
ع .ع.م.شلالتصاالتالشركة العُمانیة 
٨

الموحدة المرحلیةالمالیةالبیاناتحول إیضاحات
٢٠١٥مارس ٣١في كما

قانونیة واألنشطة معلومات -١

لقانون .م.ع.عالشركة الُعمانیة لالتصاالت ش ("الشركة األم أو الشركة") هي شركة مساهمة ُعمانیة عامة مسجلة وفقًا

یتم إدراج أسهم الشركة في والح، بمسقط سلطنة ُعمان.الشركات التجاریة بسلطنة ُعمان. یقع المقر الرئیسي للشركة في الم

سوق مسقط لألوراق المالیة.

األنشطة الرئیسیة للشركة هي إنشاء وتشغیل وصیانة وتطویر خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمان.    

موضحة أدناه:للمجموعة األنشطة الرئیسیة للشركات التابعة والشقیقة 
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الموحدة المرحلیةالمالیةالبیاناتإیضاحات حول 
٢٠١٥مارس٣١في كما 

لمحاسبیة الھامةملخص السیاسات ا- ٢

ات  ا بثب م تطبیقھ السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة مبینة فیما یلي. ھذه السیاسات ت
في كل الفترات المعروضة ما لم ینص على غیر ذلك.

أساس اإلعداد١-٢

فقرة االلتزام وأساس القیاس( أ )
ةتم إعداد  دةالالقوائم المالی ةموح ر المدقق ة غی ة، المرحلی ة التاریخی دأ التكلف لمب اً تثناءوفق ھ باس م اإلفصاح عن ا ت م

اه ا .بالسیاسات المحاسبیة أدن م كم ةإعدادت وائم المالی دةالق ات الموح ة ومتطلب ة الدولی اریر المالی اییر التق لمع اً طبق
ال بسلطنة ُعمانضمن قواعد اإلفصاحات والنماذج الصادرة عن الھالواردةاإلفصاح  وق الم ة لس ة العام وھي،یئ

ىت ام تماش ة لع ركات التجاری انون الش ات ق ع متطلب ھ١٩٧٤م م .وتعدیالت ي ت بیة الت ات المحاس ى السیاس تتماش
ي  م إستخدامھا ف إستخدامھا في إعداد القوائم المالیة الموحدة المرحلیة غیر المدققة ("القوائم المالیة") مع تلك التي ت

. ٢٠١٤دیسمبر ٣١قوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في إعداد ال

استخدام التقدیرات  واألحكام (ب)
دیرات المحاسبیة الھامة. استخدامیتطلب إعداد القوائم المالیة بما یتفق مع معاییر التقاریر المالیة الدولیة  بعض التق

من اإلدارة ممارسة  ا ویتطلب أیضاً يأحكامھ م اإلفصاح عن تطبیسیاقف ة. ت ق السیاسات المحاسبیة للمجموع
دیرات االفتراضاتة من التقدیر أو التعقید أو المجاالت التي تكون فیھا عالیالمجاالت التي تنطوي على درجة  والتق

.٤المالیة باإلیضاح رقم للقوائمجوھریة 

تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة(ج)
ة ٢٠١٥مارس ٣١فية المنتھیةفترالمجموعة خالل القامت دة والمعدل بتطبیق جمیع المعاییر والتفسیـرات الجدی

ة  ة الدولی اریر المالی ـة تفسیرات التق اییر الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ولجن ى مجلس مع ة ال التابع
. ٢٠١٥ینایر١التي تبدأ بتاریـخ رةالمحاسبة الدولیة، المتعلقة بعملیات الشركة الساریة للفت

م  یرات ل اییر والتفس ذه المع ق ھ ھإن تطبی تج عن ـى ین ـر عل م یؤث بیة، ول ات المجموعة المحاس ي سیاس ـرات ف تغیی
فـي الفتـرة الحالیة أو الفترات السابقة.تي یتم إدراجھا المبالـغ ال

وتفسیرات جدیدة لم یتم تطبیقھامعاییر 
ك عددا من المعاییر الھامة الجدیدة  والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات التي لم تصبح  ملزمة بعد على الفترة ھنا

ا  ٢٠١٥مارس ٣١المنتھیة في  ون ألي منھ ع أن یك ة الموحدة.  وال یتوق وائم المالی ولم یتم تبنیھا في اعداد ھذه الق
دولي تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة المر الي ال ر الم ار التقری ا عدا معی : األدوات ٩حلیة للمجموعة ، م

دولي المالیة الي ال ر الم ار التقری الء١٥ومعی ع عم ة م ود مبرم رادات من عق ذیلإلی ى انسیصبحن، ال عل اً إلزامی
والي.٢٠١٧و ٢٠١٨للسنتین القوائم المالیة الموحدة للمجموعة   یمعلى الت تقی اً ة حالی وم المجموع أثیرتق ار ت معی

دولي الي ال ر الم دوليو  ٩التقری الي ال ر الم ار التقری ریانھ ١٥معی اریخ س ي ت د ف ار الجدی ي المعی ط لتبن وتخط
.المطلوب

المالیة البیاناتتوحیدأساس ٢-٢

تابعةالشركات ال١- ٢-٢

ةھاوشركاتللشركة األمالمالیةالبیاناتعلىالموحدةالمالیةالبیاناتتشتمل االتابع يكم تم. ٢٠١٥مارس٣١ف ی
ق یطرةتحقی دماالس رضعن ة،تتع دیھاأوالمجموع وق،ل دحق ةللعوائ رة الناتج نالمتغی راكتھام ة ش ع الجھ م

دتلكعلىالتأثیرعلىوتكون قادرةبھا،المستثمر ىسلطتھاخاللمنالعوائ ةعل االمستثمرالجھ وجھعلى. بھ
:المجموعة ما یليلدىفي حال توافربھا فقطالمستثمرالجھةعلىالمجموعةتسیطرالتحدید،

ةالصلةذاتاألنشطةلتوجیھالحالیةالقدرةتعطیھاالتيالقائمةأي الحقوق(بھاالمستثمرالجھةعلىالسلطة· للجھ
؛)فیھاالمستثمر

حقوق فیھا، وبھا أو الالمستثمرالتعرض للعوائد المتغیرة الناتجة من الشراكة مع الجھة·
بھا للتأثیر على عوائدھا.المستثمرالقدرة على إستخدام سلطتھا على الجھة·
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الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع) البیانات المالیةتوحیدأساس ٢-٢

تابع) (تابعةالشركات ال١- ٢-٢

تأخذ المجموعة في عین بھا،المستثمرالجھةفيمماثلةحقوقأوالتصویتأكثریةمنأقلللمجموعةیكونعندما
:متضمنةًبھا،المستثمرالجھةسلطة علىلدیھاما إذا كانتتقییمفيالصلةذاتوالظروفالحقائقجمیعاإلعتبار

ن للجھة المستثمر بھا؛الترتیبات التعاقدیة مع مالكي أصوات آخری·
الحقوق الناتجة من ترتیبات تعاقدیة أخرى؛·
حقوق تصویت المجموعة وحقوق تصویتھا المحتملة.·

والظروفالحقائقبھا في حال أشارتالمستثمرالجھةعلىتسیطرما إذا كانتسواءتقییمبإعادةتقوم المجموعة
ى اكأنإل راتھن يتغیی دف رأوواح نأكث ر ام یطرةعناص ةلس د. الثالث دأ توحی ركةیب ةش دماتابع لعن تحص

ى ىالسیطرةالمجموعة عل ةالشركةعل فالتابع دماویتوق دعن ةتفق ىالسیطرةالمجموع ةالشركةعل إن. التابع
يالسنة یتم إدراجھاخاللالمستبعدةأوالمقتناةالتابعةالشركةومصروفاتوإیراداتومطلوباتموجودات انف بی

.التابعةالشركاتعلىالسیطرةالمجموعةتوقفتاریخحتىللسیطرةتاریخ إكتساب المجموعةمنالشاملالدخل

ةاألمالشركةمساھميإلىاآلخرالشاملالدخلبنودمنبندوكلالخسارة،أوالربحتنسب المنشأة ىللمجموع وإل
ذانتج عنولوحتىالمسیطرة،غیرالحصص يھ رغالحصصرصید عجز ف د. المسیطرةی تمالضرورة،عن ی

راء دیالتإج ىتع اتعل ةالبیان ركاتالمالی ةللش ىالتابع ل أن تتماش ن أج اتھام بیةسیاس عالمحاس اتم السیاس
بیة ةالمحاس عإن. للمجموع وداتجمی روفاتالموج رادات والمص اھمین واإلی وق المس ات وحق لوالمطلوب داخ
.التوحیدعندبالكاملالمجموعة یتم حذفھاأعضاءبینبالمعامالتةالمتعلقالنقدیةوالتدفقاتالمجموعة،

ة،شركةفيالملكیةحصةفيالتغیر داندونتابع تمالسیطرةفق ةمحاسبتھی وقكمعامل ي حال. المساھمینحق ف
:فإنھا ستقومتابعة،شركةعلىالسیطرةالمجموعةفقدت

الشھرة) وإل· تزامات الشركة التابعة؛بإلغاء اإلعتراف بأصول (متضمنةً
بإلغاء اإلعتراف بالقیمة الدفتریة ألي حصص غیر مسیطرة في الشركة التابعة؛·
؛المساھمینبإلغاء اإلعتراف بفروقات تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق ·
اإلعتراف بالقیمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛·
تثمار محتفظ بھ؛العادلة ألي إسبالقیمةاإلعتراف·
اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛·
ادة· نیفإع ةتص ركةحص ناألمالش ودم جلةالبن ابقاًالمس يس دخلف املال ىالش ر إل ربحاآلخ ارةأوال أوالخس

ة، ر الموزع اح غی باألرب اء،حس ااالقتض یكونكم رةًاًمطلوبس ة مباش ت المجموع ال قام ي ح رفف بالتص
الصلة.ذاتااللتزاماتأوولباألص

الحصص غیر الُمسیِطرةالمعامالت مع ٢- ٢-٢
ة. وبالنسبة للمشتریات  ع مساھمي المجموع امالت م تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غیر المسیطرة كمع

ي تمت حیازتھ ة من الحقوق غیر المسیطرة، یتم تسجیل الفرق بین أي سعر مدفوع والحصة ذات الصلة الت ا للقیم
وق  اح أو خسائر استبعادات الحق تم تسجیل أرب ا ی وق المساھمین.  كم ي حق ة ف الدفتریة لصافي أصول شركة تابع

غیر المسیطرة في حقوق المساھمین. 
ة قیاس أیة حصص محتفظ بھا في الكیان بقیمھا العادلة، مع دعندما ال یعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مھم، تتم إعا

ارة.ادراج التغی ربح أو الخس ي ال ة ف ة الدفتری ي القیم ر ف راض ی ة ألغ ة المبدئی ة الدفتری ي القیم ة ھ ة العادل القیم
اً. الي الحق ا كشركة شقیقة أو مشروع مشترك أو أصل م تم احتساب الحصص المحتفظ بھ ك، ی ى ذل باإلضافة إل

ان ذلك الكی ق ب ا یتعل ضمن دخل شامل آخر فیم ت المجموعة مباشرة احتساب أیة مبالغ أدرجت سابقاً و قام ا ل كم
م باستبعاد األصول وااللتزامات ذات الصلة. ي دخل شامل آخر ت ف ت سابقاً ي أدرج الغ الت ذا أن المب ي ھ د یعن وق

إعادة تصنیفھا كأرباح أو خسائر.
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الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥ارسم٣١كما في 

البیانات المالیة (تابع)  توحیدأساس ٢-٢
إستثمار في شركات شقیقة٣- ٢-٢

يالمشاركةصالحیةھوالھامالتأثیر. ھاماًتأثیراًالمجموعةتمارس علیھامنشأةھيالشقیقةالشركةإن راراتف ق
.السیاساتھذهعلىمشتركةیطرةسأوسیطرةلیسولكنبھا،المستثمرللمنشأةوالتشغیلیةالمالیةالسیاسة

ار ي عین اإلعتب ا ف دمن أجلإن األمور التي تم إتخاذھ أثیرتحدی امالت ةھيالمشتركةالسیطرةأوالھ كمماثل لتل
ة دالالزم یطرةلتحدی ىالس ركاتعل ةالش ك .التابع قیقة وذل ركاتھا الش ي ش ة ف تثمارات المجموع بة إس تم محاس ی

.مساھمینالبإستخدام طریقة حقوق 

ً تم إدراجالملكیة،حقوقلطریقةوفقا ياالستثماراتی دئیاًالشقیقةالشركةف ةمب تم. بالتكلف دیلی ةتع ةالقیم الدفتری
تثمار للالس ن أج راتإدراجم يالتغی ةف ةحص نالمجموع افيم وداتص ركةموج قیقةالش ذالش اریخمن ت
ةالقیمةضمنالشقیقةبالشركةالمتعلقةالشھرةإدراجیتم. اإلستمالك تملإلستثمار،الدفتری والإطفاؤھاوھي ال ی

.القیمةإلنخفاضفرديبشكلیتم إختبارھا

ةحصةالخسارةأوالربحبیانیعكس ائجمنالمجموع اتنت تم. الشقیقةالشركةعملی رأيإدراجی يتغیی ودف بن
التلكاآلخرالشاملالدخل دخلامنكجزءالمنشآت المستثمر بھ ةالشامل اآلخرل ىباإلضافة. للمجموع ك،إل ذل
منحصتھاالمجموعة بإدراجتقومالشقیقة،الشركةمساھميحقوقفيمباشرةتم إدراجھتغییرھناكیكونعندما

ة رات،أی ق،تغیی ل للتطبی ك قاب ون ذل دما یك يعن انف راتبی يالتغی وقف اھمینحق تم. المس تبعادی باس المكاس
ر ائر غی ةوالخس ةالمحقق نالناتج امالتع ینالمع ةب ركةالمجموع قیقةوالش ىالش دإل ةح ةحص يالمجموع ف

.الشقیقةالشركة

وعیظھر ةمجم ةحص نالمجموع احم ركةخسائرأوأرب يالشقیقةالش كل واضح ف انبش ربحبی ارةأوال الخس
دالخسارةأوالربحویمثلالتشغیلیة،األرباحخارج رالحصصوالضرائبخصمبع يالمسیطرةغی الشركاتف
.الشقیقةللشركةالتابعة

تمالضرورة،عند. المجموعةتقریرإعدادفترةفي ذاتالشقیقةللشركةالمالیةالبیاناتإعدادیتم راءی دیالتإج تع
.المجموعةتلك السیاسات التي تتبناھامعتتماشىالمحاسبیةالسیاساتلجعل

علىالقیمةانخفاضخسارةإدراجالضروريمنكانإذاماالمجموعةتحدد،لمساھمیناحقوقطریقةتطبیقبعد
أنموضوعيدلیلھناككانإذامابتحدیدالمجموعةتقومتقریر،كلتاریخفي. الشقیقةشركاتھافياستثماراتھا ب

اض باحتسابالمجموعةقومتالدلیل،ھذامثلھناككانإذا. قیمتھاانخفضتقدالشقیقةالشركةفياالستثمار إنخف
ة،وقیمھاالشقیقةالشركةمنلالستردادالقابلةالقیمةبینالفرقعلى أنھالقیمة مالدفتری درجث االخسارةت ى أنھ عل

.الخسارةأوالربحبیانفيشقیقة"شركةأرباحمن"حصة
ةتقومالشقیقة،الشركةعلىالھامالتأثیرفقدانعند اسالمجموع ھأيإدراجوبقی ھإستثمار محتفظ ب ةبقیمت . العادل
ةالمشتركةالسیطرةأوالھامالتأثیرفقدانعندالشقیقةللشركةالدفتریةالقیمةبینفرقأي ةوالقیم لإلستثمار العادل

.الخسارةأوالربحفيالبیع یتم إدراجھمنالمحتفظ بھ والمتحصالت

إندماج األعمال والشهرة٤- ٢-٢

تم بةی دماجمحاس الإن تخداماألعم ةباس تمالكطریق تم. اإلس اسی ةقی تمالكتكلف الياإلس وضكإجم اسالع المق
تختار المجموعة في كل . المنشأة المشتراةفيمسیطرةغیرأي حصصومبلغاإلستمالكتاریخفيالعادلةبالقیمة

دماج ة إن واءعملی صس اس الحص رقی یطرةغی يالمس أةف تراةالالمنش ةمش ةبالقیم بیةأوالعادل ة تناس ن بحص م
د ة للتحدی ول القابل افي األص دھا ص د تكب روف عن تمالك كمص ة باإلس الیف المتعلق د التك تم قی تراة. ی أة المش للمنش

وتدرج ضمن المصروفات اإلداریة.

دما تملكعن ةتس ال،المجموع ومأعم یمتق وداتبتقی اتالموج ةوالمطلوب مونةالمالی نیفللالمض میةتص والتس
ةللشروطوفقاًالمناسبة ةاالقتصادیةوالظروفالتعاقدی اوالظروف المعنی يكم اریخف ذا. اإلستمالكت ملوھ یش

.المنشأة المشتراةقبلمنالعقود األساسیةعنالمتضمنةالمشتقاتفصل
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البیانات المالیة (تابع)  توحیدأساس ٢-٢

(تابع)  إندماج األعمال والشھرة٤- ٢-٢

ابقاًحصةأيقیاسإعادةیتممراحل،علىاألعمالإندماجفي حال یتم تحقیق ة حقوق ملكیتھا المحتفظ بھا س بالقیم
م. الخسارةأوالربحفيناتجةخسارةأوربحأياجإدراإلستمالك ویتمبتاریخالعادلة ي عین ومن ث ذھا ف تم أخ فی

.الشھرةتحدیدفياإلعتبار

ھسیتممحتملعوضأيإن لمنتحویل ةالمنشأة المشتریة سیتم إدراجھقب ةبالقیم يالعادل اریخف . اإلستمالكت
نف ل المص وض المحتم لالع زامأوكأص وإلت ةأداةوھ منمالی اراقنطض بةمعی دوليالمحاس األدوات٣٩ال

افيسواءیتم إدراجھاالعادلةالقیمةفيالتغیراتمعالعادلةبالقیمةقیاسھیتموالقیاس،االعتراف: المالیة ربحإم ال
ارنطاقضمنفي حال العوض المحتمل لیس. الشامل اآلخرالدخلفيكتغیرأوالخسارةأو دوليالمحاسبةمعی ال

نیفھ. المناسبةالدولیةالمالیةالتقاریرلمعاییروفقاًقیاسھفیتم،٣٩ تم تص ذي ی وض المحتمل ال وقالع ةكحق الملكی
.المساھمینحقوقضمنالالحقةالتسویةمحاسبةویتمقیاسھیعاد

ادةتمثلكونھابالتكلفة،مبدئیاًالشھرةقیاسیتم يالزی وعف وضمجم ولالع غالمح غیرصللحصالمدرجوالمبل
دالمستملكةاألصولصافيعلىسابقاً،حصص محتفظ بھاوأيالمسیطرة، اتالقابلة للتحدی . المضمونةوالمطلوب

ول،مجموع العوضتتجاوزالمستملكةاألصوللصافيالعادلةالقیمةفي حال وم المجموعةالمح یم،بإعادةتق تقی
عالمستملكةاألصولكافةصحیحبشكلحددتقدسواء ات المضمونةوجمی ةالمطلوب وم بمراجع اإلجراءاتوتق

ة. اإلستمالكتاریخفيالمبالغ التي سیتم إدراجھالقیاسالمستخدمة یمإعادةفي حال عملی تجالالتقی زال تن ادةت زی
بالمحول،العوضعلى مجموعالمستملكةاألصوللصافيالعادلةالقیمة تم إدراج المكس ك ی يبعد ذل ربحف أوال

.ةالخسار

د رافبع دئي،االعت تمالمب اسی ھرةقی اًالش ة ناقص ائرأيبالتكلف اضخس ةانخف ةقیم رض. متراكم ارلغ اختب
داتمنلكلیتم تخصیصھااإلستمالك،تاریخمناألعمال،إندماجمنالمكتسبةالشھرةالقیمة،انخفاض دوح تولی

للمنشاةاألخرىالمطلوباتأوالموجوداتسواءالنظربصرفاإلندماج،منتستفیدأنیتوقعالتيللمجموعةالنقد
.الوحداتلتلكیتم تخصیصھاالمشتراة

المرتبطةالشھرةفإنالوحدة،بداخلالعملیاتمنوتم إستبعاد جزءالنقدتولیدوحدةإلىالشھرةتخصیصتمحیث
ابالعملیة تم إدراجھ ةالمستبعدة ی ةبالقیم اتالدفتری دللعملی دعن ربحتحدی تم. من اإلستبعادالناتجةالخسارةأوال ی

ىالظروفھذهفيالمستبعدةالشھرةقیاس یمأساسعل ة المستبعدةالنسبیةالق دةمنوجزءللعملی دوح دتولی النق
.بھاالمحتفظ

لقطاعیةالتقاریر ا٣-٢
ذي یمارس ھو يقطاع التشغیلإن ال ان؛ ال ات الكی ةأحد مكون طة التجاری ياألنش د یالت ا ق رادات من خاللھ ق إی حق

ات األخرى ببما في ذلكتكبد مصروفات، یو ع المكون ة بمعامالت م اناإلیرادات والمصروفات المتعلق ،ذات الكی
ائج تشغیلالمسؤول الرئیسي عن قرارات التشغیل في الكیانیقوم والتي  رارات بشأن ھابفحص نت بانتظام التخاذ ق

ي ت وارد الت ى الم ص ال اع وخص یم القط ھتقی اص ب ھ األداء الخ وفر ل ا تت ل ؛ كم كل منفص ھ. بش ة عن ات مالی معلوم
ااتقعمل تم یالسیاسات المحاسبیة للقطاعات التي  ي ،ریر عنھ ة ف ة المبین ھي نفس السیاسات المحاسبیة للمجموع

.٦تحدید القطاعات والتقاریر مبینة في اإلیضاح . إن ٢اإلیضاح 

إیرادات الخدمات٤-٢

أجیر یالنقال واإلنترنت والتلللھاتفالعالميوالنظامالھاتف الثابت العائد مناإلیرادات في تتمثل  ات وت كس والبرقی
ع ضمن األنشطة  ي تق ا والت ة بھ دات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلق ع مع المعدات والمبالغ الناشئة عن بی

رادات إن االعتیادیة للمجموعة.  ة الخطوطإی المي والنظامالثابت اتفالع ال وخدمات اإلنترنللھ ا النق تم إدراجھ ت ی
.المسموح بھاتخفیضاتعند تقدیم الخدمة وبالصافي بعد الخصومات وال

ى أساس  بة ترتكز إیرادات التأجیر والتركیب عل ت نس ى المستغرق الوق دات االتصاالت عل ي لمع ب الفعل والتركی
التوالي.



