء 

43.52119.89163.412-في 1 يناير 2017
479.303166.513645.816-اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 4 )1((

15.82213.40529.227-المحمل للسنة
)23.940()23.940(--شطب

)11٫7٥٢(٢٠٫6٥٨)3٢٫41٠(-تعديالت صرف عمالت أجنبية
٥٠6٫٢36196٫٥٢77٠٢٫763-في 1 يناير ٢٠1٨

٨6٢٫1٢٠4٥٫٨٠39٠7٫9٢3-اإلستحواذ على شركة تابعة 
91٫٥6٥66٫9٠31٥٨٫46٨-المحمل للسنة

)17٫9٢6()٥٫67٨()1٢٫٢4٨(-تعديالت صرف عمالت أجنبية
1٫447٫6733٠3٫٥٥٥1٫7٥1٫٢٢٨-في 31 ديسمبر ٢٠1٨

صافي القيمة الدفترية
1٫٠4٠٫٠371٫731٫٨٠9٨٠7٫٨1٨3٫٥79٫664في 31 ديسمبر ٢٠1٨
614.391354.809612.9271.582.127في 31 ديسمبر 2017
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إختبار إنخفاض قيمة الشهرة  

تــم توزيــ�ع الشــهرة علــى كل دولــة مــن دول العمليــات والتــي تعتبــر كوحــدة توليــد للنقــد والمتوقــع أن تحصــل علــى منافــع   
مــن عمليــات إندمــاج األعمــال. كمــا أنهــا تعــد أقــل مســتوى يتــم عنــده مراقبــة الشــهرة لغــرض تحديــد إنخفــاض القيمــة. إن 

ــي:  ــ�ع الشــهرة علي�هــا هــي كمــا يل ــم توزي ــي ت ــد النقــد الت الشــهرة ووحــدات تولي

٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.ع

19٥٫٢٨4198.368زين الكويت
٢11٫٥74214.261شركة بيال لالستثمار، األردن

199٫4٨٠201.762شركة أثير لالتصاالت العراق المحدودة – جزر الكايمان
-1٥٫٨9٥شركة نطاق األفق لإلتصاالت المتنقلة

-417٫٥4٠شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
-٢64أخرى

1٫٠4٠٫٠37614.391

إختبار إنخفاض القيمة  

تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة أو األصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة   
غيــر المحــددة مــرة واحــدة ســنويًا علــى األقــل. ويتطلــب ذلــك تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده لوحــدات توليــد النقــد التــي 
تــوزع علي�هــا هــذه البنــود. ويتــم تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده اســتناًدا إلــى طريقــة قيمــة االســتخدام أو القيمــة العادلــة 

ناقًصــا تكلفــة البيــ�ع، أي�همــا أعلــى. 

اســتخدمت إدارة المجموعــة األســلوب التالــي لتحديــد القيــم التــي ســيتم اســتخدامها فــي تعييــن االفتراضــات األساســية   
اإلســتخدام: عنــد  القيمــة  الحتســاب 

األساس المستخدم لتحديد القيمة لإلفتراض األساسياإلفتراض األساسي
إن الزيــادة فــي المنافســة متوقعــة ولكــن ال يوجــد تغيــر جوهــري فــي حصــة أي وحــدة توليــد نقــد معدل النمو

مــن الحصــة الســوقية نتيجــة التحســينات المســتمرة لجــودة الخدمــة والنمــو المتوقــع مــن تحديثــات 
ــر المتعلقــة  ــواردة فــي التقاري ــا. إن معــدالت النمــو متفقــة مــع التوقعــات ال الترخيــص والتكنولوجي

بمجــال األعمــال والتقاريــر الُقطريــة. 

ــر  ــت ، و10٪ بالنســبة ألثي ــن الكوي ــرادات الســنوي المركــب 2.5٪ بالنســبة لزي ــغ معــدل نمــو اإلي يبل
ــرة الخمســة  ــة الســعودية خــالل فت ــال و4.1٪ بالنســبة لشــركة اإلتصــاالت المتنقل و3٪ بالنســبة لبي
ــة. ــة االقتصادي ــرات فــي البيئ ــرة الســابقة والتغي ســنوات المقــدرة. تعكــس القيمــة المحــددة الخب

إن التدفقــات النقديــة بعــد فتــرة أربــع إلــى خمــس ســنوات تــم الوصــول إلي�هــا بإســتخدام معــدل نمــو 
يصــل إلــى 3.7٪بالنســبة لزيــن الكويــت و3٪ بالنســبة ألثيــر و4٪ بالنســبة لبيــال و2.5٪ بالنســبة لشــركة 
اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية. هــذا المعــدل ال يتخطــى متوســط معــدل النمــو لألجــل الطويــل 

للســوق الــذي تعمــل فيــه وحــدة توليــد النقــد. 
تســتند توقعــات التدفــق النقــدى للنفقــات الراســمالية إلــى التجــارب والخبــرات ويشــمل ذلــك نفقات رأسمالية 

المســتهدف  الصــوت  لتســليم  الشــبكات  طــرح  لمواصلــة  الالزمــة  الجاريــة  الرأســمالية  النفقــات 
وخدمــات ومنتجــات البيانــات واســتيفاء التزامــات الترخيــص. وتشــمل النفقات الرأســمالية التدفقات 
النقديــة الالزمــة لشــراء الممتلــكات واآلالت والمعــدات وغيرهــا مــن الموجــودات غيــر الملموســة.

ــال معدل الخصم ــر و11.2٪ بالنســبة لبي ــت و13.8٪ بالنســبة ألثي ــن الكوي بلغــت معــدالت الخصــم 8٪ بالنســبة لزي
و9.9٪ بالنســبة لشــركة اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية. إن معــدالت الخصــم المســتخدمة هــي 

معــدالت مــا قبــل الضريبــة وتعكــس مخاطــر محــددة تتعلــق بوحــدة توليــد النقــد. 
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األصول غير الملموسة والشهرة - الموحدة )تابع(   - 1٥
إختبار إنخفاض القيمة )تابع(  

قامــت المجموعــة بإجــراء تحليــل الحساســية عــن طريــق تنويــ�ع المدخــالت بعــدة هوامــش وتحديــد مــا إذا نتــج عــن التغيــر   
وانخفاضهــا.  النقــد  توليــد  بوحــدات  المتعلقــة  الشــهرة  فــي  تغييــر  أي  المدخــالت  فــي 

فــي هــذه العمليــات الحســابية، تــم اســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة قبــل الضرائــب اســتنادًا إلــى الموازنــات الماليــة   
التقديريــة المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة والتــي تغطــي فتــرة تتــراوح مــا بيــن أربــع وخمــس ســنوات. وكان المبلــغ الممكــن 

اســترداده والــذي تــم الحصــول عليــه بهــذه الطريقــة أعلــى مــن القيمــة الدفتريــة لوحــدات توليــد النقــد.

الشركة االم - األصول غير الملموسة  

المجموعأخرىتراخيص 
ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

التكلفة
62.53825.14287.680في 1 يناير 2017 

2.5722.572-إضافات 
62.53827.71490.252في 31 ديسمبر 2017 

6٢٫٥3٨٢7٫7149٠٫٢٥٢في 1 يناير 2018
٥٫9٨6٥٫9٨6-إضافات 

6٢٫٥3٨33٫7٠٠96٫٢3٨في 31 ديسمبر ٢٠1٨
اإلطفاء 

43.52619.45062.976في 1 يناير 2017
5.6143.2008.814المحمل للسنة

49.14022.65071.790في 31 ديسمبر 2017
49٫14٠٢٢٫6٥٠71٫79٠في 1 يناير 2018
٥٫61٥3٫1٨٠٨٫79٥المحمل للسنة 

٥4٫7٥٥٢٥٫٨3٠٨٠٫٥٨٥في 31 ديسمبر ٢٠1٨
صافي القيمة الدفترية

7٫7٨37٫٨7٠1٥٫6٥3في 31 ديسمبر ٢٠1٨
3113.3985.06418.462 ديسمبر 2017

ــم اإلتصــاالت فــي ســلطنة عمــان مــن  ــة تنظي ــر 2019. إنتهــت هيئ ــف النقــال للشــركة األم فــي فبراي ينتهــي ترخيــص الهات  
.2019 ينايــر  مــن  إعتبــارًا  متســاويين  ســنويين  بقســطين  ســداده  يتــم  عمانــي  ريــال  مليــون   75 بقيمــة  الترخيــص  تجديــد 
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ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى                                                                                                                          - 16
         الموحدة       الشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
1٢٨٫319128.276977٫91٠583.220دائنون تجاريون ومستحقات 

٢٫6٨٨2.51917٫3٢٢28.674المستحق لمشغلي خدمات التجوال
4٫41٠8.318٢٢٫47٠21.817مستحق للمشغلين اآلخرين 
44٫٢7٠25.566٢٢٥٫4٢٠30.612مستحق إلى سلطة تنظيمية

٢٠٫43٨2.754٨6٫4٢351.505ضرائب مستحقة 
٢٠٫16916.365--توزيعات مستحقة 

3٫4٠٥3.445--مخصصات
٥٫٠4٢12.5784٠٫٢6٨32.729أرصدة دائنة أخرى

٢٠٥٫167180.0111٫393٫3٨7768.367

17 -  اإلقتراضات
                الموحدةالشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

الشركة األم )٢(
554.010-554.010-قروض قصيرة األجل 
13٢٫٢٢1313.03713٢٫٢٢1313.037قروض طويلة األجل 

اوزتل القابضة المحدودة
-139٫٢٨4--قرض طويل األجل )3(

شركة عمان للبيانات الرقمية
7٫16٥7.199--قروض طويل األجل

427---سحب على المكشوف
33276--التزامات إيجار تمويلي

شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت )4(
136٫966138.639--قروض قصيرة األجل 

7٥3٫311780.037--قرض طويل األجل 
زين األردن

-٥٫٢7٨--قرض طويل األجل
شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية )٥(

-7٠1٫46٥--قروض طويلة األجل
زين – البحرين )6(

1.883---قروض طويلة األجل
أثير – العراق )7(

1٨٨٫991170.847--قروض طويلة األجل
-٢7--أخرى

13٢٫٢٢1867.047٢٫٠64٫7411.966.355مستحق لبنوك
-٥7٢٫93٥--اوزتل القابضة المحدودة - سندات

13٢,٢٢1867.047٢٫637٫6761.966.355
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17 -  اإلقتراضات )تابع(    
  فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة:

           الموحدة         الشركة األم
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
٢1٫٥61601.393٥٥٥٫941854.934 متداولة

11٠٫66٠265.654٢٫٠٨1٫73٥1.111.421 غير متداولة
13٢٫٢٢1867.047٢٫637٫6761.966.355

إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقّومة بالعمالت التالية:   

           الموحدة        الشركة األم
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
13٢٫٢٢1867.047٢٫٢63٫٠1٥1.916.294دوالر أمريكي

-337,46٢--ريال سعودي
٢4٫69440.276--دينار كويتي
1٢٫٥٠٥7.904--ريال عماني

1.881---عمالت أخرى
13٢٫٢٢1867.047٢٫637٫6761.966.355

  

يتراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 31 ديسمبر 2018 من 2.42٪ إلى 6.99٪ )2017 - 2.01٪ إلى 12.00٪( سنويًا.   

)1( اإللتزام مع تعهدات الديون  

إن الشركة األم ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن:  

نســبة صافــي القــروض إلــى نســبة الربــح قبــل الفائــدة والضريبــة واالســتهالك واإلطفــاء علــى المســتوى الموحــد   •
زيــن. مجموعــة  باســتثناء 

نسبة تغطية الفوائد.  •

إن مجموعة زين ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن:

نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء.  •

نســبة الربــح المجمــع المعــدل قبــل الفائــدة والضريبــة واالســتهالك واإلطفــاء إلــى صافــي الفائــدة المســتحقة المجمعــة   •
المعدلــة.

نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي األصول.  •
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17 -  اإلقتراضات )تابع(       
)٢( الشركة األم   

تتكون القروض طويلة األجل من:  

حصلــت الشــركة األم فــي ســنة 2017 علــى تســهيالت قــرض تجســيري وقــرض ألجــل بمقــدار 1.450 مليــون دوالر أمريكي   •
و800 مليــون دوالر أمريكــي علــى التوالــي مــن إئتــالف بنكــي بغــرض تمويــل شــراء أســهم فــي شــركة االتصــاالت المتنقلــة 
)مجموعــة زيــن(. خــالل الســنة ، حولــت الشــركة األم مبلــغ 435.225 مليــون دوالر أمريكــي يمثــل الحصــة األجنبيــة للقــرض 
ألجــل إلــى شــركتها التابعــة المملوكــة بالكامــل اوزتــل القابضــة المحــدودة. تحتفــظ الشــركة األم بالمبلــغ المتبقــي وقــدره 
364.775 مليــون دوالر أمريكــي .  يســدد القــرض ألجــل علــى خمســة أقســاط ســنوية متســاوية بمبلــغ يمثــل 15٪ مــن 
أصــل المبلــغ  ويســدد المبلــغ المتبقــي الــذي يمثــل 25٪  فــي نهايــة فتــرة القــرض ألجــل. القــرض مضمــون برهــن علــى 

الحصــص التــي تمــت حيازتهــا فــي مجموعــة زيــن. 

تتكــون القــروض ألجــل مــن رصیــد غيــر مســدد قــدره 12.3 ملیــون ریــال عمانــي مــن البنــك الوطنــي العمانــي ویتم ســداده   •
علــی 16 قســط ربــع ســنوي ابتــداء مــن 24 أكتوبــر 2017. إن القــرض غیــر مضمــون.

القــرض اإلئتمانــي برصيــد مســتحق قــدره 15 مليــون دوالر أمريكــي )5.8 مليــون ريــال عمانــي( مــن إتحــاد بنــوك لتمويــل   •
شــراء معــدات رأســمالية. يحمــل التســهيل فائــدة قدرهــا 3.64٪ ويســدد باقســاط نصــف ســنوية إعتبــارًا مــن نوفمبــر 

ــر مضمــون. 2018. القــرض غي

)3( اوزتل القابضة المحدوة  

سندات  

فــي 24 ابريــل 2018 ، أكملــت اوزتــل إدراج 1.5 مليــار دوالر أمريكــي )577.8 مليــون ريــال عمانــي( تــم إســتخدامها لســداد   
القــرض التجســيري. الســندات المصــدرة منفــذة بالــدوالر األمريكــي ، وهــي مدرجــة فــي بورصــة ايرلنــدا وتتكــون مــن الشــرائح 

التاليــة:

شــريحة 5.5 ســنوات بمبلــغ 600 مليــون دوالر أمريكــي بمعــدل فائــدة 5.63٪ ســنويًا. الســندات مســتحقة الســداد  أ(  
فــي ســنة 2023. معــدل الفائــدة الفعلــي للســند هــو 6.05٪ ســنويًا. القيمــة العادلــة للســند هــي 569.3 مليــون دوالر 

أمريكــي.

