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المساهمون الكرام

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
األداء التشغيلي للمجموعة

اإليرادات
بلغت إيرادات المجموعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2020م مبلغًا قدره 2513,4 مليون ريال مقارنة 

بـ 2592,2 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2019م. وتشــمل إيرادات المجموعة اإليرادات المحققة من مجموعة 
زين، والتي ســاهمت بإيرادات بلغت  1991 مليون ريال.

بلغــت إيــرادات عمانتــل (األداء المحلــي) مبلــغ وقدره 533,1 مليون ريال مقارنة بـ 554,3 مليون ريال للفترة المماثلة 
من عام 2019م. ســاهم نمو اإليرادات المحققة من خدمات الدفع اآلجل، والنطاق العريض الثابت، وخدمات 
البيانــات، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وإيرادات أعمال الجملة الدولية واإليرادات الخاصة ببي»ع أجهزة 
الهواتف في تخفيف أثر العوامل اإلقتصادية والتنافســية على  اإليرادات لعام 2020م، وذلك على الرغم من 

إنخفاض إيرادات الهاتف المتنقل المدفوعة مســبقًا بســبب التحديات التي فرضتها الجائحة ووضع الســوق عمومًا. 

المصروفات
إنخفض إجمالي مصاريف المجموعة التشــغيلية إلى 2097,8 مليون ريال مقارنة بـ 2111,5 مليون ريال للفترة 

المماثلة من عام 2019م أي بنســبة إنخفاض بلغت 0,7%.

عمانتل (األداء المحلي): تمكنت عمانتل من من تخفيض المصروفات التشــغيلية واإلدارية بنســبة %12 على أســاس 
ســنوي نتيجة لمبادرات ترشيد المصروفات.

يســرني بالنيابة عن مجلس إدارة الشــركة العمانية لالتصاالت (عمانتل) 
أن أقدم لكم ملخصًا عن نتائج عمليات الشــركة للســنة المالية المنتهية في 

ملهم بن بشير الجرف
2020التقريــر السنوي5



 ªاألربــاح

شــهدت العمليات المحلية في الســلطنة أداء جيدًا خالل عام 2020م على الرغم من التحديات 
الكبيرة التي نتجت عن إنتشــار جائحة كورونا منذ شــهر مارس 2020م. حيث بلغ  صافي األرباح مبلغ 
وقدره 77,3 مليون ريال والذي شــهد إنخفاضًا هامشــيًا مقارنة بعام 2019م. وقد تم تحقيق هذه 

النتائج على الرغم من التحديات الكبيرة خالل هذا العام. وقد ســاهمت اإلدارة الفعالة ألنشــطة 
المبيعات باإلضافة الى اإلجراءات اإلســتباقية التي إتخذتها اإلدارة من أجل ترشــيد النفقات بشــكل 

إيجابي في تقليل التأثير العام على النتائج حيث نتج عنها إنخفاض بنســبة ٪12 في المصاريف 
التشــغيلية واإلدارية على أساس سنوي.

بلغ ربح المجموعة للســهم الواحد خالل الفترة المنتهية في في 31 ديســمبر2020م مبلغًا قدره 
0,089 ريــال مقارنــة بـــ 0,104  ريال للفترة المماثلة من عام 2019م.

حققت المجموعة أرباحًا صافية بعد خصم الضرائب بلغت ٢٢٩ مليون 
ªريال مقارنة بـ ٢٩٩,٧ مليون ريال حققتها المجموعة في عام ٢٠١٩م

توزيعات األرباح
أوصى مجلس اإلدارة بتوزي»ع أرباح نقدية بقيمة 55 بيســة للســهم خاضعة لموافقة الجمعية العامة 

للشــركة، وتبلغ نســبة العوائد ٪61.6 من أرباح المجموعة.

قاعدة المشتركين
بلغ عدد المشــتركين بالســلطنة كما في 31 ديســمبر 2020م في كل من الخدمات الثابتة والمتنقلة 

نحو 3.3 مليون مشــترك (غير شــاملة مشــتركي شــركات إعادة البي»ع المرتبطة مع عمانتل)  مقارنة 
بـ 3.4 مليون مشــترك ، مســجًال انخفاضًا بنســبة ٪3.4 عن نفس الفترة من عام 2019م، فيما بلغ 

إجمالي قاعدة المشــتركين شــاملة مشــتركي شركات إعادة البي»ع 3.9 مليون مشترك.
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حصة الشركة 
في السوق

52.6% 

 58.5% 79.5%

70.1% 

الشركات التابعة

ســجلت إيرادات مجموعة زين إنخفاضًا بنســبة ٪3 حيث بلغت  1991 مليون ريال في 
31 ديســمبر 2020م مقارنة بإيرادات الفترة المماثلة في العام الماضي التي بلغت 
2045 مليون ريال. وبلغت األرباح قبل اســتقطاع الفوائد والضريبة واإلهالك 823 

مليون ريال، مســجلة إنخفاضًا بنســبة ٪8. بينما بلغ صافي الربح 255 مليون ريال مقارنة 
بـ 306 مليون ريال عن الفترة الســابقة. 

وقد تأثرت المؤشــرات المالية بتحديات جائحة كورونا، والتي تســببت في إضطراب في 
األنشــطة اإلقتصادية نتيجة اإلغالق، والحد من حركة التنقل والســفر في جمي»ع 

أســواق زين، وهو ما أثر على إيرادات المجموعة بحوالي 161 مليون ريال خالل العام. 
ومــن أجــل الحــد مــن التأثيرات على البيانات المالية للمجموعة، قامت اإلدارة بعدد من 

اإلجراءات لترشــيد المصروفات من ذلك التفاوض مع الموردين وإدارة التدفقات 
النقدية وقد نتج عن تلك اإلجراءات خفض النفقات التشــغيلية بنحو 65 مليون ريال.

إنخفض إجمالي قاعدة عمالء مجموعة زين بنسبة ٪3.4 لتصل إلى 47.8 مليون 
ªمقارنة بـ 49.5 مليون في الفترة السابقة

تقدر حصة شــبكة عمانتل من مشتركي اإلتصاالت شركة االتصاالت المتنقلة (مجموعة زين)« 
المتنقلة في الســوق (شاملة شركات إعادة البي¾ع 

المرتبطــة مع عمانتل) بحوالي 

 تقدر حصة عمانتل من المشــتركين في 
خدمات الهاتف الثابت (آجل ومســبق الدفع)

وبحصة إيرادات تبلغ  وبحصة إيرادات تقدر بنحو 
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قدمت عمانتل منحًا دراســية لدرجة البكالوريوس لعدد 11 من طالب الدبلوم العالي من ذوي 
الضمان اإلجتماعي للعام الدراســي (2020-2019). وقد كانت المنح الدراســية في مجاالت تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في مختلف الجامعات والكليات في الســلطنة. 

منح دراسية لعدد 11 من
طالب من الضمان اإلجتماعي

قامــت عمانتــل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتوزي»ع 
عدد 555 حاســوب للطالب من ذوي الدخل المحدود.

توزي»ع 555 حاسوب

دخلت عمانتل في شــراكة مع جامعة الســلطان قابوس للعام الرابع على التوالي من 
أجــل تعزيــز البحــث العلمي في مجاالت تقنية المعلومات واالتصاالت وتقنية النانو.

منحة عمانتل للبحث العلمي في مجالي االتصاالت
والمعلومات وتقنية النانو بجامعة السلطان قابوس

كجزء من مبادرة الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات، وقعت عمانتل 
إتفاقية شــراكة إســتراتيجية مع الشــركة الُعمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) لتعزيز 

ثقافة إعادة التدوير بين المجتمعات في ُعمان من خالل نشــر آالت البي»ع العكســي 
(Reverse Vending Machine) في محافظة مســقط.

إتفاقية مع شركة بيئة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير
04

03

02

01

وفيما يلي قائمة

التــي تمت خالل عام 2020م

المسؤولية اإلجتماعية

في إطار إلتزامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة، دشــنت عمانتل 
عددًا من مبادرات المســؤولية اإلجتماعية وقدمت الدعم لعدد

من المؤسسات والبرامج.    

بأهم المبادرات واألنشطة 



أنشطة المسؤولية االجتماعية األخرى

إطالق النسخة الثانية
 من منصة إدالل

برنامج برنامج
 تطويراألفكار

ي»هــدف برنامــج                    إلــى تحويــل 
مشــاري»ع التخرج في مجاالت الثورة 

الصناعية الرابعة إلى شــركات ناشئة. 

Upgrade-4
واصلــت عمانتــل دعمها للمنصة التي تعد أول 

منصــة رقميــة عمانية تهدف إلى إثراء المحتوى 
العربي وتســتهدف الشباب العربي. 

تــم بالتعــاون مع المركز الوطني لألعمال تقديم 
برنامج يســتهدف الطالب الموهوبين ورواد 
األعمال الذين يحتاجون إلى المســاعدة في 

تحويــل أفكارهم الى أعمال تجارية. 
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وفي ظل جائحة كورونا

01

02

04

05

03

اتخاذ تدابير إســتباقية لتحســين التكلفة والتي تشــمل تأجيل النفقات الرأســمالية للمشاري»ع غير 
الحرجة واإلدارة الحصيفة لرأس المال العامل وتحســين إدارة العمليات التشــغيلية لرفع الكفاءة.

التعاون مع وزارة التربية والتعليم وشــركات اتصاالت أخرى في عدد من المبادرات المتعلقة 
بالصحة والتعليم مثل "Google Classroom" ومنصة وزارة التربية والتعليم لمشــتركي الهاتف 

المتنقل، وبأســعار تنافســية وتســهيالت لشراء األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تفعيل القنوات الرقمية عبر معظم نقاط اتصال المشــتركين وتشــجي»ع المشــتركين على إســتخدام 
القنــوات الرقميــة بمــا فــي ذلك تطبيق الهاتف النقال والمتجر اإللكتروني وروبوت المحادثة 

"نور" من خالل إعالنات الرد الصوتي والتفاعلي والرســائل النصية القصيرة. وقد تم أيضا تنشــيط 
العمل من المنزل لموظفي مركز االتصال لتوفير خدمة مركز االتصال دون إنقطاع للمشــتركين.

إطالق حزمة من الحلول الرقمية لمؤسســات القطاعين العام والخاص وذلك لتعزيز مواجهة تداعيات 
جائحة كوفيد-19 على قطاعات األعمال، وتمكن هذه الحلول من العمل عن بعد بشــكل فعال. كما تم 

تزويــد قطــاع الرعايــة الصحيــة بحلول رقميــة تمكن العاملين الصحيين من متابعة حالة مرضاهم عن بعد. 

تطوير التجربة الرقمية لمســتخدمي تطبيق الهاتف المتنقل بتمكينهم من طلب شــريحة االتصال عبر التطبيق 
ومتابعــة حالــة الطلــب، باإلضافــة إلى إهداء بيانات اإلنترنت وطلب بيانات إضافية وإدارة اإلنترنت الثابت 

الالســلكي ومعاينة الفواتير الســابقة حتى ســتة شــهور وتفعيل شريحة االتصال الرقمية للمشتركين الحاليين.

قامت الشــركة بعدد من المبادرات مســاهمة منها للحد من آثار الجائحة 
هــذا باإلضافــة إلى الدعم المقدم لخدمة المجتمع ومن ذلك«
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الجوائز

01

02

03

04

حصول قطاع المشــتريات والعقود بالشــركة على جائزة بيتر كراليك 
(EIPM Peter Kraljic Awards) للتميــز 2020 عــن فئــة "قيادة التحول 

خــالل األزمــات". وقــد منحت هذه الجائزة من قبل المعهد األوروبي 
إلدارة المشــتريات عن فئة "قيادة التحول خالل األزمات".

حازت عمانتل على جائزة "الســعادة في العمل" في نســختها الثالثة 
والتي تنظمها شــركة Sustainable Mind   في مدينة دبي باإلمارات 

العربيــة المتحــدة، وذلك عن فئة "أفضل برنامج إرتباط وظيفي".

تتويج عمانتل بـ "أفضل مزود للبيانات والســعات للعام في منطقة 
 Carrier الشــرق األوســط"، وذلك في النسخة الرابعة من حفل

.Community Global Awards 2020

حصول عمانتل على جائزة "الشــركة الرائدة في عالقات المســتثمرين"، 
و"أفضل مدير في عالقات المســتثمرين" في ُعمان  لعام 2020م، من 

قبل جمعية عالقات المســتثمرين في الشــرق األوسط ، دبي.



الرؤية
المستقبلية 

ال تــزال جائحــة  Covid-19 تلقــي بظاللها على اإلقتصاديات العالمية 
والمحلية وقطاع االتصاالت على وجه الخصوص، وما يتوقع من تســارع 

زخــم حمــالت التطعيــم هو العودة إلى الظروف الطبيعية، حيث من 
المتوقــع أن يعــود االقتصــاد المحلي تدريجيًا إلى طبيعته. وعلى الرغم من 
هــذه التحديــات إال ان الوضــع الحالي يوفر فرصًا فريدة لقطاع اإلتصاالت 

بشكل عام:

"الوضــع الطبيعــي الجديد" الذي من المتوقع ان يؤدي إلى 
تحول كبير في كيفية إســتخدام خدمات اإلتصاالت ومقدار 

الســعات المطلوبة لمقابلة (العمل من المنزل، وتسري¾ع 
الثــورة الصناعيــة الرابعة (4IR) تظهر زيادة في المعامالت 

التجارية عبر اإلنترنت وتوســي¾ع نطاق الخدمات الرقمية).

من المتوقع أن يؤدي اإلعالن األخير لصحاب الجاللة بشــأن خطة التحفيز االقتصادي للقطاعات الصغيرة والمتوســطة إلى توفير االنتعاش االقتصادي 
للســوق المحلي. حيث يشــمل التحفيز حوافز على الضرائب والرســوم / التعرفة التي تغطي الســياحة وقانون العمل والكهرباء وما إلى ذلك، باالضافة الى 

المســاعدة المالية للمحتاجين، وخلق بيئة اســتثمارية الســتقطاب المســثمرين األجانب، وتســهيالت تتعلق بممارسة األعمال التجارية في عمان.
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الرؤية
المستقبلية

       إن دخول المشــغل الثالث بالســلطنة بال شــك ســيكون له أثرعلى ديناميكيات 
الســوق الحالية خاصة في ظل ما يشــهده الســوق من تراجع في إيرادات اإلتصاالت 

األساســية (الصوت والبيانات والمراســلة) بالتزامن مع إنخفاض عدد المشــتركين األجانب 
الــذي مــن المتوقــع حدوثــه نتيجة للوضع اإلقتصادي العام، وعليه من المتوقع ان 

يصاحب دخول المشــغل الثالث مزيدًا من الضغوطات على المشــغلين الحاليين، وال نرى 
ســيناريو يؤدي إلى نمو ســوق خدمات اإلتصاالت المتنقلة األساسية.

 Netflix مثل (OTT) كذلك النمو المســتمر في خدمات وتطبيقات المحتوى      
وWhatsApp وYoutube وInstagram  يدفــع بزيــادة الطلــب على وحدات عرض 

النطاق الترددي، والذي يمثل من حيث المبدأ إمكانية المشــغلين على زيادة اإليرادات. 
ومع ذلك، فإن شــعبية الخدمات المجانية وســيطرة مشــغلي المحتوى العالميين الذين 

يتمتعون بالقدرة على اإلســتفادة من قاعدة عمالء عالمية مع تعرضهم لقوانين 
وتشــريعات محلية محدودة تجعل من الصعب على مشــغلي االتصاالت المحليين 

التنافس على خدمات القيمة المضافة. عالوة على ذلك، ال يزال اإلســتثمار في توســعة 
البنية األساســية المطلوبة لدعم هذا الطلب المتزايد يشــكل عبئًا كبيرًا على المشــغلين 

مما تســبب في تقليل الهوامش الربحية. 
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      وفي ظل هذه الظروف، ســيكون من الصعب على المشــغلين إيجاد التمويل الالزم 
لإلســتثمارات المطلوبة في شــبكات الجيل الخامس 5G. وعلى الرغم من الخدمات الفائقة 
الجودة التي توفرها شــبكات الجيل الخامس من حيث الســرعة ووقت االســتجابة وإمكانية 
 Internet) تطوير مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول إنترنت األشــياء
of Things)، أثبتت التجارب الســابقة في ترقية الشــبكة كإدخال تقنية الجيل الرابع 4G أن 

تحقيق العوائد من هذه التقنية المتقدمة يشــكل تحديًا على المدى القصير. وكما هو 
الحال مع كل تقنية جديدة، لن تصبح المؤشــرات الحقيقية الســتخدام تطبيقات هذه 

التقنية واضحة إال بعد إنتشــار الشــبكة، وسيشــكل ذلك معضلة للمشــغلين من أجل تحديد 
توقيت وكيفية تســري»ع نشــر شبكات الجيل الخامس. 

في ضوء الوضع الحالي ومن أجل تعزيز مكانتنا كأحد العوامل األساســية لتمكين تحقيق 
طموحات عمان الرقمية، قمنا بتطوير إســتراتيجيتنا الجديدة " نحو آفاق جديدة لتحقيق نمو 

ربحي مســتدام". وتعتمد إســتراتيجيتنا الجديدة بشــكل أكبر على مبادرات التحول الرئيســية التي 
بدأت في إطار اســتراتيجية عمانتل 3.0 من خالل التركيز على توليد القيمة من هذه األنشــطة، 

عبر اإلســتفادة من الرؤى والبيانات باإلضافة إلى الوظائف الرقمية لتحســين جودة خدماتنا 
بإســتمرار. باإلضافة إلى ذلك ، فإننا نعكف حاليا على بناء نظام بيئي تعاوني لتنوي»ع وتوليد 
قيمــة جديــدة من الخدمــات غير المتعلقة باالتصاالت مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وخدمات القيمة المضافة وفرص الســوق الجديدة.

إضافة إلى ما ســبق قامت عمانتل بوضع ضوابط مشــددة للســيطرة على اإلنفاق لضمان 
تقليل تأثير جائحة كورونا مع اإلســتمرار في اإلســتثمار في المجاالت اإلســتراتيجية األساســية.



وفي الختام ننتهز هذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشــكر 
والتقدير لمســاهمينا الكرام ومشــتركينا األوفياء على دعمهم 
المســتمر الذي ســاعدنا في تحقيق هذه النتائج الجيدة، كما 

نود أن نعرب عن تقديرنا لإلدارة التنفيذية وموظفي الشــركة 
علــى تفاني¾هــم وإخالصهم في العمل. وإننا على ثقة تامة بأن 

مجموعة عمانتل ســوف تتمكن من مواصلة هذا األداء الجيد 
والوصول الى مستويات أفضل.

والســالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة 

نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالشــركة أن أعرب عن خالص الشــكر 
وعظيم االمتنان للمقام الســامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن 

طــارق المعظــم - حفظــه اللــه ورعاه-  على قيادته الحكيمة لهذا البلد العزيز 

داعيــن الله عزوجل أن يمد في عمر جاللته 
ويمتعه بالصحة والعافية لقيادة مســيرة 

الخير والنماء لعمان وشعبها.   

شكر
وتقدير
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   لـمحة عـن عمانتل



أول مشغل 
للجيل الخامس 

استخدام تقنيات الذكاء 
االصطناعي في إدارة 

الموانيء (مع ميناء الدقم)

 األول على مستوى السلطنة

تشغيل مركز دولي 
محايد للبيانات 
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 مليون مشترك نشط 

المشغل صاحب الحصة األكبر في 5 دول بالمنطقة 
(عمان، الكويت، العراق، األردن، السودان)

تقنية الجيل الخامس في خمس دول 
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على مستوى المجموعة

51 
Million 

أعلى حصة في سوق 
االتصاالت المتنقلة   

أعلى حصة من عائدات 
االتصاالت المتنقلة 

أعلى حصة في سوق 
االتصاالت الثابتة 

 المستوى المحلي

أعلى حصة من عائدات 
االتصاالت الثابتة

أعلى حصة في سوق 
النطاق العريض 

نمو مشتركي 
الهاتف الثابت

األداء التجاري

6%



 المستوى المحلي

أكثر من 2 مليار عدد 
الدقائق الدولية 

أكثر من 80% من حركة 
اإلنترنت تم خدمتها 

محليا 

123 مليون محاولة تم 
صدها الختراق المواقع  

هجمة إشارات تم صدها من 
قبل البنية التحتية األمنية 

لعمانتل
435 

 ألف

أكثر من 700 شراكة دولية 
لخدمة التجوال الدولي  

خدمة تجوال  دولي 
في أكثر من 200 دولة 

التشغيل
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91.3% 87%

2450 
 العدد اإلجمالي

للموظفين

21000 
 عدد ساعات التدريب

 عدد ساعات التدريب
 لكل موظف

 نسبة الموظفين بالفئة 
   العمرية 21 – 50

 نسبة
 الموظفات

22%
9.4 

نسبة
 التعمين 

موظفينا
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%99.38 تغطية الجيل الثالث 
من المناطق المأهولة بالسكان

65 عدد الحلول الجديدة 
للمعلومات واالتصاالت  

6 محطات إرساء في عمان 

1 محطة إرساء في اوروبا 

4041 تيرابايت معدل حركة البيانات 
يوميا التي نقلتها شبكة عمانتل

%94.99 تغطية الجيل الرابع 
من المناطق المأهولة بالسكان 

14 عدد الكوابل 
البحرية الدولية

114,670 كيلومتر طول 
الكوابل البحرية الدولية 

التقنية



على مستوى المجموعة

 إيرادات
 المجموعة  

  األرباح قبل احتساب الفائدة 
والضريبة واإلهالك للمجموعة 

صافي أرباح 
المجموعة 

2.5 
Billion 

1.03 
Billion 

229
Million 

العمليات المحلية

المالية

نسبة نمو خدمات المعلومات 
واالتصاالت والخدمات شبه 

األساسية 11% 

إيرادات

 األرباح قبل احتساب 
الفائدة والضريبة 

واإلهالك

هامش األرباح قبل 
احتساب الفائدة 

والضريبة واإلهالك

  صافي
 األرباح 

  مجموع 
النفقات 

الرأسمالية

انخفاض في 
المصروفات 

533 
Million 

39% 

5% 205 

77 
Million 

89 
Million 
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الفاضل/ عاطف بن
سعيد السيابي 

السيد/ زكي بن
المهندس مطرهالل البوسعيدي 

بن ســيف المعمري 

الفاضل/ سعود
بــن أحمد النهاري 

الشيخ أيمن بن
أحمد الحوسني 

 الفاضل/ إبراهيم العيسريالفاضل/ ملهم الجرف

الشيخ خالد بن
عبدالله الخليلي 

الفاضل/ مسلم البرعمي

مجلس اإلدارة
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طالل بن سعيد المعمري
الرئيس التنفيذي للشــركة العمانية لالتصاالت

م. سامي بن أحمد الغساني
الرئيس التنفيذي للعمليات

د. غالب سيف الحوسني
الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشــرية

آندرو حنا
الرئيس التنفيذي للشــؤون التجارية
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فريق اإلدارة



م. سعيد بن عبدالله العجمي
نائــب الرئيس التنفيذي للعمليات

سهيل قادر
نائــب الرئيس التنفيذي لوحدة األعمال بالجملة

تغريد بنت عبدالفتاح اللواتية
الرئيــس التنفيذي لوحدة التدقيق الداخلي

فريق اإلدارة
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م. عالء الدين بيت فاضل
نائب الرئيس التنفيذي لوحدة مشــتركي التجزئة

م. بهاء بن محمد رضا اللواتي
نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المشــتركين التجاريين

برنارد هينتشين فان دير ميروي
نائــب الرئيس التنفيذي لوحدة التقنية
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فريق اإلدارة



تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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مبادئ وأسس التنظيم

تعتمد الشــركة العمانية لالتصاالت شÞمÞعÞع فلسفة 
االلتزام بأعلى معايير ميثاق تنظيم وإدارة الشــركات 

المســاهمة العامة في كافة أنشــطتها، ولتحقيق هذا 
الهدف، فقد اعتمدت الشــركة أســس ميثاق تنظيم وإدارة 

الشــركات المســاهمة العامة فيما يخص تعيين أعضاء 
مجلــس اإلدارة، والتأكــد من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة 
الداخلية في كافة المجاالت التي تخص عمليات الشــركة، 

والشــفافية في التعامالت التجارية. 
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إن الشــركة ملتزمة بالمعايير واألحكام التوجي»هية الصادرة 
من الهيئة العامة لســوق المال بشــأن اإلفصاح عن 

المعلومات الجوهرية، كما أن الشــركة ملتزمة بتطبيق 
القوانيــن واألنظمــة الصادرة من هيئة تنظيم االتصاالت. 

وقد اعتمد مجلس اإلدارة العمل بقواعد وشــروط اإلفصاح 
الصادرة من الهيئة العامة لســوق المال.

سياسة اإلفصاح
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مجلس اإلدارة
تشكيل المجلس  01

يتألف مجلس اإلدارة من تســعة أعضاء، تم انتخابهم عن طريق اجتماع الجمعية العامة العادية للشــركة بتاريخ 10 مايو 2020م، على النحو التالي:

اسم عضو
صفة التمثيلالصفةمجلس اإلدارة

العضوية في مجالس إدارة
شركات مساهمة عامة

أخرى

حضور
االجتماع السنوي

األخير

حضررئيس مجلس اإلدارة(1) معالي / عبدالسالم بن محمد المرشدي 

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ال ينطبــق ألنه تعين بعد
اجتماع الجمعية

حضر

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

2

-

-

1

3

1

-

-

1

3

1

3

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
وغير مساهم

غير تنفيذي ومستقل
ومساهم

غير تنفيذي ومستقل
ومساهم

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

(2) الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف

الفاضل/ سـعود بن أحمد النهاري

الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني 

السيد/ زكي بن هالل البوسعيــدي

المهندس/ مطر بن سيف المعمري

المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي

الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي

الشيخ / خالد بن عبدالله الخليلي

(3) الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري

(4) الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني

انتهت عضويته بتاريخ 8 يونيو 2020م بتعيينه رئيسّا لجهاز االستثمار العماني.   (1)
تم تعيينه رئيسّا لمجلس االدارة بتاريخ 27 يوليو 2020م.  (2)

(3) تعيين عضوّا مؤقتّا بتاريخ 25يونيو 2020.
انتهت عضويته بتاريخ 10 مايو 2020م.  (4) (4)



01

الفاضل/ ملهم بن
بشير الجرف

يتمتع بخبرة 25 سنة في مجال األعمال التجارية 
والمالية الدولية، وهو مسؤول عن االنشطة 

االستثمارية لجهاز االستثمار العماني ويعمل جاهدًا 
على تحقيق عوائد مستدامة طويلة األجل لسلطنة 

عمان ودعم خططها لتنوي»ع االقتصاد العماني. يشرف 
الفاضل / ملهم الجرف بصفته رئيسًا لوحدة االستثمار 

بجهاز االستثمار العماني منذ العام 2015معلى 
أنشطة الصندوق االستثمارية في األسهم الخاصة 

والعقارات واألسواق العامة وإدارة األصول من خالل 
االستثمار في محافظ استثمارية متنوعة في جمي»ع 
أنحاء العالم. وقد عمل قبل انضمامه إلى الصندوق 

العماني لالستثمار (الصندوق االحتياطي العام للدولة 
سابقًا)في وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشركة 

النفط العمانية شÞمÞعÞم وقبل ذلك في وزارة النفط 
والغاز وشركة الغاز العمانية شÞمÞعÞم وعمانتل. وهو 
حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال في 

تخصص إدارة األعمال الدولية من جامعة 
Marymount University  ومحام قانوني مسجل في 

نقابة المحامين في إنجلترا وويلز.

شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
خدمات الموانئ شÞمÞعÞع، ويحمل مؤهل 

دبلوم عالي في إدارة الموانئ، وهو نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في الشركة العمانية المتحدة 
للتأمين شÞمÞعÞع، وعضو سابق في مجلس 

إدارة صندوق أوبار لألسواق الخليجية
(Ubhar GCC Fund). كما يتمتع بخبرة إدارية 

واسعة وهو على اطالع بنظم حوكمة الشركات 
وعضو مجلس ادارة مرخص من الهيئة العامة 

لسوق المال.

يعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 
منذ عام 1989م، 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.

الفاضل/ سعود بن أحمد
النهاري

المهندس/ مطر بن
سيف المعمري

مجلس اإلدارة
تشكيل المجلس 
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الشيخ/ أيمن بن
أحـمد الحوسني

يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، 
يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية 

وشهادة الماجستير في اإلدارة العامة، وهو رئيس 
مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة 

واالستثمار شÞمÞعÞع، ورئيس مجلس إدارة شركة 
مسقط للتأمين شÞمÞعÞع، وعضو مجلس إدارة 

بنك اتش اس بي سي عمان شÞمÞعÞع.

يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهد اإلدارة 
العامة ولديه خبرة عملية طويلة في مجال 
اإلدارة. حاصل على شهادة الماجستير في 

اإلدارة العامة.

يعمل بوظيفة رئيس إدارة المعلومات في جهاز االسثتمار 
العماني بسلطنة عمان، يمتد سجله العملي ألكثر من 17 عاًما 

قضاها في مجال تقنية المعلومات وتحول األعمال، ولديه خبرة 
عملية تراكمية تتمثل في قيادة الحلول التكنولوجية المبتكرة 

ونظم المعلومات، وتحويل العمليات التجارية والدفع بها نحو 
التقدم التكنولوجي. له إسهامات عديدة في مجال االستثمار
في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل توليه 

العديد من المهام، كما ساهم في وضع استراتيجيات شاملة 
للعديد من مشاري»ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

على المستوى الوطني.
المهندس / عاطف السيابي حاصل على شهادة البكالوريوس 

في هندسة أجهزة الكمبيوتر والشبكات (مع مرتبة الشرف)
من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، وحاصل على شهادة 

القيادة المهنية الذي يقدمه معهد HEC بباريس (فرنسا).

السيد/ زكي بن
هالل البوسعيدي

المهندس/ عاطف بن
سعيد السيابي

مجلس اإلدارة01
تشكيل المجلس 
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الفاضل/ مسلم بن
محمد البرعمي

يعمل مديرًا لدائرة البيانات وتقارير اإلستثمارات 
بوزارة المالية، وهو حاصل على شهادة 

البكالوريوس في العلوم المالية من كلية 
اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان 

قابوس، إضافة إلى شهادة IC3 الدولية في 
اإلنترنت وعلوم الحاسوب، ودبلوم في المحاسبة 

الدولية معتمدة من هولندا، ويمتلك خبرة 
واسعة في مجال التحليل المالي وإعداد 

الموازنات، والخطط اإلستراتيجية إلستثمارات 
الشركات باالضافة إلى المشاركة في بعض 
مجالس إدارة الشركات الحكومية واللجان. 

حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة 
المدنية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالواليات 

المتحدة االمريكية. بدء الشيخ خالد مبكرًا في قطاع 
اإلنشاءات والعقارات، عمل سابقًا في مناصب إدارية 

عليا مختلفة وهو حاليًا العضو المنتدب لشركة 
الصبحية للتجارة والمقاوالت. الشيخ خالد مسئول

عن تطوير العديد من المشاري»ع العقارية في مختلف 
القطاعات الحكومية والسياحية والصحية والتجارية 
والسكنية بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليون دوالر. 

باإلضافة إلى مسؤولياته في مجموعة أفالج، يشارك 
الشيخ خالد بنشاط من خالل شغله لمناصب إدارية 

في قطاعات مختلفة منها اإلدارية والمالية والتأمين 
واالتصاالت. فهو رئيس مجلس إدارة بنك نزوى 
شÞمÞعÞع ورئيس مجلس إدارة الشركة األهلية 

للتأمين، نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 
التنفيذية للشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار 

شÞمÞعÞع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة 
سمائل للتطوير شÞمÞعÞم.

لديه خبرة عملية تمتد ألكثر من 16 عامّا في 
قطاعات متنوعة منها قطاع االتصاالت 

والنفط والغاز واالستثمارات المالية، كما أنه 
حاصل على درجة الماجستير في العلوم 

المالية من جامعة أكسفورد وهو عضو في 
جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

الشيخ/ خالد بن
عبدالله الخليلي

الفاضل/ إبراهيم بن
سعيد العيسري

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 30 عاما من 

العمل في قطاع اإلتصاالت،  قام خاللها 
بدور محوري في العديد من المشاري»ع 

والمبادرات الرئيسية بالشركة.
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الفاضل/ طالل بن
سعيد المعمري

01

تشكيل المجلس 

مجلس اإلدارة
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إجراءات وشروط اختيار أعضاء
مجلس اإلدارة

02

تطبق المادة (6) من النظام اٍالساسي للشركة في انتخاب أعضاء مجلس 
اإلدارة ووفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

18/2019 الصادر بتاريخ 13/2/2019م.

تقييم أداء مجلس اإلدارة 03

بناًء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019م 
تقرر تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس اإلدارة كل ثالث سنوات.

(Quality Assurance) تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي 04

وفقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص وحدات التدقيق الداخلي 
في الشركات المساهمة العامة، تم إجراء تقييم خارجي شامل ألعمال وحدة 

التدقيق الداخلي بالشركة من خالل جهة خارجية متخصصة. 
أظهرت نتائج التقييم بأن الوحدة متوافقة بشكل عام مع الضوابط واألحكام 
القانونية والتنظيمية األخرى المنظمة ألعمال مهنة التدقيق الداخلي والتي 

تتطلبها الهيئة العامة لسوق المال. كما أظهر التقييم أن الوحدة متوافقة بشكل 
عام مع اإلطار الدولي للممارسات المهنية ألعمال التدقيق الداخلي 

 (International Professional Practices Framework) (IPPF)
.(Institute of Internal Auditors) (IIA) الصادر عن جمعية المدققين الداخليين 

مجلس اإلدارة



2020التقريــر السنوي34

مجلس اإلدارة

تاريخ االجتماعإجتماعات مجلس اإلدارة

27 فبراير 2020

3 مارس 2020

10 مارس 2020

26 مارس 2020

10 مايو 2020

9 يونيو 2020

27 يوليو 2020

18 سبتمبر 2020

4 اكتوبر 2020

13 اكتوبر 2020

12 نوفمبر 2020

13 ديسمبر 2020

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

اإلجتماع الثالث

اإلجتماع الرابع

اإلجتماع الخامس

اإلجتماع السادس

اإلجتماع السابع

اإلجتماع الثامن

اإلجتماع التاسع

االجتماع العاشر

االجتماع الحادي عشر

االجتماع الثاني عشر

عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضـو
التي حضرها

عضو

عضو

عضو

رئيس المجلس

رئيس المجلس

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

المهندس/ مطر بن ســيف المعمري

الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنـــي

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدوانـــي****

معالي/عبدالســالم بن محمد المرشدي*

الفاضل/ ملهم بن بشــير الجرف**

الفاضل/ ســعود بن أحمد النهاري

السيد/ زكي بن هالل البوسعيـــدي 

الفاضل/ عاطف بن ســعيد السيابي

الفاضل/ مســلم بن محمد البرعمي

الشــيخ / خالد بن عبدالله الخليلي

الفاضل / ابراهيم بن ســعيد العيسري***

5

12

12

12

12

12

12

12

8

6

4

اجتماعات مجلس اإلدارة  06

عقد مجلس اإلدارة أثني عشر اجتماعًا خالل سنة 2020م
حضور األعضاء إلجتماعات مجلس اإلدارة:على النحو التالي:

* انتهت عضويته بتاريخ 8 يونيو 2020م  بتعيينه رئيســّا لجهاز االســتثمار العماني
** تم تعينه رئيســا لمجلس االدارة بتاريخ 27 يوليو 2020م

*** تعيــن عضــوّا مؤقتّا بتاريخ 25 يونيو 2020
**** انتهــت عضويتــه بتاريخ 10 مايو 2020م
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

الصفةاسم العضو

الســيد زكي بن هالل البوسعيدي

المهندس/ مطر بن ســيف المعمري

عدد اإلجتماعات
التي حضرها

الفاضل / ملهم بن بشــير الجرف

الشــيخ / أيمن بن أحمد الحوسني 

عضو

عضو

رئيس اللجنة

عضو

عضو الشــيخ / خالد بن عبدالله الخليلي

2

2

2

2

2

اللجنة االستراتيجية واالستثمار

 ä(أ) اجتماعات اللجنة

01

مراجعة واعتماد رؤية الشــركة ورسالتها وأهدافها عقدت اللجنة االســتراتيجية واالســتثمار اجتماعين خالل عام 2020م:  (1)
والتأكد من توافقها مع الخطط اإلســتراتيجية للشــركة.

مراجعة واعتماد خطة الشــركة في مجال تطوير   (2)
األعمال واالستثمارات.

اســتعراض األهداف االستراتيجية للشركة   (3)
والمصادقة علي»ها. 

ä(ب) اختصاصات اللجنة االستراتيجية واالستثمار
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ä(ب) اختصاصات اللجنة

äاجتماعات اللجنة« عقدت اللجنة أحدى عشر اجتماعًا خالل عام ٢٠٢٠م على النحو اآلتي

الصفةاسم العضـو

الشــيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني**

الشــيخ / خالد بن عبدالله الخليلي***

عدد اإلجتماعات
التي حضرها

الفاضل / ابراهيم بن ســعيد العيسري*

الفاضل/ ســعود بن أحمد النهاري

الفاضل / مســلم بن محمد البرعمي                               

رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

نائب الرئيس

عضو

نائب الرئيس السيد/ زكي بن هالل البوسعيـــدي****

5

7

11

4

2

4

02

عقدت اللجنة أحدى عشــر اجتماعًا خالل عام 2020م على النحو اآلتي:

بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقب الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط   .1
االستعانة بهم (خصوصًا ما يتعلق بأية خدمات إضافية 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   .2
والخارجيين، ويجوز للجنة تعيين استشاريين خارجيين إذا دعت الحاجة.

اإلشراف على أداء الرقابة الداخلية بشكل عام وبشكل خاص مراجعة نطاق خطة التدقيق   .3
الداخلي للسنة ومراجعة تقارير المدقق الداخلي التي 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   .4

اإلدارة.

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   .6
المالية السنوية وربع السنوية (الفصلية) قبل إصدارها ومراجعة التحفظات بمسودة القوائم المالية 

ومناقشة المبادئ المحاسبية، والقيام بدراسة دقيقة للتغيرات في السياسات والمبادئ المحاسبية 
والتقديرات المحاسبية مقارنة بالفترة المالية السابقة، وأية تعديالت جديدة في السياسة المحاسبية، 

وأية انحرافات عن معايير 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   .7
الشركة إن وجدت.

مراجعة التعامالت المقترحة مع األطراف ذات العالقة من أجل تقديم توصيات مناسبة إلى   .8
مجلس اإلدارة ووضع قواعد للدخول في تعامالت منخفضة القيمة مع األطراف ذات العالقة دون 

الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.

* تعين رئيســًا للجنة اعتبارًا من 27 يوليو 2020
** خرج من تشــكيلة اللجنة اعتبارا من تاريخ 10 مايو 2020م

*** خرج من تشــكيلة اللجنة بتاريخ 27 يوليو 2020م
**** خرج من تشــكيلة اللجنة بتاريخ 10 مايو 2020م

 ä(أ) اجتماعات اللجنة

لجنة التدقيق والمخاطر
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

الصفةاسم العضو

رئيس اللجنة

عضو

الفاضل/ مهدي بن محمد العبدوانـــي** 

الفاضل/ ملهم بن بشيــــر الجــرف***                            

عدد اإلجتماعات
التي حضرها

رئيس اللجنة 6الفاضل/ ســعود بن أحمد النهاري

عضو 9الســيد / زكي بن هالل البوسعيدي

عضو 5المهندس/ عاطف بن ســعيد السيابي*

3

4

03

تقديم خطة التعاقب الخاصة باإلدارة التنفيذية.عقدت لجنة الترشــيحات والمكافآت والموارد البشــرية تســعة اجتماعات خالل عام 2020م:  .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   .3
المجلس بما يسهل عملية تعريف األعضاء بمهامهم وأدوارهم، وقياس أدائهم.

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

بما ال يتعارض مع النظام األساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب   .5
التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس.

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،  .8
مع األخذ بعين االعتبار تجنب تضارب المصالح للجنة بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة.

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

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

* تعيــن عضــوًا باللجنة بتاريخ 27 يوليو 2020م 
** انتهــت عضويته بتاريخ 10 مايو2020م

*** خرج من تشــكيلة اللجنة بتاريح 27 يوليو 2020م

لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية 

 ä(أ) اجتماعات اللجنةä(ب) اختصاصات اللجنة
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ä(ب) اختصاصات اللجنة

الصفةاسم العضـــو

الفاضل/ سعود  بن أحمد النهـــاري* 

الفاضــل/ مهدي بن محمد العبدواني**

عدد اإلجتماعات
التي حضرها

الشــيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني

المهندس/ مطر بن سيف المعمـــري 

الفاضل / مســلم بن محمد البرعمي

رئيس اللجنة

نائب الرئيس

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

عضو

السيد/ زكي بن هالل البوسعيــــدي ***

المهندس/ عاطف بن ســعيد السيابي****                            

4

5

3

1

1

1

2

04

تقوم بالنيابة عن مجلس اإلدارة بمناقشة وإرساء المناقصات وفق الصالحيات المحددة عقدت لجنة المناقصات خمســة اجتماعات خالل عام 2020م:  .1
لها بدليل صالحيات المفوضين بالتوقي»ع.

دراسة اآلليات واإلجراءات المطبقة في عملية التقييم للعطاءات وأسس وإجراءات   .2
تطويرها مع اقتراح تطبيق تقنيات مناسبة.

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

* خرج من تشــكيلة اللجنة بتاريخ 10 مايو 2020م
** انتهــت عضويتــه بتاريخ 10 مايو 2020م

*** خرج من تشــكيلة اللجنة بتاريخ 10 مايو 2020م
**** خرج من تشــكيلة اللجنة بتاريخ 27 يوليو 2020م

 ä(أ) اجتماعات اللجنة

لجنة المناقصات
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بلغــت بدالت الجلوس المدفوعة ألعضاء 
مجلــس اإلدارة لعــام 2020م ما قيمته 83,100 

ريال عماني.
باإلضافة إلى ذلك ، توفر الشــركة أيًضا خدمات 

الهاتــف واإلنترنت ألعضاء مجلس اإلدارة.

