
 ع .ع.م.ش لالتصاالتالشركة الُعمانية 

4 

 الموحدة المرحلية المالية البياناتحول  إيضاحات

  6102مارس  13في  كما 

 

              

 معلومات قانونية واألنشطة  - 0

هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقا  )"الشركة األم أو الشركة"(  الشركة الُعمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

تم إدراج ي لقانون الشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في الموال 0 بمسقط سلطنة ُعمان.

  أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية.

 

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

 موضحة أدناه:للمجموعة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة 
 

نسبة الحيازة   األنشطة الرئيسية مكان التأسيس

 المباشرة

 األسم

للمجموع    

 ة

للشركة 

 األم

 

   % %  

تعمل في مجال الهاتف  باكستان

المحلي الالسلكي وخدمات 

 والهواتفاالتصاالت الدولية 

العمومية وخدمات التلفزيون  

 العاملة بالكوابل

 شركة وورلد كول المحدودة 0261 2608 تابعة

 لالتصاالت 

      
تعمل في مجال تشغيل  سريالنكا

 وصيانة شبكات

 الهواتف العمومية

شركة وورلد كول لالتصاالت  - 71062 تابعة

 الخاصة المحدودة( ) النكا

ال تقديم خدمات  تعمل في مج سلطنة عمان

 حفظ البيانات

 شركة ُعمان للبيانات الرقمية    21 61 تابعة

 سلطنة عمان

  

 تعمل في مجال تقديم خدمات

 تتعلق بالتجارة اإللكترونية

 الشركة الُعمانية للتجارة  - 311 تابعة

 اإللكترونية ش.م.م

تعمل في مجال تقديم خدمات  فرنسا

 البيع بالجملة

  SASانتل فرنسا عم 311 311 تابعة

المركبات ذات األغراض  سلطنة عمان

 الخاصة

 اإلصدار األول ش م ع م 311 311 تابعة

تعمل في مجال تصنيع  سلطنة عمان

وتصميم  األلياف البصرية 

 والكابالت

 الشركة العمانية لأللياف  01692 01692 شقيقة

 البصرية ش.م.ع.ع

تعمل في مجال تقديم خدمات  سلطنة عمان

كزة على تقنية مرت

 المعلومات

 خط المعلومات ش.م.م  00 92 شقيقة
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                                    الموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 
 2136 مارس 13في كما 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 
إعداد هذه القوائم المالية مبينة فيما يلي. هذه السررررياسرررررات تم تطبيقها بثبات في كل الفترات السررررياسرررررات المحاسرررربية الرئيسرررررية المطبقة في  

 المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.
 
 أساس اإلعداد 6-3

 
   فقرة االلتزام وأساس القياس ) أ (

 .سبية أدناهما تم اإلفصراح عنه بالسرياسات المحا باسرتثناء وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية0 المرحلية غير المدققة الموحدة القوائم الماليةتم إعداد  

 ضرررمن قواعد اإلفصررراحات والنماذج الواردةطبقا  لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفصررراح  الموحدة القوائم المالية إعدادتم كما 

تتماشى  .وتعديالته 3479قانون الشركات التجارية لعام  مع متطلبات تماشىت وهي 0الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُعمان

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

 . 2132ديسمبر  13إستخدامها في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

   استخدام التقديرات  واألحكام )ب(
ؤثر تيتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بوضع إجتهادات وتقديرات وافتراضات  

 ر. التقديرات واالفتراضاتعلى تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقري

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

لفعلية عن نتائج اأساسا لوضع التقديرات عن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى.  وقد تختلف ال

 .هذه التقديرات

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند إليها على أساس مستمر.  تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم  

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

الحالية والمستقبلية معا .  تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها 

 .9اإلفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية المجمعة باإليضاح رقم 

 

 6132فسيرات السارية في سنة المعايير والتعديالت والت )ج(

   

بردعتمراد جميع المعرايير والتفسررررررريرات الجرديردة والمعردلرة المتعلقرة ب نشرررررررطته  2136مرارس  13خالل الفترة المنتهيرة قرامرا المجموعرة 

لمحاسرربية التي اوالصررادرة عن مجلس المعايير المحاسرربية الدولية ولجنة تفسرريرات التقارير المالية الدولية والواجب تطبيقها على الفترات 