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع

١٣
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)  إیرادات الخدمات٤-٢

كإیرادات  ى االستخدام استناداتدرج مبیعات بطاقات الھاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقاً يإل اتف للالفعل ھ
.المباعةالعمومي والبطاقات المدفوعة مسبقاً

ر المستخدم من الجزء غی ة ب ات المتعلق ة وتحتسب المبیع ات والھواتف العمومی دما البطاق ة مق إیرادات المدفوع ك
.مؤجلة

د  ي عن ربط البین اریف ال رادات ومص درج إی ةت ر تأدی وني عب ث  التلفزی رادات اشتراكات الب درج إی دمات، وت الخ
راكات  القنوات عند تقدیم الخدمات.الكابالت واالنترنت ورسوم اشت

ع  د توقی الء عادة عن ى العم ة وتعرض عل الء بطرق مختلف دتمنح حوافز إلى العم د جدی أو كجزء من عرض عق
ة. وعندما تقدم ھذه الحوافزترویجي ل عند توصیل الخدم ى عمی د أو لتحدیث الخدمات إل ل الجدی تم حاليللعمی ، ی

األخرى المقدمة إلى العمیل كجزء من الترویحیةجاتنتوالمتعلق بالممة العادلة للحافزتأجیل اإلیراد الذي یمثل القی
المجموعة اللتزاماتھا المتعلقة بالحافز.ألداءطبقا إدراجھانفس الترتیبات ویتم 

رفي حالة ترتیبات اإلیرادات التي تشمل  تج ترویجيمن مأكث ى كل من ات عل ل الترتیب ع مقاب تم توزی تج واحد، ی ن
ة للعناصراعبشكل. وتحدد المجموعة عنصر منفرداعتمادا على القیمة العادلة لكل  ة العادل ةم القیم ادا الفردی اعتم

.حدةمنتج على عادة لكلبیعبھا الالتي یتم األسعارعلى 

یتم محاسبة إیرادات توزیعات األرباح حینما یتقرر الحق في إستالمھا.

اإلیجارات  ٥-٢
كل مخاطر ومنافع  الملكیة بدرجة كبیرة إلى عندما یتم تحویلةتمویلیاإلیجارات كإیجاراتیتم تصنیف 

في حین ان جمیع االیجارات االخرى یتم تصنیفھا كونھا ایجارات .عقد اإلیجارشروط بناءا على المستأجر، 
تشغیلیة.

المجموعة كمؤجر
ویلي ستخدام الغیر قابل لإللغاءیتم إدراج اإلیراد  الناتج عن منح حق اإل نفة كإیجار تم على الكابالت البحریة المص

اء  ل لإللغ ر قاب تخدام غی ق اإلس ة ح تم إدراج تكلف ل. وی ة العمی لیم وموافق ت التس ي وق تثمارات بف افي إس ة ص قیم
یة االخرى  كذمم المجموعة في اإلیجارات. یتم تسجیل المبالغ المستحقة من المستأجرین بموجب االیجارات التمویل

ة  رات بمدین ى الفت ویلي عل أجیر التم رادات الت ع إی تم توزی ارات. ی ي اإلیج ة ف تثمارات المجموع افي اس ة ص قیم
في مجال التأجیر.القائم المحاسبیة لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة 

رة أساس مبدأ على إدراجھایتم والبحریةاألرضیةلكابالت طاقة اإلرسال لاإلیرادات من بیع  القسط الثابت خالل فت
العقد.

تم  غیلي ی أجیر التش رادات الت اإی تخدامإدراجھ ى بإس ت عل ة القسط الثاب ي.طریق ة لإلیجار المعن رة الزمنی تم الفت وی
ةإضافة الیف المبدئی اوض المباشرةالتك ي التف دة ف أجیر التشوإجراءالمتكب ة بالت ات المتعلق ة الترتیب ى القیم غیلي إل

القسط الثابت خالل فترة التأجیر.على اساس مبدأ المؤجر وتدرج لألصلالدفتریة 

المجموعة كمستأجر
أجیربمبدا الدخلالتأجیر التشغیلي إلى قائمة بموجبالمستحقة اإلیجارمبالغ تحمیلیتم  رة الت القسط الثابت خالل فت

ي المنافع المستحقة لالستالم والالمعني . دخول ف أجیرمستلمة كحوافز لل ا ت تم توزیعھ غیلي ی ى أیضاتش أساسعل
القسط الثابت على مدة التأجیر.
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إیرادات / تكالیف التمویل٦-٢
ة .باستخدام طریقة معدل الفائدة الحقیقيالفوائدومصروفاتتإیرادام إدراجتی ي ھي طریق دة الحقیق إن معدل الفائ

دة  دل الفائ ة. إن مع رة المتعلق دى الفت ى م د عل روف الفوائ الي وتخصیص مص زام م أة إللت ة المطف إلحتساب التكلف
تقبلیة ا ة المس دفوعات النقدی ھ خصم الم تم بموجب ذي ی و المعدل ال ي ھ الل الحقیق ن خ ورة صحیحة م ة بص لتقدیری

العمر المتوقع لإلقتراضات.  

رسوم التحصیل والتوزیع وخصم الدیون التجاریة ٧-٢
الء خصمى لاالرسوم المستحقة الدفع علىرسوم التحصیل والتوزیع وخصم الدیون التجاریة شتمل ت وتحصیل وك

دفع لمسبقاً. القیمةالدیون ووكالء بیع البطاقات المدفوعة  اریخ وكتحتسب الرسوم المستحقة ال دیون بت الء خصم ال
وم  ب الرس واتیر. تحتس التنازل عن الذمم المدینة. تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء التحصیل عند تحصیل الف

الء البیع بتاریخ بیع البطاقات للوكالء. وكالمستحقة الدفع ل

األجنبیةعمالت ال٨-٢

بالعمالت األجنبیة إلى الریال الُعماني وقیدھا وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ المعاملة.یتم تحویل المعامالت )١(

رف )  ٢( عار الص ا ألس اني وفق ال الُعم ى الری ة إل العمالت األجنبی جلة ب ة المس ات النقدی ول وااللتزام ل األص تم تحوی ی
ي ة ف الت األجنبی اح أو خسائر العم ر. أرب اریخ التقری ي ت ة السائدة ف الیف المھلك ین التك رق ب ة ھي الف ود المالی البن

ة  الیف المھلك رة والتك دفعات خالل الفت ال وال دة الفع دل الفائ ویتھا بمع تم تس ي ت بالریال الُعماني في بدایة الفترة والت
ة النات جة بالعمالت األجنبیة المحولة بسعر الصرف في نھایة الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبی

ول  ام لألص ة الع ي نھای ل العمالت بمعدالت الصرف السائدة ف ك الناتجة من تحوی من تسویة ھذه المعامالت وتل
ر  امل آخ ل ش ي دخ ا ف م تأجیلھ ا ت تثناء إذا م امل، باس دخل الش ة ال ي قائم ة ف العمالت األجنبی ة ب ات النقدی وااللتزام

ستثمار.كأدوات تغطیة تدفقات نقدیة مؤھلة وأدوات تغطیة صافي اال

اني )  ٣( ال العم ى الری ة إل ة العادل ھا بالقیم یتم تحویل األصول وااللتزامات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة والتي تم قیاس
ة  ر النقدی بسعر الصرف في تاریخ تحدید القیمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحویل األصول وااللتزامات غی

ربح أو الخسارة كجزء من مثل حقوق المساھمین المحتفظ  ي ال اح أو الخسائر ف بھا بالقیمة العادلة من خالل األرب
ع  نفة كمتاحة للبی ھم المص ل األس ربح أو خسارة القیمة العادلة.  تدرج فروق تحویل األصول المالیة غیر النقدیة مث

في دخل شامل آخر.

ي بألجنبیة إلى الریال العماني التوحید، یتم تحویل الموجودات والمطلوبات للعملیات اعند)٤( أسعار الصرف السائدة ف
ود وبیان المركز الماليتاریخ  تم بن دخل ی ان ال ابی تم بتحویلھ ك المعامالت. ی اریخ تل عار الصرف السائدة في ت أس
نإدراج رف الناتجة ع عار الص روق أس لف دالتحوی ل التوحی ي ألج راداتف املاإلی داألخرى. ةالش ععن انبی كی
ة المساھمینفي حقوق الوارد، المبلغ المتراكم المؤجل أجنبي ة األجنبی ك العملی ق بتل تم إدراجھالمتعل ة ی ي المعین ف

رادات التشغیلتحتبیان الدخل  ة األخرىمصروفات التشغیل األخرى أو إی اء عملی ة عن اقتن ھرة ناتج . إن أي ش
ادات والمطلوبات الناتجة عن عملیة االستحواذالقیمة العادلة للقیم الدفتریة للموجوتعدیالتأجنبیة وأیة  یتم معاملتھ

سعر اإلقفال.بویتم تحویلھاكموجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة 

الممتلكات واآلالت والمعدات٩-٢
ة و خسائر انخفاض القیالمتراكموالمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالكواآلالتبنود الممتلكات إدراجیتم  ددة م المح
دتإن ملة.وج تم رس دة ی روفات المتكب اللالمص دإلح ات أح ود الممتلك ات بن بةواآلالتمكون دات المحتس والمع

ا بھ عنھ تم المحاس ى ی كل والت لنفمبش ص الص روفات الفح منة مص املة، متض رة الش ي والعم ملة رئیس تم رس . ی
ات المتمثلة في المستقبلیة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة  ود الممتلك واآلالتبند من بن

كمصروف عند تكبدھا.الدخلبقائمة االخرى كل المصروفات إدراج. یتم شكل موثوقوالمعدات ویمكن قیاسھا ب



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع

١٥
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات٩-٢
تم  طبی دات ش ات واآلالت والمع ة الممتلك ى تكلف ة عل ـار اإلنتاجی دى األعم ى م ـاویة عل ـاط متس ة أقس المتوقع

، األعمار اإلنتاجیة المقدرة ھي :لألصول 
سنوات

٢٠- ٣ مباني
٣٠- ٣ كابالت ومعدات إرسال
٢٠- ٢ ت طاقة وبرمجیات ذات صلةمقاسم هاتف ومعدا
٥- ١ هواتف وتلیكس ومعدات متعلقة بها
١٤- ٥ معدات اتصال بالقمر الصناعي 
٥- ٣ أثاث ومعدات مكتبیة
٥- ٣ سیارات ومعدات

تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لألصول، وتعدل عندما یكون ذلك مالئماً، بتاریخ كل تقریر.
األرض بالملكیة الحرة نظرا  لعمرھا اإلنتاجي غیر المحدد.ال یتم استھالك 

ویلي المحتفظ بھا بموجب اإلیجاراألصول  تم استھالكھا التم اجي المی دار العمر اإلنت ى م ععل ا توق ى لھ ك عل وذل
اقل.اإلیجار المعني أیھماأو وفقا لشروط نفس اساس االصول المملوكة 

بح اإلى األصول الثابتة عندما ھالیتحویتم الى انیة قید التنفیذ األعمال الرأسمالال یتم استھالك  جاھزةألصول تص
در لعندما تكون القیمة الدفتریة لألصالستخدام.ل ة المق ن القیم ر م ك األصلعن استردادھاأكب تم ذل ك ی د ذل ،عن

تخفیض قیمھا فورا الى القیمة المتوقع استردادھا .

د  اح وخسائر إستبیتم تحدی ة أرب ا الدفتری لقیمھ اً دات وفق ارعادات الممتلكات واآلالت والمع ي اإلعتب ذ ف د وتؤخ عن
.تحدید األرباح قبل الضرائب

غیر الملموسةالموجودات١٠-٢
ر  ودات غی ة الموج ة. تكلف دئي بالتكلف ات المب د اإلثب الموجودات غیر الملموسة المقتناة بشكل منفصل یتم قیاسھا عن

درج الملموسة المقتناة دئي، ت ات المب ب اإلثب من عملیة إندماج األعمال ھي القیمة العادلة كما في تاریخ اإلقتناء. عق
ة. ة إلنخفاض القیم ة خسائر متراكم راكم وأی اء مت أي إطف ة ناقصاً ر الملموسة بالتكلف الموجودات الموجودات غی

ملة، ویر المرس الیف التط تثناء تك اً، بإس دة داخلی ة المتول ر الملموس تم غی ة ی روفات المتعلق ملتھا والمص تم رس ال ی
في فترة تكبد المصروف.إدراجھا في الربح أو الخسارة 

یتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة على أنھا محددة أو غیر محددة.

ة  ا اإلنتاجی دیر الموجودات غیر الملموسة بأعمار إنتاجیة محددة یتم إطفاؤھا على مدى أعمارھ تم تق اإلقتصادیة وی
اء  رة اإلطف ا. فت نخفض قیمتھ وز أن ت ة یج ر الملموس ودات غی أن الموج ل ب اك دلی د ھن ا یوج ة حینم اض القیم إنخف
ة كل سنة  ي نھای ل ف ى األق ا عل تم مراجعتھم ة محددة ی ار إنتاجی ر الملموسة بأعم وطریقة اإلطفاء للموجودات غی

منة مالیة. التغیرات في األعمار اإلنتاجیة ا تقبلیة المتض لمتوقعة أو النمط المتوقع إلستھالك المنافع اإلقتصادیة المس
دیرات  ي التق رات ف ا كتغیی تم معاملتھ ا ھو مناسباً، وی اء، كم ة اإلطف رة أو طریق ر فت في األصل یتم محاسبتھا بتغیی

تم إدراج ي المحاسبیة. مصروف اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة باألعمار المحدودة ی دخل ف ان ال ي بی ا ف ھ
فئة المصروف المتمشي مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة.

ى  أو عل اً ا فردی إم نویاً ة س اض القیم ا إلنخف تم إختبارھ ددة ی ر مح ة غی ار إنتاجی ة بأعم ر الملموس ودات غی الموج
ة للموجودات مستوى وحدة التولید النقدي. إن مثل تلك الموجودات غیر الملموسة ال یتم إطفاؤھا. األ ار اإلنتاجی عم

ي  لتحدید سواء أن تقییم األعمار غیر المحددة یستمر قائماً. ف غیر الملموسة بأعمار غیر محددة یتم مراجعتھا سنویاً
حال لیس قائماً، فإن التغییر في تقییم األعمار اإلنتاجیة من غیر محددة إلى محددة یتم إجراؤه على أساس مستقبلي.

الت األرباح أو الخ ین صافي متحص الفرق ب تم قیاسھا ك وس ی ر الملم سائر الناشئة من إلغاء اإلعتراف باألصل غی
اإلستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إدراجھا في بیان الدخل حینما یتم إلغاء اإلعتراف باألصل.



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع

١٦
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)غیر الملموسةالموجودات ١٠-٢

اإلطفاء 
الحالیة والمقارنة :/ الفترةفیما یلي تقدیر االعمار االنتاجیة المقدرة لألصول غیر الملموسة عن السنوات

سنة٢٥الى ١٥التراخیص
سنوات١٠حقوق الطبع واإلختراع

سنوات٥الى ٣من البرامج
سنة١٥إللغاءحقوق االستخدام غیر القابلة ل

استثمارات عقاریة١١-٢

ة،  ا لواالستثمارات العقاری تفظ بھ ارات مح ى ھي عق ول عل رض الحص رادات غ ق  وإیجاراتإی اح/ أو تحقی أرب
د إلیھا، یتم قیاسھا مبدئیا بالتكلفة مضافا رأسمالیة ة ، وبع اس االستثمارات اإلدراجتكالیف المعامل تم قی دئي، ی المب

راألرباحالعقاریة بالقیمة العادلة، ویتم إدراج  اري اتوالخسائر الناتجة عن التغی ة لالستثمار العق ة العادل ي القیم ف
عن الفترة التي تنشأ فیھا.الدخل بقائمة 

تم  ث ی ار بحی تخدام العق ر اس دما یتغی من الممتلكات واآلالت والإعادة عن نیفھ ض ة تص ھ العادل بح قیمت دات، تص مع
. ةالالحقللمحاسبةالتصنیف ھي التكلفة إعادةبتاریخ 

المخزون١٢-٢

وارد أوالًأیھما أقلوصافي القیمة القابلة للتحققألسعر التكلفةیم المخزون وفقاًیقتم تی ، وتحدد التكلفة على أساس ال
وتتضمن المصروفات المتكبدة لشراء المخزون ة الصافیة إنوتحویلھ إلى حالتھ ومكانھ الحالیین، صادر أوالً القیم

ة. قابلة للتحقق ھي ال ة البیعی اة التكلف د مراع ة بع ألسعار التي یمكن عندھا بیع المخزون في سیاق األعمال االعتیادی
یتم تكوین مخصص عندما یكون ضروریا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

األدوات المالیة١٣-٢

االدوات المالیة غیر المشتقة)أ(

منة  ة االخرى (متض ة االصول المالی تدرج المجموعة مبدئیا القروض والذمم المدینة في تاریخ نشأتھا. وتدرج كاف
ھ  ذي تصبح فی اریخ ال االصول المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) مبدئیا بتاریخ المتاجرة وھو الت

الشروط التعاقدیة لالداة المالیة . المجموعة طرفا في 

موجودات مالیة مشابھ) في الحاالت التالیة:مجموعة منمنجزء األصل المالي (أو باإلعترافیتم إلغاء

حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصول قد إنتھت.·
مل التزام بدفع التدفقات بتحویل حقوقھا في الحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو تتحالمجموعةقامت ·

النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھري إلى طرف ثالث بموجب ترتیب "تمریر من خالل"، وإما
بتحویل جوھري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات، أوالمجموعةقد قامت -
بكافة المخاطر ومنافع ملكیة األصول، ولالمجموعةلم تقم - كن قامت بتحویل بتحویل كما لم تحتفظ جوھریاً

الرقابة والسیطرة على األصول.