äالمكافآت

مجلس اإلدارة
بدل الجلوس (رªع)أعضاء مجلس اإلدارة

المهندس/ مطر بن ســيف المعمري

الشيخ/ أيمن بن أحـــمد الحوسنـي   

معالي / عبدالســالم بن محمد المرشدي

الفاضل/ ملهم بن بشيـــر الجرف

الفاضل/ سعود بن أحـــمد النهاري

الســيد/ زكي بن هالل البوسعيدي

المهندس/ عاطف بن ســعيد السيابي

الفاضل مســلم بن محمد البرعمي

الشــيخ / خالد بن عبدالله الخليلي

8,800

10,000

2,500

8,400

10,000

10,000

9,200

10,000

5,600

5,000

3,600

83,100

الفاضل/ ابراهيم بن ســعيد العيسري

الفاضــل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني

اإلجمالــي

يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيل بدالت الجلوس المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
خــالل العام 2020م :



اإلدارة التنفيذية
(الخمسة األوائل)

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة / 
المستحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين 
الخمسة لعام 2020م ما قيمته 1,740 

 ªمليون ريال عماني

ويشمل ذلك الرواتب والبدالت والحوافز 
المتعلقة باألداء. جمي»ع عقود العمل 

متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.

بيانات عدم االلتزام
من قبل الشركة

äخالل السنوات الثالث الماضية، كانت العقوبة التي فرضتها الهيئة التنظيمية هي

السنة المبلغ (رªع) عقوبة من قبل التفاصيل

2020 50,000 هيئة تنظيم اإلتصاالت

الهيئة العامة لسوق المال

-

-

طــرح منتج دون موافقة الهيئة

عدم اإلفصاح عن
المعلومات الجوهرية 

-

-

1,625

-

-

2020

2019

2018
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قنوات ووسائل االتصال
بالمساهمين والمستثمرين

يتم نشــر التقارير المالية الربع الســنوية في الصحف 
المحلية، ورفعها على الموقع اإللكتروني لســوق 
مســقط لألوراق المالية وعلى الموقع اإللكتروني 

للشــركة، باإلضافة إلى إعالم المساهمين بتفاصيل 
النتائج المالية عن طريق إرســالها لهم عند طلبهم.

للشــركة موقع على شبكة المعلومات 
العالميــة (االنترنت) يتضمن نبذة عن 

الشــركة والخدمات التي تقدمها، ويتم 
تحديث الموقع باستمرار.

عــروض توضيحية حول األداء 
المالي للشــركة يتم القيام بها 

للمحللين بشــكل ربع سنوي.

يشــكل تقرير تنظيم وإدارة الشركة 
جزءا من تقريرها الســنوي.
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أعلى سعر للسهمالشهر

0.664

0.640

ابريل

مايو

0.692 نوفمبر

أدنى سعر للسهم

0.628 0.592يناير

0.692 0.620فبراير

0.704 0.556مارس

0.560

0.600

0.656 0.632يونيو

0.636 0.604يوليو

0.628 0.608أغسطس

0.632 0.616سبتمبر

0.636 0.612أكتوبر

0.612

0.724 0.660ديسمبر

الجدول أدناه يوضح بيانات األسهم المتداولة على أسهم الشركة في 
 äسوق مسقط لألوراق المالية خالل العام 2020م

تفاصيل األسعار المتداولة
 على أسهم الشركة

بيانات
سوق األسهم 



 بيانات سوق األسهم
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مقارنة سعر السهم مع
 أداء السوق (قطاع الخدمات)« 

 بيانات سوق األسهم
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عدد المساهمينعدد األسهم

8,800

10,000

5,001 – 10,000

10,001 – 15,000

11,944 1 – 500

8,400 501 – 1,000

10,000 1,001 – 5,000        

10,000

9,200

15,001 – 20,000

20,001 – 50,000

10,000

5,600

50,001 – 800,000

800,001 – 1,000,000

5,000

3,600

م

4

5

1

2

3

6

7

8

9

10

11

1,000,001 – 15,000,000

أكثر من 15,000,001

الجدول أدناه يوضح توزي»ع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ 2020/12/31م

توزي»ع ملكية أسهم الشركة

ال توجد للشــركة أية أوراق مالية أو أدوات 
مالية قابلة للتحول إلى أســهم أصدرت للعامة 

أو للمؤسســات االستثمارية أو ألي شريحة 
من المستثمرين.

 بيانات سوق األسهم

مقارنة سعر السهم مع
أداء السوق (قطاع الخدمات)« 
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ديلويت أند توش (الشــرق األوســط) هي واحدة من الشــركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية 
اإلستشــارية وقد تأسســت في منطقة الشــرق األوســط ويمتد وجودها منذ ســنة 1926 في المنطقة. إن 

وجود شــركة ديلويت أند توش (الشــرق األوســط) في منطقة الشــرق األوسط مكّرس من خالل الشركات 
القانونية المســتقلة الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراســيم المرعية 

اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشــخصية القانونية المســتقلة. ال تســتطي»ع الشــركات والكيانات 
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شــركة ديلويت أند توش (الشــرق األوســط). وعند 
تقديم الخدمات، تتعاقد كل شــركة مرّخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشــرق 

األوســط) وبشــكل مســتقل مع العمالء الخاصين بها دون الرجوع إلى ديلويت أند توش (الشــرق األوسط) 
وتكون هذه الشــركات والكيانات مســؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)«

المبلغ (رªع)النوع

132,500 مراجعة الحسابات

- الخدمات األخرى المسموح بها

إجمالي أتعاب المراجعة المدفوعة / المستحقة الدفع لمراجع 
äالحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2020م على النحو التالي

132,500 المجموع

ديلويت آند توش (الشــرق األوســط) شــراكة محدودة المســؤولية (دي إم إي) هي شركة 
تابعة لديلويت شــمال وجنوب أوروبا شــراكة ذات مســؤولية محدودة ، بالنســبة لمنطقة 

الشــرق األوســط وقبرص ، وديلويت شــمال وجنوب اوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة 
(إن ســي إي) هي شــركة مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتســو المحدودة ، وهي 

شــركة بريطانية خاصة محدودة بضمان.

ُيســتخَدم اســم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشــركات األعضاء المرخص لها من 
قبل ديلويت توش توهماتســو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من الشــركات األعضاء 

المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع األخيرة وكل من الشــركات المرخص لها بشــخصية 
قانونية مســتقلة خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتســو المحدودة أو ديلويت إن ســي 

إي أو دي إم إي خدمــات للعمــالء، ُيرجــى مراجعــة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:
www.deloitte.com/about

تعتبر ديلويت شــركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، واإلستشــارات اإلدارية 
والمالية، وخدمات إستشــارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر 
خدماتها ألربع من بين خمس شــركات على قائمة مجلة فورتشــن العالمية ألفضل 500 شــركة، 

بفضل شــبكة عالمية مترابطة من شــركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 150 دولة. 
للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيل حول مهنيـي ديلويت ال 300.000 وأثرهم اإليجابي في 

مختلــف القطاعــات، ُيرجــى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
 www.deloitte.com

مراقب الحسابات الخارجي للشركة
العمانية لإلتصاالت شªمªعªع

بيانات سوق األسهم



إقرار مجلس اإلدارة
 يقر مجلس اإلدارة اآلتي«

01

02

03

مســؤوليته عن إعداد البيانات المالية بالشــكل الصحيح حســب المعايير واللوائح 
المعمول بها في ســلطنة عمان.

القيام بمراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشــركة وأنها 
متفقــة مع األنظمة واللوائح الداخلية.

عدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على اســتمرارية الشــركة وقدرتها على مواصلة 
عملياتها اإلنتاجية خالل الســنة المالية القادمة.
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نظرة عامة على 2020
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التحديات والتطور
بطبيعة الحال، كانت هناك تحديات خارجية وداخلية حيث ومع فقدان الكثير 

لوظائفهم وإغالق الشركات، تقلص الطلب على خدمات االتصاالت 
التقليدية، وانخفض الطلب الخاص بقطاعات معينة من الشركات الصغيرة 

والمتوسطة، والنفط والغاز، والطيران، وتزايدت طلبات المشتركين الخاصة 
بتخفيض الرسوم، وخفض اإلنفاق الحكومي وأصبحت المنافسة في السوق 
أشد من أي وقت مضىÞ رغم هذا كله، نفذت عمانتل بشكل فعال مبادرات 

لتحسين موارد الشبكة وتعزيز السعات وتلبية النمو المتسارع في حركة 
االتصاالت الناتج عن تغير سلوك المشتركين وتقديم حلول تقنية المعلومات 

Þواالتصاالت المتطورة

حملت إدارة األزمات التشغيلية معنى جديًدا تماًما في عام Þ2020 حيث 
يتطلب العمل عن ُبعد استخداًما افتراضًيا في كل مستوى من مستويات 
العمليات وكدليل على النجاح الذي تحقق فإن ٪98 من إجمالي موظفي 

عمانتل كانوا يعملون بفضل الجهود التي بذلتها الشركة لتجهيزهم 
باإلعدادات الالزمة ومنها على سبيل المثال ال الحصر أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة، الشبكات اإلفتراضية الخاصة "VPN" وغرف االجتماعات عبر 

اإلنترنت ألول مرة في تاريخ عمانتل، كما تحول مركز عمليات الشبكة للعمل 
من المنزل وهو األمر الذي مكن الشركة من إبقاء موظفي»ها ومهندسي»ها 

Þالميدانيين في أمان

لم يتخيل أحد أن فيروس كوفيد 19 سيخلق مثل هذه 
الموجة من التحديات والمعوقات لألفراد والشركات 

واالقتصادات في كافة مناطق العالم بال استثناءÞ وبالرغم 
أن العديد من القطاعات ال تزال تعاني من تأثير هذه 

الجائحة بعد عام من تفشي»ها إال أن هناك قطاعات تواصل 
تطورها منذ بداية الجائحة لزيادة قدرتها التشغيلية، 

وبالتالي تقديم الخدمات لتلبية التحوالت الهائلة في 
احتياجات العمالءÞ فيما يتعلق بقطاع االتصاالت في 

السلطنة، تقود شركة عمانتل التحول الداخلي وتواصل 
جهودها في هذا المجال  كمزود لخدمات االتصاالت 

المتكاملة وممكن للتحول الرقمي، وبالتالي تمكين 
Þالشركات والهيئات الحكومية واألفراد

عام مختلف



على الرغم أن جائحة كوفيد 19 خلقت تحديات في الخدمة، إال أنها فتحت أيضا طرًقا جديدة ومبررة لالستثمار في العديد 
من المجاالت منها على سبيل المثال ال الحصر بناء شبكة الجيل الخامس والتطبيقات المستخدمة في مجاالت مثل 

Þالعمل عن بعد والخدمات الصحية القائمة على الذكاء االصطناعي والتعليم
في إطار الجهود المبذولة الستشراف آفاق وفرص المبادرات الرقمية والحوسبة السحابية وخدمات األمن وحلول 

االتصاالت الموحدة والبيانات الضخمة والتحليالت وإنترنت األشياء، أصبحت عمانتل أول مشغل في السلطنة يطلق 
الجيل الخامس للنطاق العريض المنزليÞ شهد عام 2020 قيام الشركة بتوسي»ع نطاق تغطية الجيل الخامس إلى أكثر 

Þمن 500 موقع مقارنة مع 100 موقع في 2019 كما قامت الشركة بتنوي»ع عروض منتجات الجيل الخامس

عالوة على ذلك، قامت الشركة وبالتعاون مع عدد من شركاءها بتطبيق تجارب عملية "إثبات المفهوم"  من أجل اختبار وعرض إمكانيات الجيل الخامس والتي تتجاوز 
 Þتهدف التجارب التي تمت  بالتعاون مع مجموعة أسياد  إلى تسليط الضوء على تطبيقات الجيل الخامس في أمن الموانئ وإدارتها وكفاءتها Þسرعة الشبكة وكفاءتها

أكدت الحلول االفتراضية قدرة عمانتل على تقديم الخدمات، وانعكس ذلك في مدى اعتماد العديد من القطاعات الحيوية على خدمات ومنتجات عمانتل في التعامل 
مع الجائحة حيث قامت عمانتل بتوفير العيادات الصحية االفتراضية في المستشفى السلطاني ونقل مركز اتصاالت الشركة للعمل بنسبةـ ٪100  عن بعد، ليصبح أحد 

Þسهلت عمانتل أيًضا الدراسة عن بعد لوزارتي التربية و التعليم والتعليم العالي Þأشكال الدعم القوية للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الصدد

الجيل الخامس 
والتحول إلى التقنيات االفتراضية
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تماشيًا مع أهداف التحول االستراتيجي، والتي تتماشى مع تحقيق 
رؤية عمان 2040 التي تركز على االبتكار واالستدامة، تعمل عمانتل 
على بناء نظام بيئي رقمي من شأنه تمكين االقتصاد وتعزيز التنوي»ع 

االقتصاديÞ في إطار مشروع التحول العالمي للبي»ع بالجملة، 
عمدت عمانتل إلى توسي»ع وجودها في سوق كوابل االتصاالت 

البحرية الدولية وأعادت هيكلة عروضها لتسهيل نمو الخدمات 
 Þالسحابية والمحتوى واتصاالت الجيل التالي على مستوى العالم

من أهم ما يميز بنية عمانتل األساسية للبي»ع بالجملة هو نظام 
الكوابل المسمى آسيا-أفريقيا-أفريقيا AAE-1 1 والذي يمتد على 

ما يقارب من 25000 كيلومتر، والذي ُيعد واحدُا من أول وأكبر 
أنظمة الكابالت البحرية في العالم التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا 

Þعبر السلطنة، وتقدم شبكات أرضية جديدة ومتنوعة

لم ينعكس نجاح عمانتل في دمج حركة الجملة مع مجموعة زين 
فقط في أدائها المالي بل أضاف قيمة وعمق للبنية األساسية 

والخبرة التي عززت من مجاالت التكامل في مجال المشتريات 
وسمحت بالوصول إلى مزيد من فرص التحول الرقمي وتسري»ع 
وتيرة النمو عبر الشرق األوسط ودفع نمو الخدمات السحابية 

العالميةÞمن األصول األخرى في عمليات البي»ع بالجملة لعمانتل 
مركز عمليات الشبكة الدولية، المصمم خصيًصا لتلبية احتياجات 

سوق الخدمات السحابية والخدمات التي تركز على تلبية احتياجات 
Þالسوق فيما يتعلق بالمحتوى

مبيعات الجملة 
يعمل المركز على مراقبة خدمات عمانتل الدولية 

من خالل أنظمة الكابالت األرضية أو البحرية لضمان 
التشغيل السلس للشبكةª أسهم مركز البيانات 

الذي تم إنشاءه بالتعاون مع شركة اكوينكس أي 
بي إكس (Equinix IBX MC1) والذي يعد أول 

مركز ربط بيني محايد عالمًيا في سلطنة عمان  في 
استقطاب مزودي المحتوى الدوليين وشركات 

 Netflix التقنية مثل نتفلكس وفيس بوك
وFacebook لمشاركة الموقع في البنية األساسية 

ªلتقنية المعلومات الخاصة بعمانتل

"تمكنت عمانتل من الوفاء بجمي¾ع الطلبات الواردة إلي¾ها من 
عمالءها من شركات االتصاالت المحلية واإلقليمية وقامت 
بتوفير حلول عالية الجودة مكنت هوالء العمالء من توفير 

السعات التي يحتاجها مشتركي¾هم نتيجة الزيادة في استخدام 
 ª"اإلنترنت أثناء الجائحة

منذر الرئيســي – وحدة أعمال الجملة بعمانتل  
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في عام 2020، أصبحت عمانتل أول مشغل اتصاالت في المنطقة يطلق مركز عمليات الخدمة لتعزيز جودة خدمة 
الشبكة وتوسي»ع نطاقها خارج نطاق الخدمات التي تتمحور حول الشبكةÞ  يعد هذا المركز إنجازًا أساسًيا لعمانتل 

التي تتجه لتعزيز قدراتها في مجال تقنيات الجيل الخامسÞ  في نفس الوقت، شهد عام 2020م استحواذ عمانتل 
على شركة عمان للبيانات الرقمية (عمان داتا بارك) بنسبة %100 إضافة إلى استحواذها أيضا بنسبة %100 على 

شركة خط المعلومات "أنفوالين" والتي دخلت عمانتل في وقت سابق في شراكة معها لتقديم حلول مبتكرة لمراكز 
Þاالتصال السحابية للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص

 Þكما شهد العام مشاركة عمانتل في مقترحات لعدد 12 مشروع من مشاري»ع  المدن الذكية وإنترنت األشياء
تم تحويل بعض هذه المشاري»ع -المخطط الرئيسي للمدينة الذكية بالدقم / المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، 

وإنترنت األشياء من بنك مسقط وواحة المعرفة مسقط -إلى مشاري»ع ناجحةÞ ومن بين العديد من اإلنجازات 
األخرى، قامت الشركة بنشر حلول أمن البيانات (DDoS) في البنك المركزي العماني وبنك ظفار ودعمت شركة 

Þشل عمان للتسويق لتسري»ع رقمنة نظام إدارة الموارد البشرية بها

نظًرا لتأثر اإليرادات بسبب عوامل مختلفة، أنشأت عمانتل غرفة عمليات لتحسين النفقات التشغيلية في إطار 
جهودها لترشيد التكلفةÞ كما شددت الرقابة على إدارة رأس المال العامل ونفذت العديد من اإلجراءات الجديدة 
إلدارة التدفقات النقدية دون إحداث أي تأثير سلبيÞ على الرغم من التحديات، حافظت الشركة على إيجاد توازن 

دقيق بين المقبوضات والمدفوعات النقدية والحفاظ على تقديم الدعم الالزم لمختلف القطاعات بالشركة لضمان 
Þالوضع النقدي اإليجابي في جمي»ع األوقات

إنجازات ملموسة 
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تحتفي عمانتل بموظفي»ها وتحرص على االستثمار في تطوير 
مهاراتهم من خالل برامج بناء القدرات والتعليم وحلول تقنية 

المعلومات واالتصاالت المخصصة وغيرها الكثير، وبالرغم من القيود 
التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فقد واصلت وحدة التعليم والتطوير 

بعمانتل تقديم برامجها ودوراتها التدريبية لموظفي الشركة حيث بلغ 
Þعدد ساعات التدريب خالل عام 2020م نحو 21000 ساعة تدريب

موظفينا

واصلــت عمانتــل بناء قدرات موظفي¾ها من خالل نقل عملية التعلم 
والتطويــر إلــى الفضــاء الرقمي، لم يكن تبني ثقافة "العمل عن بعد" 

أمرًا صعب بالنســبة لعمانتل حيث تبنت الشــركة مبادرة مماثلة 
كمشــروع تجريبي قبل 3 سنوات".

ســيف العبري – وحدة الموارد البشرية
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من بين المبادرات الرائدة األخرى لعمانتل مبادرة 
الجيل "زد" وهي مبادرة تتمحور حول تمكين 

األفراد وتدريب الشباب العماني على االبتكار 
واألداء المهني والتميز، تم إطالق هذه المبادرة 
في مارس 2020 وانتقلت خالل وقت قصير إلى 
منصة الكترونية عبر اإلنترنت لضمان استمراريتها 

مع االلتزام بمعايير السالمةÞ سيعمل المشاركون 
الذين يتم تدريبهم في إطار هذا البرنامج على 
االنضمام إلى مختلف القطاعات في السلطنة 
وإفادتها بالمهارات والكفاءات التي أكتسبوها 

من البرنامج وبالتالي زيادة نسبة التعمين والقيمة 
Þالمحلية المضافة

برنامج الجيل زد هو برنامج شــامل ألي خري¾ج 
عماني يرغب في رســم وتطوير مساره المهني، 

يركــز البرنامج على تحقيق التميز من خالل 
وحدات تدريبية مصممة بشــكل ذكي وتغطي 

مجاالت مختلفة.

تحرص الشركة على تبني 
 ،Culture 25 مبادئ الحضارة

وهي سياسة دولية تغذي اإلبداع وتعزز مشاركة 
المواطنين وتساعد المزيد من األشخاص على متابعة 
مهنة مستدامة في القطاع الثقافي وتضمن مساهمة 

Þثقافية في أهداف اجتماعية واقتصادية أوسع

لم يشكل التوجه للعمل عن بعد أي مفاجأة لعمانتل حيث 
خاضت عمانتل تجربة العمل عن بعد قبل نحو ثالث سنوات 

وعملت على التوسع وتشجي»ع موظفي»ها على تبني هذه 
Þالفكرة وذلك من أجل  تعزيز اإلنتاجية
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وحيث أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب أي 
اقتصاد وحلقة وصل حيوية في التنوي»ع االقتصادي ولهذا تؤمن 
عمانتل إيمانا راسخا بأن النظام البيئي الجديد القائم على الجيل 
الخامس يجب أن يتم تطويره حول شراكات مع كل من مقدمي 
الخدمات على نطاق واسع والمؤسسات الصغيرة، خاصة تلك 
التي أطلقها رواد األعمال الشباب، وهو ما يمكنهم من دخول 

هذا المجال  ومواصلة إنشاء تطبيقات وحلول مبتكرة تكون 
Þوثيقة الصلة بمجتمعات محددة

الخطط 
المستقبلية

إطالق إمكانيات جديدة 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة
كانت عمانتل تنظر إلى الطلب من السوق بشكل مختلفÞ يعد قطاع 

المستهلكين، الذي يشكل نسبة ٪58، أحد أهم المساهمين في 
اإليرادات، ولذلك ستواصل عمانتل استكشاف الحلول الخاصة 

بالبيانات مثل حزم الهاتف المحمول والترفيهÞ ستركز عمانتل على 
تنمية وتعظيم القيمة من خالل الشركات التابعة والشراكات الحالية 

والمستقبليةÞ واستمرارًا للجهود التي بذلتها سابقا، ستواصل 
عمانتل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل طرح حلول 

وخدمات وعروض خاصة  تساعد هذه المؤسسات على المساهمة 
في بناء اقتصاد متنوع وتبني عمليات تتسم بالمرونة على نطاق 

Þواسع في عملياتها
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تقرير مناقشــات وتحليالت الشركة
للسنة المالية المنتهية 
في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠
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لمحة عامة عن قطاع 
االتصاالت العالمي 

أصبحــت االتصــاالت جــزء أصيل وال غنى عنه في حياتنا العصرية وتلعب 
دورًا أساســيا في كافة مناحي الحياة بداية من الصحة والتعليم 

والعلــوم والتجــارة والصناعة واإلعالم والترفيه وحتى المعلومات 
والخدمات. عالوة على ذلك فقد أدى انتشــار جائحة كورونا إلى 

ترســيخ مكانة قطاع االتصاالت باعتباره أحد الجوانب الهامة في عمل 
أي مجتمع.  يمكن القول بأن مشــغلي االتصاالت يمرون بمرحلة 

تســمى "مرحلة التســارع التقني" التي يتجهون في»ها بســرعة أكبر نحو 
الرقمنة وتبني التقنيات العصرية التي تســاعد في التعامل مع القضايا 

المتصلــة بإغــالق المناطق وتطبيق التباعد االجتماعي. كما أصبحت 
التقنيات الرقمية من المتطلبات األساســية للعمل على أي مســتوى 

في هذا العصر حيث أصبحت الُمَمكن الذي يســاعد كافة األعمال 
والقطاعــات علــى العمــل عن بعد وتوفير التعليم المطلوب للطلبة 

وربــط المجتمع بعضه بعضًا.

ليــس هنــاك خــالف اآلن على أن حجم التحول الرقمي الذي 
كان الكثير يتوقع أن يســتغرق وصوله إلى مرحلة النضوج إلى 

ســنوات قد نضج فعال بوتيرة متســارعة وقوية منذ انتشار 
الجائحة حيث ســعت شــركات االتصاالت التي كان علي»ها 

التعامل مع أنماط العمل الجديدة والتقنيات الناشــئة إلى 
اســتغالل اإلمكانات المتوفرة في التجارة االلكترونية وخلق 

تجــارب جديــدة للعمالء وتحويل خدماتهم والتأكيد على 
جوانب الفعالية والتوفير في الكلفة في ظل انتشــار الوباء. 



تســبب الوباء في خســارة الماليين من الوظائف وأدى إلى صعوبات مالية جمة 
للمســتهلكين وقطاعات األعمال والمجتمعات واقتصاديات الدول حول العالم. 

عالوة على ذلك فقد دب الرعب في كافة أرجاء العالم بســبب هذا العدد الكبير 
والمتزايد من حاالت الوفيات الناجمة عن انتشــار الفيروس وهو ما حدا بكثير من 

الدول إلى إغالق المجال الجوي أمام رحالت الســفر الخارجية والداخلية ووقف 
وســائل النقل العام وغلق المتاجر أو تعليق الدراســة في المدارس والجامعات 

وغلق المصانع.....الخ. 

كذلك فقد أدت الجائحة إلى انهيار شــبه كامل في األنشــطة التقليدية بســبب حظر 
التجول وإغالق المناطق لمدة وصلت إلى شــهور بســبب الموجات المتتالية من 
الجائحــة وكانــت نتيجــة ذلك فقدان ماليين الوظائف في مختلف قطاعات الحياة 

خاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والســياحة والضيافة. 

لم يقتصر الضرر عند هذا الحد حيث أثر التباطؤ المفاجئ في النمو االقتصادي ســلبا 
على قطاع األعمال ككل بشــكل عام وهو ما حذا بكثير من الدول إلى فرض قيود 

على اإلنفاق المالي. عالوة على ذلك فقد أدت التوترات الجيوسياســية في منطقة 
الشــرق األوســط والصراعات التجارية بين العديد من القوى العالمية إلى زيادة 

الضغوط على التجارة العالمية. ونتيجة لذلك ومع اســتمرار الضغوط على إنفاق 
األفراد المســتهلكين والشــركات والمؤسسات وجهات القطاع العام، تراجعت 

اإليرادات وهوامش الربح لدى معظم مشــغلي االتصاالت. 

كانت بداية عام 2020 واعدة ومبشرة حتى مرور 
شهرين من العام وبدء خبر انتشار فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد-19) يسري فجأة كالنار في 
الهشيم مما أثر بشكل كبير على كافة جوانب 

الحياة االجتماعية والثقافية والتجارية إلى درجة 
يمكن القول بأن العالم وصل في»ها إلى مرحلة 

جمود مع زيادة عدد حاالت الوفاة الناجمة عن الفيروس والزيادة 
المضطردة في أعداد المصابين وهو أمر أدى إلى تغييرات فجائية 

قاسية في أساليب الحياة التي اعتاد الناس علي»ها وأصبح علي»هم لزاما 
تجنب االتصال الجسدي والعمل بمعزل عن اآلخرين. بمعنى آخر كان 

على جمي»ع الشركات والمؤسسات والجهات في العالم أن تتخلى عن 
أنماط العمل التقليدية التي اعتادت علي»ها لقرون. 

تأثير جائحة فيروس 
التحدي االقتصادي كورونا المستجد (كوفيد-19)

مربكات كبيرة لطرق التشــغيل 
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استجابة عمانتل 

كانت عمانتل واحدة من بين المؤسسات التي عملت على االستجابة بسرعة لتداعيات الجائحة والتعاطي مع هذا الوضع الجديد والفريد والتحديات المصاحبة له من خالل تنفيذ سلسلة من اإلجراءات التي تركز على تلبية 
احتياجات المشتركين من جانب وتحقيق الفعالية في األداء التشغيلي للشركة من جانب آخر. واصلت عمانتل كعادتها دائمًا تقديم الدعم للمجتمع كجزء من المسؤولية االجتماعية للشركة من خالل الدخول في شراكة مع 

العديد من الجهات الحكومية. 
كما نفذت عمانتل العديد من حمالت التوعية للتعريف بمبادرات االستجابة لجائحة كوفيد 19 وعملت على التأكد من وصول الرسائل المطلوبة إلى الفئات المستهدفة بمن في»هم ذوي اإلعاقة مثل المكفوفين. 

تجلت مساهمة عمانتل في خدمة المجتمع في وقت الجائحة في العديد من المظاهر ومن بينها توفير عيادات صحية افتراضية ومنح مكالمات مجانية للمشتركين لالتصال بدول معينة إلى جانب توفير الدعم للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة وتفعيل حمالت لدعم األسر المتأثرة اقتصاديا من الجائحة عبر الرسائل النصية القصيرة وكذلك تمكين المستخدمين من الوصول إلى المنصات الرقمية لمدة ستة أشهر مثل مايكروسوفت تيمز وويبكس 

واجتماعاتي إضافة إلى تمكين الطلبة من الوصول إلى  المنصات التعليمية في السلطنة إلى جانب العديد من المبادرات والمساهمات األخرى. 
عالوة على ذلك قامت عمانتل بإجراء تعديالت على خدماتها للوفاء بمتطلبات العمل عن بعد مع بداية انتشار الجائحة، حيث أحدثت ثورة في آلية "العمل من المنزل" عبر وضع وتسهيل استخدام المنصات الرقمية واألدوات 

االلكترونية لمشتركي الشركة من األفراد والمؤسسات. 
كما كانت عمانتل رائدة في تدشين خدمات الجيل الخامس في السلطنة وإجراء توسعات في شبكة الجيل الخامس وخدمات النطاق العريض للهاتف الثابت خاصة بعد زيادة الطلب على الخدمات التي تعتمد على البيانات 

بشكل ملحوظ جدا. 

وبالرغم من القيود الناتجة عن انتشار الجائحة فقد نفذت الشركة الخطة الموضوعة لتدريب الموظفين خالل العام وفق ما هو مخطط له وذلك عبر المنصات االفتراضية حيث بلغ عدد ساعات التدريب خالل العام نحو 21000 
ساعة تدريبية، وقد ركزت الدورات التدريبية على الجوانب الفنية واإلدارية والقيادية وذلك للموظفين عبر مختلف المستويات اإلدارية بالشركة بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة وتمكينهم من مواكبة التطورات التي 

يشهدها قطاع االتصاالت سري»ع التغير عالوة على التغيرات في احتياجات المشتركين. 
قامت عمانتل بتوفير األجهزة والبرامج الضرورية  من أجل تمكين موظفي مركز االتصال من العمل عن بعد بنسبة %100 وهو ما أسهم في ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمشتركين والتواصل معهم والحرص على كسب 

رضاهم مع اإللتزام في ذات الوقت بمتطلبات السالمة الخاصة بجائحة كوفيد -19. 
وفي سياق متصل، عملت عمانتل ومنذ بداية الجائحة على دعم القطاع الصحي ومبادرات التوعية وحمالت التبرع، كما قامت بتوفير خدمات اتصاالت مجانية للعاملين في الصفوف األمامية في التصدي لجائحة كوفيد -19.

تأثير جائحة فيروس 
اآلفاق المتوافرة لمشــغلي االتصاالت:كورونا المستجد (كوفيد-19)

رغم أن جائحة كورونا ربما تكون قد تسببت في اضطرابات قصيرة األجل في السوق بشكل عام، إال أن قطاع 
االتصاالت ال يزال جذاًبا من وجهة نظر المستثمرين، حيث يرى كثيرون بأن هناك الكثير من الفرص الواعدة بسبب 

نمو الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنترنت األشياء.  كذلك وخالل األوقات االقتصادية غير المستقرة 
والمتقلبة، يضمن الطلب الثابت على خدمات البيانات ومتطلبات الرقمنة الناشئة مصدًرا مبتكًرا لإليرادات للمشغلين 

الذين يتمتعون بالمرونة المطلوبة والذين يقومون بإجراء التحديثات والتحسينات المطلوبة في نماذج أعمالهم 
بكفاءة.

ومع ذلك، نظًرا ألنه من غير المتوقع أن يعود التواصل العادي بين االفراد والمجتمعات في المستقبل القريب إلى 
الوضع الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، فإن هذا الواقع الجديد يؤكد الحاجة إلى وجود آليات ووسائل اتصال 

موثوق بها غير التي كانت موجودة من قبل خاصة وإذا ما وضعنا في االعتبار بأن التحول المتسارع من قبل 
المؤسسات التجارية إلى النماذج االفتراضية أدى إلى زيادة الطلب العالمي على خدمات االتصال على نطاق غير 

مسبوق.

في ظل التحديات التي تمثلها جائحة كوفيد 19، واصل المشغلون في األسواق الناضجة تبني تقنية الجيل الخامس. 
وفًقا آلخر األخبار التي نشرتها جمعية الهاتف المتنقل العالمي GSMA، أطلق أكثر من 100 مشغل خدمات الجيل 

الخامس عالمًيا في أكثر من 47 سوًقا حتى نهاية عام 2020. ونظًرا ألن الميزة األساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس 
هي خدمة اتصاالت البيانات عالية السرعة، فإن مشغلي االتصاالت يقومون بتحويل تركيزهم بسرعة إلى قطاعات 

جديدة مثل تحسين خدمة النطاق العريض الثابت، وتحليل البيانات، والتخزين االفتراضي، وأمن المعلومات، 
والرقمنة، والمنازل الذكية، والمدن الذكية، والحكومات اإللكترونية، إلخ.

من منظور النموذج التشغيلي والخدمي، أدت الجائحة عموًما إلى تشارك العديد من أفراد األسرة في استخدام 
وصلة االنترنت السكنية في تطبيقات تستخدم البيانات بشكل كبير، بينما كانوا في السابق يستخدمون شبكات 

االتصاالت في المكاتب والمدارس والمؤسسات التي يتواجدون في»ها وهو ما أدى زيادة الضغط على خدمات 
اإلنترنت المنزلي وبالتالي زيادة الضغط على الشبكة، مما حدا بالمشغلين إلى تعزيز استثماراتهم بشكل مكثف في 

ترقيات البنية األساسية للوفاء بالطلب.
نتج عن هذا الوضع الجديد الكثير من االلتزامات المالية التي أثرت بشكل واضح على ربحية المشغلين، ال سيما في 

ظل االنخفاض الواضح في إيرادات خدمات الصوت والرسائل، والمنافسة من مشغلي خدمات المحتوى العابرة 
.(QO’s) واالمتثال التنظيمي الصارم لجودة الخدمة ،OTT للحدود

من ناحية أخرى، شهدت إيرادات خدمات الصوت التقليدية التي كانت تشهد بالفعل انخفاًضا مستمًرا في حقبة ما 
قبل كوفيد 19 متسارًعا حيث بدأ المستهلكين في اعتماد خدمات الصوت والرسائل القائمة على بروتوكول اإلنترنت. 

وقد أدى ذلك إلى تراجع في إيرادات المشغلين من االتصاالت الصوتية والتراسل بشكل أسرع خالل عام 2020. 
ومن ناحية أخرى، لم يكن النمو المرتفع الستخدام النطاق العريض قادًرا على تحقيق إيرادات كبيرة يمكنها أن تعوض 

خسارة إيرادات الصوت للمشغلين بسبب تسلي»ع البيانات في جمي»ع أنحاء العالم.
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شــكلت حركة االتصاالت المتنامية عبر خدمة اإلنترنت المنزلي ضغطا 
على الشــبكة، قابلت عمانتل ذلك بتعزيز اســتثماراتها في التقنية للوفاء 

بالطلــب المتزايد على الخدمة".

 محمــد النعيمي – وحدة التقنية بعمانتل

عملنا وفي إطار مســؤوليتنا على ضمان اســتمرارية عمل مختلف 
القطاعات وتمكين مؤسســات األعمال واألفراد مســتفيدين من البنية 

األساســية الواســعة وخبراتنا المتراكمة في الوفاء بنمو الطلب على 
الخدمات اإللكترونية نتيجة توجه األفراد والمؤسســات للعمل من 
المنــزل عــالوة على توفير العيادات اإلفتراضية والتعلم اإللكتروني 

إضافــة إلى المتطلبات الخاصة بالترفيه عبر اإلنترنت".

 نبيلــة بنــت جواد اللواتية – وحدة األعمال التجارية بعمانتل
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بالرغم من التحديات التي أفرزتها الجائحة وتقلبات الســوق 
إال أن عمانتــل تمكنــت من تقديم أداء جيد خالل العام 
والمحافظــة على ريادتها لقطاع االتصاالت إضافة إلى 

تحقيق أرباح إيجابية للمســاهمين.

ســهيلة بنت محمد الموسوية – وحدة المالية بعمانتل

تأثر سوق االتصاالت في السلطنة بسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتفشي جائحة كوفيد-19 وظروف 
السوق الصعبة وبيئة االقتصاد الكلي الضعيفة. عالوة على ذلك، فإن االنخفاض الملحوظ في خدمات 

االتصاالت المتنقلة المدفوعة مقدًما، وزيادة المنافسة في قطاعات االتصاالت المتنقلة والثابتة والتحرير 
المتواصل للقطاع سوف يستمر في التأثير على حصة المشغلين في السوق وعلى نمو اإليرادات، 

وهوامش الربحية وقيم المؤسسةÞعالوة على ذلك، فإن االنخفاض الملحوظ في سوق الهاتف المحمول 
المدفوعة مقدًما ، وزيادة المنافسة في قطاعات الهاتف المحمول والثابت والتحرير المستمر للقطاع 
سوف يستمر في التأثير على حصة المشغلين في السوق، ونمو اإليرادات، والهوامش الربحية وقيم 
المؤسسات وعالوة على ذلك، فإن انخفاض ملحوظ في سوق الهاتف المحمول المدفوعة مسبقا، 

وزيادة المنافسة في قطاعات المتنقلة والثابتة وتحرير القطاع استمرار تواصل حصة المشغلين تأثير 
السوق، ونمو اإليرادات وهوامش الربحية والقيم المؤسسة. بالرغم من التحديات التي أفرزتها الجائحة 
وتقلبات السوق إال أن عمانتل تمكنت من تقديم أداء جيد خالل العام والمحافظة على ريادتها لقطاع 

االتصاالت إضافة إلى تحقيق أرباح إيجابية للمساهمين.
على الرغم من هذه التحديات التي ال يمكن السيطرة علي»ها، اتسم أداء عمانتل خالل العام بدرجة عالية 
من المرونة وحافظت على مستوى أرباح إيجابي. حافظت عمانتل خالل عام 2020 على مكانتها الريادية 

بامتالكها ألكبر حصة في السوق على مستوى السلطنة كشركة وعلى مستوى المجموعة أيضا. باإلضافة 
إلى ذلك، نجحت عمانتل في الحفاظ على التزاماتها وتعهداتها المالية. حيث حافظت عمانتل على خدمة 

الديون بفضل اإلدارة الفعالة للنقد واإلنفاق. 

سوق االتصاالت في السلطنة وحصة عمانتل

التحديات االقتصادية والتجارية التي أثارتها جائحة كوفيد-19 أثرت أيًضا على عائدات خدمات االتصاالت في جمي»ع أنحاء 
العالم. وعلى مؤشرات األداء المالي الرئيسية لمجموعة عمانتل. سجلت مجموعة عمانتل (شاملة لمجموعة زين) خالل 

العام المالي 2020 إيرادات بمقدار 2,5 مليار ريال مقارنة بـ 2,6 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2019م ، وحققت 
المجموعة أرباحًا صافية بعد خصم الضرائب بلغت 229 مليون ريال مقارنة بـ 299,7 مليون ريال حققتها المجموعة في 

عام 2019م.
واصلت عمانتل السعي نحو التنوي»ع مع التركيز بشكل أكبر على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والجيل الخامس، 

فضًال عن تحقيق الكفاءات التشغيلية من خالل تحسين التكلفة والتحكم في»ها. وقامت عمانتل بالتوفير في التكاليف من 
خالل تبسيط وإعادة هندسة العمليات الداخلية، واالستخدام الفعال للموارد، وإدارة الموردين بفعالية وتحسين استخدام 

الشبكة، إلخ.
أطلقت عمانتل «غرفة للتعامل مع النفقات التشغيلية» في بداية عام 2020م بهدف تحسين النفقات الرأسمالية 

والتشغيلية المحلية. ونتيجة لذلك، نجحت عمانتل في تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة و التكاليف اإلدارية خالل العام 
بنسبة 12%. وبالنسبة الى المصروفات الرأسمالية، فقد تم تأجيل / إلغاء أكثر من 36% من النفقات الرأسمالية الجديدة 

و14% من المشاري»ع القائمة المخطط لها لعام 2020م.
خالل الفترة القادمة، ستواصل عمانتل تدشين مبادرات جديدة لتحسين التكلفة جنبا إلى جنب مع اإلجراءات التي يتم 

تنفيذها بشكل متكرر لتعزيز الكفاءة. 
في الوقت الذي يستعد فيه المشغل الثالث للهاتف النقال لدخول السوق العماني، تواصل عمانتل تركيزها األساسي على 

االحتفاظ بالمشتركين من خالل توفير خدمات أفضل والتميز في الجودة. 
نواصل تحديث شبكاتنا لخدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة لتتوافق مع التقنيات الجديدة مثل الجيل الخامس والشبكات 

االفتراضية لوظائف الشبكة. بعد اإلطالق الناجح لخدمات الجيل الخامس في عام 2019، تعمل عمانتل بنشاط على توسي»ع 
نطاق انتشار شبكة الجيل الخامس مع التركيز األساسي على خدمات الوصول الالسلكي الثابت لتلبية توقعات المشتركين 

وتلبية الطلب على خدمات النطاق العريض عالية السرعة.
يستهدف توسي»ع خدماتنا االستفادة من الفرص المتطورة في السوق والتي تتنوع بي البنية األساسية العامة الذكية، 

وحلول إدارة المباني الذكية، والبنية األساسية للخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الرعاية الصحية، والحوسبة عالية 
األداء، وحلول الذكاء االصطناعي، والتعلم اآللي، وتحليالت البيانات الضخمة، والتعلم العميق، والعقود الذكية، إلخ.
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  في ضوء الوضع الحالي ومن أجل تعزيز مكانتنا كأحد الممكنات األساسية للطموحات 
الرقمية في سلطنة، طورت عمانتل استراتيجية " نحو آفاق جديدة لتحقيق نمو ربحي 

مستدام مستدام ".
وتعتمد هذه االستراتيجية الجديدة على مبادرات التحول الرئيسية التي بدأت في إطار 

استراتيجية عمانتل 3.0 والتي تركز على توليد القيمة من خدماتنا األساسية من خالل 
االستفادة من الرؤى والبيانات باإلضافة إلى الوظائف الرقمية لتحسين جودة الخدمة 

باستمرار.
وفًقا لتركيزنا االستراتيجي الرئيسي، نقوم ببناء نظام بيئي تعاوني لتنوي»ع وتوليد قيمة 

جديدة من الخدمات غير المتعلقة باالتصاالت مثل تقنية المعلومات واالتصاالت 
والخدمات ذات القيمة المضافة واالستفادة من الفرص الجديدة التي تظهر في 

السوق. باإلضافة إلى ما سبق، أدخلت عمانتل ضوابط صارمة لإلنفاق لتقليل تأثير 
جائحة كوفيد 19 مع االستمرار في االستثمار في المجاالت االستراتيجية األساسية.