ب( شــريحة 10 ســنوات بمبلــغ 900 مليــون دوالر أمريكــي بمعــدل فائــدة 6.63٪ ســنويًا. الســندات مســتحقة الســداد فــي 
ســنة 2028. معــدل الفائــدة الفعلــي للســند هــو 7.09٪ ســنويًا. القيمــة العادلــة للســند هــي 820 مليــون دوالر أمريكــي.

الســندات مضمونــة برهــن علــى األســهم التــي تــم اإلســتحواذ علي�هــا فــي مجموعــة زيــن وهــي مضمونــة بواســطة  ج(  
األم. الشــركة 

)4( شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت  

تحمــل هــذه التســهيالت معــدل فائــدة متغيــر بهامــش ربــح ثابــت فــوق معــدل الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )ليبــور( لمــدة   
ثالثــة أو 6 أشــهر أو فــوق معــدل خصــم البنــك المركــزي.
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17 -  اإلقتراضات )تابع(       
)٥( شركة االتصاالت المتنقلة السعودية  

مبلــغ وقــدره 4.746 مليــون ريــال ســعودي )474.5 مليــون ريــال عمانــي( كتســهيل مرابحــة مشــترك تــم الحصــول عليــه   •
ــد تســهيل  ــل وتمدي ــة الســعودية بإعــادة تموي ــو 2018 قامــت شــركة االتصــاالت المتنقل ــالف بنكــي. فــي يوني مــن ائت
ــدره 5.900  ــغ وق ــح بمبل ــام 2018، ليصب ــداده فــي ع ــرر أن يســتحق س ــن المق ــذي كان م ــم، ال ــترك القائ المرابحــة المش
ــذي يتضمــن تســهيل  ــو 2023، وال ــي( ومســتحق الســداد فــي يوين ــال عمان ــون ري ــال ســعودي )589.99 ملي ــون ري ملي
رأســمال عامــل بمبلــغ وقــدره 647.3 مليــون ريــال ســعودي )64.7 مليــون ريــال عمانــي( لمــدة ســنتين. خــالل الربعيــن 
الثالــث والرابــع مــن الســنة، قامــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية بســداد دفعــات اختياريــة مبكــرة بمبلــغ 1.125 
مليــون ريــال ســعودي )112.5 مليــون ريــال عمانــي(. إن تســهيل المرابحــة مضمــون بشــكل جزئــي بكفالــة مــن الشــركة 
ورهــن حصــص الشــركة وبعــض حصــص المســاهمين المؤسســين فــي شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية والتنــازل 

عــن بعــض العقــود واألرصــدة المدينــة األخــرى.

بموجــب اتفاقيــة تمويــل المرابحــة، يجــوز لشــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية أن تعلــن عــن توزيعات أربــاح أو توزيعات   
ــة الســعودية بكافــة التزاماتهــا بموجــب  ــزام شــركة االتصــاالت المتنقل ــة للمســاهمين شــريطة الت ــة أو عيني أخــرى نقدي

هــذه االتفاقيــة.

مبلــغ وقــدره 2.269 مليــون ريــال ســعودي )226.9 مليــون ريــال عمانــي( كقــرض طويــل األجــل يســتحق الســداد فــي   •
أغســطس 2019، تــم الحصــول عليــه مــن بنــك تجــاري. إن هــذا التســهيل مكفــول بضمــان مــن قبــل شــركة اإلتصــاالت 

المتنقلــة – الكويــت.

)6(  زين - البحرين  

يمثــل هــذا البنــد الرصيــد القائــم المتعلــق بالتســهيالت طويلــة األجــل المقومــة بالدينــار البحرينــي، والتــي تــم منحهــا فــي   
2013، بهامــش ربــح ثابــت فــوق ســعر الفائــدة علــى القــروض ليــوم واحــد بيــن البنــوك فــي مملكــة البحريــن )بيبــور(. هــذه 

التســهيالت هــي عبــارة عــن تســهيالت مطفــأة تســتحق خــالل مــدة أربــع ســنوات.

)7(   أثير  

تعهــدت شــركة اإلتصــاالت المتنقلــة – الكويــت بضمــان هــذه التســهيالت والتــي تحمــل معــدل فائــدة متغيــر بهامــش   
ــة أشــهر. ــور لثالث ــت فــوق معــدل الليب ــح ثاب رب

إلتزامات أخرى   - 1٨
          الموحدة         الشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

مستحق السداد لوزارة المالية – المملكة العربية 
-٢٨9٫٨4٥--السعودية )أنظر اإليضاح أدناه(

مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات – 
المملكة العربية السعودية مقابل الحصول على 

-41٫633--طيف ترددي
6٫47٨5.4791٢٫94٥12.465ودائع العمالء

4٫9314.4764٥٫٠1932.063مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
91360811٠٫٥1468.414أخرى

1٢٫3٢٢10.563499٫9٥6112.942

ــة الســعودية  ــة بالمملكــة العربي ــة مــع وزارة المالي ــة الســعودية إتفاقي خــالل ســنة 2013، أبرمــت شــركة االتصــاالت المتنقل  
لتأجيــل ســداد المبالــغ المســتحقة علي�هــا خــالل الســبع ســنوات القادمــة، علــى أن يتــم ســداد هــذه المبالــغ علــى 7 أقســاط 

متســاوية ابتــداًء مــن يونيــو 2021. 
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ــه والمصــدر علــى  750.000.000 ســهم عــادي )31 ديســمبر 2017: 750.000.000( قيمــة كل  يشــتمل رأس المــال المصــرح ب  
منهــا 0.100 ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2017: 0.100 ريــال عمانــي( مدفوعــة بالكامــل.  بالنســبة إلــى مســاهمى الشــركة األم 

ــي: ــا يل ــر كم ــخ التقري ــي تاري ــركة األم ف ــهم الش ــن أس ــن 10٪ م ــل ع ــبة ال تق ــون نس ــن يملك الذي

31 ديسمبر 312017 ديسمبر ٢٠1٨
٪عدد األسهم المملوكة%عدد األسهم المملوكة

الشركة المتحدة لالتصاالت الدولية لالستثمار  
والمشاري�ع ش م م

3٨٢٫٥٠٠٫34٥      ٥1٫٠٠382.500.34551.00

اوصــى أعضــاء مجلــس اإلدارة بتوزيعــات اربــاح بمبلــغ 0.050 ريــال عمانــي )2017: 0.050 ريــال عمانــي( للســهم الواحــد بقيمــة   
37.50 مليــون ريــال عمانــي )2017 – 37.50 مليــون ريــال عمانــي( والتــي تخضــع لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة 

العموميــة الســنوي.

وفقــًا للوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال يتطلــب تحويــل توزيعــات األربــاح غيــر المطالــب بهــا لفتــرة تزيــد عــن 7 أشــهر مــن    
تاريــخ اســتحقاقها إلــى صنــدوق أمانــات المســتثمرين بالهيئــة. تــم خــالل الســنة تحويــل توزيعــات األربــاح غيــر المطالــب بهــا 

بمقــدار 65.599 ريــال عمانــي )2017- 122.210 ريــال عمانــي( إلــى صنــدوق أمانــات المســتثمرين. 

االحتياطي القانوني  

وفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي لســنة 1974م وتعديالتــه، ُتجنــب ســنويًا 10٪ مــن أربــاح الســنة لحســاب هــذا   
االحتياطــي حتــى يصبــح رصيــده المتراكــم يســاوي علــى األقــل ثلــث قيمــة رأس المــال المدفــوع للشــركة. هــذا االحتياطــي 
غيــر قابــل للتوزيــ�ع. حيــث أن اإلحتياطــي يســاوي ثلــث رأس المــال المدفــوع، بالتالــي فقــد قامــت الشــركة بإيقــاف التحويــل.

االحتياطي االختياري  

ــا  ــت الشــركة األم فــي ســنوات ســابقة نســبة 10٪ مــن صافــي أرباحه ــس اإلدارة رقــم 16ت/2000/5، حول ــرار مجل ــًا لق وفق  
ــ�ع حتــى يســاوي نصــف رأس مــال المدفــوع الخــاص بالكيــان المعنــي وحيــث  الســنوية إلــى احتياطــي اختيــاري قابــل للتوزي

جــاوز االحتياطــي نصــف راس المــال المدفــوع للشــركة علــى األقــل، اوقفــت الشــركة التحويــل الــى هــذا الحســاب. 

مساهمة رأسمالية    

فــي 11 فبرايــر 2004، أصــدرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت تراخيــص للمجموعــة لخدمــات اتصــاالت الهاتــف النقــال والثابــت   
التوالــي. علــى  ســنة   25 و   15 ولمــدة  عمانــي  ريــال   200.000 و  عمانــي  ريــال   500.000 قدرهــا  بتكلفــة 

عينــت المجموعــة مؤسســة استشــارية مســتقلة لتحديــد القيمــة العادلــة للتراخيــص كمــا فــي 11 فبرايــر2004، والتــي حــددت   
القيمــة العادلــة لتراخيــص الهاتــف الثابــت والنقــال مبلــغ 44.881 مليــون ريــال عمانــي تقريبــًا.

تــم التقييــم بنــاء علــى قيمــة الســوق المفتــوح التقديريــة للتراخيــص وفقــًا لبنودهــا الحاليــة كمــا كان ســيطبق علــى شــركة   
جديــدة تحصــل علــى التراخيــص. الســبب وراء تبنــي فرضيــة »شــركة جديــدة« هــو التفرقــة بيــن قيمــة التراخيــص وقيمــة 
ــه فــإن القيمــة الملحقــة بالتراخيــص ليســت »قيمــة  ــاء علي ــر الملموســة األخــرى التــي تملكهــا المجموعــة، و بن األصــول غي

خاصــة« بالمجموعــة عــن التراخيــص وال تعكــس القيمــة الكاملــة لألصــول غيــر الملموســة التــي تمتلكهــا المجموعــة.

تمثــل الزيــادة فــي تقييــم تراخيــص المجموعــة علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى هيئــة تنظيــم االتصــاالت، أربــاح القيمــة العادلــة   
للتوزيــ�ع.  رأســمالية غيــر قابلــة  الملكيــة كمســاهمة  إدراجهــا ضمــن حقــوق  تــم  والتــي  ريــال عمانــي  وقدرهــا 44.181 مليــون 

االحتياطي لتحويل العمالت األجنبية  

األجنبيــة  للعمليــات  التشــغيلية  العملــة  مــن  واإللتزامــات  األصــول  بتحويــل  المتعلقــة  التحويــل  فروقــات  تســجيل  يتــم   
األجنبيــة. العمــالت  تحويــل  احتياطــي  فــي  مباشــرة  العمانــي  الريــال  إلــى  للمجموعــة 



136
التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول البيانات المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

رأس المال واالحتياطيات )تابع(  -19
احتياطي القيمة العادلة   

ينشــأ احتياطــي القيمــة العادلــة مــن إعــادة  تقييــم األصــول الماليــة المتاحــة للبيــ�ع. وعندمــا يتــم بيــ�ع األصــل المالــي المعــاد   
تقييمــه، يتــم إدراج جــزء االحتياطــي المتعلــق بذلــك األصــل الــذي قــد تــم بيعــه بالفعــل فــي بيــان الدخــل. عنــد انخفــاض 

قيمــة االصــل المالــي المعــاد تقييمــه، يتــم ادراج جــزء االحتياطــي المتعلــق بذلــك االصــل فــي بيــان الدخــل.

احتياطي التحوط  

يتــم اســتخدام احتياطــي التحــوط لتســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن المشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحوطــات   
للتدفقــات النقديــة والتــي يتــم إدراجهــا فــي الدخــل الشــامل كمــا هــو موضــح فــي اإليضــاح 30. يتــم إعــادة تصنيــف المبالــغ 

إلــى بيــان الدخــل عندمــا يؤثــر البنــد المتحــوط لــه علــى بيــان الدخــل.

اإليرادات   - ٢٠
معلومات عن اإليرادات المفصلة   1-٢٠

فيما يلي إجمالي اإليرادات المفصلة بحسب قطاعات الخدمات الرئيسية:  

           الموحدة        الشركة األم
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
٢74٫٠1٢290.7031٫76٢٫97٥490.761وقت البث والبيانات واالشتراك – الهاتف النقال
146٫1٨٥140.998146٫1٨٥140.998وقت البث والبيانات واالشتراك – الهاتف الثابت

79٫44٠83.3291٠3٫47٢83.329إيرادات سعة البي�ع بالجملة
16٫٥7٠12.485173٫3٨٢36.637إيرادات متاجرة

٥16٫٢٠7527.515٢٫1٨6٫٠14751.725

إن إجمالــي اإليــرادات المفصلــة حســب الســوق الجغرافــي الرئيســي وتوقيــت إدراج االيــرادات مفصــح عنهــا فــي إيضــاح رقــم   
.35

إيرادات العقود   ٢٠-٢

قامت المجموعة بإدراج األصول وااللتزامات التالية المتعلقة بالعقود المبرمة مع العمالء.  

أصول العقد  

             الموحدة           الشركة األم
1 يناير 31 ديسمبر1 يناير 31 ديسمبر

٢٠1٨2018٢٠1٨2018
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

13٫66٠9.1751٢1٫1٨٢79.659أصول متعلقة ببي�ع أجهزة هواتف
معدات – متداولة وغير متداولة

)8.444()6٫347()945()1٫3٠٨(ناقصًا: المخصص
1٢٫3٥٢8.230114٫٨3٥71.215
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إلتزامات العقد  

            الموحدة          الشركة األم
1 يناير 31 ديسمبر1 يناير 31 ديسمبر

٢٠1٨2018٢٠1٨2018
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢٨٫3٠612.7341٥٨٫3٢972,650إيرادات مؤجلة – عمالء الدفع المسبق
11٫٥٢613.74511٫٥٢613.745الفوترة مقدمًا

39٫٨3٢26.479169٫٨٥٥86,395

تم إدراج غالبية اإليرادات المؤجلة من السنة السابقة في السنة الحالية.  

