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 9       الموحدة المرحلية المالية البياناتحول  إيضاحات

  2016يونيو  30في  كما 

 

              

 واألنشطة  قانونيةمعلومات  - 1
)"الشركة األم أو الشركة"( هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقا  لقانون  الشركة الُعمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

لشركة في يتم إدراج أسهم ا الشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في الموالح، بمسقط سلطنة ُعمان.
  سوق مسقط لألوراق المالية.

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

     
 موضحة أدناه: للمجموعةاألنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة 

 
 األسم نسبة الحيازة المباشرة  األنشطة الرئيسية مكان التأسيس

 للشركة للمجموعة    
 األم

 

   % %  
تعمل في مجال الهاتف  باكستان

المحلي الالسلكي وخدمات 
االتصاالت الدولية والهواتف 
العمومية وخدمات التلفزيون  

 العاملة بالكوابل

 شركة وورلد كول المحدودة 56,8 56،8 تابعة
 لالتصاالت 

      
تعمل في مجال تشغيل  سريالنكا

 وصيانة شبكات
 الهواتف العمومية

شركة وورلد كول لالتصاالت  - 70،65 تابعة
 الخاصة المحدودة( ) النكا

تعمل في مجال تقديم  سلطنة عمان
 البيانات حفظخدمات  

 ُعمان للبيانات الرقمية  شركة   60 60 تابعة

 سلطنة عمان
  

تعمل في مجال تقديم 
 خدمات

 تتعلق بالتجارة اإللكترونية

 الشركة الُعمانية للتجارة  - 100 تابعة
 اإللكترونية ش.م.م

تعمل في مجال تقديم س فرنسا
 خدمات البيع بالجملة

  SASفرنسا  عمانتل 100 100 تابعة

تعمل في مجال تصنيع  سلطنة عمان
وتصميم  األلياف البصرية 

 والكابالت

 الشركة العمانية لأللياف  40،96 40،96 شقيقة
 البصرية ش.م.ع.ع

تعمل في مجال تقديم  سلطنة عمان
خدمات مرتكزة على تقنية 

 المعلومات

 .م.مشخط المعلومات   45.45 45.45 شقيقة

 
 

 
 

 

 



                    لإلتصاالت ش.م.ع.عالشركة الُعمانية 

 

 

 10        الموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 
 2016 يونيو 30في كما 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2
 

بات المالية مبينة فيما يلي. هذه السياسات تم تطبيقها بثالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم  

 في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.
 
 أساس اإلعداد 2-1

 
  فقرة االلتزام وأساس القياس ) أ (

سبية أدناه. ما تم اإلفصاح عنه بالسياسات المحا باستثناءوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية،  المدققة غير المرحليةإعداد القوائم المالية الموحدة  تم 

 ضرررمن قواعد اإلفصررراحات والنماذج الواردةالقوائم المالية الموحدة طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفصررراح  إعدادتم  كما

 تتماشىوتعديالته.  1974شركات التجارية لعام مع متطلبات قانون ال تماشىت وهي ،الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُعمان

 السرررررررياسرررررررات المحاسررررررربية التي تم إسرررررررتخدامها في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية غير المدققة )"القوائم المالية"( مع تلك التي تم

 . 2015ديسمبر  31إستخدامها في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

 

 خدام التقديرات  واألحكام است )ب(
ات تؤثر وتقديرات وافتراضرررر يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بوضررررع إجتهادات 

على تطبيق السرررياسرررات المحاسررربية ومبالغ األصرررول وااللتزامات والدخل والمصرررروفات الصرررادر عنها التقرير. التقديرات واالفتراضرررات 

نتائجها  لالمرتبطة بها تعتمد على الخبرة التاريخية والعديد من العوامل األخرى التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف والتي تشررررررك

أساسا لوضع التقديرات عن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى.  وقد تختلف النتائج الفعلية عن 

 .هذه التقديرات

ترة التي يتم فيها محاسبية في الفتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند إليها على أساس مستمر.  تدرج التعديالت على التقديرات ال          

لحالية ا تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات

راضات أو المجاالت التي تكون فيها اإلفتوالمستقبلية معاً.  تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد 

 .4والتقديرات جوهرية للقوائم المالية المجمعة باإليضاح رقم 

 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )ج(
جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المتعلقة بأنشطته والصادرة  بإعتماد 2016 يونيو 30خالل الفترة المنتهية قامت المجموعة 

يخ رعن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والواجب تطبيقها على الفترات المحاسبية التي تبدأ بتا

 .2016يناير  1

 

 أجيل التنظيمية؛حسابات الت 14معيار التقرير المالي الدولي  •

 الترتيبات المشتركة: محاسبة تملكات الحصص؛ 11تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  •

 : توضيح الطرق المقبولة لإلستهالك واإلطفاء؛38و معيار المحاسبة الدولي  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 الزراعة: النباتات الُمثِمرة؛ 41المحاسبة الدولي  و معيار 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 : طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة؛27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 :2014إلى  2012التحسينات السنوية من  •

 ة؛معيار التقرير المالي الدولي موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع وعمليات متوقف -

 األدوات المالية: اإلفصاحات؛ 7معيار التقرير المالي الدولي  -

 منافع الموظفين؛ 19معيار المحاسبة الدولي  -

 .التقارير المالية المرحلية 34معيار المحاسبة الدولي  -

 

 مبادرة اإلفصاح؛ 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

المنشررررررر ت  28و معيار المحاسررررررربة الدولي  12و معيار التقرير المالي الدولي  10تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي     •

 .اإلستثمارية: تطبيق إستثناء التوحيد

                

لفترة ولم تؤثر على المبالغ التي تم بيانها ل للمجموعةلم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسررررريرات إلى تغييرات في السرررررياسرررررات المحاسررررربية             

 الحالية.
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           11                     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 2016 يونيو 30كما في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( - 2

 أساس اإلعداد )تابع( 2-1

 )تابع( 2016 سنة في السارية والتفسيرات والتعديالت المعايير )ج(

 

 

  :المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي ليست سارية بعد ولم تقم المجموعة بتبنيها مبكرا   
 

لمجموعة لالمعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية التي قد تؤثر على البيانات المالية  

 :2016 يونيو 30ولكن ليست إلزامية بعد للفترة المنتهية في 

 

 : األدوات المالية9معيار التقرير المالي الدولي  

 

األدوات المالية التي تعكس  9، أصررردر مجلس معايير المحاسررربة الدولية النسرررخة النهائية من معيار التقرير المالي الدولي 2014في يوليو  

األدوات المالية: االعتراف والقياس وكافة اإلصررررردارات  39جميع مراحل مشرررررروع األدوات المالية ويحل محل معيار المحاسررررربة الدولي 

 خفاض القيمة، ومحاسبة التحوط. إن. يُدِخل المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس، وإن9ر التقرير المالي الدولي السابقة من معيا

 

سنوية التي تبدأ في أو بعد  9معيار التقرير المالي الدولي               ستثناء2018يناير  1ساري المفعول للفترات ال سماح للتطبيق المبكر. بإ  ، مع ال

محاسررربة التحوط، يتطلب التطبيق بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة ليسرررت إلزامية. لقد أجرت الشرررركة تقييم األثر رفيع المسرررتوى من 

وتتوقع أال يكون هنرراك أي تررأثير كبير على بيرران مركزهررا المررالي وحقوق  9جميع الجوانررب الثالثررة من معيررار التقرير المررالي الرردولي 

 .لشركة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ سريانه المطلوبالمساهمين. تخطط ا

 

 : اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء15معيار التقرير المالي الدولي              
وات التي ويؤسس نموذجاً جديداً من خمس خط 2014في مايو  15: صدر معيار التقرير المالي الدولي 15معيار التقرير المالي الدولي  

يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ  15سيتم تطبيقها على اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي 

قرير المالي لتالذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنشأة ليكون من حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تُوفِّر مبادئ معيار ا

نهج أكثر تنظيماً لقياس واالعتراف باإليرادات. معيار اإليرادات الجديد ينطبق على جميع المنش ت وسوف يحل محل جميع  15الدولي 

ي عالمتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير المالي الدولي. يتطلب تطبيق المعيار إما بالكامل أو ُمعدَّل بأثر رج

مع السماح للتبني المبكر. تقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير معيار التقرير المالي الدولي  2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 روتخطط لتبني المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب. تأخذ الشركة في عين اإلعتبار التوضيحات الصادرة من قبل مجلس معايي 15

 .وستقوم برصد أية تطورات إضافية 2015المحاسبة الدولية كمسودة للمناقشة في شهر يوليو 

 
 عقود اإليجار 16معيار التقرير المالي الدولي  
عقود اإليجار، الذي يتطلب من المستأجرين إدراج الموجودات  16أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي  

عقود  17لوبات لمعظم عقود اإليجار. بالنسبة للمؤجرين، يوجد هناك تغير طفيف في المحاسبة القائمة في معيار المحاسبة الدولي والمط

 اإليجار. ستقوم الشركة بإجراء تقييم مفصل في المستقبل لتحديد المدى. سيكون المعيار الجديد ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ

اإليرادات من العقود  15. يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط أن معيار اإليرادات الجديد، معيار التقرير المالي الدولي 2019ناير ي 1في أو بعد 

 .16المبرمة مع العمالء، قد تم تطبيقه، أو يتم تطبيقه في ذات تاريخ معيار التقرير المالي الدولي 
 

 
 المالية  البياناتتوحيد  أساس 2-2

 

 تابعة الشركات ال  2-2-1
 

 يتم. 2016يونيو 30 في كما التابعة وشررررركاتها األم للشررررركة المالية البيانات على الموحدة المالية البيانات تشررررتمل 

ئد حقوق، لديها أو المجموعة، تتعرض عندما السرررررريطرة تحقيق ناتجة المتغيرة للعوا  الجهة مع شررررررراكتها من ال

 وجه على. بها المسررررتثمر الجهة على سررررلطتها خالل من العوائد تلك على التأثير على قادرة وتكون بها، المسررررتثمر

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

 

 سلطة  للجهة لةالص ذات األنشطة لتوجيه الحالية القدرة تعطيها التي القائمة الحقوق أي) بها المستثمر الجهة على ال

 ؛(فيها المستثمر

 و فيها، الحقوق أو بها المستثمر الجهة مع الشراكة من الناتجة المتغيرة للعوائد التعرض 

 عوائدها على للتأثير بها المستثمر الجهة على سلطتها إستخدام على القدرة. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( - 2

 توحيد البيانات المالية  أساس 2-2

 تابعة الشركات ال  2-2-1

 

 عتباراإل عين في المجموعة تأخذ بها، المستثمر الجهة في مماثلة حقوق أو التصويت أكثرية من أقل للمجموعة يكون عندما

 :متضمنةً  بها، المستثمر الجهة على سلطة لديها كانت إذا ما تقييم في الصلة ذات والظروف الحقائق جميع

 

 بها؛ المستثمر للجهة آخرين أصوات مالكي مع التعاقدية الترتيبات 

 أخرى؛ تعاقدية ترتيبات من الناتجة الحقوق 

 المحتملة تصويتها وحقوق المجموعة تصويت حقوق. 

 

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

 تحصرررررل عندما تابعة شرررررركة توحيد يبدأ. الثالثة السررررريطرة عناصرررررر من أكثر أو واحد في تغييرات هناك أن إلى

 إن .التابعة الشررررركة على السرررريطرة المجموعة تفقد عندما ويتوقف التابعة الشررررركة على السرررريطرة على المجموعة

 بيان في إدراجها يتم السنة خالل المستبعدة أو المقتناة التابعة الشركة ومصروفات وإيرادات ومطلوبات موجودات

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

 
 ىوإل للمجموعة األم الشركة مساهمي إلى اآلخر الشامل الدخل بنود من بند وكل الخسارة، أو الربح المنشأة تنسب 

 يتم الضرررورة، عند. المسرريطرة غير الحصررص في عجز رصرريد هذا عن نتج ولو حتى المسرريطرة، غير الحصررص

 اتالسرررياسررر مع المحاسررربية سرررياسررراتها تتماشرررى أن أجل من التابعة للشرررركات المالية البيانات على تعديالت إجراء

 داخل والمصررررررروفات واإليرادات المسرررررراهمين وحقوق والمطلوبات الموجودات جميع إن. للمجموعة المحاسرررررربية

 .التوحيد عند بالكامل حذفها يتم المجموعة أعضاء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات المجموعة،

 

 حال يف. المسررراهمين حقوق كمعاملة محاسررربته يتم السررريطرة فقدان دون تابعة، شرررركة في الملكية حصرررة في التغير 

 :ستقوم فإنها تابعة، شركة على السيطرة المجموعة فقدت

 

 التابعة؛ الشركة وإلتزامات( الشهرة)متضمنةً  بأصول اإلعتراف بإلغاء 

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

 المساهمين؛ حقوق في المسجلة المتراكمة األجنبية العمالت تحويل بفروقات اإلعتراف بإلغاء 

 المستلم؛ النقدي للعوض العادلة بالقيمة اإلعتراف 

 به؛ محتفظ إستثمار ألي العادلة بالقيمة اإلعتراف 

 الخسارة؛ أو الربح في عجز أو فائض بأي اإلعتراف 

 أو الخسرررارة أو الربح إلى اآلخر الشرررامل الدخل في سرررابقاً  المسرررجلة البنود من األم الشرررركة حصرررة تصرررنيف إعادة 

 أو باألصول بالتصرف مباشرةً  المجموعة قامت حال في مطلوباً  سيكون كما االقتضاء، حسب ،المحتجزة األرباح

 .الصلة ذات االلتزامات

 
 

 الُمسيِطرة غير الحصصالمعامالت مع   2-2-2

تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسرريطرة كمعامالت مع مسرراهمي المجموعة. وبالنسرربة للمشررتريات  

من الحقوق غير المسرريطرة، يتم تسررجيل الفرق بين أي سررعر مدفوع والحصررة ذات الصررلة التي تمت حيازتها للقيمة 

يل أرباح أو خسررائر اسررتبعادات الحقوق الدفترية لصررافي أصررول شررركة تابعة في حقوق المسرراهمين.  كما يتم تسررج

 غير المسيطرة في حقوق المساهمين. 

ة قياس أية حصررص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة، مع دعندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم، تتم إعا 

احتساب  فترية المبدئية ألغراضادراج التغيير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. القيمة العادلة هي القيمة الد

الحصص المحتفظ بها كشركة شقيقة أو مشروع مشترك أو أصل مالي الحقاً. باإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أية 

مبالغ أدرجت سررررابقاً ضررررمن دخل شررررامل آخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو قامت المجموعة مباشرررررة باسررررتبعاد 

يعني هذا أن المبالغ التي أدرجت سابقاً في دخل شامل آخر تم إعادة تصنيفها  األصول وااللتزامات ذات الصلة. وقد

 كأرباح أو خسائر.
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 راتقرا في المشاركة صالحية هو الهام التأثير. هاماً  تأثيراً  المجموعة عليها تمارس منشأة هي الشقيقة الشركة إن           

 .اساتالسي هذه على مشتركة سيطرة أو سيطرة ليس ولكن بها، المستثمر للمنشأة والتشغيلية المالية السياسة

 

 لكلت مماثلة هي المشررررررتركة السرررررريطرة أو الهام التأثير تحديد أجل من اإلعتبار عين في إتخاذها تم التي األمور إن 

. يتم محاسررربة إسرررتثمارات المجموعة في شرررركاتها الشرررقيقة وذلك التابعة الشرررركات على السررريطرة لتحديد الالزمة

 .الملكيةبإستخدام طريقة حقوق 

 

 الدفترية القيمة تعديل يتم. بالتكلفة مبدئياً  الشررررقيقة الشررررركة في االسررررتثمارات إدراج يتم الملكية، حقوق لطريقة وفقاً  

 تاريخ منذ الشرررررقيقة الشرررررركة موجودات صرررررافي من المجموعة حصرررررة في التغيرات إدراج أجل من لالسرررررتثمار

 وال طفاؤهاإ يتم ال وهي لإلسررتثمار، الدفترية القيمة ضررمن الشررقيقة بالشررركة المتعلقة الشررهرة إدراج يتم. حواذاإلسررت

 .القيمة إلنخفاض فردي بشكل إختبارها يتم

 

 بنود في تغيير أي إدراج يتم. الشرررقيقة الشرررركة عمليات نتائج من المجموعة حصرررة الخسرررارة أو الربح بيان يعكس 

  ذلك، إلى باإلضافة. للمجموعة اآلخر الشامل الدخل من كجزء بها المستثمر المنش ت لتلك اآلخر الشامل الدخل

 

 من حصتها بإدراج المجموعة تقوم الشقيقة، الشركة مساهمي حقوق في مباشرة إدراجه تم تغيير هناك يكون عندما           

