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المساهمون الكرام

يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( أن أقدم لكم ملخصًا عن 
نتائج عمليات الشركة لعام 2017م.

األداء التشغيلي للمجموعة

اإليرادات  

إلى  751.7 مليون  إرتفاعا بنسبة 44.7%  ليصل  المجموعة لعام 2017م  إيرادات  إجمالي  شهد 
ريال مقارنة ب 519.3  مليون ريال لعام 2016م، حيث تشمل إيرادات المجموعة على اإليرادات 

المكتسبة من مجموعة زين والتي ساهمت بإيرادات قدرها 219.6 مليون ريال. 

سجلت إيرادات الشركة األم إرتفاعا بنسبة 2.4% لتصل إلى 527.5 مليون ريال مقارنة ب 515.1 
مليون ريال خالل العام الماضي )تم تعديل اإليرادات شاملة لتكاليف خدمات المحتوى(. حققت 
إيرادات التجزئة نموًا بنسبة 2.6% فيما شهدت إيرادات أعمال الجملة إرتفاعا بنسبة 1.6%، ويعود 
إيرادات  نمو  إلى  التجزئة  إيرادات  النمو في  السعات. ويعود  بي�ع  اإليرادات من  نمو  إلى  ذلك 
النطاق العريض الثابت والمتنقل والتي شهدت نموًا بنسبة 16.6% و 13.4% على التوالي. في 
حين واصلت إيرادات المكالمات الصوتية إنخفاضها بسبب المنافسة من قبل خدمات شركات 

 .)OTT( توفير المحتوى

المصروفات

ريال مقارنة  إلى 612.6 مليون  التشغيلية للمجموعة بنسبة 56.3% لتصل  المصروفات  إرتفعت 
ب 391.9 مليون ريال للعام 2016م، ويعزى هذا االرتفاع إلى التكاليف المتعلقة بمجموعة زين 

والبالغة 171.6 مليون ريال.  

تقرير مجلس اإلدارة 

شهد إجمالي إيرادات 
المجموعة لعام 2017م 

إرتفاعا بنسبة 44.7%  ليصل 
إلى  751.7 مليون ريال 

مقارنة ب 519.3  مليون 
ريال لعام 2016م، حيث 

تشمل إيرادات المجموعة 
اإليرادات المكتسبة 

من مجموعة زين والتي 
ساهمت بإيرادات قدرها 

219.6 مليون ريال. 
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تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

 %12.4 بنسبة  إرتفاعا  األم  للشركة  التشغيلية  المصروفات  شهدت 
وتعزى  ريال.  مليون   3٨7.6 ب  مقارنة  ريال  مليون   435.٨ إلى  لتصل 
هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغيير في رسوم األتاوة من 7% إلى 
 17.6 بنحو  األتاوة  رسوم  إرتفعت  وقد  اإلهالك.  ومصروفات   ،  %12
مليون ريال، في حين إرتفعت مصروفات اإلهالك واإلطفاء بنحو 13.3 
مليون ريال. ويعزى ارتفاع مصروفات اإلهالك واإلطفاء الى اإلستثمار 
المتنقلة  االتصاالت  شبكات  وتحديث  الشبكة  توسعة  في  المتزايد 
والثابتة لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض وكذلك 
لتحديث  الترخيص   ومتطلبات  التنظيمية  الشركة  التزامات  لمقابلة 

شبكتها ونظمها التشغيلية.

األربــاح 

حققت المجموعة أرباحًا صافية بعد خصم الضرائب بلغت 79.1 مليون 
2016م  عام  المجموعة في  ريال حققتها  مليون   116.7 مقارنة ب  ريال 
مسجلة بذلك إنخفاضًا بنسبة 32.2%. وقد ساهمت زيادة رسوم األتاوة 
الزياده  نسبة  بلغت  حيث   ، الربح  صافي  إنخفاض  في  رئيسي  بشكل 
المجموعة  أرباح  وتتضمن  الماضي.  بالعام  %مقارنة   51.9 االتاوة  في 
على األرباح المكتسبة من االستحواذ على حصة بمجموعة زين والتي 
من  للفترة  ريال  مليون   35.7 بلغت  أرباح صافية  تحقيق  ساهمت في 
15 نوفمبر 2017م إلى 31 ديسمبر 2017م. وبعد تعديل الحصص الغير 
مسيطرة، ساهمت األرباح المكتسبة من االستحواذ أرباحا قدرها 11.1 
مليون ريال )أي بمقدار 7.6 مليون ريال كشركة تابعة و 3.5 مليون ريال 

كشركة تابعة(.  

بلغ عائد السهم الواحد خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
مبلغًا قدره 0.106 ريال مقارنة بعائد قدره 0.156 ريال خالل نفس الفترة 

من 2016م . 

توزيعات األرباح

خاضعة  للسهم  بيسة   50 بقيمة  أرباح  بتوزي�ع  اإلدارة  مجلس  أوصى 
لموافقة الجمعية العامة للشركة ، هذا باإلضافة إلى توزيعات األرباح 
في  للمساهمين  دفعها  تم  والتي  للسهم  بيسة   20 بقيمة  المرحلية 
 70 إلى  الختامية  األرباح  توزيعات  ترفع  والتي  2017م  أغسطس  شهر 
بيسة للسهم )70%  من إجمالي رأس المال( في السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م. وتبلغ نسبة العوائد 66% من أرباح المجموعة.  

قاعدة المشتركين:

الثابتة  الخدمات  من  كل  في  بالسلطنة  الشركة  مشتركي  عدد  بلغ 
والمتنقلة نحو 3.5 مليون مشترك كما في ديسمبر 2017م )غير شاملة 
المرتبطة مع عمانتل( مقارنة ب 3.351  البي�ع  لمشتركي شركات إعادة 
الفترة من عام  إرتفاعًا بنسبة 4.5% عن نفس  مليون مشترك مسجلة 
شاملة  المشتركين  قاعدة  اجمالي  بلغ  ذلك  من  الرغم  وعلى  2016م. 

لمشتركي شركات إعادة البي�ع 4.559 مليون مشترك.

الشركات التابعة:

وفق  عمانتل  قامت  زين(:  )مجموعة  المتنقلة  االتصاالت  شركة    )١
في  استراتيجية  حصة  على  باالستحواذ  االستثمارية  خطهها 

الثاني  النصف  تم استكمال االستحواذ خالل  زين. حيث  مجموعة 
من عام 2017م بحصة قدرها 21.9% من مجموعة زين بقيمة إجمالية 
امريكي(.  يعادل 2.19 مليار دوالر  )أي ما  ريال  قدرها ٨45 مليون 
وبناء على ذلك، أصبحت مجموعة عمانتل ثاني اكبر مساهم في 
مجموعة زين مع أغلبية مقاعد المجلس. وقد تم ضم نتائج مجموعة 
زين للفترة من 15 نوفمبر 2017م إلى 31 ديسمبر 2017م.  وساهم 
مشترك  مليون   52 إلى  المجموعة  مشتركي  عدد  رفع  في  ذلك 
وأصبحت ثالث أكبر مشغل اتصاالت في الشرق األوسط مما يفتح 
بالفائدة على  أبواب وخيارات عدة خالل المستقبل القريب تعود 

المساهمين والمشتركين الكرام.

عمان للبيانات الرقمية ش.م.م: هي إستثمار مشترك مع شركة    )2
مليون   2.٨ للشركة  المدفوع  المال  رأس  ويبلغ  ش.م.م.   4Trust
ريال، تمتلك عمانتل منها نسبة 60%. وقد بلغت إيرادات الشركة 
 %6.1 بنسبة  نموا  ريال محققة  مليون   5.1 بنهاية ديسمبر 2017م 
الماضي.  العام  من  الفترة  نفس  خالل  ريال  مليون   4.٨ بـ  مقارنة 
وبلغت أرباح الشركة 0.04٨ مليون ريال خالل الفترة المنتهية في 
خالل  ريال  مليون   0.356 قدرها  بخسائر  مقارنة  2017م  ديسمبر 

نفس الفترة لعام 2016م. 

عمانتل فرنسا ساس: هي شركة مملوكة بنسبة 100% من قبل    )3
أفريقيا  آسيا  كابل  وصيانة  إرساء  عن  مسؤولة  وستكون  عمانتل 
عمانتل  الشركة  هذه  تأسيس  وسيمنح  فرنسا.  في  وأوروبا-1 
الشرق  منطقة  من  الوحيد  المشغل  عالميًا حيث ستكون  حضورًا 
األوسط الذي يمتلك نقطة إرساء في اإلتحاد األوروبي وستوفر 
آسيا  كابل  تحالف  في  المساهمين  لجمي�ع  مفتوحة  وصول  نقطة 
الشركة  قامت  وقد  األوروبي.  اإلتحاد  ألسواق   1- أوروبا  أفريقيا 
لتركيب كابل آسيا  المطلوبة  البنية االساسية  تنفيذ  باإلنتهاء من 

أفريقيا أوروبا -1 و تشيغله خالل الربع الثالث  من عام 2017م.     

شركة وورلدكول المحدودة لالتصاالت: وكما تم اإلفصاح عنه في    )4
بي�ع حصة عمانتل في شركة وورلدكول،  أكتوبر 2016، وكجزء من 
أبرمت عمانتل اتفاقية شراء أسهم مع شركة وورلدكول للخدمات 
لبي�ع  )»المشتري«(  لالستشارات  فيريت  وشركة  المحدودة 
األسهم اإلعتيادية وأسهم األفضلية القابلة للتحويل التي تملكها 
األسهم  ملكية  نقل  اآلن  تم  وقد  وورلدكول.  شركة  في  عمانتل 
المباعة بإسم المشتري هذه الخطوة تمثل االنتهاء من نقل ملكية 
الفترات  في  الشركة  هذه  حسابات  ضم  يتم  لن  وعليه  األسهم. 

الالحقة.

شركة إنترنت األشياء )ممكن(: تمتلك عمانتل حصة قدرها %65    )5
تطبيقات  تطوير  مجال  في  الشركة  وتعمل  الشركة.  هذه  في 
وخدمات لنطاق واسع من األجهزة الذكية المرتبطة والتواصل بين 
اآلالت )M2M( ، وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية هذا العام. 



8

حصة الشركة في السوق

في  المتنقلة  االتصاالت  مشتركي  من  عمانتل  شبكة  حصة  تقدر 
 %57.5 بحوالي  عمانتل(  لشركة  البي�ع  إعادة  شركات  )شاملة  السوق 
المشتركين  من  عمانتل  حصة  تقدر  فيما   .%59.1 تبلغ  إيرادات  وبحصة 
في خدمات الهاتف الثابت )آجل الدفع ومسبق الدفع ( بنحو %76.9 

وبحصة إيرادات تقدر بنحو ٨2.4%. 

الجوائز وشهادات التقدير

حصلت عمانتل على عدة جوائز خالل عام 2017م ومنها:

الجمعية  من  2017م  لعام  الجودة  جائزة  على  الشركة  حصول    1
األوروبية لبحوث الجودة للسنة الثانية على التوالي.

في  إعتمادًا  األكثر  التجارية  »العالمة  جائزة  على  الشركة  حصول   2
المسح  في  التوالي  على  الثانية  للسنة  2017م«  لعام  السلطنة 

الذي أجرته صحيفة مسقط دايلي. 

جائزة  وعلى  المستثمرين  عالقات  مجال  في  شركة  أفضل  جائزة   3
أفضل شخصية في مجال عالقات المستثمرين في السلطنة لعام 
األوسط  الشرق  جمعية  جوائز  توزي�ع  حفل  ضمن  وذلك  2017م 

لعالقات المستثمرين السابع الذي عقد في مدينة دبي. 

المسؤولية اإلجتماعية :

في إطار إلتزامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة، دشنت عمانتل عدد من 
مبادرات المسؤولية اإلجتماعية وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات 
والبرامج، وفيما يلي قائمة بأهم المبادرات واألنشطة التي تمت خالل 

عام 2017م:

بين  السلطان قابوس: شراكة  الذكية في جامعة  المدن  مختبر    )١
تابعة  )شركة  ممكن  وشركة  قابوس  السلطان  وجامعة  عمانتل 
اآللي،  الحاسب  أجهزة  لتوفير  األشياء(  بأنترنت  مختصة  لعمانتل 
جامعة  في  البحوث  لدعم  وأجهزة  الذكية،  للمدن  حلول  وتقديم 

السلطان قابوس.

OmHub أطلقت عمانتل وشركة النفط العمانية والمركز الوطني    )2
لألعمال والشركة العمانية الهندية للسماد هذا المركز الذي يحتضن 
الطالب الموهوبين وأصحاب المشاري�ع المحتملين الذين يحتاجون 
إلى المساعدة في تحقيق أعمالهم التجارية واالستشارات الفنية 
واللوجستية لتسيير أعمالهم، ويقدم المركز أيضا فرص تدريبية في 

مجاالت عدة.

جائزة مبادرة: تم اإلعالن عنها خالل احتفاالت السلطنة بيوم المرأة    )3
والمنتسبات  العمانية  المرأة  جمعيات  تستهدف   وهي  العمانية 
في  بارزة  مساهمات  لدي�هن  الالتي  لها  المجيدات  والعضوات 
محيط مجتمعاتهن، إذ تتنافس الجمعيات على تقديم أفضل برامج 

للمسؤولية االجتماعية.

مشتركة  االجتماعية  المسؤولية  مبادرة  ونبتكر«:  »نفكر  حافلة    )4
بالتعاون بين عمانتل ووزارة التربية والتعليم على أن تتجول هذه 
الحافلة  تجهيز  وتم  السلطنة،  محافظات  في  التعليمية  الحافلة 
بأدوات وأجهزة ابتكارية مثل طابعات ثالثية األبعاد وأجهزة تدعم 

الواقع األفتراضي والعلوم والتكنولوجيا والهندسية والرياضات.

التدريب  برنامج يتم من خالله  برنامج صيانة الهواتف المحمولة:    )5
على صيانة الهواتف النقالة وإصالحها لـ 100 باحث عن عمل عماني 
معهد  مع  بالتعاون  البرنامج  وينفذ  محافظات.  خمس  يغطي 

الصدارة وتحت إشراف وزارة القوى العاملة.

بطولة  دعم   )1 مثل:  األخرى  االجتماعية  المسؤولية  مبادرات    )6
نظمتها  التي  المتحركة  الكراسي  على  السلة  لكرة  األولى  عمان 
للمكفوفين  الخطاب  بن  عمر  معهد  دعم   )2 المعاقين،  لجنة 
الثانوية  بتوفير آالت حاسبة ناطقة  وتقديم أجهزة لوحية لطالب 
العامة لمدرسة األمل للصم ، 3( تعزيز البنية الرئيسية لتكنولوجيا 
المعلومات في مركز ااالولمبياد العماني الخاص، 4( تقديم أجهزة 
 )5 بصحار،  النور  لجمعية  الشاشة  قارئ  ميزة  مع  الذكية  الهواتف 

دعم الجمعية العمانية للسرطان والمستشفى السلطاني. 

قياس أداء مجلس االدارة:

بتقييم  للشركة  العادية  العامة  الجمعية  المكلف من قبل  المكتب  قام 
اداء مجلس اإلدارة في العام 2017م ورفع تقريره لرئيس مجلس اإلدارة 
المجلس  تشكيل  بان  التقرير  نتيجة  وخالصة  الجمعية،  على  ومعروض 
والعملية  المالية  الخبرات  األعضاء  لدى  وتتوفر  الميثاق  مع  يتفق 
المطلوبة، كما تم مناقشة الجوانب التحسينية وعمل برنامج لتنفيذها 

خالل العام 201٨م. 

الرؤية المستقبلية:

العديد من التغييرات التنظيمية الجوهرية في عام 201٨م سوف تؤثر 
على سوق االتصاالت العمانية خالل عام 201٨م. أول هذه التغييرات 
والذي  البيني  والربط  للنفاذ  الجديد  النظام  الحالي في  النموذج  هو، 
سوف يؤثر على القيمة اإلجمالية للسوق واألرباح. ويتمثل الثاني في 
وضوح  عدم  من  الرغم  على  المتنقلة،  لالتصاالت  ثالث  ترخيص  منح 
الشروط والجدول الزمني في الفترة الحالية، إال ان هذا سيسهم في 
إن  اإليجابية،  الناحية  ومن  السوق.  في  التنافسية  القوى  على  التأثير 
ان  المرجح  اإلقتصادية من  والبيئة  النفط  أسعار  الحالي في  اإلستقرار 

يؤدي إلى نمو إيجابي في السوق على المدى المتوسط والطويل. 

نتيجة  التقليدية  االتصاالت  الضغوطات على أسواق خدمات  وتستمر 
مستوى  على   )OTT( المحتوى  توفير  شركات  من  الخدمات  لتوسع 
في  للبيانات  اإلستخدام  إرتفاع  خاصة  وبصفة  السلطنة،  وفي  العالم 
للنمو  توفر فرص  المحتوى حيث  وتدفق  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
باإلضافة إلى التحديات التي تواجه المشغلين في عمان. ويؤدي النمو 
في إستهالك البيانات في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة إلى زيادة 
الطلب على خدمات النطاق العريض والتي توفر فرص لنمو اإليرادات. 

تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 



9
التقرير السنوي ٢٠١٧

تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

وسيطرة  المجانية  الخدمات  توفر  إنتشار  إن  الوقت.  نفس  وفي 
قاعدة  من  اإلستفادة  على  القدرة  مع  للمحتوى  العالميين  الالعبين 
العمالء بالرغم من أنهم يخضعون ألنظمة محددة يجعل من الصعب 
على الالعبين المحليين التنافس على الخدمات ذات القيمة المضافة. 
وعالوة على ذلك، إن بناء البنية األساسية الالزمة لدعم هذا الطلب 
ال يزال يشكل عبئًا كبيرًا على المشغلين، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على 

مستويات األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء. 

تحديات  مجتمعة  أعاله  إلي�ها  المشار  السوق  متغيرات  وتشكل 
مستويات  على  الحفاظ  على  المشغلين  قدرة  إلى  إضافة  النمو  لفرص 
اإلستثمار واألرباح الحالية، ويشكل سلوك المستخدمين خاصة المتعلق 
بإستهالك محتويات الفيديو مجااًل للنمو في إستهالك البيانات )الثابت 
والنقال معًا( وهو ما يعد فرصة لتنمية اإليرادات إال أنه في ذات الوقت 
يشكل تحديًا يتمثل في مواصلة اإلستثمار في توسعة البنية األساسية 

لدعم النمو في الطلب. 

األساسية  األداة  الجديدة يشكل   »3.0 »عمانتل  إستراتيجية  تنفيذ  إن 
متغيرات  مع  والتعامل  السوق  في  وضعها  على  للمحافظة  للشركة 
المجمل  اإلستهالك  من  حصتنا  تعظيم  على  نركز  حيث  السوق، 
خالل  من  للمشتركين  المقدمة  القيمة  وتعزيز  االتصاالت  لخدمات 
التقليدية  غير  الخدمات  في  والتوسع  المشتركين  خدمة  في  التميز 
كتقنية المعلومات واالتصاالت، وسيمكننا ذلك من ضمان تعزيز وضع 
الشركة في السوق، كما نواصل اإلستثمار في توسعة شبكاتنا لمقابلة 
المشترك،  تجربة  وتطوير  البيانات  خدمات  على  الطلب  في  النمو 
وستمكننا هذه اإلستراتيجية الهادفة ألن نصبح »ناقل الحركة لمشغلي 
االتصاالت« في إطار جهود الشركة لتطوير خدمات الجملة من تقديم 

أفضل إرتباط لشركات االتصاالت العالمية.

عالوة على ذلك، فإن إستحواذ الشركة مؤخرًا على حصة في مجموعة 
»زين« سيمكن الشركة من تنوي�ع مصادر إيراداتها وسيساهم في إيجاد 
التكامل  لتحقيق  الشركتين كما سيوفر فرصًا  قيمة مضافة لمساهمي 

بين الشركتين إضافة إلى إيجاد أرضية قوية للتنافس بفاعلية أكبر في 
السوق والتغلب على مخاطر التواجد في سوق وحيد سيساهم في 
خالل  بالشركة  المشتركين  منها  يستفيد  وتسهيالت  خدمات  إيجاد 

الفترة المقبلة. 

شكر وتقدير:

أود بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن خالص 
دعمهم  على  األوفياء  ومشتركينا  الكرام  لمساهمينا  والتقدير  الشكر 
المستمر الذي ساعدنا في تحقيق هذه النتائج الممتازة . كما نود أن 
تفاني�هم  على  الشركة  وموظفي  التنفيذية  لإلدارة  تقديرنا  عن  نعرب 
وإخالصهم في العمل. وإننا على ثقة تامة بأن مجموعة عمانتل سوف 
مستويات  بلوغ  من  وستتمكن  الجيد  األداء  هذا  مواصلة  من  تتمكن 

أعلى من التميز. 

وفي الختام، يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين 
بالشركة أن أرفع خالص الشكر وعظيم اإلمتنان للمقام السامي لموالنا 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله 
ورعاه- على قيادتة الحكيمة والملهمة داعين الله عزوجل أن يمد في 
عمر جاللته ويمتعه بالصحة والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان 

وشعبها.   

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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

2( الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري

3( الفاضل/ عبد القادر عسقالن

4( الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني

5( المهندس/ محمد بن حمد المسكري

6( الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي

7( الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني

٨( المهندس/ مطر بن سيف المعمري

9( السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي
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مبادئ وأسس التنظيم:

أنشطتها،  كافة  في  العامة  المساهمة  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق  معايير  بأعلى  االلتزام  فلسفة  لالتصاالت ش.م.ع.ع  العمانية  الشركة  تعتمد 
ولتحقيق هذا الهدف، فقد اعتمدت الشركة أسس ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة فيما يخص تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، والتأكد 

من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في كافة المجاالت التي تخص عمليات الشركة، والشفافية في التعامالت التجارية. 

سياسة اإلفصاح: 

إن الشركة ملتزمة بالمعايير واألحكام التوجي�هية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بشأن اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية، كما أن الشركة ملتزمة 
بتطبيق القوانين واألنظمة الصادرة من هيئة تنظيم االتصاالت. وقد اعتمد مجلس اإلدارة العمل بقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة 

لسوق المال.

مجلس اإلدارة: 

تشكيل المجلس : 

يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء، خمسة يمثلون حصة الحكومة من بينهم رئيس مجلس اإلدارة، وأربعة تم انتخابهم عن طريق الجمعية العامة 
العادية للشركة، على النحو التالي:

اسم عضو مجلس اإلدارة
تاريخ 

التعيين/
االنتخاب

مدة 
العضوية

صفة التمثيلالصفة
العضوية في 

لجان أخرى

العضوية 
في مجالس 
إدارة شركات 

مساهمة 
عامة أخرى

حضور
االجتماع 
السنوي

األخير

سعادة المهندس/ سلطان بن 
حمدون الحارثي

3 سنوات2014/3/24م
رئيس مجلس 

اإلدارة

غير تنفيذي 
ومستقل 

ويمثل حصة 
الحكومة

لم يحضر-1

3 سنوات2017/3/30مالفاضل/ سعود بن أحـمد النهـــاري
نائب رئيس 

مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي 
ومستقل من 
المساهمين 

حضر21

عضو 3 سنوات2014/3/24مالفاضل/ عبد القادر عسقـــــــــالن

غير تنفيذي 
ومستقل 

ويمثل حصة 
الحكومة

حضر-2

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد 
العبدواني

عضو3 سنوات2017/3/30م

غير تنفيذي 
و غير 

مستقل من 
المساهمين

حضر32

الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم 
الحرمــــي 

عضو3 سنوات2014/3/24م

غير تنفيذي 
ومستقل 

ويمثل حصة 
الحكومة

حضر-1

المهندس/ مطر بن سيف 
المعمــــري

عضو3 سنوات2014/3/24م

غير تنفيذي 
ومستقل 

ويمثل حصة 
الحكومة

حضر-2

تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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١-  تشكيل المجلس )تابع(: 

تاريخ التعيين اسم عضو مجلس اإلدارة
/ االنتخاب

مدة 
صفة التمثيلالصفةالعضوية

العضوية 
في لجان 

أخرى

العضوية في 
مجالس إدارة 

شركات مساهمة 
عامة أخرى

حضور 
االجتماع 
السنوي

األخير

المهندس/ محمد بن حمد 
المسكــري 

عضو3 سنوات2014/3/24م
غير تنفيذي ومستقل ويمثل 

حصة الحكومة
حضر-2

الشيخ/ أيمن بن أحـمد 
الحوسنـــي 

عضو3 سنوات2017/3/30م
غير تنفيذي ومستقل  يمثل 

مجموعة القرم التجارية
حضر13

السيد/ زكي بن هالل 
البوسعيــدي

عضو3 سنوات 2017/3/30م
غير تنفيذي ومستقل من 

المساهمين
حضر-2

2- نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 
سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي:  يشغل منصب مستشار باألمانة العامة لمجلس األعلى للتخطيط، شغل عددًا من المناصب في 

جهات حكومية مختلفة كان آخرها رئيسًا لبلدية مسقط.

الفاضل/ سعود بن أحـمـد النهاري: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع.ع ، ويحمل مؤهل دبلوم عالي في إدارة 
الموانئ، وهو نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع، وعضو في مجلس إدارة صندوق عمان العربي. كما يتمتع 

بخبرة إدارية واسعة وهو على اطالع بنظم حوكمة الشركات وعضو مجلس ادارة مرخص من الهيئة العامة لسوق المال.

الفاضل/ عبد القادر عسقالن: شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي حتى 31 ديسمبر 2013م، لديه خبرة واسعة في قطاع المصارف.  

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات، يحمل شهادة البكالوريوس في االقتصاد 
والدبلوم العالي في تقنيات التخطيط التنموي، وهو رئيس مجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.ع، وعضو في مجلس إدارة المها 

للسيراميك ش.م.ع.ع.

الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي: شغل سابقًا منصب مدير عام الطيران المدني واألرصاد الجوية بوزارة النقل واالتصاالت، لديه خبرة واسعة في 
قطاع الطيران المدني واألرصاد الجوية، وآخر منصب شغله هو مستشار لوزير النقل واإلتصاالت لشؤون األرصاد الجوية، ويحمل شهادة الماجستير 

في إدارة األعمال.

المهندس/ مطر بن سيف المعمري: يعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات منذ عام 19٨9م، شارك في عدة لجان حكومية في هذا المجال، 
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة لنكولن البريطانية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية وااللكترونية من جامعة وايدنر 

االمريكية، وهو عضو في مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات.

المهندس/ محمد بن  حمد المسكري: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة خط المعلومات ش.م.م، شغل سابقًا منصب مدير عام واحة المعرفة 
مسقط، ولديه خبرة عملية تزيد عن 20 عاما في مجال اإلدارة وتقنية المعلومات وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال. 

الشيخ/ أيمن بن أحـمد الحوسني: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية إلدارة المطارات ش.م.ع.م ، يحمل شهادة البكالوريوس في 
العلوم السياسية وشهادة الماجستير في اإلدارة العامة، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار ش.م.ع.ع، ورئيس 

مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع، وعضو مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع.

السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهد اإلدارة العامة ولديه خبرة عملية طويلة في مجال اإلدارة. حاصل على 
شهادة الماجستير في اإلدارة العامة.

الفاضل/ طالل بن سعيد المعمري:  يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ 29 يونيو 2014م، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال 
من جامعة دوكين - بيتسبيرج - بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية،  تدرج قبل تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة في عدد من المناصب القيادية 
في الشركة كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي للمالية ، يمتلك خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 24 عاما من العمل في قطاع اإلتصاالت،  قام خاللها 

بدور محوري في العديد من المشاري�ع والمبادرات الرئيسية بالشركة.

3 إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس اإلدارة:

يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ممثلي حصة الحكومة من قبل الجهة المختصة وفقًا لإلجراءات الخاصة بتعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات لممثلي 
المنصوص علي�ها في قانون  بإتباع اإلجراءات  العامة  الجمعية  انتخابهم من قبل  المساهمين فيتم  أما أعضاء مجلس اإلدارة ممثلي  الحكومة.  حصة 

الشركات التجارية ولوائح الهيئة العامة لسوق المال.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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4- اجتماعات مجلس اإلدارة :

عقد مجلس اإلدارة ثالثة عشر اجتماعًا خالل سنة 2017م:

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

10رئيس اللجنةسعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي1

13نائب الرئيسالفاضل/ سعود بن أحمد النهــــاري2

12عضوالفاضل/ عبدالقادر عسقــــــــالن3

12عضوالفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدوانــــي4

12عضوالفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمــــــــي5

11عضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــري6

13عضوالمهندس/ محمد بن حمد المسكــري7

11عضوالشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنـــــي٨

13عضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيـــــدي 9

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

)١( اللجنة التنفيذية :

) أ ( اجتماعات اللجنة :  عقدت اللجنة التنفيذية ثالثة اجتماعات خالل عام 20١7م:

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

3رئيس اللجنةسعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي 1

3نائب الرئيسالفاضل/ سعود  بن أحمد النهـــــاري 2

3عضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــــري3

3عضوالفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني 4

 ) ب ( اختصاصات اللجنة التنفيذية :

مراجعة خطة عمل الشركة.  .1

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

مراجعة واعتماد التعرفة الجديدة.   .3

مراجعة واعتماد التغييرات المقترحة على سياسات الشركة.  .4

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

اتخاذ اإلجراءات الالزمة في المسائل العاجلة المطروحة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة والتي تدخل في إطار اختصاصات اللجنة.  .6
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )تابع(:

)2( لجنة التدقيق :

) أ (اجتماعات اللجنة: عقدت لجنة التدقيق ثمانية اجتماعات خالل عام 20١7م:

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

٨رئيس اللجنةالشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنــــــي 1
5نائب الرئيسالفاضل/ عبدالقادر أحمد عسقالن2
٨عضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيـــــدي 3
2عضوالفاضل/ مهدي بن محمد العبــدواني 4
4عضوالمهندس/ محمد بن حمد المسكــــري5
5عضوالفاضل/ عبدالرحيم بن سالم الحرمي 6

 *انضم الفاضل/ عبدالقادر عسقالن إلى اللجنة بداًل عن الفاضل/ مهدي العبدواني من 10 مايو 2017
 *انضم الفاضل/ مهدي العبدواني إلى اللجنة بداًل عن الفاضل/ محمد المسكري من 17 سبتمبر 2017

 *خرج كل من الفاضل/ مهدي العبدواني والفاضل/ عبدالرحيم الحرمي من اللجنة من 5 نوفمبر 2017

)ب( اختصاصات اللجنة:
بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقب الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط االستعانة بهم )خصوصًا ما يتعلق بأية خدمات إضافية   .1
أخرى( ومدى تأثيرها في استقالليتهم وحيادتهم، من ثم رفع التوصيات  إلى مجلس اإلدارة بأسمائهم قبل عرض تعيينهم على الجمعية العامة 

العادية السنوية.
اإلشراف على فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية من خالل تقارير دورية للمدققين الداخليين والخارجيين، ويجوز للجنة تعيين استشاريين خارجيين إذا   .2

دعت الحاجة.
اإلشراف على أداء الرقابة الداخلية بشكل عام وبشكل خاص مراجعة نطاق خطة التدقيق الداخلي للسنة ومراجعة تقارير المدقق الداخلي التي   .3
تغطي الجوانب الحيوية والهامة ومراجعة مدى فعالية نظم التدقيق الداخلي ودراسة ما إذا كان متاحًا للمدققين الداخليين االطالع على جمي�ع 

المستندات ذات العالقة.
العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين ومجلس اإلدارة والمدققين الداخليين ومجلس اإلدارة.  .4

5.  فحص عمليات االحتيال والتزوير المالي التي تتم من خالل إظهار أرقام صورية في البيانات المالية للشركة. كما يتوجب على اللجنة وضع نظم 
مناسبة لضمان تطبيق سياسات ونظم محاسبية تؤدي إلى الدقة في البيانات المالية.    

اإلشراف على مراجعة القوائم المالية عمومًا وعلى وجه الخصوص اإلشراف على مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية )الفصلية( قبل   .6
إصدارها ومراجعة التحفظات بمسودة القوائم المالية ومناقشة المبادئ المحاسبية، والقيام بدراسة دقيقة للتغيرات في السياسات والمبادئ 
انحرافات عن معايير  وأية   ، المحاسبية  السياسة  تعديالت جديدة في  وأية  السابقة،  المالية  بالفترة  مقارنة  المحاسبية  والتقديرات  المحاسبية 
التقارير المالية الدولية )IFRS(، كما يجب على اللجنة التأكد من عدم وجود )عدم إمتثال( لمتطلبات اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق 

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

مراجعة التعامالت المقترحة مع األطراف ذات العالقة من أجل تقديم توصيات مناسبة إلى مجلس اإلدارة ووضع قواعد للدخول في تعامالت   .٨
منخفضة القيمة مع األطراف ذات العالقة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.

)3(  لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية 

) أ ( اجتماعات اللجنة :  عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية تسعة اجتماعات خالل عام 20١7م :

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

9رئيس اللجنةالفاضل/ مهدي بن محمد العبدوانـــي 1
٨نائب الرئيسالفاضل/عبدالقادر بن أحمد عسقــالن2
٨عضوالفاضل/ عبدالرحيم بن سالم الحرمي 3
9عضوالمهندس/ محمد بن حمد المسكري4
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)3(  لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية  )تابع(:

)ب(  اختصاصات اللجنة:
تقديم خطة التعاقب الخاصة باإلدارة التنفيذية.  .1

اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس اإلدارة أو على األقل رئيس مجلس اإلدارة.  .2
إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس اإلدارة ومسؤولياته بما في ذلك رئيس المجلس بما يسهل عملية تعريف األعضاء مهامهم   .3

وأدوارهم، وقياس أدائهم.
البحث عن أشخاص مؤهلين لاللتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس اإلدارة.  .4

بما ال يتعارض مع النظام األساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس.  .5
إعداد سياسة منح المكافآت والبدالت والحوافز لإلدارة التنفيذية.  .6

مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذًا بعين االعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.  .7
قد تستعين اللجنة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها، مع األخذ بعين االعتبار تجنب تضارب المصالح للجنة بعد   .٨

الحصول على موافقة مجلس اإلدارة.
مراجعة ودراسة العوامل والمستجدات التي تتطلب إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة.  .9

مراجعة هيكل ومستويات الرواتب والتعويضات وذلك قبل عرضها على مجلس اإلدارة.  .10
المراجعة والتوصية باعتماد الخطة اإلستراتيجية والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.   .11

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

)4( لجنة المناقصات:

اجتماعات اللجنة : عقدت لجنة المناقصات ستة اجتماعات خالل عام 20١7م:

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـــوم
التي حضرها

6رئيس اللجنةالفاضل/ سعود  بن أحمد النهـــــاري 1

6نائب الرئيسالفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني 2

5عضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــــري 3

5عضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيــــدي 4

6عضوالمهندس/ محمد بن حمد المسكـــري5

)ب(  اختصاصات اللجنة:
تقوم بالنيابة عن مجلس اإلدارة بمناقشة وإرساء المناقصات وفق الصالحيات المحددة لها بدليل صالحيات المفوضين بالتوقي�ع.  .1

دراسة اآلليات واإلجراءات المطبقة في عملية التقييم للعطاءات وأسس وإجراءات تطويرها مع اقتراح تطبيق تقنيات مناسبة.  .2
دراسة المواضي�ع المحالة إلي�ها من مجلس اإلدارة والتي تدخل ضمن اختصاصاتها.  .3

المكافآت:

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

500  ر.ع لكل إجتماعاجتماعات مجلس اإلدارة   

400  ر.ع لكل إجتماعاجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس
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المكافآت )تابع(:

1( يوضح الجدول أدناه تفاصيل المخصصات التي تم دفعها الى أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2017م :

بدل الجلوس )ر.ع(أعضاء مجلس اإلدارة

6,200سعادة المهندس/ سلطان بن حـمدون الحارثي

10,000الفاضل/ سعود بن أحـمد النهاري

10,000الفاضل/ عبد القادر عسقـــــــــــــــــــالن 

10,000الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني

10,000الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمــــــــــــــــــي

٨,700المهندس/ مطر بن سيف المعــــــــــــمري

10,000المهندس/ محمد بن حـمد المسكري

٨,700الشيخ/ أيمن بن أحـمد الحوسنـي

10,000السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي

83,600اإلجمالــــــــــي

2( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:-

المبلغ )ر.ع(التفاصيل

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

122,600إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2016م

توفر الشركة خدمات الهاتف واالنترنت ألعضاء مجلس اإلدارة .