استراتيجية عمانتل

وسط جائحة كوفيد 19، أصبحت النماذج التجارية التقليدية أكثر اعتماًدا على التقنية والتنفيذ عبر 
اإلنترنت خالل العام. شهدت أعمال تقنية المعلومات واالتصاالت في جمي»ع أنحاء العالم زيادة 

كبيرة في الطلب حيث يسعى المشتركين التجاريين في كل قطاع للحصول على حلول تتسم 
بالتعقيد التقني للتعامل بكفاءة مع متطلبات تقديم الخدمات المتطورة.

 
يعتبر مجال تقنية المعلومات واالتصاالت أحد مجاالت النمو المستمر لعمانتل ولهذا السبب 

تواصل عمانتل االبتكار واالستثمار في محفظة تقنية المعلومات واالتصاالت لدينا، مثل المبادرات 
الرقمية، والحوسبة السحابية، وخدمات ألمن المعلومات، وحلول االتصاالت الموحدة، والبيانات 

الضخمة والتحليالت، والبلوك تشين وإنترنت األشياء ...الخ. مع سعي الكثير من مشتركينا 
التجاريين مشتركينا التجاريين إلى تعزيز قدرات تقنية المعلومات واالتصاالت لدي»هم، تسعى 

عمانتل لتحويل نماذج تقنية المعلومات الداخلية / تقنية المعلومات إلى نماذج تعتمد على تقديم 
الخدمة من مصدر خارجي.

نجحت عمانتل، الشركة الرائدة في السلطنة في مجال تقنية الجيل الخامس، في أن تنفذ بنجاح 
تجارب عملية للمفاهيم الجديدة "Proof of Concept" مثل خدمة المراقبة بالفيديو كخدمة، 

وإنترنت فائق السرعة للسفن التي ترسو في الحوض الجاف في الدقم باستخدام تقنية الجيل 
الخامس.

كوننا الشركة الرائدة في السلطنة في تقنية الجيل الخامس، قامت عمانتل بإجراء تجارب عملية 
ناجحة إلثبات المفهوم الستخدام الذكاء االصطناعي في توفير خدمات المراقبة بالفيديو 

وخدمات اإلنترنت عالية السرعة للسفن الراسية بميناء الدقم باستخدام تقنية الجيل الخامس.

على صعيد إنترنت األشياء / المدن الذكية، أكملت عمانتل التخطيط الرئيسي للمدينة الذكية في 
الدقم / المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، ونفذت حلول إنترنت األشياء للعديد من العمالء 

من الشركات الكبرى، وافتتحت مشروع المدينة الذكية التجريبي في واحة المعرفة مسقط، 
ووقعت عقًدا لتحسين الطاقة باستخدام إنترنت األشياء مع أحد أكبر سالسل البي»ع بالتجزئة في 

السلطنة. 
بعد جائحة كوفيد 19، من المتوقع أن يستمر االقتصاد الرقمي في االزدهار خاصة الحلول 

الشخصية التي توفر معامالت سهلة ووظائف في نفس لحظة تنفيذها. ستواصل عمانتل، شريك 
تقنية المعلومات واالتصاالت والشريك الرقمي المفضل لشركات القطاعين العام والخاص في 

السلطنة، تمكين المستقبل الرقمي للسلطنة وما بعده.

وحــدة تقنية المعلومات واالتصاالت 
في عمانتل واصلنا االبتكار واالســتثمار في محفظة حلولنا لتقنية المعلومات 

واالتصاالت مثل المبادرات الرقمية، الحوســبة السحابية، الخدمات 
األمنية، حلول االتصاالت الموحدة، تحاليل البيانات الضخمة، سلســلة 

الكتل وإنترنت األشياء. 
كوننا الشــركة الرائدة في الســلطنة في تقنية الجيل الخامس، قامت 

عمانتل بإجراء تجارب عملية ناجحة إلثبات المفهوم الســتخدام الذكاء 
االصطناعــي فــي توفير خدمات المراقبة بالفيديو وخدمات اإلنترنت عالية 

الســرعة للســفن الراسية بميناء الدقم باستخدام تقنية الجيل الخامس". 

ياســر العريمي – تقنية المعلومات واالتصاالت
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وحدة عمانتل لألعمال بالجملة من طليعة الوحدات التي ساهمت في تحويل السلطنة 
إلى أكثر البلدان ربًطا في المنطقة، من خالل التنفيذ الناجح الستراتيجيتنا لالستفادة 

من الموقع الجغرافي و الخصائص المميزة والفريدة للسلطنة.

أثبتت البنية األساسية الدولية التي استثمرت في»ها عمانتل بذكاء، إلى جانب نماذج 
األعمال المبتكرة المقدمة لعمالء الجملة، أنها قادرة على تغيير قواعد اللعبة حيث 
مكنت هذه االستثمارات عمانتل من أن تبوء دور إقليمي رائد في مجال االتصاالت 

بالجملة. لم يقتصر النجاح عند هذا الحد حيث انه بجانب عدد من مشاري»ع البي»ع بالجملة 
الهامة الجارية حالًيا، تساهم عمانتل بثبات في ترسيخ مكانة السلطنة كمركز اتصاالت 

عالمي.

مصطلح "تصل أبعد" هو أحد األهداف الطموحة التي تعمل عمانتل على تحقيقها 
ولهذا الغرض تم توسعة شبكة الكابالت البحرية العالمية لعمانتل إلى أكثر من 20 كابًال 

لتصل إلى أكثر من 50 دولة حول العالم وتغطي أكثر من نصف سكان العالم وهو ما 
يسمح لعمالء الجملة في عمانتل بالوصول بسهولة إلى جمي»ع مراكز االتصاالت 

الرئيسية في مختلف أنحاء العالم للحصول على الخدمات والمحتوى بأعلى جودة 
مطلوبة لتشغيل التطبيقات المهمة لألعمال وإثراء حياة المستخدمين.

نصل أكثر" 
مع وحدة عمانتل لألعمال بالجملة

أبرمت عمانتل إتفاقيات تجوال دولية مع أكثر من 700 مشغل، ولدي»ها أكثر من 400 شريك عالمي في 
مجال تجوال بيانات الجيل الرابع. تتيح هذه الميزات لمشتركي عمانتل االستمتاع بخدمات االتصاالت 

الخاصة بهم بيسر وسالسة في أكثر من 200 دولة حول العالم. 

اتخذت عمانتل بالشراكة مع Equinix ، خطوة رائدة وجريئة إلحداث ثورة في مشهد االتصاالت في 
سلطنة ُعمان ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل إطالق مركز البيانات المحايد األول 

والوحيد في المنطقة الذي يقدم خدماته للمشغلين ومزّودي المحتوى وخدمات الحوسبة السحابية 
وهو ما سيمكنهم من االستفادة من خدمات استضافة ومشاركة البنية األساسية لالتصاالت وتقنية 
المعلومات الموفرة في المركز. وسيمكن هذا المركز من استقطاب شركات عالمية أخرى الستضافة 

خوادمها ونقاط تواجدها في السلطنة بهدف تقديم خدماتها في منطقة الشرق األوسط وهو األمر 
الذي سيعزز من الدور اإلقليمي الذي تقوم به عمانتل في المنطقة. 

أسهم مفهوم "العمل من المنزل" الذي ظهر مع انتشار جائحة كوفيد 19 في زيادة حركة البيانات بأكثر 
من 40% خاصة خدمات الفيديو ومشغلي خدمات االنترنت ومؤتمرات الفيديو وقد تمت إدارة هذا 
األمر بكفاءة عالية في السلطنة بفضل سعة نطاق شبكة عمانتل العالمية. فقد نجحت عمانتل في 

تلبية جمي»ع الطلبات من عمالء الجملة المحليين والدوليين، وقدمت حلوًال عالية الجودة تسمح 
للعمالء بزيادة السعة وحصول مشتركي»ها على الخدمات التي يحتاجون إلي»ها بجودة عالية.

كانت الجهود الملموسة التي بذلتها عمانتل محل تقدير وإشادة وليس أدل على ذلك من حصول 
عمانتل على جوائز مرموقة في مجال أعمال الجملة على المستوى العالمي في عام 2020 حيث 

توجت عمانتل بجوائز "أفضل مشغل إقليمي في الشرق األوسط" و "أفضل مزود للبيانات / السعات 
للعام" في حفل تكريم المشغلين العالميين Carrier Community Global  في برلين، مما يدل على 

تميز الشركة في المشهد اإلقليمي والعالمي ألعمال الجملة.
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20202019% Change
RO in Mn
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 (222.0)
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-13.9%

 1,028.6 
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 229.0 

 66.9 

مجموعة عمانتل - 
األداء الموحد

النتائج الموحدة (حساب األرباح والخسائر) 

سجلت إيرادات مجموعة عمانتل انخفاًضا بنسبة 
%3.0 للسنة المنتهية في ديسمبر 2020. حيث 

انخفضت اإليرادات إلى 2513,4 مليون ريال في عام 
2020 مقارنة بـ2592,2 مليون ريال في عام 2019. 

وتشمل إيرادات المجموعة اإليرادات المحققة 
من مجموعة زين، والتي ساهمت بإيرادات بلغت 

1991 مليون ريال

تشمل إيرادات مجموعة عمانتل اإليرادات من العمليات المحلية للشركة األم، 
واإليرادات من مجموعة زين والشركات التابعة المحلية والدولية األخرى.

2020
اإليرادات 

اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 

 

صافي الربح للعام 

 

حصص غير مسيطرة

 

صافي الربح بدون الحصص غير المسيطرة



األداء والنتائج التشغيلية
الرئيسية لمجموعة زين

ســجلت إيرادات مجموعة زين إنخفاضًا بنســبة ٪3 حيث بلغت  1991 
مليون ريال في 31 ديســمبر 2020م مقارنة بإيرادات الفترة المماثلة في 

العام الماضي التي بلغت 2045 مليون ريال. وبلغت األرباح قبل إســتقطاع 
الفوائد والضريبة واإلهالك 823 مليون ريال، مســجلة إنخفاضًا بنســبة 8٪. 

بينما بلغ صافي الربح 255 مليون ريال مقارنة بـ 306 عن الفترة الســابقة. 

وقد تأثرت المؤشــرات المالية بتحديات جائحة كورونا، والتي تســببت في 
إضطراب األنشــطة اإلقتصادية نتيجة اإلغالق، والحد من حركة التنقل 

والســفر في جمي»ع أســواق زين، وهو ما أثر على إيرادات المجموعة بحوالي 
161 مليــون ريــال خــالل العام. ومن أجل الحد من التأثيرات على البيانات 

المالية للمجموعة، قامت اإلدارة بعدد من اإلجراءات لترشــيد المصروفات 
مــن ذلــك التفــاوض مع الموردين وإدارة التدفقات النقدية وقد نتج عن 

تلك اإلجراءات خفض النفقات التشــغيلية بنحو 65 مليون ريال. 

إنخفض إجمالي قاعدة عمالء مجموعة زين بنســبة ٪3,4 لتصل إلى 47,8 
مليون مقارنة بـ 49,5 مليون في الفترة الســابقة.
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03

02

01

06

05

04
الكويت

 انخفضت اإليرادات بنسبة ٪4 لتصل إلى 321 مليون دينار كويتي (1.05 مليار دوالر أمريكي)، 
وانخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك بنسبة ٪11 لتصل إلى 112 مليون دينار كويتي 

(367 مليون دوالر أمريكي) وصافي الدخل بنسبة ٪8 لتصل إلى 76 مليون دينار كويتي (248 مليون 
دوالر أمريكي). أعلنت "زين الكويت" عن هامش ربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك بنسبة 35٪. 

المملكة العربية السعودية
حققت زين السعودية إيرادات بلغت 7,9 مليار ريال سعودي (2.1 مليار دوالر أمريكي)، بإنخفاض 

قدره ٪6 على أساس سنوي، وقد انخفضت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 
بنسبة ٪9.4 على أساس سنوي لتصل إلى 3.44 مليار ريال سعودي (918 مليون دوالر أمريكي)، 

مما يعكس هامش قبل الفوائد والضرائب واإلهالك بنسبة ٪43. وسجلت الشركة صافي دخل يصل 
إلى 260 مليون ريال سعودي (69 مليون دوالر أمريكي)، وهو ما يعكس انخفاض بنسبة ٪46 على 

أساس سنوي.

العراق
انخفضت إيرادات زين العراق بنسبة %14 لتصل إلى 943 مليون دوالر أمريكي. وانخفضت األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واإلهالك بنسبة ٪19 على أساس سنوي لتصل إلى 378 مليون دوالر أمريكي (٪40 هامش الربح قبل 
الفوائد والضرائب واإلهالك). وسجلت الشركة أرباحا صافية قدرها 80 مليون دوالر أمريكي لعام 2020م، بزيادة 

قدرها ٪27 على أساس سنوي.

السودان
نمت اإليرادات بالجنيه السوداني بنسبة ٪62 على أساس سنوي لتصل إلى 22,5 مليار جنيه سوداني 

(416 مليون دوالر أمريكي) للعام بأكمله 2020م. زادت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك بنسبة ٪67 لتصل إلى 9,3 مليار جنيه سوداني (171 مليون دوالر أمريكي)، بينما زاد صافي 

الدخل بنسبة ٪43 ليصل إلى 3.3 مليار جنيه سوداني (61 مليون دوالر أمريكي).

األردن
انخفضت اإليرادات بنسبة ٪2 لتصل الى 345 مليون دينار أردني (487 مليون دوالر أمريكي)، وبالمثل انخفضت األرباح قبل 
الفوائد والضرائب واإلهالك بنسبة ٪2 على أساس سنوي لتصل إلى 153 مليون دينار اردني (216مليون دوالر أمريكي)، 

مما يعكس هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة ٪44. بلغ صافي الدخل 56 مليون دوالر 
اردني (79 مليون دوالر أمريكي)، بزيادة قدرها ٪2.5 على أساس سنوي.

البحرين
حققت زين البحرين إيرادات بقيمة 62 مليون دينار بحريني (164 مليون دوالر أمريكي)، بانخفاض ٪1.8 على أساس سنوي. بلغت األرباح 

قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك 21,4  مليون دينار بحريني (57 مليون دوالر أمريكي) خالل الفترة، بزيادة قدرها ٪1.7 على 
أساس سنوي، مما يعكس هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك بنسبة ٪34. بلغ صافي الدخل 5,4 مليون دينار 

بحريني (14 مليون دوالر أمريكي).

أبرز مالمح أداء محفظة مجموعة زين:



تشـمل العمليـات المحليـة لعمانتـل خدمـات االتصاالت الثابتـة وخدمـات االتصاالت المتنقلـة وعمانتـل الدوليـة والتي تعد 
ذراع عمانتــل ألعمال الجملــة وتنشــط فــي أعمــال تجمي»ع الخدمــات الصوتيـة إضافـة إلـى الشـركات التابعـة لعمانتـل 

(عمـان للبيانـات الرقميـة وشركة انفوالين وشـركة إنترنـت األشياء "ممكـن").

 سجلت عمانتل انخفاًضا بنسبة ٪3,8 في إيرادات العمليات المحلية خالل عام 2020م، حيث انخفضت اإليرادات من 
554.3 مليون ريال في السنة المالية 2019م إلى 533,1 مليون ريال في عام 2020م ويعود االنخفاض بشكل أساسي إلى 

التأثيرات االقتصادية لـجائحة كوفيد 19 والتحديات التشغيلية األخرى. 
في نفس الوقت تسارع التباطؤ السائد بالفعل في سوق االتصاالت المتنقلة في السلطنة بشكل أكبر بسبب الجائحة، 

حيث أدت سلسلة من عمليات اإلغالق والقيود على رحالت السفر الدولية واألنماط المادية لممارسة األعمال التجارية إلى 
إعاقة النشاط االقتصادي الكلي.

أدى ذلك كله في نهاية المطاف إلى فقدان عدد كبير من الوظائف وانخفاض كبير في عدد القوى العاملة، وبالتالي شهد 
سوق خدمات االتصاالت المتنقلة المدفوعة مقدًما انخفاًضا ملحوًظا خالل العام.

بالقيمة المطلقة، سجلت عمانتل انخفاًضا في عدد الهواتف النقالة. ومع ذلك، نجحت في الحفاظ على ريادتها بأكبر حصة 
في السوق على مستوى المجموعة المستقلة وكذلك على مستوى المجموعة.

حتى 31 ديسمبر 2020، بلغت قاعدة المشتركين المحليين لشركة عمانتل 3.27 مليون (3.9 مليون شاملة شركات إعادة 
بي»ع خدمات االتصاالت المتنقلة) مقابل قاعدة مشتركين إجمالية بلغت 3.41 مليون (4.0 مليون شاملة شركات إعادة بي»ع 

خدمات االتصاالت المتنقلة) في عام 2019.

أفرزت جائحة كوفيد19- العديد من النتائج التي كان من الممكن أن تؤثر على قاعدة مشتركي عمانتل، إال أن الشركة 
تمكنت من المحافظة على ريادتها كالمشغل األول لخدمات االتصاالت المتكاملة في السلطنة بالرغم من هذه الظروف 

وازدياد حدة المنافسة.

أداء عمانتل 
(باستثناء مجموعة زين)
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يعــود النمــو فــي إيــرادات البيــع بالتجزئــة بشــكل أساســي إلــى نمــو أعمــال خدمــات النطــاق العريــض الثابــت. واصلــت 
خدمــات الصـوت فـي قطاعي االتصاالت الثابتـة والمتنقلـة انخفاضها والـذي نتـج عـن انتشـار خدمـات الصـوت عبـر 

بروتوكـول اإلنترنت مـن قبـل تطبيقـات شـركات توفيـر المحتـوى العابـرة للحـدود بشـكل واسـع.

سجلت خدمات االتصال الثابتة بالتجزئة نموًا بنسبة ٪6 مدعومة بشــكل أساســي بنمــو أعمــال خدمــات النطــاق العريــض 
الثابــت، وايرادات بيانات الشركات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. حيث نما قطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واألعمال شبه األساسية لشركة عمانتل بنسبة ٪11 خالل عام 2020م.  انخفضت إيرادات خدمات االتصاالت 
المتنقلة بنسبة ٪12- نتيجة انخفاض خدمات الهاتف المتنقل المدفوعة مسبقًا.
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نتيجة للنجاح في ترشيد النفقات وسياسات اإلنفاق الصارمة، تحسنت أرباح عمانتل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالهالك من 201 مليون ريال في عام 2019م إلى 205 مليون ريال في عام 2020م. وسجل هامش الربح قبل 

الفوائد والضرائب واالهالك تحسنا من ٪36 في 2019م إلى ٪39 على أساس سنوي.
سجلت عمانتل صافي ربح (باستثناء الشركات التابعة غير العضوية) قدره 77.3 مليون ريال لعام 2020م، مقارنة 

بـ 79.1 مليون ريال في عام 2019م، أي بانخفاض قدره ٪2.3 على أساس سنوي.

يتم احتســاب تكلفة الفائدة المتعلقة باالســتحواذ على زين في الحســابات الموحدة لمجموعة عمانتل. 

األرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واإلهالك وصافي 

الربحية (غير شاملة مجموعة زين)
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المركز المالي

تعكس األصول اإلجمالية متانة المركز المالي لعمانتل بالنظر إلى االستثمارات العضوية (البنية األساسية للشبكة) وغير العضوية (مجموعة زين، إلخ). 
تشكل األصول غير المتداولة لعمانتل، وخاصة معدات االتصاالت واالستثمارات والمرافق، حاليا نسبة ٪79.9 من قاعدة األصول اإلجمالية للشركة.
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تغطية الفائدة والدين 
والتعهدات المالية

يتم تقييم قدرة خدمة الدين لعمانتل عند األخذ في االعتبار خلفية التمويل الذي حصلت 
عليه لتمويل االستحواذ على حصـة استراتيجية بمجموعـة زيـن في عام 2017م، وقـد 

تمكنـت عمانتـل مـن تجـاوز المسـتوى المتفـق عليـه مـن التعهـدات الماليـة مـع الجهات 
اإلقراضيـة بالنسـبة للسـنة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2020م. 

حافظت عمانتل على التعهدات المالية المرغوبة من قبل المقرضين خالل عام 2020م.

عالوة على ذلك، حققت نسبة تغطية فائدة عالية قدرها مضاعف 4.53x وهو ما يتجاوز 
4x النسبة األدنى المتفق علي»ها وهي مضاعف

بلغت نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك مضاعف 
3,2 مرة مقارنة بالحد األعلى المتفق عليه والبالغ مضاعف 3.9.

شهدت حقوق المساهمين زيادة بنسبة ٪1,6 خالل عام 2020م. وارتفعت حقوق 
المساهمين من 637 مليون ريال في عام 2019م إلى 648 مليون ريال في عام 2020م.

نمت حقوق المساهمين بنسبة مركبة قدرها ٪2,3 في السنوات الثالث الماضية.
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اإليرادات والمشتركين
خدمات االتصاالت الثابتة 

تشمل خدمات االتصاالت الثابتة خدمات الصوت المحلية والدولية من الهاتف الثابت 
والنطاق العريض الثابت واإلنترنت المؤجر وخدمات البيانات للشركات. شهد متوسط عدد 

مشتركي الهاتف الثابت (ُمسبق الدفع والمفوتر) انخفاًضا بنسبة ٪4.5 خالل عام 2020، فيما 
سجل عدد مشتركي النطاق العريض الثابت نمًوا بنسبة ٪8.3 خالل عام 2019.

تم احتساب متوسط العائد من كل مستخدم في خدمات االتصاالت الثابتة اعتمادا على اإليرادات المتحققة من جمي»ع مستخدمي الهاتف 
الثابت، بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات وخدمات النطاق العريض. تحسن العائد من كل مستخدم في خدمات االتصاالت الثابتة بشكل 
ملحوظ خالل عام 2020، زاد نمو خدمات النطاق العريض الثابت حيث أدت أزمة جائحة كوفيد 19 إلى إدخال نظام "العمل من المنزل" خالل 

العام. ارتفع متوسط العائد من كل مستخدم من 19.8 ريال عماني شهرًيا في 2019 إلى 20.9 ريال عماني شهرًيا خالل عام 2020.
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اإليرادات والمشتركين
خدمات االتصاالت المتنقلة

تأثر نمو سوق خدمات االتصاالت المتنقلة المحلي بشكل كبير خالل عام 2020 بسبب التأثير االقتصادي الكلي األوسع لجائحة 
كوفيد 19. وتماشًيا مع هذا االتجاه، سجلت عمانتل انخفاًضا في قاعدة مشتركي الدفع المسبق بنسبة ٪10، وهو االنخفاض 

الذي تم تعويض أثره جزئًيا من خالل النمو الجيد لمشتركي الهاتف المتنقل بنظام الدفع اآلجل.

إال أنه ومع التركيز التواصل على إدارة تجربة المشتركين واستراتيجيات توصيل الخدمة وهيكل األسعار المبتكرة إضافة إلى تعزيز 
جودة الشبكة، فقد تمكنت عمانتل من الحفاظ على ريادتها في السوق خالل عام 2020. تشمل محفظة مشتركي االتصاالت 

المتنقلة في عمانتل على مشتركي الدفع المسبق والدفع اآلجل وعروض القيمة المضافة األخرى.

خالل عام 2020، واصلت إيرادات خدمات الصوت والنطاق العريض بقطاع االتصاالت المتنقلة انخفاضها. انخفضت مساهمة خدمات االتصاالت 
المتنقلة في إيرادات الشركة من ٪49 في عام 2019 إلى ٪45 خالل عام 2020. وانخفضت إيرادات االتصاالت المتنقلة بنسبة ٪9.8- خالل عام 

2020. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الخدمة الصوتية التي شهدت تراجعًا بنسبة %22 على أساس سنوي.

2020التقريــر السنوي73



التكاليف التشغيلية

بلـغ إجمالـي المصروفـات التشـغيلية لعمانتـل 444 مليـون ريـال فـي عـام 2020م بانخفاض قدره %5عـن عـام 2019م، 
وكنسـبة مـن إجمالـي اإليرادات، فقد تحسن معـدل المصروفـات التشـغيلية إلـى إجمالـي اإليرادات مـن نسـبة %84,4 في 

عـام 2019م إلـى %83,3 في عـام 2020م.
أمــل العجيلي – وحدة المالية بعمانتل 

تمكنــت عمانتل من تحقيق خفض ملحوظ في 
النفقات التشــغيلية وذلك باتباع نهج متعدد 

الجوانب حيث ســيتم توجيه الوفورات المحقق 
نحو مجاالت ذات األولوية" 

2020التقريــر السنوي74



وقد تم تحقيق الخفض في نفقات التشغيل بشكل رئيسي نتيجة اإلجراءات اإلستباقية التي إتخذتها 
اإلدارة من أجل ترشيد النفقات على نطاق واسع.
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النفقات الرأسمالية واإلهالك

تكبدت عمانتل نفقات رأســمالية إجمالية قدرها 89.2 مليون ريال 
خالل العام، والتي تشــمل نفقلت قدرها 86.8 مليون ريال تتعلق 
بتوليد األعمال الخاصة بعمانتل بما في ذلك الشــبكة وتكنولوجيا 

المعلومــات والبنيــة التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
بلغت النفقات الرأســمالية 2.4 مليون ريال عماني من قبل شــركة 

عمــان داتــا بــارك التابعة لعمانتل على تكنولوجيا البنية التحتية 
الخاصــة بها خالل العام.

ســجلت النفقات الرأســمالية للشــبكة زيادة سنوية بنسبة %4 في 
عــام 2020م مــن 83.6 مليــون ريال في عام 2019م إلى 86.8 
مليون ريال في عام 2020م. ويرجع ذلك أساســا إلى رســملة 

مشروعات العام السابق.  
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عائد السهم وتوزي¾ع األرباح

بلغ العائد على الســهم للمجموعة للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2020م 
0,089 ريــال عمانــي مقارنــة بـــ 0,104 ريال عماني للفترة المماثلة من العام 2019م.

تســتمر المجموعة في الحفاظ على عالقة جيدة مع المســاهمين مع توزي»ع ثابت 
لألرباح على مدار ســنوات.

بالنســبة للســنة المالية 2020م، أعلنت المجموعة عن توزي»ع أرباح بقيمة
 55 بيســة / ســهم)، والتي تعادل ٪55 من رأس المال المدفوع. نســبة الدفع

 ٪61,6 مــن صافي ربح المجموعة.

حافظت عمانتل على ســالمة التوليدات النقدية المحلية خالل عام 2020م. 
ومــع ذلــك، فقــد انعكــس تأثير التباطؤ االقتصادي المرتبط بجائحة كوفيد 19 على 
انخفاض في توليد النقد واالســترداد خالل العام حيث أثر توليد اإليرادات بشــكل 

ملحــوظ على قطاع الهاتف المتنقل. 
ظل صافي التدفق النقدي الناتج من األنشــطة التشــغيلية 168 مليون ريال في 

عــام 2020م مقارنــة بـــ 184 مليــون ريال في عام 2019م. ويمثل النقد الناتج خالل 
عــام 2020م ٪31,6 مــن إجمالــي اإليرادات، مقابل ٪33,2 في عام 2019م.
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- BB عمانتل على تصنيف بدرجة - BB من قبل Fitch Rating Services. مؤسسة فيتش 
لخدمات التصنيف االئتماني كما حصلت عمانتل على تصنيف مؤسسة عائلية ("CFR“) عند 

مستوى Ba3  من قبل مؤسسة موديز.

أشـارت موديـز إلـى أن تصنيـف خـط األساس االئتماني لعمانتـل ’Ba3‘ يظـل متوافقـا مـع تقييـم 
مخاطـر االئتمان لسـلطنة عمـان ويعكــس وضــع الشــركة المســيطر علــى ســوق االتصاالت 

فــي الســلطنة إضافــة إلــى متانــة عمليــات عمانتــل التشــغيلية بالرغــم مـن التراجـع االقتصادي 
فـي السـلطنة مدعومة بخصائص اإلنفاق االستهالكي الضروري نحو ما على خدمات االتصاالت. 

تواصل عمانتل الحفاظ على هوامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك بنسبة 
أعلى عن ٪35 على الرغم من الضغط على اإليرادات والسيولة الجيدة.

وكما أوضحت وكالة فيتش، فإن التقييم االئتماني المستقل لعمانتل يأتي في مرتبة أعلى من - 
BB السيادي لسلطنة عمان عند "- BB". وبالنظر إلى الروابط القانونية والتشغيلية المعتدلة إلى 

القوية بين الحكومة وعمانتل، فإن وكاالت التصنيف ال تتصور أن تصنيف ائتمان عمانتل أعلى 
من سلطنة عمان. 

كما يتم تعزيز كفاءة الوضع االئتماني لشركة عمانتل في مواجهة التحديات التشغيلية المتزايدة 
من خالل التركيز بشكل أكبر على وفورات التكلفة وتنوي»ع الخدمات وتحسين تجربة المشتركين 

واالستفادة من التقنيات الجديدة وما إلى ذلك. ومع ذلك، ورغم التحديات التشغيلية 
األساسية مثل تراجع حجم السوق واحتدام التنافسية في الفترة القادمة في قطاع االتصاالت 

المتنقلة، ال يزال االنخفاض النهائي في إيرادات الصوت، ونمو االقتصاد الكلي المتأثر بشدة 
بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 يضغط على تصنيفاتنا االئتمانية في المستقبل.

التصنيف االئتماني

تمتلـك الشـركة أنظمـة وتدابيـر رقابـة داخليـة توفـر قـدرا مناسبا من ضمان فعالية 
العمليات وكفاءتها ومن حيث الرقابة الداخليـة، وااللتزام بالقوانيـن واألنظمة. 
وتشـتمل الضوابـط الداخليـة علـى إجـراءات تشـغيلية، وسياسـة فصل المهام 

وتسويات دورية وسياسات وإجراءات رسمية تسهل مهام إنجاز المعامالت 
وقيدهــا، وحمايــة األصول بشــكل شــامل ودقيــق وفــي الوقـت المناسـب. 

تتلقــى اإلدارة آراء مســتقلة مــن خـالل التقاريــر التــي تصدرهــا وحــدة التدقيــق 
الداخلــي للمجموعــة، وتقاريــر مدققــي الحســابات، وجهـاز الرقابـة الماليـة للدولـة 
حـول مـدى مالءمة الضوابـط الداخليـة وتواصـل معالجـة أي نقـاط ضعـف. وعالوة 

علـى ذلـك، وفـي إطـار الرقابـة الداخليـة، وضعـت الشـركة دليـل وإجـراءات 
للصالحيات يتـّم إتباعـه فـي كافـة وحـدات ودوائـر الشـركة. وتجـدر اإلشارة فـي هـذا 
الصـدد إلـى أن الضوابـط الداخليـة تالءم بصفـة عامـة األنشطة والخدمـات القائمـة. 

ويتـم بشـكل دوري اختبـار الضوابـط الداخليـة، ومراجعتهـا، وتطويرهـا. يتم اختبار 
الضوابط الداخلية ومراجعتها وتحسينها بشكل دوري.

أنظمة الرقابة 
الداخلية ومالئمتها
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تمتلك عمانتل بنية أساسية متطورة وحديثة للشبكات المتكاملة على الصعيد المحلي وقد جاءت هذه 
البنية نتيجة اللتزامنا المستمر على مدى عقود بتوفير تجربة اتصال سلسة لمشتركينا. تسهم مجموعتنا 

الواسعة من تقنيات االتصاالت المتنقلة المتعددة، والبنية األساسية المتطورة لخدمات االتصاالت 
الثابتة، ومجموعة من استثمارات الكابالت البحرية الدولية ومحطات إنزال الكابالت، في جعل عمانتل 

محطة واحدة لجمي»ع احتياجات االتصاالت لكل من العمالء من الشركات واألفراد واألسر.
تغطي شبكات االتصاالت المتنقلة تقنيات الجيل الرابع والجيل الثالث %94,9 و٪99.4 من السكان على 

التوالي. أكثر من ٪90 من الوحدات السكنية في السلطنة قادرة على الوصول إلى خدمات النطاق 
العريض الثابت. خالل عام 2020، واصلنا توسعة شبكة األلياف الضوئية في مختلف المناطق ذات 

الكثافة السكانية العالية في جمي»ع أنحاء السلطنة.

يمكن لمشتركي عمانتل من خالل خدمات النطاق العريض الالسلكي الثابت باستخدام تقنية الجيل 
الخامس (FWBB) الحصول على خدمات إنترنت فائقة السرعة في منازلهم بسرعات تصل إلى 1 

جيجابت في الثانية. ويمكنهم أيضا االستمتاع بالعروض المتنوعة التي تناسب أسلوب حياتهم بما في 
ذلك األلعاب والترفيه واالتصال المتميز.

تعمل عمانتل على تحويل شبكتها األساسية المتنقلة والثابتة من خالل تبني تقنية الشبكات االفتراضية 
 Software Defining وتقنية الشبكة المعرفة بالبرمجيات Network Function Virtualization

Networks وهي التقنيات التي ستمكن عمانتل من العمل بكفاءة أفضل إضافة إلى خفض الوقت 
المطلوب لطرح الخدمات الجديدة في السوق.

تم االنتهاء من نشر الحزمة األساسية االفتراضية التي تعمل بكامل طاقتها في عام 
 (FWA) 2020، وهي تحمل اآلن كًال من حركة اتصاالت الوصول الالسلكي الثابت

 FWA باإلضافة إلى جزء من حركة اتصاالت الجيل الرابع (FWA) لشبكة الجيل الخامس
 (ebb) التي تم نقلها من الشبكة الحالية. اكتمل نشر خدمة النطاق العريض المتنقل
المحّسنة من الجيل الخامس وأصبحت جاهزة لإلطالق في عام 2021. اكتمل إعداد 

الوظائف األساسية االفتراضية األخرى مثل IMS وFixed CS وMobile CS. سيستمر 
ترحيل حركة المرور لهذه الوظائف من الشبكة القديمة إلى الشبكة االفتراضية في 

عام 2021.
تمتلك عمانتل بنية أساسية واسعة النطاق لشبكة النقل التي تدعم خدمات األعمال 

السكنية والمشاري»ع والهواتف النقالة والبي»ع بالجملة، تغطي شبكة اإلرسال الخاصة 
بعمانتل مساحة تصل إلى أكثر من 10,000 كيلومتر من شبكة األلياف المتشابكة 

للغاية، وهو ما يوفر مسارات حماية متعددة عبر محافظة مسقط والحلقات الشمالية 
/ الشرقية / الجنوبية / الوسطى.

ولتلبية الطلب الواسع على البيانات في هذا العصر الجديد، تحافظ عمانتل على 
 IP / MPLS مرونة عالية على مستوى الدولة وشبكات النقل الرئيسية وداخل المدن
التي توفر خدمات حزم L2 / L3 في جمي»ع أنحاء السلطنة. تمت هندسة شبكة النقل 

البصرية الخاصة بنا باستخدام أفضل تقنيات  SDH / DWDM / OTN، والتي توفر 
اتصاًال سلًسا لمشتركينا.

 "(ECTN) في عام 2019، بدأت عمانتل في نشر "شبكة النقل األساسية المتطورة
وهي الجيل التالي من بروتوكول اإلنترنت والبنية األساسية للنقل البصري. اكتمل 

نشر الشبكة األساسية الضوئية الجديدة ونقل شبكة اإلنترنت بروتوكول األساسية 
إلى شبكة النقل األساسية المتطورة ECTN في عام 2020.

شبكاتنا
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كان لعمانتل مســاهمة رئيســية في تحقيق السلطنة للمركز الثالث على 
مســتوى العالم في صد الهجمات اإللكترونية، كما تعد عمانتل من أبرز 

الجهــات العاملــة مع منظمات دولية كاالتحاد الدولي لالتصاالت 
وجمعية الهاتف المتنقل العالمي من أجل تحســين التشــريعات 

والممارســات الخاصة بصناعة االتصاالت حول العالم. 

عبداللــه البرواني – قطاع أمن المعلومات بعمانتل

أمن الشبكات

دفعت جائحة كورونا العديد من الشركات إلى تريكز جهودها للبقاء على الصعيد التجاري والقطاعات غير 
التجارية. قامت الشركات بتسري»ع رقمنة أعمالها التشغيلية والخدمية لتحقيق النجاح المطلوب والتأقلم 

مع الواقع الجديد، الذي ينطوي على درجة عالية من التحول للتجارة والتعامالت اإللكترونية.

نتيجة لهذا الواقع الجديد، أصبحت الشبكات / البنية األساسية لنقل البيانات والمعلومات شريان الحياة 
للشركات في جمي»ع أنحاء العالم وبدأت الكثير من المؤسسات والشركات تفكر بطريقة مبتكرة لحماية 

ميزتها التنافسية وتطوير نماذج جديدة لتصبح آمنة على اإلنترنت وتظل كذلك.

اتخذت عمانتل خطوات استباقية لضمان حماية بيانات مشتركي»ها ومعلوماتهم وأصول بياناتهم من 
التعرض الكبير للجرائم اإللكترونية. مع تطورات الجائحة، راجعت عمانتل برنامج استمرارية األعمال وخطط 

االستجابة للحوادث بهدف توفير الحماية المطلوبة للوظائف الحرجة وتعزيز قدرة المشتركين على 
الوصول لخدماتها من المنزل وعن بعد، وقامت بتوفير وضخ االستثمارات في المناطق ذات األولوية 
المتعلقة بأمن الشبكة، وعززت حماية البنية األساسية ونفذت إجراءات وضوابط وأنظمة تحكم لمنع 

تسرب البيانات في جمي»ع مجاالت عملها.

الجدير بالذكر أن الوصول للحماية المتكاملة بنسبة %100 يعتبر غير واقعي وال يمكن تحقيقه مع التطور 
المتسارع لألنظمة وازدياد الهجمات اإللكترونية تـعقيدا ، إال أن البنية األساسية للحماية من الجرائم 

اإللكترونية في عمانتل أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة في ضمان حماية بيانات مشتركينا وتجاربهم. 
خالل عام 2020م، أحبطت البنية األساسية ألمن الشبكات بعمانتل نحو 435 ألف هجمة الكترونية، 

وخففت حدة أكثر من 7925 هجوم من هجمات "رفض الخدمة الموزعة" DDoS، وتم احتواء أكثر من 24 
(ألف) ملف تعريف مستخدم ونقطة نهاية وحوادث سلوكية، وتم منع أكثر من 123 مليون هجوم على 

تطبيقات اإلنترنت عبر كامل شبكتنا.

ساعدت البنية األساسية والسياسات األمنية المرنة لعمانتل في ضمان تقديم خدمات خالية من الحوادث وأعلى مستوى 
من االستمرارية في تشغيل الشبكة على مدار العام ونستطي»ع القول بكل فخر بأن عمانتل وشبكتها كانت عامل التمكين 

الرئيسي الذي ساعد السلطنة في الحفاظ على المرتبة الثالثة عالميًا في مجال صد الهجمات اإللكترونية. كذلك فقد كانت 
عمانتل من بين المساهمين الرائدين في الهيئات الدولية مثل جمعية الهاتف المتنقل العالمي GSMA واالتحاد الدولي 

لالتصاالت ITU، في العمل على تحسين لوائح وممارسات صناعة االتصاالت العالمية.

تمتلك عمانتل إطار عمل متقدم إلدارة المخاطر وفقا للمعايير الدولية. تعتبر شبكة اإلشارات الخاصة بنا واحدة من أكثر 
الشبكات أماًنا في العالم. وسعت عمانتل من قدرتها على اكتشاف التهديدات والتخفيف من حدة هجمات "رفض الخدمة 

الموزعة" D-DOS لحماية عمانتل ومشتركي»ها من التهديدات واسعة النطاق (تصل إلى 40 جيجابايت في الثانية في مكان 
العمل و14 تيرا بايت في الثانية من خالل األنظمة السحابية).

تقوم عمانتل أيًضا بتطبيق معيار اآليزو ISO 27701- 2701 -للخصوصية وحماية البيانات عبر شبكتها. وبصفتها مشغل 
اتصاالت يتحلى بالمسؤولية، تعمل عمانتل بشكل وثيق مع الهيئات الدولية مثل مجموعة االحتيال واألمن FASG وبرنامج 

ضمان أمن أجهزة الشبكةNESAS  تحت مظلة جمعية الهاتف المتنقل العالمي واالتحاد الدولي لالتصاالت لتطوير وثائق 
مرجعية دائمة وإرشادات لصناعة االتصاالت.

تقديرًا لجهودها في تعزيز األمن السيبراني عالميًا، اختارت جمعية الهاتف المتنقل العالمي GSMA عمانتل لتمثيلها في 
منتدى االتحاد الدولي لالتصاالت حول األمن السيبراني ومكافحة القرصنة اإللكترونية. تظل عمانتل شريك مفضل للجمعية 

في الجهود المبذولة لنشر الوعي حول مشروع ضمان أمن شبكة أجهزة االتصاالت NESAS في منطقتي الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية.

تعد عمانتل من أوائل الشركات التي طبقت توجي»هات جمعية الهاتف المتنقل العالمي فيما يتعلق باالستفادة من فرص 
األعمال في هذا المجال. ونتيجة لذلك، منح االتحاد الدولي لالتصاالت عمانتل جائزة "أمن إنترنت األشياء" تقديرًا لمساهمتها 

في تحقيق رؤية االتحاد الدولي لالتصاالت فيما يتعلق بشبكات االتصاالت المتنقلة.