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع

١٧
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)األدوات المالیة١٣-٢

االدوات المالیة غیر المشتقة)أ(

ا فقد قامتالمجموعةتكون حینما ىي بتحویل حقوقھ ول عل ة من األصل أو الحص دفقات النقدی ب أبرمتالت ترتی
ر من خالل" م تمری م تق م "، ول م تق ا ل ول، كم ة األص افع ملكی ة المخاطر ومن بكاف اً م تحتفظ جوھری ا ل ل كم بتحوی

ةاألصول إلى مدى مشاركة إدراج، یتم بتحویل الرقابة والسیطرة على األصول ول. المجموع ي األص المستمرة ف
ول اإللتزاماتأیضاًجتدرالمجموعةالحالة، فإن في ھذه زامالمرتبطة. یتم قیاس األصل المح ى واإللت المرتبط عل

ا.المجموعةقد إحتفظتأساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي  ي تأخذ شكل بھ اس المشاركة المستمرة الت تم قی ی
دار ةیة األصلیالقیمة الدفتربینقل األبالقیمةضمان على الموجودات المحولة،  وضلألصل والحد األقصى لمق الع

.هسدادالمجموعةطلب من تیمكن أن یالذي

ون  ط و بشرط ان یك الي فق ة المركز الم ا المعروضة بقائم ة بصافي  قیمھ تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالی
ي السداد بصافي  ة ف دیھا النی ون ل الغ وتك ة المب ي مقاص ع األصل وسداد لدى المجموعة حق قانوني ف ة او بی القیم

اإللتزام في الوقت ذاتھ. 

تصنف المجموعة األصول المالیة غیر المشتقة  وفقا لألنواع التالیة  :

أصول  مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

اإلعترافمن قبل اإلدارة عند الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المصنفة في ھذه الفئة ھي تلك التي تم تعیینھا 
دما اإلدارةتعین یجوز أنالمبدئي.  ي عن راف األول د االعت ربح أو الخسارة عن ة من خالل ال فقط أداة بالقیمة العادل

على حدة:كل أداةعلى أساس التصنیفیتم استیفاء المعاییر التالیة، ویتم تحدید 

نیف- ن إن التص را م ف كثی ي أو یخف ةیلغ ر المعالج قة الغی أمتناس د تنش ي ق ودات أو الت اس الموج ن قی م
األرباح أو الخسائر علیھم على أساس مختلف.بالمطلوبات أو االعتراف 

دار - ي ت ا، الت ة أو كلیھم ات مالی ة ومطلوب الموجودات والمطلوبات ھي جزء من مجموعة من موجودات مالی
مخاطر موثقة أو استراتیجیة االستثمار.على أساس القیمة العادلة، وفقا إلدارة وأداؤھا یتم تقییمھ

رتحتوي - ة مناألداة المالیة على واحد أو أكث دفقات النقدی وھري الت كل ج ي تعدل بش منیة، الت المشتقات الض
من قبل العقد.ةكون مطلوبتخالف ذلك بالتي من شأنھا 

ال ن خ ة م ة العادل ة بالقیم ات المالی ة والمطلوب ودات المالی جیل الموج تم تس ز ی ان المرك ي بی ارة ف ربح أو الخس ل ال
ربح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات  المالي بالقیمة العادلة. یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في صافي ال

د  ربح أو الخسارة. تستحق الفوائ ة من خالل ال ة العادل ة بالقیم ات المالی ةوالمطلوب رادات المحقق ي إی دة ف أو المتكب
د أ تخدام الفوائ ك باس والي، وذل ى الت د، عل روفات الفوائ عرو مص ین س ي ح ي، ف دة الفعل جیلالفائ تم تس رادات ی إی

الحق في الدفع.یتقرررباح في إیرادات التشغیل األخرى عندما األتوزیعات 

استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
والمقدرةإیجابیةلدى المجموعة رغبة یكونو ثابتة أو محددة وتواریخ استحقاق محددة دفعاتاالستثمارات ذات 

االستثمارات إدراجعلى االحتفاظ بها حتى االستحقاق، یتم تصنیفها كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق. یتم 
خسائر انخفاض بعد خصم أىحقیقيالمحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ال

وتشتمل االصول المالیة المحتفظ بها لالستحقاق على دیون .فعليطریقة العائد البادات اإلیر إدراجالقیمة مع 
االوراق المالیة.
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١٨
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)األدوات المالیة١٣-٢

(تابع)غیر المشتقةاالدوات المالیة )أ(

القروض والذمم المدینة 

والتي لم یتم ادراجها بعد بسوق نشط. ذات دفعات ثابتة او محددةإن القروض والذمم المدینة هي أصول مالیة 
ومثل تلك االصول یتم ادراجها مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیها اي تكالیف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد 

مبدئي ، تدرج  القروض والذمم المدینة  بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ، مخصوما منها اإلدراج ال
اي خسائر في االنخفاض في القیمة. تشتمل القروض والذمم  المدینة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجاریة  

والذمم المدینة االخرى. 

النقد و ما في حكم النقد 
والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل طلبالشتمل النقد وما في حكم النقد على األرصدة النقدیة والودائع تحتی

من تاریخ الحیازة والتي هي لیست معرضة لمخاطر هامة ناتجة عن التغیر في  القیمة العادلة یتم استخدامها من 
قبل  المجموعة إلدارة التزاماتها قصیرة االجل.

المالیة المحتفظ بها للبیعاألصول 

للبیع هي متاحةمتاحة للبیع تشمل األسهم وسندات الدین. استثمارات األسهم المصنفة على أنها الاالستثمارات 
سندات بیقصدتلك التي ال تصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

لفترة غیر محددة من الزمن ویمكن بیعها استجابة الحتیاجات السیولة أو حتفظ بهاسیالدین في هذه الفئة التي 
استجابة للتغیرات في ظروف السوق.

متاحة للبیع بالقیمة العادلة.المالیة الستثماراتاإلقیاسبعد القیاس المبدئي، یتم الحقًا
) في التغیر في األخرىةالشاملاإلیراداتن (والخسائر غیر المحققة مباشرة في حقوق المساهمیاألرباحدراجیتم إ

اإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق بیعالقیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع. عندما یتم 
إیرادات الفوائدالدخل ضمن اإلیرادات التشغیلیة األخرى. بیانفي إدراجهایتم المساهمینضمن حقوق إدراجها
توزیعاتإیرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. كیتم إدراجهامتاحة للبیع المالیة الستثمارات اإللكتمأثناء 

في بیان الدخل كإیرادات التشغیل األخرى إدراجهامتاحة للبیع یتم الأثناء تملك اإلستثمارات المالیةالمحققةرباحاأل
ضمنفي بیان الدخل یتم إدراجهانخفاض قیمة هذه االستثماراتحق الدفع. الخسائر الناتجة عن ایتقررعندما 

انخفاض قیمة االستثمارات وٕازالتها من التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع.

االلتزامات المالیة غیر المشتقة (ب) 

االقتراضات
) القیمة العادلة للسعر المستلم) ناقصًاتدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقیمة العادلة وهي حصیلة إصدارها 

بالتكلفة المهلكة، ویدرج أي فرق بین المتحصالت ناقصًا تكالیف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقًا
تكالیف المعاملة وقیمة اإلسترداد بقائمة الدخل على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

مم دائنة أخرىذمم تجاریة وذ

أصدرت عنها فواتیر یتم ادراج  االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء
.المطفأةبالتكلفة ، للمجموعة أم لم تصدر
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١٩
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١ي كما ف

(تابع)األدوات المالیة١٣-٢

االدوات المالیة المشتقة)ج(

بقیمها العادلة االشتقاقبالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد تدرج االدوات المالیة المشتقة مبدئیًا ویعاد قیاسها الحقًا
إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة فوراخلالدتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة و . تقریرفي تاریخ كل 

طبیعة عالقة التحوط.یعتمد على الدخلوقت إدراجها في قائمة فإن،  في هذه الحالة ، طحو كأداة توبالفعل 

المتبقیة لألداة االستحقاقغیر متداول إذا كانت فترة التزامتعرض األداة المالیة المشتقة كأصل غیر متداول أو 
ول١٢تزید عن شهرًا.١٢ها خالل بیعأو إدراجهاتوقع أن یتم یس من المشهرًا

محاسبة التحوط 

مع أهداف واالمور التي یتم تحویطهابتوثیق العالقة بین أدوات التحوط كیان قوم الیعالقة التحوط  بدایةعند 
التحوط على أساس مبدأ بدایةك وعند لقیام بعدة تعامالت تحوط، باإلضافة إلى ذللإدارة المخاطر وٕاستراتیجیتها 

ذات فعالیة تحوط تكونال، تقوم المجموعة بتوثیق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقةاالستمرار
.المور التي یتم تحویطهاالتدفق النقدي لالتغیرات في مقابلةكبیرة في 

ر الفائدة والمخصص والذي یصلح كأداة تحوط  للتدفق لمقایضة سعالجزء الفّعال من التغیرات في القیمة العادلة 
إدراجهااألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفّعال یتم .المساهمینفي حقوق تأجیلهیتم النقدي ، فإنه  
.الدخلمباشرة في قائمة 

في الفترات التي یتم فیها رةالربح أو الخسافي قائمة هایتم إعادة إدراجالمساهمینفي حقوق ؤجلةالمبالغ المإن 
.الدخلفي قائمة البنود التي یتم تحویطهاإدراج

مدة أدوات التحوط أو بیعها انتهاءالتحوط عند قیام المجموعة بفسخ عالقة التحوط أو بمبدأمحاسبة الیتم إیقاف 
في ومؤجلةخسائر متراكمة محاسبة التحوط. أي أرباح أومبادئتستوف تعد إذا لم إنهاؤها او ممارستها أو أو 

في تنبؤ الإدراج عملیةعندما یتم في النهایة ویتم إدراجها المساهمینحقوق الملكیة في ذلك الوقت تبقى في حقوق 
التي ، فإن األرباح أو الخسائر التراكمیة الحدوث متوقعةالتنبؤ لم تعد عملیة أن. في حالة الربح أو الخسارة

في قائمة في حقوق الكانت مدرجة  .الدخلملكیة یتم إدراجها فورًا

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بها لغرض البیع١٤-٢
محتفظ بها للبیع إذا كان سیتم استرداد قیمها كاإلستبعادتصنف المجموعة الموجودات غیر المتداولة ومجموعات 

ستمر. یتم قیاس هذه الموجودات غیر المتداولة الدفتریة بشكل رئیسي من خالل بیع ولیس من خالل االستخدام الم
تكالیف قیمها الدفتریة والقیمة العادلة ناقصًابالقیمة األقل بینمحتفظ بها للبیع كالمصنفة اإلستبعادومجموعات 

البیع.
بیع الفقط عندما یكون من المحتمل جدا على أنها قد تم إستیفاؤهامحتفظ بها للبیع كتعتبر معاییر التصنیف 

ي ینبغيذبیع، البالمتاحة للبیع الفوري في حالتها الحالیة. یجب أن تلتزم اإلدارة مجموعة اإلستبعادأو واألصول
سنة واحدة من تاریخ إعادة التصنیف.خاللمكتملبیع كلإلدراجمؤهًالأن یكون توقعه

ال تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات حینما یتم تصنیفها كمحتفظة للبیع.
(ب) حول البیانات ٥تم اإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات المصنفة كمحتفظ بها للبیع في اإلیضاح ی

المالیة المرحلیة الموحدة.
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٢٠
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

صول  انخفاض قیمة األ١٥-٢

األصول غیر المالیة)أ(

تدرج خسارة االنخفاض في القیمة إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة إنتاج النقد أكبر من قیمته القابلة 
لالسترداد. القیمة القابلة لالسترداد هي قیمته المستخدمة وقیمته العادلة ناقصا تكالیف البیع أیهما أكثر. ولتقدیر 

خدام، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة على قیمته الحالیة باستخدام معدل فائدة ما قبل الضریبة القیمة عند االست
المخصوم والذي یعكس التقییم الراهن للسوق للقیمة الزمنیة للنقود ومخاطر األصل  المحددة.

الي عن أي دالئل زیادة أو خسائر انخفاض القیمة المدرجة بالفترات السابقة یتم تقییمها بكل تاریخ بیان مركز م
نقصان الخسائر أو إذا لم تعد هناك خسائر. یتم عكس خسائر انخفاض القیمة إذا كان هناك تغیر في التقدیر 
المستخدم لتحدید القیمة التي یمكن استردادها. یتم عكس خسائر انخفاض القیمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى 

ریة التي كان یمكن تحدیدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم تدرج القیمة الدفتریة لألصل القیمة الدفت
خسائر انخفاض القیمة.

األصول المالیة)ب(

األصل المالي الغیر مصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم تقییمه بتاریخ كل مركز مالي لتحدید 
اض في قیمته. یعتبر األصل المالي منخفض القیمة إذا ما اذا كان هناك اي دلیل موضوعي یشیر الى االنخف

وجد دلیل موضوعي یشیر الى االنخفاض في القیمة نتیجة لحدث او اكثر قد طرأ بعد االدراج المبدئي لألصل، 
، على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة  لألصل بشكل یمكن تقدیره.كان له تأثیروان  حدوث تلك الخسارة  

یل الموضوعي على إنخفاض قیم األصول یتضمن عدم وفاء المدین او تأخره  في السداد او التغیر السالب إن الدل
فیما یتعلق  بالسداد وخالفه. كذلك بالنسبة الى االستثمار في اسهم األوراق المالیة ، فإن التدهور الشدید او لمدة 

دلیال موضوعیا على االنخفاض في القیمة. طویلة في القیمة العادلة الى ما یقل عن التكلفة ،  یعتبر 

التقاعدمنافع ١٦-٢

الخدمة طبقا لشروط التوظیف الخاصة بموظفي المجموعة في سلطنة عمان في تاریخ نهایةمنافع إستحقاقیتم
ر الموظفین لإلجازة السنویة وتذاكإستحقاقاتإدراج یتمالعمل العماني. وننقاكل تقریر مع مراعاة متطلبات 

المقدرة الناشئة كنتیجة للخدمات المقدمة من لإللتزاماتالطیران عندما تستحق للموظفین ویتم تكوین مستحقات 
المتداولة. بینما یتم إدراج تلك اإللتزاماتقبل الموظفین حتى تاریخ التقریر. یتم إدراج هذه المستحقات ضمن 

.تداولةغیر الماإللتزاماتالمتعلقة بمنافع نهایة الخدمة ضمن 

العمل، بالنسبة للموظفین مخاطرالمساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمین ضد إن
لقانون التأمینات  .عند تكبدهاالدخلكمصروف بقائمة یتم إدراجها م، ١٩٩١لسنة االجتماعیةالُعمانیین وفقًا

لجمیع الموظفین الدائمین وفقا لسیاسة المجموعة. یتم تدیر المجموعة خطة مكافأة المنافع المحددة غیر الممولة 
الذي یتم إجراؤهالواردة في البیانات المالیة لتغطیة االلتزامات على أساس التقییم االكتواري تكوین المخصصات

سنویا وفقا لطریقة وحدة االئتمان المتوقعة.
اآلخر عند حدوثها. كافة األرباح والخسائر األكتواریة یتم إدراجها في الدخل الشامل

االختیاري للخدمةاإلنهاءمنافع ١٧-٢

دون احتمال بشكل واضح و كمصروف عندما تلتزم المجموعة یتم ادراجها االختیاري للخدمة اإلنهاءمنافع إن
منافع تقدیمأو الطبیعي،قبل تاریخ التقاعد إما النهاء الخدمة ن الخطة الرسمیة المفصلة نسحاب ملإلواقعي 

ة لتقلیل العمالة الخدمإنهاءمنافع إن.نتیجة لعرض تشجیعي بالتقاعد االختیاري لتقلیل العمالةكنهاء الخدمة ال
یتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما یمكن أنكان من المحتمل إذاكمصروفات إدراجهایتم بشكل طوعي 
.هافیذلك بصفة موثوق ذین سیقبلوا بتقدیر عدد ال
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الموحدة المرحلیةضاحات حول البیانات المالیةإی

٢٠١٥مارس٣١كما في 

مخصصات ال١٨-٢

) ناتجة عن حدث استداللیةالمجموعة (قانونیة أو من قبلیتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالیة 
بشكل االلتزامیمكن تقدیر مبلغ كما االلتزامات، تسویة تلكلمجموعةاتتطلب منسابق، والتي من المحتمل أن 

قبل الضریبة ة بمعدل ماعقتو التدفقات النقدیة المستقبلیة  المبالخصم من ه. یتم تحدید المخصصات بموثوق 
االلتزام.هذاعكس تقییم السوق الحالي للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لتي توال

ریبة الض١٩-٢
للتشریعات للضرائبیشتمل مصروف  ضریبة الدخل على الضرائب الحالیة والمؤجلة. یتم تكوین مخصص  وفقًا

.البلدان التي تعمل فیها المجموعةالضریبیة المعمول بها في 

تتكون الضریبة الجاریة من اإللتزام الضریبي المتوقع محسوب على أساس اإلیراد الضریبي للعام باستخدام 
دالت الضریبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاریخ التقریر وأیة تعدیالت على الضریبة المستحقة مع

عن سنوات سابقة.  

تدرج ضریبة الدخل بقائمة الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فیه ببنود مدرجة مباشرة في حقوق 
ساهمین.المساهمین، ففي تلك الحالة تدرج في حقوق الم

تحتسب أصول/إلتزامات الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة المیزانیة العمومیة لجمیع الفروق المؤقتة بین القیم 
الدفتریة لألصول واإللتزامات ألغراض التقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضریبة.  یستند إحتساب 

أو سداد القیمة الدفتریة لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت مبلغ الضریبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق 
الضریبة المطبقة أو التي سیتم تطبیقها على نحو واسع في تاریخ التقریر. 

تتم مراجعة القیمة الدفتریة ألصول/إللتزامات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر وتخفیضه بالحد الذي ال یعود 
یسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل الضریبة المؤجلة.من المحتمل معه توفر ربح ضریبي كاٍف

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ٢٠-٢
وتعدیالته و ١٩٧٤قانون الشركات التجاریة لعام أحكام مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما یتوافق مع احتسابیتم 

للقوانین احتسابهاشركات التابعة، فیتم بالنسبة لل.متطلبات الهیئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان وفقًا
ة.معنیالوالتشریعات

رباح  األتوزیعات ٢١-٢
المطبقة في سلطنة عمان. یتم والتي تلتزم بالمتطلبات التنظیمیة بنى مجلس اإلدارة سیاسة توزیع أرباح حذرةیت

للنظام األساسي للشركة ویخضع ذلك لموافقة المساه یتم إدراج توزیعات األرباح إلى مین.توزیع األرباح وفقًا
مساهمي الشركة كإلتزام في البیانات المالیة للشركة فقط في الفترة التي یتم فیها الموافقة على توزیعات األرباح من 

قبل مساهمي الشركة.

برنامج الوالء ٢٢-٢
قاط") على أساس استخدام المنتجات تقوم المجموعة بتقدیم برنامج والء العمالء، حیث یتم منح عمالء القروض ("ن

والخدمات، یعطي للعمالء الحق في استرداد قیمة النقاط المتراكمة عبر وسائل محددة. القیمة العادلة للمقابل 
. یقدر المبلغ األخرىلبیعامكوناتنقاط و البین هابیع األولي یتم تخصیصالالمستلم أو المستحق فیما یتعلق ب

بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو إستردادهاإلى القیمة العادلة للحق في لنقاط بالرجوع لالمخصص 
قیمةعلى أساس اإلستردادقدر القیمة العادلة للحق في تللمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة. 