3( يوضح الجدول أدناه تفاصيل المخصصات التي تم دفعها إلى اإلدارة التنفيذية )الخمسة األوائل( خالل عام 20١7م:

مكافآترواتب وعالوات أخرى )ر.ع(
)ر.ع(

التأمينات االجتماعية  ومنافع 
نهاية الخدمة )ر.ع(

المجموع
)ر.ع(

9٨0,506775,00067,34٨1,٨22,٨54

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

بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة:  

التفاصيلعقوبة من قبلالمبلغ )ر.ع(السنة

عدم تحقيق إلتزامات تغطية النطاق العريضهيئة تنظيم االتصاالت20176٨0,000

2016---

تعطل خدمات اتصاالت الشركة في تاريخ 17 نوفمبر 2014 مهيئة تنظيم االتصاالت20151,000,000

قنوات ووسائل االتصال بالمساهمين والمستثمرين :
يتم نشر التقارير المالية الربع السنوية في الصحف المحلية، ويتم أيضا رفعها على الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية وعلى الموقع   •

اإللكتروني للشركة، باإلضافة إلى إعالم المساهمين بتفاصيل النتائج المالية عن طريق إرسالها لهم عند طلبهم.

للشركة موقع على شبكة المعلومات العالمية )االنترنت( يتضمن نبذة عن الشركة والخدمات التي تقدمها، ويتم تحديث الموقع باستمرار.  •
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عروض توضيحية حول األداء المالي للشركة يتم القيام بها للمحللين بشكل ربع سنوي.  •

يشكل تقرير تنظيم وإدارة الشركة جزءا من تقريرها السنوي.  •

بيانات سوق األسهم: 

أ( تفاصيل األسعار المتداولة على أسهم الشركة:

الجدول أدناه يوضح بيانات األسهم المتداولة على أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية خالل العام 2017م: 

أدنى سعر للسهمأعلى سعر للسهمالشهر

1.4351.430يناير

1.3901.350فبراير

1.4251.395مارس

1.3301.315ابريل

1.2401.235مايو

1.1401.135يونيو

1.1351.125يوليو

1.2601.230أغسطس

1.2٨51.275سبتمبر

1.2001.145أكتوبر

1.2401.240نوفمبر

1.2101.200ديسمبر

بيانات سوق األسهم )تابع(: 

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.435

1.435 1.390

1.425

1.420

1.365 1.330

1.320

1.240

1.240

1.140

1.135

1.135

1.130

1.250

1.260

1.275

1.285

1.200

1.240

1.240
1.210

1.205

1.180

Jan-17 Feb -17 Mar-17 Apr -17 May -17 Jun -17 July -17 Aug-17 Sep-17 Oct -17 Nov -17 Dec -17

حركة تداول سعر سهم عمانتل ٢٠١٧

أعلى سعر السهمالشهر
إغالق الشهر

ي)
مان

 ع
ال

(ري
م 

سه
 ال

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

Jan-17 Feb -17 Mar-17 Apr -17 May -17 Jun -17 July -17 Aug-17 Sep-17 Oct -17 Nov -17 Dec -17

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

3,100.000

3,000.000

2,900.000

2,800.000

2,700.000

2,600.000

2,500.000

2,400.000

3,007.750

3,023.020

2,885.540

2,821.100

2,771.420

1.435 1.365 1.420

1.320

1.240

1.135 1.130

1.250
1.275

1.180

1.240

1.205

2,600.270

2,502.340 2,470.170
2,545.380

2,550.560
2,580.420

2,643.430

إغالق الشهراغالق مؤشر السوق

مقارنة سعر السهم مع أداء السوق (قطاع الخدمات)

ي)
مان

 ع
ال

(ري
م 

سه
 ال

عر
س

الشهر

ال توجد للشركة أية أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحول إلى أسهم أصدرت للعامة أو للمؤسسات االستثمارية أو ألي شريحة من المستثمرين.

توزي�ع ملكية أسهم الشركة :

الجدول أدناه يوضح توزي�ع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ 2017/12/31م:

عدد المساهمينعدد األسهمم

1500 – 112,1٨5

21,000 – 5014,219

35,000 – 1,0014,٨96

410,000 – 5,001945

515,000 – 10.001325

620,000 – 15,00112٨

750,000 – 20,001231

٨٨00,000 – 50,001243

91,000,000 – ٨00,0015

10         15.000.000 – 1.000.00135

7أكثر من 1115,000,001

23,219المجموع
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لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي:

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين

EY هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعامالت والخدمات االستشارية. تلتزم EY على القيام بدورها في بناء عالمًا أفضل 
للعمل. إن الرؤى والخدمات عالية الجودة التي تقوم EY بتقديمها ُتساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال واالقتصادات في جمي�ع أنحاء العالم. 

إن ممارسة MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا من EY قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة 1923 وتوظف أكثر من 6.700 مهني. وقد 
كانت EY تعمل في سلطنة ُعمان منذ سنة 1974 وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البالد. تشكل EY MENA الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وآسيا جزءًا من ممارسة EMEIA أوروبا والشرق األوسط والهند وأفريقيا من EY، مع أكثر من 4.500 شريك وما يقارب 106.079 مهني. 
ف 256.500 مهني في 72٨ مكتب. يرجى زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول  على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من 150 بلد وُتوظِّ

.EY

إجمالي أتعاب المراجعة المدفوعة/ المستحقة الدفع لمراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2017م على النحو التالي:

20١7م )ر.ع(النوع

٨٨,300مراجعة الحسابات

1,700الخدمات الضريبية

9,500الشهادات

99,500المجموع

إقرار مجلس اإلدارة:

يقر مجلس اإلدارة اآلتي:
مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية بالشكل الصحيح حسب المعايير واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.  •
القيام بمراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وإنها متفقة مع األنظمة واللوائح الداخلية.  •

عدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها اإلنتاجية خالل السنة المالية القادمة.  •

رئيس مجلس اإلدارة
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نظرة على قطاع االتصاالت

النطاق  خدمات  سرعات  تطور  مع  كبيرا  تحوال  العالم  مستوى  على  االتصاالت  قطاع  شهد 
ويتغير  الجودة،  تحسن  الى  باإلضافة  التغطية  وتوسع  مناسبة  بأسعار  وتوافرها  العريض 
والرسائل  الصوت  بخدمات  إرتباطه  من  وينتقل  سري�ع  بشكل  لالتصاالت  التقليدي  المفهوم 
النصية القصيرة التقليدية إلى »خدمات البيانات«، وقد واصل قطاع االتصاالت خالل عام 2017م 
تحوله السري�ع من مجرد »ربط األفراد واألجهزة ببعضهم البعض« إلى توفير خدمات أصبحت جزءا 

من أسلوب الحياة تربط المجتمعات واإلقتصاديات. 

من المنطقي أن يجلب النمو الهائل في حركة اإلنترنت والبيانات معه نموا مماثال في اإليرادات 
لشركات االتصاالت إال أن الواقع شيء أخر تماما حيث أن النمو في استخدام البيانات لم يصاحبه 
نمو مماثل في اإليرادات، عالوة على ذلك فإن إيرادات التجزئة من خدمات الصوت والرسائل 
والتي  اإلنترنت  بروتوكول  عبر  الصوتية  لالتصاالت  المتزايد  بالنمو  كبير  بشكل  تأثرت  النصية 

تدعمها شركات تقديم خدمات المحتوى عبر اإلنترنت التي ال تخضع ألي تنظيم. 

ومن  االتصاالت  شركات  وأرباح  إيرادات  على  ضغوطها  الخارجية  العوامل  من  العديد  واصلت 
أهم هذه العوامل التدخالت التنظيمية وتحرير القطاعات واألوضاع االقتصادية، وفيما يتعلق 
بعمانتل فقد نتجت هذه الضغوط من العوامل التالية: أ( تحرير قطاع النطاق العريض الثابت، 
التجاريين على خدمات االتصاالت  ب( رفع نسبة اإلتاوة والضريبة، ج( تراجع إنفاق المشتركين 

نتيجة للركود االقتصادي الحالي. 

ريادتها لقطاع االتصاالت في  إلي�ها أعاله، فقد واصلت الشركة  المشار  التحديات  وبالرغم من 
السلطنة سواء بخدمات االتصاالت الثابتة أو المتنقلة، كما واصلت الشركة تركيزها على توسعة 

وتحديث الشبكة لتحسين التغطية ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لمشتركي�ها.

وترشيد  مشتركي�ها  قاعدة  على  المحافظة  على  التركيز  عمانتل  تواصل   ، ذلك  على  وعالوة 
المصروفات التي يمكن التحكم بها من أجل تحسين ربحية الشركة، وقد تمكننا خالل عامي 2016 
و2017 من تحقيق وفورات عبر تطبيق العديد من الضوابط ومن أهمها: أ( االستغالل الفعال 
د(  الموردين،  إدارة  عملية  هيكلة  إعادة  ج(  العمليات،  هندسة  إعادة  ب(  األصول،  للموارد/ 

تحديث الشبكات/ األنظمة. 
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وستواصل عمانتل جهودها لترشيد اإلنفاق خالل عام 201٨ من خالل عدد من المبادرات التي 
تم تحديدها. 

اما بالنسبة للنمو االقتصادي للسلطنة  في عام 2017م، فقد شهد ضغوطا بسبب المستويات 
الحكومي، وكنتيجة لهذا  تراجع اإلنفاق  إلى  النفط وتراجع االستهالك إضافة  المتدنية ألسعار 
الوضع االقتصادي العام فإن الطلب على خدمات االتصاالت تعرض هو اآلخر لضغوط، عالوة 
على ذلك فإن زيادة نسبة اإلتاوة الحكومية من 7% إلى 12% ورفع ضريبة الدخل أثرا بشكل كبير 

على أرباح عمانتل خالل عام 2017م. 

استحواذ عمانتل على حصة استراتيجية بمجموعة زين

في إطار سعي الشركة إليجاد قيمة للمساهمين من خالل النمو الغير عضوي، قامت عمانتل 
زين  التوسع دوليا من خالل شراء حصة استراتيجية في مجموعة  بتوسعة رقعة عملياتها عبر 
)»زين«(، حيث أكملت عمانتل خالل النصف الثاني من عام 2017م االستحواذ على حصة قدرها 
21,9% من رأسمال مجموعة زين بقيمة قدرها ٨45 مليون ريال عماني )2.19 مليار دوالر(، وقد 
أصبحت عمانتل نتيجة لذلك ثاني أكبر مساهم في مجموعة زين، كما حصلت عمانتل على أغلبية 

مقاعد مجلس اإلدارة. 

االتصاالت  شركات  أكبر  كإحدى  بروزها  وعلى  النمو  من  عمانتل  االستحواذ  هذا  وسيمكن 
اإلقليمية وهو ما سيسهم في دعم استراتيجية التحول الرقمي للشركة، ومن المتوقع أن تعود 
هذه الصفقة بالعديد من الفوائد اإلقتصادية على المساهمين والحكومة حيث تشير توقعاتنا 
وقد  والجملة،  التجزئة  أعمال  مجال  في  خاصة  الشركتين  بين  للتكامل  كبيرة  فرص  وجود  إلى 
أصبحت عمانتل بموجب هذا اإلستحواذ ثالث أكبر شركة اتصاالت في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا بعمليات في 10 أسواق وقاعدة عمالء بنحو 51 مليون مشترك. 

يتم تمويل الصفقة عبر مزيج من قرض طويل األمد وتسهيالت قرض مرحلي، وتعمل عمانتل 
حاليا استبدال القرض المرحلي من خالل أدوات مالية طويلة األجل. 

استراتيجيات وإنجازات أعمال الجملة

ضمن  الجملة  أعمال  مجال  في  حضورها  تعزيز  على  الماضية  السنوات  خالل  عمانتل  عملت 
خالل  عمانتل  برزت  وقد  العالمية،  النمو  فرص  من  االستفادة  إلى  تهدف  راسخة  استراتيجية 
الفترة الماضية كإحدى أكبر شركات االتصاالت في مجال أعمال الجملة في المنطقة حيث تعد 
البحرية وهو ما ساهم  التي تمتلك استثمارات في مجال كوابل االتصاالت  أكثر الشركات  من 
في جذب واستقطاب كبرى شركات المحتوى العالمية الستضافة محتوى اإلنترنت الذي تملكه 

هذه الشركات هنا في السلطنة. 

في  عمانتل  المنطقة،  بدول  السلطنة  تربط  التي  البرية  الوصالت  من  العديد  وجود  ويساعد 
بحري  كابل  عشر  بأربعة  حاليا  عمانتل  وترتبط  البحرية.  االتصاالت  كوابل  أنظمة  في  االستثمار 
إضافة إلى إمكانية الوصول إلى 20 نظام آخر لكوابل االتصاالت البحرية حول العالم تربط جمي�ع 
قارات العالم، وقد جعل ذلك من السلطنة واحدة من أكثر دول المنطقة ارتباطا بالعالم ومركز 

دولي كبوابة للخليج. 

بنظام  اختصارا  المعروف  أوروبا-1«   – أفريقيا   – »آسيا  البحرية  االتصاالت  كابل  إرساء  ويشكل 
أكبر أنظمة  النظام أحد  المجال، ويعد هذا  »AAE-1« أحدث جهود وإنجازات عمانتل في هذا 
السلطنة،  يمتد لمسافة 25,000 كيلومتر ويربط 1٨ دولة عبر  العالم حيث  البحرية في  الكوابل 

ويسهم هذا الكابل في خدمة نحو نصف عدد سكان الكرة األرضية. 

كما دخلت عمانتل في تحالف مع عدد من شركات االتصاالت بشرق أفريقيا لمد نظام الكوابل 
أفريقيا،  شرق  إلى  عمان  سلطنة  جنوب  من  يمتد  والذي   »G2A أفريقيا  إلى  »الخليج  البحري 
ويشكل ذلك أول خطوة من عمانتل لتوسعة عملياتها في قارة افريقيا، وسيوفر هذا النظام 
سعات إنترنت للعديد من الدول بقارة أفريقيا التي تعاني من ضعف في توافر سعات اإلنترنت 
المطلوبة، كما تعد عمانتل شريكا هاما في نظام الكوابل »بوابة خليج البنغال« وهو أول نظام 

كوابل لالتصاالت البحرية في العالم يربط سنغافورة بمنطقة الشرق األوسط عبر السلطنة. 
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أصبحت  الشركة  فإن  سابقا  الموجودة  الكوابل  إلى  إضافة  الجديدة  االستثمارات  هذه  ومع 
في وضع يمكنها من تقديم سعات وجودة ال تضاهى للمشغلين في المنطقة بما يسهم في 
الوفاء بالطلب المتنامي على خدمات النطاق العريض خدمة لألهداف اإلقتصادية واالجتماعية 

للسلطنة ودول المنطقة. 

هيكل القطاع والتحديات ذات الصلة

المنافسة  أو  الجغرافية  التغطية  ناحية  بالسلطنة سواء من  االتصاالت  تنوع في قطاع  هناك 
وخصائص المشتركين، وقد واصل القطاع خالل السنوات الماضية تطوره مع ازدياد المنافسة 
االقتصادية  والظروف  األسعار  وانخفاض  النفاذ  مستويات  زيادة  ظل  في  التنظيمية  والقيود 

السائدة ونمط االستهالك  لدى المشتركين الذي يطالب بتخفيض االسعار.  

وقد ظلت مؤشرات القطاع صحية حيث سجلت معدالت نفاذ الهاتف الثابت وخدمات النطاق 
العريض نموا جيدا، ويقدر معدل نفاذ الهاتف الثابت بنحو ٨1% ومعدل نفاذ خدمات النطاق 
العريض الثابت بنحو 57% )وفقا لعدد الوحدات السكنية(، ووفقا لمؤشرات اإلحصاءات الوطنية 
فقد بلغت نسبة نفاذ االتصاالت المتنقلة في السلطنة 149.7% فيما بلغت نسبة نفاذ النطاق 

العريض النقال ٨.%93 .

شهد عام 2017م زيادة المنافسة والقيود التنظيمية في أغلب خدمات االتصاالت الرئيسية في 
الثابت خاصة مع قيام  العريض  النطاق  المنافسة بشكل خاص في خدمات  وتزداد  السلطنة، 
البصرية  الشركة العمانية للنطاق العريض المملوكة للحكومة بتوسعة نطاق شبكتها لأللياف 
تقنية  عبر  العريض  النطاق  اشتراكات  في  كبير  نمو  عنه  ما سينتج  وهو  محافظة مسقط  في 

األلياف البصرية في عام 201٨م. 

وجود  مع  القطاعات  جمي�ع  في  عالية  تنافسية  بقدرة  السلطنة  في  االتصاالت  سوق  يتمتع 
مشغلين اثنين حاصلين على تراخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة من الفئة األولى وثالثة 
وأربعة  األولى  الدرجة  من  الثابتة  االتصاالت  خدمات  تقديم  تراخيص  على  حاصلين  مشغلين 
مشغلين حاصلين على تراخيص بوابة االتصاالت الدولية ومشغل واحد لالتصاالت البحرية و6 

شركات حاصة على تراخيص إلعادة بي�ع خدمات االتصاالت )تعمل منها اثنتين حاليا(.

وما زال احتمال إدخال مشغل ثالث لالتصاالت المتنقلة موجودا حيث نص القرار الذي اتخذته 
وزارة النقل واالتصاالت على منح الترخيص لشركة محلية يتم تأسيسها من قبل صناديق التقاعد 

بالسلطنة والدخول في تحالف مع شريك استراتيجي عالمي. 

والربط  النفاذ  بتشريعات  والخاص  مؤخرا  االتصاالت  تنظيم  هيئة  اتخذته  الذي  القرار  سيعمل 
البيني على إتاحة البنية األساسية لالتصاالت للمشغلين ليتم إستخدامها من قبل المنافسين 

وفق مبدأ محاسبي مبني على الكلفة.  

سيؤثر هذا القرار على قاعدة إيرادات وهوامش الربح لشركات البي�ع بالجملة والتجزئة على حد 
سواء ولن يسهم في تشجي�ع هؤالء المشغلين على مواصلة االستثمار في توسعة شبكاتهم 

مستقبال. 

أثر رفع نسبة اإلتاوة المفروضة على إيرادات الشركة من 7% إلى 12% اعتبارا من بداية عام 2017م 
إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة بشكل كبير على ربحية شركات االتصاالت، في حين ستواصل 
قبل  من  والمنافسة  المتزايدة  التنظيمية  القيود  عن  الناتجة  والمالية  التشغيلية  التحديات 
شركات توفير خدمات المحتوى العابرة للحدود )OTT( وتراجع إيرادات خدمات الصوت بالهاتف 
الثابت وتراجع أسعار االتصاالت الدولية إضافة إلى الوضع اإلقتصادي العام تأثيرها على النظرة 

المستقبلية ألعمال عمانتل.  

مجموعة عمانتل – نتائج اداء المجموعة لعام 20١7م

تشمل إيرادات مجموعة عمانتل إيرادات العمليات المحلية للشركة األم وايرادات مجموعة زين 
والشركات التابعة المحلية والدولية األخرى.

إيرادات  من  النمو  إلى  كبير  بشكل  ذلك  ويعود   %44.7 عمانتل  إيرادات  في  النمو  معدل  بلغ 
مجموعة زين. وقد بلغ معدل النمو في إيرادات الشركة األم 2.4% ويعود ذلك بشكل أساسي 
إلى نمو خدمات النطاق العريض لالنترنت. تم عرض تفاصيل أداء الشركة األم الحقا في هذا 

التقرير. 
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بيان األرباح والخسائر  
النتائج المجمعةنتائج الشركة األم

التغير 20١720١6التغير 20١720١6

      باأللف ريال عماني 

44.7%519,351 751,725 2.4%515,05٨ 527,515 اإليرادات 

-6٨.2%)136,77٨()230,125(-21.0%)134,٨71()163,254(تكلفة المبيعات 

36.3% 3٨2,573  521,600 -4.2% 3٨0,1٨7  364,261 إجمالي األرباح 

-51.5%)152,327()230,746(-4.3%)150,٨٨3()157,394(تكاليف تشغيلية وأخرى 

اإليرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك 
26.3% 230,246  290,٨54 -9.٨% 229,304  206,٨67 وإطفاء الدين

-47.6%)102,76٨()151,729(-13.1%)101,٨2٨()115,163(اإلهالك وإطفاء الدين

9.1% 127,47٨  139,125 -2٨.1% 127,476  91,704 اإليرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة  
   

470.7% 6,20٨  )23,014(-250.0% 6,207  )9,30٨(دخل/ تكلفة التمويل وأخرى 

-13.1% 133,6٨6  116,111 -3٨.4% 133,6٨3  ٨2,396 الربح قبل احتساب الضريبة  

   

44.4%)16,174()٨,9٨5(27.2%)16,174()11,767(الضرائب 

-٨.٨% 117,512  107,125 -39.9% 117,509  70,629 الربح من العمليات المستمرة

-7.٨%106,779115,7٨1-39.9%70,629117,509الربح  من العمليات الغير مستمرة/ أخرى

الربح بعد الضريبة  صافي من الحقوق غير 
-31.7% 116,671  79,717 -39.9% 117,509  70,629 المسيطرة

 

خالل  الفترة من 15 نوفمبر 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م، بلغت قيمة مساهمة نشاط مجموعة زين في مجموعة عمانتل  219.6 مليون ريال عماني 
وبلغت مساهمتها في صافي الربح 35.6 مليون ريال عماني. وبعد تعديل الحصص الغير مسيطرة، ساهمت األرباح المكتسبة من االستحواذ بأرباح 

قدرها 11.1 مليون ريال )أي بمقدار 7.6 مليون ريال كشركة تابعة و 3.5 مليون ريال كشركة تابعة للفترة من 24 أغسطس إلى 14 نوفمبر 2017م(. 

المجمعةالشركة األمنسبة الربحية 

 2017201620172016

44%39%44%39%هامش األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين

22%14%23%13%صافي هامش الربح 

 0.156  0.105  0.157  0.094 العائد على السهم ) ر.ع(

حققت المجموعة صافي أرباح بعد احتساب الضريبة قدرها 106.٨ مليون ريال عماني) صافي حقوق الملكية غير المسيطرة 79.7 مليون ريال عماني ( عن 
الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بأرباح بعد احتساب الضريبة قدرها  115.7٨ مليون ريال عماني في عام 2016م ) صافي حقوق الملكية غير 
المسيطرة 116.7 مليون ريال عماني ( بانخفاض قدره 7.٨%. بلغت صافي أرباح الشركة األم 70.6 مليون ريال عماني في عام 2017 أي بانخفاض قدره 
40% من صافي األرباح المحققة في عام 2016م. ويعود إنخفاض صافي األرباح إلى التأثير الناتج عن الزيادة في األتاوة المفروضة على اإليرادات من %7 

إلى 12% ورفع نسبة الضريبة المفروضة على الشركات من 12% إلى %15. 

العائد على السهم والتوزيعات والعوائد: 

بلغ العائد على السهم للمجموعة 0.106 ريال عماني في عام 2017 مقارنة بالعائد على السهم للشركة األم والذي بلغ 0.094 ريال عماني. تعود الزيادة في 
العائد بنسبة 14% في ربحية السهم لضم نتائج مجموعة زين. على أية حال  ومقارنة بعام 2016 فقد تراجع العائد على السهم للمجموعة بنسبة 32.2%  في 

عام 2017 ويعود ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في رسوم األتاوة ورفع نسبة الضرائب على الشركات في الشركة األم. 

تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
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أعلنت المجموعة عن توزی�ع أرباح بقيمة 50 بيسة للسهم خاضعة لموافقة الجمعية العامة للشركة ، هذا باإلضافة إلى توزيعات األرباح المرحلية بقيمة 
20 بيسة للسهم والتي تم دفعها للمساهمين في شهر أغسطس 2017م والتي ترفع توزيعات األرباح الختامية إلى 70 بيسة للسهم ) 70% من إجمالي 

رأس المال( في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. وتبلغ نسبة العوائد 66% من أرباح المجموعة.

أداء الشركة األم: الهاتف الثابت والهاتف النقال

كان أداء عمانتل من الناحية التشغيلية والمالية خالل عام 2017 م قويا حيث حافظت الشركة على ريادتها لسوق االتصاالت في السلطنة من خالل 
حصتها التي تنمو بشكل  جيد. 

بلغ معدل النمو في اإليرادات في عام 2017م 2.4% حيث نمت اإليرادات من 515.1 مليون ريال عماني في عام 2016 إلى 527.5 مليون ريال عماني في 
عام 2017. يعود هذا األداء الجيد بشكل كبير إلى الجهود المتواصلة لحقيق تطلعات المشتركين وتوفير تقنيات مبتكرة وتحسين العمليات والتميز في 

تقديم الخدمات وترشيد الكلفة والتخطيط الفاعل للشبكة. 

خالل عام 2017، نمت قاعدة المشتركين بنسبة 4.5% وكانت الزيادة الرئيسية في قطاعات النطاق العريض الثابت والنقال حيث بغلت معدالت النمو 
في�ها 16.2% و10.6% على التوالي. 

بلغت قاعدة مشتركي عمانتل في السلطنة بنهاية 31 ديسمبر 2017م 3.5 
مليون مشترك ) 4.56 مليون مشترك عند احتساب مشتركي شركات إعادة 
بي�ع خدمات االتصاالت المتنقلة( مقارنة مع قاعدة مشتركين يبلغ عددهم 
3.35 مليون مشترك ) 4.52 مليون مشترك إذا ما تم إضافة عمالء شركات 

إعادة البي�ع( بنهاية عام 2016م . 

شركات اعادة البي�ع

٢٠١٥

٥٫٣
٤٫٥
٣٫٨
٣٫٠
٢٫٣
١٫٥
٠٫٨

-

٤٫٤١ ٤٫٥٢ ٤٫٥٦

٢٠١٦ ٢٠١٧

٣٫٣٨ ٣٫٣٥ ٣٫٥٠

١٫٠٣ ١٫٠٦

عدد المشتركين بمجموعة عمانتل
(بالمليون)

المشتركين لمجموعة عمانتل

١٫١٧

   العام المالي المنتهي 3١ ديسمبر 

20١520١620١7العمليات المحلية 

 23.٨10  24.21٨  25.9خدمة الهاتف الثابت ) الصوت(

 107.540  102.090  91.3 النطاق العريض الثابت وخدمات البيانات للشركات 

 290.3  2٨6.4  297.4 خدمات االتصاالت المتنقلة 

 103.9  102.3  ٨5.٨ الجملة ) المقبوضات + التوصيالت + بي�ع السعة ( 

 2.0  0.04  -تقنية المعلومات واالتصاالت

 527.5  515.1 500.4 إيرادات إجمالي الخدمة 

2.4%2.9%6.7%نسبة النمو % 

تعود الزيادة في إجمالي اإليرادات بشكل كبير إلى الزيادة في إيرادات النطاق العريض الناشئة من النمو في خدمات النطاق العريض للهاتف الثابت 
وخدمات االتصاالت المتنقلة على حد سواء. واصلت خدمات الصوت تراجعها المستمر سواء في خدمات الهاتف الثابت أو االتصاالت المتنقلة ويعود 

ذلك بشكل كبير إلى استخدام التطبيقات المتوفرة عن طريق االنترنت والمنافسة في الخدمات مسبقة الدفع. 

بلغ معدل النمو في إيرادات التجزئة لخدمات االتصاالت الثابتة 5.5% أما النمو في قطاع االتصاالت المتنقلة للتجزئة فلم يتجاوز 1.3% بعد التعافي من 
النمو السالب الذي بلغ -3.3%في عام 2016. يعود معدل النمو في خدمات االتصاالت الثابتة إلى نمو إيرادات النطاق العريض والتي شهدت زيادة 

بلغت حوالي %16.6 . 

عالميا فإن حصة االنترنت للنطاق العريض في معادلة اإليرادات للمشغلين تشهد زيادة سريعة وعمانتل ليست استثناًء من ذلك فقد شهدت الشركة 
نموًا غير مسبوق بلغ 47% و44% في الدخل من قطاعي االتصاالت الثابتة واالتصاالت المتنقلة مقارنة مع 43% و40% في عام 2016م. 

تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
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اإليرادات والمشتركين 

خدمات االتصاالت الثابتة

تشمل خدمات االتصاالت الثابتة المكالمات المحلية والدولية من الهاتف الثابت والنطاق العريض الثابت واالنترنت وخدمات البيانات للشركات. بلغ 
معدل النمو العام في عدد مشتركي الهاتف الثابت ٨% مقارنة بعام 2016 أي أن الزيادة السنوية بلغت في عام 2017 م 24,000 مشترك. على أية حال 
فإن نسب النمو االعلى كانت في قطاع خدمات النطاق العريض الثابت. شهد قطاع مشتركي االنترنت عبر الهاتف الثابت الذي يشمل مشتركي 
النطاق العريض وخطوط االنترنت المؤجرة واالنترنت بالمراقمة معدل نمو جيد بلغ 16% ويعود ذلك بشكل كبير إلى نمو خدمات النطاق العريض 

الثابت حيث زاد عدد المشتركين بمقدار 32 ألف مشترك خالل عام 2017م . 
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مشتركين خدمات االنترنت الثابتة - ألف
(العمليات المحلية)
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مشتركين الخدمات الثابتة - ألف
(العمليات المحلية)

تم حساب متوسط العائد من كل مستخدم في خدمات االتصاالت الثابتة اعتمادًا على اإليرادات المتحققة من جمي�ع مستخدمي الهاتف الثابت. واصل 
متوسط العائد المحقق من كل مستخدم في خدمات االتصاالت الثابتة تراجعه خالل عام 2017م من 6.7 ريال في الشهر في عام 2016م إلى 6.3 ريال 

عماني في الشهر في عام 2017م . 
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متوسط اإليرادات وإيرادات خدمات اإلنترنت
(العمليات المحلية)

إيرادات خدمات اإلنترنتمتوسط إيرادات خدمات اإلنترنت /شهر
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إيرادات الخدمات الثابتةمتوسط إيرادات الخدمات الثابتة /شهر

متوسط اإليرادات واإليرادات الصوتية للخدمات الثابتة
(العمليات المحلية)

بلغ معدل النمو في اإليرادات بشكل عام من خدمات االنترنت ) عن طريق االتصال بالمراقمة »Dialup« والنطاق العريض الثابت وخطوط اإلنترنت 
المؤجرة( في عام 2017م 11% ويعود ذلك بشكل كبير إلى نمو خدمات النطاق العريض الثابت. وبالرغم من ذلك فإن متوسط العائد من كل مستخدم 
في هذا القطاع تراجع بنسبة 4.9%. ارتفع عدد مشتركي النطاق العريض الثابت بنسبة 16.3% ليصل إلى 226 ألف مشترك في عام 2017م مقارنة بـ 194 

ألف في عام 2016م. تعود الزيادة في متوسط اإليرادات لكل مستخدم للهاتف الثابت إلى اإليرادات المحققة من كافة خدمات االنترنت. 

خدمات االتصاالت المتنقلة

يشمل نشاط خدمات االتصاالت المتنقلة الخدمات مسبقة الدفع وآجلة الدفع وخدمات القيمة المضافة األخرى.  بلغ معدل النمو في قاعدة مشتركي 
االتصاالت المتنقلة بعمانتل 3.3% خالل عام 2017. ومع إضافة شركات إعادة البي�ع فقد تراجعت قاعدة المشتركين بشكل طفيف جدا 0.4%.كما زادت 

قاعدة مشتركي النطاق العريض النقال بنسبة 11% خالل عام 2017 م مقارنة بنمو قدره 7% في عام 2016م. 

تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
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عدد المشتركين بخدمات النطاق العريض
(ألف مشترك)
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إجمالي المشتركين - خدمات االتصاالت المتنقلة (بالمليون)
الدفع اآلجلشركات إعادة البي�عالمدفوعة مسبقًا

سوق  في  المشتركين  قاعدة  في  النمو  هذا  أن  إلى  نشير  أن  يسعدنا 
يعاني تقريبا من الجمود يعود إلى استراتيجيات توصيل الخدمة واألسعار 

المبتكرة وجودة الشبكة. 

ال تزال خدمات االتصاالت المتنقلة تلعب دورا هاما وتعد إحدى محركات 
النمو إليرادات مجموعة عمانتل على مدى السنوات الماضية. 

المتنقلة  االتصاالت  بقطاع  التجزئة  من خدمات  عمانتل  إيرادات  شكلت 
إيرادات  سجلت   .2017 عام  في  المحلية  اإليرادات  إجمالي  من   %53.2
خدمات االتصاالت المتنقلة نموًا بلغ 1.3% خالل عام 2017م بينما ارتفع 
المتوسط المختلط لإليرادات من كل مستخدم من ٨.47 ريال عماني في 

عام 2016م إلى ٨.53 ريال عماني في عام 2017م. 
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متوسط اإليرادات وإيرادات خدمات االتصاالت المتنقلة
(العمليات المحلية)

مزيج متوسط اإليرادات لكل مشترك إيرادات خدمات االتصاالت المتنقلة
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التكاليف التشغيلية 

بلغ إجمالي النفقات التشغيلية ) المصاريف التشغيلية( لعمانتل 435.٨ مليون ريال عماني أي بزيادة قدرها 4٨.2 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2016 . 
كنسبة من إجمالي اإليرادات فإن اإلنفاق التشغيلي للمجموعة من اإليرادات ارتفع من 75.3% في عام 2016 م إلى ٨2.6% في عام 2017. 

تعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب رفع نسبة اإلتاوة الحكومية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة واالهالك بسبب 
توسعة أصول الشبكة. 