 .2136يناير  3تبدأ بتاري  

 

 حسابات الت جيل التنظيمية؛ 39معيار التقرير المالي الدولي  •

 الترتيبات المشتركة: محاسبة تملكات الحصص؛ 33تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  •

 ضي  الطرق المقبولة لإلستهالك واإلطفاء؛: تو18و معيار المحاسبة الدولي  36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 الزراعة: النباتات الُمثِمرة؛ 93و معيار المحاسبة الدولي  36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

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

 :2139إلى  2132التحسينات السنوية من  •

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

 األدوات المالية: اإلفصاحات؛ 7معيار التقرير المالي الدولي  -

 منافع الموظفين؛ 34معيار المحاسبة الدولي  -

 .التقارير المالية المرحلية 19معيار المحاسبة الدولي  -

 

 مبادرة اإلفصاح؛ 3على معيار المحاسبة الدولي تعديالت  •

المنشررررررر ت  28و معيار المحاسررررررربة الدولي  32و معيار التقرير المالي الدولي  31تعرديالت على معيرار التقرير المرالي الردولي  •

 .اإلستثمارية: تطبيق إستثناء التوحيد

 

 فترة الحالية.ولم تؤثر على المبالغ التي تم بيانها لل للمجموعةالمحاسبية لم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى تغييرات في السياسات  

 

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

لمجموعة لبة الدولية التي قد تؤثر على البيانات المالية المعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاس 

 :2136مارس  13ولكن ليسا إلزامية بعد للفترة المنتهية في 

 

 : األدوات المالية4معيار التقرير المالي الدولي  

األدوات المالية التي تعكس  04 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من معيار التقرير المالي الدولي 2139في يوليو  

األدوات المالية: االعتراف والقياس وكافة اإلصدارات السابقة  14جميع مراحل مشروع األدوات المالية ويحل محل معيار المحاسبة الدولي 

رير التحوط. إن معيار التق. يُدِخل المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس0 وإنخفاض القيمة0 ومحاسبة 4من معيار التقرير المالي الدولي 

0 مع السماح للتطبيق المبكر. بدستثناء محاسبة التحوط0 2138يناير  3ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  4المالي الدولي 

لجوانب الثالثة من جميع ايتطلب التطبيق ب ثر رجعي0 ولكن معلومات المقارنة ليسا إلزامية. لقد أجرت الشركة تقييم األثر رفيع المستوى 

وتتوقع أال يكون هناك أي ت ثير كبير على بيان مركزها المالي وحقوق المساهمين. تخطط الشركة تطبيق  4من معيار التقرير المالي الدولي 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2136 مارس 13كما في 

 
 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 )تابع( أساس اإلعداد 6-3

 )تابع( 6132المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية في سنة  )ج(

 

 : اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء32معيار التقرير المالي الدولي  

ويؤسس نموذجا  جديدا  من خمس خطوات التي  2139في مايو  32: صدر معيار التقرير المالي الدولي 32لتقرير المالي الدولي معيار ا 

يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ  32سيتم تطبيقها على اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقا  لمعيار التقرير المالي الدولي 

وض الذي تتوقعه المنش ة ليكون من حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تُوفِّر مبادئ معيار التقرير المالي الذي يعكس الع

نهج أكثر تنظيما  لقياس واالعتراف باإليرادات. معيار اإليرادات الجديد ينطبق على جميع المنش ت وسوف يحل محل جميع  32الدولي 

عتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير المالي الدولي. يتطلب تطبيق المعيار إما بالكامل أو ُمعدلل ب ثر رجعي المتطلبات الحالية لال

مع السماح للتبني المبكر. تقوم الشركة حاليا  بتقييم ت ثير معيار التقرير المالي الدولي  2138يناير  3للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

لمعيار الجديد في تاري  السريان المطلوب. ت خذ الشركة في عين اإلعتبار التوضيحات الصادرة من قبل مجلس معايير وتخطط لتبني ا 32

 .وستقوم برصد أية تطورات إضافية 2132المحاسبة الدولية كمسودة للمناقشة في شهر يوليو 

 