 لمكاسرررررربا اسررررررتبعاد يتم. المسرررررراهمين حقوق في التغيرات بيان في للتطبيق، قابل ذلك يكون عندما تغييرات، أية

 ركةالش في المجموعة حصة حد إلى الشقيقة والشركة المجموعة بين المعامالت عن الناتجة المحققة غير والخسائر

 .الشقيقة

 

 األرباح خارج الدخل بيان في واضرح بشركل الشرقيقة الشرركة خسرائر أو أرباح من المجموعة حصرة مجموع يظهر 

شغيلية، سارة أو الربح ويمثل الت صم بعد الخ ضرائب خ صص ال سيطرة غير والح شركات في الم شركة التابعة ال  لل

 .الشقيقة

 

شركة المالية البيانات إعداد يتم  شقيقة لل  تعديالت إجراء يتم الضرورة، عند. المجموعة تقرير إعداد فترة ذات في ال

 .المجموعة تتبناها التي السياسات تلك مع تتماشى المحاسبية السياسات لجعل

 

 على القيمة انخفاض خسرررررارة إدراج الضرررررروري من كان إذا ما المجموعة تحدد ،لكيةالم حقوق طريقة تطبيق بعد 

 بأن وعيموض دليل هناك كان إذا ما بتحديد المجموعة تقوم تقرير، كل تاريخ في. الشقيقة شركاتها في استثماراتها

 نخفاضإ باحتساب المجموعة تقوم الدليل، هذا مثل هناك كان إذا. قيمتها انخفضت قد الشقيقة الشركة في االستثمار

 أنها على ارةالخسرر تدرج ثم الدفترية، وقيمها الشررقيقة الشررركة من لالسررترداد القابلة القيمة بين الفرق أنه على القيمة

 .الخسارة أو الربح بيان في" شقيقة شركة أرباح من"حصة 

 

. العادلة تهبقيم به محتفظ إسرررتثمار أي وإدراج بقياس المجموعة تقوم الشرررقيقة، الشرررركة على الهام التأثير فقدان عند 

 لإلستثمار لعادلةا والقيمة المشتركة السيطرة أو الهام التأثير فقدان عند الشقيقة للشركة الدفترية القيمة بين فرق أي

  .الخسارة أو الربح في إدراجه يتم البيع من والمتحصالت به المحتفظ

 

       

 والشهرة األعمال إندماج  2-2-4
  
 سالمقا العوض كإجمالي اإلسرررررتمالك تكلفة قياس يتم. اإلسرررررتمالك طريقة باسرررررتخدام األعمال إندماج محاسررررربة يتم 

 كل في ةالمجموع تختار. المشتراة المنشأة في مسيطرة غير حصص أي ومبلغ اإلستمالك تاريخ في العادلة بالقيمة

 صافي نم تناسبية بحصة أو العادلة بالقيمة المشتراة المنشأة في المسيطرة غير الحصص قياس سواء إندماج عملية

 ضمن وتدرج بدهاتك عند كمصروف باإلستمالك المتعلقة التكاليف قيد يتم. المشتراة للمنشأة للتحديد القابلة األصول

 .اإلدارية المصروفات
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 تسررميةوال للتصررنيف المضررمونة المالية والمطلوبات الموجودات بتقييم تقوم أعمال، على المجموعة حوذتسررت عندما 

 شرررملي وهذا. اإلسرررتحواذ تاريخ في كما المعنية والظروف االقتصرررادية والظروف التعاقدية للشرررروط وفقاً  المناسررربة

  .ستحوذةالم المنشأة قبل من األساسية العقود عن المتضمنة المشتقات فصل

 

 يمةبالق سرررررابقاً  بها المحتفظ ملكيتها حقوق حصرررررة أي قياس إعادة يتم مراحل، على األعمال إندماجتحقيق  حال في 

 ينع في أخذها يتم ثم ومن. الخسرررارة أو الربح في ناتجة خسرررارة أو ربح أي إدراجويتم  حواذاإلسرررت بتاريخ العادلة

 .الشهرة تحديد في اإلعتبار

 

. حواذاإلسرررت تاريخ في العادلة بالقيمة إدراجه سررريتم المشرررترية المنشرررأة قبل من تحويله سررريتم محتمل عوض أي إن 

 األدوات 39 الدولي المحاسررررربة معيار نطاق ضرررررمن مالية أداة وهو إلتزام أو كأصرررررل المصرررررنف المحتمل العوض

 الربح إما يف سواء إدراجها يتم العادلة القيمة في التغيرات مع العادلة بالقيمة قياسه يتم والقياس، االعتراف: المالية

 يالدول المحاسبة معيار نطاق ضمن ليس المحتمل العوض حال في. اآلخر الشامل الدخل في كتغير أو الخسارة أو

 ال ملكية حقوقك تصرررنيفه يتم الذي المحتمل العوض. المناسررربة الدولية المالية التقارير لمعايير وفقاً  قياسررره فيتم ،39

 .لكيةالم حقوق ضمن الالحقة التسوية محاسبة ويتم قياسه يعاد

 

 غير للحصرررررص المدرج والمبلغ المحول العوض مجموع في الزيادة تمثل كونها بالتكلفة، مبدئياً  الشرررررهرة قياس يتم 

. لمضمونةا والمطلوبات للتحديد القابلة المستملكة األصول صافي على سابقاً، بها محتفظ حصص وأي المسيطرة،

 يم،تقي بإعادة المجموعة تقوم المحول، العوض مجموع تتجاوز المسررتملكة األصررول لصررافي العادلة القيمة حال في

 اإلجراءات بمراجعة وتقوم المضررمونة المطلوبات وجميع المسررتملكة األصررول كافة صررحيح بشرركل حددت قد سررواء

 زيادة نتجت تزال ال التقييم إعادة عملية حال في. اإلسررتمالك تاريخ في إدراجها سرريتم التي المبالغ لقياس المسررتخدمة

 أو حالرب في المكسررب إدراج يتم ذلك بعد المحول، العوض مجموع على المسررتملكة األصررول لصررافي العادلة القيمة

 .الخسارة

 

 انخفاض باراخت لغرض. متراكمة قيمة انخفاض خسائر أي ناقصاً  بالتكلفة الشهرة قياس يتم المبدئي، االعتراف بعد 

 قدالن توليد وحدات من لكل تخصررريصرررها يتم اإلسرررتمالك، تاريخ من األعمال، إندماج من المكتسررربة الشرررهرة القيمة،

 ةللمنشرررا األخرى المطلوبات أو الموجودات سرررواء النظر بصررررف اإلندماج، من تسرررتفيد أن يتوقع التي للمجموعة

 .الوحدات لتلك تخصيصها يتم المشتراة

 

 لمرتبطةا الشهرة فإن الوحدة، بداخل العمليات من جزء إستبعاد وتم النقد توليد وحدة إلى الشهرة تخصيص تم حيث 

 يتم. سررررتبعاداإل من الناتجة الخسررررارة أو الربح تحديد عند للعمليات الدفترية بالقيمة إدراجها يتم المسررررتبعدة بالعملية

 النقد يدتول وحدة من وجزء المسرررتبعدة للعملية النسررربية القيم أسررراس على الظروف هذه في المسرررتبعدة الشرررهرة قياس

 .بها المحتفظ

 

  لقطاعيةالتقارير ا 2-3

مكونات الكيان؛ الذي يمارس األنشررررررطة التجارية التي من خاللها قد يحقق إيرادات  أحدهو  يقطاع التشررررررغيلال إن 

، انالكي ذاتاإليرادات والمصررررروفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى ب ذلك في بماتكبد مصررررروفات، يو

قرارات بشررأن  تخاذبانتظام ال هابفحص نتائج تشررغيل الكيان في التشررغيل قرارات عن الرئيسرري المسررؤولوالتي يقوم 

منفصررررررل معلومات مالية عنه.  بشرررررركل؛ كما تتوفر له به الخاص األداءالى القطاع وتقييم  خصررررررصالموارد التي ت

هي نفس السررياسررات المحاسرربية للمجموعة المبينة في  ،رير عنهااتق عملتم يالسررياسررات المحاسرربية للقطاعات التي 

 .6ينة في اإليضاح . إن تحديد القطاعات والتقارير مب2اإليضاح  
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قيات وتأجير كس والبريالعالمي للهاتف النقال واإلنترنت والتل والنظامالهاتف الثابت  من العائدتتمثل اإليرادات في  

المعدات والمبالغ الناشررررئة عن بيع معدات االتصرررراالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضررررمن األنشررررطة 

جها  درايتم إ تالنقال وخدمات اإلنترن للهاتفالعالمي  والنظامالثابتة  الخطوطإيرادات  إناالعتيادية للمجموعة. 

 .بها المسموح تخفيضاتعند تقديم الخدمة وبالصافي بعد الخصومات وال

 

 والتركيب الفعلي لمعدات االتصررراالت على المسرررتغرقالوقت  نسررربةترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أسررراس  

 التوالي.

 

هاتف لل الفعليإلى االسررتخدام  اسررتناداتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسرربقاً كإيرادات  

 العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقاً المباعة.

                        

 مقدما كإيرادات المدفوعةالبطاقات ووتحتسررررررب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المسررررررتخدم من الهواتف العمومية   

 مؤجلة.

 

الخدمات، وتدرج إيرادات اشررررررتراكات البث  التلفزيوني عبر  تأديةتدرج إيرادات ومصرررررراريف الربط البيني عند  

 الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.

 

أو كجزء من عرض  جررديررد عقرردتمنح حوافز إلى العمالء بطرق مختلفررة وتعرض على العمالء عررادة عنررد توقيع  

تم ، يحاليمة للعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل . وعندما تقدم هذه الحوافز عند توصرررررريل الخدترويجي

جات الترويحية األخرى المقدمة إلى العميل كجزء من نتتأجيل اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمتعلق بالم

 المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. ألداءطبقا  إدراجهانفس الترتيبات ويتم 

 

 واحد، يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل منتج ترويجي نتجمن م أكثرفي حالة ترتيبات اإليرادات التي تشررررررمل  

م القيمة العادلة للعناصررر الفردية اعتمادا اع بشرركل. وتحدد المجموعة منفرد عنصررراعتمادا على القيمة العادلة لكل 

 .دةحبيع عادة لكل منتج على ال بهاالتي يتم  األسعارعلى 

 

 .إستالمها في الحق يتقرر حينما األرباح توزيعات إيرادات محاسبة يتم 

     

 اإليجارات     2-5

 كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى المستأجر، تحويل يتم عندما ةتمويلي كإيجارات اإليجاراتيتم تصنيف  
 االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية.. في حين ان جميع االيجارات اإليجار عقدعلى شروط  بناءا

 
 المجموعة كمؤجر 
على الكابالت البحرية المصنفة كإيجار تمويلي  يتم إدراج اإليراد  الناتج عن منح حق اإلستخدام الغير قابل لإللغاء 

ثمارات إسرررررت قيمة صرررررافيبفي وقت التسرررررليم وموافقة العميل. ويتم إدراج تكلفة حق اإلسرررررتخدام غير قابل لإللغاء 

المجموعة في اإليجارات. يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب االيجارات التمويلية االخرى  كذمم 

نة  تأجير التمويلي على الفترات بمدي قيمة صرررررررافي اسررررررتثمارات المجموعة في اإليجارات. يتم توزيع إيرادات ال

 في مجال التأجير. القائماستثمار المجموعة المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي 

 

رة مبدأ القسط الثابت خالل فت أساسعلى  إدراجهاوالبحرية يتم  األرضيةلكابالت ل اإلرسال طاقةاإليرادات من بيع  

 العقد.

 

. ويتم معنيال لإليجار الزمنية الفترةطريقة القسرررررط الثابت على  بإسرررررتخدام إدراجهاإيرادات التأجير التشرررررغيلي يتم  

ى القيمة الترتيبات المتعلقة بالتأجير التشررررغيلي إل وإجراءالتكاليف المبدئية المباشرررررة المتكبدة في التفاوض  إضررررافة

 اساس مبدأ القسط الثابت خالل فترة التأجير. علىالمؤجر وتدرج  لألصلالدفترية 
 

 المجموعة كمستأجر
 ترة التأجيرالقسط الثابت خالل ف بمبدا الدخلالتأجير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمستحقة  اإليجارمبالغ  تحميليتم  

 أسرراسعلى  اأيضررتشررغيلي يتم توزيعها  تأجير. المنافع المسررتحقة لالسررتالم والمسررتلمة كحوافز للدخول في  المعني

  القسط الثابت على مدة التأجير.
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 إيرادات / تكاليف التمويل 2-6

قة معدل الفائدة الحقيقي هي طري إنإيرادات ومصررروفات الفوائد باسررتخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي.  إدراج متي 

مالي وتخصررررريص مصرررررروف الفوائد على مدى الفترة المتعلقة. إن معدل الفائدة  إلحتسررررراب التكلفة المطفأة إللتزام

الحقيقي هو المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية بصورة صحيحة من خالل العمر 

 المتوقع لإلقتراضات.  

  

 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية      2-7
حصيل  وكالء خصم وت ىلاالرسوم المستحقة الدفع  علىرسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية  شتملت 

بتاريخ  الء خصررم الديونوكمسرربقاً. تحتسررب الرسرروم المسررتحقة الدفع ل القيمةالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة 

وم التحصيل عند تحصيل الفواتير. تحتسب الرس التنازل عن الذمم المدينة. تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء

 الء البيع بتاريخ بيع البطاقات للوكالء. وكالمستحقة الدفع ل
 
 عمالت األجنبيةال 2-8

 

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. (1)

 

يتم تحويل األصررررول وااللتزامات النقدية المسررررجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وفقا ألسررررعار الصرررررف  (  2)

السررررررائدة في تاريخ التقرير. أرباح أو خسررررررائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة 

كة ا بمعدل الفائدة الفعال والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلبالريال الُعماني في بداية الفترة والتي تتم تسررررررويته

بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة 

صررررول من تسرررروية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرررررف السررررائدة في نهاية العام لأل

وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشررررررامل، باسررررررتثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل شررررررامل آخر 

 صافي االستثمار. تحوطتدفقات نقدية مؤهلة وأدوات  تحوطكأدوات 

 

ل العماني ة العادلة إلى الريايتم تحويل األصرررول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسرررها بالقيم (  3)

شئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية  صرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق النا سعر ال ب

مثل حقوق المسررراهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسرررائر في الربح أو الخسرررارة كجزء من 

عادلة.  تدرج فروق تحويل األصررول المالية غير النقدية مثل األسررهم المصررنفة كمتاحة للبيع ربح أو خسررارة القيمة ال

 في دخل شامل آخر.

 

ائدة في أسعار الصرف السبالتوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني  عند (4)

أسررررعار الصرررررف السررررائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم ب تحويلهابيان الدخل يتم  بنودو المالي المركز بيانتاريخ 

األخرى. إن أي شهرة ناتجة  ةالشامل اإليراداتفي  التوحيد ألجلفروق أسعار الصرف الناتجة عن التحويل  إدراج

ية  ية وأ ية أجنب ناء عمل عديالتعن اقت ية  ت جة عن عمل نات لدفترية للموجودات والمطلوبات ال لة للقيم ا عاد مة ال القي

 سعر اإلقفال.ب تحويلها ويتماالستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية 

           

ند            يان بيعع جل  ك يةفي حقوق  الواردأجنبي، المبلغ المتراكم المؤ ية  الملك ية األجنب لك العمل نةاالمتعلق بت  يتم لمعي

 مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل األخرى تحت الخسارة أو ربحفي بيان ال إدراجه

 

في العمليات األجنبية من خالل البيع، التصررفية، تسررديد  حصررتها  جزئي أو كامل بشرركل سررتبعاداإلللمجموعة  يمكن           

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

 
      

 الممتلكات واآلالت والمعدات      2-9

 والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم و خسائر انخفاض القيمة  المحددة واآلالتبنود الممتلكات  إدراجيتم  

والمعدات المحتسررررربة  واآلالتمكونات بنود الممتلكات  أحد إلحاللالمصرررررروفات المتكبدة  رسرررررملة يتمإن وجدت. 