تطور اإلنفاق التشغيلي المحلي على مدار السنوات الماضية
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اهالك ممتلكات واآلالت والمعدات ٢٦٪المصروفات التشغيلية - مليون ر�ع�

األتاوة ١٢٪

أخرى ٢٪

تكاليف الموظفين ١٦٪

مصروفات تشغيل وصيانة ٢٠٪

مصروفات إدارية ٢٪

مصروفات تسويق وإعالن ٢٪

مصروفات الربط البيني ١٦٪

رسوم التحصيل والتوزي�ع وخصم الديون
التجارية ٤٪

تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
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تحققت الزيادة في اإلنفاق التشغيلي بسبب الزيادة في تكاليف مبيعات الجملة واالهالك والتشغيل والصيانة واألتاوة وتكاليف الموظفين

األرقام بالمليون ريال عماني العام المالي المنتهي 3١ ديسمبر 

20١520١620١7

126.7134.7163.3تكلفة المبيعات 

اإلنفاق التشغيلي 

70.567.96٨.9تكاليف الموظفين 

57.057.261.6مصاريف التشغيل والصيانة 

12.711.1٨.4المصاريف اإلدارية 

7.٨٨.37.2مصاريف اإلعالن والتسويق 

4.44.42.1مصاريف الرخصة السنوية 

٨7.7101.٨115.2إهالك وإطفاء الدين 

1.42.19.2مخصص الذمم المدينة المتعثرة

368.2387.6435.8إجمالي المصاريف التشغيلية

تكلفة المبيعات 

التحصيل  وتكاليف  واألتاوة  البحرية  والكابالت  الخارجية  واإلدارة  البيني  والربط  التجوال  بشركاء  الخاصة  والمصاريف  األجهزة  المبيعات  تكلفة  تشمل 
والتوزي�ع. تعود الزيادة الكبيرة في تكلفة المبيعات إلى الزيادة في رسوم اإلتاوة من 7% إلى 12%، كما شهدت المصاريف اإلدارية الخارجية وتكلفة بي�ع 

األجهزة واإليرادات من الكابالت البحرية زيادة مقابلة في التكاليف المرتبطة بها. 

تكاليف الموظفين 

تشمل تكاليف الموظفين الرواتب والبدالت وتكاليف التأمينات االجتماعية ومنافع نهاية الخدمة والمزايا األخرى للموظفين . سجلت تكاليف الموظفين 
زيادة بلغت 1.5% مقارنة بعام 2016 بسبب الزيادة السنوية وفق ما يقتضيه القانون. 

اإلنفاق على التشغيل والصيانة

زاد اإلنفاق على التشغيل والصيانة بنسبة 20.3% ويعود ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في تكاليف المبيعات والتي تتماشى مع الزيادة في  توسي�ع 
الشبكة ، ورسوم الترددات وإيجارات القنوات الفضائية. 

المصاريف اإلدارية 

زادت المصاريف اإلدارية بسنبة 24.5% حيث تنفذ عمانتل مبادرة لترشيد الكلفة ستستمر حتى عام 201٨م. 

إهالك وإطفاء الدين

زاد االهالك بنسبة 13.2% وتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى زيادة االستثمارات في توسعة وتحديث شبكات االتصاالت الثابتة واالتصاالت المتنقلة 
لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض. 

رسوم اإلتاوة 

سجلت رسوم اإلتاوة زيادة كبيرة بلغت 52% حيث تم البدء في تطبيق الزيادة في اإلتاوة من 7% إلى 12% اعتبارًا  من يناير 2017 م

تصنيف المستثمرين 

حافظت عمانتل على التصنيف طويل األمد بدرجة »Baa3« )نظرة مستقبلية مستقرة( و »BB+« )توقعات سلبية( الممنوح لها من قبل مؤسسة 
موديز ومؤسسة ستاندرد آند بورز على التوالي، وتعكس هذه التصنيفات مرونة األداء التشغيلي بالرغم من زيادة التحديات التشغيلية، وعلى أية حال 

ستواصل هذه التحديات ضغوطها على تصنيف الشركة خاصة مع البيئة اإلقتصادية المحلية التي شهدت ركود خالل هذه الفترة.  
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أنظمة الرقابة الداخلية ومالئمتها 

وااللتزام  الداخلية،  المالية  الرقابة  حيث  ومن  وكفاءتها،  العمليات  فاعلية  ضمان  من  مناسبا  قدرًا  توفر  داخلية  رقابة  وتدابير  أنظمة  الشركة  تمتلك 
بالقوانين واألنظمة. وتشتمل الضوابط الداخلية على إجراءات تشغيلية، وسياسة فصل المهام، وتسويات دورية، وسياسات وإجراءات رسمية تسّهل 

مهام إنجاز المعامالت، وقيدها، وحماية األصول بشكل شامل ودقيق وفي الوقت المناسب.

تتلقى اإلدارة آراء مستقلة من خالل التقارير التي تصدرها وحدة التدقيق الداخلي للمجموعة، وتقارير مدققي الحسابات، وجهاز الرقابة المالية للدولة 
حول مدى مالءمة الضوابط الداخلية وتواصل معالجة أي نقاط ضعف. وعالوة على ذلك، وفي إطار الرقابة الداخلية، وضعت الشركة دليل وإجراءات 
للصالحيات يتّم إتباعه في كافة وحدات ودوائر الشركة. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الضوابط الداخلية تالءم بصفة عامة األنشطة والخدمات 

القائمة. ويتم بشكل دوري اختبار الضوابط الداخلية، ومراجعتها، وتطويرها.

الشركة التابعة لمجموعة عمانتل – شركة عمان للبيانات الرقمية 

واصلت شركة عمان للبيانات الرقمية التابعة لمجموعة عمانتل نموها خالل عام 2017 حيث حققت الشركة صافي ربحية ألول مرة منذ تأسيسها. 

توفر شركة عمان داتا بارك خدمات استمرارية األعمال والتشغيل في حالة 
الكوارث وخدمات تقنية المعلومات اعتمادًا على الحوسبة السحابية لتلبية 
تملك مجموعة عمانتل 60% من  السلطنة.  الشركات في  احتياجات قطاع 

أسهم شركة عمان للبيانات الرقمية. 

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٣٫٧٧
٤٫٧٧ ٥٫٠٦

٠٫٥٠ ٠٫٩٧ ١٫٣٨

ُعمان للبيانات الرقمية - المؤشرات المالية الرئيسية
الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك (مليون ر�ع�)اإليرادات (مليون ر�ع)

واالهالك  والضريبة  الفائدة  احتساب  قبل  األرباح  في  النمو  معدل  بلغ 
واالهالك  الدخل  على  الضرائب  قبل  اإليرادات  41%. ظلت  الدين  وإطفاء 
إيرادات  وإطفاء الدين عند 1.3٨ مليون ريال عماني في عام 2017. بلغت 
الشركة 5.1 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.٨ مليون ريال عماني في عام 
السوق  في  السائدة  الظروف  اإليرادات  في  البطء  النمو  يعكس   .2016
حيث خففت مؤسسات القطاع العام من مستويات إنفاقها. على أية حال 
وبالنظر إلى الموقف الريادي للشركة في السوق فإن هناك فرص واعدة 

للنمو أمام شركة عمان للبيانات الرقمية. 

شبكاتنا

العالم، تغطي  إلى اإلرتباط مع مختلف دول  بنية أساسية متكاملة توفر تغطية واسعة لجمي�ع محافظات وواليات السلطنة إضافة  تمتلك عمانتل 
شبكة الجيل الثالث والنصف من عمانتل نسبة 99% من المناطق المأهولة بالسكان في السلطنة فيما تغطي شبكة الجيل الرابع والنصف نسبة %92 
من المناطق المأهولة بالسكان وتعد هذه النسب من ضمن أعلى النسب على مستوى العالم، تبلغ تغطية شبكة النطاق العريض الثابت وخاصة عبر 
تقنية »ADSL«  90% من إجمالي الوحدات السكنية في السلطنة، كما تواصل الشركة خططها التوسعية لمد شبكة األلياف البصرية إلى المنازل في 

المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمختلف محافظات السلطنة. 

تتكون شبكة الهاتف الثابت لعمانتل من مقاسم نشطة وإحتياطية إضافة إلى خمس بوابات والعديد من المقاسم التقليدية والتي يتم اآلن العمل 
على االنتهاء من نقلها إلى تقنية الجيل القادم من الشبكات، وقد تم حتى اآلن نقل ما يصل إلى 95% من مشتركي عمانتل إلى تقنية الجيل القادم من 

الشبكات. 

وتمتلك عمانتل أيضا شبكة إرسال موسعة تتكون بشكل أساسي من كوابل األلياف البصرية تضم شبكة »SDH« بمحافظة مسقط والحلقة الوطنية 
والحلقة الجنوبية والحلقة الشمالية، يصل أطوال كوابل األلياف البصرية لشبكة اإلرسال بعمانتل إلى أكثر من 15,000 كم فيما تغطي شبكات الهاتف 

الثابت جمي�ع محافظات السلطنة، ويتم ربط المناطق الريفية عن طريق محطات األقمار الصناعية ووصالت المايكروويف.

إستراتيجية عمانتل الثالثة : 3.0

تواصل عمانتل جهودها لتنفيذ إستراتيجيتها الثالثة »عمانتل 3.0« والتي تعد األداة الرئيسية لضمان محافظة الشركة على ريادتها لقطاع االتصاالت 
مع تعاظم التحديات التشغيلية بالقطاع، ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على القيمة اإلجمالية للسوق ومستويات الربحية مع التأثير المتوقع لدخول 

مشغل ثالث لالتصاالت المتنقلة وزيادة القيود التنظيمية. 

وتركز عمانتل على اإلستفادة من فرص التحول الرقمي وأتمتة اإلجرءات لتحسين خدماتها وتقديم تجربة رائدة للمشتركين،  وستسهم الجهود الكبيرة 
للتركيز على الخدمات األساسية وتحقيق نمو في الخدمات شبه األساسية كخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت في تعزيز وضع الشركة في السوق 

وقدرتها على تحصين القيمة على المدى الطويل، وترتكز خطة الشركة خالل عام 201٨م على أربع ركائز إستراتيجية:
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التفوق على توقعات المشتركين: عبر التركيز على تحسين العمليات واإلجراءات عبر جمي�ع نقاط التواصل إضافة إلى تقديم تجربة مثرية للمشتركين. 

ريادة التحول الرقمي في السلطنة: عبر التركيز على توفير قنوات رقمية للمشتركين التجاريين واألفراد إضافة إلى تطوير الخدمات والعروض التي 
تسهم في تمكين الحكومة اإللكترونية في السلطنة. 

عروض مبتكرة: عبر التركيز على تحسين الخدمات األساسية كمحرك أساسي لتنمية اإليرادات إضافة إلى مواصلة تطوير حلول مبتكرة لتقنية المعلومات 
واالتصاالت ومحفظة الخدمات الدولية. 

التحول إلى شركة أكثر مرونة: عبر التركيز على تحسين اإلجراءات والعمليات والتخطيط الفعال للشبكات وترشيد التكاليف وتطوير المواهب والكوادر 
العاملة بالشركة. 

أهم الجوائز التي حصلت علي�ها المجموعة

حصول الرئيس التفيذي لشركة عمانتل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي من بين 100 رئيس تنفيذي في المنطقة وذلك ضمن المسح الذي قامت   •
به مجلة »Trends« بالتعاون مع جامعة إنسياد العالمية.

الحصول على جائزة التميز في اإلرتباط الوظيفي على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  •

حصول عمانتل على الجائزة األولى ألفضل شركة أداء بين الشركات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية وجائزة ريادة التحول الرقمي في   •
السلطنة.

حصول الشركة للعام الثاني على التوالي على الجائزة الماسية في الجودة التي تقدمها الجمعية األوروبية لبحوث الجودة.   •

حصول الشركة للعام الثاني على التوالي على جائزة العالمة التجارية االكثر موثوقية في قطاع االتصاالت.   •

حصول الشركة على جائزة »أفضل صفقة اندماج واستحواذ في قطاع االتصاالت باألسواق الناشئة للعام من  مؤسسة »تي إم تي فاينانس«   •
ألفضل صفقات االندماج واالستحواذ عن صفقة استحواذ عمانتل على حصة بمجموعة زين قدرها %21.9.

حصول عمانتل على جائزة »أفضل عالمة تجارية« في حفل توزي�ع جوائز المنتدى العالمي للعالمات التجارية، الذي عقد في العاصمة البريطانية   •
لندن.

حصلت عمانتل على جائزة »الشركة الرائدة في عالقات المستثمرين«  في السلطنة وذلك على مستوى الشرق األوسط في مؤتمر عالقات   •
المستثمرين الثامن »ميرا« والذي أقيم في مدينة دبي.

التوجهات والفرص والتحديات والنظرة المستقبلية

قاد التحديث المتواصل للشبكات والتحول التقني إضافة إلى توافر الخدمات وسهولة الحصول علي�ها خالل العقدين الماضيين النمو الكبير في قطاع 
االتصاالت، إال أنه ومع مستويات النفاذ المرتفعة التي بلغت حد التشبع في معظم األسواق وجدت شركات االتصاالت نفسها وسط أزمة تتمثل في 
كيفية الموازنة بين الحفاظ على ربحيتها من التحديات المتمثلة في التغيرات التنظيمية والمنافسة وتمدد التطبيقات المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت 

وفي نفس الوقت مواكبة التطورات التقنية التي تحفز الطلب على الشبكات المتطورة والخدمات الجديدة. 

واصلت أسعار خدمات الصوت والرسائل النصية أنخفاضها على حساب إيرادات المشغلين وسط تغيرات تنظيمية صارمة والمنافسة في أسواق التجزئة 
وأعمال الجملة. 

بالتعاون  االتصاالت  تقوم معظم شركات  اإلنترنت  بروتوكول  المعتمدة على  التطبيقات  بتوسع  كبيرة  والرسائل بصورة  الصوت  لتأثر خدمات  ونظرا 
مع شركات توفير خدمات المحتوى العالمية للحصول على حصة من فرص النمو في إيرادات البيانات المتعلقة باالتصاالت المعتمدة على بروتوكول 

اإلنترنت. 

التي تم  التقنيات  العوائد المستهدفة من اإلستثمارات في  باإلنتظار والحصول على  التقني السري�ع ال تسمح لشركات االتصاالت  التغير  إن طبيعة 
اإلستثمار في�ها سابقا، تستحوذ خدمات التواصل على جزء يسير فقط من سلسلة القيمة للمعلومات حيث أن المحتوى والحلول والخدمة تستحوذ 
على الجزء األكبر منها، عملت شركات توفير خدمات المحتوى العابرة للقارات الموجودة بدول بها بنية أساسية متطورة لإلنترنت على التطفل على 
األعمال األساسية لشركات االتصاالت، من المتوقع أن تقوم شركات المحتوى العالمية الكبرى أو مشغلي خدمات توفير المحتوى )OTT( بالبدء في 

اإلستحواذ على شركات اتصاالت من أجل إيجاد كفاءة في تكامل الخدمات. 

تقود »األشياء« كاألجهزة القابلة لإلرتداء واألجهزة الذكية والسيارات المرتبطة باإلنترنت والمنازل الذكية نمو تقنية )إنترنت األشياء(، أما في مجال 
الخدمات المقدمة للشركات فإنه يتوقع أن تسهم تقنيات اإلنتاج والنقل والمرافق والتجزئة والضيافة بشكل كبير لمنظومة »إنترنت األشياء«، كما 

ستبحث شركات االتصاالت عن فرص في القطاع العام حيث تكتسب »المدن الذكية« زخما عالميا أكبر. 
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هناك تحدي سيواجه شركات االتصاالت خالل األعوام القادمة يتمثل في كيفية إدارة اإلستثمارات الرأسمالية في ظل تراجع هوامش الربح، وأبرز مثال 
على ذلك سيكون تقنية الجيل الخامس والتي تكتسب شهرة أكبر في الوقت الذي لم تتمكن شركات االتصاالت فيه من تعويض اإلستثمارات التي 

قامت بها في شبكات الجيل الرابع. 

شكل تحول المشغلين من تملك معدات شبكة في شكل أجهزة إلى إمتالك شبكات تعتمد على البرمجيات كتقنية الشبكات المعتمدة على البرمجيات 
)SDN( وتقنية الشبكة اإلفتراضية )NFV( توجها جديدا في قطاع االتصاالت، وسيمكن هذا األمر المشغلين من إدارة شبكاتهم بشكل أكثر فعالية 
واإلستجابة بشكل أكبر للتغيرات في اختيارات العمالء وفي نفس الوقت خفض اإلعتماد على األجهزة والمعدات، تدرس عمانتل حاليا إدخال تقنية 

الشبكة اإلفتراضية )NFV( من أجل اإلستعداد إلدخال شبكة الجيل الخامس مستقبال. 

التحديات كصغر حجم  بالسلطنة يحمل معه مجموعة فريدة من  بالقطاع فإن قطاع االتصاالت  العام والتوجهات  الوضع اإلقتصادي  إلى  وباإلضافة 
السوق واإلطار التنظيمي الواسع وتزايد عدد المشغلين في السلطنة، تواجه عمانتل ضغوط تنافسية أكبر في سوق متشبع أصال، ستسهم عدد من 
التغييرات مثل زيادة تحرير قطاع االتصاالت المتنقلة والثابتة والجملة وإدخال تشريعات النفاذ والربط البيني الجديدة في مواصلة الضغط بشكل على 

أكبر على نمو أعمال عمانتل وهوامش األرباح خالل الفترة القادمة. 

الموظفين: 

المحلية( بنهاية ديسمبر 2017م 2.533 موظف مقارنة في 2.567 موظف بنهاية ديسمبر 2016م، يبلغ عدد  بلغ عدد موظفي المجموعة )العمليات 
الموظفين العمانيين 2.263 موظفا فيما يبلغ عدد الموظفين الوافدين 270 موظفا، تبلغ نسبة التعمين بالمجموعة ٨9.3%، يبلغ عدد الذكور العاملين 

بالمجموعة 1.991 موظفا فيما يبلغ عدد اإلناث 542 موظفة وذلك بنهاية ديسمبر 2017م. 

يشكل الموظفين في الفئة العمرية من 36-50 سنة نسبة 59% من موظفي عمانتل فيما يشغل الموظفين في الفئة العمرية من 21-35 سنة نسبة %35، 
وتصل نسبة الموظفين الذين يزيد عمرهم على 51 سنة إلى 6% من إجمالي العاملين. 

الموظفين
العمانيين مقابل

غير العمانيين
٣١ ديسمبر ٢٠١٧

(الشركة األم)

عماني ٢٫٢٦٣
غير العمانيين ٢٧٠

الموظفين
الذكور مقابل اإلناث

٣١ ديسمبر ٢٠١٧
(الشركة األم)

ذكور ١٫٩٩١ 
إناث ٥٤٢

الموظفين
التوزي�ع العمري

٣١ ديسمبر ٢٠١٧
(الشركة األم)

بين ٣٦ وال ٥٠ سنة
بين ٢١ وال ٣٥ سنة

أكثر من ٥١ سنة

مارشيل كارتي
الرئيس التنفيذي للمالية

طالل سعيد المعمري
الرئيس التنفيذي
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االنجازات  
والجوائــز 
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لمحة عن األداء

اإليرادات ٧٥١٫٧ مليون ر�ع

نمو اإليرادات ٤٤٫٧٪

اإلستثمارات الرأسمالية ١٦٠+ مليون ر ع

إتفاقيات التجوال ٦٨٤+ إتفاقية

المسؤولية اإلجتماعية ودعم المجتمع ٢٫٥+ مليون ر ع

عدد الموظفين ٢٥٣٣ موظف

عدد فرص التدريب ٥٨٤٧ فرصة

عدد الكوابل البحرية الدولية ١٤ كابل 

عدد المشتركين ٥١+ مليون مشترك



ــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي ضمــن ١00 رئيــس تنفيــذي فــي المنطقــة وذلــك ضمــن المســح  حصــول طــالل المعمــري علــى جائ
الــذي قامــت بــه مجلــة »ترينــدس« بالتعــاون مــع جامعــة إنســياد العالميــة.

الحصــول علــى جائــزة التميــز فــي اإلرتبــاط الوظيفــي وذلــك فــي الحفــل الــذي نظمتــه مؤسســة نســيبا  علــى مســتوى منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي دبــي بمشــاركة ١50 خبيــرًا فــي قطــاع المــوارد البشــرية ورأس المــال البشــري إلــى جانــب 

قــادة األعمــال فــي منطقــة الخلي�ــج.

حصــد جائزتــي ضمــن الجوائــز التــي تنظمهــا مجلــة عمــان ايكونوميــك ريفيــو بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لســوق المــال األولــى 
جائــزة أفضــل شــركة أداًء بيــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة والجائــزة الثانيــة ريــادة التحــول.

حصــول الشــركة للعــام الثانــي علــى التوالــي علــى الجائــزة الماســية فــي الجــودة التــي تقدمهــا الجمعيــة األوروبيــة لبحــوث 
الجــودة ســنويا وذلــك بعــد الجهــود المضنيــة لعمانتــل نحــو تبنــي أرقــى معاييــر الجــودة العالميــة واإلجــادة فــي مختلــف 

أعمالهــا. 

حصــول الشــركة للعــام الثانــي علــى التوالــي علــى جائــزة العالمــة التجاريــة االكثــر موثوقيــة فــي قطــاع االتصــاالت وذلــك 
بعــد أن تصــدرت الشــركة إهتمــام قــراء صحيفــة مســقط ديلــي )Muscat Daily(  فــي االســتبيان الــذي أجرتــه الصحيفــة علــى 

مجموعــة مــن العالمــات التجاريــة فــي 26 فئــة ومــن ضمنهــا فئــة قطــاع االتصــاالت. 

حصــول الشــركة علــى جائــزة »أفضــل صفقــة اندمــاج واســتحواذ فــي قطــاع االتصــاالت باألســواق الناشــئة للعــام مــن  
مؤسســة »تــي إم تــي فاينانــس« ألفضــل صفقــات االندمــاج واالســتحواذ بعدمــا قامــت عمانتــل بشــراء حصــة مــن مجموعــة 

ــال المجموعــة. ــن بلغــت 20١.9% مــن رأس م زي

حصــدت عمانتــل لجائــزة »أفضــل عالمــة تجاريــة« وذلــك للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي حفــل توزيــ�ع جوائــز المنتــدى العالمي 
للعالمــات التجاريــة، الــذي عقــد فــي العاصمــة البريطانيــة لندن.

ــدة فــي عالقــات المســتثمرين«  فــي الســلطنة وذلــك علــى مســتوى الشــرق  ــزة »الشــركة الرائ ــل علــى جائ حصلــت عمانت
ــي. ــة دب ــم فــي مدين ــذي أقي ــرا« وال األوســط فــي مؤتمــر عالقــات المســتثمرين الثامــن »مي
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ألننا جزء من المجتمع فمسؤوليتنا تتطلب المساهمة في بناء مجتمعنا 
والنهوض بمكتسباته في مختلف القطاعات، من هنا جاءت استراتيجتنا 
إلى جنب  جنبا  والعمل  الجانب  تعزيز هذا  االجتماعية في  للمسؤولية 
مع األطراف ذات العالقة من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات 
االستراتيجية  اهداف  لتحقيق  المجتمع  وأفراد  المدني  المجتمع 

وتطلعاتها على المدى القريب والقريب .

وأفراده،  ومؤسساته  قطاعاته  بمختلف  المجتمع  مع  بشراكتنا  نسعد 
وقد عملنا خالل العام الماضي على تنفيذ العديد من المبادرات التي 
التعليم  وقطاع  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  قطاع  شملت 
االبداع  ودعم  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وقطاع  الرياضة  وقطاع 
إلى  إضافة  التكنولوجيا  ومجال  المتجددة  والطاقة  والصحة  واالبتكار 
وقد  واألفراد،  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخيرية  الجمعيات  دعم 
ركزت مبادراتنا االجتماعية على مجالين رئسيين وهما : التحول الرقمي 

والمسؤولية.      

التحول الرقمي

راسخة  قاعدة  إيجاد  إلى  الرقمي  التحول  مجال  في  مبادراتنا  هدفت 
الصغيرة  والمؤسسات  االفراد  جهود  ودعم  واالبتكار  لالبداع 
البنية  من  مستفيدين  الرقمي  التحول  تعزيز  إلى  إضافة  والمتوسطة 
األساسية والخبرات التي نمتلكها كشركة إضافة إلى الخبرات المتراكمة 
من  عدد  تأسيس  على  اإلطار  هذا  في  عملنا  وقد   ، موظفينا  لدى 
قابوس  السلطان  جامعة  مع  شراكتنا  أهمها  من  كان  الشراكات 
واالتصاالت  المعلومات  بتقنية  الخاصة  للبحوث  صندوق  لتأسيس 
وتقنية النانو حيث نهدف من وراء ذلك إلى دعم البحث العلمي في 
السلطنة خاصة في مجاالت تخصصية كتقنية المعلومات واالتصاالت 
النانو، كما دخلنا وبالتعاون مع ذراع عمانتل إلنترنت األشياء  وتقنية  
لبناء  أيضا  قابوس  السلطان  جامعة  مع  شراكة  في  ممكن”  “شركة  
مختبر متكامل إلنترنت األشياء يسهم في توفير ويوفر البيئة الخصبة 
ألعضاء هيئة التدريس والطالب والمهتمين البتكار تكنولوجيا متطورة 

تدعم االتصاالت والمعلومات. 

Upgrade أحد الطالب يقوم بشرح مشروع تخرجه بمسابقة

عماد  هم  الذين  الشباب  إشراك  وأهمية  العصر  لتطورات  ومواكبة 
التي تسهم في دعم  المبادرات  أطلقنا عدد من  المجتمع ومستقبله 
التحول الرقمي بإعتبارنا الشركة األولى في قطاع االتصاالت بالسلطنة 

النسخة  اختتمنا  اإلطار  اتصاالت، وفي هذا  أوسع شبكة  تمتلك  التي 
األولى من مبادرة تحويل مشاري�ع التخرج في مجال تقنية المعلومات 
واالتصاالت إلى شركات ناشئة )Upgrade( حيث تم اإلعالن عن ثالثة 
مشاري�ع فائزة بالتمويل المقدم من عمانتل الذي مكن الطلبة أصحاب 
على  حصولهم  مع  ناشئة  شركات  تأسيس  من  هذه  التخرج  مشاري�ع 
التدريب والتوجيه الالزم بالتعاون مع شركاءنا في البرنامج وهم مجلس 
المعلومات  تقنية  بهيئة  األعمال  لريادة  العلمي ومركز ساس   البحث 
والشركة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  العامة  والهيئة 
العمانية لالبتكار إضافة إلى عدد من الجهات الفاعلة األخرى، كما جددنا 
شراكتنا مع هذه الجهات مرة أخرى إلطالق النسخة الثانية من البرنامج 
التمويل  قيمة  رفع  المبادرة  من  الثانية  النسخة  ضمن  سيتم  حيث 

المقدم للمشاري�ع الفائزة. 

تعليم كبار السن على التقنيات الحديثة ضمن مبادرة »عمانتل واألوأيل«

الخاصة  الشركة  موازنة  من  نصيب  واالوائل  عمانتل  لمبادرة  كان  كما 
بالمسؤولية اإلجتماعية لعام 2017م، وتهدف هذه المبادرة إلى تنمية 
الحديثة،  التواصل  وسائل  مع  التعامل  كيفية  في  السن  كبار  قدرات 
كبار  وتشجي�ع  االجيال  بين  الرقمية  الفجوة  لسد  المبادرة  جاءت هذه 
استخدام هذه  آليات  وتعلم  بالركب  اللحاق  على  المجتمع  في  السن 

الوسائل العصرية.

عمل  فرص  توفير  في  المبذولة  الجهود  لدعم  سعي�ها  إطار  وفي 
للشباب العماني، اعتمدت عمانتل تنفيذ مبادرة تهدف إلى تدريب 100 
شاب في مجال إصالح وصيانة الهواتف المتنقلة في خمس محافظات 
اإللكترونية  مجيد  منصة  مع  عمانتل  تعاونت  كما  بالسلطنة،  مختلفة 
عبر  السلطنة وذلك  نوعها في  مبادرة من  أول  تعد  والتي  للتوظيف 
بين  أداء دورها كحلقة وصل هامة  المنصة من  لتمكين  الدعم  تقديم 
عن  الباحثين  وبين  جهة  من  والخاص  الحكومي  القطاعين  مؤسسات 
أربعين  المنصة حاليا خدماتها ألكثر من  العمل من جهة اخرى، وتقدم 

الف باحث وباحثة عن عمل بالسلطنة. 

كما دخلت عمانتل في شراكة مع المركز الوطني لألعمال وشركة النفط 
 OMHUB منصة للسماد إلطالق  الهندية  العمانية  والشركة  العمانية 
والتي تعد حاضنة للشركات الناشئة ورواد األعمال، كما يمكن للشركات 
المهتمة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال تنفيذ 

برامجها واالستفادة من خدمات المنصة. 

المسؤولية اإلجتماعية
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OMHUB من حفل تدشين منصة

بمحافظة  والتعليم  للتربية  العامة  المديرية  مع  عمانتل  وتعاونت 
الداخلية إلنشاء مختبر للطاقة المتجددة بوالية نزوى يسهم في دعم 
البرمجة”  “ساعة  مبادرة  نفذنا  كما  البديلة،  للطاقة  العلمية  البحوث 
طفل   300 تعليم  في  أسهمت  والتي  التوالي  على  الثاني  للعام 
القرية  مع  بالتعاون  وذلك  اآللي  الحاسب  وعلوم  البرمجة  أساسيات 
أيضا  والجامعات  الكليات  لطلبة  الموجهة  المبادرات  ومن  الهندسية، 
استضافة  إلى  إضافة  بمسقط  لمجموعة مطوري جوجل  دعم عمانتل 
مهرجان المطورين في المبنى الرئيسي لعمانتل حيث استقطب هذا 

الحدث المئات من المعنيين والمهتمين في هذا الجانب. 

تعليم األطفال أساسيات البرمجة ضمن مبادرة »ساعة البرمجة«

العمانية خاصة  للمواهب  الماضي دعمها  العام  واصلت عمانتل خالل 
 EVO في المجاالت المتصلة باإلبتكار، وقد دعمنا في هذا الجانب فريق
Robotics من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس في مشاركته 
بمسابقة »تحدي الخليج للروبوت« اإلقليمية بدولة الكويت حيث تمكن 
مع  شراكتنا  جددنا  كما  المسابقة،  في  الثاني  المركز  إحراز  من  الفريق 
شركة مايكروسوفت العالمية في تنظيم مسابقة » كأس التخيل » التي 
العمانية في مجال تطوير تطبيقات  المواهب  إلى استكشاف  تهدف 
الهواتف الذكية التي تسهم في إيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي 
بجامعة  العلوم  كلية  طلبة  بدعم  الشركة  قامت  كما  العالم.  يواجهها 

السلطان قابوس في اقامة مهرجان العلوم السنوي. 

الفرق الفائزة في مسابقة كأس التخيل

المسؤولية 

المسؤولية  مبادرات  تنفيذ  2017م  عام  خالل  عمانتل  واصلت 
اإلجتماعية المدرجة ضمن أجندتها السنوية عالوة على إطالق مبادرات 
الحكومية  الجهات  من  العديد  مع  والشراكة  بالتعاون  وذلك  جديدة 
أهم  الرمضانية من  تعد حملة عمانتل   ، المدني  المجتمع  ومؤسسات 
المبادرات السنوية في مجال المسوؤلية اإلجتماعية التي تقوم الشركة 
بتنظيمها كل عام حيث دخلت العام الماضي عامها التاسع، وقد نمت 
هذه الحملة وتطورت طوال السنوات الثمان السابقة من ناحية نوعية 
منازل  صيانة  على  2017م  عام  خالل  وركزت  تقدمها،  التي  الخدمات 
عدد  بلغ  حيث  السطنة  محافظات  بمختلف  المحدود  الدخل  أسر 
آالف   110 على  تزيد  وبتكلفة  منزل   22 نحو  صيانتها  تم  التي  المنازل 
ريال عماني، وعالوة على مساهمة حملة عمانتل الرمضانية في توفير 
المسكن المالئم لهذه األسر فإنها أيضا تسهم في غرس ثقافة التطوع 
والمشاركة من خالل مساهمة موظفي عمانتل في التبرع لصالح صيانة 
منازل أسر الدخل المحدود. وقد أسهم تعاوننا مع جمعية دار العطاء 
مبادرات  تنفيذ  في  بالسلطنة  الخيرية  الجمعيات  أبرز  من  تعد  التي 
في  المحتاجة  األسر  حياة  مستوى  رفع  إلى  تهدف  للجمعية  مختلفة 

المجتمع في تحسين حياة أكثر من 170 ألف أسرة عمانية.  

برنامة آوتوارد باوند عمان

المسؤولية اإلجتماعية
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وللعام الثامن على التوالي، واصلت عمانتل جهودها نحو بناء قدرات 
باوند  »آوتوارد  التحدي  برنامج  خالل  من  العماني  الشباب  ومهارات 
عمان« وهو برنامج تدريبي لطالب المدارس الحكومية يتم تنفيذه في 
ظروف صعبة تهدف إلى غرس مهارات التفكير واإلعتماد على الذات 
وحل المشكالت وإدارة الوقت والعمل بروح الفريق الواحد واالستعانة 
من   وغيرها  فقط  للموقع  المحيطة  البيئة  في  موجود  هو  بما  فقط 

المهارات األساسية المطلوبة في عالم األعمال اليوم. 

بالتعاون  برنامج »شركتي«  عام 2017م في  كما شاركت عمانتل خالل 
الجامعات  طالب  وتعليم  تدريب  بهدف  عمان«  »إنجاز  مؤسسة  مع 
بما  الخاصة  التجارية  مشاريعهم  وإدارة  تأسيس  كيفية  على  والكليات 
يسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل والتشغيل الذاتي والنهوض 
باالقتصاد الوطني، ويقوم برنامج » شركتي » بتعليم الشباب مهارات 
التسويق والمهارات المالية وكيفية إدارة الشركات الناشئة ، واستفاد 
المؤسسات  مختلف  من  وطالبة  طالبا   ٨12 االن  حتى  البرنامج  من 

التعليمية بالسلطنة. 

كان للبرنامج الصيفي الذي يستهدف طلبة المدارس وتنظمه الجامعة 
األلمانية للتكنولوجيا في عمان نصيب من دعم عمانتل حيث يركز هذا 
البرنامج على تشجي�ع الطلبة على اإلبتكار ويقوم بإكسابهم العديد من 
بيئة  ضمن  الفريق  بروح  والعمل  الخطابة  كمهارات  الهامة  المهارات 

فريدة تمزج بين المعرفة والترفيه. 

مشاركة فاعلة لموظفي عمانتل في دعم حمالت التبرع بالدم

المطلوب  التمويل  بتقديم  عمانتل  قامت  الصحي،  المجال  وفي 
لألطفال  التنفس  مساعدة  أجهزة  لترقية  السلطاني  للمستشفى 
الوحدة  دعم  أجل  من  بالمستشفى  لألطفال  المركزية  العناية  بوحدة 
التي ستساهم في اسعاف  للتنفس  المساعدة  أجهزة  برامج  وتطوير 
الدعم  الشركة  قدمت  ،كما  الوالدة  حديثي  لألطفال  الطارئة  الحاالت 
السلطان  جامعة  بمستشفى  الدم  بنك  نظمها  التي  النبيلة  للحملة 
قابوس الهادفة لنشر الوعي بأهمية )التبرع بالدم للمرضى( بمشاركة 

مجتمعية كبيرة . 