بلغ إجمالي عدد موظفي عمانتل في ديسمبر 2020 م 2450 (2484 في ديسمبر 2019). يبلغ عدد الموظفين العمانيين 
2237 موظًفا فيما يبلغ عدد الموظفين الوافدين 213. تبلغ نسبة التعمين للمجموعة ٪91.3. كما في 31 ديسمبر 2020، 

بلغ إجمالي الموظفين الذكور العاملين في المجموعة 1918 بينما ظل عدد الموظفات عند 532.

الموظفين

2020التقريــر السنوي81



االستدامة



دخلت السلطنة عصر جديد من التنمية سيعتمد بشكل كبير على التنوي¾ع 
االقتصادي والتحول الرقمي واالبتكار وستكون االستدامة في صميم كل ما يتم 

القيام به، كما سيتم تكريس مخرجات االستدامة بما يعود بالفائدة على 
المجتمعات والوطن والبيئةª تحدد وثيقة رؤية عمان 2040 األولويات الوطنية 
التي يجب تحقيقها من خالل مسارات العمل المختلفة، لتعزيز مكانة السلطنة 

ªالرائدة في مختلف المجاالت خالل العقدين المقبلين

ال يخفى على أحد مدى التغير الهائل الذي يشــهده العالم نتيجة الثورة 
الصناعيــة الرابعــة وتــدرك عمانتل الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه 

التقنيات الحديثة في ترســيخ مكانة الســلطنة من خالل اإلجراءات التي تســهم 
في إحداث تأثير إيجابي طويل األمدل وهو ما يمكن أن نطلق عليه االســتدامة. 

ولذلــك واصلــت عمانتــل جهودها لتعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع 
متجاوزة ما تقدمه  شــبكتها ومجموعات حلول تقنية المعلومات واالتصاالت 
فقط  وذلك باســتخدام المبادرات التي تجمع بين أهداف رؤية عمان 2040 

وأهداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة الســبعة عشــر  ولذلك نفخر بأن كل 
مبادرة تقوم بها عمانتل أو تشــارك في»ها تســتجيب لهذه األهداف الوطنية 

والدولية.

نســعى في  عمانتل إلى مســاعدة أبناء الوطن على  إطالق طاقاتهم وقدراتهم 
وإبداعاتهــم، نؤمــن بأنــه ال بد من توفير برامج التدريب وبناء القدرات والتوجيه 

حيث أنه  الســبيل للوصول إلى مجتمعات أفضل وأكثر وعًيا، والطريق للوصول 
إلى اقتصاد قوي يقوم على دعائم راســخة والوصول إلى بيئة أفضل يتم في»ها 

ضمان أفضل اســتغالل للموارد الطبيعية. 

ليلى بنت محمد الوهيبية 
–  المســؤولية اإلجتماعية بعمانتل

عملــت عمانتــل ومنذ بداية الجائحة على دعم القطاع 
الصحــي ومبادرات التوعية وحمالت التبرع وتوفير 

خدمــات اتصاالت مجانية للعاملين في الصفوف 
األماميــة فــي التصدي لجائحة كوفيد - 19 إضافة إلى 

الدخول في شــراكة مع وزارة التربية والتعليم لتمكين 
عشــرات اآلالف من الطلبة من مواصلة التعلم أثناء 

الجائحة بمختلف محافظات الســلطنة.
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يمكن تقسيم توجه عمانتل نحو 
الممارسات المستدامة إلى ثالث فئات«



تتيح تغطية شبكة عمانتل للمناطق المأهولة بنسبة ٪100 تقريًبا وصول معظم األفراد الذين يعيشون على 
أرض السلطنة إلى التقنية على نطاق واسع وهذه التقنية هي الرابط الحيوي للمعرفة واالبتكار. عالوة على 
ذلك، عملت الشركة على إيجاد مناهج واضحة وراسخة لخدمة المجتمع. كان عام 2020 عاًما مليًئا بالتحديات 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبالرغم من ذلك فقد شكل فرصة لعمانتل لترسخ مكانتها كشركة رائدة في 

تلبية نداء الوطن وأداء دورها الوطني الشامل خالل هذه الظروف الصعبة حيث حشدت الشركة جمي»ع 
مواردها ولم تدخر وسعًا لمساعدة المجتمع.

كان لعمانتل مساهمة كبيرة في في ترسيخ الرسائل التوعوية الداعلية إلى  البقاء في المنزل من خالل 
العديد من القنوات مثل معّرف الشبكة، و الرسائل التحذيرية من خالل نغمة االنتظار، والرسائل النصية 

القصيرة، وما إلى ذلك  حيث شكلت مثل ههذه الرسائل  تنبي»هات دائمة للمجتمع حول مخاطر كوفيد 19. 
قدمت عمانتل أيضا الدعم الستجابة وزارة الصحة لـكوفيد 19 من خالل البنية األساسية لمركز االتصال في 
عمانتل. كما بلدية مسقط من خالل تمكين موظفي مركز اتصال البلدية من العمل من المنزل منذ األسابي»ع 

األولى لتفشي الوباء. سخرت الشركة مواردها التقنية والبنية األساسية لخدمة األجيال القادمة من بناة 
عمان – طالب اليوم --من خالل تلبية احتياجات التعلم عن بعد في وزارة التربية والتعليم. مكنت الشركة 

الطلبة من الوصول المجاني إلى المواقع التعليمية لوزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتبرعت 
بـنحو 555 جهاز كمبيوتر محمول ومكنت المعلمين من مواصلة التعليم عن بعد مسهمة بذلك في الوفاء 

باحتياجات من 45000 طالب في جمي»ع أنحاء السلطنة.
بالرغم من عدم وجودها في الخطوط األمامية مثل العاملين في المستشفيات وقوات الشرطة والعاملين 

في قطاع الخدمات األساسية، عملت عمانتل بشكل متواصل وبعزيمة ال تلين من خلف الكواليس. من خالل 
ممارسة أعمالها بلمسة إنسانية، قامت الشركة بتمكين العاملين الطبيين في الخطوط األمامية من خالل 

توفيرـ 3000 دقيقة محلية و30 جيجابايت من بيانات اإلنترنت مجاًنا، وقدمت ترقية لبعض الخدمات للعديد 
من المشتركين، إلى جانب السماح بتأجيل دفع الفواتير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. استفادت عمانتل 

من قاعدة مشتركي»ها الكبيرة لدعم حملة التبرعات لمكافحة فيروس كورونا.
ومنذ البدايات األولى النتشار الجائحة قامت عمانتل بشراء 24000 عدة فحص كوفيد 19 لوزارة الصحة 

إضافة إلى استغالل القدرات التي تمتلكها مع شركاءها في المسؤولية االجتماعية من أجل توفير كمامات 
ومقسمات للتهوية مطبوعة باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد محلًيا ، وذلك ضمن  مبادرات حملة 

"معكم، وألجلكم وألجل ُعمان"
عالوة على ذلك، تعاونت الشركة مع المستشفى السلطاني إلطالق العيادات االفتراضية التي تمكن 

المرضى من الوصول إلى االستشارات الصحية عن بعد والتبرع بأجهزة الموجات فوق الصوتية للمستشفى، 
وستسهم هذه اإلجراءات في تحقيق االستدامة للمجتمع وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لسلطنة عمان.

المجتمع

الدكتور ســليمان حميد سعيد المعمري 
– استشــاري أول جراحة الكبد بالمستشفى السلطاني 

تعتبر عمانتل من الشــركات الرائدة في مجال المســؤولية االجتماعية، 
تشــمل مبادرات عمانتل للمســؤولية االجتماعية قطاعات مختلفة وتهدف 

إلــى التعامــل مع العديد من التحديات التي تواجه مختلف أفراد 
ومؤسســات المجتمع، نفخر بشــراكتنا مع عمانتل واستجابتها السريعة من 

خالل توفير الدعم المالي لشــراء أجهزة طبية حرجة للمستشــفى السلطاني 
عالوة على توفير العيادات الصحية االفتراضية بالمستشــفى أثناء الجائحة 

وهو ما يعكس النهج االســتباقي للشــركة في خدمة المجتمع. 

فيصل البوســعيدي – مســاعد المدير العام بوزارة التربية والتعليم

تفخــر وزارة التربية والتعليم بالتزام عمانتل بضمان 
المســاعدة على مواصلة مدارسنا تقديم الخدمات 

التعليميــة للطلبــة، لقد أفرزت جائحة كوفيد - 19 العديد 
مــن التحديــات أمام قطاع التعليم إال أننا تمكننا وبالدعم 
المقدر عبر مبادرات عمانتل للمســؤولية االجتماعية من 

تجاوزها مثل مبادرة توفير 555 جهاز حاســب آلي محمول 
وتوفيــر حلــول تعلم مبتكرة مثل منصة G Suite والتي 
مكنت عشــرات اآلالف من الطلبة من التعلم عن بعد.
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الموارد البشرية كنز ألي وطن ولذلك ال بد من تسليحهم بالمعرفة لالنطالق بخطى واثقة نحو تحقيق 
التنمية المستدامة. تؤكد وثيقة رؤية عمان 2040 على االبتكار كأحد ركائز النمو االقتصادي والتنوي»ع ، وقد 

عملت  عمانتل على تنفيذ العديد من البرامج التقنية الناجحة التي تستهدف الطالب والباحثين عن عمل 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تختص هذه البرامج بفئات عمرية وأهداف معينة وتسعى إلى  تعزيز 

قدرات الفئات المستهدفة.
ومن بين أهم هذه المبادرات مشروع مركز التميز في تقنيات االتصال بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من 
الشركاء اآلخرين. يعد هذا المشروع جزء من برنامج توازن التابع للوزارة والذي ي»هدف إلى تنوي»ع االقتصاد 

العماني ودعم المشاري»ع البحثية التي تستفيد من تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت األشياء، وتعدد 
االستخدامات، وتعزيز التحول الرقمي في مجال األعمال وبالمجتمع. وستعمل  عمانتل، جنًبا إلى جنب مع 

إريكسون على إشراك المؤسسات البحثية والجامعية في العديد من فرص التعاون المحتملة. كما ستقدم 
الدعم التكنولوجي وتشرف على ورش العمل والتدريب والدورات المهنية المتخصصة وبرامج التوجيه التي 

تستهدف المشاركين من شركات االتصاالت والشركات التجارية والصناعية وطالب الجامعات والباحثين 
والمبتكرين. إلى جانب ذلك، هناك خطط لتطوير برامج لمختبرات رقمية لطالب المدارس الذين تتراوح 

أعمارهم بين 11 و18 عاًما. تقدم عمانتل الدعم الالزم من خدمات االتصاالت لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة 
للباحثين والمبتكرين ورواد األعمال، وتحويل األفكار القائمة على البحث العلمي إلى واقع ولعب دور محوري 

في التنوي»ع االقتصادي.
وبالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، قامت الشركة بتدريب 22 شاًبا عمانًيا في إطار مبادرة 
"الجيل زد". يمنح هذا البرنامج التفاعلي والمكثف الذي تبلغ مدته  عام الشباب العماني بيئة تعليمية عملية 

لبناء مهارات القيادة واالبتكار.
تسهم برامج عمانتل لبناء القدرات الداخلية إلى تحقيق نتائج مستدامة. استفاد ما يصل إلى 1،920 موظًفا 

في عمانتل مما يقرب من 21000 فرصة تدريب قدمتها الشركة. خالل عام 2020، أكمل الموظفون ما 
مجموعه 7524 دورة.

عمانتل واثقة من أن الفوائد التي ستعود من مبادرات بناء القدرات الوطنية هذه ستسهم في إحداث آثار 
إيجابية بعيدة المدى على االقتصاد، وبالتالي مواصلة المساهمة في بناء مستقبل عمان من خالل االستثمار 

في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

الوطن

كانت مشــاركتي في مبادرة Upgrade من عمانتل تجربة مثرية جدًا 
بالنســبة لي، تمكنت خالل هذه التجربة ليس فقط من اكتســاب 

مهارات عملية وإنما أيضا التعرف على أهمية الفروقات البســيطة 
والتي تمكنك من العمل في ســوق وبيئة تنافســية كبيرة، شكلت 

المنافســة في مختلف مراحل الجائزة نافذة للطالب لتطوير مهاراته 
ومعرفته والعمل على تطبيق مشــروع التخرج على أرض الواقع وهو 

األمر الذي ســاعدتنا عمانتل على تطبيقه باقتدار".

طيف بدر صالح البادي 
– إحدى الفائزات ضمن برنامج (مشــروع عين المالحة) 

"أكســبنا هــذا البرنامــج مهــارات تمكننــا مــن تحقيــق االبتــكار وتقديــم 
أداء مهنــي عالــي ومتميــز، األمــر الــذي ســيمنحنا القــدرة علــى إيجــاد 

حلول شــاملة للتحديات التي تواجهنا في مســيرتنا المهنية".

ياســر الحاتمي – خري¾ج  برنامج جيل زد
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ال يمكن للمجتمعات والوطن تحقيق اإلزدهار بمعزل عن الحفاظ على البيئة المحيطة. تفخر سلطنة عمان 
بجمالها الطبيعي وبيئتها النظيفة. يعد االحتباس الحراري، وتغير المناخ، وانبعاثات الكربون قضايا فعليـى ذات 

آثارها ملموسة في جمي»ع أنحاء العالم. يحتاج العالم اليوم إلى ممارسات مستدامة تسخر الطاقة المتجددة 
وتقلل من االعتماد على المصادر الناضبة. تقدم عمانتل مثاًال يحتذى به لتثقيف المجتمع حول الطرق التي 

يمكنهم من خاللها أداء دورهم تجاه تحقيق االستدامة البيئية.
وسواء كان الهدف يتعلق بالحد من االنبعاثات أو النفايات أو الحد من استهالك الطاقة وتأثير اإلشعاع، فإن 

عمانتل دوما ملتزمة بالحفاظ على البيئة وتقليل تأثير منتجاتها وعملياتها.
وكدليل على التزام عمانتل بالحفاظ على البيئة تم بناء المقر الرئيسي للشركة بحيث يكون متوافق مع 

متطلبات الريادة في التصميم البيئي وفي نفس الوقت يعكس التراث العماني األصيل واالستدامة. 
استخجمت عمانتل مواد ذات انبعاثات منخفضة للطاقة بنسبة %100  في الديكورات الداخلية. فيما كانت 

٪59.77 من المواد المستخدمة في المبنى مواد معاد تدويرها، و٪46.14 من المواد كانت من مصادر 
محلية، والخشب المستخدم خشب  صديق للبيئة بنسبة 100%.

حقق المبنى أيًضا نتائج جيدة في إنتاج الطاقة المتجددة، مع تركيب األلواح الشمسية في الخارج. وفي إطار 
متصل دخلت عمانتل في شراكة مع شركة بيئة لتعزيز االقتصاد الدائري وخلق مستقبل مستدام لألجيال 

القادمة. توفر عمانتل لشركة بيئة المختصة في إدارة قطاع النفايات بطاريات الرصاص الحمضية، واإلطارات 
منتهية الصالحية، وزيوت التشحيم المستعملة ألسطول النقل، والنفايات الكهربائية والورقية إلعادة 

استخدامها وتدويرها واستغاللها في إنتاج الطاقة. انضمت عمانتل أيًضا إلى شركة بيئة في مبادرة آلة البي»ع 
العكسي والتي تروج لثقافة إعادة التدوير. من خالل تشجي»ع افراد المجتمع على التخلص من العلب 

البالستيكية بطريقة صحيحة.
بصفتها شركة االتصاالت الرائدة، تعطي عمانتل األولوية لمبادرات االستدامة من خالل السعي لتكون 

نموذًجا إقليمًيا وعالمًيا في الحفاظ على البيئة وتشجي»ع الممارسات الخضراء.

البيئة

تتشــارك عمانتل مع بيئة أهداف االســتدامة المتصلة باالقتصاد والبيئة، ومن خالل 
رؤيتهما المشــتركة تتعاون الشــركتان بشــكل وثيق في العديد من المبادرات واألفكار 

المتصلة بالمجاالت البيئية واالقتصادية المســتدامة التي تســهم في التروي¾ج 
للســلوكيات المســؤولة وتثقيف مختلف أفراد المجتمع حول أهمية إعادة التدوير 

وإعادة االســتخدام، بيئة على ثقة من أنه يمكنها من خالل التعاون مع شــركاء مثل 
عمانتل ترك أثر إيجابي في تحقيق الرؤية المتمثلة في بناء مســتقبل أخضر".

كميل بن أحمد اللواتي – رئيس دائرة تطوير األعمال بشــركة بيئة 
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 أهم اإلنجازات



الربع األول 

تعاون مع وزارة التقنية واالتصاالت (سابقا) 
والهيئة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) لتجربة 

المدن الذكية في واحة لمعرفة .

شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتوفير منصة 
"G Suite للتعليم" في جمي»ع المدارس في السلطنة. 

تجديد التعاون مع خدمات المدارة من قبل شركة 
إريكسون .

الربع الثاني

اختيار عمانتل ضمن أقوى 100 شركة  في الشرق األوسط 
لعام 2020من قبل مجلة فوربس للشرق األوسط.

محفظة عمانتل الرقمية eFloos تتيح عملية تحويل المبالغ 
محليًا ودوليًا.

شراكة  بين عمانتل وتشاينا موبايل الدولية إلنشاء ثالث 
نقطة ارتباط للشركة الصينية في الشرق األوسط. 

إطالق "أكاديمية المستقبل" لتطوير وتدريب الكوادر 
العمانية.

حصول وحدة الموارد البشرية ممثلة في دائرة التعلم 
والتطوير بالشركة على جائزة Best” “Award  للعام 2020 

.ATD من مؤسسة

الربع الثالث
إطالق حزمة من الحلول الرقمية لتعزيز مواجهة تداعيات جائحة 
كوفيد-19 على قطاعات األعمال، وتزويد قطاع الرعاية الصحية 

بحلول رقمية لتمكن العاملين الصحيين من متابعة حالة مرضاهم عن 
بعد تطوير التجربة الرقمية لمستخدمي تطبيق الهاتف المتنقل.

حصول الشركة على جائزة "السعادة في العمل" في نسختها الثالثة 
التي تنظمها شركة Sustainable Mind  في مدينة دبي باإلمارات 

العربية المتحدة، وذلك عن فئة "أفضل برنامج ارتباط وظيفي".

تتويج الشركة بـ "أفضل مزود للبيانات والسعات للعام في منطقة 
الشرق األوسط"، وذلك في النسخة الرابعة في حفل 

.Carrier Community Global Awards 2020

الربع الرابع
عقد شراكة مع الجمعية العمانية للملكية 

الفكرية من أجل التدريب وبناء القدرات في 
مجال الملكية الفكرية في السلطنة، وتعزيز 

الجانب التقني الرقمي في برامج وانشطة 
الجمعية حصول الشركة متمثلة بقطاع  

المشتريات والعقود على جائزة بيتر كراليك 
(EIPM Peter Kraljic Awards) للتميز 2020 

عن فئة "قيادة التحول خالل األزمات". 

اختيار الشركة لتمثيل جمعية الهاتف المتنقل العالمي في ملتقى اإلتحاد الدولي 
لالتصاالت للحديث عن األمن السيبراني ومكافحة القرصنة اإللكترونية.

تنفيذ أول مزايدة الكترونية في قطاع المشتريات والعقود وذلك لبي»ع قطع غيار 
ومعدات وأجهزة مستعملة ألنظمة االتصاالت ومولدات كهربائية.

تفعيل الشريحة الرقمية المدمجة (eSIM) عن طريق تطبيق الشركة في الهواتف 
الذكية.

افتتاح مركز للبيانات وخدمات الربط البينّي (Muscat Center 1 (MC1)) بالتعاون 
مع شركة إكوينيكس المتخّصصة في الربط البيني ومراكز البيانات.

إجراء تجربتين ناجحتين باستخدام تقنية الجيل الخامس بالدقم وذلك لتوفير حلول 
"نظام المراقبة كخدمة" وتوفير اإلنترنت بسرعات عالية جدا للسفن الراسية بالحوض 

في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بالتعاون مع مجموعة أسياد.
توقي»ع اتفاقية مع وزارة المالية لتأسيس مركز االمتياز لتقنية االتصاالت المتنقلة 

وانترنت األشياء.

أكملت الشركة مخطط المدن الذكية الرئيسي التابع للمنطقة اإلقتصادية الخاصة 
بالدقم. 

تنفيذ حلول انترنت األشياء لبنك مسقط.
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القوائم المالية
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تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�

    
البيانات المالية السنوية الموحدة
وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020



بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�

بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد  
المنسوبة إلى مالكي الشركة األمللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد (تابع) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�

المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
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بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة�

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
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01

في عام 2015 ، الحظت المجموعة أن إقتصاد جمهورية السودان، حيث تمتلك المجموعة شركات تابعة، قد يكون متضخمًا من بداية عام �2015 وقد إستند ذلك إلى مؤشر األسعار العام الذي يوضح معدل التضخم التراكمي لمدة ثالث سنوات والذي يتجاوز 100٪ في ذلك الوقت� ومع 

ذلك، فإن المعيار المحاسبي الدولي رقم 29¸ التقارير المالية في االقتصادات ذات التضخم المرتفع ال يحدد المعدل المطلق الذي يعتبر أنه ينشأ فيه التضخم المرتفع ويوضح أن األمر يخضع للتقدير عندما يصبح تعديل البيانات المالية وفقًا لهذا المعيار ضرورية� باإلضافة إلى ذلك، أشارت 

المجموعة إلى أنه في تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2014 عن السودان، فإن التوقعات التراكمية المتوقعة لمعدل التضخم لثالث سنوات للسودان في عام 2016 ستكون حوالي 57٪ ، وبالتالي، فإن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 في عام 2015، كان من الممكن أن يستلزم 

إستمرار التضخم المفرط والخروج منه خالل فترة قصيرة وهو ما تحقق عندما خرجت جمهورية السودان من التضخم المفرط في عام �2016 تم إعالن جمهورية السودان مرة أخرى كدولة ذات تضخم مفرط في عام �2018 بناًء على األمور المذكورة أعاله ، تعتقد المجموعة أنه ال يوجد أساس 

نهائي لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 في هذه المرحلة� ومع ذلك، ستقوم المجموعة بمراجعتها بشكل مستمر، وبالتالي فهي لم تحدد تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 في عام �2020

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات قد تؤثر على المبالغ التي تم اإلفصاح عنها لألصول واإللتزامات المحتملة في تاريخ البيانات المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات و المصاريف خالل فترة التقرير� كما يتطلب من اإلدارة 

إجراء إجتهادات محاسبية في عملية تطبيق السياسات المحاسبية� تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيÄها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية لهذه البيانات المالية الموحدة في إيضاح رقم �34

مبدأ اإلستمرارية
لدى أعضاء مجلس اإلدارة، عند الموافقة على البيانات المالية الموحدة، توقع معقول بأن  لدى المجموعة الموارد الكافية لإلستمرار في التشغيل في المستقبل المنظور� وبالتالي إستمروا في إعتماد مبدأ االستمرارية المحاسبي في إعداد البيانات المالية الموحدة�

02

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 مدينة العرفان، مسقط ، سلطنة ُعمان� أسهم الشركة مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية� 
األنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمان�

تقدم الشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة") مع الشركات الشقيقة خدمات االتصاالت في سلطنة عمان و 8 دول أخرى (راجع إيضاح رقم 3 لمزيد من التفاصيل)�

 تم إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة في 10 مارس 2021 وهي خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة السنوية القادم�

معلومات قانونية واألنشطة 

أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة
Ì أساس اإلعداد
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وفًقا لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية 9، اختارت المجموعة االنتقال إلى تطبيق متطلبات محاسبة التحوط للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 اعتباًرا من 1 يوليو �2020 عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في 2018، اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط 
وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم �39

تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9 باألنواع الثالثة لمحاسبة التحوط� ومع ذلك، تم تقديم قدر أكبر من المرونة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط، وعلى وجه التحديد توسيÄع أنواع األدوات المؤهلة ألدوات التحوط وأنواع مكونات المخاطر للبنود غير 
المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط� باإلضافة إلى ذلك، تم استبدال اختبار الفعالية بمبدأ "العالقة االقتصادية"� كما أن التقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط لم يعد مطلوًبا أيًضا� كما تم تقديم متطلبات اإلفصاح المحسنة حول أنشطة إدارة المخاطر للمجموعة�

إن عالقات التحوط المؤهلة للمجموعة في 1 يوليو 2020 مؤهلة أيًضا لمحاسبة التحوط وفًقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9، وبالتالي تم اعتبارها عالقات تحوط مستمرة� لم يكن من الضروري إعادة التوازن في أي من عالقات التحوط عند االنتقال� نظًرا ألن الشروط الهامة ألدوات 
التحوط تتطابق مع البنود المتحوط لها المقابلة، فإن عالقات التحوط تستمر في أن تكون فعالة بموجب متطلبات تقييم فعالية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 لم تحدد المجموعة أيضًا أي عالقات تحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والتي لم تكن لتفي بمعايير محاسبة التحوط 

المؤهلة بموجب معيار المحاسبة الدولي �39

لم يكن لتطبيق متطلبات محاسبة التحوط لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9 أي تأثير جوهري على النتائج والمركز المالي للمجموعة للسنة الحالية و/ أو السنوات السابقة�

تم توضيح السياسة المحاسبية للمجموعة بموجب متطلبات محاسبة التحوط  لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9 في إيضاح رقم �2�4�3

طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي صدرت وبدأ سريانها¸

تأثير التطبيق المبدئي لتعديالت إصالح معيار سعر الفائدة على معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 ومعيار التقارير المالية الدولية رقم �7
في سبتمبر 2019، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معالجة لمعيار أسعار الفائدة (تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 7)� تعدل هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط 

للتحوط المتأثر خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة المتداولة�

التعديالت ذات صلة بالمجموعة بالنظر إلى أنها تطبق محاسبة التحوط على مخاطر أسعار الفائدة المعيارية� يؤثر تطبيق التعديالت على محاسبة المجموعة بالطرق التالية¸

Ì  لدى المجموعة ديون ذات معدل متغير، مرتبط بـ معدل ايبور، وهي تحوطات للتدفقات النقدية باستخدام مقايضات أسعار الفائدة� تسمح التعديالت باستمرار محاسبة التحوط على الرغم من عدم اليقين بشأن توقيت ومبلغ التدفقات النقدية المحوطة نتيجة إلصالحات مؤشر أسعار الفائدة�

Ì  ستحتفظ المجموعة بالمكاسب أو الخسائر المتراكمة في احتياطي تحوط التدفق النقدي لتحوطات التدفقات النقدية المخصصة التي تخضع إلصالحات مؤشر أسعار الفائدة على الرغم من وجود عدم اليقين الناشئ عن معالجة معيار معدل الفائدة فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية
     للبنود المغطاة� 

إذا اعتبرت المجموعة أن التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة لم يعد من المتوقع حدوثها ألسباب أخرى غير المعالجة المعيارية لسعر الفائدة، فسيتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى الربح أو الخسارة على الفور�

تقدم التعديالت أيًضا متطلبات إفصاح جديدة على معيار التقارير المالية الدولية رقم 7 لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم �9 يتم تقديم متطلبات اإلفصاح الجديدة في إيضاح رقم 29 و�30

تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في السنة السابقة بإستثناء المعايير الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل السنة�

Ì التغير في السياسات المحاسبية

Ì معايير محاسبية جديدة ومعدلة

سارية المفعول للسنة الحالية
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تأثير التطبيق المبدئي لتعديل إمتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد - 19 على معيار التقارير المالية الدولية رقم 16

في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد – 19 (تعديل على معيار التقارير المالية الدولية رقم 16) التي توفر تخفيًفا عملًيا للمستأجرين في المحاسبة عن امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لكوفيد - 19، من خالل تقديم وسيلة عملية لمعيار التقارير 
المالية الدولية رقم �16 تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد - 19 يعد تعديًال لعقد اإليجار� يجب على المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أن يأخذ في الحسبان أي تغيير في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد – 19 بنفس الطريقة 

التي يفسر بها التغيير المطبق على معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 إذا لم يكن التغيير تعديًال لعقد اإليجار�

تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لكوفيد – 19 وفقط إذا تم استيفاء جميÄع الشروط التالية¸

Ì ينتج عن التغيير في مدفوعات اإليجار مقابل معدل لعقد اإليجار يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة؛

Ì ال يؤثر أي تخفيض في مدفوعات اإليجار إال على المدفوعات المستحقة أصًال في أو قبل 30 يونيو 2021 (إيجار يفي االمتياز بهذا الشرط إذا أدى إلى تخفيض مدفوعات اإليجار في أو قبل 30 يونيو 2021 وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد 30 يونيو 2021)؛ 

Ì ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار�

لم يكن لتطبيق هذه التعديالت تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، حيث لم يكن هناك امتياز إيجار جوهري من المؤجرين خالل السنة�

تأثير التطبيق المبدئي لمعايير التقارير المالية الدولية األخرى الجديدة والمعدلة والتي تسري للسنة الحالية

في السنة الحالية، طبقت المجموعة التعديالت التالية على معايير وتفسيرات التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تسري لفترة سنوية تبدأ في أو بعد 1 يناير �2020 لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية�
تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في معايير التقارير المالية الدولية�

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت الواردة في التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في معايير معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى في السنة الحالية� تتضمن التعديالت تعديالت الحقة على المعايير المتأثرة بحيث تشير إلى اإلطار الجديد� ومع ذلك، ال تقوم جميÄع التعديالت بتحديث تلك 
التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اإلطار بحيث تشير إلى اإلطار المفاهيمي المعدل�

المعايير التي تم تعديلها هي معايير التقارير المالية الدولية أرقام 2 و3 و6 و14 والمعايير المحاسبية الدولية أرقام 1 و8 و34 و37 و38 ومعايير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية أرقام 12 و19 و20 و22 والمعيار المحاسبي الدولي رقم �32

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 تعريف األعمال
طبقت المجموعة التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 للمرة األولى في السنة الحالية� توضح التعديالت أنه في حين أن الشركات عادة ما يكون لها مخرجات، فإن المخرجات ليست مطلوبة لمجموعة متكاملة من األنشطة واألصول للتأهل كعمل تجاري� لكي تعتبر عمًال تجاريًا، يجب أن تتضمن 

مجموعة مكتسبة من األنشطة واألصول ، على األقل ، مدخالت وعملية موضوعية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات�

تلغي التعديالت تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار في إنتاج المخرجات� تقدم التعديالت أيًضا إرشادات إضافية تساعد على تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على عملية موضوعية�

تقدم التعديالت اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة األنشطة واألصول المكتسبة ليست عمًال� بموجب اختبار التركيز االختياري، فإن مجموعة األنشطة واألصول المقتناة ال تعتبر نشاًطا تجاريًا إذا كانت جميÄع القيمة العادلة إلجمالي األصول المقتناة مركزة في أصل واحد 
محدد أو مجموعة أصول مماثلة� يتم تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي على جميÄع عمليات دمج األعمال وعمليات االستحواذ على األصول التي يكون تاريخ االستحواذ لها في أو بعد 1 يناير �2020

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8 تعريف المواد�

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8 للمرة األولى في السنة الحالية� تسهل التعديالت تعريف المواد الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 وال تهدف إلى تغيير المفهوم األساسي لألهمية النسبية في معايير التقارير المالية 
الدولية� تم تضمين مفهوم "التعتيم" على المعلومات المادية بمعلومات غير جوهرية كجزء من التعريف الجديد�

تم تغيير األهمية النسبية التي تؤثر على المستخدمين من "يمكن أن تؤثر" إلى "يمكن توقع تأثيرها بشكل معقول"� تم استبدال تعريف المادة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 بإشارة إلى تعريف مصطلح "جوهري" في المعيار المحاسبي الدولي رقم �1 باإلضافة إلى ذلك، قام مجلس معايير المحاسبة 
الدولية بتعديل المعايير األخرى واإلطار المفاهيمي الذي يحتوي على تعريف مصطلح "جوهري" أو يشير إلى مصطلح "جوهري" لضمان اإلتساق�
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في تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية، لم تقم المجموعة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يبدأ سريانها بعد¸

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 - بي�ع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو المشروع المشترك�

تتعامل التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 مع الحاالت التي يكون فيÄها بيÄع أو مساهمة في األصول بين المستثمر وشركته الشقيقة أو المشروع المشترك� على وجه التحديد، تنص التعديالت على 

أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة ال تحتوي على نشاط تجاري في معاملة مع شركة شقيقة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية ، يتم االعتراف بها في أرباح الشركة األم أو الخسارة 

فقط في حدود مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في تلك الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك� وبالمثل، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس االستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة (والتي أصبحت شركة شقيقة أو مشروع 

مشترك يتم المحاسبة عنه بإستخدام طريقة حقوق الملكية) يتم اإلعتراف بها في أرباح أو خسائر الشركة األم السابقة فقط إلى مدى مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في الشركة الشقيقة الجديدة أو المشروع المشترك�

يتوقع أعضاء مجلس إدارة الشركة أن تطبيق هذه التعديالت قد يكون له تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترات المستقبلية في حالة نشوء مثل هذه المعامالت�

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 - تصنيف اإللتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة
تؤثر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 فقط في عرض اإللتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة في بيان المركز المالي وليس مبلغ أو توقيت االعتراف بأي أصل أو التزام أو دخل أو مصروفات أو المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود�

توضح التعديالت أن تصنيف اإلتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة يعتمد على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير، وتحدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشأة ستمارس حقها في تأجيل تسوية االلتزام، وتشرح أن الحقوق 

موجودة إذا تم االمتثال للعهود في نهاية فترة التقرير ، وتقدم تعريًفا لـ "التسوية" لتوضيح أن التسوية تشير إلى التحويل إلى الطرف المقابل من النقد أو أدوات حقوق الملكية أو األصول األخرى أو خدمات�

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي
تعمل التعديالت على تحديث المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام 2018 بدًال من إطار عام �1989 كما أنها تضيف إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 3 مطلًبا ، بالنسبة لاللتزامات الواقعة في نطاق معيار 

المحاسبة الدولي 37، يطبق المشتري معيار المحاسبة الدولي 37 لتحديد ما إذا كان االلتزام الحالي موجوًدا في تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة� بالنسبة للضريبة التي ستكون ضمن نطاق رسوم لجنة تفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية 

الدولية رقم 21، يطبق المشتري تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 21 لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع الضريبة قد حدث بحلول تاريخ االستحواذ�

أخيرًا، تضيف التعديالت بياًنا صريًحا بأن المشتري ال يعترف باألصول المحتملة المقتناة في عملية دمج األعمال�

معايير صادرة ولم يبدأ سريانها بعد

تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعـد
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لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد� 
ُيسمح بالتطبيق المبكر�

يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي للفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2023، مع السماح بالتطبيق المبكر

تسري التعديالت على مجموعات 
األعمال التي يكون تاريخ االستحواذ عليÄها 

في أو بعد بداية الفترة السنوية األولى 
التي تبدأ في أو بعد 1 يناير �2022 

ويسمح بالتطبيق المبكر إذا طبقت الكيان 
أيضًا جميÄع المراجع األخرى المحدثة�



تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 - الممتلكات واآلالت والمعدات - المتحصالت قبل االستخدام المقصود
تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيÄع البنود التي تم إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا لالستخدام، أي المتحصالت أثناء إحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل 

بالطريقة التي قصدتها اإلدارة� وبالتالي، تعترف المنشأة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة� تقيس المنشأة تكلفة تلك البنود وفًقا للمخزون من معيار المحاسبة الدولي �2

توضح التعديالت أيًضا معنى "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح"� يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم 16 هذا اآلن على أنه تقييم ما إذا كان األداء الفني والمادي لألصل بحيث يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات ، أو تأجيرها لآلخرين، أو

 لألغراض اإلدارية�

إذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل ، يجب أن تفصح البيانات المالية عن مبالغ العائدات والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة ليست من مخرجات األنشطة العادية للمنشأة ، وأي بند (بنود) متسلسلة 

يتضمن بيان الدخل الشامل المتعلق بهذه المتحصالت والتكلفة�

يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي ، ولكن فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم إحضارها إلى الموقع والحالة الالزمة لها لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة في البيانات المالية 

التي تطبق فيÄها المنشأة التعديالت أوًال�

يجب على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة (أو أي مكون آخر من حقوق الملكية ، حسب االقتضاء) في بداية تلك الفترة األولى المعروضة�

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 - العقود المرهقة - تكلفة تنفيذ العقد
تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد"� تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد من كل من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد (من األمثلة على ذلك العمالة المباشرة أو المواد) وتخصيص التكاليف األخرى 

التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود (من األمثلة على ذلك تخصيص رسوم االستهالك لـ بند من الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد)�

تنطبق التعديالت على العقود التي لم يفي الكيان بعد بجميÄع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيÄها المنشأة التعديالت أوًال� لم يتم إعادة صياغة المقارنات� وبدًال من ذلك، يجب على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي 

للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة أو أي مكون آخر من حقوق الملكية، حسب االقتضاء، في تاريخ التطبيق األولي�

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التحسينات السنوية على معايير معايير التقارير المالية الدولية 2020-2018

تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على أربعة معايير�

المعيار الدولي للتقارير المالية 1¯ اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة
يوفر التعديل إعفاءًا إضافيًا للشركة التابعة التي تصبح متبنيًا ألول مرة متأخرًا عن الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة المتراكمة� نتيجة لهذا التعديل، يمكن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء في المعيار الدولي للتقارير المالية 1¸ د 16 (أ) 

اآلن أيضًا أن تختار قياس فروق تحويل العمالت األجنبية التراكمية لجميÄع العمليات األجنبية بالقيمة الدفترية التي سيتم تضمينها في البيانات المالية الموحدة للشركة األم، على أساس في تاريخ انتقال الشركة األم إلى معايير IFRS، إذا لم يتم إجراء تعديالت 

على إجراءات التوحيد وتأثيرات اندماج األعمال التي استحوذت فيÄها الشركة األم على الشركة التابعة� خيار مماثل متاح لشركة شقيقة أو مشروع مشترك يستخدم اإلعفاء في المعيار الدولي للتقارير المالية 1¸ د 16 (أ)�

تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعـد

1 يناير 2022، مع السماح
بالتطبيق المبكر�

1 يناير 2022، مع السماح
بالتطبيق المبكر�

1 يناير 2022، مع السماح
بالتطبيق المبكر�
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معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية
يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار '' 10٪ '' لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي، فإن الكيان يشمل فقط الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين الكيان (المقترض) 

والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل أي من الكيان

معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 عقود اإليجار
التعديل يزيل الرسم التوضيحي لسداد التحسينات المستأجرة�

إصالح معيار سعر الفائدة - المرحلة 2 (تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9، ومعايير المحاسبة الدولية 39، والمعايير الدولية للتقارير المالية 7، والمعايير الدولية للتقارير المالية 4 والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16) تتناول 

التعديالت القضايا التي قد تؤثر على التقارير المالية نتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة، بما في ذلك آثار التغييرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط الناشئة عن استبدال معيار معدل الفائدة بسعر مرجعي بديل� توفر التعديالت إعفاًء 

عمليًا من بعض المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقارير المالية 9، ومعايير المحاسبة الدولية 39، والمعايير الدولية للتقارير المالية 7، والمعايير الدولية للتقارير المالية 4، والمعايير الدولية للتقارير المالية 16 المتعلقة بما يلي¸ - التغييرات في أساس 

تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية واإللتزامات المالية والتزامات عقود اإليجار و - محاسبة التحوط�

التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية

سوف تتطلب التعديالت من المنشأة المحاسبة عن التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي الذي يتطلبه إصالح معيار سعر الفائدة عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي� 

تم عرض اإلفصاحات حول تعرض المجموعة إلصالحات ايبور في ايضاح �29

محاسبة التحوط

توفر التعديالت استثناءات لمتطلبات محاسبة التحوط في المجاالت التالية� - السماح بتعديل تعيين عالقة التحوط لتعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح� - عند تعديل بند مغطى في تحوط التدفقات النقدية ليعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح، 

فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفق النقدي سيعتبر على أساس المعدل المعياري البديل الذي يتم بموجبه التحوط للتدفقات النقدية المستقبلية عازمون� - عندما يتم تخصيص مجموعة من البنود كبند مغطى ويتم تعديل بند في المجموعة 

ليعكس التغييرات المطلوبة من خالل اإلصالح، يتم تخصيص البنود المغطاة لمجموعات فرعية بناًء على المعدالت المعيارية التي يتم التحوط لها� - إذا توقعت المنشأة بشكل معقول أنه سيتم تحديد السعر القياسي البديل بشكل منفصل خالل فترة 

24 شهرًا، فال ُيحظر عليÄها تحديد السعر كعنصر مخاطر غير محدد تعاقديًا إذا لم يكن قابًال للتحديد بشكل منفصل في تاريخ التعيين�

في 31 ديسمبر 2020، لدى المجموعة تحوطات للتدفقات النقدية لمخاطر ليبور بالدوالر األمريكي� تتوقع المجموعة أن يتم استبدال فهرسة البنود المتحوط لها وأدوات التحوط إلى سعر ليبور بالدوالر األمريكي بسعر التمويل الليلي المضمون� عند 

حدوث االستبدال، تتوقع المجموعة تطبيق التعديالت المتعلقة بمحاسبة التحوط� ومع ذلك، هناك عدم يقين بشأن موعد وكيفية حدوث االستبدال� عندما يحدث التغيير في البند المغطى أو أداة التحوط ، ستقوم المجموعة بإعادة قياس التغير 

التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط أو القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة، على التوالي، على أساس التمويل الليلي المضمون� قد تعاني عالقات التحوط من عدم فعالية التحوط إذا كان هناك توقيت أو عدم تطابق آخر بين انتقال البند 