وفقــًا لمــا يســمح بــه معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 ، لــم تقــم المجموعــة باإلفصــاح عــن ســعر المعاملــة المخصــص   
للعميــل. المحولــة  القيمــة  مــع  مباشــرة  تتطابــق  رئيســي  بشــكل  تقــدم خدمــات  ألنهــا  نظــرًا  المتبقيــة،  األداء  اللتزامــات 

مصاريف تشغيلية وإدارية   - ٢1
إن هــذا البنــد يتضمــن تكاليــف موظفيــن بقيمــة 205.3 مليــون ريــال عمانــي )2017 – 86.4 مليــون ريــال عمانــي(. وفــي الشــركة   

األم هــذا يشــمل تكاليــف موظفيــن بقيمــة 70.4 مليــون ريــال عمانــي )2017 – 68.9 مليــون ريــال عمانــي(.

إيرادات اإلستثمارات    - ٢٢
      الموحدة    الشركة األم

٢٠1٨2017٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

482٢٫٨6٠420)1٫7٢٢(أرباح/)خسائر( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
)63()٥٢()63()٥٢(خسائر محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

)70(---أرباح محققة من استثمارات متاحة للبي�ع
435---خسارة إنخفاض القيمة إلستثمارات متاحة للبي�ع

1٫٠٢42.3271٫3391.394توزيعات األرباح
)7٥٠(2.7464٫1472.116

الضرائب                                                                                                                                             - ٢3
تتمثل في مصاريف ضريبة الدخل للشركة االم والشركات التابعة لمجموعة زين.  

إن معــدل الضريبــة المطبــق علــى الشــركة األم والشــركات التابعــة الخاضعــة للضريبــة يتــراوح مــن 15٪ إلــى ٪24 )2017:   
مــن 15٪ إلــى 24٪(، بينمــا يتــراوح معــدل ضريبــة الدخــل الفعليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 مــن 15٪ إلــى ٪27 
)2017: مــن 15٪ إلــى 23٪(. لغــرض تحديــد نتائــج األعمــال الخاضعــة للضريبــة للســنة، تــم تعديــل األربــاح المحاســبية لألغــراض 
الضريبيــة. وتعتمــد التعديــالت علــى الفهــم الحالــي للقوانيــن واللوائــح والممارســات الســائدة فــي النطــاق القضائــي لــكل 

ــة. شــركة مــن الشــركات التابعــة الخارجي
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العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد   - ٢4
ــرة المنســوبة إلــي مســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح  ــاح الفت ــد الســهم الواحــد بقســمة أرب ــم التوصــل لعائ ت  
لعــدد األســهم القائمــة.  حيــث لــم يكــن أي أســهم مخففــة محتملــة، فــإن ربحيــة الســهم المخففــة هــي ذات العائــد 

الواحــد. للســهم  األساســي 

٢٠1٨2017
64٫79٨78.280أرباح الفترة المنسوبة إلي مساهمي الشركة األم )ألف ر.ع (

7٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠750.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )رقم(
٠٫٠٨60.104العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ر.ع(

األطراف ذات العالقة                                                                                                                                            - ٢٥
ــل إدارة الشــركة. إن المعامــالت  ــت المجموعــة فــي معامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة بشــروط معتمــدة مــن قب دخل  
يلــي: كمــا  هــي  األخــرى(  اإليضاحــات  فــي  عنهــا  المفصــح  تلــك  إلــى  )باإلضافــة  العالقــة  ذات  األطــراف  مــع  واألرصــدة 

الموحدة      

المعامالت  

٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.ع

1٫٥٥٠901اإليرادات
11٫99٨14.048شراء بضائع وخدمات

٢٫٥٢٥839أتعاب إدارة )متضمنة في إيرادات أخرى(
932-توزيعات أرباح من شركة شقيقة

14٫4394.768إيرادات فوائد على قروض لشركة شقيقة
مكافأة اإلدارة العليا

٢٫7662.140رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين
13٥78مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٥٨٢573مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

األرصدة
20.769-ذمم تجارية مدينة
1٫9٢٠14.442ذمم تجارية دائنة

 

٢٠1٨2017الشركة األم
ألف ر.عألف ر.ع

٢٫٠٥9436اإليرادات
1٨٫٠٥٠14.048شراء بضائع وخدمات

932-توزيعات أرباح من شركة شقيقة
-96إيرادات فوائد على قروض لشركة شقيقة

مكافأة اإلدارة العليا
٢٫7662.140رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين

13٥78مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٠٠200مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

األرصدة
6٫44٥1.626ذمم تجارية مدينة
٢٫93٢1.843ذمم تجارية دائنة
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إرتباطات                                                                                                                                                       - ٢6
أ(  إرتباطات   

اإلرتباطات التي لم يتم تكوين مخصص لها بهذه البيانات المالية كما يلي:  

        الموحدة      الشركة األم
٢٠1٨2017٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
79٫٥17109.424٢37٫٢٥9156.741ارتباطات رأسمالية

76.299---ارتباطات رأسمالية – حصة في شركة شقيقة
1٫1٨95.876--رأس مال غير مستدعى من شركات مستثمر في�ها

1٠٢٫34٠570.424--خطابات ضمان
1٫1٢٨4.1411٫1٢٨4.141إستثمارات

يتضمــن مــا ورد أعــاله ضمانــات بقيمــة ال شــىء ريــال عمانــي )2017 – 497 مليــون ريــال عمانــي( مقدمــة مــن مجموعــة زيــن   
الســعودية. المتنقلــة  اإلتصــاالت  شــركة  منهــا  تســتفيد  التــي  بالقــروض  تتعلــق 

مجموعــة زيــن هــي أيضــا ضامــن للتســهيالت اإلئتمانيــة البالغــة 9 مليــون ريــال عمانــي )2017 – 13.23 مليــون ريــال عمانــي(   
الممنوحــة لمســاهم مؤســس فــي شــركة  اإلتصــاالت المتنقلــة الســعودية.  تعتقــد المجموعــة أن الضمانــات المقدمــة مــن 

قبــل المســاهم المؤســس للبنــك تغطــي التســهيالت  اإلئتمانيــة.

ب( مطالبات  

          )1( الشركة األم

خــالل الســنة الماليــة 2015، تلقــت الشــركة األم إشــعار بطلــب دفــع 4.4 مليــون ريــال عمانــي و0.5 مليــون ريــال عمانــي خــالل   
الســنة الماليــة 2018مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت تجــاه األتــاوة اإلضافيــة المســتحقة الدفــع للســنوات الســابقة علــى بعــض 
فئــات إيــرادات البيــ�ع بالجملــة. دفعــت الشــركة األم مبلــغ وقــدره 2.2 مليــون ريــال عمانــي إلــى هيئــة تنظيــم االتصــاالت تحــت 
اإلحتجــاج. بنــاءًا علــى الــرأي القانونــي وتفســير األحــكام ذات الصلــة مــن شــروط ترخيــص الشــركة األم، تــرى اإلدارة بــأن قيمــة 

اإلتــاوة اإلضافيــة غيــر مســتحقة الدفــع. 

)٢( المطالبات المتعلقة بمجموعة زين           

فــي 2011، قامــت هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت بمطالبــة شــركة أثيــر بســداد مبلــغ إجمالــي قيمتــه 100 مليــون دوالر أمريكــي   
)37.8 مليــون ريــال عمانــي( مدعيــة عــدم التــزام أثيــر ببعــض شــروط الترخيــص. صــدر حكــم فــي هــذه المطالبــة لصالــح أثيــر 
خــالل الربــع الثانــي مــن ســنة 2015. غيــر أنــه فــي مــارس 2016، قــدم الرئيــس التنفيــذي لهيئــة اإلعــالم واالتصــاالت شــكوى 
ــال  ــون ري ــون دوالر أمريكــي )37.8 ملي ــغ 100 ملي ــة بمبل ــة اإلعــالم واالتصــاالت للمطالب ــة االســتماع التابعــة لهيئ ــدى لجن ل
ــر مــن قبــل مجلــس  ــم البــت فيــه ســابًقا ثــالث مــرات لصالــح شــركة أثي عمانــي( وذلــك فيمــا يتعلــق باألمــر نفســه الــذي ت
التابعــة لهيئــة اإلعــالم  التابــع لهيئــة اإلعــالم واالتصاالت. وبتاريــخ 13 يوليــو 2016، أصــدرت لجنــة االســتماع  الطعــون 
ــى هــذا القــرار أمــام  ــا عل ــر طعًن ــخ 8 ســبتمبر 2016، قدمــت أثي ــة اإلعــالم واالتصــاالت. وبتاري ــح هيئ واالتصــاالت قــراًرا لصال
ــة اإلعــالم  ــع لهيئ ــس الطعــون التاب ــر 2017، أصــدر مجل ــة اإلعــالم واالتصــاالت. وفــي 15 يناي ــع لهيئ ــس الطعــون التاب مجل
واالتصــاالت قــراًرا لصالــح هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت. قامــت أثيــر بالطعــن علــى قــرار مجلــس الطعــون التابــع لهيئــة اإلعــالم 
واالتصــاالت أمــام محكمــة البــداءة مســتندة إلــى أن أحــكام القــرار رقــم 65 )الــذي ينظــم أنشــطة االتصــاالت فــي العــراق( 
والــذي ُيحصــن قــرار مجلــس الطعــون التابــع لهيئــة اإلعــالم واالتصــاالت مــن االســتئناف أو الطعــن، غيــر دســتورية. وطلبــت 
أثيــر مــن المحكمــة إصــدار قــرار بمنــع هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت مــن تحصيــل مبلــغ المطالبــة أو تفعيــل قــرار مجلــس الطعــون 
ــن فــي  ــداءة قراري ــر. أصــدرت محكمــة الب ــت فــي هــذا األم ــى أن تقــوم المحكمــة بالب ــة اإلعــالم واالتصــاالت إل ــع لهيئ التاب
فبرايــر وأبريــل 2017 يقضيــان بإيقــاف أي إجــراءات تنفيذيــة مــن قبــل هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت فيمــا يتعلــق بتحصيــل مبلــغ 

المطالبــة إلــى حيــن البــت فــي الدعــوى مــن قبــل المحكمــة. 
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ب( مطالبات )تابع(  

)٢( المطالبات المتعلقة بمجموعة زين )تابع(  

وفــي 27 أبريــل 2017، أصــدرت محكمــة البــداءة قــراًرا لصالــح هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت. وفــي مايــو 2017، قدمــت شــركة أثيــر   
طعًنــا علــى هــذا القــرار أمــام محكمــة االســتئناف. وفــي نوفمبــر 2017، أصــدرت محكمــة االســتئناف قــراًرا لصالــح شــركة أثيــر. 
غيــر أن هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت قــد طعنــت فــي هــذا القــرار مــن خــالل تقديــم طعــن لــدى محكمــة التمييــز التــي أصــدرت 
قــراًرا فــي 15 نوفمبــر 2017 بــرد قــرار محكمــة االســتئناف وإعــادة الملــف إلــى محكمــة االســتئناف للبــت فيــه. وفــي 28 
ديســمبر 2017، أصــدرت محكمــة االســتئناف قــراًرا مؤيــًدا لقــرار المحكمــة اإلبتدائيــة الصــادر بتاريــخ 27 أبريــل 2017. وقدمــت 
ــا علــى هــذا القــرار لــدى محكمــة التمييــز بتاريــخ 11 ينايــر 2018. وبنــاًء علــى تقريــر الخبــراء القانونييــن، تــرى أثيــر أن  أثيــر طعًن

فــرص تســوية هــذا األمــر تبــدو لصالحهــا.

ضرائب الدخل واألرباح الرأسمالية في العراق  

فــي نوفمبــر 2016، أبرمــت أثيــر اتفاقيــة مــع وزارة الماليــة العراقيــة حصلــت بموجبهــا شــركة أثيــر، فضــاًل عــن تنــازالت أخــرى،   
علــى الحــق فــي تقديــم اعتراضهــا علــى ضريبــة الدخــل التــي تطالــب بهــا هيئــة ضرائــب الدخــل للســنوات مــن 2004 حتــى 2010 
بمبلــغ 244 مليــون دوالر أمريكــي )91.3 مليــون ريــال عمانــي(. وبموجــب شــروط هــذه االتفاقيــة، تعّيــن علــى شــركة أثيــر دفــع 
مــا ال يقــل عــن 25٪ مــن المبلــغ المطالــب بــه، ويدفــع المبلــغ المتبقــي وقــدره 173 مليــون دوالر أمريكــي )68.5 مليــون ريــال 
عماني(علــى خمســين قســًطا شــهرًيا متســاوًيا اعتبــاًرا مــن ديســمبر 2016. وعليــه، تحتفــظ أثيــر بالحــق فــي تقديــم اعتــراض 
لــكل مــن هــذه الســنوات. وبالتالــي، قدمــت أثيــر الئحــة اعتــراض ضــد المطالبــة الضريبيــة المقــدرة بمبلــغ 244 مليــون دوالر 
أمريكــي فــي نوفمبــر 2016 مبديــًة اعتراضهــا علــى مبلــغ المطالبــة بالكامــل، وبــدأت فــي ســداد المبلــغ المتفــق عليــه. كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018، لــدى أثيــر التزاًمــا يقضــى بســداد مبلــغ 86 مليــون دوالر أمريكــي )32.2 مليــون ريــال عمانــي( )31 ديســمبر 
2017: 128 مليــون دوالر أمريكــي بمــا يعــادل 47.6 مليــون ريــال عمانــي( بالصافــي مــن الدفعــات الســابقة علــى خمســة 
وعشــرين قســًطا متبقيــًا. وفــي مايــو 2017، أصــدرت الهيئــة قــراًرا برفــض االعتراضــات علــى الســنوات المذكــورة أعــاله مــن 
دون إبــداء أي أســباب. وفــي 7 يونيــو 2017، قدمــت شــركة أثيــر طعــون علــى قــرارات الهيئــة لــدى لجنــة الطعــون التابعــة 
للهيئــة. فــي 9 نوفمبــر 2017، أصــدرت لجنــة الطعــون قــرارا فيمــا يتعلــق بالســنوات 2004-2007 برفــض طعــون أثيــر بحجــة أن 
أثيــر لــم يكــن لهــا الحــق فــي تقديــم االعتراضــات األصليــة فــي نوفمبــر 2016، ممــا يعنــي أن لجنــة الطعــون لــم تعتــد بالتســوية 
المتفــق علي�هــا مــع وزارة الماليــة. فــي 9 نوفمبــر أصــدرت لجنــة الطعــون قــرارًا فيمــا يتعلــق بالســنوات 2004 – 2007 برفــض 
طعــون أثيــر علــى أســاس أنــه ال يحــق ألثيــر تقديــم اإلعتراضــات األصليــة فــي نوفمبــر 2016 ممــا يعنــي أن لجنــة الطعــون لــم 
تكــن علــى علــم بالتســوية التــي تمــت مــع وزارة الماليــة. وفــي 21 ديســمبر 2017، أصــدرت لجنــة الطعــون قــراًرا فيمــا يتعلــق 
بالســنوات 2008-2010 برفــض طعــون أثيــر علــى أســاس أنــه فــي حيــن أن أثيــر قــد قدمــت االعتراضــات فــي الوقــت المحــدد 
لكنهــا لــم تدفــع المبالــغ المطلوبــة بموجــب القانــون كــي يتــم اعتبــار تقديــم االعتراضــات مقبــواًل مــن الناحيــة الشــكلية ممــا 
يعنــي مــرة أخــرى أن لجنــة الطعــون لــم تعتــد بالتســوية المتفــق علي�هــا مــع وزارة الماليــة. وفــي 21 نوفمبــر 2017، قدمــت أثيــر 
طعًنــا آخــر لــدى لجنــة التمييــز بالهيئــة فيمــا يتعلــق بالســنوات 2004-2007، وقدمــت أيًضــا طعًنــا مماثــاًل لــدى لجنــة التمييــز 
فــي 2 ينايــر 2018 للســنوات 2008-2010. فــي 12 فبرايــر 2018، أصــدرت لجنــة التمييــز قــرارات لصالــح شــركة أثيــر فيمــا يتعلــق 
بالســنوات 2004-2010 بحفــظ حــق شــركة أثيــر فــي الطعــن وتوجيــه لجنــة الطعــون إلعــادة النظــر فــي تلــك الطعــون اســتناًدا 
إلــى أن اتفــاق شــركة أثيــر المبــرم مــع وزارة الماليــة لــم يكــن باطــاًل. واســتأنفت لجنــة الطعــون جلســاتها فــي يونيــو 2018، 
ــا لتوضيــح حججهــا. وفــي 25 ســبتمبر 2018، قــررت لجنــة الطعــون تعليــق القــرار النهائــي فــي  حيــث قدمــت شــركة أثيــر بياًن
هــذه القضيــة حتــى وصــول الــرد مــن مجلــس الــوزراء فــي هــذا الشــأن بنــاًء علــى توصيــات لجنــة داخليــة بــوزارة الماليــة. وبنــاًء 