المسح  إجراء  في  الصحة  وزارة  مع  عمانتل  تعاونت  ذلك  إلى  إضافة 
بيانات  قاعدة  توفير  إلى  ي�هدف  الذي  المعدية  غير  لألمراض  الوطني 

أساسية وطنية لألمراض غير المعدية من خالل إنشاء نظام لرصد هذه 
االمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها في السلطنة التي ستسهل اتخاذ 
الوطني  المسح  شمل  حيث  ثابتة،  أدلة  على  تستند  صحيحة  قرارات 
في  عمانتل  وأسهمت  السلطنة.  محافظات  مختلف  من  أسرة   9054
دعم الجمعية العمانية للسرطان عبر توفير المكمالت الغذائية لمرضى 
الجمعية  تنظمها  التي  للمشي  السنوية  المسيرة  ودعم  السرطان 
قدمت  كما  السرطان.  مرضى  لدعم  التبرعات  جمع  إلى  والهادفة 
الدعم لعدد من الجهات الحكومية ومن أهمها وزارة الصحة في نشر 
الوعي الصحي عبر توفير خدمة الرسائل النصية القصيرة مجانا للعديد 
األرقام  خدمة  توفير  إلى  إضافة  هذا   . للوزارة  التوعوية  الحمالت  من 
المختصرة »shortcode« لعدد من الجهات والجمعيات المعنية بالعمل 

اإلجتماعي والخيري. 

مبادرة »لون عالمهم« لألطفال المرقدين بالمستشفى السلطاني

مع  بالتعاون  الثانية  للمرة  عالمهم«  لون   « مبادرة  عمانتل  ونظمت 
البسمة  إدخال  في  أسهمت  والتي  العمانيين  الفنانين  من  مجموعة 
السلطاني وجعلت جدران  بالمستشفى  المرضى  االطفال  على وجوه 
خالل  من  لناظريه  وبهجة  جماال  أكثر  بالمستشفى  االطفال  قسم 
مع  موظفينا  وبتفاعل  القسم  جدران  بطالء  تبرعوا  متطوعين  فنانين 
األطفال المرضى حيث قدموا هدايا عينية لألطفال المرضى المرقدين 
بالمستشفى، تعد مبادرة » لون عالمهم » مبادرة إنسانية تجسد قيم 

التعاضد والتكاتف بين فئات المجتمع. 

أمنهم وسالمتهم،  األطفال وضمان  حماية  المساهمة في  أجل  ومن 
الحملة  في  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  شراكة  في  عمانتل  دخلت 
أجهزة  توفير مجموعة من  المساهمة في  عبر  الطفل  لحماية  الوطنية 
من  يمكن  بما  االتصاالت  خدمات  تكاليف  إلى  إضافة  الذكية  الهواتف 

تحقيق الحملة لألهداف المرجوة منها.

تجاه  العمانية  المرأة  جمعيات  تلعبه  الذي  الفعال  للدور  وتقديرا 
 « مباِدرة   « جائزة  عن  2017م  عام  خالل  عمانتل  أعلنت  المجتمع، 

المسؤولية اإلجتماعية
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تهدف  حيث   ، العمانية  المرأة  بيوم  السلطنة  إحتفاالت  ضمن  وذلك 
هذه الجائزة إلى تشجي�ع جميعات المرأة العمانية بمختلف محافظات 
السلطنة على إطالق مبادرات تسهم في إضافة قيمة للمجتمع إضافة 
مجال  في  والمجيدات  الفاعالت  الجمعيات  هذه  عضوات  تكريم  إلى 
مختلف  من  جمعية   59 الجائزة  على  وستتنافس   ، اإلجتماعي  العمل 
محافظات وواليات السلطنة والمئات من المنتسبات لها في تقديم 

أفضل برامج للمسؤولية االجتماعية.

جائزة »مبادرة« لجمعيات المرأة العمانية

قامت  الوطنية  التوعوية  الحمالت  في  المساهمة  بضرورة  منا  وايمانا 
عمانتل باستغالل خدماتها في المساهمة بتوعية المجتمع في مجاالت 
الصحة، والتعليم، والبيئة، والسالمة المرورية لتسهم في إيصال رسائل 

هذه الحمالت الى اكثر من مليون مشترك في انحاء السلطنة.

دعم ذوي اإلعاقة

السنوات  خالل  اإلعاقة  ذوي  فئة  دعم  في  الشركة  لجهود  استمرارا 
الماضية، قامت عمانتل بدعم وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات 
لتمكين هذه الفئة من المجتمع خالل عام 2017 وبلغ عدد المستفيدين 
من هذه البرامج ما يزيد عن 20,000 شخص. فقد قامت عمانتل بتقديم 
الدعم لمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين في تطوير تطبيق »وجهتي« 
أولياء  وإخطار  المكفوفين  األطفال  بمتابعة  والخاص  الذكية  للهواتف 
وصولهم  حتى  منازلهم  مغادرتهم  لحظة  من  بدءا  بحركتهم  أمورهم 
الهامة  الفئة  هذه  سالمة  تعزيز  أجل  من  وذلك  وبالعكس  للمدرسة 
مرة  للمكفوفين  الخطاب  بن  عمر  معهد  مع  تعاونا  كما  المجتمع.  من 
الكترونية تفاعلية للطالب  أخرى بتوفير آالت حاسبة خاصة وشاشات 
من ذوي االعاقة البصرية لدمج هذا الفئة مع أفراد المجتمع ومنحهم 

في  والمساهمة  اآلخرين  زمالئهم  عن  اختالفهم  بعدم  إيجابي  شعور 
تطوير مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا أفراد منتجين في المجتمع.

مجموعة من طالب األولمبياد الخاص العماني والمدرسة الفكرية خالل تنفيذ 

أحد األنشطة

الشاشة  قارئ  ميزة  مع  الذكية  الهواتف  أجهزة  عمانتل  وقدمت  كما 
لمجموعة من األعضاء من ذوي اإلعاقة البصرية في جمعية النور بصحار.

من  للتوحد  العمانية  الجمعية  جهود  بدعم  ايضا  عمانتل  وساهمت 
مركز  مع  بالتعاون  التوحد  ألطفال  تعليمي  تطبيق  على  العمل  خالل 
قامت  كما  قابوس.  السلطان  وجامعة  االفتراضي  للواقع  ساس 
عمانتل بالتعاون مع األولمبياد الخاص العمانية بتعزيز البنية الرئيسية 
لتكنولوجيا المعلومات في المركز إلدارة معلومات األعضاء وتسهيل 
لألطفال  العمانية  الجمعية  عمانتل  ودعمت   . بينهم  فيما  التواصل 
المعوقين من خالل تقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف صيانة المركز.

وكان لذوي االعاقة الحركية نصيب من هذا الدعم حيث قامت عمانتل 
في هذا العام وبالتعاون مع اللجنة البارالومبية العمانية بدعم بطولة 
المتحركة وذلك ضمن جهود  الكراسي  السلة على  لكرة  األولى  عمان 
حصول  في  يساهم  والذي  الرياضة،  لممارسة  التشجي�ع  في  الشركة 

هذه الفئة على حياة صحية افضل.

األولمبياد  وبالتعاون مع كل من  وختاما قامت عمانتل في عام 2017 
الخاص العماني والمدرسة الفكرية باشراك طالبهم في برنامج »اوتوارد 
باوند عمان«: وهو برنامج تدريبي ي�هدف الى تعزيز مهاراتهم وإكسابهم 
مهارات جديدة في عدة مجاالت مثل إدارة الوقت والمهارات المتعلقة 

بالسالمة ومهارة اإلعتماد على الذات والثقة بالنفس.

المسؤولية اإلجتماعية
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المسؤولية اإلجتماعية

من منافسات بطولة عمان األولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة 

موظفونا سفراءنا 

التطوعي  العمل  ثقافة  تعزيز  الماضي على  العام  عملت عمانتل خالل 
ونفخر   ، أوقاتهم  من  جزءا  المجتمع  على مشاركة  موظفي�ها  وتشجي�ع 

في عمانتل بالمساهمة اإليجابية لموظفينا في تنفيذ البرامج التطوعية 
لخدمة  ومعارفهم  خبراتهم  تسخير  إلى  إضافة  للشركة  األساسية 
المجتمع عبر المشاركة في التدريب والتوجيه والتحكيم، ومن أهم هذه 

المبادرات واألنشطة: 

Upgrade مبادرة  -

-  مبادرة إدالل 

-  ساعة البرمجة 

-  مبادرة تحدي عمان 

-  مسابقة كأس التخيل 

-  حملة عمانتل الرمضانية

وقد بلغ عدد المتطوعين من موظفي الشركة ما يزيد عن 100 متطوع 
قاموا بتقديم ما يزيد عن 540 ساعة تطوع خالل عام 2017. 

مجموعة من المتطوعين من موظفي الشركة



البيانات المالية 
المنفصلة والموحدة 

3١ ديسمبر 20١7
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بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2017

             الموحدة              الشركة االم  

20١7201620١72016إيضاح

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

األصول المتداولة

573.١8466.956380.9966٨.522نقد وأرصدة لدى البنوك 

6١١8.87397.031693.62097.075ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

79.2469.33952.4009.340مخزون

٨23.١6830.44424.١4430.444أصول  مالية أخرى

--١.6261.1٨1المستحقات من شركات تابعة 

226.097204.951١.١5١.١60205.3٨1

األصول غير المتداولة 

٨37.65550.62657.87050.626اصول مالية أخرى

10949.411١9.0709.411أصول أخرى

113.9373.٨96245.3299.776 و12استثمار في شركات شقيقة ومشاري�ع مشتركة

-52١.445--13المستحق من شركات شقيقة

--854.7681.676استثمار في شركات تابعة

14528.787507.954١.468.23١516.679الممتلكات واآلالت والمعدات

15١8.46224.704١.005.١3525.094أصول غير ملموسة والشهرة

١.443.70359٨.2673.3١7.080611.5٨6

9.6029.136--3)أ( و3)ب(اصول مصنفة كمحتفظ بها للبي�ع

١.669.800٨03.21٨4.477.842٨26.103مجموع األصول   

حقوق المساهمين واإللتزامات  

االلتزامات المتداولة 

16206.489197.232854.76١202.1٨2ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

854.9342.431-1760١.393إقتراضات

807.882197.232١.709.695204.613

االلتزامات غير المتداولة 

١.١١١.42١5.740-17265.654إقتراضات

--13.667-مخصصات

1٨١0.5639.62258.8999.674التزامات أخرى 

276.2١723.2٨9١.١70.32015.414

59.375---3إلتزام مرتبط بأصل محتفظ به للبي�ع

١.084.099220.5212.880.0١5279.402مجموع اإللتزامات 
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             الموحدة              الشركة االم 

20١7201620١72016إيضاح

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

حقوق المساهمين

1975.00075.00075.00075.000رأس المال

1925,00025,00025,00025,000اإلحتياطي القانوني

1949.87549.٨7549.87549.٨75اإلحتياطي اإلختياري

1944.١8١44.1٨144.١8١44.1٨1مساهمة رأسمالية

-)25.475(--19إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

٨90)207(193537احتياطي القيمة العادلة

-)8١(-)١22(19إحتياطي التحوط

-)68(--إحتياطي آخر

39١.7323٨٨.604399.6١63٨7.399أرباح محتجزة

585.70١5٨2.697567.84١5٨2.345حقوق منسوبة إلى مالكي الشركة األم

)720(---حصص غير مسيطرة متعلقة بالعمليات المتوقفة

)34.924(١.029.986--حصص غير مسيطرة متعلقة بالعمليات المستمرة

)35.644(١.029.986--حصص غير مسيطرة

585.70١5٨2.697١.597.827546.701مجموع حقوق المساهمين 

١.669.800٨03.21٨4.477.842٨26.103مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  

تم إعتماد البيانات المالية والتصريح بإصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21 فبراير 201٨ ووقعها نيابة عنه كل من:  

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

بيان المركز المالي )تابع(
كما في 31 ديسمبر 2017

         رئيس مجلس اإلدارة                                  عضو مجلس اإلدارة                                         الرئيس التنفيذي
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بيان الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

             الموحدة              الشركة االم 
20١720١620١720١6إيضاح

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ععمليات مستمرة
20527.5١5515.05٨75١.725519.351إيرادات 

)136.77٨()230.١25()134.٨71()١63.254(تكلفة المبيعات
)150.245()2١8.94١()14٨.796()١48.2١6(21مصروفات تشغيل وإدارية

)102.76٨()١5١.729()101.٨2٨()١١5.١63(14 و15إستهالك وإطفاء
)2.0٨2()١١.805()2.0٨7()9.١78(6صافي إنخفاض قيمة المديونيات

9١.704127.476١39.١25127.47٨ربح التشغيل

-25.337--33)أ(صافي الربح النقدي
-)20.655(--33)أ(خسارة إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

--)905()4.430(خسائر إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة
١.8062.991١١.2502.991إيرادات الفوائد

222.7462.2922.١١61.515إيرادات / )خسائر( اإلستثمار 
4.58١1.172--11 و12حصة الشركة من نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك

1.٨25)١0.782(١.8621.٨29صافي إيرادات / )مصروفات( أخرى
)1.295()20.050(-)١١.439(تكاليف التمويل

-)١4.8١١(-١46أرباح / )خسائر( من إعادة تقييم عمالت
82.395133.6٨3١١6.١١١133.6٨6ربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة

)16.174()8.985()16.174()١١.767(23ضرائب
70.628117.509١07.١26117.512ربح السنة من العمليات المستمرة

)1.731()3.023(--3 )أ(خسارة من العمليات المتوقفة
-2.676--3 )أ(ربح من إلغاء توحيد الشركة التابعة

70.628117.509١06.779115.7٨1ربح السنة

المنسوب إلى:
70.629117.50979.7١7116.671مالكي الشركة األم

)٨90(27.062--حصص غير مسيطرة
70.629117.509١06.779115.7٨1ربح السنة

240.0940.1570.١060.156العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ر.ع (

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  1  إلى 36 جزءًا  من  هذه البيانات المالية.
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بيان الدخل الشامل اآلخر
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

             الموحدة              الشركة االم 
20١720١620١720١6إيضاح

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

70.628117.509١07.١26117.512ربح السنة من العمليات المستمرة 
العمليات المستمرة

)خسارة( / إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة 
تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة:

-5١7--حصة دخل شامل لشركات شقيقة  
-)73.294(--١9فروق تحويل عمالت من العمليات االجنبية

صافي خسارة محولة إلى بيان الدخل من إعادة تصنيف 
-)5١7(--إستثمار في شركة شقيقة إلى شركة تابعة
3)742(3)2(تغير القيمة العادلة في إستثمار متاح للبي�ع

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

-)435(--22خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبي�ع
-65-)١22(30تحوطات التدفقات النقدية

صافي )خسائر( /إيرادات شاملة أخرى ليتم إعادة 
3)74.336(3)١24(تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة

مصروفات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان 
الدخل في فترات الحقة

خسارة أكتوارية من قياس منافع نهاية الخدمة لشركة 
-)3١0(--شقيقة

صافي )خسائر( إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة 
-)3١0(--تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة

3)74.336(3)١24(صافي )خسائر( /إيرادات شاملة أخرى  للسنة
70.504117.51232.480117.515مجموع اإليرادات الشاملة للسنة من العمليات 

المستمرة
)1.731()347(--خسارة السنة من العمليات المتوقفة

350---إيرادات شاملة أخرى للسنة من العمليات المتوقفة
مجموع المصروفات الشاملة للسنة من العمليات 

)1.3٨1()347(--المتوقفة
70.504117.51232,١33116.134مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

مجموع اإليرادات الشاملة للسنة منسوبة إلى:
70.504117.51253.849116.٨71مالكي الشركة األم

)737()2١,7١6(--حصص غير مسيطرة 
70.504117.51232,١33116.134

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  1  إلى 36 جزءًا  من  هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2017

الموحدةالشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عاألنشطة التشغيلية

82,395133.6٨3١١6.١١١133,6٨6الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

)2.0٨3()3.023(--الخسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة

التعديالت للبنود التالية  :

١١5.١63101.٨2٨١5١.729102.76٨استهالك وإطفاء 

-)246()47٨()39(ربح من بي�ع ممتلكات وآالت ومعدات

)٨2()853()٨2()4١9(إيرادات إستثمار

)1.433()١.395()2.210()2.327(إيرادات توزيعات أرباح

)1.172()4.58١(--حصة من نتائج شركات شقيقة ومنشأة تحت السيطرة المشتركة 

-)2.676(--أرباح من عدم توحيد شركة تابعة

)2,991()١١.250()2,991()١.806(إيرادات فوائد

20.0501,295-١١.439مصروفات فوائد

---4.430خسائر إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة

)47٨(١4.957--)أرباح( / خسائر تحويل عملة أجنبية

-20.655--خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

-)25.337(--صافي الربح النقدي 

208,836229,750274.١4١229,510

تعديالت رأس المال العامل:

)1.6٨9()١١.593()1.696(١94مخزون

53032.737547)26.270(ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى

)1,271()28.590()4.7٨٨(١4.776ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

--)1.36٨()١.340(ذمم مدينة من شركات تابعة

١96,١96222,42٨266.695227.097النقد الناتج من العمليات

١.8062,٨59١0.8602.6٨7فوائد مستلمة

)17.604()١7.073()17.604()١4.703(ضرائب مدفوعة

١83,299207.6٨3260.482212.1٨0صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)152.653()١88.526()149.396()١29.684(صافي شراء ممتلكات وآالت ومعدات

4637949379متحصالت من بي�ع ممتلكات وآالت ومعدات

)1()46١()1()١79(شراء أصول غير ملموسة 

)3.1٨1(١6.627)3.1٨1(١6,623صافي )إستحواذ( / بي�ع إستثمارات 

)10.046(59.620)10.046(59.500الحركة في الودائع الثابتة

--)550()853.092(إستثمار في شركات تابعة 

-)557.894(--اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 4(

2.3272.2103.2632.210توزيعات أرباح مستلمة )متضمنًة شركات شقيقة(

)163.292()667.322()160.5٨5()904,459(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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             الموحدة              الشركة االم 
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
األنشطة التمويلية 

967200--رأس المال الناشئ من حصص غير ُمسيِطرة
)75.000()67.500()75.000()67.500(توزيعات أرباح مدفوعة

-)666(--توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير ُمسيِطرة
-89١.093-852.54١متحصالت من إقتراضات بعد خصم تكاليف المعاملة

)23٨()84.029(-)١.34١(سداد إقتراضات 
)7٨(---سداد التزامات إيجار تمويلى

)6.634(-)6.634(-دفعة خيار البي�ع
)350()6.754(-)8١2(فوائد مدفوعة

)٨2,100(733.١١١)٨1.634(782,888صافي النقد من / )المستخدم( األنشطة التمويلية
)33,212(326.27١)34,536(6١.728صافي التغير في النقد وما في حكم النقد 

8.45642.992١١.76844.9٨0النقد وما في حكم النقد  في بداية السنة
-)7.345(--تعديالت تحويل العمالت األجنبية

70.١84٨,456330,69411.76٨النقد وما في حكم النقد 
-)3١5(--إلغاء اإلعتراف بشركة تابعة

)1,746(---النقد وما في حكم النقد من العمليات المتوقفة 
70.١84٨.456330.37910.022النقد وما في حكم النقد من العمليات المستمرة )إيضاح 5(

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

بيان التدفقات النقدية )تابع(
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

معلومات قانونية واألنشطة   - ١

الشركة الُعمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع )“الشركة األم أو الشركة”( هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقًا لقانون الشركات التجارية بسلطنة 
ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في الموالح، بمسقط سلطنة ُعمان. يتم إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية. األنشطة الرئيسية 
للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمان. إن الشركة وشركاتها التابعة )المجموعة( مع شركاتها الشقيقة تقدم 

خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمان وتسعة دول أخرى.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 2

السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة فيما يلي. هذه السياسات تم تطبيقها بثبات في كل الفترات المعروضة 
ما لم ينص على غير ذلك.

أساس اإلعداد  ١-2

فقرة االلتزام وأساس القياس  ) أ ( 

تم إعداد البيانات المالية طبقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة ضمن قواعد اإلفصاحات والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة 
لسوق المال بسلطنة ُعمان، وهي تتماشى مع متطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته. تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس 
مبدأ التكلفة التاريخية للقياس المعدل ليعكس أثر التضخم في حاالت الشركات التي تزاول أنشطتها في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع، والمعدل 
للسنة  المالية  البيانات  تشمل هذه  الدخل«.  بيان  من خالل  العادلة  »بالقيمة  كـ  بها  المحتفظ  المالية  لألصول  العادلة  للقيمة  وفًقا  التقييم  بإعادة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017 البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة )معًا »المجموعة«( ومساهمة المجموعة في شركة تابعة. تمثل البيانات 
المالية المنفصلة البيانات المالية للشركة األم على أساس مستقل. البيانات المالية الموحدة والبيانات المالية المنفصلة يشار إلي�هما مجتمعًة على 

أنهما »البيانات المالية«.

السياسات  تطبيق  على  تؤثر  قد  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  اإلدارة وضع  من  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  وفقا  المالية  البيانات  إعداد  يتطلب 
والمبالغ المدرجة لألصول واإللتزامات واإليرادات و المصروفات. تستند التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى مختلفة 
يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي تشكل نتائجها أساس إصدار األحكام حول القيم الدفترية لألصول واإللتزامات التي لن تظهر بسهولة من 

مصادر أخرى. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إيضاح رقم 34.

المعايير والتعديالت والتفسيرات لمعايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة 20١7  )ب( 

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 قامت المجموعة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير 
والتي  بعملياتها  تتعلق  والتي  للمجلس  التابعة  )اللجنة(  الدولية  المالية  التقارير  لتفسيرات معايير  التطبيقية  واللجنة  )المجلس(  الدولية  المحاسبية 

دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2017.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 7 بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح  •

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 12 ضرائب الدخل: إدراج األصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة   •

دورة التحسينات السنوية من 2014 إلى 2016   •

تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 12 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح في معيار   o
التقرير المالي الدولي 12

لم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى أية تغييرات رئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة ولم تؤثر على المبالغ التي تم بيانها للسنة 
الحالية والفترات السابقة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

2 -ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 2-١ أساس اإلعداد )تابع(

المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ  )ج( 

المالية للمجموعة ولكن  البيانات  التي قد تؤثر على  الدولية  المحاسبة  التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير  الجديدة  المعايير والتعديالت 
ليست إلزامية بعد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017:
معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية  •

معيار التقرير المالي الدولي 15 اإليرادات الناتجة من عقود مبرمة مع عمالء  •
معيار التقرير المالي الدولي 16 عقود اإليجار  •

معيار التقرير المالي الدولي 17 عقود التأمين  •
تحويالت عقارات استثمارية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 40  •

دورة التحسينات السنوية من 2014 إلى 2016 )الصادرة في ديسمبر 2016(  •
معيار التقرير المالي الدولي 1 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى - حذف اإلعفاءات قصيرة األجل للمتبنين للمرة األولى  o
معيار المحاسبة الدولي 2٨: اإلستثمارات في الشركات الشقيقة والمشاري�ع المشتركة - توضيح بأن قياس المنشآت الُمستثمر في�ها   o

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل هو خيار إستثمار على أساس اإلستثمار
لجنة تفسير معيار التقرير المالي الدولي 22 معامالت العمالت األجنبية واإلعتبار المسبق  o

لجنة تفسير معيار التقرير المالي الدولي 23 عدم اليقين من معالجة ضريبة الدخل إلعفاءات المتبنين ألول مرة.  o

إن المعايير والتفسيرات األخرى الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح إلزامية بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا من 
قبل المجموعة، ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة.

المالية للمجموعة ولكن  البيانات  التي قد تؤثر على  الدولية  المحاسبة  التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير  الجديدة  المعايير والتعديالت 
ليست إلزامية بعد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية:

سوف تطبق المجموعة معيار التقرير المالي الدولي 9 بتاريخ 1 يناير 201٨ ولن تقوم بإعادة بيان معلومات المقارنة وفقًا إلرشادات معايير التقارير المالية 
الدولية. إن معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية الصادر في يوليو 2014، يحل محل معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: اإلعتراف 
االئتمانیة  الخسارة  نموذج  بما في ذلك  المالیة،  األدوات  تصنیف وقیاس  بشأن  لة  ُمعدَّ إرشادات   9 الدولي  المالي  التقرير  یتضمن معيار  والقياس. 
المتوقع الجدید لحساب انخفاض قیمة الموجودات المالیة والمتطلبات العامة الجدیدة لمحاسبة التحوط. كما أنه يقدم توجي�هات بشأن اإلعتراف 

وإلغاء اإلعتراف باألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي 39.

المتطلبات الرئيسية لمعيار التقرير المالي الدولي 9:
إن كافة األصول المالية المدرجة التي تقع في نطاق معيار التقرير المالي الدولي 9 يتطلب قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.   •
وعلى وجه التحديد، إن استثمارات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال ي�هدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي لها تدفقات 
نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين وفائدة على أصل المبلغ القائم يتم قياسها عامًة بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية 
الالحقة. إن أدوات الدين التي يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتم تحقيقه سواء من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
وبي�ع األصول المالية والتي لها شروط تعاقدية تؤدي إلى تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على 
المبلغ األصلي القائم، يتم قياسها عامًة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم قياس جمي�ع استثمارات الدين األخرى واإلستثمارات 
في األسهم بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. باإلضافة إلى ذلك، وبموجب معيار التقرير المالي الدولي 9، يجوز للمنشآت 
القيمة العادلة لإلستثمارات في األسهم )غير المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل  التغيرات الالحقة في  إجراء خيارات غير قابلة لإللغاء لعرض 

المحتمل المعترف بها من قبل المشتري في دمج األعمال( في الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج عامًة إيرادات توزيعات األرباح في بيان الدخل.
فيما يتعلق بقياس اإللتزامات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فإن معيار التقرير المالي الدولي 9 بأن مبلغ التغيير في   •
القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام يتطلب عرضه في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج 
هذه التغييرات في الدخل الشامل اآلخر سيؤدي إلى تكوين أو زيادة عدم تطابق المحاسبة في بيان الدخل. ال یتم الحقا إعادة تصنیف التغیرات 
في القیمة العادلة المنسوبة إلی مخاطر االئتمان للمطلوبات المالیة إلی بيان الدخل . وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 39، يتم عرض كامل التغير في 

القيمة العادلة لإللتزامات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان الدخل.
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التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

2 -ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

  2-١ أساس اإلعداد )تابع(

فيما يتعلق بانخفاض قيمة األصول المالية، يتطلب معيار التقرير المالي الدولي 9 نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة، مقابل نموذج الخسارة   •
اإلئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 39. يتطلب نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة من المنشأة محاسبة الخسارة اإلئتمانية 
المتوقعة والتغيرات في تلك الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. 

وبعبارة أخرى، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان.
الدولي 39.  المحاسبة  المتاحة حاليًا في معيار  التحوط  آليات محاسبة  الثالثة من  باألنواع  الجديدة  العامة  التحوط  تحتفظ متطلبات محاسبة   •
وبموجب معيار التقرير المالي الدولي 9، تم األخذ بمزيد من المرونة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط  وتحديًدا توسي�ع أنواع األدوات 
المؤهلة ألدوات التحوط وأنواع مكونات المخاطر للبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك، تم إصالح اختبار الفعالية 
اإلفصاح  إدخال متطلبات  تم  التحوط. كما  لفعالية  بأثر رجعي  تقييم  إجراء  الضروري  يعد من  لم  االقتصادية«. كما  »العالقة  بمبدأ  واستبداله 

المعززة حول أنشطة إدارة المخاطر في المنشأة. 
تنوي المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب وسوف لن تقوم بإعادة بيان معلومات المقارنة. وبشكل عام، ال تتوقع   
المجموعة أي تأثير جوهري على بيان مركزها المالي وحقوق المساهمين باستثناء تأثير تطبيق متطلبات التصنيف وانخفاض القيمة بمقتضى 
معيار التقرير المالي الدولي 9. يستند هذا التقييم إلى المعلومات المتاحة حاليًا  وقد يخضع للتغيرات الناشئة عن معلومات معقولة وداعمة 

أخرى يتم إتاحتها للمجموعة في سنة 201٨ عندما سوف تتبنى  المجموعة معيار التقرير المالي الدولي 9. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١5 الخاص »بإيرادات ناتجة من عقود مبرمة مع عمالء«

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2014 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم »15« »اإليرادات من العقود مع العمالء« على أن يسري 
تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 201٨ مع السماح بالتطبيق المبكر. يحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 15 مبادئ االعتراف باإليرادات الناتجة من العقود 
المبرمة مع العمالء ويضع نموذًجا مكون من خمس خطوات لذلك. وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 سيتم االعتراف باإليرادات وقت نقل 
المعيار مجموعة  المقابل للبضاعة والخدمات عند نقل ملكيتها. كما يحدد  المبلغ  الملكية في  البضائع والخدمات في حدود مقدار حق ناقل  ملكية 

شاملة من متطلبات االفصاح فيما يتعلق بطبيعة وحجم وتوقيت االيرادات وعدم التأكد من االيرادات وتدفقاتها النقدية من العمالء.

قامت اإلدارة بتحديد األمور أدناه التي يكون لالعتراف باإليرادات الرئيسية والتغيرات المحاسبية األخرى وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 
أثًرا في البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

هواتف مدعومة

تقدم المجموعة هواتف مدعومة لعمالئها باإلضافة إلى خدمات االتصاالت المتنقلة، ويتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 15 من الشرکات 
توزي�ع السعر التعاقدي للمعاملة على كل التزام أداء محدد وذلك على أساس سعر البي�ع النسبي لكل التزام أداء بشكل مستقل. ذلك سيؤدي بدايًة 
إلى تخصيص مبالغ أكبر من اإليراد على الهواتف المدعومة وكذلك سيؤدي إلى وجود فروق بين اإليرادات المفصح عنها والمبالغ المفوترة وكذلك 

انخفاض في متوسط إيرادات كل مستخدم من الخدمات األخرى.

محاسبة المحفظة

تبرم المجموعة عقود مع العمالء ذات خصائص مماثلة. وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، يمكن للمنشأة أن تختار تطبيقها على محفظة 
من العقود أو إلتزامات األداء ذات الخصائص المماثلة إذا كانت النتيجة ال تختلف بشكل مادي عن محاسبة كل عقد على حدة من خالل:

تقييم البنود التي تشكل محفظة مع مراعاة، على سبيل المثال، أثر مختلف العروض والفترات الزمنية والمواقع الجغرافية وتعديالت العقود  •
تحديد بشكل دوري ما إذا كان نهج المحفظة يعطي نتيجة مختلفة بشكل مادي  •

ممارسة أحكام لتحديد متى يكون نهج المحفظة مناسًبا، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت أي اتفاقيات خاصة بالعميل ستكون مؤهلة.  •
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - 2

أساس اإلعداد )تابع(  ١-2

حقوق الترقية

تقدم المجموعة حقوق ترقية مبكرة للحصول على خدمات إضافية. ويتطلب ذلك من المجموعة أن تحدد طريقة المحاسبة، بما في ذلك ما إذا كان 
قد تم منح حق مادي للعميل وإذا كان لهذا الحق أثًرا في سعر المعاملة وإذا كانت محاسبة تعديل العقد تنطبق أو إذا كانت المبالغ المتنازل عنها 
تمثل حافًزا إلبرام عقد جديد. إن الحق المادي هو خيار الحصول على سلع أو خدمات إضافية بسعر ال يعكس سعر البي�ع المستقل للسلعة أو الخدمة 

ويعتبر التزاًما منفصاًل لألداء.

الخصومات الممنوحة بهدف االحتفاظ بالعمالء

إذا لم تكن الخصومات المتعلقة باالحتفاظ بالعميل منصوص علي�ها صراحة في العقد، فإن الممارسة التجارية المتعارف علي�ها يمكن أن تعني أن العوض 
النقدي الثابت متغير في جوهره. وبدال من ذلك، يمكن النظر إلى هذه الخصومات كتعديالت على العقد. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
15 إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان الخصم يمثل عوض نقدي متغير أم تعديل للعقد. وسيتطلب ذلك حكًما وقد يؤثر في توقيت االعتراف باإليرادات. 
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 تقييم ما إذا كانت العروض الترويجية للعمالء الحاليين هي تعديالت على عقود أو معامالت تسويقية 

وكذلك وضع أنظمة وإجراءات قادرة على تتبع ورصد جمي�ع الخصومات واالمتيازات والعروض الترويجية الممنوحة للعمالء.

عنصر التمويل الهام

إذا كان بإمكان العميل الدفع مقابل المعدات المشتراة طيلة فترة ما بالتزامن مع االستفادة من خدمات الشبكة، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 15 يتطلب ممارسة أحكام لتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام. إذا كان كذلك، فيجب تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية 

لألموال.

العموالت وتكاليف العقود األخرى

وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، سيتم تأجيل بعض التكاليف اإلضافية المتكبدة في الحصول على عقد مع عميل في بيان المركز المالي 
المجمع ويتم إطفاؤها بالتوافق مع إثبات اإليراد بموجب العقد ذي الصلة. وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى االعتراف في وقت الحق بمبالغ بعض 
العموالت المستحقة لمتعاملين وموظفين تابعين لطرف ثالث. غير أن المنشأة قد تختار إطفاء تكاليف شراء العقد دفعة واحدة إذا كانت فترة إطفاء 

األصل الناتج سنة واحدة أو أقل.

خيارات االنتقال من تطبيق معيار دولي إلى معيار آخر

المرحلة في بداية أقرب فترة مقارنة.  المقارنة وتعديل األرباح  أرقام  بأثر رجعي، وذلك بتعديل  المالية رقم 15  للتقارير  الدولي  المعيار  يمكن تطبيق 
وكبديل آخر، يمكن اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 اعتباًرا من تاريخ بدء التطبيق، وذلك عن طريق تعديل األرباح المرحلة في سنة التقرير 

األولى )نهج األثر التراكمي(.

للتطبيق  المبدئي  للتطبيق  التراكمي  باألثر  المجموعة سوف تعترف  التراكمي، مما يعني أن  المعيار باستخدام طريقة األثر  اعتماد  المجموعة  تعتزم 
األولي لهذا المعيار كتسوية للرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة لفترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق األولي. إن المجموعة بصدد تحليل أثر 
االنتقال في التطبيق وسيتم اإلفصاح عن أثره في أول معلومات مالیة مرحلية كما في 31 مارس 201٨ والتي سوف تعكس أثر تطبيقه اعتباًرا من تاريخ 

السريان.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١6 الخاص »بعقود اإليجار«

في يناير 2016، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 »عقود اإليجار« على أن يسري مفعوله على الفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 للمستأجرين كيفية المحاسبة عن غالبية عقود اإليجار الواقعة 
ضمن نطاق المعيار وذلك بنفس طريقة المحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17 »عقود اإليجار«. يتطلب هذا 
المعيار من المستأجرين االعتراف بـ »األصل المنطوي على حق استخدام« وااللتزام المالي المقابل له في الميزانية العمومية. ويتم إطفاء األصل على 
مدار مدة عقد اإليجار ويتم قياس االلتزام المالي بالتكلفة المطفأة. أما بالنسبة للمؤجرين فقد أبقى هذا المعيار على طريقة محاسبة المؤجر كما هي 
في معيار المحاسبة الدولي رقم 17 دون تغيير. إن المجموعة بصدد تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 في بياناتها المالية المجمعة.
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أساس اإلعداد )تابع(  ١-2

2-2-١  الشركات التابعة 

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2017. يتم تحقيق السيطرة عندما تتعرض 
العوائد من خالل  تلك  التأثير على  قادرة على  وتكون  بها،  المستثمر  الجهة  الناتجة من شراكتها مع  المتغيرة  للعوائد  لدي�ها حقوق،  أو  المجموعة، 

سلطتها على الجهة المستثمر بها. على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الجهة المستثمر بها فقط في حال توافر لدى المجموعة ما يلي:
السلطة على الجهة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تعطي�ها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر في�ها(؛  •

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

عندما يكون للمجموعة أقل من أكثرية التصويت أو حقوق مماثلة في الجهة المستثمر بها، تأخذ المجموعة في عين اإلعتبار جمي�ع الحقائق والظروف 
ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لدي�ها سلطة على الجهة المستثمر بها، متضمنًة:

الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛  •
الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛  •

حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة.  •

تقوم المجموعة بإعادة تقييم سواء ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر بها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى أن هناك تغييرات في واحد 
أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة 
السيطرة على الشركة التابعة. إن األصول واإللتزامات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في بيان 

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

تنسب المنشأة  بيان الدخل ، وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة، حتى ولو نتج 
عن هذا رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. 