 عقود اإليجار 36معيار التقرير المالي الدولي  

عقود اإليجار0 الذي يتطلب من المست جرين إدراج الموجودات  36سبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي أصدر مجلس معايير المحا 

عقود  37والمطلوبات لمعظم عقود اإليجار. بالنسبة للمؤجرين0 يوجد هناك تغير طفيف في المحاسبة القائمة في معيار المحاسبة الدولي 

فصل في المستقبل لتحديد المدى. سيكون المعيار الجديد ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ اإليجار. ستقوم الشركة بدجراء تقييم م

اإليرادات من العقود  32. يسم  بالتطبيق المبكر0 بشرط أن معيار اإليرادات الجديد0 معيار التقرير المالي الدولي 2134يناير  3في أو بعد 

 .36يتم تطبيقه في ذات تاري  معيار التقرير المالي الدولي المبرمة مع العمالء0 قد تم تطبيقه0 أو 

 

  تابعةالشركات ال  6-6-3

 عندما السرريطرة تحقيق يتم. 2136 مارس 13 في كما التابعة وشررركاتها للشررركة األم المالية البيانات على الموحدة المالية البيانات تشررتمل 

 تلك على الت ثير على وتكون قادرة بها0 مع الجهة المسررررتثمر شررررراكتها من الناتجةالمتغيرة  للعوائد حقوق0 لديها أو المجموعة0 تتعرض

 لدى رفي حال تواف بها فقط المستثمر الجهة على المجموعة تسيطر التحديد0 وجه على. بها المستثمر الجهة على سرلطتها خالل من العوائد

 :المجموعة ما يلي

 ؛(يهاف المستثمر للجهة الصلة ذات األنشطة لتوجيه الحالية القدرة تعطيها التي لقائمةا أي الحقوق) بها المستثمر الجهة على السلطة 

 بها أو الحقوق فيها0 و المستثمر التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة 

 بها للت ثير على عوائدها. المستثمر القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة 

 

 لحقائقا جميع ت خذ المجموعة في عين اإلعتبار بها0 المستثمر الجهة في مماثلة حقوق أو التصرويا أكثرية من أقل للمجموعة يكون عندما 

 :متضمنة   بها0 المستثمر الجهة سلطة على لديها ما إذا كانا تقييم في الصلة ذات والظروف

 

 الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛ 

 لناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛الحقوق ا 

 .حقوق تصويا المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة 

 
 يراتتغي هناك أن إلى والظروف الحقائق بها في حال أشرارت المسرتثمر الجهة على تسريطر ما إذا كانا سرواء تقييم بدعادة تقوم المجموعة 

 ويتوقف عةالتاب الشركة على السيطرة المجموعة على تحصل عندما تابعة ةشرك يبدأ توحيد. الثالثة عناصر السيطرة من أكثر أو واحد في

 تبعدةالمس أو المقتناة التابعة الشرركة ومصرروفات وإيرادات ومطلوبات موجودات إن. التابعة الشرركة على السريطرة المجموعة تفقد عندما

 على السرررريطرة المجموعة توقف تاري  حتى للسرررريطرة ةتاري  إكتسرررراب المجموع من الشررررامل الدخل بيان في السررررنة يتم إدراجها خالل

 .التابعة الشركات

 
 غير الحصرررص وإلى للمجموعة األم الشرررركة مسررراهمي إلى اآلخر الشرررامل الدخل بنود من بند وكل الخسرررارة0 أو الرب  تنسرررب المنشررر ة 

 يةالمال البيانات على تعديالت إجراء يتم الضررررورة0 عند. المسررريطرة غير الحصرررص رصررريد عجز في هذا نتج عن ولو حتى المسررريطرة0

وق والمطلوبات وحق الموجودات جميع إن. للمجموعة المحاسبية السرياسرات مع المحاسربية سرياسراتها من أجل أن تتماشرى التابعة للشرركات

 املبالك ة يتم حذفهاالمجموع أعضررراء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات المجموعة0 داخل المسررراهمين واإليرادات والمصرررروفات

 .التوحيد عند

 لسيطرةا المجموعة فقدت في حال. المسراهمين حقوق كمعاملة محاسربته يتم السريطرة فقدان دون تابعة0 شرركة في الملكية حصرة في التغير 