لة . يتم رسرررمالشررراملة والعمرة رئيسررري، متضرررمنة مصرررروفات الفحص الصرررلنفموالتى يتم المحاسررربه عنها بشررركل 

 واآلالتات في بند من بنود الممتلك المتمثلةالمصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية 

 كمصروف عند تكبدها.  الدخلبقائمة  االخرىكل المصروفات  إدراج. يتم موثوق شكلوالمعدات ويمكن قياسها ب
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 )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات      2-9

ألصول ل المتوقعةأقسـاط متسـاوية على مدى األعمـار اإلنتاجية  علىتكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  شطبيتم  

 ، األعمار اإلنتاجية المقدرة هي :

    سنوات
 مباني 3-20
3-30  كابالت ومعدات إرسال 
2-20  وبرمجيات ذات صلةمقاسم هاتف ومعدات طاقة  
1-5  هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
5-14  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
3-5  أثاث ومعدات مكتبية 
3-5  سيارات ومعدات 

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

 يتم استهالك األرض بالملكية الحرة نظرا  لعمرها اإلنتاجي غير المحدد. ال 

 

لى ع وذلكلها  توقعاسررررررتهالكها على مدار العمر اإلنتاجي الم يتمالتمويلي  اإليجار بموجب بها المحتفظاألصررررررول  

 اقل. أيهما المعني اإليجارنفس اساس االصول المملوكة أو وفقا لشروط 

 

 جاهزةألصول ا تصبحإلى األصول الثابتة عندما  هاليتحو يتم ان الىيتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  ال 

 تمي ذلك ،عند األصرررل ذلكعن  اسرررتردادهاأكبر من القيمة المقدر  لالسرررتخدام. عندما تكون القيمة الدفترية لألصرررل

 . استردادها المتوقع القيمة الى فورا قيمها تخفيض

 

عند  باراإلعت في وتؤخذتحديد أرباح وخسررررررائر إسررررررتبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات وفقاً لقيمها الدفترية  يتم 

 تحديد األرباح قبل الضرائب.
 
 

 غير الملموسة الموجودات 2-10

 غير موجوداتال تكلفة. بالتكلفة المبدئي اإلثبات عند قياسرررها يتم منفصرررل بشررركل المقتناة الملموسرررة غير الموجودات 

 درجت المبدئي، اإلثبات عقب. اإلقتناء تاريخ في كما العادلة القيمة هي األعمال إندماج عملية من المقتناة الملموسررررة

غير  الموجودات .القيمة إلنخفاض متراكمة خسائر وأية متراكم إطفاء أي ناقصاً  بالتكلفة الملموسة غير الموجودات

بإسررتثناء تكاليف التطوير المرسررملة، ال يتم رسررملتها والمصررروفات المتعلقة يتم إدراجها الملموسررة المتولدة داخلياً، 

 .المصروف تكبد فترة فيفي الربح أو الخسارة 

 

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

 

 يرتقد ويتم اإلقتصرررادية اإلنتاجية أعمارها مدى على إطفاؤها يتم محددة إنتاجية بأعمار الملموسرررة غير الموجودات 

ما القيمة إنخفاض يل هناك يوجد حين ها تنخفض أن يجوز الملموسرررررررة غير الموجودات بأن دل  ءاإلطفا فترة. قيمت

 سررررررنة كل نهاية في األقل على مراجعتهما يتم محددة إنتاجية بأعمار الملموسررررررة غير للموجودات اإلطفاء وطريقة

 المتضمنة يةالمستقبل اإلقتصادية المنافع إلستهالك المتوقع النمط أو المتوقعة اإلنتاجية األعمار في التغيرات. مالية

 التقديرات في كتغييرات معاملتها ويتم مناسررررباً، هو كما اإلطفاء، طريقة أو فترة بتغيير محاسرررربتها يتم األصررررل في

 في الدخل بيان في إدراجها يتم المحدودة باألعمار الملموسرررة غير الموجودات على اإلطفاء مصرررروف. المحاسررربية

 .الملموسة غير الموجودات وظيفة مع المتمشي المصروف فئة

 

 على أو فردياً  إما سررررررنوياً  القيمة إلنخفاض إختبارها يتم محددة غير إنتاجية بأعمار الملموسرررررررة غير الموجودات 

 داتللموجو اإلنتاجية األعمار. إطفاؤها يتم ال الملموسررة غير الموجودات تلك مثل إن. النقدي التوليد وحدة مسررتوى

 في. ائماً ق يستمر المحددة غير األعمار تقييم أن سواء لتحديد سنوياً  مراجعتها يتم محددة غير بأعمار الملموسة غير

 .تقبليمس أساس على إجراؤه يتم محددة إلى محددة غير من اإلنتاجية األعمار تقييم في التغيير فإن قائماً، ليس حال

 

أو الخسررائر الناشررئة من إلغاء اإلعتراف باألصررل غير الملموس يتم قياسررها كالفرق بين صررافي متحصررالت  األرباح 

 اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل. 
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  اإلطفاء

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

 سنة 25الى  4 التراخيص
 سنوات 10 واإلختراعحقوق الطبع 

 سنوات 5الى  3من  البرامج
 

             استثمارات عقارية 2-11
 

 أرباح/ أو تحقيق  و إيجاراتالحصررررررول على إيرادات  غرضهي عقارات محتفظ بها لواالسررررررتثمارات العقارية،  

سررتثمارات المبدئي، يتم قياس اال اإلدراجتكاليف المعاملة ، وبعد  إليها، يتم قياسررها مبدئيا بالتكلفة مضررافا  رأسررمالية

اري في القيمة العادلة لالسررررتثمار العق اتوالخسررررائر الناتجة عن التغير األرباحالعقارية بالقيمة العادلة، ويتم إدراج 

 عن الفترة التي تنشأ فيها. الدخلبقائمة 

 

الت والمعدات، تصرررربح قيمته العادلة تصررررنيفه ضررررمن الممتلكات واآل إعادةعندما يتغير اسررررتخدام العقار بحيث يتم  

 . ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادةبتاريخ 
 

 المخزون 2-12
 

وصررافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وتحدد التكلفة على أسرراس الوارد أوالً  التكلفة لسررعريم المخزون وفقاً يقت تمي 

صافية القيمة ال إنصادر أوالً وتتضمن المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين، 

يعية. دية بعد مراعاة التكلفة البللتحقق هي ألسرررعار التي يمكن عندها بيع المخزون في سرررياق األعمال االعتيا قابلةال

 يتم تكوين مخصص عندما يكون ضروريا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.
 

 األدوات المالية 2-13
  

 االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاريخ نشررأتها. وتدرج كافة االصررول المالية االخرى )متضررمنة  تدرج 

االصول المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( مبدئيا بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه 

 المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية . 

 

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

 
 .حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتهت 

  بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية  المجموعةقامت

 المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير من خالل"، وإما

 بتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات، أو المجموعةقد قامت  -

يل كما لم تحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول، ولكن قامت بتحويل بتحو المجموعةلم تقم  -

 الرقابة والسيطرة على األصول.
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 )تابع( المالية غير المشتقةاالدوات  (أ)
 

تيب تر أبرمتالتدفقات النقدية من األصرررررل أو  على الحصرررررولبتحويل حقوقها في  قامت قد المجموعةتكون  حينما 

فة جوهرياً  تحتفظ لم كما بتحويل"، ولم تقم خالل من تمرير" كا  قمت لم كما األصررررررول، ملكية ومنافع المخاطر ب

المستمرة في األصول.  المجموعةاألصول إلى مدى مشاركة  إدراج، يتم األصول على والسيطرة الرقابة بتحويل

لى المرتبط ع واإللتزامالمرتبطة. يتم قياس األصررل المحول  اإللتزامات أيضرراً  جتدر المجموعةفي هذه الحالة، فإن 

ل ة التي تأخذ شرركبها. يتم قياس المشرراركة المسررتمر المجموعة إحتفظت قدأسرراس يعكس الحقوق وااللتزامات التي 

 لعوضالألصل والحد األقصى لمقدار  ةالقيمة الدفترية األصلي بينقل األ بالقيمةضمان على الموجودات المحولة، 

 .هسداد المجموعةطلب من تيمكن أن ي الذي

 

المعروضرررة بقائمة المركز المالي فقط و بشررررط ان يكون  مقاصرررة األصرررول واإللتزامات المالية بصرررافي  قيمها تتم 

لدى المجموعة حق قانوني في مقاصرررة المبالغ وتكون لديها النية في السرررداد بصرررافي القيمة او بيع األصرررل وسرررداد 

 اإللتزام في الوقت ذاته. 

 

 :  التالية لألنواع وفقا  المشتقة غير المالية األصول المجموعة تصنف 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصول  مالية
 

 إلعترافاالموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند  

فقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي عندما يتم  اإلدارةتعين  أن يجوزالمبدئي. 

 على حدة: أداة كلعلى أساس  التصنيفاستيفاء المعايير التالية، ويتم تحديد 

 

قة الغير  المعالجةيلغي أو يخفف كثيرا من  التصررررررنيف إن - من قياس الموجودات أو  تنشرررررررأ قد التيمتناسرررررر

 األرباح أو الخسائر عليهم على أساس مختلف.باالعتراف المطلوبات أو 

 

ية أو كليهما، التي تدار  - الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة من موجودات مالية ومطلوبات مال

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

 

ة على واحد أو أكثر من المشررررتقات الضررررمنية، التي تعدل بشرررركل جوهري التدفقات النقدية األداة المالي تحتوي -

 من قبل العقد. ةكون مطلوبتخالف ذلك بالتي من شأنها 

 

يتم تسررررررجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسررررررارة في بيان المركز  

يتم تسررجيل التغيرات في القيمة العادلة في صررافي الربح أو الخسررارة الناتجة عن الموجودات  المالي بالقيمة العادلة.

 أو المتكبدة في إيرادات المحققةوالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسررررررارة. تسررررررتحق الفوائد 

يرادات إ تسرررررجيل يتمالفعلي، في حين  الفائدة سرررررعرالفوائد أو مصرررررروفات الفوائد، على التوالي، وذلك باسرررررتخدام 

 الحق في الدفع. يتقرررباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما األتوزيعات 

 

 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
 درة  علىوالمق إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونأو محددة وتواريخ استحقاق محددة و  ثابتة دفعاتاالستثمارات ذات 

الستثمارات المحتفظ ا إدراجاالحتفاظ بها حتى االستحقاق، يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق. يتم 
 إدراجيمة مع خسائر انخفاض الق أى خصم بعد حقيقيبها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ال

 ل المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون االوراق المالية.. وتشتمل االصو فعليطريقة العائد الباإليرادات 
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 )تابع( االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 القروض والذمم المدينة 

 
القروض والذمم المدينة هي أصول مالية ذات دفعات ثابتة او محددة والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط. ومثل  إن

تلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها اي تكاليف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد اإلدراج 
تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها اي خسائر  المبدئي ،

في االنخفاض في القيمة. تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجارية  والذمم 
 المدينة االخرى. 

 

 النقد و ما في حكم النقد  
أقل  والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو طلبال تحت والودائع النقدية األرصدة على النقد حكم في وما نقدال يشتمل

 من دامهااستخ يتم العادلة القيمة  في التغير عن ناتجة هامة لمخاطر معرضة ليست هي والتي الحيازة تاريخ من
 .االجل قصيرة التزاماتها إلدارة المجموعة  قبل
 

 المحتفظ بها للبيع األصول المالية
 

لبيع هي تلك ل متاحةمتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. استثمارات األسهم المصنفة على أنها الاالستثمارات 
سندات الدين ب يقصدالتي ال تصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

لفترة غير محددة من الزمن ويمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة  بها سيحتفظفي هذه الفئة التي 
 للتغيرات في ظروف السوق.

 متاحة للبيع بالقيمة العادلة.القياس اإلستثمارات المالية  بعد القياس المبدئي، يتم الحقا  
غير في ( في التاألخرى ةالشامل يراداتاإلوالخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين ) األرباح دراجيتم إ

 دراجهاإاإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق  بيعالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. عندما يتم 
 تملكثناء أ الفوائد إيراداتالدخل ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى.  بيانفي  إدراجهايتم  المساهمينضمن حقوق 

رباح المحققة األ يعاتتوز إيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. ك إدراجها يتممتاحة للبيع المالية الستثمارات اإل
حق  تقرريفي بيان الدخل كإيرادات التشغيل األخرى عندما  إدراجهامتاحة للبيع يتم ال المالية اإلستثمارات تملك أثناء

يمة انخفاض ق ضمنقيمة هذه االستثمارات يتم إدراجها في بيان الدخل  الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض
زالتها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.  االستثمارات وا 

 
 االلتزامات المالية غير المشتقة )ب( 

 
 االقتراضات

بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي حصيلة إصدارها )القيمة العادلة للسعر المستلم( ناقصا  تكاليف  تدرج اإلقتراضات
المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقا  بالتكلفة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصا  تكاليف المعاملة 

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

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

 .المطفأةأم لم تصدر ، بالتكلفة 
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 االدوات المالية المشتقة  ( ج)
 

قيمها العادلة ويعاد قياسها الحقا  ب االشتقاقبالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد  مبدئيا   المشتقة المالية االدوات تدرج
نفة إال إذا كانت األداة المشتقة مص فورا الدخلتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة و . تقريرفي تاريخ كل 

 على طبيعة عالقة التحوط. يعتمد  الدخلوقت إدراجها في قائمة  فإنهذه الحالة ،   فيط ، حو كأداة ت وبالفعل
 

ية لألداة المتبق االستحقاقغير متداول إذا كانت فترة  التزامتعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو  
 شهرا . 12ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم الم من يسشهرا  ول 12تزيد عن 

  

 محاسبة التحوط 
  

ع أهداف إدارة م تحويطها يتم التي واالموربتوثيق العالقة بين أدوات التحوط   كيانقوم اليعالقة التحوط   بدايةعند 
ستراتيجيتها   االستمرارأ التحوط على أساس مبد بدايةلقيام بعدة تعامالت تحوط، باإلضافة إلى ذلك وعند لالمخاطر وا 

 مقابلةي ذات فعالية كبيرة ف تكون تحوط، تقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة ال
 .تحويطها يتم التي المورفي التدفق النقدي ل التغيرات

 
سعر الفائدة والمخصص والذي يصلح كأداة تحوط  للتدفق  لمقايضةالجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة 

مباشرة  دراجهاإ. األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفّعال يتم المساهمينفي حقوق  تأجيلهالنقدي ، فإنه  يتم 
 .  الدخلفي قائمة 

 
م فيها في الفترات التي يت  الخسارة أو الربحفي قائمة  هايتم إعادة إدراج المساهمينفي حقوق  ؤجلةالمبالغ الم إن

 . الدخلفي قائمة  تحويطها يتم التي البنود إدراج
 

عها أو مدة أدوات التحوط أو بي انتهاءالتحوط عند قيام المجموعة بفسخ عالقة التحوط أو  بمبدأمحاسبة اليتم إيقاف 
قوق في ح ومؤجلةمحاسبة التحوط. أي أرباح أو خسائر متراكمة  مبادئتستوف  تعداو ممارستها أو إذا لم  إنهاؤها

 الربحفي  نبؤتال عملية إدراجإدراجها عندما يتم في النهاية  ويتم المساهمينالملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق 
عملية  التنبؤ لم تعد متوقعة الحدوث ، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية  التي كانت  أنة . في حالالخسارة أو

 . الدخلمدرجة في حقوق الملكية يتم إدراجها فورا  في قائمة 
 
 

   البيع لغرض بها المحتفظ المتداولة غير الموجودات 2-14
محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها ك اإلستبعادتصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات 

الدفترية بشكل رئيسي من خالل بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. يتم قياس هذه الموجودات غير المتداولة 
تكاليف  ا  قيمها الدفترية والقيمة العادلة ناقص بين األقل بالقيمةمحتفظ بها للبيع كالمصنفة  اإلستبعادومجموعات 

 ع.البي
 

بيع الا فقط عندما يكون من المحتمل جد إستيفاؤها تم قد أنها علىمحتفظ بها للبيع كتعتبر معايير التصنيف 
ي ينبغي ذال بيع،بالمتاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة  اإلستبعاد مجموعةأو  واألصول

 سنة واحدة من تاريخ إعادة التصنيف. خالل مكتملبيع ك لإلدراج مؤهال  توقعه أن يكون 
 
 .للبيع كمحتفظة تصنيفها يتم حينما والمعدات واآلالت الممتلكات تستهلك ال
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 انخفاض قيمة األصول   2-15
 

 الماليةاألصول غير  (أ)
 

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

 الضريبة قبل ما دةفائ معدل باستخدام الحالية قيمته على المستقبلية النقدية التدفقات تخصم االستخدام، عند القيمة
 .لألصل المحددة المخاطرو  للنقود الزمنية للقيمة للسوق الراهن التقييم يعكس والذي المخصوم

 
 أو زيادة الئلد أي عن مالي مركز بيان تاريخ بكل تقييمها يتم السابقة بالفترات المدرجة القيمة انخفاض خسائر
 تقديرال في تغير هناك كان إذا القيمة انخفاض خسائر عكس يتم. خسائر هناك تعد لم إذا أو الخسائر نقصان