علــى تقريــر الخبــراء القانونييــن، تــرى شــركة أثيــر أن فــرص تســوية هــذا األمــر تبــدو لصالحهــا.
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إرتباطات )تابع(       - ٢6
ب( مطالبات )تابع(  

)٢( المطالبات المتعلقة بمجموعة زين )تابع(  

شركة بيال – األردن  

إن شــركة بيــال هــي طــرف مدعــى عليــه فــي قضايــا تبلــغ قيمتهــا 15.3 مليــون ريــال عمانــي)31 ديســمبر 2017 – 15.4 مليــون   
ريــال عمانــي(. وبنــاًء علــى تقريــر الخبــراء القانونييــن، تتوقــع المجموعــة أن تصــب نتيجــة هــذه اإلجــراءات القانونيــة فــي 
مصلحــة شــركة بيــال. وقامــت شــركة بيــال برفــع دعــاوى قضائيــة ضــد مطالبــة الســلطات الرقابيــة بمبلــغ 11.77 مليــون ريــال 
عمانــي )31 ديســمبر 2017: 11.77 مليــون ريــال عمانــي( عــن الســنوات مــن 2002 إلــى 2005 علــى أســاس أن شــركة بيــال 

ــك الســنوات.  ــة علي�هــا عــن تل ــغ المترتب ــًا وفــي وقــت ســابق بدفــع المبال قامــت فعلي

كمــا قامــت شــركة بيــال باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد الســلطات الرقابيــة مطالبــًة باســترداد رســوم الترخيــص المدفوعــة   
ــي( عــن ســنوات ســابقة.  ــال عمان ــون ري ــي )31 ديســمبر 2017: 14.4 ملي ــال عمان ــون ري ــادة والبالغــة قيمتهــا 14.4 ملي بالزي
وبنــاًء علــى تقريــر خبرائهــا القانونييــن، تتوقــع المجموعــة أن تصــب نتيجــة هــذه اإلجــراءات القانونيــة فــي مصلحــة شــركة بيــال. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم رفــع عــدة دعــاوى قضائيــة مــن قبــل المجموعــة وضدهــا أمــام بعــض الســلطات القضائيــة. وبنــاًء   
علــى المعلومــات المتوفــرة حاليــًا وبعــد استشــارة الخبــراء القانونييــن، تــرى إدارة المجموعــة أنــه مــن غيــر المرجــح أن ينتــج عــن 

ــي الموحــد للمجموعــة. ــز أو األداء المال ــى المرك ــر ســلبي هــام عل هــذه األمــور أث

شركات تابعة تمتلك في�ها حصص أقلية غير جوهرية   - ٢7
ــن  ــة مبي ــر جوهري ــة غي ــي تمتلــك في�هــا حصــص أقلي ــن والت ــة للشــركات التابعــة لمجموعــة زي إن ملخــص المعلومــات المالي  

أدنــاه.

٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.ع

1٫٢٥9٫٢64931.914أصول متداولة
4٫٢99٫97٨2.872.916أصول غير متداولة 

1٫٨٢٠٫6٢٨869.688إلتزامات متداولة 
1٫7٠9٫6٥7889.377إلتزامات غير متداولة 

حقوق ملكية عائدة إلى:
1٫٥7٠٫93٥1.820.594- مالكي الشركة 
4٥٨٫٠٢3198.171- حصص األقلية 

1٫641٫9741.286.130إيرادات 
٢٨٠٫9٥4205.062ربح السنة 

)114.582()٢٢٢٫٢69(اإليرادات الشاملة األخرى 
٥٨٫6٨٥90.480مجموع الدخل الشامل 

مجموع الدخل الشامل العائد إلى: 
٢٢٫96987.449- مساهمي الشركة 

3٥٫7163.031- حصص األقلية 
٥٨٫6٨٥90.480

6٢٠٫٢٢3314.137صافي التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل
)162.607()11٠٫٢94(صافي التدفق النقدي الناتج من/ )مستخدم في( أنشطة االستثمار 

)108.016()363٫177(صافي التدفق النقدي الناتج من/ )مستخدم في( أنشطة التمويل
146٫7٥٢43.514صافي )النقص(/ الزيادة في التدفقات النقدية
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إدارة المخاطر المالية    - ٢٨
الموحدة                                                                                                                                

تم تصنيف األصول المالية للمجموعة كاآلتي:   

التكلفة 
المطفأة

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل
ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

31 ديسمبر ٢٠1٨
 -    -   ٥٠3٫4٢3نقد وأرصدة بنكية

 -    -   7٢6٫369ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
--114٫٨3٥أصول عقد )متداولة وغير متداولة(

3٫٠٠٠6٢٫7٠6٨٫69٢استثمارات في أوراق مالية
 -    -   1٫٢٨3أصول أخرى

1٫34٨٫91٠6٢٫7٠6٨٫69٢

قروض
ومديونيات

بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

متاحة 
للبي�ع

31 ديسمبر ٢٠17
 - - 380.996نقد وأرصدة بنكية

 - - 639.905ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
9.00049.89323.121استثمارات في أوراق مالية

 - - 521.445مستحق من شركات شقيقة
 - - 15.500أصول أخرى

1.566.84648.89323.121

الشركة األم  

تم تصنيف األصول المالية للشركة األم كاآلتي:   

التكلفة 
المطفأة

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل
ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

31 ديسمبر ٢٠1٨
 -    -   113٫3٥1نقد وأرصدة بنكية

 -    -   96٫٢٠3ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
--1٢٫3٥٢أصول عقد )متداولة وغير متداولة(

 -   3٫٠٠٠4٢٫٠43استثمارات في أوراق مالية
٢٢4٫9٠64٢٫٠43-

قروض
ومديونيات

بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

متاحة 
للبي�ع

31 ديسمبر 2017
 - - 73.184نقد وأرصدة بنكية

 - - 108.637ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
9.00048.9172.906استثمارات في أوراق مالية

190.82148.9172.906
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إدارة المخاطر المالية )تابع(   - ٢٨
تــم تصنيــف جميــ�ع اإللتزامــات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 و31 ديســمبر 2017 علــى أنهــا » غيــر تلــك المدرجــة بالقيمــة   

العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر«.

عوامل المخاطر المالية  

إن اســتخدام المجموعــة لــألدوات الماليــة يعرضهــا لمخاطــر ماليــة عــدة مــن ضمنها مخاطر الســوق ومخاطــر االئتمان ومخاطر   
الســيولة. تقــوم المجموعــة بمراجعــة تعرضهــا للمخاطــر باســتمرار وتقــوم باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحدهــا لمســتويات 
مقبولــة. يتولــى مجلــس اإلدارة المســئولية العامــة إلعــداد واإلشــراف علــى اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر لــدى المجموعــة. 
كمــا أن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن وضــع سياســات إدارة المخاطــر ومراقبتهــا بالتعــاون مــع الوحــدات التشــغيلية األخــرى 
ــي تواجــه المجموعــة  ــى المخاطــر الت ــم إعــداد سياســات إدارة المخاطــر بالمجموعــة بهــدف التعــرف عل فــي المجموعــة. ت
وتحليلهــا، ووضــع حــدود وضوابــط مخاطــر مالئمــة، ومراقبــة المخاطــر ومــدى االلتــزام بالحــدود الموضوعــة. وتتــم مراجعــة 
سياســات ونظــم إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم لتعكــس التغيــرات التــي تحــدث فــي ظــروف الســوق وفــي أنشــطة 
ــز بيئــة رقابيــة منضبطــة  ــر وإجــراءات التدريــب واإلدارة لدي�هــا نحــو تعزي المجموعــة. إن المجموعــة تهــدف مــن خــالل معايي
وبنــاءة والتــي يفهــم كافــة الموظفــون مــن خاللهــا أدوارهــم ومســئولياتهم. تقــوم لجنــة مجلــس اإلدارة لــدى المجموعــة 
باإلشــراف علــى كيفيــة مراقبــة اإلدارة لاللتــزام بسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة ومراجعــة مــدى كفايــة 

إطــار إدارة المخاطــر فيمــا يخــص المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة. 

تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بمســاعدة اللجنــة لــدى المجموعــة فــي أداء دورهــا اإلشــرافي. إن المخاطــر الرئيســية التــي   
أدنــاه: المجموعــة مبينــة  لهــا  تتعــرض 

)1( مخاطر السوق   

مخاطر العمالت األجنبية   

تتمثــل فــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار   
األجنبيــة. العمــالت  صــرف 

الشركة األم  

ــر معامــالت الشــركة األم مســتقلة بدرجــة كبيــرة عــن تقلبــات اســعار العمــالت األجنبيــة حيــث ان معامالتهــا بالعملــة  تعتب  
األجنبيــة تتــم بصفــة أساســية بالــدوالر األمريكــي. إن اســعار الصــرف بالنســبة الــى الــدوالر االمريكــي والريــال العمانــي ظلــت 
بــدون تغييــر منــذ عــام 1986. وال توجــد أدوات ماليــة هامــة مــدارة بواســطة عمــالت أجنبيــة غيــر الــدوالر األمريكــي وبالتالــي 

ــة االخــرى وااللتزامــات ليســت هامــة. ــى األصــول النقدي ــة عل ــان مخاطــر العمــالت األجنبي فــإن االدارة تعتقــد ب

الشركات التابعة  

تــزاول مجموعــة زيــن نشــاطها دولًيــا ممــا يعرضهــا لمخاطــر العمــالت األجنبيــة الناتجــة عــن التعــرض لعمــالت عــدة ال ســيما   
بالنســبة للــدوالر األمريكــي. تنشــأ مخاطــر العمــالت األجنبيــة مــن المعامــالت التجاريــة المســتقبلية واألصــول واإللتزامــات 

المعتــرف بهــا وصافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة.

قامــت إدارة المجموعــة بوضــع سياســة تتطلــب مــن شــركات المجموعــة إدارة مخاطــر العمــالت األجنبيــة الخاصــة بهــا مقابــل   
العمــالت الرئيســية. تنشــأ مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة عندمــا تتــم المعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو يتــم االعتــراف 

باألصــول واإللتزامــات بعملــة ليســت العملــة الرئيســية للشــركة.

تتعــرض المجموعــة بشــكل أساســي لمخاطــر العمــالت األجنبيــة كنتيجــة ألربــاح / خســائر ترجمــة أصــول وإلتزامــات مقومــة   
للبنــوك. أخــرى والمســتحق  دائنــة  وأرصــدة  دائنــة  أخــرى وذمــم  وأرصــدة مدينــة  مثــل ذمــم مدينــة  مــن  األجنبيــة  بالعمــالت 
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ــل  ــة بواقــع 10٪ مقاب ــة الفعال ــج مــن انخفــاض أو ارتفــاع ســعر صــرف العمل ــة النات ــح الموحــد بعــد الضريب ــى الرب ــر عل إن األث  
أدنــاه:  مبيــن  المجموعــة  لهــا  تتعــرض  التــي  الرئيســية  العمــالت 

            الموحدة 
٢٠1٨2017

ألف ر.عألف ر.ع
6٠٫9٢918.203الدوالر األمريكي

19٥41اليورو
1.763-الريال السعودي

 

مخاطر أسعار األسهم   

تتمثــل فــي مخاطــر تقلــب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي األســعار الســوقية لألســهم ســواء نتجــت هــذه   
تؤثــر علــى جميــ�ع األدوات  التــي  العوامــل  أو  المصــدرة  الجهــة  أو  بالنســبة ألداة فرديــة  التغيــرات عــن عوامــل معينــة 
ــي تحتفــظ بهــا المجموعــة  ــة فــي الســوق. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار األســهم بســبب االســتثمارات الت المتداول
وتقــوم بتصنيفهــا فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع إمــا كمتاحــة للبيــ�ع أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل. ال تتعــرض 
المجموعــة لمخاطــر تغيــر أســعار الســلع. لغــرض إدارة مخاطــر تقلبــات األســعار الناجمــة عــن االســتثمارات فــي األســهم، تقوم 

المجموعــة بتنويــ�ع محفظتهــا ويكــون ذلــك وفقــًا للحــدود التــي تضعهــا المجموعــة.