 :فدنها ستقوم تابعة0 شركة على

 بدلغاء اإلعتراف ب صول )متضمنة  الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة؛ 

 إلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛بدلغاء ا 

  ؛المساهمينبدلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق 

 اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛ 

 العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛ بالقيمة اإلعتراف 

 ئض أو عجز في الرب  أو الخسارة؛اإلعتراف ب ي فا 

 سبح األرباح غير الموزعة0 أو الخسارة أو الرب  اآلخر إلى الشامل الدخل في سابقا   المسجلة البنود من األم الشركة حصة تصنيف إعادة 

 الصلة. ذات االلتزامات أو باألصول بالتصرف في حال قاما المجموعة مباشرة   ا  مطلوب سيكون كما االقتضاء0
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2136 مارس 13كما في 

 
 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 
 الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع   6-6-6

المجموعة. وبالنسررربة للمشرررتريات تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسرريطرة كمعامالت مع مسررراهمي  

من الحقوق غير المسرريطرة0 يتم تسررجيل الفرق بين أي سررعر مدفوع والحصررة ذات الصررلة التي تما حيازتها للقيمة 

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

 غير المسيطرة في حقوق المساهمين. 

ة قياس أية حصررص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة0 مع دعندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم0 تتم إعا 

ب القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض احتسا ادراج التغيير في القيمة الدفترية في الرب  أو الخسارة.

باإلضافة إلى ذلك0 يتم احتساب أية  مشترك أو أصل مالي الحقا . الحصرص المحتفظ بها كشرركة شرقيقة أو مشرروع

مبالغ أدرجا سررررابقا  ضرررررمن دخل شررررامل آخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو قاما المجموعة مباشررررررة باسرررررتبعاد 

فها يوقد يعني هذا أن المبالغ التي أدرجا سابقا  في دخل شامل آخر تم إعادة تصن األصول وااللتزامات ذات الصلة.

 ك رباح أو خسائر.

 

 إستثمار في شركات شقيقة  6-6-1

 اتقرار في المشاركة صالحية هو الهام الت ثير. هاما   ت ثيرا   المجموعة تمارس عليها منش ة هي الشرقيقة الشرركة إن 

 .اساتالسي هذه على مشتركة سيطرة أو سيطرة ليس ولكن بها0 المستثمر للمنش ة والتشغيلية المالية السياسة

 

 لكلت مماثلة هي المشررررتركة السرررريطرة أو الهام الت ثير تحديد من أجل إن األمور التي تم إتخاذها في عين اإلعتبار 

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

 .المساهمينبدستخدام طريقة حقوق 

 

 الدفترية القيمة تعديل يتم. بالتكلفة مبدئيا   الشرررقيقة الشرررركة في االسرررتثمارات يتم إدراج الملكية0 حقوق لطريقة وفقا   

 تاري  منذ الشررررقيقة الشررررركة موجودات صررررافي من المجموعة حصررررة في التغيرات إدراج من أجل لالسررررتثمار

 وال طفاؤهاإ وهي ال يتم لإلسررتثمار0 الدفترية القيمة ضررمن الشررقيقة بالشررركة المتعلقة الشررهرة إدراج يتم. اإلسررتمالك

 .القيمة إلنخفاض فردي بشكل يتم إختبارها

 

 بنود في تغيير أي إدراج يتم. الشررقيقة الشررركة عمليات نتائج من المجموعة حصررة الخسررارة أو الرب  بيان يعكس 

 ذلك0 إلى باإلضررافة. للمجموعة الشررامل اآلخر الدخل من كجزء المنشرر ت المسررتثمر بها لتلك اآلخر الشررامل الدخل

 من حصتها المجموعة بددراج تقوم الشقيقة0 الشركة مساهمي حقوق في مباشرة تم إدراجه تغيير هناك يكون عندما

 لمكاسررررربا اسرررررتبعاد يتم. المسررررراهمين حقوق في التغيرات بيان في عندما يكون ذلك قابل للتطبيق0 تغييرات0 أية

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

 .الشقيقة

 

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

 لشركةل التابعة الشرركات في المسريطرة غير والحصرص الضررائب خصرم بعد الخسرارة أو الرب  ويمثل التشرغيلية0