 تتعدى ال الذي المدى إلى فقط القيمة انخفاض خسائر عكس يتم. استردادها يمكن التي القيمة لتحديد المستخدم
 تدرج لم ذاإ اإلطفاء، أو االستهالك خصم بعد تحديدها، يمكن كان التي الدفترية القيمة لألصل الدفترية القيمة
 .القيمة انخفاض خسائر

 

 األصول المالية (ب)
 

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

  وان ل،لألص المبدئي االدراج بعد طرأ قد اكثر او لحدث نتيجة القيمة في االنخفاض الى يشير موضوعي دليل
 .قديرهت يمكن بشكل لألصل  المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على تأثير، له كان  الخسارة تلك حدوث

 
الدليل الموضوعي على إنخفاض قيم األصول يتضمن عدم وفاء المدين او تأخره  في السداد او التغير السالب  إن

فيما يتعلق  بالسداد وخالفه. كذلك بالنسبة الى االستثمار في اسهم األوراق المالية ، فإن التدهور الشديد او لمدة 
 عتبر دليال موضوعيا على االنخفاض في القيمة. طويلة في القيمة العادلة الى ما يقل عن التكلفة ،  ي

  
  التقاعدمنافع   2-16

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

ظفين المقدرة الناشئة كنتيجة للخدمات المقدمة من قبل المو  لإللتزاماتعندما تستحق للموظفين ويتم تكوين مستحقات 
ة فع نهايالمتداولة. بينما يتم إدراج تلك المتعلقة بمنا اإللتزاماتحتى تاريخ التقرير. يتم إدراج هذه المستحقات ضمن 

 .غير المتداولة اإللتزاماتالخدمة ضمن 
 
العمل، بالنسبة للموظفين الُعمانيين  مخاطرالمساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمين ضد  إن

 عند تكبدها. الدخلإدراجها كمصروف بقائمة  يتمم، 1991لسنة  االجتماعيةوفقا  لقانون التأمينات 
 

خطة مكافأة المنافع المحددة غير الممولة لجميع الموظفين الدائمين وفقا في باكستان  لمجموعةلشركة تابعة  تدير
ي الواردة في البيانات المالية لتغطية االلتزامات على أساس التقييم االكتوار  المخصصات تكوينلسياسة المجموعة. يتم 

 سنويا وفقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إجراؤه يتم الذي
 

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

 االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع  2-17
واضح و دون احتمال  بشكلادراجها كمصروف عندما تلتزم المجموعة  يتماالختياري للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن 

نهاء النافع م تقديمأو  الطبيعي،النهاء الخدمة  قبل تاريخ التقاعد  إمان الخطة الرسمية المفصلة م نسحابلإل واقعي
لتقليل العمالة بشكل  ةالخدم إنهاءمنافع  إن .نتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالةكالخدمة 

 ا يمكن تقديريتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كم أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجهاطوعي يتم 
 .هافيذلك بصفة موثوق ب سيقبلوا ذينعدد ال
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 مخصصات ال   2-18
 
ق، ( ناتجة عن حدث ساباستدالليةالمجموعة )قانونية أو  قبل منيتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  

ه. بل موثوق بشك االلتزاميمكن تقدير مبلغ  كماااللتزامات،  تلك تسوية المجموعة من تتطلبوالتي من المحتمل أن 
عكس تي تة بمعدل ما قبل الضريبة والعقتو من  التدفقات النقدية المستقبلية  الم بالخصميتم تحديد المخصصات 
 االلتزام. هذايمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لتقييم السوق الحالي للق

 
 الضريبة  2-19

لتشريعات وفقا  ل للضرائبيشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص 
 .المجموعة فيها تعمل التي البلدانالضريبية المعمول بها في 

 
الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام باستخدام معدالت  تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام

الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات 
 سابقة.  

 
قوق د مدرجة مباشرة في حتدرج ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنو 

 .لكيةالمساهمين، ففي تلك الحالة تدرج في حقوق الم
 

تحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية 
غ الضريبة بة.  يستند إحتساب مبللألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضري

المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة 
 أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير. 

 
د الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضه بالحد الذي ال يعو  تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول/إللتزامات

 من المحتمل معه توفر ربح ضريبي كاٍف يسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل الضريبة المؤجلة.
  

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  2-20
وتعديالته و  1974قانون الشركات التجارية لعام  أحكاممكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم 

قا  للقوانين وف احتسابهامتطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. بالنسبة للشركات التابعة، فيتم 
 ة.معنيال والتشريعات

 
 رباح  األتوزيعات  2-21

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

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

 
 الوالء    برنامج 2-22

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

مبلغ المخصص . يقدر المكونات البيع األخرىنقاط و البين  هابيع األولي يتم تخصيصالفيما يتعلق بأو المستحق 
بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو للمنتجات أو الخدمات  إستردادهالنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في ل

في  يؤخذلالخصم، بعد تعديله  قيمةعلى أساس  اإلستردادقدر القيمة العادلة للحق في تالتي تقدمها أطراف ثالثة. 
ثبات اإليرادات المؤجلة. يتم إ ضمن ويدرجلنقاط لمصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص الاالعتبار معدل 
يرادات اإل عن اجاإلفر  أيضا   التزاماتها تجاه العمالء. يتمبمجموعة الأوفت  قدهذه النقاط و  إسترداد يتماإليرادات عندما 

  .النقاط سيتم استبدال همؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أنال
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 هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس االستحقاق. إلى الدفع األتاوة تستحق

 
 العادله القيمه قياس  2-24

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

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

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

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

 
ظم المجموعة إلى تقنيات التقييم و التي تع أوفي حالة تعذر الحصول على سعر مدرج في سوق نشط ، فعندها تلج

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

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

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

معلومات  الذي يستند إلى المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب التقييم
مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل قيمها فيما 
بعد لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج السعر)الفرق( في قائمة 

تقييم مناسب على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من االحوال فلن يتم تأخير التقييم الدخل إستنادا إلى 
 بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة.

 
 إدارة المخاطر المالية     - 3

                                                                        

النقد و ما في حكم النقد والذمم المدينة والذمم الدائنة و قائمة المركز المالي تشتمل على االستثمارات  فيات المالية المدرجة األدو 
 المالية المشتقة. واألدواتوالقروض 

 
 عوامل المخاطر المالية 1- 3
 

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

 ىإل بانتظامطتها ن أنشع راإلدارة لجنة تنفيذية مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتقوم اللجنة برفع تقاري
تنفيذية والتي إلى اللجنة ال هقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ويرفع تقارير مرالب يلامجلس اإلدارة. يقوم فريق اإلدارة بتطوير أس

 ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
 

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

 دوري بحيث تعكس التغيرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
 
جراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتراجع مدى كفاية  بااللتزامعلى كيفية قيام اإلدارة  تشرفلجنة التدقيق بالمجموعة  إن بسياسات وا 

 إلشرافيا دورها في مساندتها يتملجنة التدقيق بالمجموعة  إنإطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة. 
راءات بإج االلتزامألغراض خاصة إلختبار مدى . يتولى قسم التدقيق الداخلي أعمال المراجعة الدورية و الداخلي التدقيق خالل من

 إدارة المخاطر، ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.  وضوابط
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 نظرة عامة تابع

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

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
                                                                                              

  مخاطر اإلئتمان  (1)
ئتمان هي خطر تعرض المجموعـة لخسائـر ماليـة فـي حالـة إخفـاق عميـل أو الطرف المقابل في أداة مالية من مخاطر اإل

  الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة لعمالء المجموعة واالستثمارات في أوراق مالية. 
 المدينة والذمم  المدينة األخرى  الذمم  التجارية

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

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

 

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

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

 الخصم بمبدأ لديونا تحصيل اليه تسند الذي والوكيلتحقة المحولة إليه. كافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبالغ المس
اريين مخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التج تنحصر. عليها متفق ائتمان وضوابط معايير حدود في الشركة الى يلجأ قد

 في تحصيلها. القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك فياآلخرين 
 
:  2015ديسمبر  31تقريبا ) % 30،58وكيل تحصيل الديون إلى  على اتالمستحق نسبةت غلب، التقريرتاريخ  في

عماني إلى  لايرمليون  10.5المجموعة. قدم وكيل تحصيل الديون ضمان بنكي بمقدار ب ينمدينال( من إجمالي 30.86%
( %27.08:  2015ديسمبر  31) % 25،63المجموعة. تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبة 

  . التقريرمن المبالغ المستحقة بتاريخ 
 

نة يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم  التجارية المدي والذيلالنخفاض في القيمة   االمجموعة مخصص أنشأت
الفردية  ضاتتعر علق باليتي ذلواالمدينة األخرى. المكونات الرئيسية لهذه الخسائر تتمثل في مكون  خسارة محدد  ذمموال

ي وقعت ما يتعلق بالخسائر التالجماعية التي انشأت بالنسبة الى مجموعات مشابهة من حيث االصول في الخسائرومكونات 
نسبة تاريخية عن احصائيات  السداد  بال بياناتولم يتم تحديدها بعد . يتم تحديد مخصص الخسائر الجماعية بناء على 

 .41تفاصيل مخاطر اإلئتمان المتعلقة يتم إظهارها في اإليضاح  ألصول مالية مشابهه.
 
 

 االستثمارات 

تقييم ب تعمتمع الجهات التي تو االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول فقط مخاطر ل تعرضهاتحصر المجموعة 
  وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها. ةجيد ائتمانية تصنيفات ظل وفيجيد.  ائتماني

 .41تفاصيل مخاطر اإلئتمان المتعلقة يتم إظهارها في اإليضاح 
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 مخاطر السيولة (2)

التي يتم و بإلتزاماتها المالية  المتعلقة  رتباطاتهامخاطر السيولة تتمثل في مواجهة المجموعة لمصاعب في الوفاء با إن
منهج المجموعة  في إدارة السيولة يتمثل في ضمان حصولها على سيولة  إنسدادها نقدا أو بواسطة أصل مالي آخر. 

تكبد  نسواء  في ظل ظروف  عادية أو مشّددة ، دو  استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد  –قدر اإلمكان  –كافية  
 باإلساءة الى سمعة المجموعة. جازفةمالخسارة غير مقبولة أو 

 
، ايوم 60متوفرة لديها  للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة   كافيةعلى وجود سيولة  حرص، فإن المجموعة توبالمثل

مثل:  منطقي كلبشال يمكن توقعها التأثير المحتمل للظروف القاهرة التي  باستثناء وهذامتضمنة خدمة االلتزامات المالية، 
يتم إظهارها  تفاصيل مخاطر اإلئتمان المتعلقة .ائتمانيةالكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت 

 .42في اإليضاح 
 

 
 مخاطر السوق (3)

تغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار المخاطر السوق هي مخاطر  إن
األدوات المالية،  ولذلك فإن الهدف من إدارة مخاطر  في استثماراتهاوالذي سوف يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة  األسهم

 .عائد اكبرحقيق السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، بينما يتم ت
 

 مخاطر العمالت األجنبية

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

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

 اإلقتراض رمخاط ان اال ، المدينة الذمم مقابل رئيسي بشكل تحوطها تم فقد االجنبية بالعملة الدائنة الذمم الى وبالنسبة
 .محوطة غير هي االجنبية بالعملة
 

بدرجة  باللاير العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة أساسيةفيما يتعلق بالمعامالت األخرى للمجموعة، فهي تتم بصفة 
 إن. األمريكي بالدوالر أساسيةتتم بصفة  األجنبيةان معامالتها بالعملة  حيث  األجنبيةالعمالت  اسعاركبيرة عن تقلبات 

ال توجد أدوات مالية هامة و . 1986اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي واللاير العماني ظلت بدون تغيير منذ عام 
األصول  األجنبية على تبان مخاطر العمالالدوالر األمريكي وبالتالي فإن  االدارة تعتقد  غيرمدارة بواسطة عمالت أجنبية 

  االخرى وااللتزامات ليست هامة. النقدية
      

 مخاطر سعر الفائدة
 

ثابتة لافائدة المن معدالت  كلب في المجموعة  تقترض أمواال الكياناتتتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن 
 الخزينة بالمجموعة بشكل دوري لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت الفائدة إدارةيتم تقييم أنشطة التحوط بواسطة و ة. قلبمتالو 
ضمان تطبيق إستراتيجيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية مصاريف لالمخاطر المحددة،  قابليةو 

 .43يتم إظهار التفاصيل المتعلقة في اإليضاح . مختلفة فائدة اسعار دورة خاللالفوائد من 
 

 مخاطر أسعار السوق األخرى
 

اإلستثمارات و  الخسارة أو الربحمن االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل  األسهمتنشأ مخاطر أسعار 
وفر، عوائد االستثمار من فائض النقد المت تعظيم. الهدف األساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو المتاحة للبيع

وهناك مستشارون خارجيون يساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقا  لهذه اإلستراتيجية ، فقد تم تصنيف عدة استثمارات بالقيمة 
 ة.نظرا  ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إدارتها على أساس القيمة العادل الخسارة أو الربحالعادلة من خالل 
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           27                    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في 

 
 
    )تابع( إدارة المخاطر المالية  - 3
 )تابع( عوامل المخاطر المالية 1- 3

 

 إدارة رأس المال
 
 والحفاظالسوق و من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين  قويةبقاعدة رأسمالية  االحتفاظسياسة مجلس اإلدارة هي  إن

قوق الجغرافي للمساهمين والعوائد على ح االنتشاريراقب مجلس اإلدارة كال  من و  ،التطور المستقبلي للعمل التجاري على
  .لكيةالم

دارة  العليارفع معدالت النمو طريق  عنن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيإن اإلدارة على ثقة من قدرتها  وا 
بخالف  ،مال رأس ال علىالمفروضة  ةخارجيالمتطلبات ال الىالتابعة  العمانية. ال تخضع الشركة أو شركتها ةذر حتكاليف 

 وتعديالته. 1974متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 
 

 تقدير القيمة العادلة 3-2
 

 استثمارات 

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

 
 المشتقة المالية األدوات

فرق بين سعر ية المقدرة على أنها الإن القيمة العادلة لمبادلة سعر الفائدة تقاس بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبل
الفائدة التعاقدي ومنحنى ليبور السائد الستحقاقات العقد المتبقية والمخصوم بناءا على منحنى ليبور المشتق من منحنى 

 العائد.
 

 األصول وااللتزامات المالية 

 .حد المرحليالمو  المركز المالي بيان في الواردةالقيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية 
 .45التفاصيل المتعلقة بالقيمة العادلة يتم إظهارها في اإليضاح 

 
 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 4

يتم اإلبالغ  يتتؤثر على األصول وااللتزامات المالية ال وافتراضاتيتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام تقديرات 
بشكل اساسي على  مبنية تكونالتقديرات و والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة.  التقريرعنها في تاريخ 

ن أن من الممكو درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح ،  تضمنالتي تو العديد من العوامل  بشأن افتراضات
 في االلتزامات واألصول المقدرة. مستقبليةتغيرات  إلي يؤدي بماقديرات اإلدارة تختلف النتائج الفعلية عن ت

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

 .  الراهنة األوضاع ضوء فييعتقد أنها معقولة الحدوث 
 

 المدينة الذمم تحسابا قيمة انخفاض
يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل 
المبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفردية غير 

كنه مضى تاريخ استحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاريخ االستحقاق وبناءا الهامة، ول
  على معدالت االسترداد التاريخية .

 125.588: 2015ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 134،093المدينة للمجموعة  التجارية، بلغت قيمة الذمم التقريربتاريخ 
 48.469:  2015ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 49،126 قيمتها المنخفضةمليون لاير عماني(، وبلغ مخصص الديون 

 يانبمليون لاير عماني(، أي فروق بين المبالغ المحصلة فعليا  في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلها يتم إدراجها في 
 .المرحلي الموحد الدخل
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           28                    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في 

 
 )تابع( والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 4
 

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

ر على أساس الهامة ، يتم إجراء هذا التقدي الفردية. بالنسبة للمبالغ للتحققصافي القيمة القابلة بتقدير  عملمتقادما يتم 
لى نوع عمل مخصص بناء ع يتمة ، و او متقادم قديمةغير الهامة ، ولكنها  الفرديةفردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ 

  المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقا  ألسعار البيع التاريخية.
 