المغطى وتلك الخاصة بأداة التحوط إلى التمويل الليلي المضمون� ال تتوقع المجموعة أن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية ستتم إعادة تصنيفها فوًرا إلى الربح أو الخسارة بسبب تحول ايبور�

ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق المعايير والتفسيرات المذكورة أعاله تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترات مستقبلية� 

تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعـد

1 يناير 2022، مع السماح
بالتطبيق المبكر�

ال يوجد تاريخ سريان�

1 يناير 2021
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يتم احتساب عمليات االستحواذ على األعمال التجارية باستخدام طريقة االستحواذ� يتم قياس المقابل المحول في اندماج األعمال بالقيمة العادلة ، والتي يتم احتسابها على أنها مجموع القيم العادلة في تاريخ االستحواذ لألصول المحولة من قبل المجموعة، واإللتزامات التي تكبدتها المجموعة إلى 

المالكين السابقين للشركة المشتراة وحصة حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على الشركة المقتناة� يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ في الربح أو الخسارة عند تكبدها�

ُتقاس الشهرة على أنها الزيادة في مجموع المقابل المحول، ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المقتناة، والقيمة العادلة لحصة ملكية 

المشتري المحتفظ بها سابًقا في الشركة المشتراة (إن وجدت) على صافي الشراء - المبالغ المستمدة من األصول القابلة للتحديد واإللتزامات 

المتكبدة� بعد إعادة التقييم، إذا تجاوز صافي مبالغ تاريخ االستحواذ لألصول القابلة للتحديد المقتناة واإللتزامات المفترضة مجموع المقابل 

المحول، ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة والقيمة العادلة لحصة المشتري المحتفظ بها مسبًقا في الشركة المقتناة (إن 

وجدت)، يتم االعتراف بالزيادة على الفور في الربح أو الخسارة كأرباح شراء صفقة�

عندما يشتمل المقابل المحول من قبل المجموعة في دمج األعمال على ترتيب مقابل طارئ، يتم قياس المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في 

تاريخ االقتناء ويتم إدراجه كجزء من المقابل المحول في دمج األعمال� يتم تعديل التغييرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل المؤهل 

لتعديالت فترة القياس بأثر رجعي، مع التعديالت المقابلة مقابل الشهرة� تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ من المعلومات 

اإلضافية التي تم الحصول عليÄها خالل "فترة القياس" (والتي ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ االستحواذ) حول الحقائق والظروف التي 

كانت موجودة في تاريخ االستحواذ�

تعتمد المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للمقابل المحتمل غير المؤهل كتعديالت لفترة القياس على كيفية تصنيف المقابل 

التقارير الالحقة ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن  المقابل الطارئ المصنف كحقوق ملكية ال يعاد قياسه في تواريخ  المحتمل� 

حقوق الملكية� يعاد قياس المقابل المحتمل اآلخر بالقيمة العادلة في تواريخ التقارير الالحقة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة 

في الربح أو الخسارة�

عند تحقيق اندماج األعمال على مراحل، فإن الحصص المملوكة سابًقا للمجموعة (بما في ذلك العمليات المشتركة) في الشركة المقتناة يتم 

إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة، إن وجدت، في الربح أو الخسارة� المبالغ الناشئة من 

الحصص في الشركة المشتراة قبل تاريخ االستحواذ والتي تم االعتراف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو 

الخسارة، حيث تكون هذه المعالجة مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة�

إذا كانت المحاسبة األولية لدمج األعمال غير مكتملة بحلول نهاية فترة التقرير التي يتم فيÄها الدمج، تقوم المجموعة بإعداد تقارير عن المبالغ 

المؤقتة للبنود التي لم تكتمل المحاسبة الخاصة بها� يتم تعديل هذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس (انظر أعاله)، أو يتم االعتراف باألصول 

أو اإللتزامات اإلضافية، لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليÄها حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ 

والتي، إذا كانت معروفة ، كانت ستؤثر على المبالغ المعترف بها على أنها من ذلك التاريخ�

في تاريخ االستحواذ، يتم االعتراف باألصول القابلة للتحديد المقتناة واإللتزامات المفترضة بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ، باستثناء ما يلي¯

Ì يتم االعتراف بأصول أو التزامات الضريبة المؤجلة واألصول أو اإللتزامات المتعلقة بترتيبات مزايا الموظفين وقياسها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 19 على التوالي�

Ì اإللتزامات أو أدوات حقوق الملكية المتعلقة بترتيبات الدفع على أساس األسهم للشركة المقتناة أو ترتيبات الدفع على أساس األسهم المبرمة للمجموعة الستبدال ترتيبات الدفع على أساس األسهم الخاصة بالحيازة والتي يتم قياسها وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 2 في تاريخ االستحواذ (انظر أدناه )

Ì يتم قياس األصول (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بها للبيÄع وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 5 وفقًا لذلك المعيار�

Ì التغير في السياسات المحاسبية
إندماج األعمال
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يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة� 

على وجه التحديد، يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في الربح أو الخسارة من تاريخ حصول المجموعة على 

السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة�

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل السياسات المحاسبية المستخدمة متوافقة مع السياسات 

المحاسبية للمجموعة�

يتم عند التوحيد حذف جميÄع األصول واإللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين 

أعضاء المجموعة�

يتم تحديد الحقوق غير المسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية المجموعة فيÄها� يمكن قياس حصص المساهمين غير 

المسيطرين التي تمثل حصص ملكية حالية تمنح حامليÄها حصة متناسبة من صافي األصول عند التصفية مبدئيًا بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية 

للحصص غير المسيطرة من القيمة العادلة لصافي الشركة المقتناة� يتم اختيار القياس على أساس كل اقتناء على حدة� يتم قياس حقوق الملكية 

غير المسيطرة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة� في أعقاب االستحواذ، تكون القيمة الدفترية للحقوق غير المسيطرة هي مبلغ تلك الحصص عند 

االعتراف األولي زائد حصة الحقوق غير المسيطرة في التغيرات الالحقة في حقوق الملكية�

ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي المجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة� ُينسب إجمالي الدخل 

الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة� التغيرات في 

حصص المجموعة في الشركات التابعة والتي ال ينتج عنها خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية� يتم تعديل القيمة الدفترية لحصص 

المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصها ذات الصلة في الشركات التابعة� أي فرق بين المبلغ الذي يتم به تعديل 

الحقوق غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم يتم االعتراف به مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى مالكي الشركة�

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم احتساب مكاسب أو خسارة االستبعاد المعترف بها في الربح أو الخسارة على أنها الفرق بين 

(1) إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها و (2) القيمة الدفترية السابقة لألصول (بما في ذلك الشهرة)، 

ناقصًا إلتزامات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة� يتم المحاسبة عن جميÄع المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق 

بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد األصول أو اإللتزامات ذات الصلة للشركة التابعة مباشرة (أي إعادة تصنيفها إلى الربح 

أو الخسارة أو تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق الملكية كما هو مطلوب / مسموح به وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المعمول بها)� تعتبر القيمة 

العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة بمثابة القيمة العادلة عند االعتراف األولي للمحاسبة الالحقة 

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 عند االقتضاء، أو التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك�

تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيÄها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله�

عندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيÄها ، فإنها تعتبر أن لديÄها سلطة على الشركة المستثمر فيÄها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيÄها من جانب واحد� تأخذ المجموعة في االعتبار 

جميÄع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت المجموعة في الشركة المستثمر فيÄها كافية أم ال لمنحها السلطة ، بما في ذلك¸

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليÄها المجموعة والتي تم تشكيلها حتى 31 ديسمبر من كل عام� تتحقق السيطرة عندما تقوم المجموعة بما يلي¸

Ì   لديه السلطة على الشركة المستثمر فيÄها�

Ì   معرضة، أو لديÄها حقوق، في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيÄها� 

Ì   لديه القدرة على استخدام سلطته للتأثير على عوائده�

Ì   حجم حيازة المجموعة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتشتت حيازات حاملي األصوات اآلخرين�

Ì   حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها المجموعة أو أصحاب األصوات اآلخرين أو األطراف األخرى�

Ì   الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى� 

Ì   أي حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديÄها، أو ليس لديÄها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يلزم اتخاذ القرارات،  
     بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة�

أساس التوحيد
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يتم االعتراف باألصول واإللتزامات المالية في بيان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة�

يتم قياس األصول واإللتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة� ُتضاف أو ُتخصم من القيمة العادلة لألصول أو اإللتزامات المالية تكاليف المعاملة التي ُتعزى مباشرة إلى اقتناء أو إصدار األصول المالية واإللتزامات المالية (بخالف األصول المالية واإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)� 

حسب االقتضاء، عند االعتراف األولي� يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء األصول المالية أو اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة�

األصول المالية
يتم إثبات وإلغاء االعتراف بجميÄع المشتريات أو المبيعات بالطريقة المعتادة لألصول المالية على أساس تاريخ المتاجرة� عمليات الشراء أو البيÄع بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيÄع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو األعراف في السوق� 

يتم قياس جميÄع األصول المالية المعترف بها الحقًا بالكامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ، اعتمادًا على تصنيف األصول المالية�

تصنيف األصول المالية

يتم إثبات وإلغاء االعتراف بجميÄع المشتريات أو المبيعات بالطريقة المعتادة لألصول المالية على أساس تاريخ المتاجرة� عمليات الشراء أو البيÄع بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيÄع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو األعراف في السوق� 

يتم قياس جميÄع األصول المالية المعترف بها الحقًا بالكامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، اعتمادًا على تصنيف األصول المالية�

أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقًا بالتكلفة المطفأة¸

Ì األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يÄهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية�

Ì تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم�

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص دخل الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة�

بالنسبة لألدوات المالية بخالف األصول المالية المشتراة أو التي تم إنشاؤها منخفضة القيمة االئتمانية (أي األصول التي تعرضت النخفاض ائتماني عند االعتراف األولي)، فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميÄع الرسوم 

والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات األخرى) باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدين، أو ، عند االقتضاء، فترة أقصر إلى إجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين على االعتراف األولي� 

بالنسبة لألصول المالية المشتراة أو التي تم إنشاؤها منخفضة القيمة االئتمانية، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب االئتمان بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة، إلى التكلفة المطفأة ألداة الدين عند التحقق المبدئي�

أدوات مالية
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األصول المالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

يتم قياس األصول المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة� على وجه التحديد¸

Ì يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تحدد المجموعة استثمارًا في 
حقوق الملكية غير محتفظ به للمتاجرة أو مقابل محتمل ناشئ عن دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند التحقق المبدئي�

Ì أدوات الدين التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير الدخل الشامل اآلخر يتم تصنيفها على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة� باإلضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف أدوات الدين التي تفي إما بمعايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم 

اتساق القياس أو االعتراف ("عدم التطابق المحاسبي") الذي قد ينشأ من قياس األصول أو الخصوم أو االعتراف بالمكاسب والخسائر عليÄها على 

أسس مختلفة� لم تقم المجموعة بتصنيف أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة�

يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع االعتراف بأي مكاسب أو خسائر 

بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة�
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التكلفة المطفأة لألصل المالي هي المبلغ الذي يقاس به األصل المالي عند التحقق المبدئي مطروًحا منه أقساط السداد 

الرئيسية، باإلضافة إلى اإلطفاء التراكمي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ األولي ومبلغ 

االستحقاق، مع تعديله ألي خسارة مخصص�

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين المقاسة الحًقا بالتكلفة المطفأة وبالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر� بالنسبة لألدوات المالية بخالف األصول المالية المشتراة أو التي تم إنشاؤها 

والتي انخفضت قيمتها االئتمانية، يتم احتساب دخل الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة 

الدفترية لألصل المالي، باستثناء األصول المالية التي أصبحت الحًقا ذات قيمة ائتمانية منخفضة (انظر أدناه)� بالنسبة 

لألصول المالية التي أصبحت الحقًا ذات قيمة ائتمانية منخفضة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل 

الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي� إذا تحسنت مخاطر االئتمان على األداة المالية منخفضة الجدارة 

االئتمانية، في فترات التقارير الالحقة، بحيث لم يعد األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية، يتم االعتراف بإيرادات 

الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي�

بالنسبة لألصول المالية المشتراة أو التي تم إنشاؤها منخفضة الجدارة االئتمانية، تعترف المجموعة بإيرادات الفوائد عن 

طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التكلفة المطفأة لألصل المالي من التحقق المبدئي� ال يعود 

االحتساب إلى األساس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان لألصل المالي الحقًا بحيث لم يعد األصل المالي

ضعيفًا ائتمانيًا�

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد في الربح أو الخسارة ويتم تضمينها في بند "إيرادات الفوائد"�

أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند التحقق المبدئي، قد تقوم المجموعة باختيار غير قابل لإللغاء (على أساس كل أداة على حدة) لتخصيص االستثمارات في أدوات حقوق 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر� ال يسمح بالتعيين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في 

حقوق الملكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان مقابًال طارئًا معترفًا به من قبل المشتري في اندماج األعمال�

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليÄها تكاليف 

المعاملة� الحقًا، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر 

وتجميعها في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات� لن يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد 

استثمارات حقوق الملكية، وبدًال من ذلك، سيتم تحويلها إلى األرباح المحتجزة�

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الربح أو الخسارة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، 

ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار� يتم تضمين توزيعات األرباح في بند "دخل االستثمار" في الربح أو الخسارة�
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اضمحالل
قيمة األصول المالية

1             زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

2        تعريف التخلف عن السداد

تعترف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على االستثمارات في أدوات الدين التي 
المدينة  والذمم   ، اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  يتم 
االئتمان  خسائر  مبلغ  تحديث  يتم  المالية�  الضمانات  عقود  على  وكذلك  العقد،  وأصول  التجارية، 
المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لألداة المالية 

المعنية�

تدرج المجموعة دائمًا الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة بالنسبة للذمم التجارية المدينة وأصول 
العقد� يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على هذه األصول المالية بإستخدام مصفوفة مخصص 
بالمدينين  الخاصة  بالعوامل  تعديلها  مع  اإلئتمانية،  الخسارة  للمجموعة في  التاريخية  الخبرة  على  بناًء 
والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي وكذلك التوجه المتوقع لألوضاع في تاريخ 

التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الضرورة�

بالنسبة لجميÄع األدوات المالية األخرى، تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي� ومع ذلك ، في حالة عدم زيادة 
المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي ، تقوم المجموعة بقياس مخصص  مخاطر االئتمان على األداة 
الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا� يعتمد تقييم ما إذا كان 
يجب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر على الزيادات الكبيرة في احتمالية أو مخاطر 

حدوث تقصير منذ االعتراف األولي بدًال من إثبات أن األصل المالي ضعيف ائتمانًيا في تاريخ التقرير

التي ستنجم عن جميÄع  المتوقعة  االئتمان  العمر خسائر  المتوقعة على مدى  االئتمانية  الخسائر  تمثل 
تمثل   ، المقابل  في  المالية�  لألداة  المتوقع  العمر  مدى  على  المحتملة  السداد  عن  التخلف  أحداث 
العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  من  الجزء  شهًرا   12 لمدة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر 
المتوقع أن ينتج عن أحداث التخلف عن السداد على أداة مالية والتي تكون ممكنة في غضون 12 شهًرا 

بعد تاريخ التقرير�

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، تقارن المجموعة 
مخاطر التخلف عن السداد لألداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد لألداة المالية كما في 
التاريخ من االعتراف األولي� عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار كل من المعلومات الكمية والنوعية 
المعقولة والقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال داعي له�

بالنسبة لعقود الضمانات المالية، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرًفا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو 
تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض تقييم انخفاض قيمة األداة المالية� عند تقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في 
مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بعقود الضمان المالي، تأخذ المجموعة في االعتبار التغيرات في مخاطر أن 

المدين المحدد سيتخلف عن تنفيذ العقد�

تراقب المجموعة بانتظام فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
وتقوم بمراجعتها حسب االقتضاء للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

قبل أن يصبح المبلغ متأخرًا�

تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أداة مالية لم تزداد بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي إذا تم تحديد أن 
ائتمانية  المالية ذات مخاطر  األداة  أن  تحديد  يتم  التقرير�  تاريخ  ائتمانية منخفضة في  لديÄها مخاطر  المالية  األداة 

منخفضة إذا¸

Ì األداة المالية لديÄها مخاطر منخفضة في التخلف عن السداد،

Ì لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب، و

Ì قد تؤدي التغيرات العكسية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى 
تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفق النقدي التعاقدي�

تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تخلف عن السداد عندما يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية 
للمجموعة بالكامل، إذا كان هناك شك كاف حول إمكانية التحصيل النهائية؛ أو أن العميل قد فات موعد استحقاقه ألكثر 

من 90 يومًا�
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3        األصول المالية منخفضة القيمة االئتمانية

إلغاء االعتراف
باألصول المالية

تأثير ضار على  لها  التي  أكثر من األحداث  أو  ائتمانًيا عند وقوع حدث  المالي ضعيًفا  يعد األصل 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي� الدليل على أن األصل المالي ضعيف 

ائتمانًيا يتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية¸

Ì صعوبة مالية كبيرة للُمصدر أو المقترض�

Ì اإلخالل بالعقد، مثل التقصير أو حدث متأخر (انظر (2) أعاله)؛

Ì ُمقرض (مقرضو) المقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، 
بعد أن منح المقترض امتيازًا (امتيازات) لن يفكر فيه الُمقرض (المقرضون) بخالف ذلك؛

Ì أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو

Ì اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالية�

4        سياسة الشطب

يعاني من  المقابل  الطرف  أن  إلى  تكون هناك معلومات تشير  مالي عندما  أصل  المجموعة بشطب  تقوم 
صعوبات مالية شديدة وال يوجد احتمال واقعي السترداده�

5        قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها

إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة هو دالة على احتمال التعثر، والخسارة في ظل التعثر (أي حجم الخسارة في حالة 
وجود تعثر) والتعرض عند التعثر� يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد على 
بالنسبة  التعثر،  للتعرض عند  بالنسبة  أعاله�  التطلعية كما هو موضح  المعلومات  المعدلة من خالل  التاريخية  البيانات 
لألصول المالية، يتم تمثيل ذلك من خالل إجمالي القيمة الدفترية لألصول في تاريخ التقرير؛ بالنسبة لعقود الضمانات 
المالية، يشمل التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقرير، إلى جانب أي مبالغ إضافية ُيتوقع سحبها في المستقبل 
لـ  المحددة  المستقبلية  التمويلية  لالحتياجات  المجموعة  وفهم  التاريخي،  االتجاه  على  بناًء  المحدد  التعثر  تاريخ  حسب 

المدينين، وغيرها من المعلومات التطلعية ذات الصلة�

التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين جميÄع  الفرق  أنها  على  المتوقعة  االئتمان  تقدير خسارة  يتم  المالية،  لألصول  بالنسبة 
بسعر  مخصومة  عليÄها،  الحصول  المجموعة  تتوقع  التي  النقدية  التدفقات  وجميÄع  للعقد  وفًقا  للمجموعة  المستحقة 

الفائدة الفعلي األصلي�

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من 
األصل ، أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي وجميÄع مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى كيان آخر� إذا لم تقم 
المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميÄع مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على 
األصل المحول ، تعترف المجموعة بحصتها المحتفظ بها في األصل واإللتزامات المرتبطة بالمبالغ التي قد 
المالي  األصل  ملكية  ومزايا  مخاطر  بجميÄع  جوهري  بشكل  المجموعة  احتفظت  إذا  دفعها�  عليÄها  يتعين 
مقابل  المضمون  باالقتراض  االعتراف  وكذلك  المالي  باألصل  االعتراف  في  المجموعة  تستمر   ، المحول 

المتحصالت المستلمة�

عند استبعاد األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة ، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
االعتراف  إلغاء  عند   ، ذلك  إلى  باإلضافة  الخسارة�  أو  الربح  في  والمدينين  المستلم  المقابل  ومجموع 
باستثمار في أداة دين مصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، يتم إعادة 
تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابًقا في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى الربح أو الخسارة� في 
االعتراف  المجموعة عند  اختارت  التي  الملكية  أدوات حقوق  باستثمار في  االعتراف  إلغاء  ، عند  المقابل 
الخسارة  أو  الربح  إعادة تصنيف  يتم  ، ال  اآلخر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المبدئي قياسها 
إلى تحويلها  يتم  ولكن   ، الخسارة  أو  الربح  إلى  االستثمارات  تقييم  إعادة  احتياطي  في  سابًقا  المتراكمة 
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األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط

مبدئًيا  بالمشتقات  االعتراف  يتم  الفائدة�  لمعدالت  تعرضها  إلدارة  المالية  األدوات  مشتقات  في  المجموعة  تدخل 
بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها الحًقا بقيمتها العادلة في تاريخ كل تقرير� يتم االعتراف 
باألرباح أو الخسائر الناتجة في الربح أو الخسارة على الفور ما لم يتم تخصيص األداة المشتقة وفاعلية كأداة تحوط ، وفي 

هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف في الربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط�

يتم االعتراف بالمشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي بينما يتم االعتراف بالمشتقات ذات القيمة العادلة 
السالبة كإلتزامات مالية� ال يتم إجراء مقاصة للمشتقات في البيانات المالية ما لم يكن لدى المجموعة حق ملزم قانونًا 

ونية للمقاصة�

لمحاسبة التحوط، تصنف المجموعة المشتقات إما كتحوطات للقيمة العادلة لألصول أو اإللتزامات المعترف بها أو التزام 
متوقعة  معاملة  أو  به  التزام معترف  أو  بأصل  مرتبطة  معينة  التحوطات من مخاطر  أو  العادلة)؛  القيمة  (تحوط  مؤكد 

محتملة للغاية (تحوط التدفق النقدي) أو تحوطات لصافي االستثمار في عملية أجنبية (تحوط صافي االستثمار)�

إدارة  إلى جانب أهداف  المغطى،  التحوط والبند  أداة  بين  العالقة  بتوثيق  المجموعة  التحوط، تقوم  بداية عالقة  في 
المخاطر واستراتيجيتها إلجراء معامالت التحوط المختلفة� عالوة على ذلك، عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، 
للبند  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  التغيرات في  التحوط فعالة في تعويض  أداة  إذا كانت  المجموعة ما  توثق 
المغطى المنسوب إلى مخاطر التحوط، وذلك عندما تفي عالقات التحوط بالجميÄع� من متطلبات فعالية التحوط التالية¸

Ì وجود عالقة اقتصادية بين البند المغطى وأداة التحوط�

Ì تأثير مخاطر االئتمان ال يسيطر على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية�

Ì نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المغطى الذي تقوم المجموعة بتحوطه وكمية أداة 
   التحوط التي تستخدمها المجموعة بالفعل للتحوط من تلك الكمية من البند المغطى�

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن يظل هدف إدارة المخاطر 
توازن  إعادة  (أي  التحوط  بعالقة  الخاصة  التحوط  نسبة  بتعديل  المجموعة  تقوم  هو،  كما  المحددة  التحوط  لعالقة 

التحوط) بحيث تلبي معايير التأهيل مرة أخرى�

111

التزامات مالية

يتم قياس اإللتزامات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة

يتم قياس اإللتزامات المالية الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي�

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتخصيص مصروفات الفائدة 
النقدية  المدفوعات  بالضبط  يخصم  الذي  المعدل  هو  الفعلي  الفائدة  معدل  الصلة�  ذات  الفترة  على 
المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميÄع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءًا ال 
يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى) من خالل العمر 

المتوقع لاللتزام المالي، أو (عند االقتضاء) فترة أقصر للتكلفة المطفأة اللتزام مالي�

إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باإللتزامات المالية عندما وفقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو 
به  المعترف  غير  المالي  لاللتزام  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  االعتراف  يتم  صالحيتها�  انتهاء  أو  إلغائها 

والمقابل المدفوع والمستحق الدفع في الربح أو الخسارة�

محاسبة التحوط
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يتم االعتراف بتغير القيمة العادلة على أدوات التحوط المؤهلة في الربح أو الخسارة ما عدا عندما تقوم أداة التحوط بتغطية أداة حقوق الملكية المصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر� يتم تعديل القيمة الدفترية للبند المغطى الذي 
لم يتم قياسه بالفعل بالقيمة العادلة لتغير القيمة العادلة المنسوب إلى المخاطر المحوطة مع إدخال مقابل في الربح أو الخسارة� بالنسبة ألدوات الدين 
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ال يتم تعديل القيمة الدفترية ألنها مدرجة بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن يتم االعتراف بأرباح أو 
خسائر التحوط في الربح أو الخسارة بدًال من الدخل الشامل اآلخر� عندما يكون البند المغطى هو أداة حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، فإن مكاسب أو خسائر التحوط تظل في الدخل الشامل اآلخر لمطابقة أداة التحوط� عندما يتم االعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الربح 
أو الخسارة، يتم االعتراف بها في نفس بند التحوط� تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء 
بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة الموازنة، إذا كان قابال للتطبيق)� يتضمن ذلك الحاالت التي تنتهي فيÄها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها� 

يتم احتساب التوقف بأثر مستقبلي� يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الدفترية للبند المتحوط الناتج عن المخاطر المحوطة إلى الربح أو الخسارة 
األجنبية من ذلك التاريخ� العمليات  االستثمارات في  تحوطات صافي  المحاسبة عن  يتم 

بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية� يتم االعتراف بأي مكسب أو 
من  الفعال  بالجزء  المتعلقة  اآلجلة  األجنبية  العمالت  عقود  من  خسارة 
تحويل  احتياطي  في  تجميعها  ويتم  اآلخر  الشامل  الدخل  في  التحوط 
بالجزء  المتعلقة  الخسائر  أو  بالمكاسب  يتم االعتراف  العمالت األجنبية� 
بند  في  تضمينها  ويتم  الخسارة،  أو  الربح  في  مباشرة  الفعال  غير 
"المكاسب والخسائر األخرى"� يتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر من 
أداة التحوط المتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى الربح أو 

الخسارة عند التخلص أو البيÄع الجزئي للعملية األجنبية�

مقاصة األصول واإللتزامات المالية

على  عنها  واإلبالغ  المالية  واإللتزامات  األصول  بين  مقاصة  إجراء  يتم 
عند وجود حق  المرفق  الموحد  المالي  المركز  بيان  الصافي في  أساس 
المجموعة  تنوي  وعندما  المبالغ  هذه  لمقاصة  قانوًنا  النفاذ  واجب 
في  الخصوم  وتسوية  األصول  تحقيق  أو  الصافي  أساس  على  التسوية 

وقت واحد�

يتم االعتراف بالجزء الفعال للتغيرات في 
القيمة العادلة للمشتقات وأدوات 
التحوط المؤهلة األخرى المصنفة 

والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في 
الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها تحت 

عنوان احتياطي تحوط التدفقات 
النقدية، والتي تقتصر على التغير 
التراكمي في القيمة العادلة البند 

المغطى من بداية التحوط� يتم االعتراف 
بالمكاسب أو الخسائر المتعلقة بالجزء 

غير الفعال مباشرة في الربح أو الخسارة 
، ويتم تضمينها في بند "المكاسب 

والخسائر األخرى"�

المبالغ المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في 
حقوق الملكية يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في 

الفترات التي يؤثر فيÄها البند المتحوط على الربح أو الخسارة، في 
نفس بند التحوط المعترف به� ومع ذلك ، عندما ينتج عن 

المعاملة المتوقعة المتحوط لها االعتراف بأصل غير مالي أو التزام 
غير مالي، فإن األرباح والخسائر المعترف بها سابًقا في الدخل 

الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية يتم حذفها من حقوق 
الملكية وإدراجها في القياس األولي لـ تكلفة األصل غير المالي أو 

اإللتزامات غير المالية� ال يؤثر هذا التحويل على الدخل الشامل 
اآلخر� عالوة على ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد 

بعض أو كل الخسائر المتراكمة في احتياطي التحوط للتدفقات 
النقدية في المستقبل، فسيتم إعادة تصنيف هذا المبلغ على 

الفور إلى الربح أو الخسارة�

تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما 
تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير 

المؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن وجدت)� يتضمن ذلك 
الحاالت التي تنتهي فيÄها أداة التحوط أو يتم بيعها أو 

إنهاؤها أو ممارستها� يتم احتساب التوقف بأثر 
مستقبلي� أي ربح أو خسارة معترف بها في الدخل 

الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات 
النقدية في ذلك الوقت تظل في حقوق الملكية ويتم 

إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند حدوث 
المعاملة المتوقعة� عندما ال يكون من المتوقع حدوث 

معاملة متوقعة، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة 
المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية على 

الفور إلى الربح أو الخسارة�

تحوطات القيمة العادلة

تحوطات التدفقات النقدية

صافي تحوطات
االستثمارات

في العمليات األجنبية



يتم تصنيف النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب والودائع ألجل لدى البنوك التي ال تتجاوز فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر كنقد 
وما يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد�

المخزون
يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيÄهما أقل� تشتمل التكلفة على المواد المباشرة، وعند االقتضاء، تكاليف 
التكلفة  احتساب  يتم  الحالية�  وحالته  موقعه  إلى  بالمخزون  للوصول  تكبدها  تم  التي  المباشرة  غير  المصروفات  وتلك  المباشرة  العمالة 
باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة� يمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها سعر البيÄع المقدر ناقًصا جميÄع التكاليف المقدرة لإلكمال 

والتكاليف التي سيتم تكبدها في التسويق والبيÄع والتوزيÄع�

إستثمارات في شركات شقيقة ومشاري�ع مشتركة
الشركة الشقيقة هي شركة تمارس عليÄها المجموعة نفوذًا هامًا وهي ليست شركة تابعة وال حصة في مشروع مشترك� التأثير الجوهري هو 
القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيÄها ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك 

السياسات�

الترتيب  أصول  الترتيب حقوق في صافي  على  لديÄها سيطرة مشتركة  التي  لألطراف  يكون  حيث  ترتيب مشترك  المشترك هو  المشروع 
القرارات  تتطلب  عندما  فقط  توجد  والتي  الترتيب،  على  للسيطرة  تعاقدًيا  عليÄها  المتفق  المشاركة  هي  المشتركة  السيطرة  المشترك� 

المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف التي تتشارك السيطرة�

الملكية  حقوق  طريقة  باستخدام  المالية  البيانات  هذه  في  المشتركة  المشاريÄع  أو  الشقيقة  الشركات  وإلتزامات  وأصول  نتائج  إدراج  يتم 
للمحاسبة، باستثناء عندما يتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للبيÄع، وفي هذه الحالة يتم المحاسبة عنه وفقًا للمعيار الدولي للتقارير 

المالية �5

بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك مبدئيًا في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة 
ويتم تعديله بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الشقيقة أو المشروع المشترك� عندما 
تتجاوز حصة المجموعة في خسائر شركة شقيقة أو مشروع مشترك حصة المجموعة في تلك الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك (والتي 
تشمل أي حصص طويلة األجل تشكل، من حيث الجوهر، جزءًا من صافي استثمار المجموعة في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك) لم 
تستمر المجموعة في االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية� يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى الحد الذي تتحمل فيه المجموعة 

التزامات قانونية أو استداللية أو تسدد مدفوعات نيابة عن الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك�

يتم المحاسبة عن االستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية من 
التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيÄها شركة شقيقة أو مشروع مشترك� عند االستحواذ على 
االستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك ، يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة 
المجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المحددة للشركة المستثمر فيÄها كشهرة ، 
المجموعة في صافي  زيادة في حصة  أي  الدفترية مبلغ االستثمار�  القيمة  يتم تضمينها ضمن  والتي 
يتم  التقييم،  إعادة  بعد  االستثمار،  تكلفة  عن  للتحديد  القابلة  واإللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة 

االعتراف بها مباشرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تم فيÄها شراء االستثمار�

يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي 36 لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة 
عند  مشترك�  مشروع  أو  شقيقة  شركة  في  المجموعة  باستثمار  يتعلق  فيما  القيمة  في  انخفاض 
انخفاض  للتحقق من  الشهرة)  (بما في ذلك  بالكامل لالستثمار  الدفترية  القيمة  اختبار  يتم  الضرورة، 
لالسترداد القابلة  قيمته  مقارنة  خالل  من  واحد  كأصل   36 الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفًقا  القيمة 

(أعلى من القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد) مع قيمته الدفترية�

 ال يتم تخصيص أي خسارة انخفاض معترف بها ألي أصل، بما في ذلك الشهرة التي تشكل جزءًا من 
القيمة الدفترية لالستثمار� 
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يتم إثبات أي عكس لخسارة االنخفاض في القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
36 إلى الحد الذي يزيد فيه المبلغ القابل لالسترداد لالستثمارالحقًا�

 تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه 
االستثمار عن كونه شركة شقيقة أو مشروع مشترك� عندما تحتفظ المجموعة بحصة 
ماليًا،  أصًال  المحتجزة  الحصة  وتكون  مشترك  مشروع  أو  سابقة  شقيقة  شركة  في 
تقيس المجموعة الحصة المحتجزة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة 
العادلة على أنها قيمتها العادلة عند االعتراف األولي وفًقا لذلك� مع المعيار الدولي 
المشروع  أو  الشقيقة  للشركة  الدفترية  القيمة  بين  الفرق   �9 رقم  المالية  للتقارير 
المشترك في تاريخ إيقاف طريقة حقوق الملكية، والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ 
المشروع  أو  الشقيقة  الشركة  في  جزئية  حصة  من  التخلص  من  عائدات  وأي  بها 
المشترك يتم تضمينه في تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد الشركة الشقيقة أو 

المشروع المشترك� 

باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن جميÄع المبالغ المعترف بها سابقًا 
األساس  نفس  على  الشقيقة  الشركة  بتلك  يتعلق  فيما  اآلخر  الشامل  الدخل  في 
أو  األصول  باستبعاد  الشقيقة  الشركة  تلك  قامت  إذا  مطلوبًا  يكون  قد  الذي 
الربح أو الخسارة  اإللتزامات ذات الصلة بشكل مباشر� لذلك، إذا تم إعادة تصنيف 
أو  الشقيقة  الشركة  تلك  قبل  من  اآلخر  الشامل  الدخل  في  سابقًا  بها  المعترف 
اإللتزامات ذات  أو  األصول  استبعاد  عند  الخسارة  أو  الربح  إلى  المشترك  المشروع 
الصلة، تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح 
أو  الشقيقة  الشركة  استبعاد  يتم  عندما  تصنيف)  إعادة  كتعديل   ) الخسارة  أو 

المشروع المشترك�

عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصة ملكيتها في شركة شقيقة أو مشروع مشترك ولكن المجموعة تستمر في استخدام طريقة حقوق الملكية، 
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف نسبة الربح أو الخسارة التي تم االعتراف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر المتعلق بذلك إلى الربح أو الخسارة� 
التخفيض في حصة الملكية في حالة إعادة تصنيف هذا الربح أو الخسارة إلى الربح أو الخسارة عند التخلص من األصول أو االلتزامات ذات الصلة، 
وعندما تتعامل شركة المجموعة مع شركة شقيقة أو مشروع مشترك للمجموعة، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركة الشقيقة 
المشروع  أو  الشقيقة  الشركة  في  الحصص  حدود  في  فقط  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  في  بها  االعتراف  يتم  المشترك  المشروع  أو 
المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة، وتطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، بما في ذلك متطلبات انخفاض القيمة، على الحصص 
طويلة األجل في شركة شقيقة أو مشروع مشترك لم يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية عليه والتي تشكل جزءًا من صافي االستثمار في الشركة 
الحسبان  في  المجموعة  تأخذ  ال  األجل،  طويلة  الحقوق  على   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  عند  ذلك،  على  عالوة  فيÄها�  المستثمر 
التعديالت على قيمتها الدفترية التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي 28 (أي التعديالت على القيمة الدفترية للحصص طويلة األجل الناشئة عن 

تخصيص خسائر الشركة المستثمر فيÄها أو تقييم االنخفاض في القيمة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28)�

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة� لم يتم استهالك األراضي�

يتم استهالك الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية االقتصادية المقدرة، وهي كما يلي̧ 

 

يتم مراجعة هذه األصول بشكل دوري لمعرفة االنخفاض في القيمة� إذا كان هناك مؤشر على أن القيمة الدفترية لألصل أكبر من 
قيمتها القابلة لالسترداد، يتم تخفيض األصل إلى قيمته القابلة لالسترداد ويتم إدراج خسارة انخفاض القيمة الناتجة في بيان الربح
إذا كان ذلك مناسبًا في نهاية كل المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك وتعديلها  القيمة  المجمع� تتم مراجعة  أو الخسارة 

سنة مالية�

تم إعادة بيان األصول في االقتصادات ذات التضخم المرتفع عن طريق تطبيق التغيير في مؤشرات األسعار العامة من تاريخ االستحواذ 
إلى تاريخ التقرير الحالي� يعتمد استهالك هذه األصول على المبالغ المعاد بيانها�

3-50                                       مباني 
معدات اإلتصاالت                                     20-3

3-5                                       أثاث ومعدات مكتبية

الممتلكات واآلالت والمعدات

سنوات

التقرير السنوي 2020



115التقرير السنوي 2020

األصول غير الملموسة والشهرة

األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم حيازتها بشكل منفصل يتم إدراجها بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم 
وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة� يتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة والتي تم 
اإلفصاح عنها في إيضاح رقم �12 تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير، مع احتساب تأثير أي 
تغييرات في التقدير في أساس مستقبلي� يتم تسجيل األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والمشتراة بشكل 

منفصل بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة�

األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل

يتم االعتراف باألصول غير الملموسة التي يتم الحصول عليÄها من دمج األعمال ويتم االعتراف بها بشكل منفصل عن الشهرة مبدئيًا 
عمرها  ويتراوح  العمالء؛  مع  والعالقة  التجارية  العالمة  هذه  وتشمل  تكلفتها)�  تعتبر  (والتي  االستحواذ  تاريخ  في  العادلة  بقيمتها 

اإلنتاجي من 4 إلى 9 سنوات و 20 سنة على التوالي�

المتراكم  بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء  التي تم حيازتها في عملية دمج األعمال  الملموسة  المبدئي، يتم تسجيل األصول غير  التحقق  بعد 
وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، على نفس أساس األصول غير الملموسة التي يتم حيازتها بشكل منفصل�

األصول غير الملموسة المكتسبة في اندماج األعمال

تمثل هذه الحقوق التي تم منحها سابقًا إلى الشركة المشتراة الستخدام واحد أو أكثر من األصول المعترف بها أو غير المعترف بها 
المدة  المعاد شراؤها على أساس  الحقوق  اندماج األعمال� يتم قياس هذه  للمشتري، ولكن تمت إعادة شراؤها كجزء من عملية 
التعاقدية  التجديدات  االعتبار  السوق سيأخذون في  المشاركون في  إذا كان  النظر عما  الصلة بغض  للعقد ذي  المتبقية  التعاقدية 

المحتملة للعقد أو أي ترتيب ملزم آخر في تحديد قيمته العادلة�

الحق المعاد شراؤه هو أصل غير ملموس يمكن تحديده ويتم االعتراف به بشكل منفصل عن الشهرة ويتم إطفائه على مدى الفترة 
التعاقدية المتبقية التي تم فيÄها منح الحق�

الحقوق التي تم الحصول علي�ها

حق االستخدام غير القابل لإللغاء هو حقوق استخدام جزء من سعة كابل اإلرسال األرضي أو البحري الممنوح لفترة 
محددة� يتم االعتراف بحق االستخدام غير القابل لإللغاء بالتكلفة كأصل عندما يكون للمجموعة حق محدد غير قابل 
لإللغاء الستخدام جزء محدد من األصل األساسي، بشكل عام األلياف الضوئية وتكون مدة هذا الحق للجزء الرئيسي 
استخدام  فترة  أقصر  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  إطفاءها  يتم  األساسي�  لألصل  االقتصادي  العمر  من 

متوقعة وعمر العقد الذي يتراوح بين 10 إلى 20 سنة�

حق االستخدام غير القابل لإللغاء
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يتم استبعاد األصل غير الملموس عند االستبعاد، أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد� يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 
الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس، والتي تقاس بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل�

الحقوق التي تم الحصول علي�ها

الشهرة
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يتم إثبات الشهرة مبدئيًا وقياسها على النحو المبين في إيضاح 2�4�1 أعاله�

ال يتم إطفاء الشهرة ولكن تتم مراجعة االنخفاض في قيمتها على األقل سنويًا� لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيÄع الشهرة على كل من وحدات توليد النقد للمجموعة (أو مجموعات وحدات توليد النقد) المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج� يتم اختبار وحدات توليد النقد 
التي تم تخصيص الشهرة لها للتحقق من انخفاض القيمة سنويًا، أو بشكل أكثر تكرارًا عندما يكون هناك مؤشر على احتمال انخفاض قيمة الوحدة� إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية للوحدة، يتم تخصيص خسارة انخفاض القيمة أوًال 

لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدة ثم إلى األصول األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة� ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في فترة الحقة�

القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيÄع والقيمة قيد االستخدام، أيÄهما أعلى� عند تقدير القيمة في االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية 
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل الذي تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية له لم يتم تعديلها� تقوم المجموعة بإعداد خطط رسمية من أربع إلى خمس سنوات ألعمالها� يتم استخدام هذه الخطط لحساب القيمة قيد االستخدام� تستخدم معدالت النمو 

طويلة المدى للتدفقات النقدية إلى األبد بعد فترة من أربع إلى خمس سنوات� يتم تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيÄع بالرجوع إلى األسعار المعلنة�

عند استبعاد وحدة توليد النقد، يتم تضمين المبلغ المنسوب من الشهرة في تحديد الربح أو الخسارة عند البيÄع�
تم توضيح سياسة المجموعة الخاصة بالشهرة الناشئة عن االستحواذ على شركة شقيقة في إيضاح رقم 2�4�6 أعاله�

عندما يتم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى 
التقدير المعدل لقيمته القابلة لالسترداد، ولكن بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية المتزايدة القيمة الدفترية التي 
كان من الممكن تحديدها لو لم يتم االعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة لألصل (أو وحدة توليد النقد) في 
السنوات السابقة� يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة إلى الحد 
الذي يؤدي فيه إلى استبعاد خسارة االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بها لألصل في السنوات السابقة�

انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات
حق استخدام األصول واألصول غير الملموسة بإستثناء الشهرة
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القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيÄع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس� يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيÄع األصل أو نقل االلتزام تتم إما¸

Ì في السوق الرئيسي لألصل أو المطلوب، أو

Ì في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر فائدة لألصل أو المطلوب�

يجب أن تكون المجموعة متاحة للوصول إلى السوق الرئيسي أو األكثر فائدة�

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون وفقًا لمصلحتهم االقتصادية�

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل في أفضل استخدام له وأفضل استخدام له أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل 
في أفضل استخدام له� 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتعظيم استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة�

يتم تصنيف جميÄع األصول واإللتزامات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، كما هو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى من المدخالت المهمة 
لقياس القيمة العادلة ككل¸

Ì المستوى 1 - أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة ألصول أو إلتزامات مماثلة�

Ì المستوى 2 - تقنيات التقييم التي يكون فيÄها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظته بشكل مباشر أو غير مباشر�

Ì المستوى 3 - تقنيات التقييم التي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة�

بالنسبة لألدوات المالية المدرجة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة� تستخدم أسعار العطاء لألصول وأسعار العرض لإللتزامات�

بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مشابه أو التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم المناسبة األخرى أو أسعار الوسطاء�

بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بسعر السوق الحالي لعائد األدوات المالية المماثلة�

بالنسبة لألصول واإللتزامات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويالت قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أدنى مستوى من 
المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير، ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تحدد المجموعة فئات األصول واإللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة 

العادلة كما هو موضح أعاله�
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قياس القيمة العادلة

القيم العادلة
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يمثل مصروف ضريبة الدخل مجموع الضريبة المستحقة الدفع حالًيا والضريبة المؤجلة�

عن للضريبة  الخاضع  الربح  يختلف  للسنة�  للضريبة  الخاضع  الربح  على  حاليًا  الدفع  المستحقة  الضريبة  تعتمد 
صافي الربح كما هو مذكور في الربح أو الخسارة ألنه يستثني بنود الدخل أو المصروفات الخاضعة للضريبة أو 
الخاضعة للخصم في سنوات أخرى ويستثني كذلك البنود التي ال تخضع للضريبة أو للخصم أبدًا� يتم احتساب 
التزام المجموعة للضرائب الحالية باستخدام معدالت الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري بنهاية 

فترة التقرير�

يتم االعتراف بمخصص لتلك األمور التي يكون تحديد الضريبة لها غير مؤكد ولكن من المحتمل أن يكون هناك 
تدفق خارجي مستقبلي لألموال إلى مصلحة الضرائب� يتم قياس المخصصات بأفضل تقدير للمبلغ المتوقع أن 
يصبح مستحق الدفع� يعتمد التقييم على حكم خبراء الضرائب داخل المجموعة مدعومين بخبرات سابقة فيما 

يتعلق بمثل هذه األنشطة وفي بعض الحاالت بناًء على مشورة ضريبية متخصصة مستقلة�

الضريبة

الضريبة الحالية

بها معترف  ببنود  تتعلق  عندما  باستثناء  الخسارة،  أو  الربح  في  والمؤجلة  الحالية  بالضرائب  االعتراف  يتم 
بالضريبة االعتراف  أيضًا  يتم  الحالة،  هذه  وفي  الملكية،  حقوق  في  مباشرة  أو  اآلخر  الشامل  الدخل  في 
الضريبة  تنشأ  التوالي� عندما  الملكية على  مباشرة في حقوق  أو  اآلخر  الشامل  الدخل  والمؤجلة في  الحالية 
الحالية أو الضريبة المؤجلة من المحاسبة األولية لدمج األعمال، يتم تضمين التأثير الضريبي في المحاسبة عن

دمج األعمال�

الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة للسنة

المالية  البيانات  في  واإللتزامات  لألصول  الدفترية  القيم  بين  الفروق  على  استردادها  أو  دفعها  المتوقع  الضريبة  هي  المؤجلة  الضريبة 
واألسس الضريبية المقابلة المستخدمة في حساب الربح الخاضع للضريبة، ويتم احتسابها باستخدام طريقة االلتزام� يتم االعتراف عمومًا 
بااللتزامات الضريبية المؤجلة لجميÄع الفروق الضريبية المؤقتة ويتم االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه توفر أرباح 
من  المؤقت  الفرق  نشأ  إذا  واإللتزامات  األصول  بمثل هذه  االعتراف  يتم  ال  للخصم�  القابلة  المؤقتة  الفروقات  مقابل  للضريبة  خاضعة 
المحاسبي�  الربح  أو  الخاضع للضريبة  الربح  تؤثر على  االعتراف األولي (بخالف دمج األعمال) لألصول واإللتزامات األخرى في معاملة ال 

باإلضافة إلى ذلك، ال يتم االعتراف بااللتزام الضريبي المؤجل إذا نشأ الفرق المؤقت من االعتراف األولي بالشهرة�

التابعة والشقيقة،  الشركات  الناشئة عن االستثمارات في  للضريبة  الخاضعة  المؤقتة  للفروق  المؤجلة  الضرائب  بإلتزامات  االعتراف  يتم 
ومن  المؤقت  الفرق  عكس  في  التحكم  على  قادرة  المجموعة  فيÄها  تكون  التي  الحاالت  باستثناء  المشتركة،  المشاريÄع  في  والحصص 
المحتمل أال ينعكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور� يتم االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة القابلة 
للخصم المرتبطة بهذه االستثمارات والفوائد فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل وجود أرباح ضريبية كافية الستخدام مزايا الفروق 

المؤقتة ومن المتوقع عكسها في المستقبل�

تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل توفر أرباح ضريبية 
كافية للسماح باسترداد كل أو جزء من األصل�

يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيÄها تسوية االلتزام أو تحقق األصل بناًء 
على قوانين ومعدالت الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري في تاريخ التقرير�

يعكس قياس إلتزامات وأصول الضرائب المؤجلة التبعات الضريبية التي ستنجم عن الطريقة التي تتوقع بها المجموعة، في نهاية فترة 
التقرير، استرداد أو تسوية القيمة الدفترية ألصولها وإلتزاماتها�

تتم تسوية أصول وإلتزامات الضرائب المؤجلة عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانونًا لمقاصة أصول الضريبة الحالية مقابل االلتزامات 
الحالية  الضريبية  أصولها  تسوية  المجموعة  وتعتزم  الضرائب  سلطة  نفس  تفرضها  التي  الدخل  بضرائب  تتعلق  وعندما  الحالية  الضريبية 

والتزاماتها على أساس صافي�

الضريبة المؤجلة
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مخصصات

عقود مرهقة

المجموعة كمستأجر

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق، فمن المحتمل 
أن تكون المجموعة مطالبة بتسوية هذا االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام�

المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية المبلغ الحالي

االلتزام في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام� عندما يتم قياس المخصص باستخدام 
التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما 

يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريًا)�

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم االعتراف 
بالذمم المدينة كأصل إذا كان من المؤكد تقريبًا أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق�

مزايا ما بعد انتهاء الخدمة

عقود اإليجار

تتحمل المجموعة مسؤولية دفع مساهمات محددة في خطط الدولة ودفعات مقطوعة بموجب خطط المنافع المحددة 
للموظفين عند التوقف عن العمل، وفقًا لقوانين المكان الذي ُيعتبرون فيه موظفين�

خطة المزايا المحددة غير ممولة ويتم احتسابها على أنها المبلغ المستحق الدفع للموظفين نتيجة اإلنهاء غير الطوعي في 
تاريخ بيان المركز المالي الموحد� يعتبر هذا األساس بمثابة تقدير تقريبي موثوق للقيمة الحالية لاللتزام النهائي�

حق  بأصل  المجموعة  تعترف  العقد�  بداية  عند  إيجار،  عقد  على  يحتوي  أو  هو  العقد  كان  إذا  ما  بتقييم  المجموعة  تقوم 
اإليجار  باستثناء عقود  المستأجر،  فيÄها  يكون  التي  اإليجار  ترتيبات  بجميÄع  يتعلق  فيما  بمقابل  إيجار  والتزام عقد  االستخدام 
قصيرة األجل (المحددة كعقود إيجار لمدة 12 شهرًا أو أقل) وعقود اإليجار من األصول منخفضة القيمة� بالنسبة لعقود اإليجار 
هذه، تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار كمصروفات تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ما لم يكن 

هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيًال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األصول المؤجرة�

يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام 
السعر المتضمن في عقد اإليجار� إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي�

بخسارة  المحمل  العقد  يعتبر  بخسائر وقياسها كمخصصات�  مثقلة  بموجب عقود  الناشئة  الحالية  بااللتزامات  االعتراف  يتم 
العقد  بموجب  بااللتزامات  للوفاء  تجنبها  يمكن  التي ال  التكاليف  بموجبه  تتجاوز  المجموعة عقد  لدى  يكون  موجودًا عندما 

المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه�
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تشتمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار على¸
Ì مدفوعات اإليجار الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية)، ناقصًا أي حوافز إيجار؛

Ì مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئيًا باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء؛
Ì المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية�

Ì سعر ممارسة خيارات الشراء، إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسة الخيارات؛ و
Ì مدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار�

يتم عرض التزام عقد اإليجار كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد�

(باستخدام طريقة  اإليجار  التزام  الفائدة على  لتعكس  الدفترية  القيمة  زيادة  اإليجار الحقًا عن طريق  التزام عقد  يتم قياس 
الفائدة الفعلية) وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة�

تعيد المجموعة قياس التزام عقد اإليجار (وتقوم بتعديل مماثل على أصل حق االستخدام ذي الصلة) عندما¸

Ì تتغير مدة عقد اإليجار أو كان هناك تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار 
بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل�

Ì تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في السداد المتوقع بموجب قيمة متبقية مضمونة، 
وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم 

تتغير مدفوعات اإليجار ناتج عن تغيير في سعر الفائدة المتغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل)�
Ì يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام 

اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل�

لم تقم المجموعة بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضة�

تشتمل أصول حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ودفعات اإليجار التي تتم في أو قبل يوم البدء، 
المتراكم وخسائر  االستهالك  ناقصًا  بالتكلفة  قياسها  يتم الحقًا  أولية�  مباشرة  تكاليف  وأي  إيجار مستلمة  حوافز  أي  ناقصًا 

انخفاض القيمة�

يتم استهالك أصول حق االستخدام على مدى فترة اإليجار األقصر والعمر اإلنتاجي لألصل األساسي�

المجموعة تتوقع ممارسة خيار  أو تعكس تكلفة حق استخدام األصل أن  إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي 
الشراء، يتم استهالك أصل حق االستخدام ذي الصلة على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي� يبدأ االستهالك في تاريخ 

بدء عقد اإليجار�

يتم عرض حق استخدام األصول كبند منفصل في بيان المركز المالي�

تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي 36 لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته أم ال وتحسب 
الممتلكات واآلالت والمعدات حق استخدام  "انخفاض قيمة  المحددة كما هو موضح في سياسة  القيمة  انخفاض  خسارة 

األصول واألصول غير الملموسة باستثناء الشهرة"�

يتم  اإليجار وحق استخدام األصل�  التزام  أو معدل في قياس  تعتمد على مؤشر  التي ال  المتغيرة  اإليجارات  يتم تضمين  ال 
االعتراف بالمدفوعات ذات الصلة كمصروفات في الفترة التي يحدث فيÄها الحدث أو الحالة التي أدت إلى تلك المدفوعات�

وكوسيلة عملية، يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدًال من 
العملية�  الوسيلة  هذه  المجموعة  استخدمت  واحد�  كترتيب  به  مرتبطة  إيجارية  غير  ومكونات  إيجار  عقد  أي  حساب  ذلك 
تقوم  اإليجارية،  غير  أو  اإلضافية  اإليجار  مكونات  من  أكثر  أو  وواحد  اإليجار  عقد  مكون  على  تحتوي  التي  للعقود  بالنسبة 
المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون من مكونات اإليجار على أساس السعر النسبي المستقل لعنصر اإليجار 

والموقف اإلجمالي -سعر منفرد للمكونات غير االيجارية�

األصول  بعض  ببيÄع  تقوم  حيث  تأجير  وإعادة  بيÄع  معامالت  في  المجموعة  تدخل 
المستلمة  البيÄع  عائدات  على  الحكم  يتم  عندما  الفور�  على  وتأجيرها  ثالث  لطرف 
عن  ناتجة  خسارة  أو  ربح  بأي  االعتراف  يتم  العادلة،  القيمة  تعكس  أنها  على 
تم  التي  بالحقوق  يتعلق  الذي  الحد  إلى  الخسارة،  أو  الربح  بيان  في  االستبعاد 
بها  االحتفاظ  تم  التي  بالحقوق  المتعلقة  والخسائر  المكاسب  تضمين  يتم  تحويلها� 

في القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام المعترف به عند بدء عقد اإليجار�

شروط  بأي  االعتراف  يتم  العادلة،  بالقيمة  المستلمة  البيÄع  عائدات  تكون  ال  عندما 
أقل من السوق كدفعة مقدمة لمدفوعات اإليجار، ويتم االعتراف بشروط أعلى من 

المؤجر� السوق كتمويل إضافي يقدمه 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون المجموعة مؤجًرا لها كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي� عندما تنقل شروط عقد اإليجار إلى حد كبير جميÄع مخاطر ومزايا الملكية إلى 
المستأجر ، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي� يتم تصنيف جميÄع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي�

يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ذات الصلة� يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة 
في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار�

يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بقيمة صافي استثمار المجموعة في عقود اإليجار� يتم توزيÄع دخل التأجير 
التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار�

بعد التحقق المبدئي، تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة القيمة المتبقية المقدرة غير المضمونة وتطبق متطلبات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، 
مع االعتراف بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على ذمم اإليجار المدينة� عندما يشتمل العقد على مكونات اإليجار وغير اإليجار، تطبق المجموعة المعيار الدولي 

للتقارير المالية 15 لتخصيص المقابل بموجب العقد لكل مكون�
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الهواتف وخدمات االتصاالت

خدمات القيمة المضافة - الموكل مقابل الوكيل

تتكون اإليرادات من عمليات اإليرادات المتكررة، مثل الفواتير للعمالء مقابل رسوم االشتراك الشهرية، ورسوم التجوال، والخط المؤجر، ورسوم استخدام البث، واإليرادات غير المتكررة، مثل رسوم االتصال لمرة واحدة، ومبيعات معدات الهاتف والملحقات�

تعتمد ترتيبات تقاسم اإليرادات من خدمات القيمة المضافة على تحليل الحقائق والظروف المحيطة بهذه المعامالت� يتم 
على سيطرة  واعتماًدا  الصلة،  ذات  الخدمة  بأداء  المجموعة  تقوم  عندما  المضافة  القيمة  خدمات  من  باإليرادات  االعتراف 
المجموعة أو عدم سيطرتها على الخدمات المحولة إلى العميل، يتم االعتراف بها إما بإجمالي مبلغ الفاتورة للعميل أو بالمبلغ 

المستحق من قبل المجموعة� عمولة تسهيل الخدمة�

عنصر تمويل كبير
إذا كان بإمكان العميل الدفع مقابل المعدات أو الخدمات المشتراة على مدى فترة، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية 15 
المعاملة ليعكس  إذا حدث ذلك، فسيتم تعديل سعر  العقد يتضمن عنصًرا تمويلًيا هاًما�  إذا كان  لتحديد ما  يتطلب حكًما 

القيمة الزمنية للنقود�

العموالت وتكاليف العقود األخرى
يتم تأجيل بعض التكاليف اإلضافية المتكبدة للحصول على عقد مع عميل في بيان المركز المالي الموحد ويتم إطفاءها عند 
العموالت  لبعض  بالرسوم  الالحق  االعتراف  إلى  عام  الصلة؛ سيؤدي هذا بشكل  العقد ذي  بموجب  باإليرادات  االعتراف 
المستحقة للموزعين والموظفين التابعين لجهات خارجية يتم منح الوسطاء حوافز من قبل المجموعة الكتساب عمالء جدد 
وترقية العمالء الحاليين� يتم إطفاء عمولة التنشيط وعمولة التجديد المدفوعة على التوصيالت المدفوعة الحقًا على مدار 
المجموعة  تختار  قد  ذلك،  ومع  تكبدها�  عند  العمولة  تكاليف  احتساب  يتم  المسبق،  الدفع  عمالء  حالة  في  العقد�  فترة 

مصروفات تكاليف هذه العمولة إذا كانت فترة إطفاء األصل الناتج سنة واحدة أو أقل أو إذا لم تكن كبيره�

برامج والء العمالء
تدير المجموعة برنامج والء العمالء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمالء� تخصص المجموعة المقابل المستلم بين 

المنتجات والخدمات في حزمة بما في ذلك نقاط الوالء كالتزام أداء منفصل بناًء على أسعار البيÄع المستقلة�

يتم االعتراف باإليرادات من خدمات االتصاالت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع اآلجل والدفع المسبق عند تحويل الخدمات� 
المجموعة  فإن  به،  المتعهد  للمقابل  المسبق  الدفع  المثال، عن طريق  أوًال، على سبيل  العمل  بأداء  العميل  يقوم  عندما 
تتحمل مسؤولية تعاقدية� إذا كان أداء المجموعة أوًال من خالل الوفاء بالتزام األداء، فإن المجموعة لديÄها أصل عقد� يتم 
العميل  فيه  يستخدم  الذي  الوقت  ذلك  حتى  عقد  كالتزام  مقدمًا  المدفوع  االئتمان  بيÄع  من  المستلم  بالمقابل  االعتراف 

الخدمات عندما يتم االعتراف بها كإيراد�

توفر المجموعة لعمالئها أجهزة مدعومة باإلضافة إلى خدمات االتصاالت المتنقلة� يتم تخصيص سعر معاملة العقد لكل التزام 
لخدمة  التداول  إيرادات  من  اإليرادات  من  جزء  تخصيص  إعادة  هذا  عن  ينتج  المستقل�  النسبي  البيÄع  سعر  على  بناًء  أداء 
اإليرادات وبالتالي إنشاء أصول العقد� يمثل أصل العقد الذمم المدينة من العمالء التي لم تظهر بعد بشكل قانوني� يتم 
تحديد أسعار البيÄع المستقلة على أساس األسعار التي يمكن مالحظتها� يتم االعتراف باإليرادات من مبيعات األجهزة عند 
تسليم الجهاز للعميل� يحدث هذا عادة عندما يوقع العميل على العقد� بالنسبة لألجهزة التي ُتباع بشكل منفصل ، يدفع 
الحزمة  إلى ذلك في  وما  واإلنترنت  والرسائل  الصوت  اإليرادات من خدمات  تضمين  يتم  البيÄع�  نقطة  عند  بالكامل  العميل 

المجمعة ويتم االعتراف بها عند تقديم الخدمات خالل فترة العقد�
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اإليرادات



المنح الحكومية عقود التركيب والصيانة

ال يتم االعتراف بالمنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وأن المنح 
سوف يتم استالمها�

المجموعة  فيÄها  تعترف  التي  الفترات  مدى  على  منتظم  أساس  على  الخسارة  أو  الربح  في  الحكومية  بالمنح  االعتراف  يتم 
كمصروفات بالتكاليف ذات الصلة التي تهدف المنح إلى التعويض عنها� على وجه التحديد، يتم االعتراف بالمنح الحكومية التي 
يتمثل شرطها األساسي في أنه يجب على المجموعة شراء أو إنشاء أو امتالك أصول غير متداولة (بما في ذلك الممتلكات 
واآلالت والمعدات) كدخل مؤجل في بيان المركز المالي المجمع وتحويلها إلى الربح أو الخسارة في أساس منهجي ومنطقي 

على مدى األعمار اإلنتاجية لألصول ذات الصلة�

أو لغرض تقديم دعم مالي فوري  بالفعل  المتكبدة  الخسائر  أو  المصاريف  القبض كتعويض عن  المستحقة  الحكومية  المنح 
التي تصبح فيÄها  الفترة  الخسارة في  أو  الربح  بها في  يتم االعتراف  تكاليف مستقبلية ذات صلة  للمجموعة مع عدم وجود 

مستحقة القبض�

تكاليف اإلقتراض

تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصول المؤهلة، وهي أصول تتطلب بالضرورة فترة طويلة 
من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام المقصود أو البيÄع، تضاف إلى تكلفة تلك األصول، حتى يحين الوقت� األصول جاهزة إلى 

حد كبير لالستخدام المقصود أو البيÄع�

يتم خصم دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت لقروض محددة في انتظار إنفاقها على األصول المؤهلة من تكاليف 
االقتراض المؤهلة للرسملة�

يتم االعتراف بجميÄع تكاليف االقتراض األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيÄها�

التكلفة  طريقة  على  بناًء  الوقت  بمرور  باإليرادات  االعتراف  يتم  حيث  والصيانة  التركيب  عقود  في  أيضًا  المجموعة  تدخل 
حتى اإلنجاز� يتم االعتراف بالتكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة عند تكبدها� يتم تضمين السلف المقبوضة في إلتزامات العقد�

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة العائد الفعلي ويتم االعتراف بإيرادات توزيعات 
األرباح عند ثبوت الحق في استالم المدفوعات�

"معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع 
لألداة المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي�

عند احتساب إيرادات الفائدة، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما ال يكون األصل 
ذو قيمة ائتمانية منخفضة)� ومع ذلك، بالنسبة لألصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بعد التحقق المبدئي، يتم 
احتساب دخل الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي� إذا لم يعد األصل ضعيفًا 

ائتمانيًا، فعندئٍذ يعود حساب دخل الفوائد إلى األساس اإلجمالي�
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عمالت أجنبية

عند إعداد البيانات المالية لشركات المجموعة، يتم االعتراف بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية للمنشأة (العمالت األجنبية) بأسعار الصرف السائدة في 
تواريخ المعامالت� في تاريخ كل تقرير، يتم إعادة تحويل األصول واإللتزامات المالية المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ� يتم تحويل البنود غير 
النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمحددة بالعمالت األجنبية بالمعدالت السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة� ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية 

التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية�

يتم االعتراف بفروق الصرف في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيÄها باستثناء¸

Ì فروق الصرف على قروض العمالت األجنبية المتعلقة باألصول قيد اإلنشاء لالستخدام اإلنتاجي المستقبلي، والتي يتم تضمينها في تكلفة تلك األصول عندما يتم 
اعتبارها بمثابة تعديل لتكاليف الفائدة على تلك القروض بالعمالت األجنبية�

Ì فروق الصرف على المعامالت المبرمة للتحوط من بعض مخاطر العمالت األجنبية� 

Ì فروق الصرف على البنود النقدية المستحقة القبض من أو المستحقة الدفع لعملية أجنبية والتي ال يتم التخطيط لتسويتها وال من المحتمل أن تحدث في المستقبل 
المنظور (وبالتالي تشكل جزءًا من صافي االستثمار في العملية األجنبية) ، والتي يتم االعتراف بها مبدئيًا في الدخل الشامل اآلخر وإعادة تصنيفها من حقوق الملكية 

إلى الربح أو الخسارة عند البيÄع أو البيÄع الجزئي لصافي االستثمار�

لغرض عرض البيانات المالية الموحدة، يتم ترجمة أصول وإلتزامات العمليات الخارجية للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير� يتم تحويل بنود اإليرادات 
والمصروفات بمتوسط أسعار الصرف للفترة، ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خالل تلك الفترة، وفي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تاريخ المعامالت� 
يتم االعتراف بفروق الصرف الناشئة، إن وجدت، في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية (المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

حسب االقتضاء)�

عند التخلص من عملية أجنبية (مثل استبعاد كامل حصة المجموعة في عملية أجنبية، أو استبعاد ينطوي على فقدان السيطرة على شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية 
أو استبعاد جزئي لحصة في ترتيب مشترك أو شركة شقيقة يتضمن عملية أجنبية تتحول فيÄها الفائدة المحتجزة إلى أصل مالي)، يتم إعادة تصنيف جميÄع فروق الصرف 

المتراكمة في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية فيما يتعلق بتلك العملية المنسوبة إلى مالكي الشركة إلى الربح أو الخسارة�

باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باالستبعاد الجزئي لشركة تابعة تتضمن نشاًطا أجنبًيا ال ينتج عنه فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة، فإن الحصة النسبية 
(أي  األخرى  الجزئي  االستبعاد  عمليات  لجميÄع  بالنسبة  الخسارة�  أو  الربح  في  بها  االعتراف  يتم  وال  المسيطرة  غير  الحقوق  إلى  ُتنسب  المتراكمة  الصرف  فروق  من 
االستبعاد الجزئي للشركات الشقيقة أو الترتيبات المشتركة التي ال تؤدي إلى خسارة المجموعة لتأثير هام أو سيطرة مشتركة)، يتم إعادة تصنيف الحصة النسبية من 

فروق الصرف المتراكمة إلى الربح أو الخسارة�

يتم التعامل مع تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على شركة أجنبية كأصول وإلتزامات الشركة األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلغالق� يتم االعتراف 
بفروق الصرف الناشئة في الدخل الشامل اآلخر�

التقارير المالية في االقتصادات ذات 
التضخم المرتفع

الوظيفية هي  تكون عمالتها  التي  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  تعديل  يتم 
في  الجارية  القياس  وحدة  حيث  من  المرتفع  التضخم  ذات  االقتصادات  عمالت 

نهاية فترة التقرير�

في الفترة األولى للتطبيق، يتم االعتراف بالتعديالت المحددة في بداية الفترة 
مباشرًة في حقوق الملكية كتعديل على األرباح المحتجزة االفتتاحية� في الفترات 
بمكونات حقوق  المتعلقة  السابقة  الفترة  تعديالت  المحاسبة عن  يتم  الالحقة، 

الملكية والفروق الناشئة عن ترجمة المبالغ المقارنة في الدخل الشامل اآلخر�

البنود في بيان المركز المالي الموحد التي لم يتم التعبير عنها بالفعل من حيث 
وحدة القياس الجارية في فترة التقرير، مثل البنود غير النقدية المدرجة بالتكلفة 
أو التكلفة ناقص االستهالك، يتم إعادة بيانها من خالل تطبيق مؤشر أسعار عام� 
يتم تحديد التكلفة المعاد بيانها، أو التكلفة ناقًصا االستهالك، لكل بند من خالل 
تطبيق التكلفة التاريخية واالستهالك المتراكم على مؤشر األسعار العام من تاريخ 
الشراء إلى نهاية فترة التقرير� يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في الربح أو 
القابلة  المقدرة  قيمته  نقدي  غير  لبند  بيانه  المعاد  المبلغ  تجاوز  إذا  الخسارة 

لالسترداد�

الملكية،  حقوق  مكونات  بيان  إعادة  يتم  للتطبيق،  األولى  الفترة  بداية  في 
تواريخ  من  عام  أسعار  مؤشر  تطبيق  خالل  من  المحتجزة،  األرباح  باستثناء 
المحتجزة  األرباح  اشتقاق  يتم  أخرى�  بطريقة  نشوئها  أو  بالمكونات  المساهمة 
المعاد بيانها من جميÄع المبالغ األخرى في بيان المركز المالي الموحد المعاد بيانه� 
مكونات  جميÄع  بيان  إعادة  يتم  الالحقة،  الفترات  وفي  األولى  الفترة  نهاية  في 
تاريخ  أو  الفترة  بداية  من  عام  أسعار  مؤشر  تطبيق  خالل  من  الملكية  حقوق 

المساهمة، إذا كان الحًقا�
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األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبي�ع

يتم قياس األصول غير المتداولة (ومجموعات االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بها للبيÄع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة 
ناقًصا تكاليف البيÄع، أيÄهما أقل�

قيمتها  استرداد  كان سيتم  إذا  للبيÄع  بها  محتفظ  أنها  على  االستبعاد  ومجموعات  المتداولة  غير  األصول  تصنيف  يتم 
الدفترية من خالل معاملة بيÄع وليس من خالل االستخدام المستمر� يعتبر هذا الشرط مستوفيا فقط عندما يكون البيÄع 
تلتزم اإلدارة  الحالية� يجب أن  الفوري في حالته  للبيÄع  التصرف) متاحا  (أو مجموعة  محتمال بدرجة عالية ويكون األصل 

بالبيÄع الذي من المتوقع أن يكون مؤهًال لالعتراف به كبيÄع مكتمل خالل عام واحد من تاريخ التصنيف�

يتم تصنيف جميÄع أصول وإلتزامات تلك  تابعة،  بيÄع تتضمن فقدان السيطرة على شركة  المجموعة بخطة  تلتزم  عندما 
التابعة على أنها محتفظ بها للبيÄع عند استيفاء المعايير الموضحة أعاله، بغض النظر عما إذا كانت المجموعة  الشركة 

ستحتفظ بحصة غير مسيطرة في الشركة التابعة السابقة بعد البيÄع�

عندما تلتزم المجموعة بخطة بيÄع تتضمن استبعاد استثمار في شركة شقيقة أو جزء من استثمار في شركة شقيقة، فإن 
عند  للبيÄع  به  محتفظ  أنه  على  يصنف  استبعاده،  سيتم  الذي  الشقيقة،  الشركة  في  االستثمار  من  جزء  أو  االستثمار 
بالجزء  يتعلق  فيما  الملكية  حقوق  طريقة  تطبيق  عن  ذلك  بعد  المجموعة  تتوقف  أعاله�  الموضحة  المعايير  استيفاء 
المصنف على أنه محتفظ به للبيÄع� أي جزء محتفظ به من استثمار في شركة شقيقة لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به 

للبيÄع يستمر في المحاسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية�

توزيعات األرباح

يتبنى مجلس اإلدارة سياسة حذرة لتوزيعات األرباح، تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المطبقة في سلطنة عمان� يتم توزيÄع األرباح وفقًا للنظام األساسي للشركة وتخضع لموافقة المساهمين� يتم إدراج توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كإلتزام في البيانات 
المالية للمجموعة فقط في السنة التي تم فيÄها إعتماد توزيعات األرباح من جانب مساهمي الشركة�

األصول المحتملة

ال يتم االعتراف باألصول المحتملة كأصل حتى يصبح تحقيقها مؤكًدا تقريًبا� ال يتم االعتراف باإللتزامات الطارئة، بخالف تلك 
الناشئة عن االستحواذ على الشركات التابعة، كالتزام ما لم يكن من المحتمل، نتيجة ألحداث سابقة، أن يكون هناك تدفق 
االعتراف  يتم  المبلغ بشكل موثوق�  تقدير  ويمكن  أو ضمني؛  قانوني  أو  حالي  التزام  لتسوية  االقتصادية  للموارد  خارجي 

باإللتزامات الطارئة الناشئة عن اندماج األعمال إذا كان من الممكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق�

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

لسوق العامة  الهيئة  ومتطلبات  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقًا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  إحتساب  يتم 
المال في سلطنة عمان� بالنسبة للشركات التابعة، يتم إحتساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للقوانين والتشريعات 

ذات الصلة�
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اإلستحواذ على مجموعة زين 
الشركة األم على  بالكامل من قبل  المملوكة   SPC المحدودة القابضة  أوزتل  في 15 نوفمبر 2017، استحوذت شركة 
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�84 من األسهم التي حصلت عليÄها شركة أوزتل القابضة المحدودة SPC في 24 

أغسطس 2017، مما أدى إلى اقتناء حصة مساهمة بنسبة ٪21�91 في مجموعة زين�

اإلدارة،  مجلس  في  باألغلبية  تمثيلها  خالل  من  زين  مجموعة  على  السيطرة  على  قادرة  أنها  إلى  المجموعة  خلصت 
وبالتالي اعتبرتها شركة تابعة اعتباًرا من تلك الفترة (راجع إيضاح 34)

حصتها  سعر  وهي  زين،  مجموعة  في  المجموعة  إلستثمارات  العادلة  القيمة  بلغت   ،2020 ديسمبر   31 من  إعتبارًا 
السوقية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية 729�6 مليون ريال عماني (2019¸ 703�8 مليون ريال عماني)�

حصص األقلية
المالية الملخصة لمجموعة زين مبينة    العادلة� المعلومات  أدرجت المجموعة حصص األقلية في مجموعة زين بقيمتها 

في إيضاح �26



لبنان
االتصاالت  شبكة  إلدارة  اللبنانية  والحكومة  المتنقلة  االتصاالت  شركة  بين  المبرمة  الشبكة  إدارة  اتفاقية  تجديد  يتم  لم 
المتنقلة الخلوية المملوكة للدولة عند انتهاء صالحيتها في 13 ديسمبر �9102 وُطÄلب من المجموعة االستمرار في إدارة 
الشبكة لمدة ستين يوًما أخرى من الموافقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لتسهيل تسليم السلطة للحكومة� تم التسليم 
الفعلي في 1 نوفمبر �0202 وبناًء عليه، لم يتم إعداد البيانات المالية لشركة اإلتصاالت المتنقلة المدرجة في هذه البيانات 

المالية الموحدة وفقًا لمبدأ اإلستمرارية�

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
في يوليو 8102، خلصت المجموعة إلى أنها قادرة على السيطرة على شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 
تابعة  المجموعة كشركة  اعتبرتها  وعليه فقد  اإلدارة،  األغلبية في مجلس  لنسبة  تمثيلها  وذلك من خالل 

اعتبارًا من ذلك التاريخ� 

تمتلك شركة بيال 001% من الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة – "STMJ"� تمتلك شركة الخاتم 001% من شركة 
�"reehtA" أثير لالتصاالت

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

وتقدم شركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت خدمات تقنية واي ماكس (XAMiW) في األردن�

المساهمة المباشرة المحتفظة من مجموعة زين

!

إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية المنعقدة في أكتوبر 0202 على 
إعادة هيكلة رأسمالها من خالل تخفيض رأس المال أوًال من 738�5 مليار ريال سعودي إلى 784�4 مليار ريال 
سعودي من خالل إلغاء األسهم المصدرة ثم زيادتها من خالل إصدار حقوق أولوية بقيمة 5�4 مليار ريال 
وبلغ  نوفمبر 0202  االكتتاب في  إصدار حقوق  االنتهاء من  تم  ريال سعودي�  مليار  إلى 789�8  سعودي 
إجمالي العائدات النقدية لصافي تكلفة إصدار األسهم وتحويل الدين 77�2 مليار ريال سعودي (ما يعادل 
الشركة في  أية تغييرات في نسبة ملكية  المال  إعادة هيكلة رأس  ينتج عن  ريال عماني)� لم  872�0 مليار 
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية� بعد اإلصدار الصحيح، التزمت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية أيًضا 

بشرط الدفع المسبق اإللزامي بموجب اتفاقية المرابحة (راجع إيضاح رقم 51)�

الدعم المالي لشركات المجموعة
لقد إلتزمت مجموعة زين بتوفير رأس المال العامل وغيره من أشكال الدعم المالي لبعض شركات المجموعة 
السودان  جنوب  وزين  والخاتم   السعودية  المتنقلة  اإلتصاالت  وشركة  لالستثمار  بيال  شركة  تتضمن  التي 

بسبب وجود عجز في رأس المال العامل لتلك الشركات� 

أثير
العملة  تقييم  إعادة  إلى  األمريكي  الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  قيمة  انخفاض  أدى   ،0202 ديسمبر  في 
التشغيلية للشركة� تعتبر اإلدارة أن تأثير تخفيض قيمة العملة يوفر دليًال قويًا على أن العملة الوظيفية كانت 
وما زالت بالدوالر األمريكي وليست الدينار العراقي� في السابق، أشارت البيانات المالية لشركة أثير إلى أن 
العملة التشغيلية كانت الدينار العراقي، ولكن بما أن الدينار العراقي كان مربوًطا بالدوالر األمريكي، لم ينتج 

عن ذلك أي تأثير مادي على األرقام المبلغ عنها (راجع إيضاح رقم 43)�

شركة زين البحرين
في يناير 1202، اشترت مجموعة زين أسهمًا إضافية تمثل 6�9٪ من رأسمال شركة زين البحرين، مما أدى إلى 

زيادة حيازة المجموعة الفعلية في شركة زين البحرين إلى �٪56
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السودان
في 12 فبراير 1202 ، قام بنك السودان المركزي بتعديل سياسة سعر الصرف الخاصة به من "سعر الصرف 
الثابت" إلى "سعر الصرف العائم المرن المدار"� وعليه، فقد انخفضت قيمة الجنيه السوداني من 55 جنيÄهًا 
إلى 573 جنيÄهًا للدوالر األمريكي كما في ذلك التاريخ� الشركة بصدد تحديد تأثيره� راجع إيضاح 52 لصافي 

أصول التشغيل�



نقد وأرصدة لدى البنوك                                                                                                                                                                                                                     
يتضمن النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بنود النقد وما في حكم النقد التالية¸

04

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 05

ريال عماني) مقابل تسوية  مليون  يعادل 179  ما   ) أمريكي  مليون دوالر  مبلغ 473  المجموعة بسداد  عام 2011، قامت  في 
السعودية�  المتنقلة  اإلتصاالت  لشركة  المؤسسين  المساهمين  أحد  أقرضت  التي  للبنوك  قدمتها  قد  الشركة  كانت  كفاالت 
حق  لندن  في  التحكيم  محكمة  أيدت   2016 نوفمبر  وفي  المبلغ،  هذا  إلسترداد  التقاضي  إجراءات  متابعة  المجموعة  واصلت 
المجموعة في إسترداد مبلغ 473 مليون دوالر أمريكي الذي تم دفعه باإلضافة إلى الفوائد والمصاريف� هذه المبالغ مضمونة 
المجموعة،  لصالح  السعودية  المتنقلة  اإلتصاالت  شركة  في  أسهمه  عن  بالتنازل  المؤسس  المساهم  فيÄها  يتعهد  بإتفاقية 
والمرهونة حاليًا لدى مقرضي المرابحة في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية، وكذلك التنازل عن قرض المساهم المؤسس 
لتنفيذ قرار هيئة  الالزمة  القانونية  إتخاذ اإلجراءات  الشركة في  السعودية� بدأت  المتنقلة  له في شركة اإلتصاالت  المستحق 
التحكيم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها� خالل السنة، رفضت المحاكم في المملكة العربية السعودية طلب الشركة 
لتطبيق قرار التحكيم في المملكة العربية السعودية� خاطبت الشركة الهيئة القضائية العليا لطلب إحالة األمر إلى محكمة التنفيذ 

إلعادة النظر فيه�

في سنة 2010 ، دفعت المجموعة مبلغ 40 مليون دوالر أمريكي (ما يعادل 15�2 مليون ريال عماني) مقابل تسوية كفاالت كانت 
الشركة قد قدمتها للبنوك التي أقرضت أحد المساهمين المؤسسين لشركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية� في عام 2013، 
كسبت المجموعة دعوى قانونية إلسترداد هذا المبلغ وتتابع حاليًا إجراءات قانونية أخرى لتنفيذه في المملكة العربية السعودية 

في المحكمة التجارية العليا بعد الرفض من قبل محكمة التنفيذ�

كال المبلغين المذكورين أعاله مضمونين بموجب اتفاقية لتحويل أسهم المساهمين المؤسسين في شركة االتصاالت المتنقلة 
السعودية إلى المجموعة� 

القيمة الدفترية لبند ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى للمجموعة مقّومة بالعمالت التالية¸
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المخزون أصول وإلتزامات مجموعة إستبعاد محتفظ بها للبي�ع06 80

07

Ì   في فبراير 0202 ، أكملت مجموعة زين بيÄع وتأجير 2201 برج اتصاالت في الكويت مصنفة كمحتفظ بها للبيÄع 
مقابل بيÄع إجمالي قدره 210�28 مليون دوالر أمريكي (8�03 مليون ريال عماني) بلغ إجمالي الربح من هذه 
الصفقة 8�5 مليون ريال عماني� كما تمتلك مجموعة زين حصة أقلية بنسبة 03٪ في شركة األبراج المشكلة 

حديًثا (أنظر إيضاح 9)�

في أكتوبر 2020 ، أكملت الشركة بيÄع وإعادة تأجير 140 برج اتصاالت إضافي في الكويت مقابل بيÄع إجمالي 
قدره 13�84 مليون دوالر أمريكي (4�24 مليون ريال عماني)� بلغ إجمالي الربح من هذه الصفقة 1�794 مليون 

ريال عماني�

بلغ إجمالي المقابل المستلم، بعد خصم المقابل المؤجل وغيره 26�85 مليون ريال عماني�

تم تأجير األبراج المباعة لمدة 10 سنوات� 

األصول  تقادم  إدارة  في  المرونة  توفر  كما  المتبقية  القيمة  مخاطر  نقل  التأجير  وإعادة  البيÄع  عملية  تسهل 
وسيولة المجموعة�

المتبقية االتصاالت  أبراج  أصول  من  للبيÄع  بها  المحتفظ  التصرف  لمجموعة  الدفترية  القيمة  تتكون   Ì
البالغة 77�3 مليون ريال عماني (13 ديسمبر 9102 - 5�9 مليون ريال عماني)، حق استخدام أصول بمبلغ 
57�4 مليون ريال عماني (13 ديسمبر 9102 - 782�21 مليون ريال عماني) والتزامات اإليجار ذات الصلة 
بمبلغ 226�1 مليون ريال عماني (13 ديسمبر 9102 - 876�6 مليون ريال عماني)� ومن المتوقع بيعها خالل 

عام �1202
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إستثمار في أوراق مالية