يتــم تــداول اســتثمارات المجموعــة بشــكل رئيســي فــي البورصــات فــي مجلــس التعــاون الخليجــي. إن األثــر علــى الربــح كنتيجة   
للتغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل« واألثــر علــى بيــان 
حقــوق الملكيــة ألدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا كـــ »متاحــة للبيــ�ع« نتيجــة االرتفــاع / االنخفــاض بواقــع 5٪ فــي مؤشــر 

ســوق األســهم، مــع ثبــات جميــ�ع المتغيــرات األخــرى هــو كاآلتــي:

٢٠1٨                2017                
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

األثر في صافي 
الربح

األثر في 
حقوق الملكية

األثر في 
صافي الربح

األثر في 
حقوق الملكية

931٥931.4711.915اإلرتفاع / اإلنخفاض في مؤشر سهم السوق

التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر معدالت الفائدة   

تتمثــل مخاطــر معــدالت الفائــدة فــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة نتيجــة   
التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة الســوقية.

تنشــأ مخاطــر معــدالت الفائــدة بالنســبة للمجموعــة مــن الودائــع قصيــرة األجــل والقــروض البنكيــة. إن القــروض الصــادرة   
بمعــدالت فائــدة متغيــرة تعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدالت فائــدة التدفقــات النقديــة. أمــا بالنســبة للقــروض الصــادرة 
بمعــدالت فائــدة ثابتــة، فإنهــا تعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدالت فائــدة القيمــة العادلــة. وكانــت قــروض المجموعــة ذات 

ــي. ــدوالر األمريك ــي بال ــكل رئيس ــة بش ــرة مقوم ــدة المتغي ــدالت الفائ مع
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تقــوم المجموعــة بتحليــل مــدى تعرضهــا لمخاطــر معــدالت الفائــدة بشــكل دوري. وتقــوم المجموعــة بوضــع ســيناريوهات   
عــدة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار إعــادة التمويــل، تجديــد المراكــز الحاليــة والتمويــل البديــل. بنــاًء علــى هــذه الســيناريوهات، 
تقــوم المجموعــة باحتســاب األثــر علــى بيــان الدخــل المجمــع لتحــول معــدل الفائــدة المحــدد. وفــي كل افتــراض يتــم 
اســتخدام معــدل فائــدة متغيــر واحــد لجميــ�ع العمــالت. تعمــل هــذه الســيناريوهات فقــط للمطلوبــات التــي تمثــل المراكــز 
الرئيســية المحملــة بالفائــدة. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر معــدالت الفائــدة مــن خــالل مراقبــة تحــركات معــدالت الفائــدة 

ــدة. ــدة للتحــوط مــن التعــرض لمخاطــر معــدالت الفائ ــادالت معــدالت الفائ واســتخدام مب

الشركة األم  

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، إذا تغيــرت معــدالت الفائــدة فــي ذلــك التاريــخ باالرتفــاع أو االنخفــاض50 بيســة، مــع ثبــات جميــ�ع   
المتغيــرات األخــرى، فــإن ربــح الســنة ســيتأثر باالرتفــاع أو االنخفــاض بمبلــغ ال شــىء ريــال عمانــي )2017 – 0.872 مليــون ريــال 

عمانــي(.

الموحدة  

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، إذا تغيــرت معــدالت الفائــدة فــي ذلــك التاريــخ باالرتفــاع أو االنخفــاض 50 بيســة، مــع ثبــات جميــ�ع   
المتغيــرات األخــرى، فــإن ربــح الســنة ســيتأثر باالرتفــاع أو االنخفــاض بمبلــغ 7.2 مليــون ريــال عمانــي.

ب( مخاطر االئتمان  

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي احتمــال عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه مســببًا خســارة ماليــة   
للطــرف اآلخــر. تتمثــل األصــول الماليــة التــي تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان بشــكل رئيســي فــي الودائــع البنكيــة الثابتــة 
والودائــع بإشــعارات قصيــرة األجــل والمدينــون التجاريــون واألرصــدة المدينــة األخــرى وأصــول العقــد والقــروض لشــركات 
شــقيقة. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان علــى األرصــدة البنكيــة عــن طريــق إيــداع الودائــع الثابتــة والودائــع 
بإشــعارات قصيــرة األجــل لــدى مؤسســات ماليــة ذات جــدارة ائتمانيــة عاليــة. إن مخاطــر االئتمــان فيمـــا يتعلــق بالمدينيــن 
التجارييــن وأصــول العقــد محــدودة نتيجــة توزعهــا بيــن عــدد كبيــر مــن العمــالء. تديــر المجموعــة مخاطــر االئتمــان بالنســبة 
ــغ القائمــة التــي انقضــى  للعمــالء مــن خــالل مراقبتهــا باســتمرار واالســتعانة بشــركات تحصيــل متخصصــة الســترداد المبال
تاريــخ اســتحقاقها. إن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالموزعيــن ومشــغلي خدمــات التجــوال والربــط البينــي والمســتحق مــن 
ــم إدارتهــا مــن خــالل  ــة يت ــات مالي ــة عنهــم ضمان ــة نياب ــة أطــراف أخــرى تصــدر المجموع شــركات شــقيقة وأخــرى المتضمن

ــة فــي حــاالت محــددة. ــات بنكي ــى ضمان ــة أو الحصــول عل ــدوري لجدارتهــا االئتماني ــم ال التقيي

قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  

ــًا مــن »ثــالث مراحــل« إلنخفــاض القيمــة اســتنادًا إلــى التغيــرات  ــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 نموذجــا مكون ــار التقاري يوفــر معي  
فــي الجــودة اإلئتمانيــة منــذ التحقــق األولــي بحيــث يتــم تصنيــف األداة الماليــة التــي لــم تنخفــض جدراتهــا اإلئتمانيــة ضمــن 
المرحلــة 1. فــي حــال تحديــد وجــود زيــادة ملحوظــة فــي المخاطــر اإلئتمانيــة منــذ التحقــق األولــي، يتــم نقــل األداة الماليــة 
إلــى المرحلــة 2 ولكــن ال يتــم إعتبارهــا كمنخفضــة الجــدارة اإلئتمانيــة، وفــي حــال انخفضــت الجــدارة اإلئتمانيــة لــألداة الماليــة، 

يتــم نقلهــا إلــى المرحلــة 3. 
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الزيادة الملحوظة في المخاطر اإلئتمانية  

فــي ســبيل تحديــد مــا إذا تزايــدت مخاطــر التعثــر بشــكل كبيــر منــذ التحقــق المبدئــي، تســتند المجموعــة إلــى المعلومــات   
الكميــة والنوعيــة والمؤشــرات المســاندة والتحليــالت علــى أســاس التجــارب الســابقة للمجموعــة وتقييــم خبــراء مخاطــر 
االئتمــان بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية. إن معاييــر تحديــد وجــود زيــادة ملحوظــة فــي المخاطــر اإلئتمانيــة ال 
تنطبــق علــى العمــالء والموزعيــن واألرصــدة التجاريــة المدينــة المســتحقة علــى التجــوال والربــط البينــي نظــرًا ألن المجموعــة 

تســتخدم المنهــج المبســط الــذي يتطلــب اســتخدام مخصــص الخســارة المتوقعــة خــالل عمــر األداة.

بالنســبة للمبالــغ المســتحقة مــن البنــوك تلجــأ المجموعــة إلــى إعفــاء المخاطــر اإلئتمانيــة المتدنيــة وفقــًا لمــا هــو مســموح   
بــه بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 اســتنادًا إلــى درجــات التصنيــف مــن قبــل مؤسســات التقييــم اإلئتمانــي 
الخارجــي. فــي حــال تصنيــف األداة الماليــة بأقــل مــن )-BBB( التصنيــف اإلئتمانــي المرتفــع كمــا فــي تاريــخ التقريــر، فــأن 

المجموعــة تعتبــر ذلــك كزيــادة ملحوظــة فــي المخاطــر اإلئتمانيــة.

يتم التحديد بأن األداة المالية تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:  

تضمنت األداة المالية مستوى منخفض من مخاطر التعثر في السداد،  •

كان للمدين قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب، و  •

كان يحتمــل، ولكــن ليــس بالضــرورة، أن تقلــل التغيــرات العكســية فــي الظــروف االقتصاديــة وظــروف األعمــال فــي   •
األجــل الطويــل قــدرة المقتــرض علــى الوفــاء بالتزاماتــه مــن التدفــق النقــدي التعاقــدي.

تقــرر المجموعــة أن األصــل المالــي لــه مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة عندمــا يكــون لــه تصنيــف ائتمــان خارجــي يســاوي »التصنيــف   
االئتمانــي المرتفــع« وفقــًا للتعريــف المتعــارف عليــه دوليــًا أو، فــي حــال عــدم توافــر تصنيــف خارجــي، يكــون لألصــل تصنيــف 
داخلــي علــى أنــه »منتظــم«. ُيعنــى بالتصنيــف »المنتظــم« أن الطــرف المقابــل لديــه مركــز مالــي قــوي وال توجــد مبالــغ 

ــخ اســتحقاقها. انقضــى تاري

األصول ذات قيمة إئتمانية منخفضة  

تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد تعــرض للتعثــر فــي الســداد عندمــا يكــون مــن المرجــح عــدم قيــام المقتــرض بســداد   
إلتزاماتــه اإلئتمانيــة تجــاه المجموعــة بالكامــل، ويكــون هنــاك شــكوك جوهريــة حــول إمكانيــة التحصيــل بشــكل كامــل، أو أن 

ــا. ــر مــن 90 يوًم العميــل قــد تأخــر عــن الســداد ألكث

تجمي�ع المعلومات المستقبلية  

تقــوم المجموعــة بتجميــ�ع المعلومــات المســتقبلية لغــرض تقييــم كل مــن ارتفــاع مخاطــر االئتمــان بصــورة ملحوظــة لــألداة   
منــذ التحقــق المبدئــي، وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. أجــرت المجموعــة تحليــل تاريخــي وحــددت المتغيــرات 
االقتصاديــة الرئيســية التــي تؤثــر علــى مخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــكل محفظــة. ويتــم تطبيــق تعديــالت 
ــة  ــرات المعقول ــة. ويعكــس ذلــك التقدي ــد االختالفــات بيــن الســيناريوهات االقتصادي ــة لتحدي االقتصــاد الكلــي ذات الصل
والمؤيــدة لظــروف االقتصــاد الكلــي المســتقبلية والتــي لــم يتــم مراعاتهــا عنــد احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. إن 
إدراج المعلومــات المســتقبلية يــؤدي إلــى زيــادة درجــة الحكــم المطلوبــة لبيــان كيفيــة تأثيــر التغيــرات فــي هــذه العوامــل 
االقتصاديــة الكليــة علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. ويتــم مراجعــة المنهجيــات واالفتراضــات بانتظــام بمــا فــي ذلــك 

توقعــات الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية.

يتضمــن الجــدول التالــي تحليــل الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان بالنســبة لــألدوات الماليــة التــي يتــم تكويــن   
مقابلهــا. المتوقعــة  اإلئتمانيــة  الخســائر  مخصــص 
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إدارة المخاطر المالية )تابع(                         - ٢٨
عوامل المخاطر المالية )تابع(  

ب( مخاطر االئتمان )تابع(  

الموحدة  

1 يناير 31٢٠1٨ ديسمبر ٢٠1٨
مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة

المنهج المرحلة 3 المرحلة ٢المرحلة 1
المبسط

خالل عمر 1٢ شهرًا
األداء

خالل عمر 
األداء

خالل عمر 
األداء

المجموعالمجموع

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

508.310380.996--401.068107.242النقد واألرصدة البنكية
ناقصًا: الخسارة االئنمانية 

)8.223()4.887(----المتوقعة
4٠1٫٠6٨1٠7٫٢4٥٠--٢3٫4٢337٢٫773

399.207399.207242.755---ذمم مدينة من عمالء
38.29638.29614.282---ذمم مدينة من موزعون

121.182121.18279.659---أصول العقد
ناقصًا: الخسارة االئتمانية 

)134.596()222.137()222.137(---المتوقعة
---336٫٥4٨336٫٥4٨٢٠٢٫1٠٠

21.37321.37319.121---شركاء التجوال
89.96389.96364.193---مشغلون آخرون )الربط البيني(

ناقصًا: الخسارة االئتمانية 
)24.664()19.949()19.949(---المتوقعة

---91٫3٨791٫3٨7٥٨٫6٥٠

521.445-----مستحق من شركات شقيقة
إجمالي القيمة الدفترية
ناقصًا: الخسارة االئتمانية 

)1.357(-----المتوقعة
٥٢٠٫٠٨٨-----القيمة الدفترية

209.654209.654143.995---أرصدة مدينة أخرى 
ناقصًا: الخسارة االئتمانية 

)4.826()4.403()4.403(---المتوقعة
---٢٠٥٫٢٥1٢٠٥٫٢٥1139٫169

------ضمانات مالية
ناقصًا: الخسارة االئتمانية 

)3.300()1.394()1.394(---المتوقعة
---)1٫394()1٫394()3٫3٠٠(
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إدارة المخاطر المالية )تابع(   - ٢٨
عوامل المخاطر المالية )تابع(  

ب( مخاطر االئتمان )تابع(  

الموحدة )تابع(  

إن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للمدينين بخالف النقد واألرصدة البنكية تم تقييمه  كما يلي:  

٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.ع

222.169134.479على أساس جماعي
24.32029.608على أساس فردي

٢46٫4٨9164.086

يوضــح الجــدول التالــي الحركــة علــى مخصــص الخســارة الــذي تــم االعتــراف بــه للمدينيــن التجارييــن واألرصــدة المدينــة   
األخــرى:

تم تقييمها على 
أساس جماعي

تم تقييمها على 
أساس فردي

المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
1111.80814.524126.332 يناير 2018 بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39

تسوية نتيجة التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية 
27.54915.26642.815رقم 9

1139.35729.790169.147 يناير 2018 بموجب معيار  التقارير المالية الدولية رقم 9
68.14559168.736نتيجة اندماج األعمال

)156(-)156(مبالغ مدفوعة لوزارة المالية
)16.955(-)16.955(مبالغ مشطوبة

)4.137()1.586()2.551(أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية
29.854)4.475(34.329صافي الزيادة في مخصص الخسارة

31٢٢٢٫169٢4٫3٢٠٢46٫4٨9 ديسمبر 2018

بالنســبة للعمــالء والموزعيــن وأصــول العقــد، تســتخدم المجموعــة مصفوفــة الحتســاب المخصــص علــى أســاس حــاالت   
ــة المتوقعــة كمــا ســيرد  ــاس الخســائر اإلئتماني ــم مالحظتهــا وتعديلهــا للعوامــل المســتقبلية لقي ــي يت ــة الت ــر التاريخي التعث

أدنــاه.