مليون لاير عماني(  12.720:  2015ديسمبر  31مليون لاير عمانـي ) 14،618، بلغت قيمة المخزون التقريربتاريـخ 
مليون لاير عماني(،  4.392:  2015ديسمبر  31اني )مليون لاير عم 4،192وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

  .الدخلجها في قائمة في القوائم المالية يتم إدرا مدرجهتحصيلها في فترات مستقبلية والمبالغ ال يتم تىأي فـروق بين المبالغ ال
  الشهرة قيمة انخفاض
 .8قيمة الشهرة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح  إلنخفاض

 
 األتاوة
 (1)ج( ) 40الرجوع إلى اإليضاح  الرجاء

 
   للممتلكات والمعدات واالآلت هر اإلنتاجياعماأل

يتم تحميل مصروف اإلهالك من اجل توزيع تكلفة االصول على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها . يتم احتساب العمر 
  التقديرات. باستخدام أفضل العادي واإلهتراءاإلنتاجي وفقا  لتقدير اإلدارة لعدة عوامل، مثل دورة التشغيل وبرامج الصيانة 

 
 الضرائب

توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر 
إلى مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية 

ل قبل لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة الدخواالفتراضات، أو تغييرات في المست
 ، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمساتمخصصات بتكوين الشركة تقوموالتي سجلت بالفعل. 

سابقة  ضريبية لربوط الخبرةتلفة، مثل على عوامل مخ يستند المخصصات تلك. مقدار للشركةالضريبية  للربوطالنهائية 
 الضرائب. دائرةوتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية 

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

ر التي يمكن إستخدامها. يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرارات هامة من أجل تحديد قيمة األصول الضريبية المتاحة مقابل الخسائ
المؤجلة التي يمكن إدراجها، بناءا  على الزمن والمستوى الممكن لألرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة مع إستراتيجيات 

 الخطة الضريبية المستقبلية.
                                                                                                                                       

           التقارير القطاعية  - 5
 

قطاعات التشغيل. يتطلب  : 8المعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموعة موضحة أدناه وفقا  لمعيار التقرير المالي الدولي 
تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم  8معيار التقرير المالي الدولي 
وجد تغيير في وتقييم أدائه. ال ي للقطاعالموارد  خصيصعن قرارات التشغيل لت الرئيسيمسؤول المراجعتها بانتظام من جانب 

 ات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد التقرير الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع.تقارير قطاع
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           29                    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في 

 
 التقارير القطاعية )تابع( - 5
 

  التي تجني منها القطاعات إيراداتهاالمنتجات والخدمات 
 
 كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: 2016 يونيو 30كما في  

 

 وأخرى الثابت الخط
 

 تقديم خدمات االتصاالت الدولية والمحلية من الخطوط الثابتة بما في ذلك إيجارات وتركيبات الهواتف الثابتة  وخدمات
االنترنت )خطوط ثابتة وأخرى( والخدمات المقدمة من قسم تجارة الجملة. يتضمن هذا القطاع أعمال خدمات شركة وورلد 
كول المحدودة لالتصاالت والتي تمارس أنشطة تقديم خدمات الهاتف الثابت الالسلكي وعمليات االتصاالت الدولية والهواتف 

 اكستان.العمومية وخدمة كوابل التلفزيون بدولة ب
 

 المتنقل الهاتف
تشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقا  واآلجلة الدفع وتأجير المعدات والمبالغ الناشئة عن بيع 

  معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة )الهاتف المتنقل(.

         

 واإليرادات القطاعية  النتائج

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

   2016 يونيو 30المنتهية في  للفترةكانت نتائج القطاعات المبيعات بين القطاعات وفقاً ألسعار السوق السائدة.  احتسابيتم 

 كما يلي:
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

 
 المجموع

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

     اإليرادات

 271.625 - 164.772 106.853 مبيعات خارجية
 - (49.445) 3.645 45.800 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 271.625 49.445 168.417 152.653 مجموع اإليرادات
  

 

 

 

 

 

 

 
 72.364 - 32.619 39.745 نتيجة القطاع

 2.250    التمويل إيرادات

 (871)    التمويل تكاليف

 1.239   غير تشغيلية أخرى   إيرادات

    _________ 

 74.982    الربح قبل الضريبة
 (9.293)    الضريبة

    _________ 

 65.689     الفترةربح 
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 المرحليةحول البيانات المالية الموحدة  ايضاحات
  2016 يونيو 30 في كما

                               

 التقارير القطاعية )تابع( - 5

 )تابع( القطاعية واإليرادات النتائج
 
 

 
 

       30 

 يونيو 30 كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهية فييتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة. 
 كما يلي: 2015

الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 

 التوحيــــــــد

 

 المجموع

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

     اإليرادات

 256.558 (77) 163.032 93.603 مبيعات خارجية

 - (41.500) 4.153 37.347 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 256.558 (41.577) 167.185 130.950 مجموع اإليرادات
  

 
 
 

 
 

 
 

 65.923 - 46.001 19.922 نتيجة القطاع

 1.320    التمويل إيرادات
 (2.161)    التمويل تكاليف

 3.926   غير تشغيلية أخرى   إيرادات
    _________ 

 69.008    الربح قبل الضريبة

 (12.170)    الضريبة
    _________ 

 56.838    ة فترربح ال
          

 
 

 كما يلي:  الموحد المرحلي الدخل بيان فيالمدرجة  2016 يونيو 30المنتهية في  للفترةكانت بنود القطاع األخرى 
  

 

الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى

 

الهاتف 

 المتنقل

 

 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
    

 45.226 23.406 21.820 استهالك

 4.055   2,367 1.688 إطفاء

    
    

 
 

 كما يلي:الموحد المرحلي   الدخل بيان فيالمدرجة  2015 يونيو 30كانت بنود القطاع األخرى للفترة المنتهية في 
الهاتف الثابت   

 وأخــــــــــرى
 

الهاتف 
 المتنقل

 
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
    

 40.115 17.905 22.210 استهالك
    

 3.238 1.278 1.960 إطفاء 
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 المرحلية الموحدة المالية البيانات حول ايضاحات

 31                                      2016يونيو  30كما في  

 

 التقارير القطاعية )تابع( - 5

 )تابع( القطاعية واإليرادات النتائج

 

 ي:يل ذلك التاريخ هي كما فيالمنتهية  للفترةوالمصروفات الرأسمالية   2016 يونيو 30القطاع في والتزامات  أصول

 
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 

 التوحيــــــــــــد

 

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

68,3941 أصول    240,402 1,03106  765,801 

438,156 التزامات   76,080 7,038 239,55

6 

 73,756 - 28,164 45,592 رأسمالية مصروفات
  

 والمصروفات الرأسمالية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ هي كما 2015 ديسمبر 31القطاع في والتزامات  أصول
 ي:يل

الهاتف الثابت  
 وأخــــــــــرى

 
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

 
 المجموع

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

 793،194 133،337) 264،725 395،132 أصول  

 287،827 13،776 100،676 173،375 التزامات 

 144،068 - 82،228 61،840 رأسمالية مصروفات

 

 غة التقرير الفرعياصي

يتم تقديم التقرير الفرعي اعتمادا على المناطق الجغرافية. ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع األصررول والتي ال تختلف 

 .العميل لموقععن الدخل وفقا 
 

 

 

     2016 يونيو 30في 

 

 

 سلطنة عمان

دولة باكستان 

 ودولة سريالنكا

 

تسويــــات 

 التوحيد

 

 

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

 271,625 - 1,602 270,023 القطاع اإلجمالية ايراداتمجموع 

70654,8 أصول    4,900 06,0311  765,801 

 73,756 - - 73,756 رأسمالية مصروفات

 
 

     2015 يونيو 30في 

 

 سلطنة عمان

دولة باكستان 

 ودولة سريالنكا

تسويــــات 

 التوحيد

 

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

 256.558 (77) 3.579 253.056 القطاع اإلجمالية ايراداتمجموع 

 812.868 140،439 66،527 605،902 أصول  

 62.008 - 948 61.060 رأسمالية مصروفات
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 32             الموحدة المرحلية  المالية البياناتحول  إيضاحات

 2016 يونيو 30في كما  

 

                   

 املمتلكات واآلالت واملعدات -6
 

 
 

 المجموع

 أعمال
 قيد رأسمالية
 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 
 مكتبيـــــــــة

 
 التحتيه البنيه

 الشبكه ومعدات

  
 

 مباني

أرض 
بالملكية 

 الحـــــــــــــرة

 

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

 تكلفة       
 2016 يناير 1 1.125 79.667 1.012.237 33,106 5,593 68,437 1.200.175

 إضافات - - 1.136   16 2040 70,128 73.320

- (72.631)  - 1,193 
  تحويالت - 782 70.656

82 (1.355) - (1,716) 
 أخرى أصول إلى تحويالت - -                 3.153

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - (4.866) 5.632 (719) (47) - -

  تاستبعادا - - (49.023) (61) (926)       - (50,010)
        

     2016 يونيو 30ى ف 1.125 75.593 1.043.791 31.819 6.660 64.579 1.223.567
        

 استهالك       

   2016 يناير 1 - 45.293 660.304 29.556 1.730 - 736.883

 للفترةالمحمل  - 1.947 41.742 882 655 - 45.226

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - - 3.065 (1.628) - - 1.437

 استبعادات - - (39.566) (61) (926) - (40.553)

 تصنيف إعادة - (1.455) 2.217 (715) (47) - -
        

      2016 يونيو 30ى ف - 45.785 667.762 28.034 1.412 - 742.993

        

 صافي القيمة الدفترية في       

 (   مدققة)غير  2016 يونيو 30 1.125 29.808 376.029 3.785 5.248 64.579 480.574

        

 

 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 33             الموحدة المرحليةالبيانات المالية ايضاحات حول 

 2016يونيو  30في  كما 

 

 

 

                   

 

 واآلالت والمعدات )تابع(الممتلكات  -6

 الموحدة الحركة  في الممتلكات واآلالت والمعدات
 
 

 المجموع

 أعمال
 قيد رأسمالية

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 

 مكتبيـــــــــة

 
 التحتيه البنيه

 الشبكه ومعدات

  
 

 مباني

 
أرض بالملكية 

 الحرة

 

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

 تكلفة       
 2015 يناير 1 1.199 77.898 1.017.620 35.416 3.862 60.542 1.196.537

 إضافات - 17 6.445 103 303 55،140 62،008
  تحويالت - 2،001 56،112 1.337 - (59،450) -
 أخرى أصول إلى تحويالت - - - - - (1،657) (1،657)
 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - (4) (334) (5) (4) (12) (359)
  تاستبعادا - (757) (14.108) (3،171) (695) - (18.731)

 2015 يونيو 30ى ف 1199 79،155 1،065،735 33،680 3،466 54،563 1،237،798

 استهالك       

 2015 يناير 1 - 42.483 654.608 31.684 2.394 - 731.169

 للسنةالمحمل  - 2،048 36،665 1،158 244 - 40،115

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 24 (253) 111 35 - (83)

 استبعادات - (680) (8،746) (3،170) (624) - (13،220)

 تصنيف إعادة - - 47 (47) - - -
        

     2015 يونيو 30ى ف - 43،875 682،321 29،736 2،049 - 757،981

        

 صافي القيمة الدفترية في       

 )غير مدققة( 2015 يونيو 30 1.199 35،280 383،414 3.944 1،417 54،563 479،817

        

 



                                  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

 

         34                      إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في 
 
 استثمارات عقارية     - 7

  
 المدققة  غير المدققة 
 ديسمبر  31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 87 140 رصيد افتتاحي
 56 - العادلة القيمة تعديل

 (3) - صافي فروق تحويل العملة األجنبية
   
 140 140 
   

 
 الشهرة - 8
 

 مدققةال المدققة غير 
  ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016    2015 
 ألف ر.ع ر.ع ألف 
  

   
 14.735 - رصيد افتتاحي

 اثر فروق تحويل العملة األجنبية
 االجنبية العملة تحوي فروق تاثير

- (13.925) 
 - (810) 
 - - 
   

  

  
 
 

 
 

         األصول األخرى غير الملموسة 9
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 تراخيص

حقوق 
ملكية 
 فكرية

وبراءة 
 اختراع

 
 
 

 برامج
 حاسب آلي

 
 

 تكاليف
 حيازة

 المشترك

 
 
 
 

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

      التكلفة
 85.684 161 22.027 8 63.488 2015 يناير 1في 

 10.566 - 2.909 - 7.657 السنة خالل اإلضافات
 (2.718) - (2.718) - - تحويالت
 (8.382) - (64) (8) (8.310) تعديالت

 (52) - 52 - - تصنيف اعادة
 

 األجنبية العمالت تحويل فروق صافى
 

297 
 
- 

 
(2) 

 
- 

 
(299) 

      
 84.799 161 22.100 - 62.538 )المدققة(2015 ديسمبر 31في 
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 تراخيص

حقوق 
ملكية 
 فكرية

وبراءة 
 اختراع

 
 
 

 برامج
 حاسب آلي

 
 

 تكاليف
 حيازة

 المشترك

 
 
 
 

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

 84.799 161 22.100 - 62.538 2016 يناير 1 في

 436 - 436 - - الفترة خالل إضافات

 (1.437) - (1.437) - - المشطوبة
      

  2016يونيو  30 في

 (المدققة)غير 
 

62.538 

 

- 

 

21.099 

 

161 

 

83.798 
      

      اإلطفاء

 55.617 161 18.593 7 36.856 2015 يناير 1في 

 سنةالمحمل خالل ال

 المشطوبة

 (9)القيمة انخفاض خسائر

4.798 

- 

(3.662) 

- 

- 

(6) 

2.363 

(2.718) 

(40) 

- 

- 

- 

7.161 

(2.718) 

(3.708) 
 (54) - (54) - - تصنيف اعادة

 

  صافي فروق تحويل العمالت األجنبية

 

 (121) 

 

(1) 

 

(2) 

 

- 

 

(124) 
      

 56.174 161 18.142 - 37.871 )المدققة( 2015 ديسمبر 31في 
      

 56.174 161 18.142 - 37.871 2016 يناير 1 في

 4.055 - 1.225 - 2.830 للفترة المحمل

 (1.437) - (1.437) - - تصنيف اعادة
      

 58.792 161 17.930 - 40.701 (المدققة)غير  2016 يونيو 30 في
      

      صافي القيمة الدفترية
 25.006 - 3.169 - 21.837 (المدققة)غير  2016 يونيو 30 في
      

 28.625 - 3.958 - 24.667 )المدققة( 2015ديسمبر  31في 
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                                    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 36          2016 يونيو 30كما في 

 في شركات شقيقة  راستثما - 10

 

فيما يلي نصــيب الشــركة في األرباح الالحقة على االســتحواذ والقيم الدفترية لالســتثمارات في الشــركات الشــقيقة      (أ)
: 

 المدققة  غير المدققة  
  يونيو 30 

2016 
 ديسمبر  31

2015 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

 9.399 9.381 اإلفتتاحيالرصيد 
 809 701 النتائج منالحصة 

    (827) (687) مستلمةتوزيعات أرباح 
 9،381 9,395 اإلقفالرصيد 

   

 

القيمة العادلة الســـتثمار الشـــركة األم بالشـــركة الُعمانية لأللياف البصـــرية ش.م.ع.ع ، المدرجة بســـوق مســـقط       (ب)
ــلغ  ــاني ) 12.849.875لألوراق المالية. تبـ ـــ ــال ُعمـ ـــ مقارنة   ُعماني( لاير 13.505.218:  2015ديسمبر  31ريـ

لاير عماني(. تم تحديد القيمة  3.445.511 -2015ديســــــــــمبر  31عماني ) لاير  3.445.511مع تكلفة قدرها 
 .1العادلة بموجب المستوى 

 

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

 

 

 

 أصول 

 

 التزامات

 

 نسبة أرباح إيرادات

 الحيازة ر.عألف  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     % 

          2016 يونيو 30ى ف

 40.96 1,532 14,842 23,162 41,082 الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

      ش.م.ع.ع

 45 136 3,535 984 2,871 خط المعلومات ش.م.م

      

          2015 يونيو 30ى ف

 40.96 522 9،855 20،384 37،254 الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

      ش.م.ع.ع

 45 85 2،737 555 2،204 خط المعلومات ش.م.م

      

          2015ديسمبر  31ى ف

 40.96 1.608 22.563 19.946 37.902 الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

      ش.م.ع.ع

 45 340 6.290 862 2.613 خط المعلومات ش.م.م
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         37                      إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في 

 

 األصول المالية األخرى - 11

 

 غير المتداولة المتداولة 

 غير 

 مدققةال

 مدققةال مدققةال غير مدققةال

 يونيو 30 

2016 

 ديسمبر 31

2015 

 يونيو 30

2016 

ديسمبر  31

2015 

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

    الخسارة أو الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

     

     مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  أصول

 29.507 30.146 - - )أ( الخسارة أو الربح

 - - 24.442 28.290 االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة )ب(

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالتكلفة 

 1.825 2.965 - - صندوق استثمار مشترك )ج(

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالقيمة العادلة 

 238 231 319 319 استثمارات مدرجة

     

     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 11.420 11.000 6.371 1.420 سندات )د(

     