ویدرج ضمنلنقاطلمصادرة المتوقع. یتم تأجیل المبلغ المخصص الفي االعتبار معدل لیؤخذ، بعد تعدیلهالخصم
التزاماتها تجاه بمجموعة الأوفت قد هذه النقاط و یتم إسترداداإلیرادات المؤجلة. یتم إثبات اإلیرادات عندما 

سیتم استبدالهمؤجلة إلى اإلیرادات عندما لم یعد من المحتمل أنالیرادات اإلاإلفراج عنأیضًاالعمالء. یتم
.نقاطال
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الموحدة المرحلیةةإیضاحات حول البیانات المالی
٢٠١٥مارس٣١كما في 

أتاوة ٢٣-٢

هیئة تنظیم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس االستحقاق.تستحق األتاوة الدفع إلى

قیاس القیمه العادله٢٤-٢

ل، أو ما یتم دفعه في مقابل تحویل أي إلتزام القیمة العادلة هي السعر الذي یتم إستالمه في مقابل بیع األص
بموجب أي معاملة إعتیادیة بین المتعاملین بالسوق، ویكون ذلك في تاریخ قیاس القیمة العادلة وفي ظل وجود 

وعة الحصول علیها في هذا التاریخ. ماألصل  أو في غیابه، و بموجب أفضل الشروط السوقیة التي تستطیع المج
لإللتزام تعكس  مخاطر عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام .والقیمة العادلة 

عندما یكون متاحا، تقیس المجموعة القیمة العادلة بشأن أي أداة مالیة باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نشط 
تم نه سوق نشط في حالة أن التعامالت بشأن األصل أو اإللتزام تبأللتعامل باالدوات المماثلة. و یعتبر السوق 

سعار بشكل مستمر ودائم. معلومات عن األبمعدالت كافیة و بحجم تعامل كافي بحیث یسهل الحصول على

المجموعة إلى تقنیات التقییم و التي أوفي حالة تعذر الحصول على سعر مدرج في سوق نشط ، فعندها تلج
وظة بأقل قدر ممكن. و هذه التقنیات تعظم إستخدام المدخالت المعنیة الملحوظة و إستخدام المدخالت الغیر ملح

تتضمن جمیع العناصر التي یضعها عادة في الحسبان المتعاملین في السوق ألغراض تحدید السعر في أي 
.معاملة

إن أفضل األدلة التي یمكن اإلستناد الیها بشأن تحدید القیمة العادلة ألداة مالیة عند اإلدراج المبدئي ، تكون 
ة ، و یقصد بذلك القیمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن عادة سعر المعامل

القیمة العادلة المحددة عند االدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القیمة العادلة ال یعكسها بشكل دقیق 
ال یعكسها أسلوب التقییم الذي یستند إلى السعر المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك

معلومات مستمدة من بیانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدوات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة ، ثم تعدل 
قیمها فیما بعد لكي توائم الفرق بین القیمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و یتبع ذلك ، إدراج 

قائمة الدخل إستنادا إلى تقییم مناسب على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من في (الفرق)السعر
.االحوال فلن یتم تأخیر التقییم بعد الحصول على بیانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة

إدارة المخاطر المالیة-٣

النقد و ما في حكم النقد والذمم المدینة والذمم الدائنة و االستثماراتقائمة المركز المالي تشتمل علىفي األدوات المالیة المدرجة 
المالیة المشتقة.واألدواتوالقروض 

عوامل المخاطر المالیة١-٣

نظرة عامة
أنشأ ولقد تأسیس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. المتمثلة في اإلجمالیةیةمسئولالمجلس اإلدارة تقع على 

ن أنشطتها عرمجلس اإلدارة لجنة تنفیذیة مسئولة عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتقوم اللجنة برفع تقاری
إلى اللجنة هقبة سیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة ویرفع تقاریر مرالب یلامجلس اإلدارة. یقوم فریق اإلدارة بتطویر أسىإلبانتظام

التنفیذیة والتي ترفع بدورها تقاریرها إلى مجلس اإلدارة.

الئمة المجموعة من أجل وضع حدود ماههتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجترتكز علىسیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة إن
مراقبة المخاطر والتقید بالحدود التي تم وضعها. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل لللمخاطر والسیطرة علیها وكذلك 

دوري بحیث تعكس التغیرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.

اجع مدى كفایة بسیاسات وٕاجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتر بااللتزامكیفیة قیام اإلدارة تشرف على لجنة التدقیق بالمجموعة إن
یتم مساندتها في دورها اإلشرافي لجنة التدقیق بالمجموعة إنعمل إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة. إطار

بإجراءاتااللتزاممدى وألغراض خاصة إلختبار یتولى قسم التدقیق الداخلي أعمال المراجعة الدوریةمن خالل التدقیق الداخلي.
إدارة المخاطر، ویتم رفع تقریر بالنتائج إلى لجنة التدقیق.   بطوضوا



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع
٢٣

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع) إدارة المخاطر المالیة-٣
(تابع)عوامل المخاطر المالیة١-٣

نظرة عامةتابع 
المخاطر التالیة من جراء استخدام األدوات المالیة:التعرض الى تواجه المجموعة 

االئتمانمخاطر ·
مخاطر السیولة·
مخاطر السوق·

مخاطر اإلئتمان )١(
لمجموعـة لخسائـر مالیـة فـي حالـة إخفـاق عمیـل أو الطرف المقابل في أداة مالیة من ئتمان هي خطر تعرض امخاطر اإل

واالستثمارات في أوراق مالیة. المجموعة الوفاء بالتزاماته التعاقدیة، وتنشأ بشكل رئیسي من الذمم المدینة لعمالء

الذمم  التجاریة المدینة والذمم  المدینة األخرى 
ئتمان بالخصائص الفردیة لكل عمیل. بشكل رئیسي لمخاطر اإلعة تعرض المجمو یتأثر 

تعتبر مالئمة بالنسبة لمقدم الخدمة المرخص وتتناسب مع طبیعة إئتمانیة والتي أنشأت المجموعة سیاسات وٕاجراءات 
على  مبلغ المستحقات وأعمار الدیون. بناءا وحجم المستحقات. تم وضع حدود االئتمان للعمالء 

اجل مراقبة مخاطر ائتمان العمیل، تم تصنیف العمالء إلى الفئات التالیة بناء على خصائصهم االئتمانیة: ومن 
د ضمن القطاع الخاصاعمالء أفر ·
عمالء الشركات·
عمالء القطاع الحكومي·
مبالغ مستحقة من المشغلین·

الخاص وعمالء الشركات في سلطنة عمان یتم تقلیل المخاطر المحتملة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من عمالء القطاع
، یقوم الوكیل بتوفیر وبموجب اتفاقیة خصم الدیون إلى وكیل خارجيهذه المستحقات إسناد تحصیلبإلى درجة كبیرة 

والوكیل الذي تسند الیه تحصیل الدیون بمبدأ غطاء كافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبالغ المستحقة المحولة إلیه. 
مخاطر االئتمان بالنسبة للمدینین تنحصر . یلجأ الى الشركة في حدود معاییر وضوابط ائتمان متفق علیهاالخصم قد

القیم الدفتریة حیث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصیلها.فيالتجاریین اآلخرین 

: ٢٠١٤دیسمبر ٣١(تقریبا%٢٦,٠٩دیون إلىوكیل تحصیل العلىاتالمستحقنسبة ت غلب، التقریرتاریخ في
ملیون لایر عماني إلى ١٠,٥ضمان بنكي بمقدار وكیل تحصیل الدیونقدم .المجموعةبینمدینال%) من إجمالي ٢٨,٤٢

: ٢٠١٤دیسمبر ٣١(%٣١,٤٦تمثل الضمانات البنكیة المقدمة من وكیل تحصیل الدیون نسبةالمجموعة. 
.التقریرالمستحقة بتاریخ %) من المبالغ ٢٨,٢٥

التجاریة تقدیرها للخسائر المتكبدة فیما یتعلق بالذمم والذي یمثل في القیمة لالنخفاضاالمجموعة مخصصأنشأت
تعرضات علق بالیتي ذلواخسارة محدد مكون المدینة األخرى. المكونات الرئیسیة لهذه الخسائر تتمثل فيذمم المدینة وال

الخسائر الجماعیة التي انشأت بالنسبة الى مجموعات مشابهة من حیث االصول فیما یتعلق بالخسائر ات الفردیة ومكون
بیانات تاریخیة عن احصائیات . یتم تحدید مخصص الخسائر الجماعیة بناء على التي وقعت ولم یتم تحدیدها بعد 

ألصول مالیة مشابهه.بالنسبة السداد 

االستثمارات 
تع متمع الجهات التي تو مخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سریعة التداول فقط لتعرضها تحصر المجموعة

وسیولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها.ةجیدوفي ظل تصنیفات ائتمانیةجید. ائتمانيتقییم ب
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(تابع) إدارة المخاطر المالیة-٣
(تابع)عوامل المخاطر المالیة١-٣

مخاطر السیولة)٢(
التي یتم و المالیة المتعلقة بإلتزاماتها رتباطاتها مخاطر السیولة تتمثل في مواجهة المجموعة لمصاعب في الوفاء باإن 

منهج المجموعة  في إدارة السیولة یتمثل في ضمان حصولها على سیولة إن سدادها نقدا أو بواسطة أصل مالي آخر. 
عادیة أو مشّددة ، دون في ظل ظروف سواء استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد –قدر اإلمكان –كافیة  

سمعة المجموعة.اءة الى جازفة باإلسمالتكبد خسارة غیر مقبولة أو 

، ایوم٦٠للوفاء بمصاریف التشغیل المحتملة لمدة كافیة  متوفرة لدیها سیولة حرص على وجود ، فإن المجموعة توبالمثل
كبیرالتأثیر المحتمل للظروف القاهرة التي ال یمكن توقعها إلى حد وهذا ال یسجل متضمنة خدمة االلتزامات المالیة، 

.ائتمانیةطبیعیة، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهیالت مثل: الكوارث ال

مخاطر السوق)٣(
تغیر في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة و أسعار الفائدة وأسعار المخاطر السوق هي مخاطر إن 

الهدف من إدارة ولذلك فإن األدوات المالیة، استثماراتها فيدخل المجموعة أو قیمة الذي سوف یؤثر على و األسهم 
.داكبر عائمخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، بینما یتم تحقیق 

مخاطر العمالت األجنبیة
العمالت األجنبیة ضمن حقوق في صرف الأسعار من جراء تقلبات  المجموعة إن المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لها 

باكستان. لم یتم التحوط لتلك االستثمارات حیث یعتبر وضع تلك في من استثمارها في شركة مقرها تنشأمینملكیة المساه
العمالت بأنه ذو طبیعة طویلة األجل. 

إن مخاطر العمالت االجنبیة التي تواجهها الشركة التابعة تنشأ بشكل أساسي من الذمم المدینة والذمم الدائنة 
قد تم تحوطها بشكل رئیسي مقابل الذمم المدینة ، اال ان فة الى الذمم الدائنة بالعملة االجنبیة وبالنسبواالقتراضات.

مخاطر اإلقتراض بالعملة االجنبیة هي غیر محوطة.

باللایر العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة أساسیةفیما یتعلق بالمعامالت األخرى للمجموعة، فهي تتم بصفة 
بالدوالر أساسیةتتم بصفة األجنبیةحیث ان معامالتها بالعملة  األجنبیةالعمالت راسعاعن تقلبات بدرجة كبیرة 

ال توجد و . ١٩٨٦منذ عامظلت بدون تغییر واللایر العمانيإن اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمریكي األمریكي.
تاالدارة تعتقد بان مخاطر العمالاألمریكي وبالتالي فإن الدوالر غیرأدوات مالیة هامة مدارة بواسطة عمالت أجنبیة 

وااللتزامات لیست هامة.النقدیة االخرى األجنبیة على األصول 

مخاطر سعر الفائدة

ثابتة الفائدة المعدالت كل من بتقترض أمواالالكیانات في المجموعة تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حیث أن 
الخزینة بالمجموعة بشكل دوري لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت إدارةیتم تقییم أنشطة التحوط بواسطة و ة.قلبمتالو 

ضمان تطبیق إستراتیجیات تحوط مثالیة إما عن طریق تحدید المركز المالي أو حمایة لالمخاطر المحددة، قابلیة الفائدة و 
. خالل دورة اسعار فائدة مختلفةمصاریف الفوائد من 

اطر أسعار السوق األخرىمخ

الربح أو الخسارةمن االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقیمة العادلة من خالل األسهم تنشأ مخاطر أسعار 
عوائد االستثمار من فائض تعظیمالهدف األساسي إلستراتیجیة االستثمار بالمجموعة هو .واإلستثمارات المتاحة للبیع

لهذه اإلستراتیجیة ، فقد تم تصنیف عدة النقد المتوفر، وهناك مس تشارون خارجیون یساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقًا
ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إدارتها على أساس القیمة الربح أو الخسارةاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  نظرًا

العادلة.
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(تابع) إدارة المخاطر المالیة-٣
(تابع)عوامل المخاطر المالیة١-٣

إدارة رأس المال

لسوق او من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرین والدائنین قویة بقاعدة رأسمالیة االحتفاظسیاسة مجلس اإلدارة هي إن 
من و ،التطور المستقبلي للعمل التجاريوالحفاظ على الجغرافي للمساهمین والعوائد على االنتشاریراقب مجلس اإلدارة كًال

.المساهمینحقوق 

وٕادارة العلیا طریق رفع معدالت النمو عن ن الربحیة مالحفاظ على المستوى الحالي فيإن اإلدارة على ثقة من قدرتها 
بخالف ، رأس المال على المفروضة ةخارجیالمتطلبات الى الالتابعة العمانیة ال تخضع الشركة أو شركتها . ةذر حتكالیف 

وتعدیالته.١٩٧٤متطلبات قانون الشركات التجاریة لسنة 

تقدیر القیمة العادلة٢-٣

ات استثمار
دوات مشابهة أو بالرجوع إلى التدفقات النقدیة تقدر القیمة العادلة لالستثمارات بالرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة أل

المخصومة المتعلقة بصافي األصول . 

األدوات المالیة المشتقة
إن القیمة العادلة لمبادلة سعر الفائدة تقاس بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة على أنها الفرق بین سعر 

ئد الستحقاقات العقد المتبقیة والمخصوم بناءا على منحنى لیبور المشتق من منحنى الفائدة التعاقدي ومنحنى لیبور السا
العائد.

المالیة وااللتزامات األصول
.الموحد المرحليالمركز الماليفي بیانالواردة القیم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالیة األخرى تقارب قیمها الدفتریة 

.٤٦مة العادلة یتم إظهارها في اإلیضاح التفاصیل المتعلقة بالقی

والتقدیرات المحاسبیة الهامةاألحكام-٤
تي یتم اإلبالغ تؤثر على األصول وااللتزامات المالیة الوافتراضاتیتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة القیام تقدیرات 

على بشكل اساسيمبنیةتكون التقدیرات و قیمة العادلة. والمخصصات الناتجة عنها والتغیرات في الالتقریرفي تاریخ عنها 
من الممكن أنو ، تضمن درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح التي تو العدید من العوامل بشأن افتراضات

.في االلتزامات واألصول المقدرةمستقبلیة تغیرات بما یؤدي إليالنتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة تختلف

بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متضمنة توقعات ألحداث مستقبلیة واألحكامیتم تقییم التقدیرات 
.في ضوء األوضاع الراهنةیعتقد أنها معقولة الحدوث 

المدینةالذممحساباتقیمةانخفاض
لتجاریة المدینة عندما یصبح من غیر المحتمل تحصیل كامل یتم تقدیر المبالغ القابلة للتحصیل بالنسبة لحسابات الذمم ا

المبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردیة الهامة، یتم إجراء هذا التقدیر على أساس فردي. یتم إجراء تقییم جماعي للمبالغ الفردیة 
لى تاریخ االستحقاق غیر الهامة، ولكنه مضى تاریخ استحقاقها. ویتم تكوین مخصص یتم تطبیقه على الفترة المنصرمة ع

وبناءا على معدالت االسترداد التاریخیة .

ملیون ١٣٠,٧٦٦: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني (١٢٧,٩٤٥المدینةالتجاریة ، بلغت قیمة الذمم التقریربتاریخ 
٤٧,٣٠٤: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني (٤٧,٩٥٢لایر عماني)، وبلغت قیمة مخصص الدیون المشكوك فیها 

في فترات مستقبلیة والمبالغ المتوقع تحصیلها یتم إدراجها في  ملیون لایر عماني)، أي فروق بین المبالغ المحصلة فعلیًا
.الدخل الموحدةقائمة 



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع
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الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)والتقدیرات المحاسبیة الهامةحكاماأل-٤
المخزونقیمةانخفاض

قدیما او . عندما یصبح المخزون أیهما أقلالقیمة القابلة للتحققصافيوتكلفة الیتم تسعیر المخزون على أساس سعر 
إجراء هذا التقدیر على أساس ، یتم الفردیة الهامة بالنسبة للمبالغ للتحقق.صافي القیمة القابلة بتقدیر عمل متقادما یتم 

عمل مخصص بناء على نوع یتم ، و متقادمةقدیمة او ، ولكنها الفردیة غیر الهامة یتم إجراء تقییم جماعي للمبالغ .فردي
ألسعار البیع التاریخیة. المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقًا

ملیون لایر عماني) ١٣,٤٨٦: ٢٠١٤دیسمبر ٣١عمانـي (ملیون لایر١٣,١٢٩، بلغت قیمة المخزون التقریربتاریـخ 
ملیون لایر عماني)، ٣,١٢٨: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني (٣,٣٧٤وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقیمة 

في قائمة في القوائم المالیة یتم إدراجهامدرجهفترات مستقبلیة والمبالغ التحصیلها فيتى یتمأي فـروق بین المبالغ ال
.الدخل

الشھرةقیمةانخفاض

.٩مة الشهرة، الرجاء الرجوع إلى اإلیضاح إلنخفاض قی

للممتلكات والمعدات واالآلتهر اإلنتاجیاعماأل
یتم تحمیل مصروف اإلهالك من اجل توزیع تكلفة االصول على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها . یتم احتساب العمر 

لت باستخدام أفضل التقدیرات.واإلهتراء العاديقدیر اإلدارة لعدة عوامل، مثل دورة التشغیل وبرامج الصیانة اإلنتاجي وفقًا

الضرائب
توجد أوجه عدم التیقن فیما یتعلق بتفسیر القوانین الضریبیة وكمیة وتوقیت الدخل الخاضع للضریبة في المستقبل. بالنظر 

ة وطبیعة االتفاقات التعاقدیة القائمة، الخالفات التي تنشأ بین النتائج الفعلیة إلى مجموعة واسعة من العالقات التجاری
واالفتراضات، أو تغییرات في المستقبل لمثل هذه االفتراضات، قد یحتم إجراء التعدیالت في المستقبل لحساب ضریبة 

قولة، عن العواقب المحتملة لوضع ، استنادا إلى تقدیرات معبتكوین مخصصاتتقوم الشركةالدخل والتي سجلت بالفعل. 
ضریبیةالخبرة لربوطعلى عوامل مختلفة، مثل تلك المخصصات یستند. مقدار للشركةالضریبیة للربوطاللمسات النهائیة 

.الضرائبدائرةسابقة وتفسیرات مختلفة من األنظمة الضریبیة من قبل الكیان الخاضع للضریبة ومسؤولیة 

یبیة المؤجلة لكافة الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة بمقدار المحتمل لألرباح الخاضعة للضریبة یتم إدراج األصول الضر 
المتاحة مقابل الخسائر التي یمكن إستخدامها. یتطلب من اإلدارة إتخاذ قرارات هامة من أجل تحدید قیمة األصول 

على الزمن والمستوى ال ممكن لألرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة مع الضریبیة المؤجلة التي یمكن إدراجها، بناءًا
إستراتیجیات الخطة الضریبیة المستقبلیة.

عملیات متوقفة-٥
% من أسهم التصویت بورلدكول المحدودة لالتصاالت ٧٠،٦٥تمتلك ورلدكول المحدودة لالتصاالت نسبة )أ

النكا (شركة خاصة) والمسجلة بسریالنكا.

(الخاصة)المحدودة لإلتصاالت النكا والموجودة بالخارج وهي وورلدكول للمجموعة الشركة التابعة لقد سجلت
وبمراعاة ، في سریالنكاالهواتف العمومیةبدرجة كبیرة على اإلقبالخسائر منذ سنوات عدیدة بسبب انخفاض 

.التابعةالشركةإقفالاإلدارةواعتمدت، قررت اسهم الملكیة للشركة التابعةوسلبیة السوق بسریالنكا أحوال
هام على نتائج تأثیرأي مرذا اال. ولیس لهالشركة التابعة كعملیات متوقفةویصنف االستثمار في 

المجموعة.

سلبیة (األبراج واألعمال المدنیة، المولدات، الخ) من العملیات ذات النطاق الیتم تصنیف البنیة التحتیة )ب
من قبل إدارة الشركة ٢٠١٤محتفظ بها للبیع بعد االلتزام في سبتمبر كتابعة الشركة للالعریض الالسلكیة 

لتقصي الحقائق والتأكد من صحة ن. في هذا بالنیابة، تم التوقیع على اتفاق الذي یخضع التابعة في باكستا
شهادات عدم الممانعة من المؤسسات المالیة والموافقات وكذلك یخضع لفي جملة أمور، المعلومات المالیة

.للشركة التابعةةفي خفض كبیر في التكالیف التشغیلیسینتج عن هذه الترتیباتهأنباإلدارة ترى الالزمة. 
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الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

التقاریر القطاعیة -٦

لمعیار التقریر المالي الدوليالمعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموع ت : قطاعا٨ة موضحة أدناه وفقًا
تحدید قطاعات التشغیل اعتمادا على التقاریر الداخلیة حول ٨معیار التقریر المالي الدوليالتشغیل. یتطلب 

الموارد خصیص التشغیل لتالرئیسي عن قرارات مسؤول المكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب 
عمال مقارنة بالفترة السابقة، حیث یعتمد التقریر یوجد تغییر في تقاریر قطاعات األوتقییم أدائه. الللقطاع

الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع.

المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إیراداتها

كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئیسین التالیین:٢٠١٥مارس٣١كما في 

الخط الثابت وأخرى

تصاالت الدولیة والمحلیة من الخطوط الثابتة بما في ذلك إیجارات وتركیبات الهواتف الثابتة  تقدیم خدمات اال
. یتضمن هذا القطاع أعمال والخدمات المقدمة من قسم تجارة الجملةوخدمات االنترنت (خطوط ثابتة وأخرى)

هاتف الثابت الالسلكي خدمات الخدمات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت والتي تمارس أنشطة تقدیم 
وعملیات االتصاالت الدولیة والهواتف العمومیة وخدمة كوابل التلفزیون بدولة باكستان.

الهاتف المتنقل
واآلجلة الدفع وتأجیر المعدات والمبالغ الناشئة  تشغیل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقًا

ات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتیادیة للمجموعة عن بیع معدات االتصاالت والخدم
(الهاتف المتنقل).

النتائج واإلیرادات القطاعیة 
تمثل نتائج القطاعات األرباح التي حققها كل قطاع دون تحدید إیرادات ومصروفات التمویل. تم التقریر عن هذا 

ت. وزیع الموارد وتقییم أداء القطاعااإلجراء إلى مجلس اإلدارة ألغراض ت
ألسعار السوق السائدةاحتسابیتم  المنتھیة في للفترةكانت نتائج القطاعات . المبیعات بین القطاعات وفقاً
كما یلي:٢٠١٥مارس٣١

الھاتف الثابت 
الھاتف المتنقلوأخــــــــــرى

تسویـــــــات 
المجموعالتوحیــــــــد

ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف 

اإلیرادات
١٢٩٫٤٠٣)٧٤(٤٨٫٨٧٨٨٠٫٥٩٩مبیعات خارجیة

-)٢٠٫٧٨٣(١٨٫٧١١٢٫٠٧٢مبیعات بین القطاعات
____________________________________

١٢٩٫٤٠٣)٢٠٫٨٥٧(٦٧٫٥٨٩٨٢٫٦٧١اإلیراداتمجموع 

٣٦٫٥٢٣-١١٫٩٠٥٢٤٫٦١٨نتیجة القطاع
٧٨٠التمویلإیرادات
)١٫٣٦٤(التمویلتكالیف

١٫٤٣٥أخرىتشغیلیة غیرإیرادات
_________

٣٧٫٣٧٤الربح قبل الضریبة
)٣٫٩٨٤(الضریبة

_________
٣٣٫٣٩٠الفترةربح 

======
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لمرحلیةالموحدة اإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)التقاریر القطاعیة-٦

(تابع)النتائج واإلیرادات القطاعیة 

ألسعار السوق السائدة.  كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهیة في یتم احتساب المبیعات بین القطاعات وفقًا
كما یلي:٢٠١٤مارس ٣١

تف الثابت الھا
الھاتف المتنقلوأخــــــــــرى

تسویـــــــات 
المجموعالتوحیــــــــد

ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف 

اإلیرادات
١٢٠٫٢١٢)٢٠(٤٧٫٣٣٤٧٢٫٨٩٨مبیعات خارجیة

-)٢٠٫٢٣٥(١٧٫٤٥٥٢٫٧٨٠مبیعات بین القطاعات
____________________________________

١٢٠٫٢١٢)٢٠٫٢٥٥(٦٤٫٧٨٩٧٥٫٦٧٨اإلیراداتمجموع 

٣٧٫٠٨٦-١٥٫٢٧٨٢١٫٨٠٨نتیجة القطاع
٣٫٥٨٨التمویلإیرادات

)٨٢٧(تكالیف التمویل
٢٫٥٥٥أخرىتشغیلیة غیرإیرادات

_________

٤٢٫٤٠٢الربح قبل الضریبة
)٨٫١٠٧(الضریبة

_________

٣٤٫٢٩٥ة فترربح ال

كما الموحد المرحليفي بیان الدخلالمدرجة ٢٠١٥مارس٣١المنتھیة في للفترةكانت بنود القطاع األخرى 
:یلي

الھاتف الثابت 
وأخــــــــــرى

الھاتف 
المتنقل

المجموع

ر.عألف ر.عألف ر.عألف 

١٠٫٨٢٣٨٫٠٦٦١٨٫٨٨٩استھالك

١٫٠٤٠٦٤٧١٫٦٨٧إطفاء 

كما الموحد المرحليالدخلفي بیانالمدرجة ٢٠١٤مارس ٣١كانت بنود القطاع األخرى للفترة المنتهیة في 
یلي:

الهاتف الثابت 

الهاتف وأخــــــــــرى

المتنقل

المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١٠٫٤٩٦٧٫٦٨٤١٨٫١٨٠استھالك

٩٣٦٦٩١١٫٦٢٧إطفاء 
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٢٩
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 
(تابع)التقاریر القطاعیة-٦

(تابع)النتائج واإلیرادات القطاعیة 
كمافي ذلك التاریخ ھي المنتھیةللفترةرأسمالیة والمصروفات ال٢٠١٥مارس٣١القطاع في التزاماتوأصول

ي:یل
الھاتف الثابت 
الھاتف المتنقلوأخــــــــــرى

تسویـــــــــــات 
المجموعالتوحیــــــــــــد

ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف 

٨١٦٫٧١٥)٥٦٫١٦٤(٤٩٥٫٧٥٨٣٧٧٫١٢١أصول  
٢٦٩٫٠٠٥)١٠٫٢١٠(٢٣١٫٣٦٣٤٧٫٨٥٢التزامات

٢٤٫٤٣٧-١٤٫٦٨١٩٫٧٥٦رأسمالیةمصروفات

والمصروفات الرأسمالیة للفترة المنتهیة في ذلك التاریخ هي كما٢٠١٤دیسمبر٣١القطاع في والتزامات أصول
ي:یل

الهاتف الثابت 

الهاتف المتنقلوأخــــــــــرى

تسویـــــــــــات 

المجموعـــــــــدالتوحیـــ
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٨٣٤٫١٧٤)٨٤٫٧٨٤(٥٠٤٫٥٥٩٤١٤٫٣٩٩أصول  
٢٦٤٫١٠٢)٥٧٫٠١٨(٢٤٦٫٦١٤٧٤٫٥٠٦التزامات 

١٤٩٫٨٠٦-٨١٫٢٣٩٦٨٫٥٦٧رأسمالیةمصروفات

غة التقریر الفرعياصی
ي ال تختلف األصول ویتم تحدید الدخل وفقا لمواقع جغرافیة.ي اعتمادا على المناطق الیتم تقدیم التقریر الفرع والت

.لموقع العمیلعن الدخل وفقا 

سلطنة عمان٢٠١٥مارس٣١في 

باكستان دولة 
ودولة 

سریالنكا
تسویــــات 

المجموعالتوحید
ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف 

١٢٩٫٤٠٣)٧٤(١٢٧٫٦١٥١٫٨٦٢اإلجمالیةالقطاعایراداتمجموع 
٨١٦٫٧١٥)٥٦٫١٦٤(٧٩٤٫٣٥٥٧٨٫٥٢٤أصول  

٢٤٫٤٣٧-٢٣٫٧٨٧٦٥٠رأسمالیةمصروفات

سلطنة عمان٢٠١٤مارس ٣١في 
دولة باكستان 

ودولة سریالنكا
تسویــــات 

المجموعالتوحید
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١٢٠٫٢١٢)٢٠(١١٧٫٥٩٦٢٫٦٣٦اإلجمالیةالقطاعایراداتمجموع 
٧٦٠٫٥٨٣)٥٢٫٨٨٢(٧١٦٫٤٧٤٩٦٫٩٩١أصول  

٣١٫٠٥٦-٢٩٫٧٠٥١٫٣٥١رأسمالیةمصروفات

الت والمعداتآلاالممتلكات و-٧
القامة نشاطاتھا  في الحكومة والتي تم الحصول علیھا من األراضي المستأجرة قطعیعتبر مجلس اإلدارة أن(أ)

المقامة على تلك األراضي صول لألاالقتصاديالمجموعة على مدار العمر إلستخدامستبقى متاحة مان سلطنة ع
.المؤجرة

المرھونة كضماناألصول (ب)    
٤٢٫٢٠٦ملیون لایر عماني (٤٣٫٣٣تم رھن ممتلكات وآالت ومعدات عائدة لشركة تابعة تبلغ قیمتھا الدفتریة 

طبقا فإن التزام المجموعة، إلى ذلكإضافة) لضمان قروض المجموعة.٢٠١٤دیسمبر٣١:ملیون لایر عماني
سم المؤجر والتي تبلغ قیمتھاإجرة بستأ) مضمونة بتسجیل األصول الم٢١أنظر إیضاح لعقود التأجیر التمویلیة (

.)٢٠١٤دیسمبر٣١: ملیون لایر عماني ١٫٦٣٢(ملیون لایر عماني٢٫٠٣٠الدفتریة
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الموحدة المرحلیة المالیةالبیاناتحول إیضاحات
٢٠١٥مارس٣١في كما 

٣٠
آلالت والمعدات (تابع)امتلكات والم-٧

المجموع

أعمال 
رأسمالیة قید 

التنفیذ
سیارات 
ومعدات 

أثاث ومعدات 
مكتبیـــــــــة

البنیھ التحتیھ 
ومعدات الشبكھ مباني

أرض 
بالملكیة 

الحـــــــــــــرة
ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف 

لفةتك
١٫١٩٣٫٥٨٢ ٦٠٫٥٤٢ ٣٫٨٦٢ ٣٥٫٤١٦ ١٫٠١٤٫٦٦٥ ٧٧٫٨٩٨ ١٫١٩٩ ٢٠١٥ینایر ١

٢٤٫٤٣٧ ١٩٫١٨٧ ١٨ ٣٧ ٥٫١٩٣ ٢ - إضافات
- )٢٢٫٣٥٨( - ٦١٥ ٢١٫٦٦٥ ٧٨ - ت تحویال
)٢٥٨( )٢٥٨( - - - - - ت إلى أصول أخرىتحویال

١٫٨٠٤ ٨١ ٦ ٢٠ ١٫٦٦٩ ٢٦ ٢ صافي فروق تحویل العملة األجنبیة
)١٠٫٠١١( - )٦٤٤( )١١( )٨٫٦٠٠( )٧٥٦( - ت استبعادا

١٫٢٠٩٫٥٥٤ ٥٧٫١٩٤ ٣٫٢٤٢ ٣٦٫٠٧٧ ١٫٠٣٤٫٥٩٢ ٧٧٫٢٤٨ ١٫٢٠١ ٢٠١٥مارس٣١ى ف

استھالك
٧٣٠٫٣٩٩ - ٢٫٣٩٤ ٣١٫٦٨٤ ٦٥٣٫٨٣٨ ٤٢٫٤٨٣ - ٢٠١٥ینایر١

١٨٫٨٨٩ - ١٢٧ ٥٩٠ ١٧٫١٧٢ ١٫٠٠٠ - للفترةالمحمل 
٦٢٥ - ٣٥ ١٣٤ ٤٢١ ٣٥ - صافي فروق تحویل العملة األجنبیة

)٥٫٢٧٤( - )٦٠١( )١١( )٣٫٩٨٢( )٦٨٠( - استبعادات

٧٤٤٫٦٣٩ - ١٫٩٥٥ ٣٢٫٣٩٧ ٦٦٧٫٤٤٩ ٤٢٫٨٣٨ - ٢٠١٥مارس٣١ى ف

فيصافي القیمة الدفتریة
٤٦٤٫٩١٥ ٥٧٫١٩٤ ١٫٢٨٧ ٣٫٦٨٠ ٣٦٧٫١٤٣ ٣٤٫٤١٠ ١٫٢٠١ (غیر مدققة)٢٠١٥مارس٣١



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
الموحدة المرحلیةالبیانات المالیة ایضاحات حول 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

٣١آلالت والمعدات (تابع)االممتلكات و-٧

المجموع

أعمال 
رأسمالیة قید 

التنفیذ
سیارات 
ومعدات 

أثاث ومعدات 
مكتبیـــــــــة

البنیھ التحتیھ 
ومعدات الشبكھ مباني

أرض بالملكیة 
الحرة

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

تكلفة
١،٠٥٥،١٦٥ ٤١،٩٣٧ ٣،٤٢٦ ٣٣،٩٥٣ ٩٠٢،٢٥٣ ٧٢،٣٩٨ ١،١٩٨ ٢٠١٤ینایر ١

١٤٩٫٨٠٦ ١٤٢٫٩١٥ ٩٤١ ٥٤٧ ٥٫٣٩٧ ٦ - إضافات
- )١٢٢٫١٤٠( - ١٫١٤١ ١١٥٫٨٧٨ ٥٫١٢١ - ت تحویال
)٢٫٢٧٢( )٢٫٢٧٢( - - - - - ى أصول أخرىت إلتحویال
)٨٫٣٨٨( - - - )٨٫٣٨٨( - - (ب) )٥تحویل إلى أصول متاحة للبیع (إیضاح 

٣٧٧ - - - - ٣٧٧ - تحویل من إستثمار عقاري 
١٫٩١٩ ١٠٢ ١٢ ٢١ ١٫٧٧٦ ٧ ١ صافي فروق تحویل العملة األجنبیة

)٢٫٨٧٨( - )٥١٧( )٩٩( )٢٫٢٥١( )١١( - ت استبعادا
)١٤٧( - - )١٤٧( - - - ادة تصنیفاع

١٫١٩٣٫٥٨٢ ٦٠٫٥٤٢ ٣٫٨٦٢ ٣٥٫٤١٦ ١٫٠١٤٫٦٦٥ ٧٧٫٨٩٨ ١٫١٩٩ ٢٠١٤دیسمبر٣١ى ف

استھالك
٦٥٨،٧٦٦ - ٢،٢٥٥ ٢٩،١٧٦ ٥٨٨،٩٥٣ ٣٨،٣٨٢ - ٢٠١٤ینایر١

٧٤٫٤٦٠ - ٥٤٧ ٢٫٦٣٩ ٦٧٫١٧٠ ٤٫١٠٤ - للسنةالمحمل 
)٣٫١٤٩( - - - )٣٫١٤٩( - - (ب) )٥إلى أصول متاحة للبیع (إیضاح تحویل

٥١٧ - - - ٥١٧ - - إنخفاض القیمة
٤٧٣ - - ١٢ ٤٥٣ ٨ - صافي فروق تحویل العملة األجنبیة

)٦١٩( - )٤٠٨( )٩٤( )١٠٦( )١١( - استبعادات
)٤٩( - - )٤٩( - - - اعادة تصنیف

٧٣٠٫٣٩٩ - ٢٫٣٩٤ ٣١٫٦٨٤ ٦٥٣٫٨٣٨ ٤٢٫٤٨٣ - ٢٠١٤سمبردی٣١ى ف

فيصافي القیمة الدفتریة
٤٦٣٫١٨٣ ٦٠٫٥٤٢ ١٫٤٦٨ ٣٫٧٣٢ ٣٦٠٫٨٢٧ ٣٥٫٤١٥ ١٫١٩٩ ٢٠١٤دیسمبر٣١





ش.م.ع.ع لالتصاالتالشركة العُمانیة 
٣٢

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

مارات عقاریةاستث-٨

المدققة غیر المدققة
دیسمبر ٣١مارس٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٨٧٥٨٨رصید افتتاحي
)٣٧٧(-محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

)١٥٤(-تعدیل القیمة العادلة
٣٣٠صافي فروق تحویل العملة األجنبیة

٩٠٨٧

الشھرة-٩

مدققةالالمدققةغیر 
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ر.عألف ر.عألف

١٤٫٧٣٥١٤٫٣٧٠رصید افتتاحي
٣٨٠٣٦٥اثر فروق تحویل العملة األجنبیة

١٥٫١١٥١٤٫٧٣٥

اختبار انخفاض قیمة االستثمارات بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت 

ي  مبر٣١ف ن٢٠١٤دیس ترداد م ة لالس ة القابل ا للقیم ة تقییم رت المجموع ة، أج ھرة قیم دت والش ة أنوج ة القابل القیم
.القیمة الدفتریةلالسترداد تزید عن 

ول المحدودة لالتصاالت د ك ادا،تم تقییم القیمة القابلة لالسترداد من االستثمار بشركة وورل ىاعتم ة إحتساب عل ي القیم ف
ة عوالتي تاإلستخدام  ؤات المالی ى التنب ادا عل دي اعتم دفق النق دل النستخدم تقدیر الت رة خمس سنوات ومع بنسبة خصمفت

و تجاوزوتم تقدیر التدفق النقدي الذي ی.في السنة)% ٢٠١٣:١٩،٥% (٢٥٫٠٦ دل نم رة الخمس سنوات باستخدام مع فت
ل% في السنة٣ثابت بمعدل دیروالذي یمث ط لاتق دل متوس و األمع د.نم دى البعی ى الم ال عل رى عم احتساب أناإلدارةت

دي ولإلىبالنسبة الحساسیة ةعالیفي اٍإلستخدامالقیمة دفق النق ة الت التكلف يإن ال.رأس الم ادة ف ة زی ال تكلف ىإلرأس الم
ان % ٢٨ ارة اسینتج عنھك اض خس ي انخف غف ة بمبل ون٠٫٥القیم ي ملی إفتراض٢٠١٥مارس  ٣١لایر عماني ف اء ب بق

جمیع المتغیرات اآلخرى ثابتة.



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٣٣

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

غیر الملموسةاألصول األخرى ١٠

تراخیصالموحدة

حقوق 
ملكیة 
فكریة 

وبراءة 
اختراع

مجبرا
حاسب آلي

تكالیف 
حیازة 

المشترك

حق 
إستخدام 

غیر قابل 
المجموعلإللغاء

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

٢٠١٤٦٣،٢٧٠٨١٩،٧٣٩١٦١٢،٨٨٠٨٦،٠٥٨ینایر ١في 
١٫٩٤٢--١٫٩٤٢--اإلضافات خالل السنة

٢٠٢--٢٠٢--تحویالت
)٤(--)٤(--تعدیالت

١٤٧--١٤٧--اعادة تصنیف
العمالت األجنبیةحویل صافى فروق ت

٧٥٢٩٤-١-٢١٨
٦٣٫٤٨٨٨٢٢٫٠٢٧١٦١٢٫٩٥٥٨٨٫٦٣٩)مدققةال(٢٠١٤دیسمبر٣١في 

٢٠١٥٦٣٫٤٨٨٨٢٢٫٠٢٧١٦١٢٫٩٥٥٨٨٫٦٣٩ینایر ١في 
٢٣٦--٢٣٦--إضافات

العمالت األجنبیةحویل صافى فروق ت
٧٨٣٠٩-٢-٢٢٩

٢٠١٥مارس ٣١في 
٦٣٫٧١٧٨٢٢٫٢٦٥١٦١٣٫٠٣٣٨٩٫١٨٤)مدققةالغیر (

اإلطفاء
٢٠١٤٣٢،٧٧٣٦١٦،٠٤٣١٦١٥٥٩٤٩،٥٤٢ینایر ١في 

٢٠٢٦٫٧٣٥-٢٫٥٠١-٤٫٠٣٢سنةالمحمل خالل ال
٤٩--٤٩--اعادة تصنیف

صافي فروق تحویل العمالت
٩٦١--٥١١األجنبیة

٣٦٫٨٥٦٧١٨٫٥٩٣١٦١٧٧٠٥٦٫٣٨٧)مدققة(ال٢٠١٤دیسمبر٣١في 

٢٠١٥٣٦٫٨٥٦٧١٨٫٥٩٣١٦١٧٧٠٥٦٫٣٨٧ینایر ١في 
٤٩١٫٦٨٧-٦٢٤-١٫٠١٤المحمل للفترة

صافي فروق تحویل العمالت
٢٢١٠٩---٨٧األجنبیة

)مدققةالغیر (٢٠١٥مارس ٣١في 
٣٧٫٩٥٧٧١٩٫٢١٧١٦١٨٤١٥٨٫١٨٣

صافي القیمة الدفتریة
)مدققةالغیر (٢٠١٥مارس ٣١في 

٢٫١٩٢٣١٫٠٠١-٢٥٫٧٦٠١٣٫٠٤٨

٢٫١٨٥٣٢٫٢٥٢-٢٦٫٦٣٢١٣٫٤٣٤(المدققة)٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

.الفترة) تمت رسملتھ خالل لایر عمانيألف ١٤-٢٠١٤مارس٣١عماني (صفر ألف لایر لفترة مبلغ لیتضمن  المحمل 
ة الثالثأي جي أي لإلنكرھن ترخیص الشركة التابعة إلى بیتم  ل اآلجل ي لشھادة التموی اح ستثمار المحدود، الوص ة (إیض
ملیون لایر عماني).٥٫٤-٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر عماني (٥٫٣٧). القیمة الدفتریة للتراخیص ھي ٢١