يتم  للمجموعة.  المحاسبیة  السیاسات  المحاسبیة مع  لتتماشی سیاساتھا  التابعة  للشرکات  المالیة  البیانات  إجراء تعدیالت علی  یتم  الضرورة،  عند 
استبعاد جمي�ع األصول واإللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل 

عند التجمي�ع. 

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

إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة، فإنها ستقوم:
بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنًة الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة؛  •

بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛  •
بإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛  •

اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛  •
اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛  •
اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛  •

إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح غير الموزعة، حسب   •
االقتضاء، كما سيكون مطلوبًا في حال قامت المجموعة مباشرًة بالتصرف باألصول أو االلتزامات ذات الصلة.

يتم إدراج اإلستثمار في الشركات التابعة في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم بالتكلفة ناقصًا إنخفاض القيمة، إن وجد.
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المعامالت مع الحصص غير الُمسيِطرة   2-2-2

تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع مساهمي المجموعة. وبالنسبة للمشتريات من الحقوق غير المسيطرة، يتم 
تسجيل الفرق بين أي سعر مدفوع والحصة ذات الصلة التي تمت حيازتها للقيمة الدفترية لصافي أصول شركة تابعة في حقوق المساهمين.  كما يتم 

تسجيل أرباح أو خسائر استبعادات الحقوق غير المسيطرة في حقوق المساهمين. 

عندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم، تتم إعادة قياس أية حصص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة، مع ادراج التغيير في القيمة الدفترية 
في الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أية مبالغ أدرجت سابقًا ضمن دخل شامل آخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو قامت المجموعة 
مباشرة باستبعاد األصول وااللتزامات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي أدرجت سابقًا في دخل شامل آخر تم إعادة تصنيفها كأرباح أو خسائر.

إستثمار في شركات شقيقة والمشاري�ع المشتركة   3-2-2

والتشغيلية  المالية  السياسة  قرارات  المشاركة في  الهام هو صالحية  التأثير  تأثيرًا هامًا.  المجموعة  علي�ها  تمارس  منشأة  الشقيقة هي  الشركة  إن 
للمنشأة المستثمر بها، ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

إن األمور التي تم إتخاذها في عين اإلعتبار من أجل تحديد التأثير الهام أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات 
التابعة. يتم محاسبة إستثمارات المجموعة في شركاتها الشقيقة وذلك بإستخدام طريقة حقوق الملكية.

وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمارات في الشركة الشقيقة مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار من أجل إدراج التغيرات 
في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الشقيقة منذ تاريخ اإلستمالك. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الشقيقة ضمن القيمة الدفترية 

لإلستثمار، وهي ال يتم إطفاؤها وال يتم إختبارها بشكل فردي إلنخفاض القيمة.

يعكس بيان الدخل حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة. يتم إدراج أي تغيير في بنود الدخل الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر 
بها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير تم إدراجه مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الشقيقة، 
تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أية تغييرات، عندما يكون ذلك قابل للتطبيق، في بيان التغيرات في حقوق المساهمين. يتم استبعاد المكاسب 

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

يظهر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة بشكل واضح في بيان الدخل خارج األرباح التشغيلية، ويمثل الربح أو الخسارة بعد 
خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الشقيقة.

المحاسبية  السياسات  لجعل  تعديالت  إجراء  يتم  الضرورة،  عند  المجموعة.  تقرير  إعداد  فترة  الشقيقة في ذات  للشركة  المالية  البيانات  إعداد  يتم 
تتماشى مع تلك السياسات التي تتبناها المجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض القيمة على استثماراتها في شركاتها الشقيقة. في 
تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن االستثمار في الشركة الشقيقة قد انخفضت قيمتها. إذا كان هناك مثل 
هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب إنخفاض القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الشقيقة وقيمها الدفترية، ثم تدرج 

الخسارة على أنها »حصة من أرباح شركة شقيقة« في بيان الدخل.

عند فقدان التأثير الهام على الشركة الشقيقة، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي إستثمار محتفظ به بقيمته العادلة. أي فرق بين القيمة الدفترية 
للشركة الشقيقة عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصالت من البي�ع يتم إدراجه في بيان 

الدخل.

الترتيب المشترك هو ترتيب تعاقدي يعطي طرفين أو أكثر سيطرة مشتركة. إن السيطرة المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة على 
التي تتقاسم السيطرة. إن المشروع  اتخاذ قرار بشأن انشطة ذات الصلة موافقة إجماعية من األطراف  الترتيب، وهو موجود فقط عندما يتطلب 
المشترك هو ترتيب مشترك بحيث يكون للطرفين اللذين لهما السيطرة المشتركة على الترتيب لهما حقوق في صافي أصول الترتيب. تدرج المجموعة 

حصصھا في المشاری�ع المشترکة وحساباتھا باستخدام طریقة حقوق الملکیة.

في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم، يدرج اإلستثمار في الشركات الشقيقة والمشاري�ع المشتركة بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القيمة، إن وجد.
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إندماج األعمال والشهرة   4-2-2

يتم محاسبة إندماج األعمال باستخدام طريقة اإلستحواذ. يتم قياس تكلفة اإلستمالك كإجمالي العوض المقاس بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستمالك 
المنشأة  في  المسيطرة  غير  الحصص  قياس  سواء  إندماج  عملية  كل  في  المجموعة  تختار  المشتراة.  المنشأة  في  مسيطرة  غير  حصص  أي  ومبلغ 
المشتراة بالقيمة العادلة أو بحصة تناسبية من صافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المشتراة. يتم قيد التكاليف المتعلقة باإلستمالك كمصروف 

عند تكبدها وتدرج ضمن إيرادات أخرى/ المصروفات اإلدارية.

عندما تستحوذ المجموعة أعمال، تقوم بتقييم األصول واإللتزامات المالية المضمونة للتصنيف والتسمية المناسبة وفقًا للشروط التعاقدية والظروف 
االقتصادية والظروف المعنية كما في تاريخ اإلستحواذ. وهذا يشمل فصل المشتقات المتضمنة عن العقود األساسية من قبل المنشأة المشتراة.

في حال يتم تحقيق إندماج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس أي حصة حقوق ملكيتها المحتفظ بها سابقًا بالقيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ ويتم 
إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان الدخل. ومن ثم يتم أخذها في عين اإلعتبار في تحديد الشهرة.

إن أي عوض محتمل سيتم تحويله من قبل المنشأة المشترية سيتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. العوض المحتمل المصنف كأصل أو 
إلتزام وهو أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس، يتم قياسه بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة 
العادلة يتم إدراجها سواء في إما الربح أو الخسارة أو كتغير في الدخل الشامل اآلخر. في حال العوض المحتمل ليس ضمن نطاق معيار المحاسبة 
الدولي 39، فيتم قياسه وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المناسبة. العوض المحتمل الذي يتم تصنيفه كحقوق ملكية ال يعاد قياسه ويتم محاسبة 

التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.

يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة، كونها تمثل الزيادة في مجموع العوض المحول والمبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة، وأي حصص محتفظ بها 
تتجاوز مجموع  المستملكة  العادلة لصافي األصول  القيمة  المضمونة. في حال  للتحديد واإللتزامات  القابلة  المستملكة  سابقًا، على صافي األصول 
العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم، سواء قد حددت بشكل صحيح كافة األصول المستملكة وجمي�ع اإللتزامات المضمونة وتقوم بمراجعة 
اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إدراجها في تاريخ اإلستحواذ. في حال عملية إعادة التقييم ال تزال تنتج زيادة القيمة العادلة لصافي 

األصول المستحوذة على مجموع العوض المحول، بعد ذلك يتم إدراج المكسب في بيان الدخل.

المكتسبة من  الشهرة  القيمة،  انخفاض  اختبار  انخفاض قيمة متراكمة. لغرض  ناقصًا أي خسائر  بالتكلفة  الشهرة  يتم قياس  المبدئي،  بعد االعتراف 
إندماج األعمال، من تاريخ اإلستحواذ، يتم تخصيصها لكل من وحدات توليد النقد للمجموعة التي يتوقع أن تستفيد من اإلندماج، بصرف النظر سواء 

األصول أو اإللتزامات األخرى للمنشاة المشتراة يتم تخصيصها لتلك الوحدات.

حيث تم تخصيص الشهرة إلى وحدة توليد النقد وتم إستبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة يتم إدراجها 
بالقيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من اإلستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيم 

النسبية للعملية المستبعدة وجزء من وحدة توليد النقد المحتفظ بها.

التقارير القطاعية   3-2

إيرادات ويتكبد مصروفات، بما في ذلك  التي من خاللها قد يحقق  التجارية  الكيان؛ الذي يمارس األنشطة  التشغيلي هو أحد مكونات  القطاع  إن 
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى بذات الكيان، والتي يقوم المسؤول الرئيسي عن قرارات التشغيل في الكيان بفحص 
نتائج تشغيلها بانتظام التخاذ قرارات بشأن الموارد التي تخصص الى القطاع وتقييم األداء الخاص به؛ كما تتوفر له بشكل منفصل معلومات مالية عنه. 
السياسات المحاسبية للقطاعات التي يتم عمل تقارير عنها، هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح  2. إن تحديد القطاعات 

والتقارير مبينة في اإليضاح 35.
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2-4 إيرادات 

تتمثل اإليرادات في العائد من الهاتف الثابت والنظام العالمي للهاتف النقال واإلنترنت والتليكس والبرقيات وتأجير المعدات والمبالغ الناشئة عن 
بي�ع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة. إن إيرادات الخطوط الثابتة والنظام العالمي 

للهاتف النقال وخدمات اإلنترنت يتم إدراجها عند تقديم الخدمة وبالصافي بعد الخصومات والتخفيضات المسموح بها.

ترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أساس نسبة الوقت المستغرق والتركيب الفعلي لمعدات االتصاالت على التوالي.

تدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقًا كإيرادات استنادا إلى االستخدام الفعلي للهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة 
مسبقًا المباعة.

وتحتسب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المستخدم من الهواتف العمومية  والبطاقات المدفوعة مقدما كإيرادات مؤجلة. تدرج إيرادات ومصاريف 
الربط البيني عند تأدية الخدمات، وتدرج إيرادات اشتراكات البث  التلفزيوني عبر الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.

تمنح حوافز إلى العمالء بطرق مختلفة وتعرض على العمالء عادة عند توقي�ع عقد جديد أو كجزء من عرض ترويجي. وعندما تقدم هذه الحوافز عند 
توصيل الخدمة للعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل حالي، يتم تأجيل اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمتعلق بالمنتجات الترويحية 

األخرى المقدمة إلى العميل كجزء من نفس الترتيبات ويتم إدراجها طبقا ألداء المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز.

في حالة ترتيبات اإليرادات التي تشمل أكثر من منتج ترويجي واحد، يتم توزي�ع مقابل الترتيبات على كل منتج اعتمادا على القيمة العادلة لكل عنصر 
منفرد. وتحدد المجموعة بشكل عام القيمة العادلة للعناصر الفردية اعتمادا على األسعار التي يتم بها البي�ع عادة لكل منتج على حدة.

يتم تسجيل إيرادات الفوائد على أساس التوزي�ع الزمني باستخدام طريق العائد الفعلي، كما يتحقق اإليراد من توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في 
استالم دفعات األرباح.

2-5   اإليجارات  

يتم تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية عندما يتم تحويل كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى المستأجر، بناءا على شروط عقد اإليجار. في حين 
ان جمي�ع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية.

المجموعة كمؤجر

يتم إدراج اإليراد  الناتج عن منح حق اإلستخدام الغير قابل لإللغاء على الكابالت البحرية المصنفة كإيجار تمويلي في وقت التسليم وموافقة العميل. 
ويتم إدراج تكلفة حق اإلستخدام غير قابل لإللغاء بقيمة صافي إستثمارات المجموعة في اإليجارات. 

يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب االيجارات التمويلية االخرى  كذمم مدينة بقيمة صافي استثمارات المجموعة في اإليجارات. 
يتم توزي�ع إيرادات التأجير التمويلي على الفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم في مجال التأجير.

اإليرادات من بي�ع طاقة اإلرسال للكابالت األرضية والبحرية يتم إدراجها على أساس مبدأ القسط الثابت خالل فترة العقد.

التكاليف المبدئية المباشرة  الزمنية لإليجار المعني. ويتم إضافة  الثابت على الفترة  التأجير التشغيلي يتم إدراجها بإستخدام طريقة القسط  إيرادات 
المتكبدة في التفاوض وإجراء الترتيبات المتعلقة بالتأجير التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وتدرج على اساس مبدأ القسط الثابت خالل 

فترة التأجير.

المجموعة كمستأجر

يتم تحميل مبالغ اإليجار المستحقة بموجب التأجير التشغيلي إلى قائمة الدخل بمبدا القسط الثابت خالل فترة التأجير المعني . المنافع المستحقة 
لالستالم والمستلمة كحوافز للدخول في تأجير تشغيلي يتم توزيعها أيضا على أساس القسط الثابت على مدة التأجير.
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تكاليف اإلقتراض  6-2

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة باإلستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة األصل. يتم االعتراف بتكاليف االقتراض 
كمصاريف في الفترة التي تكبدت في�ها فيما عدا مقدار ما يتم رسملته. يتم إدراج تكاليف اإلقتراض باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي. إن معدل 
الفائدة الحقيقي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة إللتزام مالي وتخصيص مصروف الفوائد على مدى الفترة المتعلقة. إن معدل الفائدة الحقيقي 

هو المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية بصورة صحيحة من خالل العمر المتوقع لإلقتراضات.  

العمالت األجنبية  7-2

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

يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. أرباح أو خسائر 
الفعال  الفائدة  تتم تسويتها بمعدل  الفترة والتي  بداية  الُعماني في  بالريال  المهلكة  التكاليف  بين  الفرق  المالية هي  البنود  العمالت األجنبية في 
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  الفترة.  تدرج  الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية  والدفعات خالل 
الناتجة من تسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لألصول وااللتزامات النقدية بالعمالت 
تغطية صافي  وأدوات  نقدية مؤهلة  تدفقات  تغطية  كأدوات  آخر  تأجيلها في دخل شامل  تم  ما  إذا  باستثناء  الشامل،  الدخل  قائمة  األجنبية في 

االستثمار.

الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ تحديد  يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة إلى 
القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
أو الخسائر في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل األسهم المصنفة كمتاحة 

للبي�ع في دخل شامل آخر.

عند التوحيد، يتم تحويل األصول واإللتزامات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي وبنود بيان 
الدخل يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة عن التحويل ألجل التوحيد في اإليرادات 
الشاملة األخرى. عند بي�ع كيان أجنبي، المبلغ المتراكم المؤجل الوارد في حقوق المساهمين المتعلق بتلك العملية األجنبية المعينة يتم إدراجه في 
بيان الدخل تحت مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل األخرى. إن أي شهرة ناتجة عن اقتناء عملية أجنبية وأية تعديالت القيمة العادلة 
للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ويتم تحويلها بسعر 

اإلقفال.

يتم تحويل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركات التابعة والشقيقة للمجموعة )شركات المجموعة ( والتي يتم احتسابها كشركات تعمل 
في اقتصادات ذات تضخم مفرط والتي لها عمالت فعالة مختلفة عن عملة العرض للمجموعة إلى عملة العرض للشركة األم المباشرة  وفقا ألسعار 
الصرف السائدة في تاريخ التقرير. وبما أن عملة العرض للمجموعة هي تلك التي تتعلق باقتصاد غير مفرط في التضخم، فإن مبالغ المقارنة لمؤسسة 

المجموعة ال يتم تعديلها بسبب التغيرات في مستوى األسعار أو أسعار الصرف في السنة الحالية.

2-8      الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم و خسائر انخفاض القيمة  المحددة إن وجدت. يتم رسملة المصروفات 
المتكبدة إلحالل أحد مكونات بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المحتسبة والتى يتم المحاسبه عنها بشكل منفصل، متضمنة مصروفات الفحص 
الرئيسي والعمرة الشاملة. يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند من بنود الممتلكات 

واآلالت والمعدات ويمكن قياسها بشكل موثوق. يتم إدراج كل المصروفات االخرى بقائمة الدخل  كمصروف عند تكبدها.
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2-8      الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(

يتم شطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على أقسـاط متسـاوية على مدى األعمـار اإلنتاجية المتوقعة لألصول ، األعمار اإلنتاجية المقدرة هي :

سنوات
50-3 مباني وتحسينات على عقارات مستأجرة
20-3 معدات اإلتصاالت
10-٨ طائرات
5-3 أثاث ومعدات مكتبية

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

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

األصول المحتفظ بها بموجب اإليجار التمويلي يتم استهالكها على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لها وذلك على نفس اساس االصول المملوكة أو وفقا 
لشروط اإليجار المعني أي�هما اقل.

ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الى ان يتم تحويلها إلى األصول الثابتة عندما تصبح األصول جاهزة لالستخدام. يتم إختبار األعمال 
الرأسمالية قيد التنفيذ إلنخفاض القيمة إن وجد.  

المتوقع  القيمة  الى  فورا  قيمها  تخفيض  يتم  ذلك  ،عند  األصل  ذلك  عن  استردادها  المقدر  القيمة  من  أكبر  لألصل  الدفترية  القيمة  تكون  عندما 
استردادها .

يتم إعادة عرض األصول في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع عن طريق تطبيق التغير في المؤشرات العامة لألسعار اعتباًرا من تاريخ االقتناء حتى 
تاريخ فترة التقرير الحالية. يستند احتساب استهالك هذه األصول إلى المبالغ المعاد عرضها. 

2-9 األصول غير الملموسة

األصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل يتم قياسها عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. تتضمن األصول غير الملموسة رسوم ترخيص االتصاالت 
وعقود وعالقات العمالء وحقوق االستخدام غير القابلة لإلبطال والقفليات وحقوق استغالل برامج حاسب آلي.

 تكلفة األصول غير الملموسة المقتناة من عملية إندماج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ اإلقتناء. عقب اإلثبات المبدئي، تدرج األصول غير 
الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة إلنخفاض القيمة. األصول المولدة داخليا غير الملموسة، باستثناء تكاليف التطوير 

المرسملة، ال يتم رسملتها وينعكس المصروف ذات الصلة في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم في�ها تكبد المصروف.

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

األصول غير الملموسة بأعمار إنتاجية محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتصادية ويتم تقدير إنخفاض القيمة حينما يوجد هناك دليل 
بأن األصول غير الملموسة يجوز أن تنخفض قيمتها. فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة بأعمار إنتاجية محددة يتم مراجعتهما على 
األقل في نهاية كل سنة مالية. التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في 
األصل يتم محاسبتها بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، كما هو مناسبًا، ويتم معاملتها كتغييرات في التقديرات المحاسبية. مصروف اإلطفاء على األصول 

غير الملموسة باألعمار المحدودة يتم إدراجها في بيان الدخل في فئة المصروف المتمشي مع وظيفة االصول غير الملموسة.
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التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

2-9 األصول غير الملموسة )تابع(

األصول غير الملموسة بأعمار إنتاجية غير محددة يتم إختبارها إلنخفاض القيمة سنويًا إما فرديًا أو على مستوى وحدة التوليد النقدي. إن مثل تلك 
الموجودات غير الملموسة ال يتم إطفاؤها. األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بأعمار غير محددة يتم مراجعتها سنويًا لتحديد سواء أن تقييم 
األعمار غير المحددة يستمر قائمًا. في حال ليس قائمًا، فإن التغيير في تقييم األعمار اإلنتاجية من غير محددة إلى محددة يتم إجراؤه على أساس 

مستقبلي.

األرباح أو الخسائر الناشئة من إلغاء اإلعتراف باألصل غير الملموس يتم قياسها كالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم 
إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل. 

اإلطفاء 

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

من 4 الى 25 سنةالتراخيص
من 4 إلى 5 سنواتعقود وعالقات العميل

من 3 الى 5 سنواتالبرامج

المخزون  ١0-2

أو متوسط  أواًل  الصادر  أواًل  الوارد  التكلفة على أساس  أقل، وتحدد  أي�هما  للتحقق  القابلة  القيمة  أوصافي  التكلفة  المخزون وفقًا لسعر  تقييم  يتم 
التكلفة المرجح حسب المالئم وتتضمن المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين، إن القيمة الصافية القابلة للتحقق 
هي ألسعار التي يمكن عندها بي�ع المخزون في سياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة البيعية. يتم تكوين مخصص عندما يكون ضروريا للمخزون 

المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

األدوات المالية  ١١-2

االدوات المالية غير المشتقة )أ( 

تدرج المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاريخ نشأتها. وتدرج كافة االصول المالية االخرى )متضمنة االصول المصنفة بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة( مبدئيا بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية . 

يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو جزء من مجموعة من أصول مالية مشابه( في الحاالت التالية:
حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتهت.  •

قامت المجموعة بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون   •
تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب »تمرير من خالل«، وإما

-  قد قامت المجموعة بتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع األصول، أو   
-  لم تقم المجموعة بتحويل كما لم تحتفظ جوهريًا بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول، ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على األصول.  

حينما تكون المجموعة قد قامت بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو أبرمت ترتيب »تمرير من خالل«، ولم تقم بتحويل 
كما لم تحتفظ جوهريًا بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول، كما لم تقم بتحويل الرقابة والسيطرة على األصول، يتم إدراج األصول إلى مدى مشاركة 
المجموعة المستمرة في األصول. في هذه الحالة، فإن المجموعة تدرج أيضًا اإللتزامات المرتبطة. يتم قياس األصل المحول واإللتزام المرتبط على 
أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي قد إحتفظت المجموعة بها. يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصول المحولة، 

بالقيمة األقل بين القيمة الدفترية األصلية لألصل والحد األقصى لمقدار العوض الذي يمكن أن يتطلب من المجموعة سداده.
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

2 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  

األدوات المالية )تابع(  ١١-2

االدوات المالية غير المشتقة )تابع( )أ( 
تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالية بصافي  قيمها المعروضة بقائمة المركز المالي فقط و بشرط ان يكون لدى المجموعة حق     

قانوني في مقاصة المبالغ وتكون لدي�ها النية في السداد بصافي القيمة او بي�ع األصل وسداد اإللتزام في الوقت ذاته.          

تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة  وفقا لألنواع التالية  :

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

األصول المالية واإللتزامات المالية المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند اإلعتراف المبدئي. يجوز أن تعين اإلدارة 
فقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي عندما يتم استيفاء المعايير التالية، ويتم تحديد التصنيف على أساس كل 

أداة على حدة:

إن التصنيف يلغي أو يخفف كثيرا من المعالجة غير المتناسقة التي قد تنشأ من قياس األصول أو اإللتزامات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر     -
علي�هم على أساس مختلف.

األصول واإللتزامات هي جزء من مجموعة من األصول المالية واإللتزامات المالية أو كلي�هما، التي تدار وأداؤها يتم تقييمه على أساس القيمة     -
العادلة، وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية االستثمار.

تحتوي األداة المالية على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية، التي تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدية التي من شأنها بخالف ذلك     -
تكون مطلوبة من قبل العقد.

تم تسجيل األصول المالية واإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة. 

يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة. تستحق الفوائد المحققة أو المتكبدة في إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد، على التوالي، وذلك باستخدام سعر الفائدة الفعلي، في 

حين يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما يتقرر الحق في الدفع.

استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

االستثمارات ذات دفعات ثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق محددة ويكون لدى المجموعة رغبة إيجابية والمقدرة  على االحتفاظ بها حتى االستحقاق، 
باستخدام معدل  المطفأة  بالتكلفة  االستحقاق  بها حتى  المحتفظ  االستثمارات  إدراج  يتم  االستحقاق.  بها حتى  كاستثمارات محتفظ  تصنيفها  يتم 
الفائدة الحقيقي بعد خصم أى خسائر انخفاض القيمة مع إدراج اإليرادات بطريقة العائد الفعلي. وتشتمل االصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق 

على ديون االوراق المالية.

القروض والذمم المدينة 

إن القروض والذمم المدينة هي أصول مالية ذات دفعات ثابتة او محددة والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط. ومثل تلك االصول يتم ادراجها 
مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إلي�ها اي تكاليف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد اإلدراج المبدئي ، تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها اي خسائر في االنخفاض في القيمة. تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في حكم النقد 

والذمم التجارية  والذمم المدينة االخرى. 

النقد و ما في حكم النقد 

يشتمل النقد وما في حكم النقد على األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي هي ليست 
معرضة لمخاطر هامة ناتجة عن التغير في  القيمة العادلة يتم استخدامها من قبل  المجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة االجل.
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التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

2 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  

األدوات المالية )تابع(  ١١-2

االدوات المالية غير المشتقة )تابع( )أ( 

األصول المالية المحتفظ بها للبي�ع

أنها  التي ال تصنف على  تلك  للبي�ع هي  أنها متاحة  المصنفة على  الدين. استثمارات األسهم  للبي�ع تشمل األسهم وسندات  المتاحة  االستثمارات 
محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يقصد بسندات الدين في هذه الفئة التي سيحتفظ بها لفترة غير محددة من الزمن 

ويمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.

بعد القياس المبدئي، يتم الحقًا قياس اإلستثمارات المالية المتاحة للبي�ع بالقيمة العادلة.

يتم إدراج األرباح والخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين )اإليرادات الشاملة األخرى( في التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 
للبي�ع. عندما يتم بي�ع اإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق إدراجها ضمن حقوق المساهمين يتم إدراجها في بيان الدخل ضمن اإليرادات 
الفعلي.  الفائدة  سعر  باستخدام  الفوائد  كإيرادات  إدراجها  يتم  للبي�ع  المتاحة  المالية  اإلستثمارات  تملك  أثناء  الفوائد  إيرادات  األخرى.  التشغيلية 
توزيعات األرباح المحققة أثناء تملك اإلستثمارات المالية المتاحة للبي�ع يتم إدراجها في بيان الدخل كإيرادات التشغيل األخرى عندما يتقرر حق الدفع. 
الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات يتم إدراجها في بيان الدخل ضمن انخفاض قيمة االستثمارات وإزالتها من التغير في القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة للبي�ع.

)ب( االلتزامات المالية غير المشتقة 

االقتراضات

تدرج  المتكبدة.   المعاملة  تكاليف  ناقصًا  المستلم(  للسعر  العادلة  )القيمة  إصدارها  حصيلة  وهي  العادلة  بالقيمة  مبدئي  بشكل  اإلقتراضات  تدرج 
اإلقتراضات الحقًا بالتكلفة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصًا تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل على مدار فترة اإلقتراضات 

بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

يتم ادراج االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للمجموعة أم لم تصدر ، بالتكلفة المطفأة.

)ج( االدوات المالية المشتقة 

تدرج االدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد االشتقاق ويعاد قياسها الحقًا بقيمها العادلة في تاريخ كل تقرير. وتدرج 
األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة الدخل فورا إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة وبالفعل كأداة تحوط ، في هذه الحالة ،  فإن وقت إدراجها في 

قائمة الدخل  يعتمد على طبيعة عالقة التحوط.

تعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو التزام غير متداول إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية لألداة تزيد عن 12 شهرًا  وليس من المتوقع 
أن يتم إدراجها أو بيعها خالل 12 شهرًا.

محاسبة التحوط 

عند بداية عالقة التحوط  يقوم الكيان  بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط واالمور التي يتم تحويطها مع أهداف إدارة المخاطر وإستراتيجيتها للقيام 
التحوط  أدوات  كانت  إذا  ما  بتوثيق  المجموعة  تقوم   ، االستمرار  مبدأ  أساس  على  التحوط  بداية  وعند  ذلك  إلى  باإلضافة  تحوط،  تعامالت  بعدة 

المستخدمة في عالقة التحوط تكون ذات فعالية كبيرة في مقابلة التغيرات في التدفق النقدي لالمور التي يتم تحويطها.
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

2 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  

األدوات المالية )تابع(  ١١-2

)ج( االدوات المالية المشتقة )تابع(

الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة لمقايضة سعر الفائدة والمخصص والذي يصلح كأداة تحوط  للتدفق النقدي ، فإنه  يتم تأجيله في حقوق 
المساهمين. األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفّعال يتم إدراجها مباشرة في بيان الدخل . 

إن المبالغ المؤجلة في حقوق المساهمين يتم إعادة إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة  في الفترات التي يتم في�ها إدراج البنود التي يتم تحويطها 
في بيان الدخل .

يتم إيقاف المحاسبة بمبدأ التحوط عند قيام المجموعة بفسخ عالقة التحوط أو انتهاء مدة أدوات التحوط أو بيعها أو إنهاؤها او ممارستها أو إذا 
لم تعد تستوف مبادئ محاسبة التحوط. أي أرباح أو خسائر متراكمة ومؤجلة في حقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق المساهمين ويتم 
إدراجها عندما يتم في النهاية إدراج عملية التنبؤ في بيان الدخل. في حالة أن عملية  التنبؤ لم تعد متوقعة الحدوث ، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية  

التي كانت مدرجة في حقوق الملكية يتم إدراجها فورًا في بيان الدخل.

األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البي�ع والعمليات المتوقفة  ١2-2

تصنف المجموعة األصول غير المتداولة ومجموعات اإلستبعاد كمحتفظ بها للبي�ع إذا كان سيتم استرداد قيمها الدفترية بشكل رئيسي من خالل 
للبي�ع  بها  المصنفة كمحتفظ  المتداولة ومجموعات اإلستبعاد  غير  الموجودات  يتم قياس هذه  المستمر.  بي�ع وليس من خالل االستخدام  معاملة 

بالقيمة األقل بين قيمها الدفترية والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البي�ع. 

تعتبر معايير التصنيف كمحتفظ بها للبي�ع على أنها قد تم إستيفاؤها فقط عندما يكون من المحتمل جدا البي�ع واألصول أو مجموعة اإلستبعاد متاحة 
للبي�ع الفوري في حالتها الحالية. تتطلب اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية البي�ع التي ينبغي أن تشير إلى أنه من غير المحتمل أن تغييرات كبيرة في البي�ع 
ستتم أو أن يتم سحب قرار البي�ع. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبي�ع، الذي ينبغي توقعه أن يكون مؤهاًل لإلدراج كبي�ع مكتمل خالل سنة واحدة من تاريخ 

إعادة التصنيف.

ال تستهلك وال تطفأ الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة حينما يتم تصنيفها كمحتفظة للبي�ع.

األصول واإللتزامات المصنفة كمحتفظ بها للبي�ع يتم عرضها بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي.

تؤهل المجموعة المستبعدة كعمليات متوقفة إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي كان إما قد تم إستبعاده، أو قد تم تصنيفه كمحتفظ به للبي�ع، و:
يمثل خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات؛  •

هو جزء من خطة منسقة واحدة إلستبعاد خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات أو؛  •
هو شركة تابعة تم تملكها حصريًا وذلك بهدف إعادة بيعها.  •

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في بيان 
الدخل الشامل.

يتم توفير إفصاحات إضافية في اإليضاح 3. تشمل جمي�ع اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية مبالغ للعمليات المستمرة، مالم يذكر غير ذلك.

انخفاض قيمة األصول    ١3-2

األصول غير المالية أ( 

تدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد أكبر من قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد 
أي�هما أكثر. ولتقدير القيمة عند االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية على  البي�ع  هي قيمته المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا تكاليف 
قيمته الحالية باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة المخصوم والذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر األصل  المحددة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  

انخفاض قيمة األصول  )تابع(  ١3-2

األصول غير المالية )تابع( أ( 

خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ بيان مركز مالي عن أي دالئل زيادة أو نقصان الخسائر أو إذا لم تعد هناك 
خسائر. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير المستخدم لتحديد القيمة التي يمكن استردادها. يتم عكس خسائر انخفاض 
القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم 

تدرج خسائر انخفاض القيمة.

يتم مراجعة الشهرة لتحديد اإلنخفاض في القيمة سنويا أو بشكل متكرر إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية  قد 
القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد )أو مجموع الوحدات المنتجة  تنخفض قيمتها. يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة من خالل تقييم القيمة 
للنقد( والتي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد )أو مجموع الوحدات المنتجة للنقد( أقل من القيمة 
الدفترية لوحدة إنتاج النقد )مجموع الوحدات المنتجة  للنقد( التي تم توزي�ع الشهرة علي�ها، يدرج إنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس خسائر انخفاض 

في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

األصول المالية ب( 

األصل المالي الغير مصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تقييمه بتاريخ كل مركز مالي لتحديد ما اذا كان هناك اي دليل موضوعي يشير 
الى االنخفاض في قيمته. يعتبر األصل المالي منخفض القيمة إذا وجد دليل موضوعي يشير الى االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث او اكثر قد طرأ بعد 

االدراج المبدئي لألصل، وان  حدوث تلك الخسارة  كان له تأثير، على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  لألصل بشكل يمكن تقديره.

التغير السالب فيما يتعلق  بالسداد وخالفه.  إن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيم األصول يتضمن عدم وفاء المدين او تأخره  في السداد او 
كذلك بالنسبة الى االستثمار في اسهم األوراق المالية ، فإن التدهور الشديد او لمدة طويلة في القيمة العادلة الى ما يقل عن التكلفة ،  يعتبر دليال 

موضوعيا على االنخفاض في القيمة. 

2-١4  منافع التقاعد 

تلتزم المجموعة بسداد اشتراكات محددة في نظم التأمينات االجتماعية الحكومية وكذلك سداد مبالغ للموظفين عند انتهاء خدمتهم دفعة واحدة 
بموجب الئحة مزايا محددة وذلك وفقًا للقوانين المطبقة في البلدان التي يعملون بها. إن هذا االلتزام غير ممول ويتم احتسابه على أساس المبلغ 
المستحق بافتراض وقوع كامل االلتزام كنتيجة إلنهاء خدمة العاملين في تاريخ بيان المركز المالي، ويستخدم هذا االفتراض كتقدير مناسب للقيمة 

الحالية لهذا االلتزام النهائي.