     بالتكلفة األجلودائع طويلة 

 4 4 - - ودائع لدى مؤسسات مالية

 - - 125 125 )هـ( ضمانودائع 

 10.000 10.000 42.455 7.000 ودائع ثابتة بالبنوك )و(

 127 127 - - أخرى

     األجلذمم مدينة طويلة 

 334 334 - - ذمم تجارية مدينة

     

     قروض محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 15 15 52 52 قروض وسلفيات للموظفين )ز(

     

 37.206 73.764 54.813 53.470 
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          38                     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في 

 

 )تابع( األصول المالية األخرى - 11

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

 في كما
ديسمبر  31

2015 

خالل  الحركة
 الفترة

 األرباح
 في المدرجه
الربح أو 
 الخسارة

القيمة الدفترية 
 في كما
 يونيو 30

2016 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ع.ألف ر ألف ر.ع 

     غير مدرجة
 10.624 331 - 10.293  اسهم

 5.100 (7) - 4.657 مالية بدخل ثابت  أدوات
 14.422 (345) 660 14.557 ق استثمار مشتركةيداصن

     
 29.507 660 (21) 30.146 

     

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  (ب)

تمثل االسرررررتثمارات المحتفظ بها للمتاجرة األوراق المالية المتداولة في السررررروق. يتم تقييم هذه االسرررررتثمارات وفقاً  

 .التقريرلسعر التداول بتاريخ 

 استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة  )ج(

درج تو،  مدرجة غير كيةمل وادواتتمثل االسررتثمارات المتاحة للبيع االسررتثمارات في صررندوق اسررتثمار مشررترك 

 .ناقص إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة هذه االستثمارات بالتكلفة

 االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق )د( 

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

 مدققةال
 يونيو 30

 
  مدققةال

 ديسمبر 31

  

 اإلستحقاق الفعلي الفائدة معدل 2015 2016 
 )سنة(  )سنويا(  ألف ر,ع ألف ر.ع متداولة

     
 2016 %8 5.771 - سندات

     
 2016 %4.5 600 - ثانوية مالية أوراق

 ثانوية ماليةسندات  
 

1420 - 5,5% 2017 

     
 تداولةم غير
 

    

 2018 %5.757 5.000 5.000  ثانويةمالية  أوراق
 إسالمية صكوك
 إسالمية صكوك

1.000 
1.000 

1.000 
- 

5% 
8.5% 

2018 
2021 

 2017 %5.5 1،420 - ثانوية مالية سندات
 2019 %4 1.000 1.000 ثانوية مالية أوراق
 2017 %6،5 2.000 2.000 ثانوية مالية أوراق
 2021 %5،5 1.000 1.000 ثانوية مالية أوراق
 
 

     

 12.420 17.791   

  ضمانودائع  )هـ(

 مختلفة. مستندية اتاعتمادوضمان  خطاباتالبنوك مقابل  الودائع لدى على الضمانمل ودائع تتش 

 الودائع الثابتة  )و( 

 %3) %3.25على هذه الودائع  السنوية الودائع الثابتة بالبنوك التجارية. ويبلغ المتوسط المرجح للفائدة إيداعيتم  

 (.2015عام 

 القروض والسلفيات إلى الموظفين )ز(

 إلدارةافوائد وتتضررمن السررلفيات إلى موظفي  وبدونتمنح القروض والسررلفيات إلى الموظفين دون اخذ ضررمانات  

 (.لاير عماني مليون 0.017:  2015لاير عماني )عام  مليون 0.017 لشركات التابعة بمبلغا إحدىالعليا ب
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          39                      يضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

           2016 يونيو 30كما في 
 
 مخزون  - 12

 مدققةال غير 
 يونيو 30

  مدققةال
 ديسمبر 31

 2016 2015 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 10.481 10.579 مخزون وقطع غيار
 2.239 4.039 وأجهزة هاتف نقالبطاقات مدفوعة األجر مسبقاً 

   
 14.618 12.720 
   

 (4.392) (4.192) مخصص تقادم المخزون
   
   
 10.426 8.328 
   

   
   

 حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:         
المدققة  غير 

 يونيو 30
  المدققة

 ديسمبر 31
 2016 2015 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 3.128 4.392 الرصيد اإلفتتاحي
 1.275 15 خالل الفترة / السنة   المحمل
 - (144) عنه خالل السنة  المفرج

 - (71) السنة/  الفترةخالل  المشطوب
 (11) - االجنبية العملة تحويل فروق صافي

   
 4.392 4.192 رصيد اإلقفال

   
 
       خرىاألمدينة ال  ذممالمدينة وال التجاريةذمم ال - 13
 

المدققة  غير 
 يونيو 30

  المدققة
 ديسمبر 31

 2016 2015 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 58.807 58.815 مبالغ مستحقة من عمالء
   مبالغ مستحقة من شركة 

 38.767 40.975 .م.ع.عشُعمان لالستثمارات والتمويل 
 27.243 33.265 مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

 771 1.038 ذمم مدينة أخرى 
   

 134.093 125.588 

 (48.469) (49.126) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

 84.967 77.119 

 3.657 3.657 االتصاالت لتنظيم العامة الهيئة مع ودائع

 4.721 4.267 مقدماً   مدفوعة مبالغ

   

 92.891 85.497 

 
 (.2)ب( ) 41 باإليضاحالحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة 
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        40                       إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في 
 
 

         رأس المال وتوزيعات األرباح - 14
: 2015ديسمبر  31سهـم عـادي ) 750،000،000  علىرأس المال المصرح به والمصدر  شتملي

لاير عماني( مدفوعة بالكامل.  0،100:  2015ديسمبر  31لاير ُعماني ) 0،100( قيمة كل منها 750،000،000
م. خفضت 2005يناير  18بتاريخ  3/2005ووفقاً للقرار الوزاري الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 

لاير ُعماني. بالنسبة إلى مساهمى الشركة األم الذين  0،100القيمة االسمية لكل سهم من لاير ُعماني واحد إلى 
 من أسهم الشركة األم في تاريخ التقرير كما يلي: %10ن يملكون نسبة ال تقل ع

    2016 يونيو 30  2015ديسمبر  31
  عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة %
     

 حكومة سلطنة ُعمان 382.500.000 51 382, 000, 000 51
 

 2016مارس  24وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ  ، 2015بالنسبة الى العام 
 2015لاير عماني للسهم عام  0،075لاير عماني للسهم الواحد ) 0،060على توزيعات أرباح نقدية نهائيه بمبلغ 

 (.2015مليون لاير عماني عام  56.25ليون لاير عماني )م 45(  قيمتها 
 

أرباح نقدية مرحلية  اتتوزيع على 2016 أغسطس 14 في المنعقد اإلجتماع في الشركة إدارة مجلس وافق
)  عماني لاير( قيمتها ...... 2015 يونيو 30لاير عماني للسهم :  0،055عماني للسهم الواحد )  لاير.. بمبلغ.....
 (.2015 يونيو 30: عماني لاير مليون 41،25

 
 القانوني حتياطياال - 15

لحساب هذا  من أرباح السنة %10نوياً م وتعديالته، تُجنب س1974وفقاً لقانون الشركات التجارية الُعماني لسنة 

هذا  . المعني بالكيان الخاص المدفوعثلث رأس مال  األقل على يساويرصيده المتراكم  صبححتى ي االحتياطي

 المال المدفوع للشركة، اوقفت الشركة التحويل وحيث يساوي االحتياطي ثلث راس غير قابل للتوزيع. االحتياطي

 الى هذا الحساب.

 

 ختيارياال حتياطياال - 16

 احتياطيا السنوية إلى أرباحه من صافي %10 األم ، تحول الشركة5/2000ت/16وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 

صف جاوز االحتياطي ن وحيثنصف رأس مال المدفوع الخاص بالكيان المعني  يساويقابل للتوزيع حتى  اختياري

 اوقفت الشركة التحويل الى هذا الحساب.  ، األقل علىراس المال  المدفوع للشركة 

 

 مساهمة رأسمالية   -17

الهاتف النقال  اتصررراالتم، أصررردرت هيئة تنظيم االتصررراالت تراخيص للمجموعة لخدمات 2004فبراير  11في 

 سنة على التوالي. 25و  15لمدة و لاير عماني 200،000 لاير عماني و 500،000قدرها  والثابت بتكلفة

 

، والتي 2004فبراير 11مسرررتقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  اسرررتشررراريةعينت المجموعة مؤسرررسرررة 

 مليون لاير عماني تقريباً. 44،881حددت القيمة العادلة لتراخيص الهاتف الثابت والنقال مبلغ  

 

شررررركة  على قسرررريطب كان كماقيمة السرررروق المفتوح التقديرية للتراخيص وفقاً لبنودها الحالية  تم التقييم بناء على

جديدة تحصررل على التراخيص. السرربب وراء تبني فرضررية "شررركة جديدة" هو التفرقة بين قيمة التراخيص وقيمة 

فإن القيمة الملحقة بالتراخيص ليسررت "قيمة  عليه بناء و ،األصررول غير الملموسررة األخرى التي تملكها المجموعة

 خاصة" بالمجموعة عن التراخيص وال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تمتلكها المجموعة.

            

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

مليون لاير عماني والتي تم إدراجها ضررررررمن حقوق الملكية كمسرررررراهمة رأسررررررمالية غير قابلة  44،181درها وق

 للتوزيع. 
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       41                        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2015 يونيو 30كما في   

 

 تحويل العمالت األجنبية  احتياطي - 18

ملة المالية من ع البياناتتوحيد  عندلتزامات إلوا األصرررررولفروق سرررررعر الصررررررف المتعلقة بتحويل  تسرررررجيليتم 

 بية.تحويل العمالت األجن احتياطيفي  ةالتشغيل للشركة األجنبية التابعة للمجموعة إلى الريال العماني مباشر

 

 احتياطي القيمة العادلة  -19

الي المعاد الم األصرررلينشرررأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم األصرررول المالية المتاحة للبيع. وعندما يتم بيع  

نخفاض قيمة . عند االدخل بيان في بالفعل بيعه تم قد الذي األصررلجزء االحتياطي المتعلق بذلك  إدراجتقييمه، يتم 

 .الدخل بيان فياالصل المالي المعاد تقييمه، يتم ادراج جزء االحتياطي المتعلق بذلك االصل 
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 42           البيانات المالية الموحدة المرحليةإيضاحات حول 

 2015 يونيو 30كما في  

 

  قتراضاتاإل - 20
 المتداولة    

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

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

 غير    
 مدققةال
 يونيو 30

  مدققةال
31 

 ديسمبر

 غير
 مدققةال
30 
 يونيو

  مدققةال
31 

 ديسمبر

الفائدة  معدل  العملة الموحدة
 اإلسمية

 سنة
 اإلستحقاق

2016 2015 2016 2015 

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

       

 لاير بنكى قرض
 عمانى

-2017 أشهر 3
2019 

1.483 1.150 6.550 7.331 

 %2.5ليبور+  
 %5)مستوى 

 (سنويأ

     

روبية  األجل طويلقرض 
 باكستانية

+  كيبور واحد شهر
 3و  سنوياً  3%

+  يبورأشهر ك
 سنوياً  0.5%

 و 2016
إيض2018
  2 و1 (أ) اح

161 161 319 319 

 
 األجل طويلقرض 

دوالر 
 أمريكي

أشهر  3
 %3.25ليبور+

2022 
 3 أإيضاح 

13.667 13.667 - - 

 قابلة ممتازة أسهم
 للتحويل

دوالر 
 أمريكي

 6.634 - - - (ب) إيضاح سنوياً  5،9%

تمويل  اتشهاد
 3-ألجل

روبية 
 باكستانية

      أشهر 6

 - - 5.467 5.467 )ج(2021 %1،60يبور +ك  
 قصيرةض وقر

  األجل
روبية 

 باكستانية
      أشهر  6إلى  3

إلى  %1.5+كيبور  
 سنويا 4%

- 2.047 2.047 - - 

 على سحب
 المكشوف

 لاير
 عمانى

      أشهر 3

 %2.5ليبور+  
 % 5)مستوى 

 سنويا(

- 449 524 - - 

        
 إيجار اتالتزام

 تمويلي
روبية 

 باكستانية
أشهر كيبور +  6

2.5%  
     

 6 6 5 5 - سنوياً   
 إيجار اتالتزام

 تمويلي
 لاير

 عمانى
 305 286 36 38 - سنوياً  6،5%

        

     23.317 23.057 7.161 14.59
5 
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 43       إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في  

 

 ) تابع ( قتراضاتاإل - 20

 

 قرض طويل االجل )أ(

 28قسطا شهريا تنتهي في  23مليون روبية باكستانية الذي يتم سداده على  50المحدود بمقدار  SONERİ قرض من البنك (1
سنويا ويدفع شهريا. إن سعر الفائدة خالل الفترة على الرصيد  ٪3. ويحمل فائدة شهر واحد كيبور باإلضافة إلى 2016فبراير 

( سنويا. إن القرض مضمون عن طريق االتفاق ٪13.97إلى  ٪12.84: 2015) ٪12.09إلى  ٪9غير المسدد يتراوح بين 
 .بالتساوي برهن مشترك على األصول الثابتة الحالية والمنقولة

مليون روبية باكستانية تم الحصول عليها من خالل اعادة هيكلة تسهيالت تمويل  125يمثل هذا تسهيالت قرض ألجل بقيمة  (2
على الرصيد غير  سيحمل الذي الهامش معدل. 2018يوليو  31شهري تنتهي في  قسط 43سدد على تاآلن  يجارية ، وه

كل ثالثة أشهر. تم  هاإسترداد ويتمنقطة أساس  50أشهر كيبور +  3كون يسوف  2015أبريل  1 من إعتبارا  المسدد 
 ومبنىي ضاألصول المتداولة والثابتة الحالية والمستقبلية باستثناء األرا على بالتساويالمشترك  الرهنمن خالل  ضمانها

 .٪25الشركة مع هامش 
 

مليون دوالر أمريكي من البنك الوطين العماين ش م ع ع والبنك األهلي ش م ع ع مع  35وقعت الشركة التابعة يف باكستان على تسهيالت قرض مشرتك بالعمالت األجنبية مبقدار 
مَّل بواقع متوسط ثالثة أشهر للسعر السائد 2017سبتمرب  30نوي ابتداءاً من قسط ربع س 16املنظم الرئيسي كونه البنك الوطين العماين. وسيتم سداده يف  . الربح يدفع ربع سنوياً، وُيح

ساري سنويا. لضمان التسهيالت، مت تقدمي ضمان شركة من الشركة األم. يظل هذا الرتتيب  ٪1.5سنويا ورسوم مراقبة بنسبة  ٪1.75بني البنوك يف سوق لندن )ليبور(، باإلضافة إىل 
الوة على ذلك، فقد فشلت الشركة تفاقية التسهيالت. وعاملفعول حىت يتم سداد مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف التسهيالت. كما يف تاريخ بيان املركز املايل، إن الشركة التابعة خمالفة إل

الذي أدى إىل جمموعة بنوك تحعدِّل املستحق الدفع مقابل رصيد حساب إحتياطي خدمة الدين )  2016 يونيو 30التابعة بدفع الفائدة مقابل هذه التسهيالت لربع السنة املنتهي يف 
ذلك، أصبح جمموع املبلغ على إرادهتم. ونتيجة ل"الضمان"( احملتفظ لديهم. تشكل هذه أحداث ختلف عن السداد يف إطار التسهيالت وُتحكِّن جمموعة البنوك للمطالبة باملبلغ غري املدفوع 

 تحق الدفع على الفور. لقد سجلت الشركة األم خمصص كامل مقابل ضمان الشركة الصادر.مس

 
 للتحويل قابلة ممتازة أسهم)ب(        

 
ســـــــهم أ، أو ""للتحويل قابلة ممتازة أســـــــهمالتصـــــــويت، وهي أســـــــهم ممتازة تراكمية قابلة للتحويل )" ابالدوالر األمريكي، ال يحق له قائمة األســـــــهمهذه  إن

مليون دوالر  20 بمقدارمحدود )المســتثمر( ال، تحتفظ عمانتل )الشــركة األم( وبنك حبيب ســهمدوالر أمريكي لكل  100ســمية قدرها إقيمة  لديهاممتازة"( 
 من قبل الشركة التابعة في باكستان. الصادرة األسهم منمليون دوالر أمريكي على التوالي  15أمريكي و 

ذكرى ولكن في موعد ال يتجاوز ال اإلصدارمن تاريخ  األولىفي أي وقت بعد الذكرى السنوية  السهم حاملممارسة من قبل للخيار التحويل هو قابل  إن
تحويل األسهم  سيتم. لتصويتل قابلةإلى أسهم عادية  ، سيتم تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل إلزاميا  الخامسة. في الذكرى السنوية الخامسةالسنوية 

على ســعر  ٪10خصــم قدره  بواقع يةالتحويل المحدد في االتفاق بمعدل أمريكيمليون دوالر  1في مضــاعفات من  أو جزئيا   الممتازة القابلة للتحويل كليا  
 نوية.من الذكرى الس منتهيةخصم إضافي عن كل سنة ك ٪10السهم بعد الذكرى السنوية األولى، وبالتالي زيادة بنسبة 

تابعة للمســـــــاهمين الشـــــــركة ال من معلنةأرباح  توزيعاتأو  ســـــــنويا   ٪5.9ي ســـــــيتم احتســـــــاب بمعدل تنقدية ال غيرأرباح  توزيعات األســـــــهم لحاملييحق 
 العاديين.

