
  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
 

٤ 

  ٢٠١٨مارس  ٣١المنتهية في  ثالثة أشهر -المختصر المرحلي  الموحد األرباح أو الخسائر بيان
  )غير مدقق(

 

  ثالثة أشهر المنتهية   
  مارس ٣١ في

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ إيضاح 
 ألف ر.ع ألف ر.ع  
 )٢٠ إيضاح(    

 ١٣١٫٦١٩ ٤٦٩٫٩٨٦   اإليرادات
 )٣٩٫١٧٨( )١٦٩٫٤٤٤(   تكلفة المبيعات

 ٩٢٫٤٤١ ٣٠٠٫٥٤٢  الربح إجمالي
     

 )٣٧٫١٠٧( )١٤٠٫٤١٦(  مصاريف تشغيلية وإدارية
 )٢٨٫٥٤٣( )٧٥٫٠٦٩(  اإلستهالك واإلطفاء

 )١٫١٣٩( -  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى –مخصص إنخفاض القيمة 
 - )٧٫٦٩٦(  المالية لألصولالخسارة االئتمانية المتوقعة 

 ٢٥٫٦٥٢ ٧٧٫٣٦١  ربح التشغيل
 ٧٢٠ ٩٫٥٠٢  إيرادات فوائد

 ٦٦٢ ٩١٨ ١١  إيرادات إستثمار
 )١٤( )٢٫٧٥٢( ٦  ومشاريع مشتركة شقيقةحصة في نتائج شركات 

 ٦٥ )٢١٫٨٧٩(   (مصاريف)/إيرادات أخرى
 )٢٥٨( )٢٥٫١٦٩(   تكاليف التمويل

 - )١٢٫١٣٠(   مخصص خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
 )١١١( )٣٫٣٠٢(  خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت  

 - ٤٣٫٠٠٧ ١٧ صافي الربح النقدي
    

 ٢٦٫٧١٦ ٦٥٫٥٥٦  الربح قبل الضريبة 
 )١٫٨١١( )٨٫١٨١(   الضريبة

        

 ٢٤٫٩٠٥ ٥٧٫٣٧٥    من العمليات المستمرة الفترةربح 
        

      :العمليات المتوقفة
 )١٫١٦٠( -    الخسارة من العمليات المتوقفة

        

 ٢٣٫٧٤٥ ٥٧٫٣٧٥   الفترةربح 
     

     المنسوب إلى:
 ٢٣٫٧٩٧ ١٥٫٩٧٠  مساهمي الشركة

 )٥٢( ٤١٫٤٠٥  األقلية حقوق
     

   ٢٣٫٧٤٥ ٥٧٫٣٧٥ 
    

   ١٢ العائد للسهم الواحد 

 ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٢١   ر.ع –األساسي 
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 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

٥ 

ثالثة أشهر المنتهية  – المختصر المرحلي الموحد األخرى ةالشامل اإليراداتاألرباح أو الخسائر و بيان
  (غير مدقق) ٢٠١٨مارس  ٣١في

  

  ثالثة أشهر المنتهية  
  مارس ٣١في 

  ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ر.عألف  ر.عألف   
  )٢٠ إيضاح(     

 ٢٤٫٩٠٥ ٥٧٫٣٧٥   الفترةربح 
    

     اإليرادات الشاملة األخرى
    إلى األرباح أو الخسائر الحقاً  اتصنيفه سيعاد البنود التي

 -  )٨٦٫٦٨٦(    فروقات سعر الصرف عند تحويل عمليات أجنبية
 )٥(  -   للبيع صافي الربح / (الخسارة) غير المحققة ناتجة من استثمارات متاحة

 - ١٫٨٨٠  تحوطات التدفقات النقدية
    

   )٥( )٨٤٫٨٠٦( 
    

  البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

     

لة من خالل ستثمارات في األسهم بالقيمة العادإلالقيمة العادلة لل التغيرات في
 - )٥٨(  اإليرادات الشاملة األخرى

 ٢٤٫٩٠٠ )٢٧٫٤٨٩(   الشاملة للفترة من العمليات المستمرةإجمالي اإليرادات 
       

 )١٫١٦٠( -   خسارة الفترة من العمليات المتوقفة
       

 ٢٣٫٧٤٠ )٢٧٫٤٨٩(   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
       

    الشاملة المنسوبة إلى: مجموع اإليرادات
 ٢٣٫٧٩٢ ١٫١٢٨  مساهمي الشركة

 )٥٢( )٢٨٫٦١٧(  حقوق األقلية
    

  )٢٣٫٧٤٠ )٢٧٫٤٨٩ 
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