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل المخاطــر الخاصــة بالمديونيــات التجاريــة مــن عمــالء الدفــع اآلجــل والمتعامليــن وذلــك وفقــًا   
لمصفوفــة مخصــص المخاطــر الخاصــة بالشــركة. حيــث أن خبــرة الخســارة اإلئتمانيــة التاريخيــة للشــركة ال ُتظهــر أنمــاط خســارة 
مختلفــة بشــكل ملحــوظ عــن شــرائح العمــالء المختلفــة ، فــإن مخصــص الخســارة بنــاًء علــى حالــة اإلســتحقاقات الســابقة ال 

يميــز بيــن مختلــف قواعــد عمــالء الشــركة.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إدارة المخاطر المالية )تابع(   - ٢٨
عوامل المخاطر المالية )تابع(  

ب( مخاطر االئتمان )تابع(  

الموحدة )تابع(  

1 يناير 2018 )معدلة(31 ديسمبر ٢٠1٨
فئات التحليل العمري 

لألرصدة التجارية المدينة 
لعمالء الدفع اآلجل

مجمل القيمة 
الدفترية  

المقدرة عن 
التعثر

معدل 
الخسارة 

االئتمانية 
المتوقعة

الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة 
خالل عمر 

األداء

مجمل القيمة 
الدفترية  

المقدرة عن 
التعثر

معدل 
الخسارة 

االئتمانية 
المتوقعة

الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة 
خالل عمر 

األداء
ألف ر.ع٪ألف ر.عألف ر.ع%ألف ر.ع

31.061٪3٢٫74٢38.398%1٠7٫3٠4 أقل من 30 يومًا
72.232٪7٢٫7٠٥31.314%3137٫٢٨3 – 60 يومًا
222.805٪٢٠3٫٥3٠12.567%6117٫69٠ – 90 يومًا

418.391٪3611٫6٢620.474%913٢٫٥34 – 180 يومًا
72111.663٪٨٠19٥٫1٨7154.284%٢4٢٫69٢أكثر من 181 يومًا

437٫٥٠3٢1٥٫79٠257.037126.152

فيما يلي الجودة االئتمانية ألرصدة التجوال والربط البيني واألرصدة األخرى:  

1 يناير 312018 ديسمبر ٢٠1٨
ألف ر.عألف ر.ع

3٠3٫٨13205.280الجودة االئتمانية – منتظمة
17٫17722.029منخفضة القيمة

)29.490()٢4٫3٥٢(الخسارة االئتمانية المتوقعة
٢96٫63٨197.819

إن صافــي الزيــادة فــي مخصــص الخســارة خــالل الســنة يرجــع بشــكل رئيســي إلــى الزيــادة فــي إجمالــي قيمــة التعــرض عنــد   
الســعودية. المتنقلــة  االتصــاالت  شــركة  علــى  لالســتحواذ  نظــرًا  التعثــر 

تقــوم المجموعــة بشــطب المدينيــن التجارييــن فــي حــال توافــر معلومــات تشــير إلــى أن المديــن يواجــه صعوبــات ماليــة كبيــرة   
وال يوجــد دليــل واقعــي علــى اإلســترداد.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إدارة المخاطر المالية )تابع(   - ٢٨
عوامل المخاطر المالية )تابع(  

ب( مخاطر االئتمان )تابع(  

الشركة األم  

1 يناير 31٢٠1٨ ديسمبر ٢٠1٨
مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة

المنهج المرحلة 3 المرحلة ٢المرحلة 1
المبسط

خالل عمر 1٢ شهرًا
األداء

خالل عمر 
األداء

خالل عمر 
األداء

المجموعالمجموع

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

113.42573.184--97.16916.256النقد واألرصدة البنكية
)74()74(----ناقصًا: الخسارة االئنمانية المتوقعة

97٫16916٫٢٥6--113٫3٥173٫11٠

105.508105,508107.175---ذمم مدينة من عمالء
10.26210.2623.310---ذمم مدينة من موزعون

13.66013.6609.175---أصول العقد
)53.949()56.057()56.057(---ناقصًا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

---73٫37373٫3736٥٫711

3.6163.6162.591---شركاء التجوال
30.44530.44529.917---مشغلون آخرون )الربط البيني(

)12.157()10.433()10.433(---ناقصًا: الخسارة االئتمانية المتوقعة
---٢3٫6٢٨٢3٫6٢٨٢٠٫3٥1

5.3805.3802.076---أرصدة مدينة أخرى 
)1.036()773()773(---ناقصًا: الخسارة االئتمانية المتوقعة

---4٫6٠74٫6٠71٫٠4٠

إن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للمدينين بخالف النقد واألرصدة البنكية تم تقييمه كما يلي:  

٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.ع

٥6٫٠٥753.949على أساس جماعي
11٫٢٠613.193على أساس فردي

67٫٢6367٫14٢
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إدارة المخاطر المالية )تابع(   - ٢٨
عوامل المخاطر المالية )تابع(  

ب( مخاطر االئتمان )تابع(  

الشركة األم  

يوضــح الجــدول التالــي الحركــة علــى مخصــص الخســارة الــذي تــم االعتــراف بــه للمدينيــن التجارييــن واألرصــدة المدينــة   
األخــرى:

تم تقييمها على 
أساس جماعي

تم تقييمها على 
أساس فردي

المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
 1 يناير 2018 بموجب المعيار المحاسبي الدولي

43.2856.17249.457رقم 39
تسوية نتيجة التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية 

10.6647.02117.685رقم 9
153.94913.19367.142 يناير 2018 بموجب معيار  التقارير المالية الدولية رقم 9

)2.042()2.042(-استردادات
)156(-)156(مبالغ مدفوعة لوزارة المالية

)12.177(-)12.177(مبالغ مشطوبة
14.4415514.496صافي الزيادة في مخصص الخسارة

31٥6٫٠٥711٫٢٠667٫٢63 ديسمبر ٢٠1٨

بالنســبة للعمــالء والموزعيــن وأصــول العقــد، تســتخدم المجموعــة مصفوفــة الحتســاب المخصــص علــى أســاس حــاالت   
ــة المتوقعــة كمــا ســيرد  ــاس الخســائر اإلئتماني ــم مالحظتهــا وتعديلهــا للعوامــل المســتقبلية لقي ــي يت ــة الت ــر التاريخي التعث

أدنــاه.

يوضــح الجــدول التالــي مخاطــر الذمــم المدينــة مــن عمــالء الدفــع المســبق والموزعيــن بنــاء علــى مصفوفــة مخاطــر اإلئتمــان   
بالشــركة. نظــرًا لعــدم إظهــار خبــرة خســارة اإلئتمــان التاريخيــة للشــركة أنمــاط خســارة مختلفــة جوهريــًا مــن مختلــف عمــالء 
القطاعــات ، فــإن مخصــص الخســارة بنــاء علــى موقــف المســتحقات الســابقة ال يختلــف بيــن قواعــد عمــالء الشــركة 

المختلفــون.

1 يناير 2018 )معدلة(31 ديسمبر ٢٠1٨
فئات التحليل العمري 

لألرصدة التجارية المدينة 
لعمالء الدفع اآلجل

مجمل القيمة 
الدفترية  

المقدرة عن 
التعثر

معدل 
الخسارة 

االئتمانية 
المتوقعة

الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة 
خالل عمر 

األداء

مجمل القيمة 
الدفترية  

المقدرة عن 
التعثر

معدل 
الخسارة 

االئتمانية 
المتوقعة

الخسارة 
االئتمانية 
المتوقعة 
خالل عمر 

األداء
ألف ر.ع٪ألف ر.عألف ر.ع%ألف ر.ع

3662٪41٫37٥23.499%31٫1٨٠أقل من 30 يومًا
6676٪1٢1٫41٠11.721%311٢٫191 – 60 يومًا
11741٪٢٠1٫4646.612%617٫3٢٥ – 90 يومًا

353.832٪364٫6٢٢10.918%911٢٫7٢4 – 180 يومًا
8247.093٪٨74٥٫٨7٨57.735%٥٢٫3٥٠أكثر من 181 يومًا

11٥٫77٠٥4٫749110.48553.004
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إدارة المخاطر المالية )تابع(   - ٢٨
عوامل المخاطر المالية )تابع(  

ب( مخاطر االئتمان )تابع(  

فيما يلي الجودة االئتمانية ألرصدة التجوال والربط البيني واألرصدة األخرى:  

1 يناير 312018 ديسمبر ٢٠1٨
ألف ر.عألف ر.ع

33٫16326.264الجودة االئتمانية – منتظمة
6٫٢7٨8.320منخفضة القيمة

)13.193()11٫4٠٨(الخسارة االئتمانية المتوقعة
٢٨٫٠33٢1٫391

تقــوم الشــركة بشــطب المدينيــن التجارييــن فــي حــال توافــر معلومــات تشــير إلــى أن المديــن يواجــه صعوبــات ماليــة كبيــرة   
اإلســترداد. علــى  يوجــد دليــل واقعــي  وال 

مخاطر السيولة     - ٢9
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بمتطلبــات التمويــل. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر   
الســيولة مــن خــالل توفيــر النقــد الــالزم واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول وتوافــر التمويــل مــن خــالل مبالــغ كافيــة ومناســبة 
تحصــل علي�هــا المجموعــة مــن تســهيالت ائتمانيــة ملزمــة مــع القــدرة علــى إقفــال المراكــز الســوقية بمهلــة قصيــرة. يقــوم 

مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأس المــال أو القــروض بنــاًء علــى المراجعــة المســتمرة لمتطلبــات التمويــل. 

لقــد تعهــدت المجموعــة بتوفيــر رأس المــال العامــل وغيــره مــن أشــكال الدعــم المالــي لبعــض شــركاتها التابعــة )أنظــر إيضــاح   
ــه الســوداني  ــال عمانــي والمحتفــظ بهــا بالجني ــغ 15.2 مليــون ري ــة لمبل ــة المعادل 4 )5((. فيمــا عــدا النقــد واألرصــدة البنكي
ومبلــغ 2.28 مليــون ريــال عمانــي والمحتفــظ بهــا بجنيــه جنــوب الســودان، إن كافــة النقــد واألرصــدة البنكيــة األخــرى محتفــظ 

بهــا فــي عمــالت قابلــة للتحويــل بســهولة.

فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية:  

الموحدة         

بين سنةأقل من سنةقيمة العقد
وسنتين

بين ٢ و٥ 
سنوات

أكثر من ٥ 
سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢٠1٨
٢٫479٫7٢٢4٢7٫٢٢73٢٢٫69٢1٫٢٠٨٫٠74٥٢1٫7٢9اإلقتراضات

1٫3٨٨٫٨171٫3٨٨٫٠4٠177٢6٨33٢ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢٫966-9٫9٨٠-1٢٫946تأمينات العمالء

--1٫٠94-1٫٠94تأمينات مستردة وأخرى 

2017
2.134.080922.256275.301769.084167.439اإلقتراضات

682.806681.575252379600ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
3.292-6.406-9.698تأمينات العمالء

--787-787تأمينات مستردة وأخرى 
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مخاطر السيولة     - ٢9
الشركة األم  

بين سنةأقل من سنةقيمة العقد
وسنتين

بين ٢ و ٥ 
 سنوات

أكثر من ٥
 سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
٢٠1٨

1٥6٫٢91٢٨٫44٨٢7٫9٥٠97٫94٥1٫94٨اإلقتراضات
---٢٠٥٫167٢٠٥٫167ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

--6٫47٨-6٫47٨تأمينات العمالء
--913-913تأمينات مستردة وأخرى 

2017
-937.541626.50868.998242.035اإلقتراضات

---151.691151.691ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
--5.479-5.479تأمينات العمالء

--608-608تأمينات مستردة وأخرى 

األدوات المالية المشتقة   - 3٠

تســتخدم المجموعــة، فــي النشــاط االعتيــادي لألعمــال، األدوات الماليــة المشــتقة إلدارة تعرضهــا للتقلبــات فــي معــدالت   
الفائــدة وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. إن األداة الماليــة المشــتقة هــي عبــارة عــن عقــد مالــي بيــن طرفيــن تعتمــد في�هــا 
ــة. ــة أو فــي معــدالت أو مؤشــرات الســوق المرجعي ــر مــن األدوات المالي ــرات األســعار فــي واحــد أو أكث المدفوعــات علــى تغي

يوضــح الجــدول أدنــاه القيــم العادلــة الموجبــة والســالبة لــألدوات الماليــة المشــتقة باإلضافــة إلــى القيــم االســمية وقــد تــم   
تحليلهــا حســب فتــرة االســتحقاق. إن القيمــة االســمية هــي قيمــة المشــتقات الماليــة التــي تخــص األصــل الــذي تغطيــه 

األداة الماليــة أو الســعر المرجعــي أو المؤشــر وتمثــل األســاس لقيــاس التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات الماليــة.