يل بمبلغ المشــــاركة للتحو  القابلة الممتازة هحيث يمكن للمســــتثمر بيع أســــهم األمريكي الدوالرقد وفرت عمانتل )الشــــركة األم( خيار البيع للمســــتثمر في ل
مليون  1في مضـــــاعفات من  أو جزئيا   ( لعمانتل. يمكن ممارســـــة خيار البيع كليا  البيعجنبا إلى جنب مع أي توزيعات أرباح متراكمة ومســـــتحقة )ســـــعر 

ما هو محدد في ك التنفيذ بمرحلة البدءأو عند  مســــةالخا الســــنويةألســــهم الممتازة القابلة للتحويل حتى الذكرى ل الثالثةدوالر أمريكي من الذكرى الســــنوية 
 األسهم الممتازة القابلة للتحويل. فترةاألسهم الممتازة القابلة للتحويل في أي وقت خالل  يةاتفاق
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 44       إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في  

 

 ) تابع ( قتراضاتاإل - 20

 

  3-شهادات تمويل ألجل (ج) 
التي بموجبها كان أصل المبلغ يستحق السداد على ثالثة أقساط نصف  2012في ديسمبر  3تم سابقا  إعادة جدولة شهادات تمويل ألجل 

، بدأت الشركة التابعة عملية إعادة هيكلة ثانية مع حاملي شهادات التمويل ألجل. في 2014. في يوليو 2015أكتوبر  7سنوية تنتهي في 
. وفقا  2014أكتوبر  7يدت جدولة شـــــــــهادات تمويل ألجل وشـــــــــروط اتفاقية إعادة الجدولة المعدلة ســـــــــارية إعتبارا  من ، أع2015أبريل  3

. وفقا  لشــــروط إعادة 2021للشــــروط المعدلة، تم تمديد فترة شــــهادات تمويل ألجل إلى ســــبع ســــنوات مع أقســــاط رئيســــية تنتهي في أكتوبر 
مليون لاير  0.83مليون روبية باكســـــــــــــتانية ) 230.000يتعلق بأصـــــــــــــل المبلغ والفائدة مجموعها يبلغ الجدولة الثانية، إن المدفوعات فيما 

مليون لاير عماني( كان يتطلب دفعها خالل الســــنة. ومع ذلك، مدفوعات  0.22مليون روبية باكســــتانية( ) 60عماني( )يشــــمل فائدة بمقدار 
مليون لاير  0.07مليون روبية باكســـتانية( ) 20ن لاير عماني( )تشـــمل فائدة بمقدار مليو  0.53مليون  روبية باكســـتانية ) 146.625بمقدار 

 عماني( تم دفعها، بالتالي، تشكل مخالفة وفقا  للشروط. ونتيجة لذلك، تم تصنيف المبلغ اإلجمالي في اإللتزامات المتداولة.
 

 مؤجلة ال ضريبةال (التزام) أصل - 21

 يالمرحل الموحد الدخل بيان فيوالضررريبة المؤجلة المحملة/ )المسررتردة(  هالمؤجل هالضررريب لتزاما)اصررل( / صررافي  

 بالبنود التالية: تتعلق

 

 

 

 

  يناير 1

2016 

محملة/ 

)مستردة( 

 بيانعلى 

 الدخل

)غير 

 (المدققة

 يونيو 30

2016 

 

 

  يناير 1

2015 

محملة/ 

)مستردة( 

على بيان 

 الدخل

 

 

 خسائر

 انخفاض

 القيمة

 

 

فروق 

 العملة

 األجنبية

 )المدققة(

 

31 

 ديسمبر

2015 

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

مررررررخصررررررررررررص 

انخفررراض قيمرررة 

 ذمم مدينة 

(2.968) (63) (3.031) (5.202) 146 2،069 19 (2.968) 

مخصرررررص تقادم 

 مخزون 

(115) (10) (125) (135) (79) 68 31 (115) 

 مررررررخصررررررررررررص

 رأس مسررررررراهمة

 المال

- - - 651 (91) (538) (22) - 

الررتررزام مررنرررافررع 

 التقاعد

- - - (462) 32 414 16 - 

ــيــمـــــــة  أربـــــــاح ــق ال
الـــــعـــــــادلـــــــة مـــــن 

 اإلستثمارات 

490 35 525 650 (160) - - 490 

طفاء  استهالك وا 
 

4.773 
(11.252) 

(388) 
- 

4.385 
(11.252) 

19.269 
- 

(2.398) 
(11.252) 

(11،645) 
- 

(453) 
- 

4.773 
(11.252) 

         

 (9.072) (426) (9.498) 14.771 (13.802) (9.632) (409) (9.072) 

الخخخخخخسخخخخخخخخخخخائخخخخخر 

الضخخخخخخخخخريخخخبخخخيخخخة 

 واالسخخخخخختردادات

 غير 

- - - (24.387) 4.203 19.329 855 - 

         مستخدمةال

 (9.072) (426) (9.498) (9.616) (9.599) 9.697 446 (9.072) 
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               45                      إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 2016 يونيو 30كما في 

  
 منافع التقاعد التزام   -  22
 
 :منافع التقاعد كما يلي التزامالحركة في  

 مدققةال غير 

 يونيو 30

  مدققةال

 ديسمبر 31

 2016 2015 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 5.249 5.772 االفتتاحي الرصيد
 ( 31لسنة )إيضاح ل/  للفترةالمحمل 
 الفترة خالل رسملتها

550 
(51) 

1.101 
- 

 - (209) / السنة  الفترةالمدفوعات خالل 
 (458) (82) أخرى دائنة ذمم إلى محول
 (62) - المحددة المنافع خطة عن اكتوارية ايرادات اثبات

 (58) - األجنبيةفروق تحويل العملة 
   

 5.772 5.980 الختامي الرصيد
   

 غير متداولة –التزامات أخرى    -  23
 2.162 1.193 اإلنهاء االختياري للخدمة

 128 128 األجلودائع طويلة 
   

 1.321 2.290 
   

 المستحقة للموردين غير مضمونة وبدون فوائد.  المبالغ

 

 دائنة أخرىذمم تجارية دائنة وذمم  - 24
 مدققةال غير 

 يونيو 30

  مدققةال

 ديسمبر 31
 2015 2014 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 39.971 33.901 ذمم  تجارية دائنة 

 8.530 7.352 آخرين اتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم

 27.410 25.993 الدفع مستحقةضمان  مبالغ

 3.708 3.708 (أدناهأ  إيضاحرسوم ترخيص  مستحقة الدفع )

 60.698 55.927 مستحقات

 16.686 17.583 إيرادات مؤجلة

 15.716 17.044 الدفع سبقةفواتير م

 فوائد مستحقة

 (39اإلنهاء االختياري للخدمة )ايضاح 

423 

7.037 

799 

10.416 

 6.661 5.223 أخرىذمم دائنة 
   

 174.191 190.595 
   

 رسوم ترخيص مستحقة الدفع (أ)

 الدائرةرخيص ت رسومعن  لإلتصاالت الباكستانية الهيئة إلى تابعة شركة قبل من الدفع مستحقةتمثل رسوم الترخيص 

 المحلية الالسلكية. 

 

               



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

               46                      إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 2016 يونيو 30كما في 

 

 أتاوة مستحقة الدفع    - 25

 

هيئة تنظيم االتصررراالت فعلى المرخص  قبل( من ترخيصررري الهاتف الثابت والمتنقل والمعتمد من 1)4وفقاً للمادة رقم 

من إجمالي إيرادات الترخيص عدا بيع معدات الربط ومصرراريف  %7له أن يدفع لهيئة تنظيم االتصرراالت أتاوة قدرها 

 (. 2)ج( ) 41هيئة تنظيم االتصاالت يتم إظهاره في اإليضاح  قبل من خيراأل الطلب تفاصيل الربط البيني.

 

 للسهم الواحد  األصول قيمة صافي  - 26
 

قيمة صررافي األصررول  للسررهم الواحد المنسرروبة لمسرراهمي الشررركة األم بقسررمة صررافي األصررول  في تاريخ  احتسررابتم 

 على عدد األسهم القائمة كما يلي: التقرير
 

 مدققةال غير 

 يونيو 30

 31 مدققةال

 ديسمبر
 2016 2015 
   
   

 540.474 562.217 صافي األصول   المنسوبة 

   الشركة األم )ألف ر.ع( لمالكي
   

 750.000 750.000 ف(عدد األسهم القائمة )أال
   
   

 0.721 0.750 الواحدقيمة صافي األصول للسهم 
   الواحد )ر.ع(

 
 بالجملة البيعإيرادات  -27

     
 الثالثة  فترة الستة  فترة الثالثة  فترة الستة  فترة 

 المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر 

 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 

 2016 2016 2015 2015 

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

 6.842 13.418 6.037 12.933 (أ)إيضاح  خارجية ادارة ايراد

 4.249 8.481 4.778 9.271 (ب)إيضاح  البيني الربط ايراد

 5.494 16.123 13.208 25.146 االنتاجيه الطاقه مبيعات

 4.560 8.772 6.041 11.414 أخرى 
     
 58.764 30.064 46.794 21.145 
     

 
 وإيرادات فى الدخل الناتج من إنهاء مرور المشرررغلين اآلخرين على شررربكة المجموعةتتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية  ) أ (

 .المكالمات العالمية العابرة

 

مرافق اسررتخدام معدات و نظير لهم المرخص المحليين المشررغلينن ماإليرادات الناتجة  فيتتمثل إيرادات الربط البيني  )ب(

 المشغل على شبكة المجموعة. مرورإنهاء  تكلفة ورسال اإل
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                47                     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 2016 يونيو 30كما في 
 
 

 البيني الربطتكاليف  -28

 رورم إلنهاء لهم المرخص المحليين المشررغلين إلى المجموعة بواسررطة المدفوعة الرسرروم البيني الربط مصرراريف تمثل

 .المجموعة شبكة على المشغل

 تكاليف خدمات المحتوى -29

 مثل تتمثل تكاليف خدمات المحتوى بالمصروفات التي دفعتها المجموعة لمزودي خدمة المحتوى عن تقديم خدمات

 النصوص السمعية والرسائل القصيرة إلى قنوات التلفزيون الخ.

 خارجية إدارة مصروفات - 30

صروفاتتتمثل  صروفات التي دفعتها المجموعة إلى مشغلين خارجيين إل م لى ع المرورنهاء اإلدارة الخارجية فى الم

 .المشغلشبكة 

 

  موظفينتكاليف ال - 31

  

 الستة فترة

 أشهر

 المنتهية

 

 الثالثة  فترة

 المنتهية أشهر

 

 الستة فترة

 المنتهية أشهر

 

 الثالثة فترة

 المنتهية أشهر

 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 

 2016 2016 2015 2015 

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

 16.176 32.388 15.059 30.273 رواتب وبدالت

 1.305 2.623 1.214 2.458 االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 226 623 157 499 ( 22منافع التقاعد )إيضاح 

 1.115 1.992 1.020 2.072 أخرى للموظفين مزايا
     

 35.302 17.450 37.626 18.822 
     

 

 مصروفات تشغيل وصيانة - 32
     

 6.258 12.271 6.222 11.671 األصول   صيانة 

 4.032 11.891 8.307 15.852 تكلفة مبيعات 

 3.554 6.904 3.956 7.433 رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات

 2.040 4.014 2.190 4.214 إيجار وضرائب ورسوم

 718 1.513 633 1.575 كهرباء ومياه

 862 1.693 783 1.464 وإيجار مصروفات صيانة

 145 293 183 376 وقود وزيوت وشحوم

 319 639 205 447 تأمين
 976 1.973 978 2.210 أخرى

     

 45.242 23.457 41.191 18.904 
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               48                      البيانات المالية الموحدة المرحلية إيضاحات حول
 2016 يونيو 30كما في 

 

  مصروفات إدارية - 33

  

 الستة فترة

 أشهر

 المنتهية

 

 الثالثة  فترة

 المنتهية أشهر

 

 الستة فترة

 المنتهية أشهر

 

 الثالثة فترة

 المنتهية أشهر

 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 

 2016 2016 2015 2015 

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

 366 758 404 792 تكاليف تدريب

 1.002 1.679 2.014 2.406 مهنية استشاراتأتعاب 

 1.000 1.000 - - ( (1)ج( ) 41)إيضاح  غرامة

 694 1.087 740 1.269 خدمات إدارية

 498 1.095 353 762 سفريات عمل

 296 654 298 682 وخدمات مكتبية توريدات
     

 5.911 3809 6.273 3.856 
     

  

 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية - 34

 

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

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

 

التحصرررريل اآلخرين.  وكالء خالل ومن المجموعة مراكز خالل منتحصرررريل المبالغ المسررررتحقة من هؤالء العمالء  يتم

مقابل التحصيل  .م.ع.ع(ششركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ) إلىالمستحقة  الرسوم من الخصم رسوم طرحويتم 

 . عن طريق خصم الديون 
 

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

.م.ع.ع( لتحصيل المبالغ شُعمان لالستثمارات والتمويل )شركة تسعى نيابة عن المجموعة، باإلضافة إلى ذلك، و

بمعدالت  يوند خصمدرة قبل بدء التعاقد معها والتي تدفع عنها رسوم اصفيما يتعلق بفواتير المشتركين الالمستحقة 

 تختلف وفقاً لعمر المبالغ المحصلة. 
 

 بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقاً والخدمات األخرى للمجموعة. كالءيتم أيضاً دفع رسوم توزيع إلى و
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 2016 يونيو 30كما في 

 
  إستثمارواال يراداتاال و/ )تكاليف( التمويل  إيرادات- 35

 الستة  فترة 

 أشهر

 المنتهية

  الثالثة فترة

 أشهر

 المنتهية

 

 الستة  فترة

 المنتهية أشهر

 

 الثالثة فترة

 المنتهية أشهر

 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 

 2016 2016 2015 2015 

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

     إيرادات التمويل

 540 1.320 570 1.286 إيرادات الفوائد

 13 - 83 152 العمالتتحويل  ربح

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

 1.438 653 1.320 553 

 
    

     اإلستثمار إيرادات

 415 998 402 699 إيرادات توزيعات أرباح

عادلة من  من أرباح بالقيمة ال اسررررررتثمارات 
 خالل الربح والخسارة 

(21) 351  
867 

 
916 

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة من أرباح
 للمتاجرة بها محتفظ/ارباح خسائر
 ةالعادل بالقيمة اسرررررتثمارات من محققة ارباح

 والخسارة الربح خالل من

847 
(713) 
- 

717 
(162) 
- 

645 
173 

8 

517 
276 

8 

     
 812 1.308 2.691 2.132 
     

 
     تكاليف التمويل

     
 - (423) - - العمالت تحويل خسارة

 (810) (1.738) (302) (871)  القروض ىفوائد عل
     

 (871) (302) (2.161) (810) 

 
    

 إيرادات أخرى  - 36
 الستة  فترة 

 المنتهية أشهر

 الثالثة  فترة

 المنتهية أشهر

 الستة فترة

 أشهر المنتهية 

  الثالثة فترة

 المنتهية أشهر

 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 

 2016 2016 2015 2015 

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

 225 973 319 538 إيرادات متنوعة  صافي
 - 10 - - مستردة –تعد مطلوبة  لمالتزامات 

     

 538 319 983 225 
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 2016 يونيو 30كما في 

 
 الضرائب - 37

 :علىة فترالضرائب المحملة لل تشتمل ) أ (
 الستة  فترة 

 المنتهية أشهر
 الثالثة  فترة
 المنتهية أشهر

 الستة فترة
 أشهر المنتهية 

  الثالثة فترة
 المنتهية أشهر

 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 

 2016 2016 2015 2015 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

     
 4.544 9.710 4.683 9.719 ضرائب حالية

ضاح )إي سابقة بسنوات متعلقة ضرائب
 )د( (

-  - - 

 
 294 (888) (468) (426) رائب مؤجلة ض

رائررب مؤجلررة متعلقررة بخسررررررررائر ضرررررر
 3.348 3.348 - - ضريبية غير مستخدمة

 
 - - - - رائب مؤجلة متعلقة بسنة سابقة ض

     

 9.293 4.215 12.170 8.186 

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

     
     

 3.347 7.174 4.288 9.293 الضريبـة على الربـح المحاسبـي 

     يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لـ:

 1.639 1.995 71 173 مصاريف غير قابلة للخصم

 (153) (347) (144) (173) إيرادات غير  خاضعة للضريبة 

 5 - - - سابقة بسنوات متعلقة ضريبة

رائررب مؤجلررة متعلقررة بخسررررررررائر ضرررررر

 ضريبية غير مستخدمة
- - 3.348 3.348 

 - - - - قةساب بسنوات متعلقة مؤجلة ضرائب
     

 8.186 12.170 4.215 9.293  الدخل  لبيانالضريبة المحملة وفقا  
     

 موقف الربوط الضريبية )ج( 

 التابعة للشركة 2011السنة الضريبية  وحتىللشركة األم  2012الربوط الضريبية حتى سنة  تقييمتم االنتهاء من              
وال تتوقع أي تاثير مادي على  2012-2010للســنوات الضــريبية  الضــريبية ربوطتراجع االدارة حاليا ال موبايل. عمان

علق أي التزامات ضــــريبية اضــــافية تت تكبدبيان الدخل للمجموعة. وعالوة على ذلك. االدارة ليســــت على علم وال تتوقع 
 .حةمفتو بالسنوات الضريبية ال

 
 الواحدالعائد األساسي للسهم  - 38

مسرراهمي الشررركة األم على المتوسررط المرجح لعدد  إليتم التوصررل لعائد السررهم الواحد بقسررمة أرباح الفترة المنسرروبة 
حيث لم يكن للشرركة األم أي أسرهم مخففة محتملة، فإن ربحية السرهم المخففة هي ذات العائد األسراسري  األسرهم القائمة.
 للسهم الواحد. 