منافع اإلنهاء االختياري للخدمة  ١5-2

إن منافع اإلنهاء االختياري للخدمة يتم ادراجها كمصروف عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح و دون احتمال واقعي لإلنسحاب من الخطة الرسمية 
المفصلة إما النهاء الخدمة  قبل تاريخ التقاعد الطبيعي، أو تقديم منافع النهاء الخدمة كنتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالة. إن 
منافع إنهاء الخدمة لتقليل العمالة بشكل طوعي يتم إدراجها كمصروفات إذا كان من المحتمل أن يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن 

تقدير عدد الذين سيقبلوا بذلك بصفة موثوق في�ها.

المخصصات     ١6-2

يتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية من قبل المجموعة )قانونية أو استداللية( ناتجة عن حدث سابق، والتي من المحتمل أن تتطلب من 
المجموعة تسوية تلك االلتزامات، كما يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. يتم تحديد المخصصات بالخصم من  التدفقات النقدية المستقبلية  

المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والتي تعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لهذا االلتزام.
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2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

الضريبة   ١7-2

يشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص لمصروف ضريبة الدخل وفقًا للتشريعات الضريبية المعمول بها في 
الدول التي تعمل في�ها المجموعة.

تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق 
على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.  

تدرج ضريبة الدخل بقائمة بيان الدخل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج في 
حقوق المساهمين.

تحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجمي�ع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض 
التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند إحتساب مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية 

لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير. 

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضه بالحد الذي ال يعود من المحتمل معه توفر ربح ضريبي كاٍف 
يسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل الضريبة المؤجلة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   ١8-2

يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته و متطلبات الهيئة العامة لسوق المال 
في سلطنة عمان. بالنسبة للشركات التابعة، فيتم احتسابها وفقًا للقوانين والتشريعات المعنية.

توزيعات األرباح    ١9-2

يتبنى مجلس اإلدارة سياسة توزي�ع أرباح حذرة والتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المطبقة في سلطنة عمان. يتم توزي�ع األرباح وفقًا للنظام األساسي 
للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين. يتم إدراج توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كإلتزام في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط في 

السنة التي يتم في�ها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة.

برنامج الوالء     20-2

تقوم المجموعة بتقديم برنامج والء العمالء، حيث يتم منح عمالء القروض )»نقاط«( على أساس استخدام المنتجات والخدمات، يعطي للعمالء الحق 
في استرداد قيمة النقاط المتراكمة عبر وسائل محددة. القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق فيما يتعلق بالبي�ع األولي يتم تخصيصها بين 
النقاط ومكونات البي�ع األخرى. يقدر المبلغ المخصص للنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في إستردادها بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو 
للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة. تقدر القيمة العادلة للحق في اإلسترداد على أساس قيمة الخصم، بعد تعديله ليؤخذ في االعتبار 
معدل المصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص للنقاط ويدرج ضمن اإليرادات المؤجلة. يتم إثبات اإليرادات عندما يتم إسترداد هذه النقاط وقد 
أوفت المجموعة بالتزاماتها تجاه العمالء. يتم أيضًا اإلفراج عن اإليرادات المؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أنه سيتم استبدال النقاط. 
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التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع  2١-2

الرئيسية هي عمالت االقتصاديات ذات التضخم المرتفع بوحدة القياس الجارية  البيانات المالية لشركات المجموعة التي تكون عمالتها  يتم تعديل 
بنهاية فترة التقرير. 

في الفترة األولى للتطبيق، يتم االعتراف بالتعديالت المحددة في بداية الفترة مباشرة في حقوق الملكية كتعديل على األرصدة االفتتاحية لألرباح 
المرحلة. وفي الفترات الالحقة، يتم المحاسبة عن تعديالت الفترة السابقة، التي تتعلق بمكونات حقوق المالكين والفروق الناتجة عن ترجمة أرقام 

المقارنة، في الدخل الشامل اآلخر. 

في نهاية الفترة يتم إعادة عرض بنود بيان المركز المالي المجمع التي لم يعبر عنها بوحدة قياس جارية مثل البنود غير النقدية المسجلة بالتكلفة أو 
التكلفة ناقًصا االستهالك، باستخدام مؤشر أسعار عام. تتحدد التكلفة أو التكلفة ناقًصا االستهالك المعاد عرضها لكل بند بواسطة تطبيق التغير في 
المؤشر العام لألسعار على تكلفته التاريخية واالستهالك المتراكم من تاريخ االقتناء إلى نهاية فترة التقرير. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في 

بيان الدخل ، إذا تجاوز المبلغ المعاد عرضه لبند غير نقدي قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.  

في بداية الفترة األولى للتطبيق، يتم إعادة عرض مكونات حقوق المالكين ما عدا األرباح المرحلة باستخدام مؤشر أسعار عام من تواريخ المساهمة 
بالمكونات أو نشوئها. يتم اشتقاق مبالغ األرباح المرحلة المعاد عرضها من كافة المبالغ األخرى المعاد عرضها في بيان المركز المالي. في نهاية الفترة 
األولى وفي الفترات الالحقة، ُيعاد عرض جمي�ع مكونات حقوق المالكين بتطبيق مؤشر عام لألسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة في هذه 

المكونات، إذا كان هذا التاريخ الحًقا. 

2-22  قياس القيمه العادله

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه في مقابل بي�ع األصل، أو ما يتم دفعه في مقابل تحويل أي إلتزام بموجب أي معاملة إعتيادية بين 
التي  السوقية  الشروط  أو في غيابه، و بموجب أفضل  العادلة وفي ظل وجود األصل   القيمة  تاريخ قياس  بالسوق، ويكون ذلك في  المتعاملين 

تستطي�ع المجموعة الحصول علي�ها في هذا التاريخ. والقيمة العادلة لإللتزام تعكس  مخاطر عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام .

عندما يكون متاحا، تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أي أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نشط للتعامل باالدوات المماثلة. و يعتبر 
السوق بأنه سوق نشط في حالة أن التعامالت بشأن األصل أو اإللتزام تتم بمعدالت كافية و بحجم تعامل كافي بحيث يسهل الحصول على معلومات 

عن األسعار بشكل مستمر ودائم. 

وفي حالة تعذر الحصول على سعر مدرج في سوق نشط ، فعندها تلجأ المجموعة إلى تقنيات التقييم و التي تعظم إستخدام المدخالت المعنية 
الغير ملحوظة. وهذه التقنيات تتضمن جمي�ع العناصر التي يضعها عادة في الحسبان المتعاملين في السوق ألغراض تحديد السعر في أي معاملة.

إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد الي�ها بشأن تحديد القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلدراج المبدئي ، تكون عادة سعر المعاملة ، و يقصد بذلك 
القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن القيمة العادلة المحددة عند االدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة 
و أن القيمة العادلة ال يعكسها بشكل دقيق السعر المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب التقييم الذي 
يستند إلى معلومات مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل قيمها فيما بعد 
لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج السعر)الفرق( في قائمة الدخل إستنادا إلى تقييم مناسب 
على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من االحوال فلن يتم تأخير التقييم بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة.
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3 -أصول مصنفة كمتاحة للبي�ع

)أ( إلغاء اإلعتراف بشركة تابعة

قامت الشركة األم في 11 أكتوبر 2016 بالتوقي�ع على اتفاقية لشراء أسهم مع شركة وورلد كول للخدمات المحدودة وشركة فيررت لألستشارات من 
أجل بي�ع األسهم العادية والممتازة القابلة للتحويل لشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت على التوالي والتي تحتفظ بها عمانتل. تم في 31 ديسمبر 
2016 تصنيف شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت كمجموعة التصرف على أنها محتفظ بها للبي�ع وكعمليات متوقفة. خالل السنة،  تم إكتمال اكتمل 
نقل األسهم وبالتالي فإن الشركة األم لم تعد تسيطر على شركة وورلد كول للخدمات المحدودة كما في تاريخ بيان المركز المالي. وبناءًا على ذلك، 

تم إستبعاد اإلستثمار في شركة وورلد كول للخدمات المحدودة في البيانات المالية الموحدة.

إن األصول واإللتزامات لشركة وورلد كول للخدمات المحدودة المستبعدة وأثرها على المركز المالي للمجموعة هي كما يلي:

ألف ر.ع
8.230مجموع األصول

)59.368(مجموع اإللتزامات
)853(إحتياطي القيمة العادلة

)5١.99١(صافي مركز اإللتزام
35.648يخصم: حصص غير ُمسيطرة 

)١6.343(صافي األصول
١3.667قرض من البنك الوطني العماني ش م ع ع )راجع اإليضاح )أ( أدناه( 

-العوض
-إستثمار محتفظ به في أسهم ممتازة قابلة للتحويل )راجع اإليضاح )ب( أدناه( 

2.676الربح من إستبعاد شركة تابعة 

وفقا لشروط اتفاقية شراء األسهم، فإن القرض الذي حصلت عليه شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت من البنك الوطني العماني متضمنًا   )1
الفوائد المستحقة مقابل تقديم ضمان من قبل الشركة األم سوف تتحمله الشركة األم .

وفقا لشروط اتفاقية شراء األسهم، باعت الشركة األم ٨5% من األسهم الممتازة القابلة للتحويل لشركة فيررت لالستشارات من دون مقابل   )2
مادي. يمكن تحويل الحصص المتبقية البالغة 15% إلى أسهم عادية فقط في تاريخ التحويل اإللزامي. تعتقد اإلدارة، بأن القيمة العادلة للمبلغ 

المتبقي تقارب قيمة صفر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
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3-أصول مصنفة كمتاحة للبي�ع

)أ( إلغاء اإلعتراف بشركة تابعة

تفاصيل أصول وإلتزامات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت كما في تاريخ اإلستبعاد وكما في 31 ديسمبر 2016 هي كالتالي:  )3

20١7 2016
ألف ر.عألف ر.ع

األصول
األصول غير متداولة

١40140إستثمارات عقارية
403406أصول مالية أخرى

543546
األصول متداولة

   538٨13مخزون
4,5635,076ذمم تجارية مدينة وأخرى

2,239٨٨2أصول مالية أخرى
3272مدفوعات مقدمًا

3١51,747نقدية وأرصدة لدى البنوك
7.687٨,590

8,2309,136مجموع األصول

اإللتزامات
اإللتزامات غير متداولة

32١19٨إقتراضات
4271,492إلتزام منافع التقاعد 

١26127إلتزامات أخرى 
8741,٨17

اإللتزامات متداولة
22,9١١22,372إقتراضات

35.58335,1٨6ذمم تجارية دائنة وأخرى 
58.49457,55٨

59,36859,375مجموع اإللتزامات
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كما في 31 ديسمبر 2017  

3- أصول مصنفة كمتاحة للبي�ع

)أ( إلغاء اإلعتراف بشركة تابعة

يتم إدراج نتائج شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت حتى تاريخ إلغاء اإلعتراف في بيان الدخل الموحد. وفيما يلي النتائج:

السنة المنتهيةالفترة المنتهية
20١72016

ألف ر.عألف ر.ع

2,6037,079إيرادات 
)٨,561( )5,066(مصروفات

)1,4٨2()2,463(خسارة التشغيل 

)966()١,١36(صافي تكاليف التمويل 
576365صافي إيرادات أخرى

)2,0٨3()3,023(خسارة الفترة / السنة من العمليات المتوقفة
352-الضرائب

)1,731()3,023(خسارة الفترة/ السنة من العمليات المتوقفة
المنسوبة إلى:

)9٨3()١,7١7(مالكي الشركة األم
)74٨()١,306(حصص غير ُمسيطرة

)1,731()3,023(خسارة الفترة/ السنة من العمليات المتوقفة

)0.001()0.002(الخسارة األساسية للفترة/السنة للسهم )ريال عماني( من العمليات المتوقفة

صافي التدفقات النقدية المتولدة / )المتكبدة(:
)599()3,550(التشغيل
2,١١8٨99التمويل

)ب( ممتلكات وآالت وعدات شركة تابعة مصنفة كمتاحة للبي�ع

يمثل هذا البند القيمة الدفترية ألصول أبراج االتصاالت في الكويت بمقدار 9.6 مليون ريال عماني المصنفة كمحتفظ بها للبي�ع على أساس أن اإلدارة 
ملتزمة بخطة لبي�ع هذه األصول ومن المتوقع أن يكون البي�ع مؤهال لالعتراف به كبي�ع في غضون سنة من تاريخ تصنيفها.
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

الشركات التابعة والشقيقة   -4

الشركات التابعة والشقيقة الرئيسيون هي:

المساهمة المباشرة المحتفظة من الشركة األم:

مكان التأسيس طبيعة األعمال نسبة الحيازة 
20١6 20١7 الشركة التابعة

% %
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
منشأة ذات األغراض الخاصة لتملك 

أسهم في مجموعة زين
- ١00 SPC أوزتل القابضة المحدودة

الكويت تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في 
الكويت وثمانية بلدان أخرى

- 2١.9 شركة االتصاالت المتنقلة ش م ك ع )مجموعة زين( 
)الرجوع إلى اإليضاح )1( أدناه(

سلطنة عمان تعمل في مجال تقديم خدمات  حفظ 
البيانات

60   60 شركة ُعمان للبيانات الرقمية ش م م 

فرنسا تعمل في مجال تقديم خدمات البي�ع 
بالجملة

١00 ١00  SAS عمانتل فرنسا

سلطنة عمان تعمل في مجال تطوير تطبيقات 
وخدمات إتصاالت سمارت وأم 2 أم

- 65 إنترنت األشياء ش م م

الشركات الشقيقة
سلطنة عمان تعمل في مجال تصني�ع وتصميم  

األلياف البصرية والكابالت
40,96 40,96 الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع

سلطنة عمان تعمل في مجال تقديم خدمات مرتكزة 
على تقنية المعلومات

45 45  خط المعلومات ش.م.م

)١(  ملخص اإلستحواذ

في 15 نوفمبر 2017، استحوذت شركة أوزتل القابضة المحدودة SPC المملوكة بالكامل من قبل الشركة األم على السيطرة على شركة االتصاالت 
المتنقلة ش م ك ع )مجموعة زين( من خالل زيادة حصة الشركة بنسبة 12.07%. إن هذا االستحواذ هو إضافة إلى نسبة 9.٨4% من األسهم التي 

حصلت علي�ها شركة أزتيل هولديجز أس بي سي ليمتد في 24 أغسطس 2017، مما أدى إلى اقتناء حصة مساهمة بنسبة 21.91% في مجموعة زين.

لقد خلصت اإلدارة بأن الشركة األم تسيطر على مجموعة زين على الرغم من أنها تحتفظ بأقل من نصف حقوق التصويت للشركة التابعة على أساس 
بحجمها  يتعلق  فيما  اآلخرين  المسيطرين  للمساهمين  التصويت  وإنتشار حقوق  بمراجعة حجم  اإلدارة  قامت  المعاملة.  بموجب  المكتسبة  الحقوق 
وخلصت بأنه لن يكون من الممكن لهم العمل بالتنسيق مع الشركة األم بشأن األمور الرئيسية في اجتماع المساهمين. وقد قامت اإلدارة عند الوصول 
إلى هذا اإلستنتاج بمراجعة نمط التصويت للمساهم المسيطر اآلخر الذي يمتلك 24.6% من حقوق التصويت على أنه سلبي في طبيعته استنادا إلى 
نمط تصويتهم في اجتماع المساهمين السابق.  كما عقدت اإلدارة مناقشات مع المساهمين المسيطرين لتأكيد فهمهم وتقييم نمط تصويتهم في 

المستقبل.

باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة األم تمثيل الغالبية في مجلس إدارة مجموعة زين مما يعطي�ها الحق في تعيين وإلغاء وتحديد مكافآت اإلدارة 
المسؤولة عن توجيه األنشطة ذات الصلة بمجموعة زين. كما يحق للشركة األم من خالل تمثيلها في مجلس اإلدارة إدخال أو تغيير أية معامالت 

جوهرية تقوم بها مجموعة زين لتحقيق أوجه التآزر الممكنة المتوخاة في إطار الصفقة لصالح المجموعة.
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4 -الشركات التابعة والشقيقة )تابع(

تم محاسبة اإلستحواذ بشكل مؤقت كالتالي:

20١7
ألف ر. ع

337.494نقد وأرصدة لدى البنوك تشمل ودائع ألجل
647.23١ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

32.032مخزون
22.958أصول مالية أخرى

9.746أصول محتفظ بها للبي�ع
239.83١إستثمار في شركات شقيقة ومشروع مشترك

524.35١مستحقات من شركات شقيقة
948.286ممتلكات وآالت ومعدات

4١١.07١أصول غير ملموسة
١9.262أصول أخرى

)7١3.803(ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
)١.١54.249(إقتراضات

)34.935(إلتزامات غير متداولة أخرى

1.289.275صافي األصول القابلة للتحديد المقتناة 

)١.050.729(يخصم: حصص غير ُمسيِطرة
)520.359(يخصم: العوض المحول إلى نقد

)329.44١(يخصم: القيمة العادلة بتاريخ التملك لحصص أسهم ممتلكة سابقًا 

611.254الشهرة المؤقتة الناشئة من اإلستحواذ

عوض الشراء – تدفق نقدي صادر

326.576دفعة نقدية لتملك 9.٨4% من المساهمة
520.359دفعة نقدية لتملك 12% من المساهمة

846.935المجموع

)289.04١(يخصم: النقدية والنقد المعادل المقتناة

557.894صافي التدفق النقدي الصادر
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الشركات التابعة والشقيقة )تابع(  -4

في الوقت الذي تم فيه اعتماد البيانات المالية إلصدارها لم تقم المجموعة باستكمال المحاسبة عن حيازة مجموعة زين. إن المحاسبة المبدئية لدمج 
األعمال مؤقتة نظرا لتعقيدها وسيتم تعديلها بأثر رجعي ، بما في ذلك تقييم السيطرة الفعلية على الشركة الشقيقة المقتناة عند اكتمال تخصيص 

سعر الشراء النهائي خالل فترة القياس لسنة واحدة من تاريخ اإلستحواذ.

اكتملت عملية اإلستحواذ في 15 نوفمبر 2017. ومع ذلك، فإن المجموعة من أجل مالءمة الغرض حددت 31 أكتوبر 2017 كتاريخ اإلستحواذ. قامت 
اإلدارة بتقييم بأنه ال يوجد هناك أحداث جوهرية بين التاريخ آنف الذكر وتاريخ اإلستحواذ.

إن الشهرة المؤقتة الناتجة من اإلستحواذ منسوبة إلى المركز المالي القوي لمجموعة زين والربحية والتآزر المتوقع أن تنشأ للشركة األم.

تم تحديد القيمة العادلة في تاريخ التملك لحصة المجموعة بنسبة 9.٨4% في مجموعة زين التي تم اإلحتفاظ بها مباشرة قبل تاريخ التملك من قبل 
المجموعة استنادا إلى تقييم مستقل أجراه اإلستشاريون والذي تم دعمه من خالل معامالت حديثة مماثلة ذات حجم مماثل. 

)2( تكاليف ذات صلة باإلستحواذ

إن التكاليف ذات الصلة بالتملك بمقدار 3.4 مليون ريال عماني مدرجة ضمن اإليرادات / المصروفات األخرى وفي التدفقات النقدية التشغيلية في 
بيان التدفقات النقدية.

)3( حصص غير ُمسيِطرة 

تم عرض  علي�ها.  المستحوذ  للتحديد  القابلة  النسبية من صافي األصول  زين بحصتها  المسيطرة في مجموعة  غير  الحصص  بإدراج  المجموعة  قامت 
المعلومات المالية الموجزة لمجموعة زين في اإليضاح 27.

)4( مساهمة اإليرادات واألرباح

لقد ساهمت األعمال المكتسبة في إيرادات بمبلغ 219.6 مليون ريال عماني وصافي ربح قدره 35.7 مليون ريال عماني إلى المجموعة للفترة من 1 
نوفمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2017. بعد تعديل الحصص غير المسيطرة أسهمت األعمال المكتسبة بأرباح قدرها 7.6 مليون ريال عماني لربح المجموعة.

في حالة حدوث اإلستحواذ في 1 يناير 2017، فإن اإليرادات واألرباح الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )بعد إدراج أثر تکلفة االقتراض ذات 
الصلة للسنة کاملة( كانت ستكون 1.٨2 مليار ريال عماني و 232.2 مليون ريال عماني على التوالي. بعد تعديل الحصص غير المسيطرة، لكان الربح 

المنسوب إلى الشركة األم قد بلغ 71.9 مليون ريال عماني. تم احتساب هذه المبالغ باستخدام النتائج السنوية لمجموعة زين.
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الشركات التابعة والشقيقة )تابع(  -4

المساهمة المباشرة المحتفظة من مجموعة زين   )5(

 تتمثل الشركات التابعة والشركات الشقيقة الرئيسية لمجموعة زين فيما يلي:

نسبة الملكيةبلد التأسيسالشركات التابعة
20١7

»ZIBV« ١00%هولنداشركة زين الدولية بي في
»Pella« – 96.5١6%األردنشركة بيال لالستثمار

»MTCB« .54.78%البحرينشركة زين البحرين ش.م.ب
»MTCL« .١00%لبنانشركة االتصاالت المتنقلة – لبنان ش.م.م

١00%السودانالشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة »زين السودان«
١00%السودان الشركة الكويتية السودانية القابضة 

١00%جنوب السودانالشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة »زين جنوب السودان«
76%العراق شركة الخاتم لالتصاالت – )الخاتم( 

»Atheer« – 76%جزر الكايمانشركة أثير لالتصاالت العراق المحدودة
99.١%األردنشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت 

84.66%اإلماراتمجموعة نكستجن لالستشارات، المنطقة الحرة ذ.م.م

الشركات الشقيقة 
»SMTC« 37.045%السعوديةشركة االتصاالت المتنقلة السعودية

١5.5%المغربشركة وانا )شركة شقيقة لمشروع مشترك وهو شركة زين األجيال(

»JMTS« – تمتلك شركة بيال 100% من الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة

إن الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة وشركة زين البحرين وزين السودان وزين جنوب السودان وشركة أثير يقومون بتشغيل شبكة الهواتف 
المتنقلة في األردن والبحرين والسودان وجنوب السودان والعراق على التوالي. كما تقوم شركة االتصاالت المتنقلة اللبنانية بإدارة شبكة االتصاالت 

المتنقلة المملوكة من الحكومة اللبنانية في لبنان. وتقدم شركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت خدمات تقنية واي ماكس في األردن.

زين جنوب السودان

انتظار اإلصدار  تزال في  والتي ال  السودان  زين جنوب  التابعة  السودان من خالل شركتها  المتنقلة في جنوب  االتصاالت  المجموعة خدمات  تقدم 
الرسمي لرخصة مزاولة خدمات االتصاالت. 

الدعم المالي لشركات المجموعة

لقد تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغيره من أشكال الدعم المالي لبعض شركات المجموعة التي تتضمن شركة االتصاالت المتنقلة 
السعودية، وزين األردن، والخاتم، وزين جنوب السودان بسبب وجود عجز في رأس المال العامل لهذه الشركات. بناءًا عل خطط العمل، ال تتوقع 

المجموعة أن يكون لهذه الظروف تأثير سلبي جوهري على عمليات شركات المجموعة.

)6(  كما في 31 ديسمبر 2017، بلغت القيمة العادلة إلستثمارات المجموعة في زين، وهي سعر سهمها المعلن في سوق الكويت لألوراق المالية، 
515.٨5 مليون ريال عماني .
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التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

5- نقد وأرصدة لدى البنوك

يتضمن النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بنود النقد والنقد المعادل التالية:

          الموحدة          الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
70,١84٨,456228,85410,022نقد بالصندوق ولدى البنوك

3,0005٨,500١5١,8405٨,500ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
-302--شهادات إيداع حكومية 

73,١8466,956380,9966٨,522
ناقًصا:

-)9,463(--نقد محتجز لدى البنوك 
)5٨,500()40,852()5٨,500()3,000(ودائع ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر 

--شهادات إيداع حكومية باستحقاقات تتجاوز ثالثة 
-)302(--أشهر

70,١84٨,456330,37910,022

6- مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

          الموحدة          الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
مدينون تجاريون:

١١2,47١٨4,6٨5332,0١6٨6,291عمالء
3,3١02,550١4,2822,550موزعون

29,9١725,٨٨٨64,١9325,٨٨٨مشغلون آخرون )الربط البيني(
2,59١2,514١9,١2١2,514شركاء تجوال

)39,625()١24,28١()39,506()48,684(مخصص االنخفاض في القيمة
99,60576,131305,33١77,61٨

أرصدة مدينة أخرى:
١401,0514,١601,051إيرادات مستحقة

2,0761,0٨٨4,5491,0٨٨موظفون
١7,82519,534202,4531٨,091مدفوعات مقدمًا والسلف والودائع األخرى

-١79,١78--أخرى )انظر اإليضاح أدناه(
)773()2,05١()773()773(مخصص االنخفاض في القيمة

١9,26820,900388,28919,457
١١8,87397,031693,62097,075

في عام 2011، قامت مجموعة زين بسداد مبلغ 179 مليون ريال عماني) 473 مليون دوالر أمريكي( مقابل تسوية كفاالت كانت الشركة قد قدمتها 
للبنوك التي أقرضت أحد المساهمين المؤسسين لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية. واصلت المجموعة متابعة إجراءات التقاضي السترداد هذا 
المبلغ، وفي نوفمبر 2016 أيدت المحكمة حق المجموعة في استرداد مبلغ 473 مليون دوالر أمريكي الذي تم دفعه باإلضافة إلى الفوائد والمصاريف. 
إن هذا المبلغ هو بضمان اتفاقية يتعهد في�ها المساهم المؤسس بالتنازل عن أسهمه في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية لصالح المجموعة، 
والمرهونة حالًيا لدى مقرضي المرابحة في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية، وكذلك التنازل عن قرض المساهم المؤسس المستحق له في شركة 

االتصاالت المتنقلة السعودية. بدأت الشركة في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ قرار هيئة التحكيم. 
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

6- مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى )تابع( 

كما في 31 ديسمبر 2017، لم ينقض تاريخ استحقاق أرصدة مدينون تجاريون بمبلغ 16٨,7 مليون ريال عماني )2016 – 30,2 مليون ريال عماني( ولم 
تنخفض قيمتها. انقضى تاريخ استحقاق أرصدة مدينون تجاريون بمبلغ 136,6مليون ريال عماني )2016 – 47,6 مليون ريال عماني( ولكن لم تنخفض 
قيمتها. ترتبط هذه المبالغ بعدد من العمالء الذين ال يوجد لهم سجل تعثر حديث. إن هذه األرصدة المدينة التجارية بدون ضمانات وتستحق كما يلي:

          الموحدة          الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

2١,32310,٨0039,20610,922حتى ثالثة أشهر 
3١0,0967,2٨٨25,7997,53٨ – 6 أشهر 
69,57910,031١9,52310,176 – 12 شهر

١6,١١71٨,69052,0١41٨,953أكثر من 12 شهر 
57,١١546,٨09١36,54247,5٨9

كما في 31 ديسمبر 2017، إنخفضت قيمة ذمم مدينون تجاريون بمبلغ 124,3 مليون ريال عماني )2016 – 39,6 مليون ريال عماني( وتحتفظ المجموعة 
مقابلها بمخصص بمبلغ 124,3 مليون ريال عماني )2016 – 39,6 مليون ريال عماني(. 

بأنه سيتم استرداد جزء من هذه األرصدة  التقدير  الدفع اآلجل. وقد تم  إفرادي تعود لعمالء  انخفضت قيمتها على أساس  التي  المدينة  األرصدة 
المدينة.

القيمة الدفترية لبند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى للمجموعة مقّومة بالعمالت التالية:

          الموحدة          الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

9١,45١69,٨7294,44269,916ريال العماني
-١54,5١7--دينار كويتي

27,42227,159308,49427,159دوالر أمريكي
-24,0١8--دينار بحريني

-8,3١9--جنيه سوداني 
-23,١49--دينار أردني

-77,472--دينار عراقي 
-3,209--أخرى

١١8,87397,031693,62097,075
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

6- مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى )تابع(

الحركة في مخصص انخفاض قيمة انخفاض قيمة الذمم المدينة كما يلي: 

          الموحدة        الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

40,27941,43140,3984٨,469الرصيد اإلفتتاحي
-75,703--ااإلستحواذ على شركة تابعة

9,١782,0٨7١١,8052,0٨2المحمل خالل عن العمليات المستمرة 
)3,129()92()3,129(-الشطب خالل السنة
)110(-)110(-التحويل إلى الحكومة

)6,914(---التحويل إلى أصول محتفظ بها للبي�ع
-)١,١08(--تعديالت صرف عمالت

-)374(--تعديالت
49,45740,279١26,33240,39٨الرصيد الختامي

7- المخزون

          الموحدة        الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١3,59012,40560,92712,406أجهزة هواتف ومكمالتها
)3,066()8,527()3,066()4,344(مخصص تقادم المخزون

9,2469,33952,4009,340

8- أصول مالية أخرى

                                 الموحدة
      الغير متداولة        المتداولة

20١7201620١72016
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١8,04327,0243١,85034,452استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح أو الخسارة
8,6442,933 -١0١استثمارات متاحة للبي�ع مدرجة بالتكلفة

١4,376241 -  -استثمارات متاحة للبي�ع مدرجة بالقيمة العادلة
6,0003,4203,0009,000استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

24,١4430,44457,87046,626
4,000- - -ودائع طويلة األجل

24,١4430,44457,87050,626
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

8-أصول مالية أخرى )تابع(   

                                    الشركة األم
     الغير متداولة          المتداولة

20١7201620١72016
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١7,06727,0243١,85034,452استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح أو الخسارة
2,5662,933-١0١استثمارات متاحة للبي�ع مدرجة بالتكلفة

239241--استثمارات متاحة للبي�ع مدرجة بالقيمة العادلة
3,0009,000   6,0003,420استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

23,١6830,44437,65546,626
4,000---ودائع طويلة األجل

23,١6830,44437,65550,626

يشمل اإلستثمار ما يلي:

         الموحدة        الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١6,07017,65٨26,00917,65٨صندوق إستثمار
28,44١43,33333,6١443,333أسهم مدرجة

١6,3١216,07922,39١16,079أسهم غير مدرجة
60,82377,07082,0١477,070

يتم االستثمار في أوراق مالية بالعمالت التالية:

         الموحدة        الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

30,65937,20130,65937,201الريال العماني
-8,02١--دينار كويتي

26,45830,95436,44330,954دوالر أمريكي
3,706٨,9156,89١٨,915عمالت أخرى

60,82377,07082,0١477,070
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

9-  اإلستثمار في شركات تابعة  

         الشركة األم
20١72016

ألف ر.عألف ر.ع

-85١,728اإلستثمار في أوزتل القابضة المحدودة SPC ) راجع اإليضاح أدناه(
١,650900اإلستثمار في شركة عمان للبيانات الرقمية

SAS 2626اإلستثمار في عمانتل فرنسا
500500اإلستثمار في اإلصدار األول ش.م.ع.م
864250اإلستثمار في إنترنت األشياء ش. م. م

854,7681,676في 31 ديسمبر

يمثل هذا المبلغ المستحق من شركة أوزتل القابضة المحدودة SPC وتم تقديمه لتمويل شراء أسهم في مجموعة زين.

أصول أخرى- الموحدة  -١0

المؤسسين لشركة  المساهمين   أحد  ريال عماني مستحق من  15,5 مليون  يعادل  ما  أمريكي؛ أي  تشمل »األصول األخرى« مبلغ 40 مليون دوالر 
المجموعة على حكم  المجموعة. وفي عام 2013،  حصلت  بتحويل ملكية أسهمه لصالح  اتفاقية تقضي  السعودية وهو بضمان  المتنقلة  االتصاالت 

قضائي لصالحها باسترداد هذا المبلغ، وتقوم المجموعة حالًيا بإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ هذا الحكم في المملكة العربية السعودية.

استثمار في شركات شقيقة  -١١

فيما يلي نصيب الشركة في األرباح الالحقة على االستحواذ والقيم الدفترية لالستثمارات في الشركات الشقيقة:  أ( 

            الموحدة       الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

3,8963,٨969,7769,3٨1الرصيد اإلفتتاحي
-327,945--إضافة خالل الفترة )الرجوع إلى اإليضاح )ب( أدناه(

-١50,877--اإلستحواث على شركة تابعة
-4١-4١إضافات أخرى

4,6441,172--حصة من نتائج الشركات الشقيقة
-397--حصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الشقيقة

-)4,١88(--خسائر تحويالت عمالت أجنبية
-)330,8١0(--إعادة تصنيف حقوق الملكية عند اقتناء الشركة التابعة)الرجوع إلى اإليضاح 4(

)777()932(--توزيعات أرباح مستلمة
3,9373,٨96١57,7509,776الرصيد الختامي
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

١١- استثمار في شركات شقيقة )تابع(  

في 24 أغسطس 2017، استحوذت أوزتل القابضة المحدودة SPC المملوكة بالكامل من قبل الشركة األم على 425.7 مليون سهم خزينة تمثل  ب( 
9.٨4% من رأس المال شركة اإلتصاالت المتنقلة )»زين«( بسعر 0.060 دينار كويتي للسهم.  بلغ إجمالي المبلغ المقدر لإلستحواذ 326.6 مليون 
ريال عماني.  تم إعادة تصنيف اإلستثمار إلى استثمار في شركة تابعة بعد اقتناء حصة إضافية بنسبة 12.06% في مجموعة زين )راجع إيضاح 4(. 

سجلت المجموعة حصة من نتائج زين بمبلغ 3.453 مليون ريال عماني قبل تحويلها إلى شركة تابعة.

ج(  ملخص المعلومات المالية حول شركة االتصاالت المتنقلة السعودية:

20١7
ألف ر.ع

379,079أصول متداولة
2,238,6١5أصول غير متداولة

١,١59,30١التزامات متداولة
١,098,785التزامات غير متداولة

359,609صافي األصول لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية 
755,669إيرادات 

١,١93الربح خالل السنة
)72١(مصاريف شاملة أخرى

472مجموع الدخل الشامل 
37.045%حصة ملكية المجموعة في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

كما في 31 ديسمبر 2017، بلغت القيمة العادلة الستثمار المجموعة في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 159,52 مليون ريال عماني ، والتي تتمثل 
في سعر السهم المعلن في السوق المالية السعودية.

الممنوح  المرابحة  قرض  لمقرضي  مرهونة  السعودية  المتنقلة  االتصاالت  شركة  في  اآلخرين  المؤسسين  والمساهمين  زين  مجموعة  مساهمة  إن 
البالغة 2.3 مليار دوالر  الزميلة وذلك كضمان مستمر حتى قيام شركة االتصاالت المتنقلة السعودية بسداد قيمة دين المرابحة المشترك  للشركة 
أمريكي بالكامل، ويستحق هذا الدين السداد بالكامل في عام 201٨. تتفاوض شركة االتصاالت المتنقلة السعودية مع المقرضين إلعادة تمويل هذا 
التسهيل. ووفقًا لعقد تمويل المرابحة، يتعين على شركة االتصاالت المتنقلة السعودية الحصول على موافقة خطية مسبقة من المقرضين لإلعالن 
عن أي توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقًدا أو عيًنا للمساهمين أو إجراء أي تعديل على أي اتفاقية قرض من مساهم أو تسديد قرض ممنوح من 

قبل المساهم. 