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٣٤

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

في شركات شقیقةراستثما-١١

الشركة في األرباح الالحقة علـى االسـتحواذ والقـیم الدفتریـة لالسـتثمارات فـي الشـركات الشـقیقة فیما یلي نصیب)أ(
:

المدققة غیر المدققة 
مارس ٣١

٢٠١٥
دیسمبر ٣١

٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٩,٣٩٩٦,٧٧٨اإلفتتاحيالرصید 
١١٨٣,٣٠١من النتائجالحصة 

)٦٨٠()٧٨٢(توزیعات أرباح مستلمة

٨,٧٣٥٩,٣٩٩اإلقفالرصید 

ع.ع ، المدرجــة بســوق مســقط القیمـة العادلــة الســتثمار الشــركة األم بالشــركة الُعمانیـة لأللیــاف البصــریة ش.م.)ب(
لایر ُعماني).ملیون١٢,٣٠٢: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ریــال ُعمــاني (ملیون١٣,٤٩٢تبـلغالمالیة. لألوراق

المالیة للشركات الشقیقة األساسیة كما یلي:ملخص النتائج)ج(

نسبةأرباحإیراداتالتزاماتأصول 
الحیازةألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

%
٢٠١٥مارس ٣١ى ف

٣٣٫٤٥٤١٦٫٨٦٤٤٫٢٨٩٢٤٢٤٠٫٩٦الشركة الُعمانیة لأللیاف البصریة 
ش.م.ع.ع

٢٫٢٥٦٦٧٣١٫٣٣٥٤٢٤٥مش.م.خط المعلومات 

٢٠١٤مارس ٣١ى ف
٢٦٫٩٥٣١٦٫٢٢٣٥٫٦٢١٣٤٥٤٠،٩٦الشركة الُعمانیة لأللیاف البصریة 

ش.م.ع.ع
٢٫٠٢٩٤٩٣٨٧٦٥٧٤٥ش.م.مخط المعلومات 

٢٠١٤دیسمبر٣١ى ف
٣١٫٢٩٢١٣٫٠٣٤٢٣٫٣١٤٧٫٨٧٣٤٠٫٩٦الشركة الُعمانیة لأللیاف البصریة 

ش.م.ع.ع
٢٫٠٨٠٤٧٥٣٫٤١٤١٦٨٤٥ش.م.مخط المعلومات 



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٣٥

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

المالیة األخرىاألصول-١٢

غیر المتداولةالمتداولة
غیر 

مدققةال
مدققةالمدققةالغیر مدققةال

مارس ٣١
٢٠١٥

دیسمبر ٣١
٢٠١٤

مارس ٣١
٢٠١٥

دیسمبر ٣١
٢٠١٤

ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف 

الربح أو الخسارةاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل أصول
٧٩٩٧٩٩٢٦٫٨٥٧٢٦٫٢٦٠(أ)و الخسارةالربح أ

--١٧٫٢٠١١٧٫٧٨٧(ب)ات المحتفظ بھا للمتاجرةستثماراال

استثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا  
بالتكلفة 

١٫٨٢٥١٫٩٧٠--صندوق استثمار مشترك (ج)

استثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا  
بالقیمة العادلة 

٢٥٢٢٨١٢٥٣٢٠٤استثمارات مدرجة

استثمارات محتفظ بھا لالستحقاق
١٦٫٧٩١١٦٫٧٩١--سندات (د)

بالتكلفةاألجلودائع طویلة 
٤٤--ودائع لدى مؤسسات مالیة

--٤٨٤٣٧٦(ھـ)ضمانودائع 
--١٠٫٦١٥٧١٫٠٠٢ودائع ثابتة بالبنوك (و)

٢٢٠٢١٧--أخرى
األجلطویلة ذمم مدینة 

٤٠٥٤١٥--ذمم تجاریة مدینة

قروض محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة
١٤٣١٤١١٤١٤قروض وسلفیات للموظفین (ز)

٢٩٫٤٩٤٩٠٫٣٨٦٤٦٫٣٦٩٤٥٫٨٧٥



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٣٦

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)المالیة األخرىاألصول-١٢
الربح أو الخسارة (أ)        أصول مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

القیمة الدفتریة  
فيكما 
دیسمبر ٣١

٢٠١٤

إضافات 
/األرباح

(الخسائر) 
فيالمدرجھ 
الربح أو 
الخسارة

لقیمة الدفتریة ا
فيكما 
مارس٣١

٢٠١٥

ر.عألف ر.عألف ع.ألف رألف ر.ع
مدرجةغیر 
٨٫٣٠٤-٧٫٩١٧٣٨٧اسھم 

١٫٦٩٨٢٤٤١٣١٫٩٥٥أدوات مالیة بدخل ثابت 
١٣٫٧٠٦)١٠١(-١٣٫٨٠٧مشتركةاستثمارقیداصن

٢٣٫٩٦٥)٨٨(٢٣٫٤٢٢٦٣١

مدرجةالأدوات الملكیة
٥٤٣٫٦٩١-٣٫٦٣٧المدرجةاإلستثماراتأسھمفياإلستثمار

٢٧٫٦٥٦)٣٤(٢٧٫٠٥٩٦٣١

ات محتفظ بھا للمتاجرة استثمار)ب(
ل اال وقستثمارتمث ي الس ة ف ة المتداول اجرة األوراق المالی ا للمت تفظ بھ ذه اال.ات المح یم ھ تم تقی اًستثماری ات وفق

.التقریرلسعر التداول بتاریخ 

ات متاحة للبیع محتفظ بھا بالتكلفة استثمارج)(
ي ستثمارات المتاحة للبیع االستثمارتمثل اال ةوادواتصندوق استثمار مشتركات ف رملكی ةغی درجوت،مدرج

.ناقص إنخفاض القیمة بسبب عدم توفر القیمة العادلةات بالتكلفةستثماراالھذه
ات المحتفظ بھا لالستحقاقستثماراال(د)

اإلستثمار في السندات كما ھو مبین فیما یلي:المحتفظ بھا لالستحقاق تمثل اتستثماراال
غیر 

مدققة ال
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

اإلستحقاقمعدل الفائدة الفعلي٢٠١٥٢٠١٤
(سنة)(سنویا),عألف رر.عألف 

غیر متداولة ومدرجة

٢٠١٦%٥٫٧٧١٥٫٧٧١٨سندات
٢٠١٧%١٫٤٢٠١٫٤٢٠٥،٥ندات ثانویةس

غیر متداولة وغیر مدرجة
٢٠١٨%٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠٥٫٧٥٧سندات ثانویة 

٢٠١٨%١٫٠٠٠١٫٠٠٠٥اسالمیةصكوك
٢٠١٦%٦٠٠٦٠٠٤،٥سندات مالیة ثانویة
٢٫٠١٩%١٫٠٠٠١٫٠٠٠٤أوراق مالیة ثانویة
٢٠١٧%٢٫٠٠٠٢٫٠٠٠٦،٥أوراق مالیة ثانویة

١٦٫٧٩١١٦٫٧٩١

ضمانودائع (ھـ)
.مختلفةات مستندیةاعتمادوضمانخطابات البنوك مقابل الودائع لدىالضمان علىمل ودائع تتش

الودائع الثابتة (و)
عالوداعلى ھذه السنویةویبلغ المتوسط المرجح للفائدة.الثابتة بالبنوك التجاریةالودائعإیداعیتم  % ٣% (٢٫٦٨ئ
.)٢٠١٤عام 

الموظفینإلى القروض والسلفیات (ز)
مانات إلى تمنح القروض والسلفیات  دونالموظفین دون اخذ ض من السلفیات وب د وتتض ى فوائ وظفي إل اإلدارةم

.)عمانيلایر ملیون٠٫٠٤٩: ٢٠١٤(عام عمانيلایر ملیون٠٫١١٥لشركات التابعة بمبلغإحدى االعلیا ب



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٣٧

الموحدة المرحلیةضاحات حول البیانات المالیةإی
٢٠١٥مارس٣١كما في 

مخزون-١٣
مدققة الغیر 
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عر.عألف 

١١٫٣٠٣١١٫٢٩٠مخزون وقطع غیار
١٫٨٢٦٢٫١٩٦بطاقات مدفوعة األجر مسبقاً

وأجھزة ھاتف نقال

١٣٫١٢٩١٣٫٤٨٦
)٣٫١٢٨()٣٫٣٧٤(مخصص تقادم المخزون

٩٫٧٥٥١٠٫٣٥٨

حركة مخصص تقادم المخزون ھي كما یلي:
غیر المدققة 

مارس٣١
المدققة 

دیسمبر٣١
٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عر.عألف 

٣٫١٢٨٣٫٤٠٦اإلفتتاحيالرصید 
٢٤١٤١٧السنة حمل خالل الفترة /مال

)٧٥(-)٤السنة (ایضاح المفرج عنھ خالل 
)٥٨٠(-المشطوب خالل السنة

)٤٧(-خالل السنةتحویالت
٥٧صافي فروق تحویل العملة االجنبیة

٣٫٣٧٤٣٫١٢٨رصید اإلقفال

خرىاألمدینة الذممالمدینة والالتجاریة ذمم ال- ١٤

غیر المدققة 
مارس٣١

المدققة 
دیسمبر٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عر.عألف 

٥٨٫٣٨٩٦٣٫٠٥٣مبالغ مستحقة من عمالء
مبالغ مستحقة من شركة 

٣٣٫٣٧٨٣٧٫١٦٧ش.م.ع.عُعمان لالستثمارات والتمویل 
٣٥٫٢٠٤٢٩٫٤٨٧مبالغ مستحقة من مشغلین آخرین

٩٧٤١٫٠٥٩ذمم مدینة أخرى

١٢٧٫٩٤٥١٣٠٫٧٦٦
)٤٧٫٣٠٤()٤٧٫٩٥٢(مخصص انخفاض قیمة ذمم مدینة

٧٩٫٩٩٣٨٣٫٤٦٢
٥٫٥٠٨٥٫٧٩٥مبالغ مدفوعة  مقدماً

٨٥٫٥٠١٨٩٫٢٥٧

.)٢((ب)٤٢باإلیضاحالحركة في مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة مبینة 



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٣٨

الموحدة المرحلیةلیةإیضاحات حول البیانات الما
٢٠١٥مارس٣١كما في 

رأس المال وتوزیعات األرباح- ١٥
: ٢٠١٤دیسمبر ٣١سھـم عـادي (٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠علىرأس المال المصرح بھ والمصدر شتملی

لایر عماني) مدفوعة ٠،١٠٠: ٢٠١٤دیسمبر ٣١لایر ُعماني (٠،١٠٠) قیمة كل منھا ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠
للقرار الوزاري الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعھ رقم  م. ٢٠٠٥ینایر ١٨بتاریخ ٣/٢٠٠٥بالكامل. ووفقاً

لایر ُعماني. بالنسبة إلى مساھمى الشركة ٠،١٠٠خفضت القیمة االسمیة لكل سھم من لایر ُعماني واحد إلى 
% من أسھم الشركة األم في تاریخ التقریر كما یلي:١٠نال تقل عاألم الذین یملكون نسبة

٢٠١٤دیسمبر ٣١ ٢٠١٥مارس ٣١
% عدد األسھم المملوكة % عدد األسھم المملوكة

٥١ ٠٠٠,٠٠٠,٣٨٢ ٥١ ٣٨٢٫٥٠٠٫٠٠٠ حكومة سلطنة ُعمان
مارس ٢٢سنویة الذي عقد بتاریخ ، وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة ال٢٠١٤بالنسبة الى العام 

لایر عماني للسھم ٠،٠٧٥لایر عماني للسھم الواحد (٠،٠٧٥بمبلغ نھائیھعلى توزیعات أرباح نقدیة٢٠١٥
).٢٠١٣ملیون لایر عماني عام ٥٦٫٢٥ملیون لایر عماني (٥٦،٢٥)  قیمتھا ٢٠١٣عام 

القانونيحتیاطياال-١٦
لقانون الشركات التجاری لحساب ھذا % من أرباح السنة١٠نویاً، تُجنب سم وتعدیالتھ١٩٧٤لسنة ة الُعماني وفقاً

ھذا . المعنيالمدفوع الخاص بالكیانثلث رأس مال یساوي على األقلرصیده المتراكم صبح حتى یاالحتیاطي
الشركة التحویل وحیث یساوي االحتیاطي ثلث راس المال المدفوع للشركة، اوقفت.غیر قابل للتوزیعاالحتیاطي

الى ھذا الحساب.

ختیارياالحتیاطياال-١٧
لقرار مجلس اإلدارة رقم  إلى ا السنویة أرباحھ% من صافي١٠األم، تحول الشركة٥/٢٠٠٠ت/١٦وفقاً

وحیث جاوز الخاص بالكیان المعني المدفوعنصف رأس مالیساوي قابل للتوزیع حتى اختیارياحتیاطي
، اوقفت الشركة التحویل الى ھذا الحساب. على األقلالمال  المدفوع للشركة االحتیاطي نصف راس 

مساھمة رأسمالیة  -١٨
ة تنظیم م٢٠٠٤فبرایر ١١في  راخیص للمجموعة لخدمات االتصاالت، أصدرت ھیئ ال اتصاالتت اتف النق الھ

سنة على التوالي.٢٥و ١٥لمدة وانيلایر عم٢٠٠،٠٠٠لایر عماني و ٥٠٠،٠٠٠قدرھا والثابت بتكلفة

ت المجموعة مؤسسة  اریةعین ي استش ا ف راخیص كم ة للت ة العادل د القیم ر١١مستقلة لتحدی ي ٢٠٠٤فبرای ، والت
.ملیون لایر عماني تقریبا٤٤،٨٨١ًمبلغ والنقالحددت القیمة العادلة لتراخیص الھاتف الثابت

وح ة السوق المفت ة ةالتقدیریتم التقییم بناء على قیم ا الحالی لبنودھ اً راخیص وفق ىللت ان سیطبق عل ا ك شركة كم
ة .جدیدة تحصل على التراخیص راخیص وقیم ة الت ین قیم ة ب السبب وراء تبني فرضیة "شركة جدیدة" ھو التفرق

ة و بناء علیھ،التي تملكھا المجموعةاألخرى غیر الملموسة األصول ت "قیم التراخیص لیس ة ب ة الملحق فإن القیم
.لكھا المجموعةتغیر الملموسة التي تمال تعكس القیمة الكاملة لألصول" بالمجموعة عن التراخیص وخاصة

ة االتصاالتھیئة تنظیم إلى تمثل الزیادة في تقییم تراخیص المجموعة على المبالغ المدفوعة  ة العادل اح القیم ، أرب
درھا  ا٤٤،١٨١وق م إدراجھ ي ت اني والت ون لایر عم ة ملی ر قابل مالیة غی اھمة رأس ة كمس وق الملكی من حق ض
.للتوزیع

األجنبیةتحویل العمالت احتیاطي-١٩
من عملة التشغیل عند توحید القوائم المالیةلتزامات إلوااألصولروق سعر الصرف المتعلقة بتحویل فتسجیلیتم 

األجنبیة.تحویل العمالت احتیاطيفيةمباشرإلى الریال العماني ة للمجموعة تابعالاألجنبیةللشركة 

احتیاطي القیمة العادلة -٢٠
عاألصول ینشأ احتیاطي القیمة العادلة من إعادة  تقییم  ة المتاحة للبی ع . المالی تم بی دما ی اد لاألصوعن الي المع الم

اضعند . دخلفي بیان الالذي قد تم بیعھ بالفعلاألصلاالحتیاطي المتعلق بذلك جزءإدراجیتم تقییمھ،  ة انخف قیم
.الدخلفي بیاناالحتیاطي المتعلق بذلك االصل االصل المالي المعاد تقییمھ، یتم ادراج جزء



ش.م.ع.ع لالتصاالتالشركة العُمانیة 
٣٩

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١في كما

قتراضاتاإل-٢١
المتداولة

 --------------------------------
ةغیر المتداول

 -----------------------------
مدققة الغیر 
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

مدققة الغیر 
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤سنة اإلستحقاقاإلسمیةالفائدةمعدل العملة الموحدة
ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف 

بالتكلفة المطفأة–مضمونة 
٢٠٢٠٩٠٠١٫٠٥٠٦٫٤٨٣٦٫٤٠٦-٢٠١٧أشھر٣لایر عمانىقرض بنكى

%٢لیبور+
% سنویأ)٥إلى ٤٫٧٥(مستوى 

--٢٠١٥٣٢٢٣٢٦% سنویا٥ًلایر عمانيقرض بنكى
أشھر٣أمریكيدوالر طویل األجلقرض 

٣٫٩٢٦٣٫٤٠٤٨٫٥٢٥٨٫٩٤٣(أ)إیضاح٢٠١٨%٢،٩٥یبور+ل
% ٣شھر واحد كیبور + روبیة باكستانیةیل األجلطوقرض 

ً سنویا
٢٣٠١٦١٤١٤٢٧إیضاح (ب)٢٠١٦

٥٫٧٠٢٥٫٤٧٩--)جإیضاح (% سنویا١٧٫٢٩٣ًأمریكيدوالر أسھم ممتازة قابلة للتحویل
أشھر٦روبیة باكستانیة٣- ألجلتمویل اتشھاد

-٢٠٢١٢٧٠٦٫١٨٠٥٫٦٤٣%١،٦٠یبور +ك
أشھر ٣روبیة باكستانیةقصیرة األجلضوقر

--٢٫٥١٧٢٫٨٩٣-% سنویا٥إلى %١٫٥+كیبور
أشھر٣لایر عمانىسحب على المكشوف

% ٥(مستوى %٢لیبور+
سنویا)

-٣٧٥٢٥٨--

---٦١-% سنویا٦٫٥ًلایر عمانىسحب على المكشوف
% ٢٫٥أشھر كیبور + ٦تانیةباكسروبیةتمویليإیجاراتالتزام

ً ٤٤١٠١١-سنویا
٣٠٢٩٣٣٨٣٤٧-% سنویا١٢٫٦٩٥ًلایر عمانىتمویليإیجاراتالتزام

٨٫٦٣٥١٤٫٣٠٥٢٧٫١١٥٢١٫٢١٣



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
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الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١في كما

ع )( تابقتراضاتاإل-٢١

قرض طویل االجل(أ)
حدودة، البحرین والمنظم الرئیسي كونه بنك عسكري قامت شركة تابعة في باكستان بتوقیع قرض مشترك بالعملة األجنبیة على شكل تسهیل مع بنك عسكري المحدود، الوحدة المصرفیة االوفشور الم

% سنویا تسـتحق الـدفع علـى ١،٢% سنویا ، ورسوم الرصد بنسبة ١،٧٥متوسط معدل فائدة لیبور لفترة ثالثة شهور باإلضافة إلى ملیون دوالر أمریكي. یتم إحتساب الفائدة على٣٥المحدود بمبلغ 
مقابـل ضـمانة تجاریـة مـن بنـك عسـكري المحـدودالمبلغ المتبقى. قد تم إصدار اعتماد مستندي تحت الطلب عنـد اول طلـب غیـر مشـروط وغیـر قابـل لاللغـاء مـن قبـل البنـك الـوطني العمـاني لصـالح

یونیــو ٦بتـاریخ ربـع سـنوي متســاوي مـع فتـرة سـنتین سـماح تبـدأ قسـط٢٠فـي هـذا القـرضفـي البدایـة، یـتم إعـادة دفــعالشـركة األم. وسـتبقى هـذه الترتیبـات فعالـة إلـى أن یـتم ســداد جمیـع التسـهیالت. 
.٢٠١٤یونیو ٦بتاریخ قسط ربع سنوي تبدأ ١٦على اآلنیسددو دود قد تم إعادة جدولة هذا القرض من قبل البنك العسكري المح. ل٢٠١٣

قرض طویل االجل)ب(
یتمثل هذا بتسهیالت قرض ألجل من بنكین:

٪ سـنویا ٣ر باإلضـافة إلـى شـهر واحـد كیبـو هامشحمل تي. وه٢٠١٦فبرایر ٢٨شهري تنتهي في قسط٢٣سدد على تاآلن ي، وه٢٠١٤من قبل البنك في أبریل تم إعادة جدولة التسهیالت)١
عـن طریـق اتفـاق بالتسـاوي ضمانها٪) سنویا. تم ١٣,٩٧٪ إلى ١٢,٨٤: ٢٠١٤٪ (١٢,٨١٪ إلى ١١,٠١خالل الفترة على الرصید غیر المسدد یتراوح بین یحملالهامشوتدفع شهریا. معدل 

رهن مشترك على األصول الثابتة الحالیة والمنقولة.
. ٢٠١٨یولیـو ٣١تنتهـي فـي شهريقسط٤٣سدد على تاآلن ي، وه٢٠١٥اعتبارا من ینایر جاریةهیكلة تسهیالت تمویلإعادةالحصول علیها من خالل تمألجلقرضتسهیالتهذا یمثل)٢

منعلى الرصید غیر المسدد سیحملمعدل الهامش الذي الـرهن مـن خـالل ضـمانهاكل ثالثة أشهر. تم هاإستردادویتمنقطة أساس ٥٠أشهر كیبور + ٣كون یسوف ٢٠١٥أبریل ١إعتبارًا
٪.٢٥الشركة مع هامش ومبنىاألصول المتداولة والثابتة الحالیة والمستقبلیة باستثناء األراضي علىبالتساويالمشترك 

أسهم ممتازة قابلة للتحویل)ج(
١٠٠قـدرهاسـمیةإقیمـة لـدیهاسـهم ممتـازة") أ"، أو "أسـهم ممتـازة قابلـة للتحویـلممتـازة قابلـة للتحویـل ("اكمیـة وأسـهمتر التصـویت،ااألجنبیة بالدوالر األمریكي، ال یحـق لهـةالعملباألسهم تمتهذه إن 

من قبل الشركة سهم الصادرةمن األعلى التوالي أمریكيملیون دوالر١٥و أمریكيملیون دوالر٢٠بمقدارمحدود (المستثمر) ال، تحتفظ عمانتل (الشركة األم) وبنك حبیب سهملكل أمریكيدوالر
التابعة في باكستان.