 ةعالقالطرا  ذات األ - 39
 اتذ األطراف تمتلكالتي  كياناتتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين واإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وال

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

المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها  إلى نتيجةتحتفظ المجموعة بأرصدة مع هذه األطراف ذات العالقة 
 .األطراف بين عليها متفقبموجب شروط وأحكام 
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 2016 يونيو 30كما في 

 

 )تابع( عالقةالطرا  ذات األ - 39
 

 المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة فيما يلي:تتمثل طبيعة وقيمة 
 
 شراء بضائع وخدمات (1)

 المدققة غير المدققة  غير 

  يونيو 30  يونيو 30 

 2016 2015 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 3.082 3,458 شركات شقيقة
 296 - أطراف أخرى ذات عالقة 

   
   

 3.378 3,458  المجموع
   

 
 
 

  

 
 

  

 20 8 العالقة ذات أخرى أطرا  – خدمات بيع      (2)
 
 51 62 غير التنفيذيين –مجلس اإلدارة  أعضاءبدالت حضور       (3)
 
 
 (       تعويضات لإلدارة العليا 4)   

   

 850 690   رواتب أساسية وبدالت 
 1.047 904 مصروفات ومنافع أخرى

 33 33 االجتماعيةتكاليف التأمينات 
 16 21 منافع التقاعد

   

 1.946 1,648 المجموع 
   

 
 أرصدة ناشئة عن بيع / شراء بضائع / خدمات (  5)  

 

 ذمم دائنة              مدينةذمم               

 مدققةال غير 

 يونيو 30

  مدققةال

 ديسمبر 31

 مدققةال غير

 يونيو 30

  مدققةال

 ديسمبر 31

 2016 2015 2016 2015 

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

 1.458 941 - - شركات شقيقة           

 82 139 129 105 ذات عالقة   أخرىأطراف           
     

 105 190 1,080 1،540 
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 2016 يونيو 30كما في 

 

 طارئة إحتمالية وإرتباطات إلتزامات     - 40

 إلتزامات (أ)

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

 
 غير 

 مدققةال
 يونيو 30

 
 31 مدققةال

 ديسمبر
 2016 2015 
 ر.عألف  ألف ر.ع 
   

 98.810 92.339 رأسمالية ثابتة نفقات عن إلتزامات
   

   
 4.450 3.200 استثمارات

 

 طارئة إحتمالية إرتباطات )ب( 
 

   
 4.974 3.867 خطابات ضمان بنكية

   
   

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

 مطالبات  )ج(
مليون لاير عماني من هيئة تنظيم االتصاالت تجاه األتاوة اإلضافية المستحقة الدفع  4.4تلقت الشركة األم إشعار بطلب دفع  .1

للسنوات السابقة على بعض فئات إيرادات البيع بالجملة. بناءاً على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة من شروط 

م، ترى اإلدارة بأن قيمة اإلتاوة اإلضافية غير مستحقة الدفع. وفقاً لذلك، لم تقم الشركة األم بتكوين أي ترخيص الشركة األ

 .مخصص تجاه األتاوة اإلضافية في هذه البيانات المالية

 

  رامةغبالضوابط التنظيمية ، بسبب قيود تشغيلية أو مالية إلى مخاطر فرض  األخرى االلتزامقد تؤدي بعض حاالت عدم  .2

ترى دائرة  .للغرامة الفعلي الحدثمن قبل هيئة تنظيم االتصاالت. إال أنه ال يمكن حالياً تحديد بيقين وقناعة مبلغ الغرامة أو 

تقدير  أو قياسأن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في مرحلتها الحالية ال يمكن بالشؤون القانونية والتنظيمية بالمجموعة 

 .معقولة وقناعة بيقين أوضاعهانتيجة 

 

 

الشركة التابعة للمجموعة في باكيستان أيضاً إلى بعض المطالبات الناشئة عن أمور تنظيمية وضريبية وتشغيلية.  تتعرض .3

 تعتقد اإلدارة بأنه ال يتوقع أن يكون هناك تأثير هام من أٍي من هذه المطالبات على بياناتها المالية الموحدة المرحلية. 
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               53                      إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 2016 يونيو 30كما في 

 

  االئتمانمخاطر    - 41

 

  االئتمانالتعرض لمخاطر  (أ)

. كان الحد األقصرررررى لمخاطر االئتمان االئتمانالقيمة الدفترية لألصرررررول المالية الحد األقصرررررى لمخاطر  إجماليمثل ي

 كما يلي: التقريربتاريخ 
  

 المدققة غير
 يونيو 30

 
 31 المدققة
 ديسمبر

 2016 2015 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 125.922 134.427 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
 126.900 91.685 أصول مالية أخرى

   نقد وأرصدة بالبنوك 
   
 112.226 252.822 

     
نوع العميل وفقاً ل التقريرالمدينة األخرى بتاريخ  الذممالمدينة و التجاريةان الحد األقصى لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم ك       

 كما يلي:

 
 مدققةال غير 

 يونيو 30
 31 مدققةال

 ديسمبر
 2016 2015 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 38،767 40،975 ش.م.ع.عشركة ُعمان لالستثمارات والتمويل 
 27،243 33،265 مستحقات من مشغلين آخرين

 13،908 14،671 ديون حكومية
 5،191 3،988 وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقاً 

 40.813 41.528 عمالء آخرين
   
   
 134.427 125.992 
   

  

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

 2015 سمبردي 31 مدققةال 2016 يونيو 30 مدققةال غير 

 

 

 

 اإلجمالي

االنخفاض في 

 القيمة

 

 اإلجمالي

االنخفاض 

 في القيمة

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

 - 35،247 - 37.882 متأخرةغير 

 3،598 19،691 3.487 25.272 يوم 180 – صفر متأخرة

 1،696 10،742 1.648 11.304 يوم 365 – 181 متأخرة

 2،320 10،685 3.089 10.506 من سنة إلى سنتين
 40،855 49،557 40.902 49.463 أكثر من سنتين

     
     
 134.427 49.126 125.922 48.469 
     

 إ
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 )تابع( االئتمانمخاطر    - 41
 
مليون لاير  42.2مليون لاير عماني ) 47,4يتضخخخخخخمن رصخخخخخخيد الذمم المدينة للمجموعة مدينون بقيمة دفترية قدرها   (1)

عن  مخصخخصلم تكون المجموعة  والتى, التقريرتاريخ  في سخخدادها تاريخ تجاوزت التي( 2015ديسخخمبر  31عماني : 

 .لالستردادأي مبلغ حيث أنه ال يوجد تغير هام في نوعية االئتمان وال زالت المبالغ مصنفة على أنها قابلة 
               

 

 الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي: (2)

 مدققةال غير 
 يونيو 30

 31 مدققةال
 ديسمبر

 2016 2015 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 47.304 48.469 اإلفتتاحيالرصيد 

 (31) - صافي فروق تحويل العملة األجنبية

 1.787 881 للسنة/  للفترةالمحمل 

 - (115) السنة /  الفترةالمسترد خالل 

 (376) (109) الحكومة إلى المحول

 (177) - تعديالت
   

 48.469 49.126 اإلقفال  رصيد
   

 
 

صص الذمم التجارية المدينة لتسجيل خسائر االنخفاض في القيمة، إال إذا   ستخدام حسابات مخ لمجموعة ا اعتقدتيتم ا

 لالسترداد غير قابل اعتبارهالمبلغ المدين. في هذه الحالة فإنه سيتم مباشرة شطب المبلغ الذي تم  استردادبعدم إمكانية 

 مقابل األصول المالية. 

 

 كرصرريد إلى  وإضررافته دفعه للحكومة يتم، 2004ديسررمبر  31مخصررص لهم فى  ينتكو تم الذين العمالء من المسررترد 

 . تحصيلها فى المشكوك الديونمخصص 

  

 األرصرردة قيد تم بينما ،الحكومة حسرراب في 2004 ديسررمبر 31 فى المكون المخصررصب المتعلقتم قيد اإلسررترداد  لقد 

 .الموحد المرحلي الدخل بيان فيالمتبقية 
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 مخاطر السيولة   - 42

 
 التعاقدية لاللتزامات المالية: االستحقاقاتفيما يلي 

 
 
     (مدققةال)غير  2016 يونيو 30

القيمة 
 الدفترية

 أشهر  6
 أو أقل

6 – 12  
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

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

497،22 30،478 اإلقتراضات  820 2،093 5,068 

 - - - 423 423 فوائد مستحقة

 - - - 33،901 33،901 ذمم  تجارية دائنة

 - - - 7،352 7،352 يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 25،993 25،993 آخرين اتصاالت

 - - - 55،927 55،927 الدفع مستحقة ضمان مبالغ

 - - - 5،223 5،223 مستحقات

 - - - 16،953 16،953 ذمم دائنة أخرى

330،8 المستحقة األتاوة  1،804 5،233 1,193 - 

 128 - - - 128 االجل طويلة اخرى التزامات

 - - - 3،708 3،708 رسوم ترخيص مستحقة
      

 188.316 173,781 6.053 3.286 5.196 
      

 
 

 (    مدققةال) 2015ديسمبر  31
 أشهر  6 القيمة الدفترية

 أو أقل
6 – 12  

 شهر
 أكثر  نسنتي –سنة 

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

 11,765 3,544 983 22,513 38,805 اإلقتراضات

 - - - 799 799 مستحقةفوائد 

 - - - 39,971 39,971 ذمم  تجارية دائنة

 - - - 8,530 8,530 يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 27,410 27,410 آخرين اتصاالت

 - - - 60,698 60,698 الدفع مستحقة ضمان مبالغ

  2,162 5,233 5,183 12,578 مستحقات

 - -  6,661 6,661 ذمم دائنة أخرى

 - - - 33,611 33,611 المستحقة األتاوة

 128 - - - 128 االجل طويلة اخرى التزامات

 - - - 3,708 3,708 رسوم ترخيص مستحقة
      
 232.899 209.084 6.216 5.706 11.893 
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 مخاطر سعر الفائدة   - 43

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

 يونيو 30
 31 مدققةال

 ديسمبر
 2016 2015 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 
 أدوات مالية ذات سعر فائدة متغير

  

 (30.677) (30.154) التزامات مالية

   

   أدوات مالية ذات سعر فائدة ثابت

 70.246 29.420 أصول  مالية

 (6.975) (324) التزامات مالية

   
 29.096 63.271 

   

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
ذات سررررررعر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  كبيرة التزامات ماليةوال تحتسررررررب المجموعة أي أصررررررول 

 على األرباح أو الخسائر. جوهرياً  لن يؤثر التقريرلذا فإن أي تغير في أسعار الفائدة في تاريخ  ،الخسائر

 

 االجنبية العملة مخاطر    -44

        ركة من استثماراتها في ش ينشأالرئيسي لتعرض المجموعة لتذبذب اسعار صرف العمالت في حقوق المساهمين  السبب          

 .18تابعة مقرها في باكستان, والتي كشف عنها في االيضاح           

 ي مرتبط بالدوالر االمريكي, تنظر الذمم الدائنة والمدينة مقومة بشكل رئيسي بالدوالر االمريكي. بما ان الريال العمان          

 االدارة الى مخاطر العملة ذات الصلة الى الحد االدنى. الذمم الدائنة والمدينة بالعمالت االخرى ليست كبيرة.          

 

 

 وااللتزامات لألصولالقيمة العادلة    -45
 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية         

 تقارب قيمها الدفترية كما هو مبين بقائمة المركز المالي، ما عدا األصرررررول  الماليةوااللتزامات  لألصرررررولالقيم العادلة   

تم تفاظ بها لالستحقاق. عند عدم وجود قياس للقيمة العادلة يمكن الوثوق به، يحالمالية التي يتم قياسها بالتكلفة والتي يتم اال

 قياس األصول المالية بالتكلفة.

 

 المركز المالي بيانفي  ةالعادلة المدرجياس القيمة ق 

ويات من ة إلى المسررتجمعالمبدئي بالقيمة العادلة ، م اإلدراجالمالية التي تم قياسررها بعد  لألدواتتحليال  أدناهيبين الجدول  

 اعتمادا على درجة الوثوق بقياس القيمة العادلة : 3إلى  1

  واقبأسررالمعلنة )غير المعدلة (  األسررعارالقياس التي يتم الحصررول عليها من  أسرراليبهو من   األولقياس المسررتوى 

 أو التزامات مماثلة. ألصولنشطة 

  القياس التي يتم الحصول عليها من مدخالت غير  التي يتم الحصول عليها من  أساليبقياس المستوى الثاني  هو من

أو التزامات مماثلة سواء بشكل مباشر  ألصولحظة بالنسبة المعلنة الواردة بالمستوى األول والتي هي مال األسعار

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

 

                                     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
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 وااللتزامات )تابع( لألصولالقيمة العادلة    -45
 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية )تابع(         

 المركز المالي )تابع( بيانفي  ةقياس القيمة العادلة المدرج          
 

  التقييم  التي تتضرررمن مدخالت أسررراليبالقياس التي يتم الحصرررول عليها من  أسررراليبقياس المسرررتوى الثالث  هو من 

تقييم  يتم. التي يمكن مالحظتها )مدخالت ال يمكن مالحظتها( األسررواقأو االلتزام التي ال تعتمد  على بيانات  األصررل
لقيمة العادلة تقارب اتلك االســتثمارات بناء على حصــة الشــركة فى قيمة صــافي اصــول الشــركة المســتثمر فيها والتى 

 فى نهاية فترة التقرير. 

 

 
  

 
 المستوى 

 
 

 المستوى  

 
 

 المستوى 

قةال غير  مدق
 المجموع

 يونيو 30
 2016 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

 14,422 - 14,422 - الخسارة أو الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 5,100 - 5,100 - وودائع نظامية   مشتركةق يدااستثمارات بصن

 10,624 6,368 4,256 - أسهم غير مدرجة ادوات

     مدرجة ملكية ادوات
 

    

 28,290 - - 28,290 لمتاجرةل بها محتفظاستثمارات 

     أسهم مدرجة  أدوات 

     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 231 - 231 - استثمار مشترك صناديق

 319 - - 319 أسهم مدرجة ادوات
     
 28.609 24.009 6.368 58.986 
     

 
  

 
 المستوى 

 
 

 المستوى  

 
 

 المستوى 

 مرررردقررررقررررةالرررر
 المجموع

 ديسمبر 31
 2015 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الخسارة أو الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 14,557 - 14,557 - مشتركةق يدااستثمارات بصن

 4,657 - 4,657 - ثابت بدخل مالية أدوات

 10,293 6,465 3,828 - أسهم غير مدرجة ادوات

     مدرجة ملكية ادوات
 

 - - 24,442 

 لمتاجرةل بها محتفظاستثمارات 
    

    24,442 أسهم مدرجة  أدوات 

 238 - 238 - بالقيمة العادلةاستثمارات متاحة للبيع 

 319 - - 319 استثمار مشترك صناديق

     أسهم مدرجة ادوات
     
 24.761 23.280 6.465 54.506 
     

 
 السنة. الفترة / ال توجد تحويالت بين المستويات خالل
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 أرقام المقارنة   - 46

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

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