 .الشقيقة

 

 تعديالت إجراء يتم الضرورة0 عند. المجموعة تقرير إعداد فترة في ذات الشرقيقة للشرركة المالية البيانات إعداد يتم 

 .المجموعة تلك السياسات التي تتبناها مع تتماشى المحاسبية السياسات لجعل

 على القيمة انخفاض خسارة إدراج لضروريا من كان إذا ما المجموعة تحدد 0المساهمين حقوق طريقة تطبيق بعد 

 ب ن وعيموض دليل هناك كان إذا ما بتحديد المجموعة تقوم تقرير0 كل تاري  في. الشقيقة شركاتها في اسرتثماراتها

نخفاض إ باحتساب المجموعة تقوم الدليل0 هذا مثل هناك كان إذا. قيمتها انخفضا قد الشقيقة الشركة في االسرتثمار

 على أنها ارةالخسرر تدرج ثم الدفترية0 وقيمها الشررقيقة الشررركة من لالسررترداد القابلة القيمة بين الفرق أنهعلى  القيمة

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

. ةالعادل تهبقيم إسررتثمار محتفظ به أي وإدراج بقياس المجموعة تقوم الشررقيقة0 الشررركة على الهام الت ثير فقدان عند 

لإلستثمار  لعادلةا والقيمة المشتركة السيطرة أو الهام الت ثير فقدان عند الشرقيقة للشرركة الدفترية القيمة بين فرق أي

 .الخسارة أو الرب  في البيع يتم إدراجه من المحتفظ به والمتحصالت
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 إندماج األعمال والشهرة  6-6-0

 سالمقا العوض كدجمالي اإلسرررتمالك تكلفة قياس يتم. اإلسرررتمالك طريقة باسرررتخدام األعمال إندماج محاسررربة يتم 

ي كل تختار المجموعة ف. المنش ة المشتراة في مسيطرة غير أي حصص ومبلغ اإلستمالك تاري  في العادلة بالقيمة

ن صافي م بحصة تناسبية أو العادلة بالقيمة المشتراة المنش ة في المسيطرة غير قياس الحصص سواء عملية إندماج

 نللمنش ة المشتراة. يتم قيد التكاليف المتعلقة باإلستمالك كمصروف عند تكبدها وتدرج ضم األصول القابلة للتحديد

 المصروفات اإلدارية.

 

 ةوالتسررررمي للتصررررنيف المضررررمونة المالية والمطلوبات الموجودات بتقييم تقوم أعمال0 المجموعة تسررررتملك عندما 

 شررملي وهذا. اإلسررتمالك تاري  في كما والظروف المعنية االقتصررادية والظروف التعاقدية للشررروط وفقا   المناسرربة

 .المنش ة المشتراة قبل من ساسيةالعقود األ عن المتضمنة المشتقات فصل

 

القيمة ب حقوق ملكيتها المحتفظ بها سابقا   حصرة أي قياس إعادة يتم مراحل0 على األعمال إندماج في حال يتم تحقيق 

ن فيتم أخذها في عي ومن ثم. الخسررارة أو الرب  في ناتجة خسررارة أو رب  أي إدراج اإلسررتمالك ويتم بتاري  العادلة

 .الشهرة ديدتح في اإلعتبار

 

. مالكاإلسرررت تاري  في العادلة بالقيمة المنشررر ة المشررترية سرريتم إدراجه قبل من تحويله سرريتم محتمل عوض أي إن 

 األدوات 14 الدولي المحاسررربة معيار نطاق ضرررمن مالية أداة وهو إلتزام أو ك صرررل العوض المحتمل المصرررنف

 الرب  إما يف سواء يتم إدراجها العادلة القيمة في التغيرات مع دلةالعا بالقيمة قياسه يتم والقياس0 االعتراف: المالية

 يالدول المحاسبة معيار نطاق ضمن في حال العوض المحتمل ليس. الشرامل اآلخر الدخل في كتغير أو الخسرارة أو

 ال ملكية حقوقك العوض المحتمل الذي يتم تصررنيفه. المناسرربة الدولية المالية التقارير لمعايير وفقا   فيتم قياسرره 140