إن القيــم االســمية هــي بمثابــة مؤشــر لحجــم المعامــالت القائمــة كمــا فــي نهايــة الســنة الماليــة وال تعطــي مؤشــرًا لمخاطــر   
ــات الســوق التــي يمكــن  ــاًء علــى بيان ــة بن الســوق أو مخاطــر االئتمــان. يتــم تقييــم كافــة عقــود المشــتقات بالقيمــة العادل

مالحظتهــا.
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األدوات المالية المشتقة )تابع(   - 3٠
القيمة االسمية حسب فترة اإلستحقاق

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
االسمية

أقل من 
سنة

بين سنة 
وسنتين 

بين ٢ و٥ 
سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
٢٠1٨

مشتقات محتفظ بها للتحوط:
69٫٨491٢٫3٢61٢٫3٢64٥٫197-799مقايضة معدالت الفائدة- الشركة األم

مقايضة معدالت الفائدة – اوزتل القابضة  
المحدودة

1٫٥٠٢-139٫699٢4٫6٥3٢4٫6٥39٠٫393

مقايضة معدالت الفائدة – شركة 
--٢٫1٥9٢97٫99٥٢97٫99٥-اإلتصاالت المتنقلة السعودية 

2017
مشتقات محتفظ بها للتحوط:

122246.52836.97936.979172.570-مقايضة معدالت الفائدة- الشركة األم
التبادل بأسعار الفائدة – حصة في شركات 

--120.972120.972-187شقيقة

إن عمليــات مقايضــة معــدالت الفائــدة هــي عبــارة عــن إتفــاق تعاقــدي بيــن طرفيــن لمقايضــة الفائــدة إســتنادًا إلــى القيمــة   
اإلســمية فــي عملــة معينــة ولفتــرة محــددة مــن الوقــت. تســتخدم المجموعــة عمليــات مقايضــة معــدالت الفائــدة للتحــوط 

ــرة. ــدة المتغي ــى القــروض ذات الفائ ــدة عل ــرات فــي معــدالت الفائ مــن مخاطــر التغي

إدارة مخاطر رأس المال    - 31
مــن أهــم أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال تأميــن قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي مزاولــة نشــاطها لتحقيــق   
عوائــد للمســاهمين ومنافــع لألطــراف المعنيــة األخــرى وتوفيــر التركيبــة األفضــل لــرأس المــال لتخفيــض تكاليــف رأس المــال. 
لغــرض إدارة رأس المــال، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار الشــروط الماليــة فــي اتفاقيــات القــروض المتعــددة والتــي تتطلــب 

مــن المجموعــة الحفــاظ علــى مســتويات محــددة تتعلــق بنســبة الديــن إلــى حقــوق الملكيــة ومعــدل المديونيــة.

ــاح المدفوعــة  ــغ توزيعــات األرب ــل مبال ــة رأس المــال، قــد تقــوم المجموعــة بتعدي ــل تركيب ــى أو تعدي لغــرض المحافظــة عل  
الديــون.  لتخفيــض  األصــول  بيــ�ع  أو  جديــدة  أســهم  إصــدار  أو  للمســاهمين  المــال  رأس  علــى  العائــد  أو  للمســاهمين 

تماشــيًا مــع نظرائهــا فــي الصناعــة، تراقــب المجموعــة رأس مالهــا علــى أســاس معــدل المديونيــة والــذي يتــم احتســابه علــى   
أســاس قســمة صافــي المديونيــة علــى إجمالــي رأس المــال. يتــم احتســاب صافــي الديــن علــى أســاس إجمالــي القــروض 
ناقصــًا النقــد والنقــد المعــادل. فــي حيــن يتــم احتســاب إجمالــي رأس المــال كحقــوق المســاهمين كمــا تظهــر فــي بيــان المركــز 

المالــي المجمــع، زائــًدا صافــي الديــون. 

بلغ معدل المديونية كما في تواريخ بيان المركز المالي الموحد اآلتي:  

٢٠1٨2017
ألف ر.عألف ر.ع

٢٫637٫6761.966.355إجمالي اإلقتراضات
)380.996()٥٠3٫4٢3(ناقصًا: النقد واألرصدة لدى البنوك 

٢٫134٫٢٥31.585.359صافي المديونية
٢٫613٫٥462.611.829إجمالي حقوق المساهمين

4٫747٫7994.197.188إجمالي رأس المال 
37.77٪44٫9٥%معدل المديونية
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القيمة العادلة لألدوات المالية     - 3٢
فيما يلي تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة:  

الموحدة  

المجموعالمستوى 3المستوى ٢المستوى 1 ٢٠1٨
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

أصول مالية بالقيمة العادلة
1٥٫3٢641٫٠٥٥6٫3٢٥6٢٫7٠6إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1٫٢٥٠1٫٠٨٠6٫36٢٨٫69٢إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
16٫٥764٢٫13٥1٢٫6٨771٫39٨

 
2017 

أصول مالية بالقيمة العادلة
20.41722.2917.18549.893إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

14.376-4.19710.179إستثمارات متاحة للبي�ع بالقيمة العادلة
24.61432.4707.18564.269

تتضمــن االســتثمارات المتاحــة للبيــ�ع أوراق ماليــة غيــر مدرجــة بمبلــغ ال شــىء ريــال عمانــي )2017 – 6.07 مليــون ريــال   
فيــه. موثــوق  بشــكل  العادلــة  قيمتهــا  قيــاس  مــن  التمكــن  لعــدم  نظــراُ  القيمــة  إنخفــاض  ناقصــاً  بالتكلفــة  مســجلة  عمانــي( 

الشركة األم  

المجموعالمستوى 3المستوى ٢المستوى 1 ٢٠1٨
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

1٠٫٥9٨٢٥٫1196٫3٢64٢٫٠43أصول مالية بالقيمة العادلة
1٠٫٥9٨٢٥٫1196٫3٢64٢٫٠43إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
2017 

أصول مالية بالقيمة العادلة
19.20222.5307.18548.917إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

239--239إستثمارات متاحة للبي�ع بالقيمة العادلة
19.44122.5307.18549.156

إن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة. یســتند ذلــك إلــی مدخــالت   
أهميــة. األكثــر  المدخــل  باعتبــاره  المقابلــة  لألطــراف  االئتمــان  مخاطــر  يعكــس  الــذي  الخصــم  ومعــدل   3 المســتوى 
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التعديالت المتعلقة باالقتصادات المفرطة التضخم                                                                                              - 33
)1( الشركة التابعة لمجموعة زين في جنوب السودان  

بنــاًء علــى تقديــرات اإلدارة، تمــت المحاســبة عــن الشــركة التابعــة لمجموعــة زيــن فــي جنــوب الســودان علــى أنهــا منشــأة   
التضخــم منــذ ســنة 2016. ارتفــاع فــي معــدالت  تعمــل فــي اقتصــاد يعانــي مــن 

تســتند مؤشــرات األســعار العامــة المســتخدمة فــي تعديــل النتائــج والتدفقــات النقديــة والمركــز المالــي لشــركة زيــن جنــوب   
الســودان والمبينــة أدنــاه إلــى مؤشــر أســعار المســتهلك الــذي نشــره مكتــب جنــوب الســودان لإلحصــاءات:

عامل التغيرالمؤشر
316.3061.0 ديسمبر 2018 
314.5021.4 ديسمبر 2017 

314.1271.5 أكتوبر  2017

بنــاء علــى مــا تقــدم، قامــت المجموعــة بتحديــد صافــي الربــح النقــدي بالعملــة المحليــة بمــا يعــادل 58.5 مليــون ريــال عمانــي   
)2017 - 25.3 مليــون ريــال عمانــي( مســجل بالصافــي مــن خســائر صــرف العمــالت األجنبيــة للمبلــغ النقــدي مــن تاريــخ 

االســتحواذ والمتعلــق بصافــي اســتثمار المجموعــة فــي جنــوب الســودان. 

قامــت المجموعــة بعــد ذلــك بتخفيــض القيمــة الدفتريــة المعدلــة للممتلــكات والمعــدات إلــى قيمتهــا االســتردادية،   
وســجلت االنخفــاض الناتــج كخســارة انخفــاض القيمــة بمبلــغ12.1 مليــون ريــال عمانــي )2017 - 20.7 مليــون ريــال عمانــي(. إن 
القيمــة القابلــة لإلســترداد هــي القيمــة العادلــة ناقصــًا تكلفــة االســتبعاد المحــددة باســتخدام تكلفــة االســتبدال الحاليــة، 
حيــث أن المســتوى الثالــث مــن مدخــالت مســتويات قيــاس القيمــة العادلــة وتقييــم القــدرة علــى تقديــم الخدمــات يمثــل 

ــاح 14(. ــر إيض ــة )انظ ــر الملحوظ ــالت غي ــم المدخ أه

)٢( الشركة التابعة لمجموعة زين في جمهورية السودان  

فــي 2015، الحظــت المجموعــة أن اقتصــاد جمهوريــة الســودان، التــي تعمــل بهــا شــركات تابعــة للمجموعــة، كان يعانــي مــن   
ارتفــاع معــدالت التضخــم اعتبــاًرا مــن مطلــع 2015، وذلــك اســتناًدا إلــى مؤشــر المســتوى العــام لألســعار الــذي يوضــح أن 
معــدل التضخــم التراكمــي لثــالث ســنوات يتجــاوز نســبة 100٪ فــي ذلــك الوقــت. غيــر أن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 
29: المتعلــق بالتقريــر المالــي فــي البيئــات االقتصاديــة التــي تعانــي مــن ارتفــاع معــدالت التضخــم ال يحــدد معــداًل مطلًقــا 
ــه ينــص علــى أن تحديــد توقيــت ضــرورة إعــادة عــرض البيانــات الماليــة بموجــب  لتعريــف ارتفــاع معــدالت التضخــم، كمــا أن
هــذا المعيــار هــي مســألة خاضعــة لالجتهــاد. إضافــة إلــى ذلــك، الحظــت المجموعــة أن التقريــر الصــادر مــن قبــل صنــدوق 
النقــد الدولــي والخــاص بجمهوريــة الســودان لســنة 2014، يشــير إلــى أن معــدل التضخــم التراكمــي المتوقــع لثــالث ســنوات 
القادمــة للســودان فــي ســنة 2017 يقــارب 57٪، وبالتالــي فــإن تطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 29 خــالل ســنة 2015 
قــد يترتــب عليــه الدخــول ضمــن نطــاق ارتفــاع معــدل التضخــم والخــروج منــه فــي غضــون فتــرة قصيــرة وهــو مــا تأكــد عندمــا 
خرجــت جمهوريــة الســودان مــن نطــاق إرتفــاع معــدل التضخــم فــي ســنة 2017. تــم إعــالن جمهوريــة الســودان مــرة أخــرى 

بأنهــا تعانــي مــن إرتفــاع معــدل التضخــم فــي ســنة 2018. 

بنــاء علــى األمــور المذكــورة أعــاله ، تعتقــد المجموعــة بــأن ذلــك أمــرًا مؤقتــًا وأنــه ال يوجــد أســاس محــدد ونهائــي لتطبيــق   
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 29 ولمراجعتــه بشــكل مســتمر وبالتالــي لــم تــدرج تأثيــر تطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي 

ــه بشــكل مســتمر. ــك ، ســوف تقــوم المجموعــة بمراجعت رقــم 29 فــي ســنة 2018. ومــع ذل
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة                                                                                                       - 34
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التــي تســتند إلي�هــا علــى أســاس مســتمر. تــدرج التعديــالت علــى التقديرات المحاســبية   
فــي الفتــرة التــي يتــم في�هــا تعديــل التقديــر إذا كان التعديــل يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فــي فتــرة التعديــل والفتــرات 
المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية معــًا.  إن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة 

مــن التقديرأوالتعقيــد أوالمجــاالت التــي تكــون في�هــا اإلفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للبيانــات الماليــة هــي كمــا يلــي:

اإلجتهادات  

تقييم السيطرة  

فــي الحــاالت التــي تملــك فی�ھــا المنشــأة أقــل مــن غالبيــة حقــوق التصویــت، تمــارس اإلدارة أحــکام جوھریــة تأخــذ فــي عیــن   
االعتبــار العدیــد مــن العوامــل مثــل تمثیــل المجلــس، وأنمــاط تصویــت المســاھمین المســيطرين اآلخريــن وغيرهــا وذلــك مــن 
أجــل الوصــول إلــی اســتنتاج حــول مــا إذا کان لــدى الشــرکة ســیطرة. لإلســتحواذ خــالل الســنة، يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح 4 

لإلجتهــاد الصــادر.

إندماج األعمال  

لتوزيــ�ع تكلفــة عمليــة إندمــاج األعمــال، تقــوم اإلدارة بعمــل تقديــرات مهمــة لتحديــد األصــول واإللتزامــات المحــددة وكذلــك   
اإللتزامــات المحتملــة والتــي يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه وكذلــك لتحديــد القيــم المؤقتــة للمحاســبة 
ــوزع علي�هــا. ــي يجــب أن ت ــد النقــد الت ــغ الشــهرة ووحــدة تولي ــد مبل ــات دمــج األعمــال وتحدي ــة لعملي ــم النهائي ــة والقي المبدئي

تحديد التزامات األداء في عملية بي�ع باقة أجهزة وخدمات االتصاالت المتنقلة  

توفــر المجموعــة خدمــات اتصــاالت متنقلــة يتــم بيعهــا إمــا مســتقلة أو مجمعــة فــي باقــة إلــى جانــب بيــ�ع أجهــزة )هواتــف(   
للعمــالء. تمــارس المجموعــة أحكامــًا فــي تحديــد مــا إذا كان يمكــن تمييــز األجهــزة والخدمــات بذاتهــا. وكــون المجموعــة تبيــ�ع 
بشــكل منتظــم كال مــن األجهــزة والخدمــات علــى أســاس مســتقل، فــإن هــذا األمــر يشــير إلــى أنــه يمكــن للعميــل االســتفادة 
ــى  ــة لألجهــزة والخدمــات عل ــي، خصصــت المجموعــة جــزًءا مــن ســعر المعامل ــى حــدة. وبالتال مــن هــذه المنتجــات كل عل

ــ�ع المســتقلة النســبية. أســاس أســعار البي

االعتبارات المتعلقة بالموكلين والوكالء   

ــرادات الناتجــة مــن خدمــات القيمــة المضافــة وترتيبــات مشــاركتها وخدمــات العبــور وبرامــج والء العمــالء إلــى  تســتند اإلي  
تحليــل األحــداث والظــروف المحيطــة بتلــك المعامــالت. إن تحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة وكيــاًل أو مــوكاًل فــي هــذه 

إلــى العوامــل التاليــة: المعامــالت يتطلــب أحكامــًا هامــة ويســتند 

المجموعة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن الوفاء بالوعد بتقديم الخدمات.  •

المجموعة ليس لدي�ها مخاطر تتعلق بالبضاعة.  •

المجموعة ال تمتلك السلطة التقديرية في تحديد السعر.  •

          تحديد وجود عنصر تمويل هام في العقد

تقوم المجموعة ببي�ع الخدمات ضمن باقات وفقًا لخطة سداد شهري على مدى فترة من سنة إلى سنتين.  