د(  يوجد لدى المجموعة حصص في شركات شقيقة أخرى. ملخص المعلومات المالية لهذه الشركات الشقيقة هي كما يلي:

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

فى 3١ ديسمبر 20١7   
38,4١62١,58423,6608340.96الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع 

4,58١2,7١5١0,59320845خط المعلومات ش.م.م
فى 3١ ديسمبر 20١6 

41,٨7٨22,95329,1152,53640.96الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع
2,٨541,0627,19٨26145خط المعلومات ش.م.م
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١2- حصة في مشروع مشترك 
يمثل هذا البند حصة المجموعة البالغة ٨7,6 مليون ريال عماني في المشروع المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة  بنسبة 31% من أسهم 
وحقوق التصويت في شركة وانا )شركة مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع االتصاالت في تلك الدولة(. تم إدراج حصة المجموعة في خسارة 
المشروع المشترك للسنة البالغة قيمتها 62 ألف ريال عماني  في بيان الدخل الموحد.  تقوم إدارة المجموعة بتحديد القيمة الدفترية ونتائج األعمال 

للمشروع المشترك للسنة باستخدام طريقة حقوق الملكية استنادًا إلى معلومات اإلدارة المقدمة من قبل شركة وانا.

١3- مستحقات من شركات  شقيقة

20١72016
ألف ر.عألف ر.ع

-335,49١قروض
-١85,954أخرى

52١,445-

تستحق هذه المبالغ من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية، وهي مساندة لقروضها المقدمة من البنوك )راجع إيضاح 11)ج( (. تتضمن القروض قرضًا 
بالدوالر األمريكي بمبلغ 764.261 مليون دوالر أمريكي )294,4 مليون ريال عماني( ومبلغ 36.٨39 مليون دينار كويتي )46,2 مليون ريال عماني( وتحمل 
تلك القروض معدل فائدة فعلي بواقع 6.75% و4.25% سنويًا فوق سعر الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سيبور( لفترة ستة وثالثة 

أشهر على التوالي. وتتضمن المبالغ األخرى أتعاب إدارة والقيمة الحالية للفائدة المستحقة على القروض.

١4- الممتلكات واآلالت والمعدات
الموحدة – الحركة في الممتلكات واألالت والمعدات:

أراضي ومباني 
وتحسينات على 
مباني مستأجرة

شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاري�ع
قيد التنفيذ 

 المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

177,532١,١١0,١2572,209١,259,866 يناير 2017
93,525١,937,546١١9,6052,١50,676اإلستحواذ على شركة تابعة)إيضاح 4(

7,068١5,36١١82,7١7205,١46إضافات 
-)١72,348(4,499١67,849تحويالت 

)2,70١()2,70١(--تحويالت إلى أصول أخرى
)3١,474()2,١7١()29,303(-استبعادات

)22,١52()2,083()20,069(-االنخفاض في القيمة )إيضاح 33(
)59,2١١()7,665()47,436()4,١١0(تعديالت صرف عمالت أجنبية

١78,5١43,١34,073١87,5633,500,١50كما في 3١ ديسمبر 20١7
اإلستهالك
743,١87-147,576695,6١١ يناير 2017

١,202,390-3١,36١١,١7١,029اإلستحواذ على شركة تابعة)إيضاح 4(
١29,039-4,١34١24,905المحمل خالل السنة

)١,496(-)١,496( -   االنخفاض في القيمة )إيضاح 33(
)١3,347(-)١3,347( -    استبعادات

)27,854(-)27,324()530(تعديالت صرف عمالت أجنبية
2,03١,9١9-82,54١١,949,378كما في 3١ ديسمبر 20١7

 صافي القيمة الدفترية      

95,973١,١84,695١87,563١,468,23١كما في 3١ ديسمبر 20١7
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

١4- الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(

أراضي ومباني 
وتحسينات على 
مباني مستأجرة

شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاري�ع
قيد التنفيذ 

 المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

1٨0,٨021,050,9366٨,4371,200,175 يناير 2016
6,257156,293162,550-إضافات 

-)147,464(1,596145,٨6٨تحويالت 
)5,057()5,057(--تحويالت إلى أصول أخرى

1,437-6,303)4,٨66(تعديالت
)99,239(-)99,239(-استبعادات/مشطوبات

77,5321,110,12572,2091,259,٨66كما في 31 ديسمبر 2016
اإلستهالك
736,٨٨3-145,293691,590 يناير 2016

94,315-3,73٨90,577المحمل خالل السنة
1,437-2,٨92)1,455(تعديالت

)٨9,44٨(-)٨9,44٨(-استبعادات/مشطوبات
743,1٨7-47,576695,611كما في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية 

29,956414,51472,209516,679كما في 31 ديسمبر 2016

الشركة األم – الحركة في الممتلكات واألالت والمعدات:

أراضي ومباني 
وتحسينات على 
مباني مستأجرة

شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاري�ع
قيد التنفيذ 

 
المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

177,532١,١0١,80469,660١,248,996 يناير 2017
2١,200١42,١52١43,354إضافات 

-)١56,١82(3,643١52,539تحويالت 
)2,496()2,496(--تحويالت إلى أصول أخرى

)25,2١6(-)25,2١6(-استبعادات
8١,١77١,230,32753,١34١,364,638كما في 3١ ديسمبر 20١7

اإلستهالك
74١,042-147,576693,466 يناير 2017

١06,349-3,876١02,473المحمل خالل السنة
)١١,540(-)١١,540(استبعادات

835,85١-5١,452784,399كما في 3١ ديسمبر 20١7

صافي القيمة الدفترية 

29,725445,92853,١34528,787كما في 3١ ديسمبر 20١7
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التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

١4- الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(

قامت الشركة  األم خالل السنة، بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول الجوالة واألصول المتنقلة من 5 إلى ٨ سنوات بناءًا على تقييم فني داخلي، 
وبلغت المدخرات الناتجة عن اإلستهالك 2.٨ مليون ريال عماني.

أراضي ومباني 
وتحسينات على 
مباني مستأجرة

شبكات خلوية
ومعدات أخرى

مشاري�ع
قيد التنفيذ 

 
المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

1٨0,٨021,043,6776٨,0221,192,501 يناير 2016 
5,91٨153,366159,2٨4-إضافات 

-)146,741(1,596145,145تحويالت 
1,437-6,303)4,٨66(إعادة تصنيف

)4,9٨7()4,9٨7(--تحويالت إلى أصول أخرى
)99,239(-)99,239(-استبعادات

77,5321,101,٨0469,6601,24٨,996كما في 3١ ديسمبر  20١6
اإلستهالك
735,47٨-145,293690,1٨5 يناير 2016

93,575-3,73٨٨9,٨37المحمل خالل السنة
1,437-2,٨92)1,455(إعادة تصنيف

)٨9,44٨(-)٨9,44٨(-استبعادات
741,042-47,576693,466كما في 3١ ديسمبر 20١6

صافي القيمة الدفترية 

29,95640٨,33٨69,660507,954كما في 3١ ديسمبر 20١6

- األصول غير الملموسة والشهرة المؤقتة   ١5

الموحدة

المجموعأخرىرسوم ترخيصشهرة مؤقتة 

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
التكلفة

22,26١84,799       62,538-كما في 1 يناير 2016 
4,9224,922--إضافات خالل السنة

)١,203()١,203(--تعديالت
)١2()١2(--استبعادات

62,53825,96888,506-كما في 31 ديسمبر 2016 

62,53825,96888,506-كما في ١ يناير 20١7
6١١,254842,6802١4,207١,668,١4١اإلستحواذ على شركة تابعة)إيضاح 4(

6,١١26,١١2--إضافات خالل السنة
)23,940()23,940(--مشطوبات

)36,832()4,١63()١9,674()١2,995(تعديالت صرف عمالت أجنبية
598,259885,5442١8,١84١,70١,987كما في 3١ ديسمبر 20١7



١00

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

األصول غير الملموسة والشهرة المؤقتة    -١5

الموحدة )تابع(

المجموعأخرىرسوم ترخيصشهرة مؤقتة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
اإلطفاءات المتراكمة 

37,87١١8,30356,١74-كما في 1 يناير 2016
5,6552,7988,453-المحمل خالل السنة

)١2()١2(--استبعادات
)١,203()١,١98()5(-تعديالت

43,52١١9,89١63,4١2-كما في 31 ديسمبر 2016

43,52١١9,89١63,4١2-كما في ١ يناير 20١7
479,303١66,5١3645,8١6-اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 4(

١5,82١6,86922,690-المحمل خالل السنة
)23,940()23,940(--مشطوبات

)١١,١26()3,2١4()7,9١2(-تعديالت صرف عمالت أجنبية
530,733١66,١١9696,852-كما في 3١ ديسمبر 20١7

صافي القيمة الدفترية 

598,259354,8١١52,065١,005,١35كما  في 3١ ديسمبر 20١7

19,0176,07725,094-كما  في 31 ديسمبر 2016

اختبار انخفاض قيمة الشهرة

في الوقت الذي تم فيه اعتماد البيانات المالية إلصدارها لم تقم المجموعة باستكمال المحاسبة عن إستحواذ مجموعة زين. إن المحاسبة المبدئية 
لدمج األعمال والشهرة مؤقتة نظرا لتعقيدها وسيتم تعديلها بأثر رجعي عند اكتمال تخصيص سعر الشراء النهائي خالل فترة سنة واحدة من تاريخ 
اإلستحواذ. تم اإلنتهاء من عملية اإلستحواذ مؤخرا من قبل الشركة استنادا على التقييم المستقل الذي قام به اإلستشاريون الذين تعاقدت معهم 
النقد وليس هناك مؤشرات على اإلنخفاض في قيمة  إنتاج  الشركة.قامت اإلدارة بتقييم أن الشهرة ال يمكن توزيعها بصورة موثوقة بين وحدات 

الشهرة المؤقتة المحسوبة.



١0١
التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

١5- األصول غير الملموسة والشهرة المؤقتة -)تابع( 

الشركة االم - األصول غير الملموسة

المجموعأخرىتراخيص 
ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

التكلفة
62,5382١,50584,043كما في 1 يناير 2016 

4,8524,852-إضافات 
)١,203()١,203(-إعادة تصنيف

)١2()١2(-استبعادات
62,53825,١4287,680كما في 31 ديسمبر 2016 

62,53825,14287,680كما في 1 يناير 2017 
2,5722,572-إضافات 

62,53827,71490,252كما في 3١ ديسمبر 20١7 

اإلطفاءات المتراكمة 
37,876١8,06255,938كما في 1 يناير 2016
5,6552,5988,253المحمل خالل السنة

)١,203()١,١98()5(إعادة تصنيف
)١2()١2(-استبعادات

43,526١9,45062,976كما في 31 ديسمبر 2016

43,52619,45062,976كما في ١ يناير 20١7
5,6143,2008,814المحمل خالل السنة 

---استبعادات
49,14022,65071,790كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية 

١3,3985,064١8,462كما  في 3١ ديسمبر 20١7

19,0125,69224,704كما  في 31 ديسمبر 2016



١02

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

١6- دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

               الموحدة             الشركة األم

20١7201620١72016
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١28,27699,361583,220103,901دائنون تجاريون ومستحقات 
26,47829,4٨186,39429,4٨1إيرادات مؤجلة

2,5١93,16428,6743,164المستحق لمشغلي خدمات التجوال
8,3١85,3492١,8١75,349مستحق للمشغلين اآلخرين 
25,56633,90230,6١233,902مستحق إلى سلطة تنظيمية

2,75415,9035١,50515,903ضرائب مستحقة )إيضاح 23(
-١6,365--توزيعات مستحقة 

-3,445--مخصصات
١2,57810,07232,72910,4٨2دائنون آخرون

206,489197,232854,76١202,1٨2

١7- اإلقتراضات

               الموحدة             الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
الشركة األم )أ(

-554,0١0-554,0١0قروض قصيرة األجل 
-3١3,037-3١3,037قروض طويلة األجل 

شركة عمان للبيانات الرقمية
7,١997,375--قروض طويلة األجل

4274٨9--سحب على المكشوف
276307--التزامات إيجار تمويلي

شركة اإلتصاالت المتنقلة– الكويت )ب(
-١38,639--قروض قصيرة األجل 
-780,037--قروض طويلة األجل 

زين – البحرين  )ج(
-١,883--قروض طويلة األجل

أثير – العراق )د(
-١70,847--قروض طويلة األجل

867,047-١,966,355٨,171



١03
التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

١7- اإلقتراضات )تابع( 

فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة:

               الموحدة             الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
854,9342,431-60١,393متداولة

١,١١١,42١5,740-265,654غير متداولة
     867,047-١,966,355٨,171

إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقّومة بالعمالت التالية:

               الموحدة             الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

-١,9١6,294-867,047دوالر أمريكي
-40,276--دينار كويتي
7,904٨,171--ريال عماني

-١,88١--عمالت أخرى
867,047-١,966,355٨,171

  

يتراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 31 ديسمبر 2017 من 2.01% إلى 12.00% )2016 -  5% إلى 12,7%( سنويًا. 

اإللتزام مع عهود الديون

 إن الشركة األم متوافقة مع تعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن:
نسبة صافي القروض إلى نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء على المستوى الموحد باستثناء مجموعة زين  •

نسبة تغطية الفوائد  •

 إن مجموعة زين متوافقة مع تعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن:
نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء.  •

نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة المجمعة المعدلة.  •
نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي األصول.  •



١04

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31 ديسمبر 2017  

١7- اإلقتراضات )تابع( 

أ( الشركة االم

قامت الشركة األم خالل السنة بالحصول على تسهيالت قرض تجسيري وقرض ألجل بمقدار 1.450 مليون دوالر أمريكي و٨00 مليون دوالر أمريكي 
على التوالي من مجموعة بنوك بغرض تمويل شراء أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين(. يتم سحب تسهيالت القرض التجسيري في 
تسهيلين منفصلين وتستحق الدفع خالل سنة واحدة من تاريخ التوقي�ع ويمكن تمديدها لفترتي ستة أشهر إضافيتين. يتم سداد القرض ألجل على 
خمسة أقساط سنوية متساوية بمقدار 15% من المبلغ األصلي، والمبلغ المتبقي وقدره 25% مستحق الدفع في نهاية فترة القرض ألجل. إن القرض 
مضمون برهن على األسهم المقتناة. يتم تحديد فترة الفائدة األولى للقرض في ٨ أشهر من تاريخ السحب وبعد ذلك في فترة 3 أشهر حتى تاريخ 

السداد. تنوي الشركة إعادة تمويل قرضها التجسيري من خالل أدوات رأسمال دين طويلة األجل.

تتكون القروض ألجل من رصید غير مسدد قدره 12.3 ملیون ریال عماني من البنك الوطني العماني ویتم سداده علی 16 قسط ربع سنوي ابتداء من 
30 سبتمبر 2017. إن القرض غیر مضمون.

ب( شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت

أو  ثالثة  لمدة  )ليبور(  لندن  في  البنوك  بين  الفائدة  معدل  فوق  ثابت  ربح  بهامش  متغير  فائدة  معدل  التسهيالت  هذه   تحمل 
6 أشهر أو فوق معدل خصم البنك المركزي.

ج( زين - البحرين

يمثل هذا البند الرصيد القائم المتعلق بالتسهيالت طويلة األجل المقومة بالدينار البحريني، والتي تم منحها في 2013، بهامش ربح ثابت فوق سعر 
الفائدة على القروض ليوم واحد بين البنوك في مملكة البحرين )بيبور(. هذه التسهيالت هي عبارة عن تسهيالت مطفأة تستحق خالل مدة أربع 

سنوات.

د( أثير

تعهدت شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت بضمان هذه التسهيالت والتي تحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور لثالثة 
أشهر.

١8- إلتزامات أخرى

               الموحدة             الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

5,4795,196١2,4655,196ودائع العمالء
4,4764,42632,0634,47٨مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-١4,37١-608الودائع القابلة لالسترداد وغيرها
١0,5639,62258,8999,674

              



١05
التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

١9- رأس المال واالحتياطيات 

ُعماني ريال   0,100 منها  كل  قيمة   )750,000,000  :2016 ديسمبر   31( عـادي  سهـم   750,000,000 على   والمصدر  به  المصرح  المال  رأس   يشتمل 
)31 ديسمبر 2016 : 0,100 ريال عماني( مدفوعة بالكامل. بالنسبة إلى مساهمى الشركة األم الذين يملكون نسبة ال تقل عن 10% من أسهم الشركة 

األم في تاريخ التقرير كما يلي:

31 ديسمبر 3١2016 ديسمبر 20١7
%عدد األسهم المملوكة%عدد األسهم المملوكة

-382.500.3455١,00الشركة المتحدة لالتصاالت الدولية لالستثمار والمشاري�ع ش م م

414,225,00055.23--الصندوق العماني لالستثمار

اوصى أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيعات ارباح بمبلغ 0,050 ريال عماني للسهم الواحد بقيمة 37,5 مليون ريال عماني  والتي  تخضع لموافقة المساهمين 
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

بالنسبة الى العام 2016 ، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2017 على توزيعات أرباح نقدية نهائيه 
بمبلغ 0.070 ريال عماني للسهم الواحد )0,060 ريال عماني للسهم عام 2015 (  قيمتها 52.50 مليون ريال عماني )45 مليون ريال عماني عام 2015(.

وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 7 أغسطس 2017 على توزيعات أرباح نقدية مرحلية بمقدار 0.20 ريال عماني للسهم الواحد )30 يونيو 2016: 0.040 ريال 
عماني( مجموعها 15 مليون ريال عماني )2016: 30 مليون ريال عماني(.

توزيعات األرباح غير المطالب بها محولة إلى صندوق أمانات المستثمرين

وفقًا للوائح الهيئة العامة لسوق المال يتطلب تحويل توزيعات األرباح غير المطالب بها لفترة تزيد عن 7 أشهر من تاريخ استحقاقها إلى صندوق أمانات 
المستثمرين بالهيئة. تم خالل السنة تحويل توزيعات األرباح غير المطالب بها بمقدار122,210 ريال عماني )31 ديسمبر 2016- ٨0,74٨  ريال عماني( إلى 

صندوق أمانات المستثمرين. 

االحتياطي القانوني

وفقًا لقانون الشركات التجارية الُعماني لسنة 1974م وتعديالته، ُتجنب سنويًا 10% من أرباح السنة لحساب هذا االحتياطي حتى يصبح رصيده المتراكم 
يساوي على األقل ثلث قيمة رأس مال المدفوع للشركة. هذا االحتياطي غير قابل للتوزي�ع. حيث أن اإلحتياطي يساوي ثلث رأس المال المدفوع، 

بالتالي فقد قامت الشركة بإيقاف التحويل.

االحتياطي االختياري

وفقًا لقرار مجلس اإلدارة رقم 16ت/2000/5، حولت الشركة األم في سنوات سابقة نسبة 10% من صافي أرباحها السنوية إلى احتياطي اختياري قابل 
للتوزي�ع حتى يساوي نصف رأس مال المدفوع الخاص بالكيان المعني وحيث جاوز االحتياطي نصف  راس المال المدفوع للشركة على األقل، اوقفت 

الشركة التحويل الى هذا الحساب. 
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١9- رأس المال واالحتياطيات )تابع(                        

مساهمة رأسمالية  

في 11 فبراير 2004، أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت تراخيص للمجموعة لخدمات اتصاالت الهاتف النقال والثابت بتكلفة قدرها 500,000 ريال عماني و 
200,000 ريال عماني ولمدة 15 و 25 سنة على التوالي.

عينت المجموعة مؤسسة استشارية مستقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في 11 فبراير2004، والتي حددت القيمة العادلة لتراخيص الهاتف 
الثابت والنقال مبلغ  44,٨٨1 مليون ريال عماني تقريبًا.

تم التقييم بناء على قيمة السوق المفتوح التقديرية للتراخيص وفقًا لبنودها الحالية كما كان سيطبق على شركة جديدة تحصل على التراخيص. السبب 
وراء تبني فرضية »شركة جديدة« هو التفرقة بين قيمة التراخيص وقيمة األصول غير الملموسة األخرى التي تملكها المجموعة، و بناء عليه فإن القيمة 

الملحقة بالتراخيص ليست »قيمة خاصة« بالمجموعة عن التراخيص وال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تمتلكها المجموعة.

تمثل الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتصاالت، أرباح القيمة العادلة وقدرها 44,1٨1 مليون ريال عماني 
والتي تم إدراجها ضمن حقوق الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزي�ع. 

االحتياطي لتحويل العمالت األجنبية

 يتم تسجيل فروقات التحويل المتعلقة بتحويل األصول واإللتزامات من العملة التشغيلية للعمليات األجنبية للمجموعة إلى الريال العماني مباشرة 
في احتياطي تحويل العمالت األجنبية.

احتياطي القيمة العادلة 

ينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم األصول المالية المتاحة للبي�ع. وعندما يتم بي�ع األصل المالي المعاد تقييمه، يتم إدراج جزء االحتياطي 
المتعلق بذلك األصل الذي قد تم بيعه بالفعل في بيان الدخل. عند انخفاض قيمة االصل المالي المعاد تقييمه، يتم ادراج جزء االحتياطي المتعلق 

بذلك االصل في بيان الدخل.

احتياطي التحوط

يتم استخدام احتياطي التحوط لتسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن المشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية  والتي يتم إدراجها 
في الدخل الشامل كما هو موضح في اإليضاح 30. يتم إعادة تصنيف المبالغ إلى بيان الدخل عندما يؤثر البند المتحوط له على بيان الدخل.

20- اإليرادات

               الموحدة             الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

5١5,030506,3947١5,088511,072وقت البث والبيانات واالشتراك
١2,485٨,66436,637٨,279إيرادات متاجرة

527,5١5515,05٨75١,725519,351
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مصاريف تشغيلية وإدارية   -2١

إن هذا البند يتضمن تكاليف موظفين بقيمة ٨6.4 مليون ريال عماني )2016 – 6٨,9٨ مليون ريال عماني(. وفي الشركة األم هذا يشمل تكاليف موظفين 
بقيمة 6٨,9 مليون ريال عماني )2016 –67,94مليون ريال عماني(.

إيرادات اإلستثمارات   -22

               الموحدة             الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

4821,1514201,151أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
)1,069()63()1,069()63(خسائر محققة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-)70(--أرباح محققة من استثمارات متاحة للبي�ع
-435--خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبي�ع

2,3272,210١,3941,433توزيعات األرباح
2,7462,2922,١١61,515

الضرائب                                                                                                                                                  -23

تتمثل في مصاريف ضريبة الدخل للشركة االم والشركات التابعة لمجموعة زين.

تتضمن رسوم الضريبة المحملة خالل السنة للعمليات المستمرة ما يلي: أ( 

            الشركة األم
20١72016

ألف ر.عألف ر.ع

2,74715,٨9٨الضرائب الحالية
9,020276الضرائب المؤجلة

١١,76716,174

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

            الشركة األم
20١72016

ألف ر.عألف ر.ع
١2,35916,03٨الضريبـة على الربـح المحاسبـي

يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لـ:
١,750345مصاريف غير قابلة للخصم

)209(١0إيرادات غير خاضعة للضريبة
-)2,352(التغير في معدل الضريبة

١١,76716,174الضريبة المحملة وفقًا لبيان الدخل 
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23-  الضرائب  )تابع(   

)ج( موقف الربوط الضريبية

تم االنتهاء من الربوط الضريبية حتى سنة 2014 للشركة األم. معدل الضريبة المطبق على الشركة األم هو %15  )%12-2016(.  

إن اإلدارة ليست على دراية وال تتوقع أية إلتزامات ضريبية إضافية سيتم تكبدها متعلقة بسنوات الضريبة المفتوحة. 

الربوط الضريبية للشركات التابعة في مراحل مختلفة من اإلنجاز.

د( صافي )أصل( / إلتزام ضريبة مؤجلة ومصروف / )خصم( ضريبة مؤجلة في بيان الدخل منسوبة إلى البنود التالية المبينة أدناه:

أثر التغير في ١ يناير 20١7
معدل الضريبة

المحمل/ )المقيد أخرى
إلى الجانب الدائن( 

لبيان الدخل

3١ ديسمبر 
20١7

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
فروقات مؤقتة

)4,93١()١,377(-)7١١()2,843(مخصص مديونيات منخفضة القيمة
)242()١92(-)١0()40(مخصص المخزون التالف المتقادم

2١4943-583١46أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات
-١4,20١-)2,840()١١,36١(بي�ع / انخفاض قيمة اإلستثمار في شركة تابعة

4,608)١,473(-4,865١,2١6إستهالك وإطفاء
)472(-297)١54()6١5(إطفاء التراخيص

)9,4١١()2,353(297١١,373)94(

أثر التغير في ١ يناير 20١6
معدل الضريبة

3١ ديسمبر أخرى
20١6

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
فروقات مؤقتة

)2,٨43(-125)2,96٨(مخصص مديونيات منخفضة القيمة
)40(-75)115(مخصص المخزون التالف المتقادم

490935٨3أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات
)11,361(-)109()11,252(بي�ع / انخفاض قيمة اإلستثمار في شركة تابعة

4,٨65-4,77392إستهالك وإطفاء
)615()615(--إطفاء التراخيص

)9,072(276)615()9,411(
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العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد  -24

تم التوصل لعائد السهم الواحد بقسمة أرباح الفترة المنسوبة إلي مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة. حيث لم يكن 
أي أسهم مخففة محتملة، فإن ربحية السهم المخففة هي ذات العائد األساسي للسهم الواحد.

20١72016

79,7١7116,671أرباح الفترة المنسوبة إلي مساهمي الشركة األم )ألف ر.ع (
750,000,000750,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )رقم(

0.١060.156العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد)ر.ع(

األطراف ذات العالقة                                                                                                                                            -25

 دخلت المجموعة في معامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط معتمدة من قبل إدارة الشركة. إن المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 
باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في اإليضاحات األخرى هي كما يلي:

الموحدة

20١72016المعامالت

ألف ر.عألف ر.ع

90١10اإليرادات
١4,04810,2٨9شراء بضائع وخدمات

-839أتعاب إدارة )متضمنة في إيرادات أخرى(
932777توزيعات أرباح من شركة شقيقة

-4,768إيرادات فوائد على قروض لشركة شقيقة

مكافأة اإلدارة العليا
2.١402,343رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين

78101مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

573210مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

األرصدة
20,76996ذمم تجارية مدينة
١4,4421,201ذمم تجارية دائنة
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األطراف ذات العالقة  )تابع(  -25

الشركة األم

20١72016المعامالت
ألف ر.عألف ر.ع

4364٨0اإليرادات
١4,04810,633شراء بضائع وخدمات

932777توزيعات أرباح من شركة شقيقة
--إيرادات فوائد على قروض لشركة شقيقة

مكافأة اإلدارة العليا
2.١402,343رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين

78101مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
200200مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

األرصدة
١,6261,1٨1ذمم تجارية مدينة
١,8431,112ذمم تجارية دائنة

إرتباطات                                                                                                                                                        -26

أ( إرتباطات التي لم يتم تكوين مخصص لها بهذه البيانات المالية كما يلي:

            الموحدة         الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١09,42499,67٨١56,74١99,67٨ارتباطات رأسمالية
-76,299--ارتباطات رأسمالية – حصة في شركة شقيقة

-5,876--رأس مال غير مستدعى من شركات مستثمر في�ها
13570,4241,327-خطابات ضمان

4,١4١5,1534,١4١5,153إستثمارات

يتضمن ما ورد أعاله ضمانات بقيمة 497 مليون ريال عماني مقدمة من مجموعة زين تتعلق بالقروض التي تستفيد منها شركة اإلتصاالت المتنقلة 
السعودية.

المتنقلة  اإلتصاالت  الممنوحة لمساهم مؤسس في  شركة  ريال عماني  البالغة 13.23 مليون  اإلئتمانية  للتسهيالت  أيضا ضامن  زين هي  مجموعة 
السعودية. تعتقد المجموعة أن الضمانات المقدمة من قبل المساهم المؤسس للبنك تغطي التسهيالت  اإلئتمانية.
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إرتباطات )تابع(   -26

مطالبات  )2

الشركة األم

الدفع  خالل سنة 2015، تلقت الشركة األم إشعار بطلب دفع 4.4 مليون ريال عماني من هيئة تنظيم االتصاالت تجاه األتاوة اإلضافية المستحقة 
للسنوات السابقة على بعض فئات إيرادات البي�ع بالجملة. دفعت الشركة األم مبلغ وقدره 1.7 مليون ريال عماني إلى هيئة تنظيم االتصاالت تحت 
اإلحتجاج.  بناءًا على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة من شروط ترخيص الشركة األم، ترى اإلدارة بأن قيمة اإلتاوة اإلضافية غير مستحقة 

الدفع. 

المطالبات المتعلقة بمجموعة زين
في 2011، قامت هيئة اإلعالم واالتصاالت بمطالبة شركة أثير بسداد مبلغ إجمالي قيمته 100 مليون دوالر أمريكي )37,٨ مليون ريال عماني(   •
مدعية عدم التزام أثير ببعض شروط الترخيص. صدر حكم في هذه المطالبة لصالح أثير خالل الربع الثاني من سنة 2015. غير أنه في مارس 2016، 
قدم الرئيس التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت شكوى لدى لجنة االستماع التابعة لهيئة اإلعالم واالتصاالت للمطالبة بمبلغ 100 مليون دوالر 
أمريكي )37,٨ مليون ريال عماني( وذلك فيما يتعلق باألمر نفسه الذي تم البت فيه سابًقا ثالث مرات لصالح شركة أثير من قبل مجلس الطعون 
لهيئة اإلعالم واالتصاالت قراًرا لصالح هيئة اإلعالم  التابعة  لجنة االستماع  يوليو 2016، أصدرت  لهيئة اإلعالم واالتصاالت. وبتاريخ 13  التابع 
واالتصاالت. وبتاريخ ٨ سبتمبر 2016، قدمت أثير طعًنا على هذا القرار أمام مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت. وفي 15 يناير 2017، 
أصدر مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت قراًرا لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. قامت أثير بالطعن على قرار مجلس الطعون التابع 
لهيئة اإلعالم واالتصاالت أمام محكمة البداءة مستندة إلى أن أحكام القرار رقم 65 )الذي ينظم أنشطة االتصاالت في العراق( والذي ُيحصن 
قرار مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت من االستئناف أو الطعن، غير دستورية. وطلبت أثير من المحكمة إصدار قرار بمنع هيئة 
اإلعالم واالتصاالت من تحصيل مبلغ المطالبة أو تفعيل قرار مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت إلى أن تقوم المحكمة بالبت في 
هذا األمر. أصدرت محكمة البداءة قرارين في فبراير وأبريل 2017 يقضيان بإيقاف أي إجراءات تنفيذية من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت فيما 

يتعلق بتحصيل مبلغ المطالبة إلى حين البت في الدعوى من قبل المحكمة. 
وفي 27 أبريل 2017، أصدرت محكمة البداءة قراًرا لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. وفي مايو 2017، قدمت شركة أثير طعًنا على هذا القرار أمام    •
محكمة االستئناف. وفي نوفمبر 2017، أصدرت محكمة االستئناف قراًرا لصالح شركة أثير. غير أن هيئة اإلعالم واالتصاالت قد طعنت في هذا 
القرار من خالل تقديم طعن لدى محكمة التمييز التي أصدرت قراًرا في 15 نوفمبر 2017 برد قرار محكمة االستئناف وإعادة الملف إلى محكمة 
االستئناف للبت فيه. وفي 2٨ ديسمبر 2017، أصدرت محكمة االستئناف قراًرا مؤيًدا لقرار محكمة البداءة الصادر بتاريخ 27 أبريل 2017. وقدمت 
أثير طعًنا على هذا القرار لدى محكمة التمييز بتاريخ 11 يناير 201٨. وبناًء على تقرير الخبراء القانونيين، ترى أثير أن فرص تسوية هذا األمر تبدو 

لصالحها.

في نوفمبر 2016، أبرمت أثير اتفاقية مع وزارة المالية العراقية على النحو التالي:

فيما يتعلق بالضريبة اإلضافية على إيرادات الشركات للسنوات من 2004 حتى 2010 والبالغة 244 مليون دوالر أمريكي )92,35 مليون ريال عماني( التي 
تطالب بها الهيئة العامة للضرائب العراقية، فإن لشركة أثير الحق في تقديم اعتراضها على ضريبة الدخل التي تطالب بها الهيئة للسنوات من 2004 
حتى 2010، ودفع ما ال يقل عن 25% من المبلغ المطالب به، ويدفع المبلغ المتبقي وقدره 173 مليون دوالر أمريكي )65,5 مليون ريال عماني( على 
خمسين قسًطا شهرًيا متساوًيا اعتباًرا من ديسمبر 2016، بالصافي من المبلغ المدفوع. تحتفظ أثير بالحق في تقديم اعتراض لكل من هذه السنوات.
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تقوم أثير بتسوية مطالبة ضريبة األرباح الرأسمالية البالغة 93 مليون دوالر أمريكي )35,2 مليون ريال عماني( والتي تمثل 50% من مبلغ المطالبة األصلية 

استناًدا إلى موافقة مجلس الوزراء العراقي في نوفمبر 2016؛

تم إلغاء تجميد الحسابات البنكية الخاصة بشركة أثير ورفع الحجز عن جزء من أسهم المجموعة في شركة الخاتم.   

قامت أثير بسداد المبالغ المتفق علي�ها في ديسمبر 2016 وهو ما ترتب عليه إلغاء تجميد حساباتها البنكية ورفع الحجز عن أسهم المجموعة في شركة 
الخاتم. في نوفمبر 2016، قدمت أثير الئحة اعتراض ضد المطالبة الضريبية المقدرة بمبلغ 244 مليون دوالر أمريكي )92,4 مليون ريال عماني( مبديًة 
اعتراضها على مبلغ المطالبة بالكامل. كما في 31 ديسمبر 2017، لدى أثير التزًما يقضى بسداد مبلغ 12٨ مليون دوالر أمريكي )بما يعادل 4٨,5 مليون 

ريال عماني( بالصافي من الدفعات السابقة على سبعة وثالثين قسًطا.