 .المساهمين حقوق ضمن الالحقة التسوية محاسبة ويتم قياسه يعاد

 

 غير للحصرررص المدرج والمبلغ المحول العوض مجموع في الزيادة تمثل كونها بالتكلفة0 مبدئيا   الشرررهرة قياس يتم 

. لمضمونةا المطلوباتو القابلة للتحديد المستملكة األصول صافي على سابقا 0 حصرص محتفظ بها وأي المسريطرة0

 يم0تقي بدعادة تقوم المجموعة المحول0 مجموع العوض تتجاوز المسررتملكة األصررول لصررافي العادلة القيمة في حال

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

 زيادة نتجتزال ت ال التقييم إعادة في حال عملية. اإلسررتمالك تاري  في المبالغ التي سرريتم إدراجها لقياس المسررتخدمة

 أو  الرب في بعد ذلك يتم إدراج المكسررب المحول0 العوض على مجموع المسررتملكة األصررول لصررافي العادلة القيمة

 .الخسارة

 

 انخفاض باراخت لغرض. مةمتراك قيمة انخفاض خسائر أي بالتكلفة ناقصا   الشهرة قياس يتم المبدئي0 االعتراف بعد 

 قدالن توليد وحدات من لكل يتم تخصرريصررها اإلسررتمالك0 تاري  من األعمال0 إندماج من المكتسرربة الشررهرة القيمة0

 ةللمنشرررا األخرى المطلوبات أو الموجودات سرررواء النظر بصررررف اإلندماج0 من تسرررتفيد أن يتوقع التي للمجموعة

 .الوحدات لتلك يتم تخصيصها المشتراة

 

 لمرتبطةا الشهرة فدن الوحدة0 بداخل العمليات من وتم إستبعاد جزء النقد توليد وحدة إلى الشهرة تخصيص تم حيث 

 يتم. تبعادمن اإلسررر الناتجة الخسرررارة أو الرب  تحديد عند للعمليات الدفترية بالقيمة المسرررتبعدة يتم إدراجها بالعملية

 النقد يدتول وحدة من وجزء للعملية المسررتبعدة النسرربية القيم اسأسرر على الظروف هذه في المسررتبعدة الشررهرة قياس

 .بها المحتفظ

 

  لقطاعيةالتقارير ا 6-1

حقق إيرادات التي من خاللها قد ي األنشررررررطة التجاريةأحد مكونات الكيان؛ الذي يمارس هو  يقطراع التشررررررغيلإن ال 

 0ذات الكيانمعامالت مع المكونات األخرى باإليرادات والمصرررررروفات المتعلقة ب بما في ذلكتكبد مصرررررروفات0 يو

ارات بشرر ن بانتظام التخاذ قر هابفحص نتائج تشررغيل المسررؤول الرئيسرري عن قرارات التشررغيل في الكيانيقوم والتي 

معلومات مالية عنه. بشرررررركل منفصررررررل ؛ كما تتوفر له األداء الخاص بهالقطاع وتقييم خصررررررص الى الموارد التي ت

هي نفس السررياسررات المحاسرربية للمجموعة المبينة في  0رير عنهااتقعمل تم يللقطاعات التي السررياسررات المحاسرربية 

 .6تحديد القطاعات والتقارير مبينة في اإليضاح . إن 2 اإليضاح 
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  إيرادات الخدمات 6-0

قيات وت جير كس والبريالنقال واإلنترنا والتل للهاتف العالمي والنظامالهاتف الثابا  العائد منتتمثرل اإليرادات في  

ة األنشررررطالمعدات والمبالغ الناشررررئة عن بيع معدات االتصرررراالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضررررمن 

  ا يتم إدراجهاالنقرال وخدمات اإلنترن للهراتفالعرالمي  والنظرامالثرابترة  الخطوطإيرادات إن االعتيراديرة للمجموعرة. 

 .المسموح بها تخفيضاتعند تقديم الخدمة وبالصافي بعد الخصومات وال

ت على عدات االتصررراالوالتركيب الفعلي لمالمسرررتغرق الوقا نسررربة ترتكز إيرادات الت جير والتركيب على أسررراس  

 التوالي.