. فــي الــذكرى الســنویة الخامســةولكــن فــي موعــد ال یتجــاوز الـذكرى الســنویة اإلصــدارمــن تـاریخ األولــىالســنویةفــي أي وقــت بعـد الــذكرىحامــل الســهمممارســة مـن قبــل للقابــلخیـار التحویــل هــوإن 
أمریكـي ملیـون دوالر ١فـي مضـاعفات مـن أو جزئیـًاتحویـل األسـهم الممتـازة القابلـة للتحویـل كلیـًاسیتملتصویت. قابلة لإلى أسهم عادیة بلة للتحویل إلزامیًا، سیتم تحویل األسهم الممتازة القاالخامسة
.السنویةمن الذكرىمنتهیةخصم إضافي عن كل سنة ك٪ ١٠سبة ٪ على سعر السهم بعد الذكرى السنویة األولى، وبالتالي زیادة بن١٠قدرهخصمبواقعیةالتحویل المحدد في االتفاقبمعدل
تابعة للمساهمین العادیین أیهما أعلى.الشركة المعلنة منأرباح توزیعات أو ٪ سنویًا٥,٩ي سیتم احتساب بمعدل تنقدیة الغیر أرباح توزیعات لحاملي األسهمیحق 

كمـة متراأربـاح توزیعـاتللتحویـل بمبلـغ المشـاركة جنبـا إلـى جنـب مـع أيالممتـازة القابلـةهحیـث یمكـن للمسـتثمر بیـع أسـهمالـدوالر األمریكـيي قد وفرت عمانتل (الشركة األم) خیار البیع للمستثمر فل
السـنویة ألسـهم الممتـازة القابلـة للتحویـل حتـى الـذكرى لالثالثـةملیـون دوالر أمریكـي مـن الـذكرى السـنویة ١في مضـاعفات مـن أو جزئیًا) لعمانتل. یمكن ممارسة خیار البیع كلیًاالبیعمستحقة (سعر و 

األسهم الممتازة القابلة للتحویل.فترةاألسهم الممتازة القابلة للتحویل في أي وقت خالل یةكما هو محدد في اتفاقالبدء بمرحلة التنفیذأو عند الخامسة



الشركة العُمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤١

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١في كما

مؤجلةالضریبةالتزام ال- ٢٢

بالبنود التالیة:تتعلقفي بیان الدخل الموحد المرحلي(المستردة) والضریبة المؤجلة المحملة/ھالمؤجلھالضریب/ (اصل) لتزاماصافي 

ینایر١
٢٠١٥

لة/ محم
(مستردة) 

بیان على 
الدخل

فروق 
العملة 

األجنبیة

(غیر 
المدققة)

ارسم٣١
٢٠١٥

ینایر١
٢٠١٤

محملة/ 
(مستردة) 

بیان على
الدخل

فروق العملة 
األجنبیة

(المدققة)

دیسمبر٣١
٢٠١٤

ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف 
الفروق المؤقتة 

)٥٫٢٠٢()٤٥(١٫٢٦١)٦٫٤١٨()٥٫٣٨٤()١٢٨()٥٤()٥٫٢٠٢(مخصص انخفاض قیمة ذمم مدینة 
)١٣٥()١()١()١٣٣()١٤٠(٢٦)٣١()١٣٥(مخصص تقادم مخزون 

١٧٦٦٨٦١٦١٩١٦٦٥١-٦٥١مخصص مساھمة رأس المال
)٤٦٢()١٠()٣٢()٤٢٠()٤٨١()١٢()٧()٤٦٢(التزام منافع التقاعد

٦٥٠-٦٥٠-٥٦٨-)٨٢(٦٥٠أرباح القیمة العادلة من اإلستثمارات 
٣٨١١٩٫٣٠٨١٨٫٢٣١٧٣٨٣٠٠١٩٫٢٦٩)٣٤٢(١٩٫٢٦٩استهالك وٕاطفاء

٢٨٤١٤٫٥٣٩١١٫٨٧٦٢٫٦٣٥٢٦٠١٤٫٧٧١)٥١٦(١٤٫٧٧١
الخسائر الضریبیة 

)٢٤٫٣٨٧()٤٣١()٣٫٨٤٧()٢٠٫١٠٩()٢٥٫٦٥٦()٦٠٣()٦٦٦()٢٤٫٣٨٧(غیر المستخدمة واالستردادات
__________________________________________________

)٩٫٦١٦()١٧١()١٫٢١٢()٨٫٢٣٣()١١٫١١٧()٣١٩()١٫١٨٢()٩٫٦١٦(
:كما یليالموحد المرحليالمركز الماليبیانیتم عرض األرصدة الضریبیة المؤجلة في 

دیسمبر٣١مدققة المارس٣١مدققة الغیر 
٢٠١٥٢٠١٤

ع.رف ألع.رألف 
١٤٫٠٨٢١٢٫٥٨١)١(بشركة تابعة في باكستانمتعلقھمؤجلھ ضریبأصل 

)٢٫٩٦٥()٢٫٩٦٥(إلتزام ضریبھ مؤجلھ متعلق بالشركة األم
١١٫١١٧٩٫٦١٦

على)١( ستخدام الضرائب المؤجلة.إلربح خاضع للضریبة كافيیتوفر لشركة التابعة، من المحتمل أن خطة العمل المعتمدة لبناءاً



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤٢

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

منافع التقاعدالتزام- ٢٣

:منافع التقاعد كما یليالتزامالحركة في 
مدققة الغیر 
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٥٫٢٤٩٥٫٦٧١الرصید اإلفتتاحي
٣٩٧٩٤٦) ٣٢لسنة (إیضاح للفترة / لالمحمل 

)١٫٤٢٧()١٠١(السنة الفترة / فوعات خالل المد
)٦٣(- محول إلى ذمم دائنة أخرى

٨٩- اثبات ایرادات اكتواریة عن خطة المنافع المحددة
٣٥٣٣األجنبیةفروق تحویل العملة 

٥٫٥٨٠٥٫٢٤٩ید اإلقفالرص

غیر متداولة–أخرى التزامات- ٢٤
٥٫٢٧٦٤٫٥١٩موردین–األجلذمم دائنة طویلة 

١٣٦١٣٤األجلودائع طویلة 

٥٫٤١٢٤٫٦٥٣

المبالغ المستحقة للموردین غیر مضمونة وبدون فوائد. 

دائنة أخرىذممدائنة وتجاریةذمم- ٢٥
ققة مدالغیر 
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

١٩٫١٨٨٢٢٫٦٥٤ذمم  تجاریة دائنة 
٧٫٤٧٢٦٫٦٤٨آخریناتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم

٢٤٫١٥٣٢٣٫٥٥٥مستحقة الدفعضمان مبالغ 
٣٫٩٤٣٣٫٨٤١)أدناهأ إیضاح(مستحقة الدفع رسوم ترخیص 

٥٥٫٠٩٧٥٨٫٤٨٤مستحقات
١٢٫٤١٨٢٤٫٤٨٢مؤجلةإیرادات 

١٥٫٥١٨١٢٫٩٦٥سبقة الدفعمفواتیر 
٩٠٢٧٦٠فوائد مستحقة

١٠٫٢١٣١٠٫٩٧٦أخرىذمم دائنة 

١٤٨٫٩٠٤١٦٤٫٣٦٥

رسوم ترخیص مستحقة الدفع)أ(
دائرة ترخیص رسوم عنالھیئة الباكستانیة لإلتصاالتمستحقة الدفع من قبل شركة تابعة إلىتمثل رسوم الترخیص  ال

المحلیة الالسلكیة. 



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤٣

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

أتاوة مستحقة الدفع- ٢٦

للمادة رقم  ل ن والمعتمد مقل متن) من ترخیصي الھاتف الثابت وال١(٤وفقاً ى المرخص قب ة تنظیم االتصاالت فعل ھیئ
اریف إیرادات % من إجمالي ٧قدرھاأتاوة تنظیم االتصاالت دفع لھیئة لھ أن ی ربط ومص دات ال الترخیص عدا بیع مع

.الربط البیني

للسھم الواحد األصول قیمة صافي - ٢٧

م  ولقیمة صافي احتسابت اریخ األصول بقسمة صافي األمكةللسھم الواحد المنسوبة لمساھمي الشراألص ي ت ف
القائمة كما یلي:سھم على عدد األالتقریر

مدققة الغیر 
مارس٣١

٣١مدققة ال
دیسمبر

٢٠١٥٢٠١٤

٥٤٩٫٠٧٩٥٧٠٫١٦٤المنسوبة األصول افي ص
)ألف ر.ع(الشركة األملمالكي

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠ف)القائمة (أالسھم عدد األ

٠٫٧٣٢٠،٧٦٠الواحدللسھم األصول قیمة صافي 
(ر.ع)الواحد 

البیع بالجملةإیرادات - ٢٨
غیر المدققةغیر المدققة 
فترة الثالثة فترة الثالثة 

أشهر المنتهیةأشهر المنتهیة
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٦,٥٧٦٦,١٤٧ح أ)ایراد ادارة خارجیة (إیضا
٤,٢٣٢٤,٥٤٠ایراد الربط البیني (إیضاح ب)

١٠,٦٢٩١١,٣٧٩مبیعات القدره االنتاجیه
٤,٢١٢٢,٨٣٣أخرى

٢٥,٦٤٩٢٤,٨٩٩

تتمثل ایرادات اإلدارة الخارجیة فى الدخل الناتج من إنھاء مرور المشغلین اآلخرین على شبكة المجموعة.( أ )

ق المشغلین المحلیین المرخص لھم نظیرن ماإلیرادات الناتجة في إیرادات الربط البیني تتمثل(ب) دات ومراف استخدام مع
.المشغل على شبكة المجموعةمرورإنھاء و تكلفةرسال اإل



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤٤

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

الربط البینيتكالیف - ٢٩
م مصاریفتمثل  رخص لھ ین الم رور نھاء إلالربط البیني الرسوم المدفوعة بواسطة المجموعة إلى المشغلین المحلی م

.مشغل على شبكة المجموعةال
تكالیف خدمات المحتوى- ٣٠

وعة لمزودي خدمة المحتوى عن تقدیم خدمات تتمثل تكالیف خدمات المحتوى بالمصروفات التي دفعتھا المجم
.قنوات التلفزیون الخإلى النصوص السمعیة والرسائل القصیرة 

مصروفات إدارة خارجیة- ٣١
رورنھاء إلى مشغلین خارجیین إلالمصروفات التي دفعتھا المجموعةمصروفات اإلدارة الخارجیة فى تتمثل  ى الم عل
المشغل.شبكة 

ین موظفتكالیف ال- ٣٢
مدققةغیر الغیر المدققة 
الثالثة أشهر 

المنتهیة
الثالثة أشهر 

المنتهیة
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

١٦,٢١٢١٤,٥٩٠رواتب وبدالت
١,٣١٨١,٠٥١تكالیف التأمینات االجتماعیة

٣٩٧٣١٠) ٢٣منافع التقاعد (إیضاح 
٨٧٧٨٤٣أخرى للموظفینمنافع

١٨,٨٠٤١٦,٧٩٤

مصروفات تشغیل وصیانة- ٣٣
مدققةغیر الغیر المدققة 
الثالثة أشهر 

المنتهیة
الثالثة أشهر 

المنتهیة
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٦,٠١٣٦,٠٧٥األصول   صیانة 
٧,٨٥٩٣,٤٤١تكلفة مبیعات 

٣,٣٥٠٢,٨٢٨ار صناعیة وتردداترسوم قنوات أقم
١,٩٧٤١,٨٥٢إیجار وضرائب ورسوم

٧٩٥٧٨٩كهرباء ومیاه
٨٣١٨٩١وٕایجارمصروفات صیانة

١٤٨٢٠٨وقود وزیوت وشحوم
٣٢٠٢٤٨تأمین
٩٩٧٧٧٢أخرى

٢٢,٢٨٧١٧,١٠٤



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤٥

یةالموحدة المرحلإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

مصروفات إداریة- ٣٤
مدققةغیر الغیر المدققة 
الثالثة أشهر 

المنتهیة
الثالثة أشهر 

المنتهیة
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٣٩٢٥٦١تكالیف تدریب
٦٧٧٤١٢یةأتعاب استشارات مهن

٣٩٣٥٣٩خدمات إداریة
٥٩٧٤٢٥سفریات عمل

٣٥٨٣٤٢توریدات وخدمات مكتبیة

٢,٤١٧٢,٢٧٩

الدیون التجاریةوخصمرسوم التحصیل والتوزیع - ٣٥

(ستثمارمع شركـة ُعمان لالاتفاقیةأبرمت المجموعة  تم بموجبھا إسناد تحصیلحیث ی) ش.م.ع.عات والتمویل 
ات والتمویل ستثمارشركة ُعمان لالإلى عمالء في سلطنة عمان فئة معینة من الكافة المبالغ المستحقة من خصمو
.)ع.ع.م.ش(

ز المجموعة ومن خاللھؤالء العمالءتحصیل المبالغ المستحقة من یتم  ن خالل مراك وكالء التحصیل اآلخرین. م
ل ركة ُعمان لالشإلىالرسوم المستحقة من الخصمرسومطرحویتم  یل )ش.م.ع.ع(ستثمارات والتموی ل التحص مقاب

.عن طریق خصم الدیون 

. والمبالغ المسند تحصیلھاالعمیلعلى فئة بناًءأعاله االتفاقیاتبموجبخصم الدیونرسوم بدفعلمجموعة تقوم ا
) لتحصیل المبالغ ش.م.ع.ع(ات والتمویلستثمارشركة ُعمان لالتسعى ، نیابة عن المجموعة، وإلى ذلكباإلضافة 
بمعدالت خصم دیوندرة قبل بدء التعاقد معھا والتي تدفع عنھا رسوم اصفیما یتعلق بفواتیر المشتركین الالمستحقة 

لعمر المبالغ المحصلة . تختلف وفقاً

دفع رسوم توزیع  والخدمات كالءإلى ویتم أیضاً .جموعةللماألخرى بیع البطاقات المدفوعة األجر مسبقاً



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤٦

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

صافى–التمویل)تكالیفإیرادات / (- ٣٦
مدققةغیر الغیر المدققة 
الثالثة أشهر 

المنتهیة
الثالثة أشهر 

هیةالمنت
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ر.عألف ألف ر.ع

إیرادات التمویل
٧٨٠١٫١٦٢إیرادات الفوائد

٢٫٤٢٦- تحویل العمالتمكاسب

٧٨٠٣٫٥٨٨

اإلستثمار إیرادات
٥٨٣٣٦٠أرباحإیرادات توزیعات

٤٧٨)٤٩(ادلة من خالل الربح او الخسارةبالقیمة العاستثماراتعلى القیمة العادلةمكاسب(خسارة)
٧٢٦)١٠٣(استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةعلى القیمة العادلةمكاسب(خسارة) 

١٢٨٣٦ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرةعلى اةمحققمكاسب

٥٥٩١٫٦٠٠
________________

تكالیف التمویل

- )٤٣٦(تحویل العمالتخسائر
)٨٢٧()٩٢٨(القروضىئد علفوا

)٨٢٧()١٫٣٦٤(

إیرادات أخرى- ٣٧
غیر المدققةغیر المدققة 
الثالثة أشهر 

المنتهیة
الثالثة أشهر 

المنتهیة
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٧٤٧٦٠١إیرادات متنوعة 
١١١٨٧مستردة–التزامات لم تعد مطلوبة 

٧٥٨٧٨٨



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤٧

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

الضرائب- ٣٨

:علىة فترالضرائب المحملة للتشتمل( أ )
مدققةغیر الغیر المدققة 
الثالثة أشهر 

المنتهیة
لثالثة أشهر ا

المنتهیة
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ر.عألف ألف ر.ع

٥٫١٦٦٥٫٤٦٦ضرائب حالیة
)٥٣٥()١٫١٨٢(ضرائب مؤجلة 

٣٫١٧٦- ضرائب متعلقة بسنوات سابقة 

٣٫٩٨٤٨٫١٠٧

على النحو التالي:موحد المرحليالالدخلفي بیانتسویة الضرائب على الربح المحاسبـي مع الضرائب المحملة (ب)

٣,٨٢٧٤,٧١٥الضریبـة على الربـح المحاسبـي 
یضاف/ (یطرح) األثر الضریبي لـ:

٣٥٦٥٣٠مصاریف غیر قابلة للخصم
)٣١٤()١٩٤(خاضعة للضریبة إیرادات غیر 

٣,١٧٦)٥(ضرائب متعلقة بسنوات سابقة

٣٫٩٨٤٨٫١٠٧الموحد المرحليالدخلنلبیاالضریبة المحملة وفقًا

موقف الربوط الضریبیة(ج)
للشركة األم.٢٠٠٩تم االنتهاء من الربوط الضریبیة حتى سنة 

ضرائب السنة السابقة)د(
ملیـون لایر عمـاني ١,١٤٧بمقـدار، حصلت الشركة على الطلب مـن الضـرائب٢٠١٤مارس عام ٣١خالل الفترة المنتهیة في 

دفع الطلب في وقت الحق من تمقدل. ٢٠٠٧إلى ٢٠٠٤الضریبیة منلسنوات لتعدیل إطفاء تكلفة رخصة المحمول بمتعلقة ال
الضریبیة لایر عماني للسنوات ملیون ١,٧٧بمقدارإضافيبتكوین مخصصالشركة قامت. كذلك٢٠١٤قبل الشركة في ابریل 

حتى اآلن.شأنهاإكمال الربوط بالتي لم یتم ٢٠١٣إلى ٢٠٠٨من 

العائد األساسي للسھم الواحد- ٣٩
وبة تم التوصل لعائد السھم الواحد بق رة المنس اح الفت ي سمة أرب دد إل رجح لع ط الم ى المتوس مساھمي الشركة األم عل

.القائمةسھم األ

عالقةالطراف ذات األ- ٤٠
تمتلك األطراف التي كیاناتس اإلدارة والء مجلأعضاوواإلدارة العلیاتتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین 

.على القرارات المالیة والتشغیلیةالھامممارسة التأثیر وأالسیطرةالقدرة على فیھاذات العالقة

المعامالت التجاریة العادیة والتي یتم الدخول فیھا نتیجة إلىاألطراف ذات العالقة ھذهتحتفظ المجموعة بأرصدة مع
متفق علیھا بین األطراف.وأحكام بموجب شروط



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤٨

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)عالقةالطراف ذات األ- ٤٠

فیما یلي:نةالستتمثل طبیعة وقیمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل

شراء بضائع وخدمات)١(
المدققةغیر غیر المدققة 

مارس٣١مارس ٣١
٢٠١٥٢٠١٤

ر.عألف ر.عألف 

١٫٣٨٦٩٨٥شركات شقیقة
١١١١٠ذات عالقة أخرىأطراف

١٫٤٩٧٩٩٥المجموع 

٢٤٣١التنفیذیینغیر –مجلس اإلدارةأعضاء بدالت حضور )٢(

تعویضات لإلدارة العلیا ) ٣(

٤٢٧٤٠٦رواتب أساسیة وبدالت 
١,٠٤١١,٠٩٣مصروفات ومنافع أخرى

١٧٢٠تكالیف التأمینات االجتماعیة
١١٩منافع التقاعد

١,٤٩٦١,٥٢٨المجموع

خدمات/شراء بضائع/أرصدة ناشئة عن بیع)  ٤(

ذمم دائنةمدینةذمم 
مدققة الغیر 
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

مدققة الغیر 
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
ر.عألف ألف ر.عر.عألف ألف ر.ع

١٫٣٨٤١٫٢٤٢- - شركات شقیقة 
١٤٨١٩٠١٫٣٦٢٥١ت عالقة ذاأخرىأطراف

١٤٨١٩٠٢٫٧٤٦١٫٢٩٣



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٤٩

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

إلتزامات وإرتباطات إحتمالیة طارئة- ٤١
إلتزامات)أ(

كما یلي:اتاستثمارثابتة وأصول تتعلق بشراء بھذه القوائم المالیة مخصص لھا یتم تكوینالتي لماإللتزامات
غیر 

مدققة ال
مارس٣١

٣١مدققة ال
دیسمبر

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٩٢٫٨٥٩٨٦٫٠٧٢رأسمالیة ثابتةعن نفقاتإلتزامات

٤٫٥٥٠٥٫٤٠٠اتاستثمار
ة طارئةإرتباطات إحتمالی(ب)

٢٢٥١٢٣اعتمادات مستندیة
٤٫٤٥٥٤٫٥٤٣ضمانخطابات 

٢٣٦٢٣٦ضمانات مناقصة
١٨٨١٨٨ضمانات أداء

.اديتیعالمذكورة أعاله في إطار سیر العمل االاالعتمادات المستندیة وخطابات الضمان صدرت 

مطالبات (ج)
ملیون لایر ٥غرامة بمقدار٢٠١٥مارس ٢٥المؤرخ في٦/٢٠١٥رقمبمقتضى قرارھاھیئة تنظیم االتصاالت فرضت .١

القرار وفقاباإلعتراض على. قامت الشركة ٢٠١٤نوفمبر١٧تصاالت عمانتل في إانقطاع خدمات بعماني فیما یتعلق 
علیھ وإن القرار المتنازع٣٠/٢٠٠٢رقم السلطاني) من قانون االتصاالت الصادر بالمرسوم ٥(٥١لمادة األحكام

تكوین یتم لمصالح الشركة. لذلكلبأنھ سیتم إتخاذ حكمالشركة واثقة إن على الرأي القانوني، اًللتحكیم. بناءسیخضع 
في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة.مخصص للغرامة

غرامة مخاطر فرض بالضوابط التنظیمیة ، بسبب قیود تشغیلیة أو مالیة إلىاألخرىااللتزامقد تؤدي بعض حاالت عدم .٢
تحدید.من قبل ھیئة تنظیم االتصاالت ترى .الحدث الفعلي للغرامةمبلغ الغرامة أو بیقین وقناعةإال أنھ ال یمكن حالیاً

أو قیاسال یمكن أن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في مرحلتھا الحالیة بدائرة الشؤون القانونیة والتنظیمیة بالمجموعة 
.قناعة معقولةیقین وبأوضاعھاة تقدیر نتیج

إلى بعض المطالبات الناشئة عن أمور تنظیمیة وضریبیة وتشغیلیة. .٣ تتعرض الشركة التابعة للمجموعة في باكیستان أیضاً
من ھذه المطالبات على بیاناتھا المالیة الموحدة تعتقد إدارة الشركة التابعة بأنھ ال یتوقع أن یكون ھناك تأثیر ھام من أٍي

. المرحلیة

االئتمانمخاطر - ٤٢
االئتمانالتعرض لمخاطر )أ(

ل ی الي مث اطر إجم ى لمخ د األقص ة الح ول المالی ة لألص ة الدفتری انالقیم ى لمخاطر .االئتم ان الحد األقص ان ك االئتم
كما یلي:التقریربتاریخ 

غیر المدققة 
مارس٣١

٣١المدققة 
دیسمبر

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

١٢٨٫٣٥٠١٣١٫١٨١أخرىوذمم مدینة مدینة تجاریةذمم
٧٥٫٤٥٨١٣٥٫٨٤٦أصول مالیة أخرى

٩٣٫٥٠٦٤٨٫٨٢٨بالبنوكنقد وأرصدة 

٢٩٧٫٣١٤٣١٥٫٨٥٥



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

٥٠
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)االئتمانمخاطر - ٤٢
(تابع)االئتمانالتعرض لمخاطر )أ(

ذمم االئتمان كان الحد األقصى لمخاطر  بة لل ة بالنس ة والتجاری ذممالمدین ة ال رى المدین اریخ األخ ربت وع التقری لن اً وفق

العمیل كما یلي:
مدققة الغیر 
مارس٣١

٣١مدققة ال
دیسمبر

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

٣٣٫٣٧٨٣٧٫١٦٧ع.ع.م.شات والتمویل ستثمارركة ُعمان لالش
٣٥٫٢٠٤٢٩٫٤٨٧مستحقات من مشغلین آخرین

١٢٫٤٧٦١٢٫٥٩١دیون حكومیة
٣٫٨٣٦١١٫١٦٧وكالء بیع البطاقات المدفوعة مسبقاً

٤٣٫٤٥٦٤٠٫٧٦٩عمالء آخرین

١٢٨٫٣٥٠١٣١٫١٨١

كما یلي: التقریرنة وخسائر االنخفاض في القیمة بتاریخ كانت أعمار الذمم المدی)  ب(

٢٠١٤دیسمبر ٣١مدققة ال٢٠١٥مارس ٣١مدققة الغیر 

اإلجمالي
في نخفاضاال

اإلجماليالقیمة
نخفاضاال

في القیمة
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

- ٤٢٫٤٨٧- ٣٣٫٩٩٤متأخرةغیر 
٢١٫٠٨٤٣٫٥١٠٢٢٫٢٧٦٢٫٧٦٩میو١٨٠–صفرمتأخرة
١٢٫٣٢١٩٥٢١٠٫٣١٥٥٤٣یوم٣٦٥–١٨١متأخرة 
١٣٫٦٤٤٢٫٧٠٧١١٫٠٦٠٣٫٠٤٣سنتینإلى من سنة 

٤٧٫٣٠٧٤٠٫٧٨٣٤٥٫٠٤٣٤٠٫٩٤٩أكثر من سنتین

١٢٨٫٣٥٠٤٧٫٩٥٢١٣١٫١٨١٤٧٫٣٠٤

دینون بقیم)١( ة للمجموعة م ذمم المدین ید ال درھا یتضمن رص ة ق ون لایر٤٦٫٤ة دفتری اني (ملی ون لایر ٤١٫٤عم ملی
عن مخصص المجموعة تكونلموالتى، التقریرتاریخفيسدادھاتاریختجاوزتالتي) ٢٠١٤دیسمبر ٣١عماني : 

ة  ى أنھا قابل الغ مصنفة عل ت المب ان وال زال ة االئتم ي نوعی ام ف ك ال.لالستردادأي مبلغ حیث أنھ ال یوجد تغیر ھ تمل
یوما.١٨٠والعمر المتوسط لھذه الذمم المدینة .تلك األرصدةمقابلالمجموعة أي ضمانات 



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

٥١
الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

٢٠١٥مارس٣١كما في 

(تابع)االئتمانمخاطر - ٤٢
(تابع)االئتمانطر التعرض لمخا)أ(

الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدینة كما یلي:)٢(
مدققة الغیر 
مارس٣١

٣١مدققة ال
دیسمبر

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عر.عألف 

٤٧٫٣٠٤٤٩٫٢٥٠اإلفتتاحيالرصید 
٣٦٨٢٢٦صافي فروق تحویل العملة األجنبیة

٥٦٣٣٫٦٥٦للسنةللفترة / المحمل 
)٢٫٥٩٣()١٧٥(السنة الفترة / د خالل المستر

)٢٫٧٣٦()١٠٨(المحول إلى الحكومة
)٤٩٩(- تعدیالت

٤٧٫٩٥٢٤٧٫٣٠٤رصید اإلقفال 

ي القیمة، إال إذا التجاریةیتم استخدام حسابات مخصص الذمم اض ف دتالمدینة لتسجیل خسائر االنخف المجموعة اعتق
ارهفي ھذه الحالة فإنھ سیتم مباشرة شطب المبلغ الذي تم .بلغ المدینالماستردادبعدم إمكانیة  ل اعتب ر قاب تردادغی لالس

.مقابل األصول المالیة

ى المسترد من العمالء الذین تم تكو م ف مبر ٣١ین مخصص لھ تم، ٢٠٠٤دیس ى للحكومةدفعھی وإضافتھ كرصید إل
ى مالبالمتعلقسترداد لقد تم قید اإل.الدیون المشكوك فى تحصیلھامخصص  ي ٢٠٠٤دیسمبر ٣١خصص المكون ف ف

.الموحد المرحليفي بیان الدخلاألرصدة المتبقیة ، بینما تم قیدحساب الحكومة



الشركة الُعمانیة لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
٥٢

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

خاطر السیولةم- ٤٣

الفوائد:مدفوعاتمتضمنة غیرالمالیة ،لتزاماتالتعاقدیة لالاالستحقاقاتفیما یلي 

(غیر ٢٠١٥مارس٣١
مدققة)ال

القیمة 
الدفتریة

أشھر ٦
أقلأو 

١٢–٦
شھر

–سنة 
سنتین

أكثر 
من سنتین

ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف 

٣٥٫٧٥٠٦٫١٤٥٢٫٩٢٤٧٫٣٥١١٩٫٣٣٠تاإلقتراضا
- - - ٩٠٢٩٠٢فوائد مستحقة

- - - ١٩٫٠٤٦١٩٫٠٤٦ذمم  تجاریة دائنة
يشغلمبالغ مستحقة لم

- - - ٧٫٤٧٢٧٫٤٧٢آخریناتصاالت
- - - ٢٤٫١٥٣٢٤٫١٥٣مبالغ ضمان مستحقة الدفع

- - - ٥٥٫٠٩٧٥٥٫٠٩٧مستحقات
١٫٢٨٩١٫٥٣٣- ١٣٫١٢٩١٠٫٣٠٧ذمم دائنة أخرى

- - ٨٫٠٢٧- ٨٫٠٢٧المستحقةتاوةاأل
- - - ٥٦٫٢٥٠٥٦٫٢٥٠توزیعات أرباح مستحقة الدفع
١٣٦- - - ١٣٦التزامات اخرى طویلة االجل

- - - ٣٫٩٤٣٣٫٩٤٣رسوم ترخیص مستحقة
٢٢٣٫٩٠٥١٨٣٫٣١٥١٠٫٩٥١٨٫٦٤٠٢٠٫٩٩٩

مدققة)لا(٢٠١٤دیسمبر ٣١
أشھر ٦القیمة الدفتریة

أو أقل
١٢–٦

شھر
أكثر سنتین–سنة 

من سنتین
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٣٦٫٥٤٣٩٫٨٢٩٥٫٢١٧٦٫٣٥٨١٥٫١٣٩اإلقتراضات
---٧٦٠٧٦٠فوائد مستحقة

-٢٣٫٦٣٦٢٠٫٤٤٢١٫٩٥٢١٫٢٤٢ذمم  تجاریة دائنة
يشغلمستحقة لممبالغ

---٦٫٦٤٨٦٫٦٤٨آخریناتصاالت
--٢٣٫٥٥٥٢٣٫٤١٣١٤٢مبالغ ضمان مستحقة الدفع

---٥٨٫٤٨٤٥٨٫٤٨٤مستحقات
١٫٤٠٤--١٢٫١٣٢١٠٫٧٢٨ذمم دائنة أخرى

---٣١٫٥٤٣٣١٫٥٤٣المستحقةتاوةاأل
١٣٣---١٣٣التزامات اخرى طویلة االجل

---٣٫٨٤١٣٫٨٤١خیص مستحقةرسوم تر

١٩٧٫٢٧٥١٦٥٫٦٨٨٧٫٣١١٧٫٦٠٠١٦٫٦٧٦
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٥٣

الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

مخاطر سعر الفائدة- ٤٤

:كما یليالتقریرلمجموعة بتاریخ االتي تتعامل بھا ئدة المحملة بالفادوات المالیةكان تحلیل سعر الفائدة لأل
مدققة الغیر 
مارس٣١

٣١مدققة ال
دیسمبر

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ر.عألف ر.ع

متغیرفائدة أدوات مالیة ذات سعر

)٢٩٫٣٣٧()٢٩٫٢٩٧(مالیةالتزامات

بتفائدة ثاأدوات مالیة ذات سعر

٢٧٫٤٠٦٨٧٫٧٩٣أصول  مالیة
)٦٫١٨١()٦٫٤٥٣(مالیةالتزامات

٢٠٫٩٥٣٨١٫٦١٢

تحلیل حساسیة القیمة العادلة لألدوات المالیة ذات سعر الفائدة الثابت
االتزاماتوال تحتسب المجموعة أي أصول  الل األرب ن خ ت بالقیمة العادلة م دة ثاب ، الخسائرأو ح مالیة ذات سعر فائ

.الخسائرأو لن یؤثر على األرباح التقریرلذا فإن أي تغیر في أسعار الفائدة في تاریخ 

مخاطر العملة األجنبیة- ٤٥

تجی،ملكیةالحقوق ضمناألجنبیةالعمالت تقلبات أسعارتعرض المجموعة الرئیسي لإن  ن ن تثمارع ياس شركة اتھا ف
.ة في باكستانتابع

ھو كاآلتي:   تاریخ قائمة المركز الماليرض لمخاطر العمالت كما في صافي التع
مدققة الغیر 
مارس٣١

مدققة ال
دیسمبر٣١

٢٠١٥٢٠١٤

روبیة باكستانیةروبیة باكستانیة
ب.ألف رب.رألف 

٢١٫٥٩٦٫٥٩٣٢١٫٧٦٥٫٣٦١األصول مجموع
٣٫٨٣٦٫٠٩٤٣٫٨٣٦٫٠٩٤الشھرة
)٢١٫٥٥٧٫١٢٢()٢٢٫٠٥٨٫٩٤٠(زاماتلتاالمجموع

)٨٦٫٣٤٢(٢٠٩٫٠٩١حصص غیر مسیطرة

٣٫٥٨٢٫٨٣٨٣٫٩٥٧٫٩٩١
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الموحدة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٥مارس٣١كما في 

مخاطر العملة األجنبیة (تابع) - ٤٥

ة:سنتطبیق أسعار الصرف الھامة التالیة خالل التم 

روبیة باكستانیة

٢٠١٥٢٦٥٫٤١مارس٣١إلى ٢٠١٥ینایر١لفترة من لصرف السعر متوسط 
٢٠١٥٢٥٩٫٠٧مارس٣١سعر الصرف كما في 

وى بنسبة  اني أق ال العم ذكورة أعاله ، كان سیؤد٥في حال كان الری ة الم ل العمل ك % مقاب ى ي ذل وق إل یض حق تخف
ة دارملكی اني ٠٫٦٥٩بمق ون لایر عم ون لایر عام ٠٫٧٠٩(ملی ركة األم )٢٠١٤ملی ھم الش ة أس ى حمل وبة إل المنس

أسعار الفائدةثابتةاألخرى العواملیفترض التحلیل أن تظل جمیع .بالمبالغ المبینة أعاله .وتحدیداً

.ةعكسیلكن بصورة بشكل مساو% ، سیؤثر٥بنسبة الریال العماني إنخفاض

لتزاماتوااللألصولالقیمة العادلة - ٤٦

القیمة العادلة مقابل القیمة الدفتریة
ا المالیة وااللتزامات لألصولالقیم العادلة   ة كم ا الدفتری اليتقارب قیمھ ز الم ة المرك ین بقائم دا ھو مب ا ع األصول ، م

ھ. تفاظ بھا لالستحقاقحلتي یتم االا بالتكلفة واالمالیة التي یتم قیاسھ وق ب تم عند عدم وجود قیاس للقیمة العادلة یمكن الوث ، ی
.األصول المالیة بالتكلفةقیاس 

في قائمة المركز الماليةقیاس القیمة العادلة المدرج
ة ، مالمبدئاإلدراجالمالیة التي تم قیاسھا بعد لألدواتتحلیال أدناهیبین الجدول  ى ة جمعي بالقیمة العادل تویاتإل نالمس م

اعتمادا على درجة الوثوق بقیاس القیمة العادلة :٣إلى ١
ن أسالیبھو من  األولقیاس المستوى · ا م تم الحصول علیھ ي ی ة ) األسعارالقیاس الت ر المعدل ة (غی بأسواقالمعلن

.مماثلةأو التزاماتألصولنشطة 
ن أسالیبمن قیاس المستوى الثاني  ھو · ا م القیاس التي یتم الحصول علیھا من مدخالت غیر  التي یتم الحصول علیھ

ة أو التزاماتألصولوالتي ھي مالحظة بالنسبةالواردة بالمستوى األولالمعلنة األسعار كل مباشر مماثل واء بش س
.("مثال ذلك: األسعار") أو غیر مباشر ("تم توجیھھا بواسطة األسعار")

ن قیاس ال· و م الیبمستوى الثالث  ھ ن أس ا م تم الحصول علیھ ي ی اس الت من مدخالت أسالیبالقی ي تتض یم  الت التقی
ا)األسواقال تعتمد  على بیانات أو االلتزام التيألصلا یـتم تقیـیم .التي یمكن مالحظتھا (مدخالت ال یمكن مالحظتھ

لمسـتثمر فیهـا والتـى تقـارب القیمـة العادلـة الشـركةاصـول اصـافيفى قیمةالشركةتلك االستثمارات بناء على حصة
فى نهایة فترة التقریر. 
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(تابع)لتزاماتوااللألصولالقیمة العادلة - ٤٦
(تابع)المركز الماليبیانفي ةقیمة العادلة المدرجقیاس ال

المستوى المستوى  المستوى 

ة الغیر  مدقق
المجموع

مارس٣١
٢٠١٥الثالثالثانياألول
ر.عألفر.عألفر.عألفر.عألف

الربح أو الخسارةاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
١٣٫٧٠٦-١٣٫٧٠٦-ركةمشتق یدااستثمارات بصن

١٫٩٥٥-١٫٩٥٥-أدوات مالیة بدخل ثابت
٢٫٣٢١٥٫٩٨٣٨٫٣٠٤-أسھم غیر مدرجةادوات 

٣٫٦٩١--٣٫٦٩١ادوات ملكیة مدرجة
لمتاجرةلمحتفظ بھااستثمارات 

١٧٫٢٠١--١٧٫٢٠١مدرجة أسھمأدوات 
استثمارات متاحة للبیع بالقیمة العادلة

٢٥٣-٢٥٣-استثمار مشتركصنادیق
٢٥٢--٢٥٢أسھم مدرجةادوات 

٢١,١٤٤١٨,٢٣٥٥,٩٨٣٤٥,٣٦٢

المستوى المستوى  المستوى 

ة ال مدقق
المجموع

دیسمبر٣١
٢٠١٤الثالثالثانياألول

ر.عألفر.عألفر.عألفر.عألف
الربح أو الخسارةلة من خالل استثمارات بالقیمة العاد

١٣٫٨٠٧-١٣٫٨٠٧-مشتركةق یدااستثمارات بصن
١٫٦٩٨-١٫٦٩٨-أدوات مالیة بدخل ثابت

١٫٩٣٤٥٫٩٨٣٧٫٩١٧-أسھم غیر مدرجةادوات 
٣٫٦٣٧--٣٫٦٣٧ادوات ملكیة مدرجة

لمتاجرةلمحتفظ بھااستثمارات 
١٧٫٧٨٧--١٧٫٧٨٧مدرجة أسھمأدوات 

استثمارات متاحة للبیع بالقیمة العادلة
٢٠٤-٢٠٤-استثمار مشتركصنادیق
٢٨١--٢٨١أسھم مدرجةادوات 

٢١٫٧٠٥١٧٫٦٤٣٥٫٩٨٣٤٥٫٣٣١

.السنةالفترة /ال توجد تحویالت بین المستویات خالل

أرقام المقارنة- ٤٧
أثیر .الحالیةالفترةعرض لتتماشى معبعض أرقام المقارنة تصنیفتم إعادة د لق ادة التصنیف أي ت لیس لدى عملیة إع

التي تم بیانھما سابقاً.یرادات الشاملة األخرى للمجموعةعلى ربح المجموعة أو اإل