إستثمار في شركات شقيقة ومشروع مشترك الحق في إستخدام األصول09

تتكون األرض والمبنى بشكل أساسي من مواقع اإلتصاالت المستأجرة� 

ال يوجد لدى المجموعة أي عقود إيجار بمدفوعات إيجار متغيرة غير مدرجة في قياس إلتزامات اإليجار�

األنشطة اإليجارية للمجموعة وكيفية إحتسابها 

تؤجر المجموعة غالبًا مساحات داخلية وخارجية لتركيب مواقع اإلتصاالت� عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات 
على شروط  التفاوض  يتم  تمديدها�  خيارات  تتضمن  أن  ويمكن  إلى 10 سنوات،  تتراوح من سنة  محددة 
اإليجار على أساس فردي وتتضمن مجموعة من البنود والشروط المختلفة� ال تفرض إتفاقيات اإليجار أي 

تعهدات، إال أنه ال يمكن إستخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض اإلقتراض�

10
يتعلق الحق في إستخدام األصول بأنواع األصول التالية¸ إستثمار في شركات شقيقة

ريال عماني) في  ريال عماني (2019 – 89�829 مليون  البالغة 91�1 مليون  المجموعة  البند حصة  يمثل هذا 
المشروع المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة بنسبة %31 من أسهم وحقوق التصويت في شركة 

وانا (شركة مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع اإلتصاالت في تلك الدولة)� 

تم إدراج حصة المجموعة في ربح المشروع المشترك للسنة البالغة قيمتها 1�675 مليون ريال عماني (2019 – 
المجموعة  إدارة  تقوم  الموحد�  الخسائر  أو  األرباح  بيان  عماني) في  ريال  مليون  بمبلغ 2�183  الربح  حصة في 
بتحديد القيمة الدفترية ونتائج األعمال للمشروع المشترك للسنة بإستخدام طريقة حقوق الملكية إستنادًا إلى 

معلومات اإلدارة المقدمة حول شركة وانا�

حصة في مشروع مشترك 
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Ì  في أكتوبر 0202، اشترت المجموعة أسهمًا إضافية تمثل 55٪ من رأسمال شركة خط المعلومات ش�م�م، 
وبالتالي،  إلى �٪001  المعلومات ش�م�م  للمجموعة في شركة خط  الفعلية  الحيازة  زيادة  إلى  أدى  مما 
بتوحيد  قامت  وبالتالي   ،0202 أكتوبر  من  اعتباًرا  ش�م�م  المعلومات  خط  شركة  على  المجموعة  تسيطر 

شركة خط المعلومات ش�م�م من ذلك التاريخ�

Ì  في فبراير 0202، استحوذت المجموعة على 03٪ من األسهم وحقوق التصويت للشركة الشقيقة في حصة 
فبراير  في  العمل  الشقيقة  الشركة  بدأت  ليمتد�  الكويت  اي�اتش�اس  في  ليمتد  الكويت  اي�اتش�اس 

0202 وفًقا لمعاملة بيÄع وتأجير أبراج االتصاالت مع الشركة�

تم إدراج حصة المجموعة من خسارة السنة في الشركة الشقيقة البالغة 0�264 مليون ريال عماني (2019¸ 
خسارة بمبلغ 0�474 مليون ريال عماني) في بيان األرباح أو الخسائر الموحد� يتم تحديد القيمة الدفترية للشركة 

الشقيقة ونتائجها للسنة من قبل إدارة المجموعة بإستخدام طريقة حقوق الملكية�



الممتلكات والمعدات                                                                                                                  األصول غير الملموسة والشهرة 11 12

تشمل األصول األخرى غير المتداولة دفعات مقدمة بمبلغ 3�077 مليون ريال عماني (2019¸ 3�430 مليون 
ريال عماني) مدفوعة تتعلق بأصول غير ملموسة�

تتضمن تسويات صرف عمالت أجنبية لعامي 2020 و2019 أثر تعديل قيم الممتلكات والمعدات في زين جنوب 
السودان بسبب التضخم وذلك استناًدا إلى التغيرات في مؤشر األسعار ذات الصلة�
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نفقات رأسمالية  
النفقات  ذلك  ويشمل  والخبرات  التجارب  إلى  الراسمالية  للنفقات  النقدى  التدفق  توقعات  تستند 
الرأسمالية الجارية الالزمة لمواصلة طرح الشبكات لتسليم الصوت المستهدف وخدمات ومنتجات البيانات 
الممتلكات  لشراء  الالزمة  النقدية  التدفقات  الرأسمالية  النفقات  وتشمل  الترخيص�  التزامات  واستيفاء 

واآلالت والمعدات وغيرها من األصول غير الملموسة�

معدل الخصم 
بلغت معدالت الخصم %7�9 (2019¸ %7�9) بالنسبة لزين الكويت و%13�5 (2019¸ %17�1) بالنسبة ألثير 
المتنقلة  اإلتصاالت  لشركة  بالنسبة   (8�67%  ¸2019) و8�7%  لبيال  بالنسبة   (14�1%  ¸2019) و11�5% 

السعودية� إن معدالت الخصم تعكس مخاطر محددة تتعلق بوحدة توليد النقد� 

قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية عن طريق تنويÄع المدخالت بعدة هوامش وتحديد ما إذا نتج عن 
التغير في المدخالت أي تغيير في الشهرة المتعلقة بوحدات توليد النقد وانخفاضها� 

في هذه العمليات الحسابية، تم استخدام توقعات التدفقات النقدية قبل الضرائب استنادًا إلى الموازنات 
الممكن  المبلغ  وكان  سنوات�  خمس  فترة  تغطي  والتي  اإلدارة  قبل  من  المعتمدة  التقديرية  المالية 

استرداده والذي تم الحصول عليه بهذه الطريقة أعلى من القيمة الدفترية لوحدات توليد النقد�

تم توزيÄع الشهرة على كل دولة من دول العمليات والتي تعتبر كوحدة توليد للنقد والمتوقع أن تحصل على 
منافع من عمليات اندماج األعمال� كما أنها تعد أقل مستوى يتم عنده مراقبة الشهرة لغرض تحديد انخفاض 

القيمة� فيما يلي الشهرة ووحدات توليد النقد التي تم توزيÄع الشهرة عليÄها¸

األعمار  الملموسة ذات  غير  أو األصول  الشهرة  انخفاض في قيمة  كان هناك  إذا  ما  بتحديد  المجموعة  تقوم 
الممكن إسترداده لوحدات  المبلغ  المحددة مرة واحدة سنويًا على األقل� ويتطلب ذلك تقدير  اإلنتاجية غير 
قيمة  طريقة  إلى  استناًدا  استرداده  الممكن  المبلغ  تحديد  ويتم  البنود�  هذه  عليÄها  توزع  التي  النقد  توليد 
االستخدام أو القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيÄع، أيÄهما أعلى� تحدد المجموعة القيمة القابلة لإلسترداد لجميÄع 

وحدات توليد النقد استنادًا إلى طريقة قيمة اإلستخدام� 

االفتراضات  تعيين  في  استخدامها  سيتم  التي  القيم  لتحديد  التالي  األسلوب  المجموعة  إدارة  استخدمت 
األساسية الحتساب القيمة عند اإلستخدام¸

معدل النمو 
األساس المستخدم لتحديد القيمة لإلفتراض األساسي إن الزيادة في المنافسة متوقعة ولكن ال يوجد تغير 
جوهري في حصة أي وحدة توليد نقد من الحصة السوقية نتيجة التحسينات المستمرة لجودة الخدمة والنمو 
التقارير  في  الواردة  التوقعات  مع  متفقة  النمو  معدالت  إن  والتكنولوجيا�  الترخيص  تحديثات  من  المتوقع 

المتعلقة بمجال األعمال والتقارير الُقطرية� 

يبلغ معدل نمو اإليرادات السنوي المركب %1�85 (2019¸ %0�5) بالنسبة لزين الكويت، و11�02% (2019¸ 
اإلتصاالت  لشركة  بالنسبة   (5%  ¸2019) و5�6%  لبيال  بالنسبة   (3%  ¸2019) و4�11%  ألثير  بالنسبة   (11%
المتنقلة السعودية خالل فترة الخمس سنوات المقدرة� تعكس القيمة المحددة الخبرة السابقة والتغيرات في 

البيئة االقتصادية�

إن التدفقات النقدية بعد فترة أربع إلى خمس سنوات تم الوصول إليÄها بإستخدام معدل نمو يصل إلى 2�5% 
(2019¸ %3�7) بالنسبة لزين الكويت و%3 (2019¸ %3) بالنسبة ألثير و%3 (2019¸ %3)  بالنسبة لبيال و3% 
(2019¸ %2�5) بالنسبة لشركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية� هذا المعدل ال يتخطى متوسط معدل النمو 

لألجل الطويل للسوق الذي تعمل فيه وحدة توليد النقد� 

الترخيص والطيف الترددي

إختبار إنخفاض القيمة
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إنتهت صالحية ترخيص الهاتف النقال للشركة في فبراير 2019 وتم تجديده بمبلغ 75 مليون ريال عماني تدفع 
على قسطين سنويين متساويين إعتبارًا من يناير �2019 في فبراير 2020، وافقت وزارة المالية على تأجيل 

دفع مبلغ الترخيص المتبقي وقدره 37�5 مليون ريال عماني على مدى 3 سنوات إعتبارًا من فبراير �2020

سلطنة عمان

المسددة في 2015  الثالث  الجيل  ترخيص  المسددة في 2007 ورسوم  الترخيص  البند رسوم  يشمل هذا 
للتشغيل في العراق لفترة تمتد إلى أغسطس �2022

إضافية  ثماني سنوات  لمدة  أثير  ترخيص  ("الهيئة")  العراقية  واالتصاالت  اإلعالم  السنة، جددت هيئة  خالل 
تنتهي في 30 أغسطس 2030 باإلضافة إلى ترخيص تشغيل تقنية الجيل الرابع للشبكات الخلوية الالسلكية 
اعتبارًا من 1 يناير 2021 مقابل إجمالي مبلغ 233 مليون دوالر أمريكي (86�9 مليون ريال عماني) مشتمًال على 
مبلغ 87 مليون دوالر أمريكي (32�47 مليون ريال عماني) لتجديد الترخيص الحالي� انظر إيضاح رقم 28 لمزيد 

من التفاصيل�

أثير

خالل السنة، استحوذت شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية على الطيف الترددي من النطاق 2600 و3500 
ميجاهرتز مقابل إجمالي مبلغ 605 مليون ريال سعودي (60�369 مليون ريال عماني)�

 800 النطاق  من   2X10 التردد  على  السعودية  المتنقلة  اإلتصاالت  شركة  استحوذت   ،2019 سنة  خالل 
ميجاهرتز مقابل إجمالي مبلغ 840�50 مليون ريال سعودي (بما يعادل 83�78 مليون ريال عماني)، ويستحق 
السداد على 14 قسطًا متساويًا بمبلغ 60 مليون ريال سعودي (بما يعادل 5�98 مليون ريال عماني) لكل 

قسط اعتبارًا من �2019

الطيف الترددي - شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية

ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى 13

التنظيمية مبلغ 25�42 مليون ريال عماني (9102¸ 5�44 مليون ريال  Ì يتضمن المستحق إلى السلطات 
عماني) مستحق من الشركة إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت في سلطنة عمان عن ترخيص الهاتف النقال 
بند  تحت  مدرج  وهو   1202 فبراير  في  السداد  مستحق  عماني  ريال  مليون   05�21 الطيفي�  والتردد 
مستحقات إلى السلطات التنظيمية ومبلغ 20�21 مليون ريال عماني مستحق السداد في فبراير 2202 

وهو مدرج تحت بند إألتزامات غير متداولة�

Ì يتضمن المستحق إلى السلطات التنظيمية أيضًا مبلغ 245�597 مليون ريال سعودي (4�97 مليون ريال 
عماني) (9102¸ 429�609 مليون ريال سعودي (87�09 مليون ريال عماني) مستحق السداد من شركة 
االتصاالت المتنقلة السعوديةإلى وزارة المالية ومبلغ 78 مليون دوال أمريكي (23 مليون ريال عماني) 

مستحق السداد من شركة أثير لصالح الهيئة مقابل تجديد الترخيص الحالي�  
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تم اإلنتهاء من الربط الضريبي للشركة األم (سلطنة عمان) حتى السنة الضريبية �2016

فيما يتعلق بشركة أثير العراق، فإن أوامر الربط الضريبي للسنوات من 2004 إلى 2011 متنازع عليÄها وتخضع 
الربط  من  االنتهاء  تم   �(28 رقم  إيضاح  (أنظر  الضرائب")  ("هيئة  العراقية  للضرائب  العامة  الهيئة  لنظر  حاليًا 
الضريبي لسنة 2012 واعتبرت هيئة الضرائب أن المبالغ التقديرية المسددة من قبل أثير وقت تقديم اإلقرارات 
أثير  المقدرة من قبل  الدخل  الضرائب أن ضريبة  أنها نهائية� وفي مارس 2020، اعتبرت هيئة  الضريبية على 
بمبلغ 33�85 مليون دوالر أمريكي (12�667 مليون ريال عماني) لسنة 2013 على أنها نهائية أيضًا في مارس 

�2020 سددت أثير هذا المبلغ بالفعل�

خالل مايو 2020، تسلمت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية بمبلغ 68 مليون دوالر أمريكي (25�447 مليون 
ريال عماني) من هيئة الضرائب للسنوات من 2014 إلى �2018 وافقت أثير على سداد المبلغ على 11 قسًطا 
شهريًا باإلضافة إلى الفوائد� سجلت أثير مصاريف ضريبة الدخل لسنة 2019 استنادًا إلى تقديرها الذاتي وذلك 
بمراعاة النتائج األكثر ترجيًحا� ولم يتم استالم أي أمر تقدير حتى تاريخه� ترى اإلدارة أن لديÄها مخصصات كافية 

لاللتزامات المتعلقة بالتقديرات المتنازع عليÄها�
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 فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة¸

إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقّومة بالعمالت التالية¸

يتراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 31 ديسمبر 2020 من %0�855 إلى %7�09 (2019 - %2�22 إلى %18) سنويًا� 

إن الشركة األم ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن¸

الموحد  المستوى  على  واإلطفاء  واالستهالك  والضريبة  الفائدة  قبل  الربح  نسبة  إلى  القروض  صافي  نسبة   Ì
باستثناء مجموعة زين�

نسبة تغطية الفوائد�   Ì

 إن مجموعة زين ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن¸

نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء�  Ì

نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة المجمعة   Ì
المعدلة�

نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي األصول�  Ì

حقوق الملكية إلى إجمالي األصول  Ì

بنكي  إئتالف  أمريكي من  بمبلغ 800 مليون دوالر  الشركة األم في سنة 2017 على قرض ألجل  حصلت 
بغرض تمويل شراء أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة (مجموعة زين)� حولت الشركة األم مبلغ 435�225 
مليون دوالر أمريكي يمثل الحصة األجنبية للقرض ألجل إلى شركتها التابعة المملوكة بالكامل اوزتل القابضة 
المحدودة� تحتفظ الشركة األم بالمبلغ المتبقي وقدره 364�775 مليون دوالر أمريكي�  يسدد القرض ألجل 
على خمسة أقساط سنوية متساوية بمبلغ يمثل %15 من أصل المبلغ  ويسدد المبلغ المتبقي الذي يمثل 
%25 في نهاية فترة القرض ألجل� تم تحديد الفترة األولى للفائدة على هذا القرض بـ 8 أشهر من تاريخ 

السحب و3 أشهر بعد ذلك حتى تاريخ السداد�

في 22 أكتوبر 2019، أبرمت المجموعة تعديًال على فترة القرض تم بموجبها تمديد فترة القرض لسنتين مع 
اإلعفاء المقابل من سداد األقساط للسنوات 2019 و �2020 إعتبارًا من سنة 2021، يسدد القرض على 
أربعة أقساط سنوية بمبلغ 170 مليون دوالر أمريكي� تم أيضًا تخفيض هامش الربح على القرض ألجل إلى 
%2�55 من المعدل السابق وقدره %�2�90 وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9، لم يكن التعديل 
بمثابة تعديل جوهري في الشروط، وبالتالي فإن الفرق بين القيمة الدفترية لإللتزام قبل التعديل والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل والتي تصل إلى 6�606 مليون ريال عماني، تم إدراجه كربح في بيان 

الدخل في سنة �2019

معدل     بإستخدام  القرض  من  جزء  تغطية  تمت  عليÄها�  المستحوذ  األسهم  على  برهن  مضمون  القرض 
مبادلة الفائدة�

الشركة األم واوزتيل
قرض ألجل
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خالل السنة، قامت زين الكويت بـ¸

سحب قروض بمبلغ 85�351 مليون ريال عماني (13 ديسمبر 9102 – 3�243 مليون ريال عماني) من   Ì
التسهيالت الحالية والجديدة� ويتضمن ذلك¸

بمبلغ 007  متجدد  إئتماني  تسهيل  من  عماني)  ريال  مليون   36�311) أمريكي  مليون دوالر  مبلغ 003    -
مليون دوالر أمريكي�

مبلغ 001 مليون دوالر أمريكي (78�73 مليون ريال عماني) من تسهيل إئتماني متجدد بمبلغ 001 مليون    -
دوالر أمريكي�

عماني)�  ريال  مليون   56�293  –  9102 ديسمبر   13) عماني  ريال  مليون   20�481 بمبلغ  قروض  سداد   Ì
ويتضمن ذلك¸

بمبلغ 007  متجدد  إئتماني  تسهيل  من  عماني)  ريال  مليون   62�211) أمريكي  مليون دوالر  مبلغ 003    -
مليون دوالر أمريكي�

مبلغ 967�03 مليون دوالر أمريكي (15�11 مليون ريال عماني) من تسهيل قرض طويل األجل بمبلغ 002    -
مليون دوالر أمريكي�

مبلغ 562�42 مليون دوالر أمريكي (80�9 مليون ريال عماني) من تسهيل قرض طويل األجل بمبلغ 002    -
مليون دوالر أمريكي�

مبلغ 06�12 مليون دوالر أمريكي (80�8 مليون ريال عماني) من تسهيل قرض طويل األجل بمبلغ 002    -
مليون دوالر أمريكي�

مبلغ 6�42 مليون ريال عماني من تسهيل قرض قصير األجل بمبلغ 6�42 مليون ريال عماني�   -

شركة اإلتصاالت المتنقلة – زين الكويت

 4�844  ¸9102 ديسمبر   13) عماني)  ريال  مليون   57�851) سعودي  ريال  مليون   195�1 وقدره  مبلغ   ¬1
مليون ريال عماني) كتسهيل مرابحة مشترك تم الحصول عليه من ائتالف بنكي� 

في سبتمبر 0202، أبرمت زين السعودية اتفاقية تعديل ("االتفاقية") مع ائتالف المقرضين بغرض إعادة   Ì
الرأسمالية  باالستثمارات  يتعلق  فيما  إضافي  تمويل  على  والحصول  القائمة  المرابحة  تسهيالت  تمويل 
المستقبلية� إن تسهيل المرابحة القائم الذي تم إعادة تمويله في يونيو 8102 كان بمبلغ وقدره 009�5 

مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تسهيل رأسمال عامل�

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

الوطني  البنك  من  عماني  ريال  مليون   2�179 قدره  مستحق  رصيد  من  األجل  طويلة  القروض  تتكون 
العماني، ويسدد على 16 قسط ربع سنوي إعتبارًا من 30 سبتمبر �2017 القرض غير مضمون�

من  عماني)  ريال  مليون   14�9) أمريكي  دوالر  مليون   38�7 قدره  مستحق  برصيد  متوقع   إئتماني  قرض 
بمعدل  فائدة  التسهيل  يحمل  غير مضمون�  القرض  رأسمالية�  تمويل شراء معدات  بغرض  بنكي  إئتالف 

%2�28 سنويًا وقد تم إستخدام الشرائح التالية¸

Ì  الشريحة األولى برصيد مستحق قدره 9�11 مليون دوالر أمريكي (85�4 مليون ريال عماني) يسدد على 
أقساط نصف سنوية تبدأ من نوفمبر �8102

Ì  الشريحة الثانية برصيد مستحق قدره 4�01 مليون دوالر أمريكي (710�4 مليون ريال عماني) يسدد على 
أقساط نصف سنوية تبدأ من مايو �9102

Ì  الشريحة الثالثة برصيد مستحق قدره 3�71 مليون دوالر أمريكي (256�6 مليون ريال عماني) يسدد على 
أقساط نصف سنوية تبدأ من مايو �9102 

قروض أخرى طويلة األجل

السندات المصدرة منفذة بالدوالر األمريكي، وهي مدرجة في بورصة ايرلندا وتتكون من الشرائح التالية¸

Ì  شريحة 5�5 سنوات بمبلغ 006 مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة 36�5% سنويًا� السندات مستحقة 
السداد في سنة �3202 معدل الفائدة الفعلي للسند هو 50�6% سنويًا� القيمة العادلة للسند هي 

4�536 مليون دوالر أمريكي (9102¸ 8�436 مليون دوالر أمريكي)�

Ì  شريحة 01 سنوات بمبلغ 009 مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة 36�6% سنويًا� السندات مستحقة 
السداد في سنة �8202 معدل الفائدة الفعلي للسند هو 90�7% سنويًا� القيمة العادلة للسند هي 

5�769 مليون دوالر أمريكي (9102¸ 549 مليون دوالر أمريكي)�

مضمونة  وهي  زين  مجموعة  في  عليÄها  اإلستحواذ  تم  التي  األسهم  على  برهن  مضمونة  السندات    Ì
بواسطة الشركة األم�

سندات
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قروض طويلة األجل تشمل¸

مبلغ وقدره 95 مليون دوالر أمريكي (35�54 مليون ريال عماني) (31 ديسمبر 2019 – ال شي) كقرض ألجل 
تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في �2025

أثير

قروض طويلة األجل تشمل¸

مبلغ وقدره 59 مليون دوالر أمريكي (55�53 مليون ريال عماني) (13 ديسمبر 9102 – 001 مليون دوالر   Ì
ويستحق  تجاري  بنك  من  عليه  الحصول  تم  كقرض ألجل  عماني)  ريال  مليون   5�73 يعادل  بما  أمريكي 

السداد في 71 ديسمبر �4202
مبلغ وقدره 501 مليون دوالر أمريكي (3�93 مليون ريال عماني) (13 ديسمبر 9102 – 501 مليون دوالر   Ì
ويستحق  تجاري  بنك  من  عليه  الحصول  تم  كقرض ألجل  عماني)  ريال  مليون   4�93 يعادل  بما  أمريكي 

السداد في 03 يونيو �3202
مبلغ وقدره 05 مليون دوالر أمريكي (17�81 مليون ريال عماني) (13 ديسمبر 9102 – 05 مليون دوالر   Ì
ويستحق  تجاري  بنك  من  عليه  الحصول  تم  كقرض ألجل  عماني)  ريال  مليون   7�81 يعادل  بما  أمريكي 

السداد في 9 أبريل �1202
 –  9102 ديسمبر   13) عماني)  ريال  مليون   394�73) أمريكي  دوالر  مليون   454�321 وقدره  مبلغ   Ì
719�051 مليون دوالر أمريكي بما يعادل 823�65 مليون ريال عماني) كقرض ألجل تم الحصول عليه من 

مؤسسة مالية ويستحق السداد في 13 مايو �5202
مبلغ وقدره 051 مليون دوالر أمريكي (31�65 مليون ريال عماني) (13 ديسمبر 9102 – 051 مليون   Ì
دوالر أمريكي بما يعادل 589�55 مليون ريال عماني) كتسهيل إئتماني متجدد تم الحصول عليه من بنك 

تجاري ويستحق السداد في 71 ديسمبر �2202
ريال عماني) (31 ديسمبر 2019 –  ال شيء)        (مبلغ وقدره 100 مليون دوالر أمريكي (37�42 مليون   Ì

    كقرض ألجل الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في 31 يوليو �2023

تعهدت الشركة بضمان هذه التسهيالت والتي تحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل 
الليبور لثالثة أشهر

زين األردن اإلتفاقية¯
تتضمن إجمالي تسهيل مرابحة بمبلغ 000�6 مليون ريال سعودي (64�406 مليون ريال عماني) يتكون   Ì
من 088�4 مليار ريال سعودي وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بمبلغ 021�1 مليار ريال سعودي (21�0 
مليار ريال عماني) إلعادة تمويل تسهيل المرابحة القائم بمبلغ 84�3 مليار ريال سعودي (53�0 مليار ريال 

عماني) ورصيد مخصص لبعض األغراض التجارية المستقبلية�

تتضمن تسهيل رأسمال عامل متجدد بمبلغ 000�1 مليون ريال سعودي (47�001 مليون ريال عماني)   Ì
بالدوالر األمريكي  يتكون من 393�318 مليون ريال سعودي (49�18 مليون ريال عماني) وجزء مقوم 

بإجمالي مبلغ 706�681 مليون ريال سعودي (8�81 مليون ريال عماني)�

دفعة إلزامية بمبلغ 238�2 مليار ريال سعودي (282�0 مليار ريال عماني) عند إنجاز إصدار أسهم حقوق   Ì
األولوية بنجاح، والتي يمكن سحبها الحقًا�

نتج عن إعادة تمويل التسهيل القائم ربًحا بمبلغ 136 مليون ريال سعودي (13�6 مليون ريال عماني) وتم 
تقييمه، مقابل الربح أو الخسارة الناتجة عن التعديل، بشكل منفصل عن حدود التمويل اإلضافية التي تم 

الحصول عليÄها� نشأ الربح الناتج عن التعديل مما يلي¸

تخفيض معدل الفائدة المتغير المطبق بهامش ربح فوق معدل السيبور ومعدل الليبور�  Ì

أربعة  على  القرض  سداد  يستحق   �5202 سبتمبر  إلى   3202 يونيو  من  القرض  استحقاق  أجل  تمديد   Ì
بعد              وتنتهي  السريان  تاريخ  من  اعتباًرا  شهًرا   42 بعد  تبدأ  شهًرا،   21 منها  كل  مدة  متساوية  أقساط 

06 شهًرا اعتباًرا من تاريخ السريان�

تقييم التدفقات النقدية بموجب شروط السداد غير المؤكدة والدفع المسبق اإللزامي في حال االنتهاء   Ì
التعديل  تاريخ  في  وذلك  الحًقا  قرض  سحب  على  والقدرة  بنجاح  األولوية  حقوق  أسهم  إصدار  من 

باستخدام السيناريو األكثر ترجيًحا�

يظل تسهيل المرابحة مضمونًا بشكل جزئي بكفالة من الشركة ورهن الشركة وبعض حصص المساهمين 
المؤسسين في زين السعودية والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة� بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، 
يجوز لزين السعودية أن تعلن عن توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو عينية للمساهمين شريطة التزام 

زين السعودية بكافة التزاماتها بموجب هذه االتفاقية�

تم التحوط لجزء من القرض المشترك أعاله من خالل عقد مبادلة معدل ربح�

مبلغ وقدره 542�2 مليون ريال سعودي (422 مليون ريال عماني) من اتفاقية تسهيل مرابحة مشترك   ¬2
لسنة  بالتجديد  خيار  على  وتنطوي  سنتين  ومدتها  بنكي  ائتالف  من   9102 يونيو  في  موقعة  ثانوي 

إضافية� إن هذا التسهيل مكفول بالكامل بضمان من قبل الشركة�
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إلتزامات إيجار إلتزامات غير متداولة أخرى 16 17

خالل سنة 2013، أبرمت زين السعودية اتفاًقا مع وزارة المالية بالسعودية لتأجيل سداد المبالغ المستحقة 
عليÄها حتى �2021 سيتم سداد هذه المبالغ على 7 أقساط ابتداًء من يونيو �2021 ُأدرج الجزء المتداول من 

هذه الذمم الدائنة ضمن بند "ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى"�
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تحليل فترات إستحقاق إلتزامات اإليجار مبين في إيضاح 29 حول البيانات المالية الموحدة� 

تراوح المتوسط المرجع لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامات عقد إيجار من %3�5 إلى 
%21 (2019¸ %3�5 إلى 21%)�

القيم الدفترية إللتزامات إيجار المجموعة منفذة بالعمالت التالية¸



رأس المال واالحتياطيات 18 

هذا  لحساب  السنة  أرباح  من   10% سنويًا  تخصص   ،2019 لسنة  الُعماني  التجارية  الشركات  لقانون  وفقًا 
هذا  للشركة�  المدفوع  المال  رأس  قيمة  ثلث  األقل  على  يساوي  المتراكم  رصيده  يصبح  حتى  االحتياطي 
االحتياطي غير قابل للتوزيÄع� حيث أن اإلحتياطي يساوي ثلث رأس المال المدفوع، بالتالي فقد قامت الشركة 

بإيقاف التحويل�

رأس المال ( بقيمة إسمية 0�100 ريال عماني للسهم الواحد

مساهمي الشركة الذين يملكون نسبة ال تقل عن %10 من أسهم الشركة في تاريخ التقرير كما يلي¸

االحتياطي القانوني

هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيÄع ويمثل القيمة العادلة التي تزيد عن المبلغ المدفوع مقابل ترخيص الهاتف 
المحمول، والذي إنتهى في فبراير �2019

احتياطي رأس المال

يمثل هذا االحتياطي بشكل رئيسي خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من مجموعة زين وزين السودان 
وزين جنوب السودان�

احتياطي تحويل العمالت األجنبية

اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 المنعقدة بتاريخ 10 
مايو 2020 توزيعات أرباح نقدية بواقع 55 بيسة لكل سهم لسنة 2019 (31 ديسمبر 2018 - 50 بيسة)�

توزيعات – 2019

المساهمين، بواقع 55 بيسة لكل  بإجراء توزيعات نقدية، ويخضع هذا األمر لموافقة  أوصى مجلس اإلدارة 
سهم (2019 – 55 بيسة لكل سهم) على المساهمين المسجلين وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة 

من الجهات الرقابية�

توزيعات مقترحة

يتضمن هذا البند بشكل رئيسي خسارة احتياطيات التحوط بمبلغ 10�6 مليون ريال عماني (2019¸ 2�8 مليون 
ريال عماني)�

احتياطيات أخرى

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

هذا الحساب� 

االحتياطي االختياري

تدرج الزيادة في تقييم تراخيص الشركة األم على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتصاالت في سنة 2004 
ضمن حقوق الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيÄع� 

مساهمة رأسمالية  
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اإليرادات 19 

المعاملة  سعر  عن  باإلفصاح  المجموعة  تقم  لم   ،15 رقم  الدولية  المالية  التقارير  معيار  به  يسمح  لما  وفقًا 
القيمة  مع  مباشرة  تتطابق  رئيسي  بشكل  خدمات  تقدم  ألنها  نظرًا  المتبقية،  األداء  اللتزامات  المخصص 

المحولة للعميل�

يتضمن هذا البند تكاليف موظفين بقيمة 222�1 مليون ريال عماني 
(2019 – 232�4 مليون ريال عماني)� 

تتضمن اإليرادات األخرى لسنة 2019 غالبًا إسترداد فائض مستحقات 
بمبلغ 55�7 مليون ريال عماني� 

تمثل تكاليف التقاعد المبكر المدفوعة للموظفين في الشركة األم الذين تقاعدوا مبكًرا بموجب قرار حكومي� 

مصاريف تشغيلية وإدارية

إيرادات اإلستثمارات 

تكاليف التقاعد المبكر

إيرادات أخرى

فيما يلي إجمالي اإليرادات المفصلة بحسب قطاعات الخدمات الرئيسية¸

20
معلومات عن اإليرادات المفصلة 

أرصدة العقد

21

22

أصول العقد
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تتمثل في ضريبة الدخل وضرائب أخرى للشركة األم وشركات تابعة لمجموعة زين والضرائب المحجوزة 
من المنبع�

تعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات المتعلقة بها� بغض 
النظر عن عملياتها في سلطنة عمان، تعمل الشركة من خالل مجموعة زين في 8 دول� ويشكل ذلك أساس 

القطاعات الجغرافية�

واألردن  والكويت  عمان  سلطنة  في  اإلتصاالت  عمليات  المجموعة  حددت  اإلفصاح،  معايير  إلى  استنادًا 
والسودان والعراق والبحرين والمملكة العربية السعودية كأساس لإلفصاح عن معلومات القطاع�

إن معدل الضريبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضريبة يتراوح من %7 إلى %26 (2019¸ %7 إلى 
%26) ، بينما يتراوح معدل ضريبة الدخل الفعلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 من %15 إلى 28% 
األرباح  تعديل  تم  للسنة،  للضريبة  الخاضعة  األعمال  نتائج  تحديد  لغرض   �(33% إلى   15% من   ¸2019)
المحاسبية لألغراض الضريبية� وتعتمد التعديالت على الفهم الحالي للقوانين واللوائح والممارسات السائدة 

في النطاق القضائي لكل شركة من الشركات التابعة الخارجية�

مصاريف ضريبة الدخل وضرائب أخرى

معلومات القطاع

ربحية السهم 23

25

24
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القائمة خالل  المرجح لعدد األسهم  المتوسط  بناًء على  تحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة 
السنة كما يلي¸
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غير  أقلية  حصص  فيÄها  تمتلك  والتي  زين  لمجموعة  التابعة  للشركات  المالية  المعلومات  ملخص  إن 
جوهرية مبين أدناه

شركات تابعة تمتلك في�ها حصص أقلية غير جوهرية
دخلت المجموعة في معامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط معتمدة من قبل إدارة الشركة� إن 

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي¸

تمتلك حكومة سلطنة عمان (الحكومة) 51٪ (2019¸ 51٪) من أسهم الشركة� طبقت الشركة اإلعفاءات 
الحكومة  مع  بالمعامالت  المتعلقة   - الصلة  ذات  األطراف   ¸24 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  في  الواردة 
والكيانات األخرى التي تسيطر عليÄها الحكومة أو تسيطر عليÄها بشكل مشترك أو تمارس عليه الحكومة نفوذًا 
الخاصة  اإلفصاح  بمتطلبات  للوفاء  المعلومات،  بعض  باإلفصاح عن  الشركة  قامت  الصدد،  مؤثرًا� في هذا 

بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 24، في هذا اإليضاح�

تعامالت األطراف ذات العالقة



إرتباطات وإلتزامات طارئة ضرائب الدخل في العراق28
استلمت شركة أثير مطالبات ضرائب دخل إضافية للسنوات من 2004 إلى 2010 من الهيئة العامة للضرائب 
العراقية ("هيئة الضرائب")� وفي نوفمبر 2016، أبرمت شركة أثير اتفاقية مع وزارة المالية العراقية حصلت 
أثير بموجبها على الحق في تقديم اعتراضها على ضرائب الدخل اإلضافية التي طالبت بها هيئة الضرائب 
بمبلغ 244 مليون دوالر أمريكي (91�76 مليون ريال عماني) وقدمت الئحة اعتراض على المطالبة الضريبية� 
في 15 أكتوبر 2019، أصدرت لجنة الطعون التابعة لهيئة الضرائب قرارها بتخفيض مبلغ المطالبة إلى 88�8 
مليون دوالر أمريكي (34�19 مليون ريال عماني)� تمتلك هيئة الضرائب خيار الطعن على هذا القرار أمام 
محكمة التمييز خالل 15 يومًا من صدور قرار لجنة الطعون� انقضت فترة الطعن ولم تستلم أثير أي إشعار 
من محكمة التمييز أو هيئة الضرائب فيما يتعلق بالطعن على هذا القرار� طالبت أثير محكمة التمييز بتوجيه 
هيئة الضرائب إلرسال ملف الدعوى وما تزال في انتظار الرد� بناًء على تقرير الخبراء القانونيين، ترى أثير أن 

نتائج كافة الطعون ما تزال تخضع لتقدير محكمة التمييز وسيتم تسويتها لصالح أثير�

في مارس 2020، تسلمت أثير مطالبات ضرائب دخل إضافية بمبلغ 19�3 مليون دوالر أمريكي (7�22 مليون 
ريال عماني) و20 مليون دوالر أمريكي (7�484 مليون ريال عماني) من هيئة الضرائب للسنوات 2011 و
2012 على التوالي� وفي 12 مارس 2020، قدمت أثير اعتراضاتها على مطالبات ضرائب الدخل اإلضافية� 
المطالبة  هذه  تخضع   �2011 سنة  على  المقدم  االعتراض  الضرائب  هيئة  رفضت   ،2020 مارس   15 في 
لديÄها  أن  أثير  ترى  الضرائب�  لهيئة  التابعة  الطعون  لجنة  أمام  الطعن  إلجراءات  حالًيا  اإلضافية  الضريبية 
مخصصات كافية لتسوية هذا االلتزام في حال نشأته� وفي 16 مارس 2020، وافقت هيئة الضرائب على 
االعتراض المقدم لسنة 2012 وألغت مطالبتها للضريبة اإلضافية ووافقت على مبلغ الضريبة المقدر من 

قبل أثير لسنة 2012 باعتباره تقدير نهائي�

ال يتضمن الجدول أعاله ضماًنا بمبلغ 40 مليون دوالر أمريكي (14�9 مليون ريال عماني) مقدم ضمن اتفاقية 
إدارة الشبكة المبرمة في لبنان (إيضاح رقم 3) إذ أن االلتزامات المرتبطة به لم تعد سارية منذ انتهاء مدة 

اتفاقية اإلدارة (منذ 31 ديسمبر 2019) وفًقا لشروط وأحكام االتفاقية�

قامت الشركة بمنح ضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية بمبلغ 9 مليون ريال عماني (2019 – 9 مليون ريال 
عماني) ألحد مؤسسي زين السعودية� وترى الشركة أن الضمانات المقدمة من المساهم المؤسس لصالح 

البنك تغطي قيمة التسهيالت االئتمانية�

األتاوة في سلطنة عمان
إمكانية تطبيق حقوق  تنظيم االتصاالت يوضح  المالية 2020 خطاًبا من هيئة  السنة  الشركة خالل  تلقت 
الملكية على فئات معينة من إيرادات البيÄع بالجملة� مع توضيح أن هذه البنود معفاة من حق اإلتاوة اعتباًرا 
من عام 2020، طالبت الهيئة بدفع إتاوة على هذه اإليرادات للفترات من 2013 إلى �2019 بناًء على الرأي 
القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة لشروط ترخيص الشركة األم ، تعتقد اإلدارة أن مبلغ اإلتاوة اإلضافي 

غير مستحق الدفع�
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عوامل المخاطر المالية
ومخاطر  السوق  مخاطر  ضمنها  من  عدة  مالية  لمخاطر  يعرضها  المالية  لألدوات  المجموعة  استخدام  إن 
اإلجراءات  باتخاذ  وتقوم  باستمرار  للمخاطر  تعرضها  بمراجعة  المجموعة  تقوم  السيولة�  ومخاطر  االئتمان 
الالزمة لتحدها لمستويات مقبولة� يتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة إلعداد واإلشراف على اإلطار 
المخاطر  إدارة  أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات  المجموعة� كما  المخاطر لدى  العام إلدارة 
المخاطر  إدارة  سياسات  إعداد  تم  المجموعة�  في  األخرى  التشغيلية  الوحدات  مع  بالتعاون  ومراقبتها 
مخاطر  وضوابط  حدود  ووضع  وتحليلها،  المجموعة  تواجه  التي  المخاطر  على  التعرف  بهدف  بالمجموعة 
مالئمة، ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالحدود الموضوعة� وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر 
المجموعة  إن  المجموعة�  أنشطة  السوق وفي  التي تحدث في ظروف  التغيرات  لتعكس  بشكل منتظم 
تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديÄها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يدرك 
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 
وإدارة  الداخلي  التدقيق  قسم  يقوم  المجموعة�  تواجهها  التي  المخاطر  يخص  فيما  المخاطر  إدارة  إطار 

المخاطر بالمجموعة بمساعدة لجنة مجلس اإلدارة في دورها الرقابي� 

المخاطر الهامة التي تتعرض لها المجموعة مبينة أدناه¸                                                                                                                    

(أ) مخاطر السوق 
(1) مخاطر صرف العمالت األجنبية 

تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات 
في أسعار صرف العمالت األجنبية� المجموعة معرضة لمخاطرصرف العمالت األجنبية الناتجة عن التعرض 
التجارية  المعامالت  من  األجنبية  العمالت  مخاطر  تنشأ  األمريكي�  للدوالر  بالنسبة  لعمالت عدة ال سيما 

المستقبلية واألصول واإللتزامات المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات األجنبية�

قامت إدارة المجموعة بوضع سياسة تتطلب من شركات المجموعة إدارة مخاطر العمالت األجنبية الخاصة 
التجارية  المعامالت  تتم  عندما  األجنبية  العمالت  صرف  مخاطر  تنشأ  الرئيسية�  العمالت  مقابل  بها 

المستقبلية أو يتم االعتراف باألصول واإللتزامات بعملة ليست العملة الرئيسية للشركة�

تتعرض المجموعة بشكل أساسي لمخاطر العمالت األجنبية كنتيجة ألرباح / خسائر ترجمة أصول وإلتزامات 
أخرى  دائنة  وأرصدة  دائنة  وذمم  أخرى  مدينة  وأرصدة  مدينة  ذمم  مثل  من  األجنبية  بالعمالت  مقومة 
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¸ 

شركة بيال – األردن
إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 53�76 مليون ريال عماني (31 ديسمبر 2019 - 
هذه  نتيجة  تصب  أن  المجموعة  تتوقع  القانونيين،  الخبراء  تقرير  على  وبناًء  عماني)�  ريال  مليون   41�74
اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال� رفعت شركة بيال دعاوى قضائية ضد مطالبة السلطة الرقابية 
بمبلغ 11�77 مليون ريال عماني (31 ديسمبر 2019 – 11�77 مليون ريال عماني كويتي) عن السنوات من 
2002 إلى 2005 على أساس أن شركة بيال قامت فعليًا وفي وقت سابق بدفع المبالغ المترتبة عليÄها عن 
اإلجراءات  هذه  نتيجة  تصب  أن  المجموعة  تتوقع  القانونيين،  خبرائها  تقرير  على  وبناًء  السنوات�  تلك 
الرقابية  القانونية ضد السلطات  باتخاذ اإلجراءات  بيال  القانونية في مصلحة شركة بيال� كما قامت شركة 
 31) عماني  ريال  مليون   11�91 قيمتها  والبالغة  بالزيادة  المدفوعة  الترخيص  رسوم  باسترداد  مطالبًة 
ديسمبر 2019 – 11�92 مليون ريال عماني) عن سنوات سابقة� ال يمكن تقدير نتائج األمر المذكور أعاله 
النواحي  من  وغيرها  والرقابية  القانونية  الجوانب  من  العديد  على  تعتمد  ألنها  نظرًا  المرحلة،  هذه  في 