إن اســتنتاج مــا إذا كان هنــاك عنصــر تمويــل هــام فــي عقــد يتطلــب أحكامــًا هامــة ويســتند إلــى طــول الفتــرة الزمنيــة بيــن   
قيــام العمــالء بالدفــع مقابــل تلــك األجهــزة ونقلهــا لهــم، وكــذا أســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق. وبعــد إجــراء مثــل هــذا 

ــل هــام فــي عقودهــا مــع العمــالء. ــه ال يوجــد عنصــر تموي ــى أن ــم، خلصــت المجموعــة إل التقيي

عنــد تحديــد ســعر الفائــدة المقــرر تحميلهــا علــى المقابــل النقــدي، خلصــت المجموعــة إلــى أن ســعر الفائــدة الضمنــي فــي   
ــه  ــر مناســبًا ألن ــغ المدفــوع مســبقًا( يعتب ــ�ع النقــدي لألجهــزة إلــى المبل ــدة الــذي يخفــض ســعر البي العقــد )أي ســعر الفائ

يعــادل الســعر الــذي قــد يتــم إدراجــه فــي معاملــة تمويــل منفصلــة بيــن المنشــأة والعميــل فــي بدايــة العقــد.
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األصول المحتفظ بها لغرض البي�ع  

فــي 2017، أعلــن مجلــس إدارة مجموعــة زيــن عــن قــراره بيبــع بعــض أصــول أبــراج االتصــاالت بدولــة الكويــت. وقــد تــم اعتبــار   
هــذا األمــر مســتوفيًا لمعاييــر األصــول المحتفــظ بهــا لغــرض البيــ�ع وذلــك لألســباب التاليــة:

هذه األصول متاحة للبي�ع الفوري ويمكن بيعها للعميل بحالتها الراهنة.  •

تم بدء اإلجراءات الستكمال عملية البي�ع ومن المتوقع إنجازها خالل سنة واحدة من بداية التصنيف المبدئي.  •

تم تحديد مشتري محتمل وقد أحرزت المفاوضات كما في تاريخ التقرير تقدمًا.  •

يســتمر تصنيــف هــذه األصــول كأصــول غيــر متداولــة محتفــظ بهــا لغــرض البيــ�ع، نظــرًا ألن المجموعــة ملتزمــة بخطتهــا فــي   
المجموعــة. أحــداث وظــروف خارجــة عــن ســيطرة  نتيجــة  التأخيــر  بيــ�ع األصــول، وقــد حــدث 

تصنيف اإلستثمارات في أسهم  

فــي 1 ينايــر 2018، أي تاريــخ التطبيــق المبدئــي لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  9، أو عنــد اإلســتحواذ علــى إســتثمار فــي   
أوراق ماليــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان ينبغــي تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر أو بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

قبــل 1 ينايــر 2018، كانــت المجموعــة تقــرر عنــد اإلســتحواذ علــى اإلســتثمارات فيمــا لــو يجــب أن تصنف كإســتثمارات »بالقيمة   
ــاح أو الخســائر« أو »متاحــة للبيــ�ع« أو« قــروض ومديونيــات«. عنــد القيــام بمثــل هــذه التقديــرات،  العادلــة مــن خــالل األرب
أخــذت المجموعــة فــي اإلعتبــار الهــدف الرئيســي مــن اإلســتحواذ وكيــف تنــوي إدارتــه وتقييــم أدائــه. يحــدد هــذا التقديــر مــا 
إذا كان يتــم قيــاس اإلســتثمار الحقــًا بالتكلفــة أو القيمــة العادلــة ومــا إذا كان يتــم إدراج تغيــرات القيمــة العادلــة لــألدوات في 

بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد أو مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين.

إنخفاض القيمة  

ــة  ــعار معلن ــا أس ــي له ــتثمارات الت ــة اإلس ــي قيم ــل ف ــري أو متواص ــاض جوه ــاك اإخف ــون هن ــا يك ــر 2018، عندم ــل 1 يناي قب  
»المتاحــة للبيــ�ع«، تقــوم اإلدارة بإســتخدام تقديــرات وأدلــة موضوعيــة للحكــم علــى مــا إذا كان هنــاك إنخفــاض فــي القيمــة. 
قامــت اإلدارة فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى إنخفــاض قيمــة األصــول غيــر الماليــة. 
ــم تشــمل طبيعــة الصناعــة وظــروف  ــد إنخفــاض القيمــة إجــراء إجتهــادات محاســبية وتتضمــن عوامــل تقيي ــب تحدي يلتطل

الســوق.

إلتزامات محتملة/إلتزامات  

تنشــأ اإللتزامــات المحتملــة نتيجــة أحــداث ماضيــة يتأكــد وجودهــا فقــط بوقــوع أو عــدم وقــوع حــدث أو أحــداث مســتقبلية   
غيــر مؤكــدة ال تقــع بالكامــل ضمــن ســيطرة المجموعــة. يتــم تســجيل مخصصــات اإللتزامــات عندمــا تعتبــر الخســارة محتملــة 
ــد مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص مــن عدمــه لقــاء أي إلتزامــات أو  ــة تحدي ــة. إن عملي ويمكــن تقديرهــا بصــورة معقول

ــرات اإلدارة. ــى تقدي ــي تســتند إل ــة نتيجــة حكــم قضائ إلتزامــات محتمل
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التضخم المرتفع   

ــزاول  ــة ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي البلــدان التــي ت ــد بداي ــرات الهامــة لتحدي تمــارس المجموعــة بعــض األحــكام والتقدي  
ــة اقتصــاد  ــة لشــركاتها التابعــة واالشــقيقة والمشــاري�ع المشــتركة هــي عمل ــة الوظيفي ــت العمل في�هــا أعمالهــا، ومــا إذا كان

التضخــم. مرتفــع 

تؤخــذ فــي اإلعتبــار العديــد مــن خصائــص البيئــة االقتصاديــة لــكل بلــد. تشــتمل هــذه الخصائــص علــى ســبيل المثــال ال الحصــر   
مــا يلــي: 

ما إذا كان عامة الناس يفضلون االحتفاظ بثرواتهم بموجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا،   •

ما إذا كانت األسعار معلنة بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا،  •

مــا إذا كانــت أســعار المبيعــات والمشــتريات تأخــذ فــي الحســبان الخســائر المتوقعــة للقــوة الشــرائية خــالل فتــرة إئتمــان   •
قصيــرة،

ما إذا كانت معدالت الفائدة واألجور واألسعار مرتبطة بمؤشر أسعار؛ و  •

ما إذا كان معدل التضخم التراكمي لثالث سنوات يقارب أو يزيد عن ٪100.  •

مصادر تقدير عدم اليقين  

القيمة العادلة – إستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة وإندماج األعمال  

الفنيــة لإلســتثمارات فــي أوراق ماليــة غيــر مدرجــة واألصــول واإللتزامــات المحــددة واإللتزامــات  التقييــم  إن أســاليب   
المحتملــة الناشــئة عــن عمليــة اإلندمــاج يتــم في�هــا إســتخدام تقديــرات مثــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأســعار الخصــم 
ومنحنيــات العائــد وأســعار الســوق الحاليــة المعدلــة بمخاطــر الســوق واإلئتمــان والنمــاذج والتكاليــف المرتبطــة ووســائل 

تقييــم فنيــة أخــرى يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق بصــورة عامــة.

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على العمالء والمدينين التجاريين المستحقة على الوكيل الموزع وأصول العقد     

تســتخدم المجموعــة مصفوفــة مخصــص إلحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى العمــالء والمدينيــن التجارييــن   
المســتحقة علــى الوكيــل المــوزع وأصــول العقــد. تســتند معــدالت المخصــص إلــى أيــام التخلــف عــن الســداد بالنســبة 
لمجموعــات شــرائح العمــالء المتعــددة التــي لهــا أنمــاط خســارة مماثلــة. تســتند مصفوفــة المخصــص مبدئيــًا إلــى معــدالت 
التعثــر التاريخيــة الملحوظــة لــدى المجموعــة. تقــوم المجموعــة بضبــط المصفوفــة مــن أجــل تعديــل أحــداث الخســارة 
اإلئتمانيــة التاريخيــة مــع المعلومــات المســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن المتوقــع تدهــور الظــروف االقتصاديــة 
ــر فــي  ــادة عــدد حــاالت التعث ــة، والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى زي ــج المحلــي اإلجمالــي( خــالل الســنة المقبل المتوقعــة )النات
الســداد، فإنــه يتــم تعديــل معــدالت التعثــر فــي الســداد التاريخيــة. فــي تاريــخ كل فتــرة تقريــر، يتــم تحديــث معــدالت التعثــر 

فــي الســداد التاريخيــة الملحوظــة باإلضافــة إلــى تحليــل التغيــرات فــي التقديــرات المســتقبلية.

إن تقييــم العالقــة بيــن معــدالت التعثــر التاريخيــة الملحوظــة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة باإلضافــة إلــى الخســائر   
اإلئتمانيــة المتوقعــة هــو تقديــر جوهــري. إن مبلــغ الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة يتأثــر بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى األحــداث 
ــة  ــة لــدى المجموعــة والظــروف االقتصادي ــر فــي الســداد التاريخي ــر أن أحــداث التعث ــة المتوقعــة. غي والظــروف االقتصادي
ــل فــي المســتقبل. إن المعلومــات المتعلقــة بالخســائر  ــي للعمي ــر فعل ــى حــدوث تعث المتوقعــة قــد ال تشــكل مؤشــًرا عل
اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى المدينيــن التجارييــن المســتحقة علــى المجموعــة وأصــول العقــد قــد تــم اإلفصــاح عنهــا فــي إيضــاح 

رقــم 28.

قبــل 1 ينايــر 2018، قامــت المجموعــة بتقديــر مخصــص األرصــدة المدينــة المشــكوك فــي تحصيلهــا إســتنادًا إلــى تاريــخ   
إســتحقاقها. تاريــخ  إنقضــى  التــي  الديــون  مــن  المتوقعــة  النقديــة  والتدفقــات  الســابق  التحصيــل 
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األصول الملموسة وغير الملموسة   

تقــدر المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة لألصــول الملموســة وغيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة.   
قــد تتســبب التغيــرات فــي التكنولوجيــا أو فتــرة إســتخدام تلــك األصــول باإلضافــة إلــى التغيــرات في المؤشــرات المســتقبلية 

ــر األعمــار اإلنتاجيــة لمثــل هــذه األصــول. لألعمــال أو العوامــل اإلقتصاديــة لمجــال األعمــال فــي تغيــر تقدي

الضرائب  

تخضــع المجموعــة لضرائــب الدخــل فــي بعــض مناطــق الســيادة. إن ذلــك يتطلــب تقديــرات هامــة مــن اإلدارة لتحديــد   
ــد القيمــة النهائيــة للضريبــة  ــد مــن المعامــالت والعمليــات الحســابية حيــث أن تحدي مخصصــات الضرائــب. إن هنــاك العدي
غيــر مؤكــد خــالل فتــرة النشــاط االعتيــادي لألعمــال، لذلــك تقــوم المجموعــة بأخــذ التزامــات ضريبيــة متوقعــة اســتنادًا 
إلــى التقديــرات عندمــا يكــون هنــاك ضرائــب إضافيــة متوقعــة. عندمــا يكــون هنــاك اختــالف بيــن الضرائــب النهائيــة ومبالــغ 
الضرائــب المتوقعــة المســجلة مبدئًيــا يكــون أثــر ذلــك االختــالف علــى ضريبــة الدخــل ومخصــص الضرائــب المؤجلــة فــي الفتــرة 

التــي حــدث في�هــا ذلــك االختــالف.

إن أي تغييــرات فــي هــذه التقديــرات واالفتراضــات وكذلــك اســتخدام تقديــرات وافتراضــات منطقيــة مختلفــة قــد يؤثــر فــي   
المؤجلــة. الضريبيــة  الدفتريــة لألصــول  القيمــة 

إنخفاض قيمة األصول غير المالية   

تقــوم المجموعــة بإختبــار إنخفــاض قيمــة األصــول غيــر الماليــة وذلــك لتحديــد قيمها القابلة لإلســترداد اســتنادًا إلى إحتســاب   
القيمــة عنــد اإلســتخدام أو بالقيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــ�ع. إن القيمــة عنــد اإلســتخدام تتضمــن التقديــرات الخاصــة 
بمعــدالت نمــو التدفقــات النقديــة المســتقبلية، وعــدد الســنوات المســتخدمة فــي نمــوذج التدفقــات النقديــة ومعــدالت 
الخصــم. إن التقديــر المعتمــد علــى القيمــة العادلــة ناقصــًا تكلفــة البيــ�ع يســتند إلــى المعامــالت الســوقية الحديثــة / المزمــع 

إتمامهــا ومضاعفــات األربــاح قبــل الفائــدة والضريبــة واالســتهالك واإلطفــاء المســتخدمة فــي مثــل هــذه المعامــالت.

التقارير القطاعية   - 3٥
المعلومــات المتعلقــة بقطاعــات عمــل المجموعــة موضحــة أدنــاه وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 8 - قطاعــات   
التشــغيل. يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 8 تحديــد قطاعــات التشــغيل اعتمــادا علــى التقاريــر الداخليــة حــول 
مكونــات المجموعــة التــي تتــم مراجعتهــا بانتظــام مــن جانــب المســؤول الرئيســي عــن قــرارات التشــغيل لتخصيــص المــوارد 
للقطــاع وتقييــم أدائــه. تعمــل الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي قطــاع واحــد لقطــاع االتصــاالت والخدمــات ذات الصلــة. 

ــن فــي 8 دول. ــى عملياتهــا فــي ســلطنة عمــان، تعمــل الشــركة مــن خــالل مجموعــة زي ــة إل وباإلضاف
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التقارير القطاعية )تابع(  - 3٥
31 ديسمبر 2017

المجموعأخرىمجموعة زينعمان
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

527.515219.5144.696751.725إيرادات القطاع

207.94460.5251.474269.943نتيجة القطاع قبل اإلستهالك واإلطفاء
)158.266()979()42.123()115.163(اإلستهالك واإلطفاء
)20.050()381()18.855()814(خصم: تكلفة التمويل

11491.627)454(91.967نتيجة القطاع
بنود غير مخصصة:

11.250إيرادات الفوائد
2.116إيرادات االستثمار

4.091حصة من نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك
109.084الربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة

)8.985(الضريبة
100.099ربح السنة من العمليات المستمرة

 

أصول والتزامات القطاع في 31 ديسمبر 2017 والمصروفات الرأسمالية للسنة المنتهية هي كما يلي:  

 مجموعةعمان
زين

بنود غير أخرى
مخصصة

المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

4.697.635-753.3133.937.5316.791أصول
217.0521.840.1689.791867.0472.934.058إلتزامات

208,557-143.42863.3271.802مصروفات رأسمالية

أرقام المقارنة                                                                                                                                                  - 36
إن أرقام السنة السابقة غير قابلة للمقارنة مع السنة الحالية بسبب اإلستحواذ خالل سنة 2018 و2017  

)راجع إيضاح 4(.  
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