وفي مايو 2017، أصدرت الهيئة قراًرا برفض االعتراضات على السنوات المذكورة أعاله من دون إبداء أي أسباب. وفي 7 يونيو 2017، قدمت شركة أثير 
طعون على قرارات الهيئة لدى لجنة الطعون التابعة للهيئة. في 9 نوفمبر 2017، أصدرت لجنة الطعون قرارا فيما يتعلق بالسنوات 2004-2007 برفض 
طعون أثير بحجة أن أثير لم يكن لها الحق في تقديم االعتراضات األصلية في نوفمبر 2016، مما يعني أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق علي�ها 
مع وزارة المالية. وفي 21 ديسمبر 2017، أصدرت لجنة الطعون قراًرا فيما يتعلق بالسنوات 200٨-2010 برفض طعون أثير على أساس أنه في حين أن 
أثير قد قدمت االعتراضات في الوقت المحدد لكنها لم تدفع المبالغ المطلوبة بموجب القانون كي يتم اعتبار تقديم االعتراضات مقبواًل من الناحية 
الشكلية مما يعني مرة أخرى أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق علي�ها مع وزارة المالية. وفي 21 نوفمبر 2017، قدمت أثير طعًنا آخر لدى لجنة 
التمييز بالهيئة فيما يتعلق بالسنوات 2004-2007، وقدمت أيًضا طعًنا مماثاًل لدى لجنة التمييز في 2 يناير 201٨ للسنوات 200٨-2010. وفي األسبوع 
األخير من شهر يناير 201٨، أيدت لجنة التمييز حق شركة أثير في الطعن وأمرت لجنة الطعون بإعادة النظر في طعون شركة أثير على أسس موضوعية 

وذلك على إعتبار أن االتفاق المبرم مع وزارة المالية ليس باطاًل. تتوقع شركة أثير أن تكون نتائج هذه الطعون في صالحها.

إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 15,65 مليون ريال عماني. وقامت شركة بيال برفع دعاوى قضائية مطالبة ضد السلطات 
تلك  إلزامها بسداده عن  تم  بالفعل حيث  المبلغ  لقيامها بسداد هذا  نظًرا  إلى 2005  للسنوات من 2002  ريال عماني  11,9 مليون  بمبلغ  التنظيمية 
المدفوعة  الترخيص  التنظيمية مطالبًة باسترداد رسوم  القانونية ضد السلطات  باتخاذ اإلجراءات  بيال  السنوات في وقت سابق. كما قامت شركة 
هذه  نتيجة  تصب  أن  المجموعة  تتوقع  القانونيين،  خبرائها  تقرير  على  وبناًء  سابقة.  سنوات  عن  عماني  ريال  مليون   14,9 قيمتها  والبالغة  بالزيادة 

اإلجراءات القانونية في صالح شركة بيال.   

باإلضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية لصالح وضد المجموعة أمام بعض السلطات القضائية. وبناًء على المعلومات المتوفرة حاليًا وبعد 
المجمع  المالي  األداء  أو  المركز  على  أثر سلبي هام  األمور  ينتج عن هذه  أن  المرجح  غير  أنه من  المجموعة  إدارة  ترى  القانونيين،  الخبراء  استشارة 

للمجموعة.

شركات تابعة تمتلك في�ها الحصص غير المسيطرة حقوق جوهرية    -27
إن ملخص المعلومات المالية للشركات التابعة لمجموعة زين والتي تمتلك في�ها الحصص غير المسيطرة حقوق جوهرية مبين أدناه.

20١7
ألف ر.ع

93١,9١4أصول متداولة
2,872,9١6أصول غير متداولة 

896,688إلتزامات متداولة 
889,377إلتزامات غير متداولة 

حقوق ملكية عائدة إلى:
١,820,594- مالكي الشركة 

١98,١7١- حصص غير مسيطرة 
١,286,١30إيرادات 

205,062ربح السنة 
)١١4,582(الدخل الشامل اآلخر 

90,480مجموع الدخل الشامل 
مجموع الدخل الشامل العائد إلى: 

87,449- مساهمي الشركة 
3,03١- حصص غير مسيطرة 

90,480
3١4,١37صافي التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل

)١62,607(صافي التدفق النقدي الناتج من/ )مستخدم في( أنشطة االستثمار 
)١08,0١6(صافي التدفق النقدي الناتج من/ )مستخدم في( أنشطة التمويل

43,5١4صافي )النقص( / الزيادة في التدفقات النقدية
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28- إدارة المخاطر المالية                                                                                                                               

تم تصنيف األصول المالية للمجموعة كاآلتي: 

              الموحدة           الشركة األم
20١7201620١72016

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

73,١8466,956380,9966٨,522نقد وأرصدة لدى البنوك
١١8,87397,031693,62097,075مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

60,823٨1,07082,0١4٨1,070أصول مالية أخرى
-52١,445--مستحق من شركات شقيقة

-١5,500--أصول أخرى
252,880245,057١,693,575246,667

     

تم تصنيف جمي�ع اإللتزامات المالية كما في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016 على أنها »غير تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل«.

عوامل المخاطر المالية

المالية يعرضها لمخاطر مالية عدة من ضمنها مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم المجموعة  إن استخدام المجموعة لألدوات 
إلعداد  العامة  المسئولية  اإلدارة  مجلس  يتولى  مقبولة.  لمستويات  لتحدها  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  وتقوم  باستمرار  للمخاطر  تعرضها  بمراجعة 
واإلشراف على اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر ومراقبتها بالتعاون مع 
الوحدات التشغيلية األخرى في المجموعة. تم إعداد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة بهدف التعرف على المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها، 
ووضع حدود وضوابط مخاطر مالئمة، ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالحدود الموضوعة. وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم 
لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة المجموعة. إن المجموعة تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لدي�ها نحو 
تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم. تقوم لجنة مجلس اإلدارة لدى المجموعة باإلشراف 
على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يخص المخاطر التي 
تواجهها المجموعة. تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمساعدة اللجنة لدى المجموعة في أداء دورها اإلشرافي. إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها 

المجموعة مبينة أدناه: 

أ(  مخاطر السوق 

مخاطر العمالت األجنبية 

تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

الشركة األم

تعتبر معامالت الشركة األم مستقلة بدرجة كبيرة عن تقلبات اسعار العمالت األجنبية حيث ان معامالتها بالعملة األجنبية تتم بصفة أساسية بالدوالر 
األمريكي. إن اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي والريال العماني ظلت بدون تغيير منذ عام 19٨6. وال توجد أدوات مالية هامة مدارة بواسطة 

عمالت أجنبية غير الدوالر األمريكي وبالتالي فإن االدارة تعتقد بان مخاطر العمالت األجنبية على األصول النقدية االخرى وااللتزامات ليست هامة.

الشركات التابعة

تزاول مجموعة زين نشاطها دولًيا مما يعرضها لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن التعرض لعمالت عدة ال سيما بالنسبة للدوالر األمريكي. تنشأ 
مخاطر العمالت األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية واألصول واإللتزامات المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات األجنبية.

قامت إدارة المجموعة بوضع سياسة تتطلب من شركات المجموعة إدارة مخاطر العمالت األجنبية الخاصة بها مقابل العمالت الرئيسية. تنشأ مخاطر 
صرف العمالت األجنبية عندما تتم المعامالت التجارية المستقبلية أو يتم االعتراف باألصول واإللتزامات بعملة ليست العملة الرئيسية للشركة. 
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تتعرض المجموعة بشكل أساسي لمخاطر العمالت األجنبية كنتيجة ألرباح / خسائر ترجمة أصول وإلتزامات مقومة بالعمالت األجنبية من مثل مدينون 
تجاريون وأرصدة مدينة أخرى ودائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى والمستحق للبنوك.

إن األثر على الربح الموحد بعد الضريبة الناتج من انخفاض أو ارتفاع سعر صرف العملة الفعالة بواقع 10% مقابل العمالت الرئيسية التي تتعرض لها 
المجموعة مبين أدناه: 

               الموحدة
20١72016

ألف ر.عألف ر.ع

-١8,203الدوالر األمريكي
-4١اليورو

-١,763الريال السعودي
 

مخاطر أسعار األسهم 

تتمثل في مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية لألسهم سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل معينة بالنسبة 
المجموعة لمخاطر أسعار األسهم بسبب  المتداولة في السوق. تتعرض  التي تؤثر على جمي�ع األدوات  العوامل  أو  الجهة المصدرة  أو  ألداة فردية 
االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة وتقوم بتصنيفها في بيان المركز المالي المجمع إما كمتاحة للبي�ع أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 
ال تتعرض المجموعة لمخاطر تغير أسعار السلع. لغرض إدارة مخاطر تقلبات األسعار الناجمة عن االستثمارات في األسهم، تقوم المجموعة بتنوي�ع 

محفظتها ويكون ذلك وفقًا للحدود التي تضعها المجموعة.

يتم تداول استثمارات المجموعة بشكل رئيسي في البورصات في مجلس التعاون الخليجي. إن األثر على الربح كنتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات 
حقوق الملكية المصنفة »بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« واألثر على بيان حقوق الملكية ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها كـ »متاحة للبي�ع« 

نتيجة االرتفاع / االنخفاض بواقع 5% في مؤشر سوق األسهم، مع ثبات جمي�ع المتغيرات األخرى هو كاآلتي:

20١7                      2016                       
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

األثر في صافي 
الربح

األثر في حقوق 
الملكية

األثر في صافي 
الربح

األثر في حقوق 
الملكية

١,47١١,9١52,1662,166اإلرتفاع / اإلنخفاض في مؤشر سهم السوق

التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر معدالت الفائدة 

تتمثل مخاطر معدالت الفائدة في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة 
السوقية.

تعرض  فائدة متغيرة  بمعدالت  الصادرة  القروض  إن  البنكية.  والقروض  األجل  الودائع قصيرة  للمجموعة من  بالنسبة  الفائدة  تنشأ مخاطر معدالت 
المجموعة لمخاطر معدالت فائدة التدفقات النقدية. أما بالنسبة للقروض الصادرة بمعدالت فائدة ثابتة، فإنها تعرض المجموعة لمخاطر معدالت 

فائدة القيمة العادلة. وكانت قروض المجموعة ذات معدالت الفائدة المتغيرة مقومة بشكل رئيسي بالدوالر األمريكي.
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تقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة بشكل دوري. وتقوم المجموعة بوضع سيناريوهات عدة مع األخذ بعين االعتبار إعادة 
التمويل، تجديد المراكز الحالية والتمويل البديل. بناًء على هذه السيناريوهات، تقوم المجموعة باحتساب األثر على بيان الدخل المجمع لتحول معدل 
الفائدة المحدد. وفي كل افتراض يتم استخدام معدل فائدة متغير واحد لجمي�ع العمالت. تعمل هذه السيناريوهات فقط للمطلوبات التي تمثل 
مبادالت  الفائدة واستخدام  تحركات معدالت  مراقبة  الفائدة من خالل  بإدارة مخاطر معدالت  المجموعة  تقوم  بالفائدة.  المحملة  الرئيسية  المراكز 

معدالت الفائدة للتحوط من التعرض لمخاطر معدالت الفائدة.

الشركة األم

كما في 31 ديسمبر 2017، إذا تغيرت معدالت الفائدة في ذلك التاريخ باالرتفاع أو االنخفاض 50 بيسة، مع ثبات جمي�ع المتغيرات األخرى، فإن ربح 
السنة سيتأثر باالرتفاع أو االنخفاض بمبلغ 0.٨72 مليون ريال عماني )2016 – ال شي(.

الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2017، إذا تغيرت معدالت الفائدة في ذلك التاريخ باالرتفاع أو االنخفاض 50 بيسة، مع ثبات جمي�ع المتغيرات األخرى، فإن ربح 
السنة سيتأثر باالرتفاع أو االنخفاض بمبلغ 5,6 مليون ريال عماني .

مخاطر االئتمان ب( 

تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسببًا خسارة مالية للطرف اآلخر. تتمثل األصول المالية 
التي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي في الودائع البنكية الثابتة والودائع بإشعارات قصيرة األجل والسندات والمدينون التجاريون 
واألرصدة المدينة األخرى والقروض لشركات زميلة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق إيداع الودائع الثابتة والودائع بإشعارات قصيرة 
األجل لدى مؤسسات مالية ذات جدارة ائتمانية عالية. إن مخاطر االئتمان فيمـا يتعلق بالمدينين محدودة نتيجة توزعها بين عدد كبير من العمالء 

باإلضافة إلى االستعانة بشركات تحصيل متخصصة. تعتقد المجموعة أن الجودة االئتمانية للمبالغ التي لم تستحق ولم تنخفض قيمتها بأنها عالية.

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع لإليضاحات 5 و 6 و 13

29-  مخاطر السيولة 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات التمويل. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل توفير النقد الالزم 
واألوراق المالية القابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل مبالغ كافية ومناسبة تحصل علي�ها المجموعة من تسهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على 

إقفال المراكز السوقية بمهلة قصيرة. يقوم مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال أو القروض بناًء على المراجعة المستمرة لمتطلبات التمويل. 

لقد تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغيره من أشكال الدعم المالي لبعض شركاتها التابعة )أنظر إيضاح 4 )5((. فيما عدا النقد واألرصدة 
البنكية المعادلة لمبلغ 20 مليون ريال عماني والمحتفظ بها بالجنيه السوداني ومبلغ 1,27 مليون ريال عماني والمحتفظ بها بجنيه جنوب السودان، إن 

كافة النقد واألرصدة البنكية األخرى محتفظ بها في عمالت قابلة للتحويل بسهولة.
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مخاطر السيولة      -29

يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

الموحدة:

بين سنةأقل من سنة قيمة العقد
وسنتين

بين 2 و5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
20١7

2,١34,080922,256275,30١769,084١67,439اإلقتراضات
682,80668١,575252379600دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

3,292-6,406-9,698تأمينات العمالء
--787-787تأمينات مستردة وأخرى 

 20١6
-8,9062,7942,١693,943اإلقتراضات

---١22,390١22,390دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
--5,702-5,702تأمينات العمالء

 

الشركة األم

بين سنةأقل من سنة قيمة العقد
وسنتين

بين 2 و5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
20١7

-937,54١626,50868,998242,035اإلقتراضات
---١5١,69١١5١,69١دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

--5,479-5,479تأمينات العمالء
--608-608تأمينات مستردة وأخرى 

 20١6
-----اإلقتراضات

---١5١,354١5١,354دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
--5,702-5,702تأمينات العمالء

كما في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ صافي اإللتزامات المتداولة للمجموعة 55٨.53 مليون ريال عماني ويرجع ذلك أساسًا إلى تمويل إستحواذ زين مع 
قرض جسر وتسهيل قرض ألجل. ال ترى اإلدارة أن ذلك يزيد من مخاطر السيولة نظرا إلخراجها من المنشأة من خالل تسهيل قرض طويل ألجل و/ أو 

أداة رأسمالية. وبناء عليه، فإن اإلدارة ال تتوقع مواجهة أي صعوبة في الوفاء بشروط ااإللتزامات عند استحقاقها.
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األدوات المالية المشتقة  - 30

تستخدم المجموعة، في النشاط االعتيادي لألعمال، األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها للتقلبات في معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت 
األجنبية. إن األداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي بين طرفين تعتمد في�ها المدفوعات على تغيرات األسعار في واحد أو أكثر من األدوات 

المالية أو في معدالت أو مؤشرات السوق المرجعية.

يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية وقد تم تحليلها حسب فترة االستحقاق. 
إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر وتمثل األساس لقياس 

التغيرات في قيمة المشتقات المالية.

إن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية السنة المالية وال تعطي مؤشرًا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. يتم 
تقييم كافة عقود المشتقات على أساس معلومات سوق مقارنة.

ألف ر.ع20١7
القيمة االسمية حسب فترة اإلستحقاق

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

إجمالي القيمة 
االسمية

بين سنة أقل من سنة
وسنتين 

بين 2 و5 سنوات

مشتقات محتفظ بها للتحوط:
١22246,52836,97936,979١72,570-التبادل بأسعار الفائدة- الشركة األم

--١20,972١20,972-١87التبادل بأسعار الفائدة – حصة في شركة شقيقة

إن عمليات التبادل بأسعار الفائدة هي عبارة عن اتفاق تعاقدي بين طرفين لتبادل الفائدة استنادًا إلى القيمة االسمية في عملة معينة ولفترة محددة 
من الوقت. تستخدم المجموعة عمليات التبادل بأسعار الفائدة للتحوط من مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة على القروض ذات الفائدة المتغيرة.

إدارة مخاطر رأس المال   - 3١

من أهم أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال تأمين قدرة المجموعة على االستمرار في مزاولة نشاطها لتحقيق عوائد للمساهمين ومنافع لألطراف 
الشروط  االعتبار  في  المجموعة  تأخذ  المال،  رأس  إدارة  لغرض  المال.  رأس  تكاليف  لتخفيض  المال  لرأس  األفضل  التركيبة  وتوفير  األخرى  المعنية 
المالية في اتفاقيات القروض المتعددة والتي تتطلب من المجموعة الحفاظ على مستويات محددة تتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية ومعدل 

المديونية.

لغرض المحافظة على أو تعديل تركيبة رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو العائد على رأس المال 
للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بي�ع األصول لتخفيض الديون. 

تماشيًا مع نظرائها في الصناعة، تراقب المجموعة رأس مالها على أساس معدل المديونية والذي يتم احتسابه على أساس قسمة صافي المديونية 
على إجمالي رأس المال. يتم احتساب صافي الدين على أساس إجمالي القروض ناقصًا النقد والنقد المعادل. في حين يتم احتساب إجمالي رأس المال 

كحقوق المساهمين كما تظهر في بيان المركز المالي المجمع، زائًدا صافي الديون. 
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3١- إدارة مخاطر رأس المال  )تابع(

بلغ معدل المديونية كما في تواريخ بيان المركز المالي المجمع اآلتي:

20١72016
ألف ر.عألف ر.ع

١,966,355٨,171إجمالي اإلقتراضات
)6٨,522()380,996(ناقصًا: النقد واألرصدة لدى البنوك 

)60,351(١,585,359صافي الديون
١,597,827546,701إجمالي حقوق المساهمين

3,١83,١864٨6,350إجمالي رأس المال 
-49,8%معدل المديونية

القيمة العادلة لأدوات المالية                                                                                                                        -32

فيما يلي تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة:

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى ١ 
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع20١7

أصول مالية بالقيمة العادلة

20,4١722,29١7,١8549,893استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
١4,376-4,١97١0,١79استثمارات متاحة للبي�ع بالقيمة العادلة

24,6١432,4707,١8564,269

2016
أصول مالية بالقيمة العادلة

27,02427,9516,50161,476استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
241-241-استثمارات متاحة للبي�ع بالقيمة العادلة

27,0242٨,1926,50161,717

تتضمن االستثمارات المتاحة للبي�ع أوراق مالية غير مدرجة بمبلغ 6,07 مليون ريال عماني مسجلة بالتكلفة ناقصًا االنخفاض في القيمة نظًرا لعدم التمكن 
من قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق فيه.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية. یستند ذلك إلی مدخالت المستوى 3 ومعدل الخصم الذي 
يعكس مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة باعتباره المدخل األكثر أهمية.
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التعديالت المتعلقة باالقتصادات المفرطة التضخم     -33

الشركة التابعة لمجموعة زين في جنوب السودان أ( 

بناًء على تقديرات اإلدارة، تمت المحاسبة عن الشركة التابعة لمجموعة زين في جنوب السودان على أنها منشأة تعمل في اقتصاد يعاني  من ارتفاع 
في معدالت التضخم منذ سنة 2016.

تستند مؤشرات األسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة زين جنوب السودان والمبينة أدناه     إلى 
مؤشر أسعار المستهلك الذي نشره مكتب جنوب السودان لإلحصاءات:

عامل التغيرالمؤشر
314,502١.0 ديسمبر 2017 

314,١27١,١ أكتوبر  2017

بناء على ما تقدم، قامت المجموعة بتحديد صافي الربح النقدي بالعملة المحلية بما يعادل 25,3 مليون ريال عماني مسجل بالصافي من    خسائر صرف 
العمالت األجنبية للمبلغ النقدي من تاريخ االستحواذ والمتعلق بصافي استثمار المجموعة في جنوب السودان. 

كخسارة   الناتج  االنخفاض  االستردادية، وسجلت  قيمتها  إلى  والمعدات  للممتلكات  المعدلة  الدفترية  القيمة  بتخفيض  ذلك  بعد  المجموعة  قامت 
تكلفة    باستخدام  المحددة  االستبعاد  تكلفة  ناقًصا  العادلة  القيمة  هي  االستردادية  القيمة  إن  عماني.  ريال  مليون   20,7 بمبلغ   القيمة  انخفاض 
االستبدال الحالية، حيث أن المستوى الثالث من مدخالت مستويات قياس القيمة العادلة وتقييم القدرة على تقديم الخدمات يمثل أهم المدخالت 

غير الملحوظة )انظر إيضاح 14 (.

في 2015، الحظت المجموعة أن اقتصاد جمهورية السودان، التي تعمل بها شركات تابعة للمجموعة، كان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم اعتباًرا من 
مطلع 2015، وذلك استناًدا إلى مؤشر المستوى العام لألسعار الذي يوضح أن معدل التضخم التراكمي للثالث سنوات يتجاوز نسبة 100% في ذلك 
الوقت. غير أن معيار المحاسبة الدولي رقم 29: المتعلق بالتقرير المالي في البيئات االقتصادية التي تعاني من ارتفاع معدالت التضخم ال يحدد معداًل 
مطلًقا لتعريف ارتفاع معدالت التضخم، كما أنه ينص على أن تحديد توقيت ضرورة إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار هي مسألة خاضعة 
لالجتهاد. إضافة إلى ذلك، الحظت مجموعة زين أن التقرير الصادر من قبل صندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السودان لسنة 2014، يشير إلى 
أن معدل التضخم التراكمي المتوقع للثالث سنوات القادمة للسودان في سنة 2016 يقارب 57%، وبالتالي فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 
خالل سنة 2015 قد يترتب عليه الدخول ضمن نطاق ارتفاع معدل التضخم والخروج منه في غضون فترة قصيرة. واستنادًا إلى األمور المذكورة أعاله، 
استنتجت المجموعة عدم وجود أساس محدد ونهائي لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 في ذلك الوقت. تحمل البيانات المالية لمجموعة زين 

لسنة 2017 رأي تدقيق متحفظ يتعلق بهذا األمر.

حصلت شرکة عمانتل علی السیطرة علی مجموعة زین خالل شھر نوفمبر 2017، وفي غياب المعلومات الکافیة فهي غیر قادرة علی التحدید بدقة 
من تاريخ األستحواذ على مجموعة زين أثرعدم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29: التقارير المالية في اإلقتصادات ذات التضخم المفرط ضمن 

بياناتها المالية الموحدة .
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -34

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند إلي�ها على أساس مستمر.  تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم في�ها تعديل 
التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية 
معًا.  إن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقديرأوالتعقيد أوالمجاالت التي تكون في�ها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية هي 

كما يلي:

التقديرات

تقييم السيطرة

في الحاالت التي تملك فی�ھا المنشأة أقل من غالبية حقوق التصویت، تمارس اإلدارة أحکام جوھریة تأخذ في عین االعتبار العدید من العوامل مثل 
تمثیل المجلس، وأنماط تصویت المساھمین المسيطرين اآلخرين وغيرها وذلك من أجل الوصول إلی استنتاج حول ما إذا کان لدى الشرکة سیطرة. 

لإلستحواذ خالل السنة، يرجى الرجوع إلى اإليضاح 4 للحكم الصادر.

دمج األعمال

لتوزي�ع تكلفة عملية دمج األعمال، تقوم اإلدارة بعمل تقديرات مهمة لتحديد األصول واإللتزامات المحددة وكذلك اإللتزامات المحتملة والتي يمكن 
قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به وكذلك لتحديد القيم المؤقتة للمحاسبة المبدئية والقيم النهائية لعمليات دمج األعمال وتحديد مبلغ الشهرة 

ووحدة توليد النقد التي يجب أن توزع علي�ها.

إلتزامات محتملة / إلتزامات

تنشأ إلتزامات المحتملة نتيجة أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير مؤكدة ال تقع بالكامل ضمن 
سيطرة المجموعة. يتم تسجيل مخصصات اإللتزامات عندما تعتبر الخسارة محتملة ويمكن تقديرها بصورة معقولة. إن عملية تحديد ما إذا كان يجب 

تسجيل مخصص من عدمه لقاء أي التزام أو دعاوي محتملة يستند إلى تقديرات اإلدارة.

التضخم المرتفع 

تمارس المجموعة بعض األحكام والتقديرات الهامة لتحديد بداية ارتفاع معدالت التضخم في البلدان التي تزاول في�ها أعمالها، وما إذا كانت العملة 
الوظيفية لشركاتها التابعة واالشقيقة والمشاري�ع المشتركة هي عملة اقتصاد مرتفع التضخم.

تؤخذ في االعتبار العديد من خصائص البيئة االقتصادية لكل بلد. تشتمل هذه الخصائص على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 
ما إذا كان عامة الناس يفضلون االحتفاظ بثرواتهم بموجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا،   •

ما إذا كانت األسعار معلنة بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا،  •
ما إذا كانت أسعار المبيعات والمشتريات تأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة إئتمان قصيرة،  •

ما إذا كانت معدالت الفائدة واألجور واألسعار مرتبطة بمؤشر أسعار؛ و  •
ما إذا كان معدل التضخم التراكمي لثالث سنوات يقارب أو يزيد عن %100.  •

تصنيف االستثمارات

قروض  أو«  للبي�ع«  »متاحة  أو  الدخل«  بيان  خالل  من  العادلة  »بالقيمة  كاستثمارات  تصنف  أن  يجب  لو  فيما  االستثمارات  اقتناء  عند  اإلدارة  تقرر 
ومدينون«. عند القيام بمثل هذه التقديرات، تأخذ المجموعة باالعتبار الهدف الرئيسي من االقتناء وكيف تنوي إدارته وتقييم أدائه. يحدد هذا التقدير 
ما إذا كان سيتم قياس االستثمار الحقًا بالتكلفة أو القيمة العادلة وما إذا كان سيتم إدراج تغيرات القيمة العادلة لألدوات في بيان الدخل المجمع أو 

مباشرة في حقوق المساهمين.

االنخفاض في القيمة

عندما يكون هناك انخفاض جوهري أو متواصل في قيمة االستثمارات التي لها أسعار معلنة »المتاحة للبي�ع«، تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات وأدلة 
موضوعية للحكم على ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة. تقوم اإلدارة في تاريخ كل بيان مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل على انخفاض 
قيمة األصول غير المالية. إن تحديد االنخفاض في القيمة يتطلب القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل في�ها عوامل تقييم تشمل طبيعة الصناعة وظروف 

السوق.

تمارس اإلدارة بعض األحكام الهامة عندما يكون إعادة إصدار البيانات المالية إلحدى شركات المجموعة أمًرا ضرورًيا. 
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مصادر عدم التأكد من التقديرات

القيمة العادلة – استثمارات في أوراق مالية ليس لها أسعار معلنة ودمج األعمال

إن وسائل التقييم الفنية لالستثمارات في أوراق مالية التي ليس لها أسعار معلنة واألصول واإللتزامات المحددة وااللتزامات المحتملة الناشئة عن 
المعدلة  الحالية  السوق  العائد وأسعار  الخصم ومنحنيات  المستقبلية وأسعار  النقدية  التدفقات  تقديرات مثل  في�ها استخدام  يتم  االندماج  عملية 

بمخاطر السوق واالئتمان والنماذج والتكاليف المرتبطة ووسائل تقييم فنية أخرى يستخدمها المشاركون في السوق بصورة عامة.

حسابات مدينة

الديون  من  المتوقعة  النقدية  والتدفقات  للتحصيالت  التاريخية  الخبرة  على  بناًء  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  مخصص  بتقدير  المجموعة  تقوم 
المستحقة.

األصول الملموسة وغير الملموسة 

تقدر المجموعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات الملموسة وغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة. قد تتسبب التغيرات في 
التكنولوجيا أو فترة استخدام تلك األصول باإلضافة إلى التغيرات في المؤشرات المستقبلية لألعمال أو العوامل االقتصادية لمجال األعمال في تغير 

تقدير األعمار اإلنتاجية لمثل هذه األصول.

الضرائب

من  العديد  هناك  إن  الضرائب.  مخصصات  لتحديد  هامة  تقديرات  يتطلب  ذلك  إن  السيادة.  مناطق  بعض  في  الدخل  لضرائب  المجموعة  تخضع 
المعامالت والعمليات الحسابية حيث أن تحديد القيمة النهائية للضريبة غير مؤكد خالل فترة النشاط االعتيادي لألعمال، لذلك تقوم المجموعة بأخذ 
التزامات ضريبية متوقعة استنادًا إلى التقديرات عندما يكون هناك ضرائب إضافية متوقعة. عندما يكون هناك اختالف بين الضرائب النهائية ومبالغ 
الضرائب المتوقعة المسجلة مبدئًيا يكون أثر ذلك االختالف على ضريبة الدخل ومخصص الضرائب المؤجلة في الفترة التي حدث في�ها ذلك االختالف.

إن أي تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضات وكذلك استخدام تقديرات وافتراضات منطقية مختلفة قد يؤثر في القيمة الدفترية لألصول الضريبية 
المؤجلة.

االنخفاض في قيمة األصول غير المالية 

تقوم المجموعة سنويًا باختبار انخفاض قيمة األصول غير المالية وذلك لتحديد قيمهم االستردادية استنادًا إلى حسابات قيمة االستخدام أو بالقيمة 
العادلة ناقصًا تكاليف البي�ع. إن قيمة االستخدام تتضمن التقديرات الخاصة بمعدالت نمو التدفقات النقدية المستقبلية، وعدد السنوات المستخدمة 
في نموذج التدفقات النقدية ومعدالت الخصم. إن التقدير المعتمد على القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البي�ع يستند إلى المعامالت السوقية الحديثة / 

المزمع إتمامها ومضاعفات األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء المستخدمة في مثل هذه المعامالت. 
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المعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموعة موضحة أدناه وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولي ٨ : قطاعات التشغيل. يتطلب معيار التقرير المالي 
الدولي ٨ تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب المسؤول الرئيسي 
عن قرارات التشغيل لتخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه. تعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع واحد لقطاع االتصاالت والخدمات ذات الصلة. 

وباإلضافة إلى عملياتها في سلطنة عمان، تعمل الشركة من خالل مجموعة زين في ٨ دول.

بتحديد عملياتها في عمان  المجموعة  قامت   ،٨ الدولي  المالي  التقرير  لمعيار  وفقًا  و  زين  إستحواذها على مجموعة  األم مؤخرا  الشركة  إستكملت 
ومجموعة زين التابعة لها كأساس للكشف عن معلومات القطاع.

3١ ديسمبر 20١7
المجموعأخرىمجموعة زينعمان

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

527,5١52١9,5١44,69675١,725إيرادات القطاع

207,94460,525١,474269,943نتيجة القطاع قبل اإلستهالك واإلطفاء
)١5١,729()979()35,587()١١5,١63(خصم: اإلستهالك واإلطفاء

)20,050()38١()١8,855()8١4(خصم: تكلفة التمويل
9١,9676,083١١498,١64نتيجة القطاع

بنود غير مخصصة:
١١,250إيرادات الفوائد

2,١١6إيرادات االستثمار
4,58١حصة من نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك

١١6,١١١الربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة
)8,985(الضرائب

١07,١26ربح السنة من العمليات المستمرة

أصول والتزامات القطاع في 31 ديسمبر 2017 والمصروفات الرأسمالية للسنة المنتهية هي كما يلي:

المجموعبنود غير مخصصةأخرىمجموعة زينعمان
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

753,3١32,869,4866,79١848,2524,477,842أصول
2,880,0١5-2١7,0522,653,١729,79١إلتزامات

208,557-١43,42863,327١,802مصروفات رأسمالية
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3١ ديسمبر 20١6
المجموعأخرىمجموعة زينعمان

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

4,293519,351-515,05٨إيرادات القطاع

942232,075-231,129نتيجة القطاع قبل اإلستهالك واإلطفاء
)102,76٨()940()101,٨2٨(خصم: اإلستهالك واإلطفاء

)1,295()1,295(--خصم: تكلفة التمويل
12٨,00٨)1,293(-129,301نتيجة القطاع

بنود غير مخصصة:
2,991إيرادات الفوائد

1,515إيرادات االستثمار
1,172حصة من نتائج شركات شقيقة

133,6٨6الربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة
)16,174(الضرائب

117,512ربح السنة من العمليات المستمرة

أصول والتزامات القطاع في 31 ديسمبر 2016 والمصروفات الرأسمالية للسنة المنتهية هي كما يلي:

المجموعبنود غير مخصصةأخرىمجموعة زينعمان
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

5,54599,9٨2٨26,103-720,576أصول
220,027-13,173-206,٨54إلتزامات

16٨,147-4,010-164,137مصروفات رأسمالية
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إن أرقام السنة السابقة غير قابلة للمقارنة مع السنة الحالية بسبب اإلستحواذ خالل السنة. )راجع اإليضاح 4(

يتم إعادة تصنيف أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. وفيما يلي تفاصيل إعادة التصنيف لألرقام السابقة:

بيان الدخل
الموحدةالشركة األم

ألف ر.عألف ر.ع

519,297523,590اإليرادات
)4,239()4,239(تكلفة خدمات المحتوى 1 

5١5,0585١9,35١
تكلفة المبيعات

3٨53٨5تكلفة خدمات المحتوى 1
5,4725,472مصروفات خدمات مشغل التجوال

13,93713,937مصروفات الربط البيني
34,73134,731مصروفات اإلدارة خارجية
22,29122,291رسوم التحصيل والتوزي�ع 

33,91433,914األتاوة
24,14124,141مصروفات تشغيل وصيانة 2

١34,87١١36,778
المصاريف التشغيلية واإلدارية

٨,346٨,361مصروفات التسويق والدعاية
67,9466٨,975تكاليف الموظفين

57,01357,093مصروفات تشغيل وصيانة 2
11,11611,441مصروفات إدارية

4,3754,375رسوم التراخيص السنوية ورسوم تنظيمية أخرى
١48,796١50,245

اإلستهالك واإلطفاء
93,57594,315إستهالك الممتلكات واآلالت و المعدات

٨,253٨,453إطفاء األصول غير ملموسة
١0١,828١02,768

توزي�ع تكلفة المحتوى ١ 
4,2394,239اإليرادات

3٨53٨5تكلفة خدمات المحتوى
4,6244,624

توزي�ع مصروفات التشغيل والصيانة  2 
24,14124,141تكلفة المبيعات

57,01357,093المصروفات التشغيلية واإلدارية
8١,55483,١4١
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بيان المركز المالي

الموحدةالشركة األم
ألف ر.عألف ر.ع

األصول المتداولة
النقد وما في حكم النقد
٨.45610.022النقد وما في حكم النقد

5٨.5005٨.500أصول مالية أخرى 3
66.95668.522

ذمم تجارية مدينة وأخرى
٨6.6٨3٨6.594ذمم تجارية مدينة وأخرى

10.34٨10.4٨1مدفوعات مقدمًا
97.03١97.075أصول غير متداولة

أصول أخرى
9.4١١9.4١١ضريبة مؤجلة

توزي�ع أصول مالية 3
5٨.5005٨.500النقد وما في حكم النقد

30.44430.444أصول مالية أخرى
88.94488.944

إلتزامات متداولة
ذمم تجارية دائنة وأخرى

147.426152.375ذمم تجارية دائنة وأخرى 4
33.90333.903أتاوة

15.90315.904ضرائب
١97.232202.١82

إلتزامات غير متداولة
إلتزامات أخرى

4.4264.477إلتزامات مزايا التقاعد
5.1965.197ذمم تجارية دائنة وأخرى 4

9.6229.674

توزي�ع ذمم تجارية دائنة وأخرى 4 
147.426152.375ذمم تجارية دائنة وأخرى

5.1965.197إلتزامات أخرى
١52.622١57.572
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