التقنية�

باإلضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات القضائية� 
وبناًء على المعلومات المتوفرة حاليًا وبعد استشارة الخبراء القانونيين، ترى إدارة المجموعة أنه من غير 

المرجح أن ينتج عن هذه األمور أثر سلبي هام على المركز أو األداء المالي الموحد للمجموعة�

تم تصنيف األصول المالية للمجموعة كاآلتي¸   

تلك  " غير  أنها  المالية كما في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019 على  اإللتزامات  تم تصنيف جميÄع 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر"�

إدارة المخاطر المالية  29

145 التقرير السنوي 2020



مخاطر االئتمان
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 
وأصول  األخرى  المدينة  واألرصدة  التجاريون  والمدينون  األجل  قصيرة  بإشعارات  والودائع  الثابتة  البنكية 

العقد والقروض لشركات شقيقة� 

والودائع  الثابتة  الودائع  إيداع  طريق  عن  البنكية  األرصدة  على  االئتمان  مخاطر  بإدارة  المجموعة  تقوم 
بإشعارات قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية ذات جدارة ائتمانية عالية� إن مخاطر االئتمان فيمـا يتعلق 
بالمدينين التجاريين وأصول العقد محدودة نتيجة توزعها بين عدد كبير من العمالء� تدير المجموعة مخاطر 
السترداد  متخصصة  تحصيل  بشركات  واالستعانة  باستمرار  مراقبتها  خالل  من  للعمالء  بالنسبة  االئتمان 
بالموزعين ومشغلي خدمات  المتعلقة  االئتمان  إن مخاطر  استحقاقها�  تاريخ  انقضى  التي  القائمة  المبالغ 
التجوال والربط البيني والمستحق من شركات شقيقة وأخرى المتضمنة أطراف أخرى تصدر المجموعة نيابة 
عنهم ضمانات مالية يتم إدارتها من خالل التقييم الدوري لجدارتها االئتمانية أو الحصول على ضمانات بنكية 

في حاالت محددة�

قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
إلى  استنادًا  القيمة  مراحل" إلنخفاض  "ثالث  نموذجا مكونًا من   9 رقم  الدولية  المالية  التقارير  يوفر معيار 
التغيرات في الجودة اإلئتمانية منذ التحقق األولي بحيث يتم تصنيف األداة المالية التي لم تنخفض جدراتها 
اإلئتمانية ضمن المرحلة �1 في حال تحديد وجود زيادة ملحوظة في المخاطر اإلئتمانية منذ التحقق األولي، 
يتم نقل األداة المالية إلى المرحلة 2 ولكن ال يتم إعتبارها كمنخفضة الجدارة اإلئتمانية، وفي حال انخفضت 

الجدارة اإلئتمانية لألداة المالية، يتم نقلها إلى المرحلة �3                             

الزيادة الملحوظة في مخاطر اإلئتمان
إلى  المجموعة  تستند  المبدئي،  التحقق  منذ  كبير  بشكل  التعثر  مخاطر  تزايدت  إذا  ما  تحديد  سبيل  في 
للمجموعة  السابقة  التجارب  والتحليالت على أساس  المساندة  والمؤشرات  والنوعية  الكمية  المعلومات 
وتقييم خبراء مخاطر االئتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية� إن معايير تحديد وجود زيادة ملحوظة 
في المخاطر اإلئتمانية ال تنطبق على العمالء والموزعين واألرصدة التجارية المدينة المستحقة على التجوال 
الخسارة  مخصص  استخدام  يتطلب  الذي  المبسط  المنهج  تستخدم  المجموعة  ألن  نظرًا  البيني  والربط 

المتوقعة خالل عمر األداة�

بالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك تلجأ المجموعة إلى إعفاء المخاطر اإلئتمانية المتدنية وفقًا لما هو 
مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 استنادًا إلى درجات التصنيف من قبل مؤسسات 
التقييم اإلئتماني الخارجي� في حال تصنيف األداة المالية بأقل من (-BBB) التصنيف اإلئتماني المرتفع كما 

في تاريخ التقرير، فأن المجموعة تعتبر ذلك كزيادة ملحوظة في المخاطر اإلئتمانية

واستجابة لإلصدارات، أعدت المجموعة برنامج انتقالي لمعدل الليبور يتضمن مصادر العمل التالية¸ إدارة 
الرئيس  لحوكمة  البرنامج  يخضع  والنظم�  والمحاسبية  القانونية  والجوانب  والخزينة  والضرائب  المخاطر 
التنفيذي للشؤون المالية الذي يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة� يÄهدف البرنامج إلى فهم وإدراك طبيعة 
إلى  إتمام االنتقال  للتمكن من  الليبور ضمن مجال األعمال وإعداد وتقديم خطة عمل  االنكشاف لمعدل 
إلى االنتهاء من عملية االنتقال والخطط  المجموعة  تطبيق معدالت معيارية بدلية بشكل يسير� تهدف 

االحتياطية بنهاية النصف األول من �2021

ال تتضمن أي من العقود الحالية المرتبطة بمعدل الليبور بالدوالر األمريكي والخاصة بالمجموعة أي مخصص 
احتياطي مناسب وكاٍف مقابل التوقف عن استخدام معدل الفائدة المعياري المرجعي� تعكف مجموعات 
العمل المختلفة في مجال األعمال على إعداد إطار احتياطي لألدوات ومعدالت الليبور المختلفة، وتراقب 

المجموعة عن كثب هذه المساعي وستعمل على تطبيق نتائجها، حسب االقتضاء�

لتعديل  البنك  المجموعة في مناقشات مع  المتغيرة، شرعت  المعدالت  المجموعة ذات  لديون  بالنسبة 
القروض البنكية المقومة بالدوالر األمريكي / الريال السعودي كي يتغير معدل الفائدة المعياري المرجعي 

إلى معدل سوفر� تهدف المجموعة إلى االنتهاء من هذه التعديالت في الربع الثاني من �2021

ُيرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 30 لمزيد من التفاصيل حول أدوات التحوط والبنود المتحوط لها في نطاق 
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بسبب إصالح معدل الفائدة المعياري من حيث نوع 

التحوط� إن شروط البنود المحددة المتحوط لها تطابق شروط أدوات التحوط المقابلة�

المالية رقم 9 حتى تنتهي حالة عدم  للتقارير  الدولي  المعيار  التعديالت على  ستواصل المجموعة تطبيق 
التأكد الناتجة عن إصالحات معدل الفائدة المعياري فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية المعنية 
عقود  تعديل  يتم  حتى  تنتهي  لن  التأكد  عدم  حالة  أن  المجموعة  افترضت  المجموعة�  لها  تتعرض  التي 
المجموعة المستندة إلى معدالت الليبور بحيث تحدد تاريخ استبدال معدل الفائدة المعياري والتدفقات 
النقدية لمعدل الفائدة المعياري البديل وتسوية الفرق الهامشي ذي الصلة� وسيعتمد ذلك بشكل جزئي 
مع  التفاوض  على  عالوة  المجموعة  عقود  إلى  إضافتها  سيتم  التي  االحتياطي  اإلطار  بنود  إصدار  على 

المقرضين وحاملي السندات�
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التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر معدالت الفائدة  
المستقبلية لألداة  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  الفائدة في مخاطر تقلب  تتمثل مخاطر معدالت 

المالية نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة السوقية�

المدرجة  البنكية  والقروض  األجل  قصيرة  الودائع  من  للمجموعة  بالنسبة  الفائدة  معدالت  مخاطر  تنشأ 
بالتكلفة المطفأة� إن القروض الصادرة بمعدالت فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة 
التدفقات النقدية� وكانت قروض المجموعة ذات معدالت الفائدة المتغيرة مقومة بشكل رئيسي بالدوالر 

األمريكي�

بوضع  المجموعة  وتقوم  دوري�  بشكل  الفائدة  معدالت  لمخاطر  تعرضها  مدى  بتحليل  المجموعة  تقوم 
سيناريوهات عدة مع األخذ بعين االعتبار إعادة التمويل، تجديد المراكز الحالية والتمويل البديل� بناًء على 
الفائدة  معدل  لتحول  المجمع  الدخل  بيان  على  األثر  باحتساب  المجموعة  تقوم  السيناريوهات،  هذه 
هذه  تعمل  العمالت�  لجميÄع  واحد  متغير  فائدة  معدل  استخدام  يتم  افتراض  كل  وفي  المحدد� 
السيناريوهات فقط لإللتزامات التي تمثل المراكز الرئيسية المحملة بالفائدة� تقوم المجموعة بإدارة مخاطر 
معدالت الفائدة من خالل مراقبة تحركات معدالت الفائدة واستخدام مبادالت معدالت الفائدة للتحوط 
الفائدة  لتتماشى مع معدالت  بانتظام  التحوط  أنشطة  تقييم  يتم  الفائدة�  لمخاطر معدالت  التعرض  من 

وقابلية المخاطرة المحددة، مما يضمن تطبيق استراتيجيات التحوط األكثر فعالية من حيث التكلفة�

كما في 31 ديسمبر 2020، إذا تغيرت معدالت الفائدة في ذلك التاريخ باالرتفاع أو االنخفاض50 بيسة، مع 
ثبات جميÄع المتغيرات األخرى، فإن ربح السنة الموحد سيتأثر باالرتفاع أو االنخفاض بمبلغ 7�32 مليون ريال 

عماني (2019 – 8�6 مليون ريال عماني)�

إصالحات معدل الفائدة المعياري

لدى المجموعة انكشاف على معدل الفائدة المعياري التالي ضمن عالقات محاسبة التحوط الخاصة بها، 
والتي تخضع إلصالح معدل الفائدة المعياري¸ معدل الليبور بالدوالر األمريكي� كما هو مبين في إيضاح رقم 
ذات  السعودي  والريال  األمريكي  بالدوالر  المقومة  الصادرة  الديون  لها  المتحوط  البنود  تتضمن   ،15

المعدالت المتغيرة�

تراقب المجموعة عن كثب ظروف السوق والمخرجات التي توصلت إليÄها مجموعات العمل المختلفة في 
ما  ويتضمن ذلك  الجديدة�  المعيارية  الفائدة  لتطبيق معدالت  االنتقال  تدير عملية  والتي  األعمال  مجال 
أصدرته الجهات الرقابية لمعدل الليبور� أوضحت الجهات الرقابية أنه بنهاية سنة 2021 لن تلجأ إلى إقناع 

البنوك أو إجبارها على تقديم معدالت الليبور�

عملة

مؤشرات السوق

يمكن أن يزيد أو يقل ربح السنة كنتيجة ألرباح أو خسائر األوراق المالية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل 
المصنفة المالية  األوراق  خسائر  أو  ألرباح  كنتيجة  الملكية  حقوق  تقل  أو  تزيد  وقد  الخسائر"�  أو  األرباح 

"كمتاحة للبيÄع"�

مخاطر أسعار األسهم 
تتمثل في مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية لألسهم سواء نتجت 
هذه التغيرات عن عوامل معينة بالنسبة ألداة فردية أو الجهة المصدرة أو العوامل التي تؤثر على جميÄع 
األدوات المتداولة في السوق� تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم بسبب االستثمارات التي تحتفظ 
اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  إما  الموحد  المالي  المركز  بيان  في  بتصنيفها  وتقوم  المجموعة  بها 
أسعار  تغير  لمخاطر  المجموعة  تتعرض  ال  الخسائر�  أو  األرباح  العادلة من خالل  وبالقيمة  األخرى  الشاملة 
السلع� لغرض إدارة مخاطر تقلبات األسعار الناجمة عن االستثمارات في األسهم، تقوم المجموعة بتنويÄع 

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 األرباح أو 
الخسائر" واألثر على بيان حقوق الملكية ألدوات حقوق الملكية المصنفة "كمتاحة للبيÄع" نتيجة االرتفاع / 

االنخفاض بواقع %5 في مؤشر سوق األسهم ، مع ثبات جميÄع المتغيرات األخرى هو كاآلتي¸
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يتم التحديد بأن األداة المالية تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إذا¸

تضمنت األداة المالية مستوى منخفض من مخاطر التعثر في السداد،  Ì

كان للمدين قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب، و  Ì

كان يحتمل، ولكن ليس بالضرورة، أن تقلل التغيرات العكسية في الظروف االقتصادية وظروف األعمال   Ì
في األجل الطويل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي�

إئتماني  تصنيف  األصل  لذلك  يكون  عندما  منخفضة  إتئمانية  قيمة  ذو  المالي  األصل  أن  المجموعة  تعتبر 
خارجي "درجة إستثمار" وفقًا للتعريف السائد دوليًا ، أو إذا لم يكن التصنيف الخارجي متوفرًا ، يكون لألصل 
تصنيف داخلي "غير متعثر"� مصطلح "غير متعثر" يعني أن للطرف المقابل مركز مالي قوي وال توجد مبالغ 

فات موعد إستحقاقها�

األصول ذات قيمة إئتمانية منخفضة
تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعرض للتعثر في السداد عندما يكون من المرجح عدم قيام المقترض 
التحصيل  بالكامل، ويكون هناك شكوك جوهرية حول إمكانية  إلتزاماته اإلئتمانية تجاه المجموعة  بسداد 

بشكل كامل، أو أن العميل قد تأخر عن السداد ألكثر من 90 يوًما�

تجمي�ع المعلومات المستقبلية
تقوم المجموعة بتجميÄع المعلومات المستقبلية لغرض تقييم كل من ارتفاع مخاطر االئتمان بصورة ملحوظة 
لألداة منذ التحقق المبدئي، وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة� أجرت المجموعة تحليل تاريخي وحددت 
المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة لكل محفظة� 
االقتصادية�  السيناريوهات  بين  االختالفات  لتحديد  الصلة  ذات  الكلي  االقتصاد  تعديالت  تطبيق  ويتم 
الكلي المستقبلية والتي لم يتم مراعاتها  المعقولة والمؤيدة لظروف االقتصاد  التقديرات  ويعكس ذلك 
عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة� إن إدراج المعلومات المستقبلية يؤدي إلى زيادة درجة الحكم 
المطلوبة لبيان كيفية تأثير التغيرات في هذه العوامل االقتصادية الكلية على الخسائر االئتمانية المتوقعة� 

ويتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بانتظام بما في ذلك توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية�
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مجمل  في  الزيادة  إلى  رئيسي  بشكل  ُيعزى  السنة  خالل  الخسارة  مخصص  في  الزيادة  صافي  إن 
االنكشافات التي انقضى أجل استحقاقها ألكثر من 90 يوًما�

تقوم المجموعة بشطب ذمم المدينين التجاريين في حال توافر معلومات تشير إلى أن المدين يواجه 
صعوبات مالية كبيرة وال يوجد دليل واقعي على اإلسترداد�

مخاطر السيولة
بإدارة  المجموعة  التمويل� تقوم  الوفاء بمتطلبات  المجموعة على  السيولة في عدم قدرة  تتمثل مخاطر 
مخاطر السيولة من خالل توفير النقد الالزم واألوراق المالية القابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل مبالغ 
كافية ومناسبة تحصل عليÄها المجموعة من تسهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على إقفال المراكز السوقية 
المستمرة  المراجعة  على  بناًء  القروض  أو  المال  رأس  بزيادة  الشركة  إدارة  مجلس  يقوم  قصيرة�  بمهلة 

لمتطلبات التمويل� 

لقد تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغيره من أشكال الدعم المالي لبعض شركاتها التابعة 
(أنظر إيضاح 3)� فيما عدا النقد واألرصدة البنكية المعادلة لمبلغ 53�47 مليون ريال عماني (2019 – 41�7 
النقد  كافة  فإن  ولبنان،  السودان  وجنوب  السودان  بعمالت  به  المحتفظ  والمقابل  عماني)  ريال  مليون 

واألرصدة البنكية األخرى محتفظ بها في عمالت قابلة للتحويل بسهولة�

الفترة  على  بناءًا  صلة  ذات  استحقاق  مجموعات  إلى  للمجموعة  المالية  اإللتزامات  أدناه  الجدول  يحلل 
المتبقية في بيان المركز المالي الموحد حتى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي� المبالغ المبينة في الجدول هي 
التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة� األرصدة المستحقة خالل 12 شهًرا مساوية ألرصدتها الدفترية 

، حيث إن تأثير الخصم ليس جوهريًا�

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 فيÄها 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 
قيمة  في  التغيرات  لقياس  األساس  وتمثل  المؤشر  أو  المرجعي  السعر  أو  المالية  األداة  تغطيه  الذي 

المشتقات المالية�

إن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية السنة المالية وال تعطي مؤشرًا 
بيانات  على  بناًء  العادلة  بالقيمة  المشتقات  عقود  كافة  تقييم  يتم  االئتمان�  مخاطر  أو  السوق  لمخاطر 

السوق التي يمكن مالحظتها�
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إن مبادالت معدالت الفائدة هي عبارة عن اتفاق تعاقدي بين طرفين لتبادل الفائدة استنادًا إلى القيمة 
االسمية في عملة معينة ولفترة زمنية محددة� تستخدم المجموعة مبادالت معدالت الفائدة للتحوط من 

فيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة¸مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة الناتجة عن القروض ذات الفائدة المتغيرة�

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 بإعتباره المدخل األكثر أهمية�

خالل السنة ، ال توجد تحويالت بين أي من مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة�

بلغ معدل المديونية كما في تواريخ بيان المركز المالي الموحد اآلتي¸

القيمة العادلة لألدوات المالية    32

من أهم أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال تأمين قدرة المجموعة على االستمرار في مزاولة نشاطها 
لتحقيق عوائد للمساهمين ومنافع لألطراف المعنية األخرى وتوفير التركيبة األفضل لرأس المال لتخفيض 
اتفاقيات  المالية في  الشروط  االعتبار  المجموعة في  تأخذ  المال،  رأس  إدارة  لغرض  المال�  رأس  تكاليف 
القروض المتعددة والتي تتطلب من المجموعة الحفاظ على مستويات محددة تتعلق بنسبة الدين إلى 

حقوق الملكية ومعدل المديونية�

األرباح  توزيعات  مبالغ  بتعديل  المجموعة  تقوم  قد  المال،  رأس  تركيبة  تعديل  أو  على  المحافظة  لغرض 
األصول  بيÄع  أو  جديدة  أسهم  إصدار  أو  للمساهمين  المال  رأس  على  العائد  أو  للمساهمين  المدفوعة 

لتخفيض الديون� 

يتم  والذي  المديونية  معدل  أساس  على  رأسمالها  المجموعة  تراقب  الصناعة،  في  نظرائها  مع  تماشيًا 
على  الدين  صافي  احتساب  يتم  المال�  رأس  إجمالي  على  المديونية  صافي  قسمة  أساس  على  احتسابه 
أساس إجمالي القروض ناقصًا النقد واألرصدة البنكية� في حين يتم احتساب إجمالي رأس المال كحقوق 

المساهمين كما تظهر في بيان المركز المالي المجمع، زائًدا صافي الديون� 

إدارة مخاطر رأس المال  31

150 التقرير السنوي 2020



توحيد المنشآت التي تمتلك فيÄها المجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت (سيطرة فعلية)

أنها تمتلك أقل من نصف  الرغم من  الشركة األم تسيطر على مجموعة زين على  إلى أن  توصلت اإلدارة 
حقوق التصويت للشركة التابعة بناًء على الحقوق المكتسبة بموجب الصفقة� راجعت اإلدارة 

أنه لن  إلى  يتعلق بحجمها وخلصت  المسيطرين اآلخرين فيما  للمساهمين  التصويت  حجم وتوزيÄع حقوق 
يكون من الممكن لهم التصرف بشكل جماعي للتغلب على الشركة األم في األمور الرئيسية في اجتماع 
اآلخر  المسيطر  للمساهم  التصويت  نمط  اإلدارة  راجعت   ، االستنتاج  إلى هذا  التوصل  أثناء  المساهمين� 
الذي يمتلك 24�6 ٪ من حقوق التصويت على أنها سلبية بطبيعتها بناًء على نمط تصويتهم في اجتماع 

المساهمين السابق� كما أجرت اإلدارة مناقشات مع المساهمين المسيطرين لتأكيد فهمهم

باإلضافة إلى ذلك ، تتمتع الشركة األم بأغلبية تمثيل في مجلس إدارة مجموعة زين مما يمنحها الحق في 
تعيين وإزالة وتحديد مكافآت اإلدارة المسؤولة عن توجيه األنشطة ذات الصلة لمجموعة زين� الشركة األم 
من خالل تمثيلها في مجلس اإلدارة لها الحق أيًضا في إدخال / تغيير أي معامالت مهمة لمجموعة زين 

لتحقيق أوجه التعاون المحتملة المستهدفة بموجب الصفقة لصالح المجموعة�

حقوق  من   50% من  أقل  تمتلك  أنها  من  الرغم  على  السعودية  زين  على  تسيطر  أنها  المجموعة  تعتبر 
التصويت� عند تقييم ما إذا كانت المجموعة تمتلك سيطرة فعلية، مارست اإلدارة أحكام هامة اشتملت 
على عدة عوامل منها على سبيل المثال كون المجموعة هي المساهم الرئيسي الوحيد في زين السعودية، 
والغالبية التي تمثلها في مجلس اإلدارة، وأنماط التصويت للمساهمين اآلخرين المسيطرين الخ� إذا كانت 
المجموعة قد خلصت إلى أن حصة الملكية غير كافية لتمكين المجموعة من السيطرة على زين السعودية، 
حقوق  طريقة  باستخدام  عنها  بالمحاسبة  قامت  قد  المجموعة  ولكانت  شقيقة  كشركة  صنفتها  لكانت 

الملكية المحاسبية�

تحديد التزامات األداء في عملية بي�ع باقة أجهزة وخدمات التركيب 
توفر المجموعة خدمات اتصاالت متنقلة يتم بيعها إما مستقلة أو مجمعة في باقة إلى جانب بيÄع أجهزة 
(هواتف) للعمالء� تستعين المجموعة بأحكام عند تحديد ما إذا كان يمكن تمييز األجهزة والخدمات بذاتها� 
وكون المجموعة تبيÄع بشكل منتظم كال من األجهزة والخدمات على أساس مستقل، فإن هذا األمر يشير 
إلى أنه يمكن للعميل االستفادة من هذه المنتجات كل على حدة� وبالتالي، خصصت المجموعة جزًءا من 

سعر المعاملة لألجهزة والخدمات على أساس أسعار البيÄع المستقلة النسبية�

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 
السودان  جنوب  مكتب  نشره  الذي  المستهلك  أسعار  مؤشر  إلى  أدناه  والمبينة  السودان  جنوب  زين 

لإلحصاءات¸

بناء على ما تقدم ، قامت المجموعة بتحديد صافي الربح النقدي بالعملة المحلية بما يعادل 6�318 مليون 
ريال عماني (2019 – 6�248 مليون ريال عماني) مسجل بالصافي من خسائر صرف العمالت األجنبية للمبلغ 

النقدي من تاريخ االستحواذ والمتعلق بصافي استثمار المجموعة في جنوب السودان� 

صافي الربح النقدي 33

اإلجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة
طبقًا للسياسات المحاسبية التي تتضمنها المعايير الدولية للتقارير المالية والمطبقة من قبل المجموعة، 
يتعين على اإلدارة أن تقوم بوضع التقديرات واتخاذ األحكام التالية التي قد تؤثر في المبالغ المفصح عنها 

في هذه البيانات المالية الموحدة�

اإلجتهادات
إندماج األعمال

واإللتزامات  األصول  لتحديد  مهمة  تقديرات  بعمل  اإلدارة  تقوم  األعمال،  إندماج  عملية  تكلفة  لتوزيÄع 
المحددة وكذلك اإللتزامات المحتملة والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به وكذلك لتحديد 
ووحدة  الشهرة  مبلغ  وتحديد  األعمال  دمج  لعمليات  النهائية  والقيم  المبدئية  للمحاسبة  المؤقتة  القيم 

توليد النقد التي يجب أن توزع عليÄها�
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ملتزمة  المجموعة  ألن  نظرًا  البيÄع،  لغرض  بها  محتفظ  متداولة  غير  كأصول  األصول  هذه  تصنيف  يستمر 
بخطتها في بيÄع األصول، وقد حدث التأخير نتيجة أحداث وظروف خارجة عن سيطرة المجموعة�

تصنيف اإلستثمارات في أسهم
عند اإلستحواذ على إستثمار في أوراق مالية، تحدد المجموعة ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى�

إلتزامات محتملة
تنشأ اإللتزامات المحتملة نتيجة أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث 
اإللتزامات عندما  يتم تسجيل مخصصات  المجموعة�  بالكامل ضمن سيطرة  تقع  غير مؤكدة ال  مستقبلية 
تعتبر الخسارة محتملة ويمكن تقديرها بصورة معقولة� إن عملية تحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص 

من عدمه لقاء أي إلتزامات أو إلتزامات محتملة نتيجة حكم قضائي تستند إلى تقديرات اإلدارة�

التضخم المرتفع 
تمارس المجموعة بعض األحكام والتقديرات الهامة لتحديد بداية ارتفاع معدالت التضخم في البلدان التي 
تزاول فيÄها أعمالها، وما إذا كانت العملة الوظيفية لشركاتها التابعة واالشقيقة والمشاريÄع المشتركة هي 

عملة اقتصاد مرتفع التضخم�

تؤخذ في اإلعتبار 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 بأصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا،   Ì

ما إذا كانت األسعار معلنة بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا،  Ì

ما إذا كانت أسعار المبيعات والمشتريات تأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة   Ì
إئتمان قصيرة،

ما إذا كانت معدالت الفائدة واألجور واألسعار مرتبطة بمؤشر أسعار؛   Ì

ما إذا كان معدل التضخم التراكمي لثالث سنوات يقارب أو يزيد عن �%001  Ì

البيانات المالية إلحدى شركات المجموعة  تمارس اإلدارة بعض األحكام الهامة عندما يكون إعادة إصدار 
أمرًا ضروريًا�

االعتبارات المتعلقة بالموكلين والوكالء 
بتلك  المحيطة  والظروف  األحداث  تحليل  إلى  المضافة  القيمة  خدمات  من  الناتجة  اإليرادات  تستند 
هامة  أحكامًا  يتطلب  المعامالت  هذه  في  موكًال  أو  وكيًال  المجموعة  كانت  إذا  ما  تحديد  إن  المعامالت� 

ويستند إلى العوامل التالية¸

المجموعة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن الوفاء بالوعد بتقديم الخدمات�  Ì

المجموعة ليس لديÄها مخاطر تتعلق بالمخزون�  Ì

المجموعة ال تمتلك السلطة التقديرية في تحديد السعر�  Ì

تحديد وجود عنصر تمويل هام في العقد
تقوم المجموعة ببيÄع الخدمات ضمن باقات وفقًا لخطة سداد شهري على مدى فترة من سنة إلى سنتين�

إن استنتاج ما إذا كان هناك عنصر تمويل هام في عقد يتطلب أحكامًا هامة ويستند إلى طول الفترة الزمنية 
بين قيام العمالء بالدفع مقابل تلك األجهزة ونقلها لهم، وكذلك أسعار الفائدة السائدة في السوق� وبعد 

إجراء مثل هذا التقييم، خلصت المجموعة إلى أنه ال يوجد عنصر تمويل هام في عقودها مع العمالء�

الفائدة  سعر  أن  إلى  المجموعة  خلصت  النقدي،  المقابل  على  تحميلها  المقرر  الفائدة  سعر  تحديد  عند 
الضمني في العقد (أي سعر الفائدة الذي يخفض سعر البيÄع النقدي لألجهزة إلى المبلغ المدفوع مسبقًا) 
يعتبر مناسبًا ألنه يعادل السعر الذي قد يتم إدراجه في معاملة تمويل منفصلة بين المنشأة والعميل في 

بداية العقد�

األصول المحتفظ بها لغرض البي�ع
في 2018، أعلن مجلس اإلدارة عن قراره ببيÄع بعض أصول أبراج االتصاالت بدولة الكويت� جرى بيÄع جزء 
من أبراج االتصاالت هذه خالل السنة وُسجلت األبراج المتبقية ضمن "أصول وإلتزامات مجموعة االستبعاد 
المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيÄع"� وقد تم اعتبار هذا األمر مستوفيًا لمعايير األصول المحتفظ بها لغرض 

البيÄع وذلك لألسباب التالية¸

هذه األصول متاحة للبيÄع الفوري ويمكن بيعها للعميل بحالتها الراهنة�  Ì

تم بدء اإلجراءات الستكمال عملية البيÄع ومن المتوقع إنجازها خالل سنة واحدة من بداية   Ì
التصنيف المبدئي�

تم تحديد مشتري محتمل وقد أحرزت المفاوضات تقدمًا كما في تاريخ التقرير�  Ì
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المحاسبة  لمعيار  ووفًقا  عليه،  وبناًء  األمريكي�  بالدوالر  التشغيلية  األنشطة  من  الشركة  أموال  بغالبية 
الدولي 21 البند 12، ارتأت الشركة، استناًدا إلى تقديرها، أن جميÄع العوامل الموضحة أعاله توفر أدلة كافية 
ذات  والظروف  واألحداث  المعامالت  عن  تعبيًرا  األصدق  الرئيسية  العملة  األمريكي هو  الدوالر  أن  على 

الصلة بالشركة�

مصادر تقدير الشكوك
القيمة العادلة – إستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة وإندماج األعمال

المحددة  واإللتزامات  واألصول  مدرجة  غير  مالية  أوراق  في  لإلستثمارات  الفنية  التقييم  أساليب  إن 
النقدية  التدفقات  مثل  تقديرات  إستخدام  فيÄها  يتم  اإلندماج  عملية  عن  الناشئة  المحتملة  واإللتزامات 
واإلئتمان  السوق  بمخاطر  المعدلة  الحالية  السوق  وأسعار  العائد  ومنحنيات  الخصم  وأسعار  المستقبلية 

والنماذج والتكاليف المرتبطة ووسائل تقييم فنية أخرى يستخدمها المشاركون في السوق بصورة عامة�

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من العمالء وذمم الموزعين والمشغليين 
اآلخرين وأصول العقد

والمدينين  العمالء  على  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  إلحتساب  مخصص  مصفوفة  المجموعة  تستخدم 
الموزعين وأصول العقد� تستند معدالت المخصص إلى أيام التخلف عن السداد بالنسبة لمجموعات شرائح 
التعثر  إلى معدالت  مبدئيًا  المخصص  أنماط خسارة مماثلة� تستند مصفوفة  لها  التي  المتعددة  العمالء 
الخسارة  أحداث  تعديل  أجل  من  المصفوفة  بضبط  المجموعة  تقوم  المجموعة�  لدى  الملحوظة  التاريخية 
الظروف  المتوقع تدهور  إذا كان من  المثال،  المستقبلية� على سبيل  المعلومات  التاريخية مع  اإلئتمانية 
االقتصادية المتوقعة (الناتج المحلي اإلجمالي) خالل السنة المقبلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة عدد 
حاالت التعثر في السداد، فإنه يتم تعديل معدالت التعثر في السداد التاريخية� في تاريخ كل فترة تقرير، 
التقديرات  التغيرات في  الملحوظة باإلضافة إلى تحليل  التاريخية  التعثر في السداد  يتم تحديث معدالت 

المستقبلية�

إلى  باإلضافة  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  الملحوظة  التاريخية  التعثر  معدالت  بين  العالقة  تقييم  إن 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري� إن مبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة يتأثر بالتغيرات التي 
لدى  التاريخية  السداد  في  التعثر  أحداث  أن  غير  المتوقعة�  االقتصادية  والظروف  األحداث  على  تطرأ 
في  للعميل  فعلي  تعثر  حدوث  على  مؤشًرا  تشكل  ال  قد  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  المجموعة 
المستقبل� إن المعلومات المتعلقة بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة على المدينين التجاريين المستحقة على 

المجموعة وأصول العقد قد تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم �29

تحديد مدة عقد اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار جميÄع الحقائق والظروف التي تنشىء حافزًا إقتصاديًا 
التمديد واإلنهاء في عدد من  التمديد ، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء� يتم تضمين خيارات  لممارسة خيار 
إن  العقود�  إدارة  حيث  من  التشغيلية  المرونة  لزيادة  الشروط  هذه  تستخدم  بالمجموعة�  اإليجار  عقود 
(أو  التمديد  يتم تضمين خيارات  المعني�  المجموعة والمؤجر  بها تمارسها  المحتفظ  أغلبية خيارات اإلنهاء 
تمديد عقد  المؤكد بشكل معقول  كان من  إذا  اإليجار  اإلنهاء) فقط في مدة عقد  خيارات  بعد  الفترات 
اإليجار (أو لن يتم إنهاؤه)� تتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حدث هام أو تغير كبير في الظروف التي تؤثر 

على هذا التقييم وذلك ضمن سيطرة المستأجر�

خصم مدفوعات اإليجار
إجتهادات  اإلدارة  طبقت  للشركة�  المتزايد  اإلقتراض  معدل  بإستخدام  اإليجار  مدفوعات  خصم  يتم 

وتقديرات محاسبية من أجل تحديد معدل اإلقتراض المتزايد عند بدء عقد اإليجار�

تحديد ما إذا كانت ترتيبات مبيعات السعة تفي بتعريف عقد اإليجار
عند تحديد ما إذا كانت ترتيبات مبيعات السعة تفي بتعريف عقد اإليجار، تجري اإلدارة إجتهادات محاسبية 
هامة، وبشكل خاص ما إذا كان األصل ذو الصلة يفي بتعريف " أصل قابل للتحديد بشكل فعلي"� كما تقوم 
اإلدارة بتقييم ما إذا كانت تملك حقوق جوهرية بموجب اإلتفاقية قبل التوصل إلى ما إذا كان الترتيب يفي 

بتعريف عقد اإليجار�

تحديد العملة الرئيسية
أدى انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي في ديسمبر 2020 إلى إعادة النظر في العملة 
الرئيسية لشركة أثير� في السابق، كانت البيانات المالية توضح أن العملة الرئيسية هي الدينار العراقي� غير 
أنه ونظًرا لربط الدينار العراقي وتثبيت سعره مقابل الدوالر األمريكي، لم ينشأ عن ذلك أي أثر مادي في 
المبالغ المفصح عنها بغض النظر عن العملة المحددة كعملة رئيسية� بمراعاة المؤشرات األساسية الواردة 
زيادة  الفور  على  الشركة  قررت  العملة،  قيمة  انخفاض  وعقب   ،9 البند   21 الدولي  المحاسبة  معيار  في 
األسعار المقدمة للعمالء وتعكف على تفعيل هذه الزيادات بغرض اتباع استراتيجيتها طويلة األجل للحفاظ 
الدوالر األمريكي� ويدلل  تكلفة  ثابت نسبًيا، مرتكزة في ذلك بشكل أساسي على  على هامش دوالري 
ذلك بشكل قاطع على أن الدوالر األمريكي هو العملة التي تؤثر بشكل رئيسي على أسعار مبيعات البضائع 
والخدمات وأنه يمثل عملة البلد الذي تحدد فيه القوى التنافسية والنظم بشكل رئيسي أسعار مبيعات 
البضائع والخدمات� إضافة لذلك وبمراعاة المؤشرات الثانوية الواردة في معيار المحاسبة الدولي 21 البند 

10،  فإن غالبية األموال من األنشطة التمويلية للشركة يتم توليدها بالدوالر األمريكي كما يتم االحتفاظ
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األصول الملموسة وغير الملموسة 
تقدر المجموعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لألصول الملموسة وغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية 
المحددة� قد تتسبب التغيرات في التكنولوجيا أو فترة إستخدام تلك األصول باإلضافة إلى التغيرات في 
المؤشرات المستقبلية لألعمال أو العوامل اإلقتصادية لمجال األعمال في تغير تقدير األعمار اإلنتاجية لمثل 

هذه األصول�

الضرائب
إن مخصص الضريبة الحالية للمجموعة المفصح عنه في إيضاح رقم 14 يتعلق بتقييم اإلدارة لقيمة الضريبة 
مستحقة الدفع وفقًا للموقف الضريبي الحالي، وسيتم االتفاق مع السلطات الضريبية على قيمة االلتزامات 
الضريبية المستحقة� إن بنود الضريبة غير المؤكدة التي تم تكوين مخصص مقابلها بمبلغ 67�53 مليون ريال 
البنود  بهذه  المرتبطة  التأكد  لحالة عدم  نظرًا  الضريبية�  التشريعات  بتفسير  رئيسي  تتعلق بشكل  عماني 
الضريبية، فمن المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل جوهري عند البت في األمور الضريبية القائمة  

في المستقبل�

اتخاذ أحكام جوهرية  البلدان� ويتطلب ذلك من اإلدارة  العديد من  الدخل في  المجموعة لضرائب  تخضع 
تحديد  يكون  التي  الحسابية  والعمليات  المعامالت  من  العديد  هناك  الدخل�  ضرائب  مخصصات  لتحديد 
المجموعة  تقوم  لذلك  لألعمال،  االعتيادي  النشاط  فترة  خالل  مؤكد  غير  فيÄها  للضريبة  النهائية  القيمة 
باالعتراف بالتزام للضرائب المتوقعة استنادًا إلى التقديرات حول ما إذا كان هناك ضرائب إضافية متوقع 
استحقاقها� 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 فيÄها 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 بإجراء اختبار لتحديد انخفاض قيمة األصول غير المالية وذلك لتحديد قيمها القابلة 
قيمة  إن  البيÄع�  تكاليف  ناقصًا  العادلة  بالقيمة  أو  االستخدام  قيمة  حسابات  إلى  استنادًا  لإلسترداد 
السنوات  وعدد  المستقبلية،  النقدية  التدفقات  نمو  بمعدالت  الخاصة  التقديرات  تتضمن  االستخدام 
المستخدمة في نموذج التدفقات النقدية ومعدالت الخصم� إن التقدير المعتمد على القيمة العادلة ناقصًا 
الفائدة  قبل  األرباح  ومضاعفات  إتمامها  المزمع   / الحديثة  السوقية  المعامالت  إلى  يستند  البيÄع  تكلفة 

والضريبة واالستهالك واإلطفاء المستخدمة في مثل هذه المعامالت�

تعطل  إلى  البلدان  عام 2020 في معظم  (كوفيد 19) في مطلع  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  أدى 
األعمال التجارية على نحو واسع النطاق، وما ترتب على ذلك من أثر سلبي على األنشطة االقتصادية� 

تراقب المجموعة بإستمرار األثر الواقع عليÄها، كما تتعاون جنًبا إلى جنب مع الهيئات الرقابية المحلية إلدارة 
التعطل المحتمل في األعمال بسبب تفشي وباء كوفيد �19

نظًرا لتفشي وباء كوفيد 19، تحققت المجموعة من وجود أي تسويات وتغيرات في األحكام والتقديرات 
وإدارة المخاطر يتعين أخذها في االعتبار واإلفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة� فيما يلي االفتراضات 
جوهرية  مخاطر  على  تنطوي  قد  التي  واألخرى  المستقبلية  الرئيسية  التقديرات  مصادر  حول  الرئيسية 
تتسبب في إجراء تسويات مادية على البيانات المالية المجمعة� وإضافة لذلك، حصلت شركة تابعة خالل 
السنة على دعم مالي من الهيئة العامة للقوى العاملة التابعة لحكومة الكويت لمواجهة اآلثار الناتجة عن 

كوفيد 19، وتم إدراجه ضمن بند مصاريف تشغيلية وإدارية�

انخفاض قيمة األصول غير المالية
تحققت المجموعة من وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق 
بالممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام الخاصة بها وخصوًصا تلك الناتجة عن أي تغير في 
فترات عقود اإليجار، وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي مترتب على وباء كوفيد �19 ُيرجى الرجوع إلى إيضاح 

رقم 12 لمعلومات عن تقييم انخفاض القيمة للشهرة�

الخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة األصول المالية
المتوقعة من خالل  االئتمانية  للخسائر  القائمة  النماذج  تقديرية على  إضافية  افتراضات  المجموعة  طبقت 
بالمناخ  المتعلقة  الصلة  ذات  الكلي  االقتصاد  عوامل  على  باالحتماالت  المرجحة  السيناريوهات  تطبيق 
القطاعات  في  التعرضات  بتقييم  المجموعة  قامت  كما  أنشطتها�  فيه  تزاول  الذي  للسوق  االقتصادي 
المحتمل تأثرها لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة، وخلصت إلى أنه ال يوجد أثر مادي مترتب 

على وباء كوفيد �19

المطلوبات وااللتزامات المحتملة
قامت المجموعة بتقييم األثر المترتب على تعطل أي أنشطة تشغيلية، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية 
وتغييرات في األعمال والعالقات التجارية بين المجموعة والعمالء والموردين، فضًال عن استعراض الزيادة 

المحتملة في المطلوبات وااللتزامات المحتملة، ولم يتم مالحظة أي مشكالت�

مبدأ االستمرارية
أجرت المجموعة تقييمًا حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية 
وكافة المعلومات المتاحة حول المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلية� تم إعداد التوقعات التي تتناول 
األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة� ُرغم األثر المتفاقم لوباء كوفيد 19، إال أنه في الوقت 
التشغيلية  عملياتها  مزاولة  في  لالستمرار  كافية  موارد  لديÄها  المجموعة  أن  إلى  التوقعات  تشير  الراهن، 
فضًال عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير� ونتيجة لذلك، فقد ُأعدت هذه 

البيانات المالية الموحدة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية�

األثر المترتب على وباء كوفيد 19 35
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