هاتف لل الفعليإلى االسررتخدام  اسررتناداتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسرربقا  كديرادات  

 .المباعة العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا  

                  

ات كديرادالمدفوعة مقدما البطاقات و ومية الهواتف العم وتحتسررررررب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المسررررررتخدم من 

 .مؤجلة

 

الخدمات0 وتدرج إيرادات اشررررررتراكات البث  التلفزيوني عبر  ت ديةتردرج إيرادات ومصرررررراريف الربط البيني عند  

 الكابالت واالنترنا ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.

 

أو كجزء من عرض  عقررد جررديرردلعمالء عررادة عنررد توقيع تمن  حوافز إلى العمالء بطرق مختلفررة وتعرض على ا 

تم 0 يحاليللعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل  عند توصرررررريل الخدمة . وعنردمرا تقردم هذه الحوافزترويجي

ء من األخرى المقدمة إلى العميل كجز الترويحية جاتنتوالمتعلق بالم ت جيل اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز

 المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. ألداءطبقا  إدراجهافس الترتيبات ويتم ن

 

 واحرد0 يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل منتج نتج ترويجيمن م أكثرفي حرالرة ترتيبرات اإليرادات التي تشررررررمرل  

عتمادا ا الفردية دلة للعناصرررم القيمة العااع بشرركل. وتحدد المجموعة عنصررر منفرداعتمادا على القيمة العادلة لكل 

 .حدةمنتج على  عادة لكل بيعبها الالتي يتم  األسعارعلى 

 يتم محاسبة إيرادات توزيعات األرباح حينما يتقرر الحق في إستالمها. 

     

 اإليجارات     6-0

المست جر0  كبيرة إلى كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة عندما يتم تحويل ةتمويلي اإليجارات كديجاراتيتم تصنيف   
 في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية. .عقد اإليجارشروط بناءا على 

 
 المجموعة كمؤجر 
على الكابالت البحرية المصنفة كديجار تمويلي  يتم إدراج اإليراد  الناتج عن من  حق اإلسرتخدام الغير قابل لإللغاء 

رات قيمة صرررررافي إسرررررتثمابوموافقة العميل. ويتم إدراج تكلفة حق اإلسرررررتخدام غير قابل لإللغاء  في وقا التسرررررليم

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

الترر جير التمويلي على الفترات قيمررة صررررررافي اسررررررتثمررارات المجموعررة في اإليجررارات. يتم توزيع إيرادات بمرردينررة 

 في مجال الت جير.القائم المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابا على صافي استثمار المجموعة 

 

ترة القسط الثابا خالل فأساس مبدأ على  إدراجهاوالبحرية يتم  األرضيةلكابالت طاقة اإلرسال لاإليرادات من بيع  

 العقد.

 

يتم و الفترة الزمنية لإليجار المعني.طريقة القسرررررط الثابا على  بدسرررررتخدام إدراجهايتم إيرادات الت جير التشرررررغيلي  

ى القيمة الترتيبات المتعلقة بالت جير التشررررغيلي إل وإجراءالمتكبدة في التفاوض  المباشرررررة التكاليف المبدئية إضررررافة

  جير.القسط الثابا خالل فترة التعلى اساس مبدأ المؤجر وتدرج  لألصلالدفترية 
 

 المجموعة كمست جر
 ترة الت جيرالقسط الثابا خالل فبمبدا  الدخلالت جير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمستحقة  اإليجارمبالغ  تحميليتم  

 أسرراسعلى  اأيضررتشررغيلي يتم توزيعها  ت جيرالمنافع المسررتحقة لالسررتالم والمسررتلمة كحوافز للدخول في  المعني .

 الت جير.القسط الثابا على مدة 
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 إيرادات / تكاليف التمويل 6-2

 ةإن معدل الفائدة الحقيقي هي طريق .باسررتخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي الفوائد ومصررروفات إيرادات م إدراجتي 

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

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

 المتوقع لإلقتراضات.  

  

 م الديون التجارية رسوم التحصيل والتوزيع وخص     6-7
 تحصيل و وكالء خصمى لاالرسوم المستحقة الدفع  علىرسروم التحصريل والتوزيع وخصم الديون التجارية شرتمل ت 

بتاري   الء خصررم الديونوكمسرربقا . تحتسررب الرسرروم المسررتحقة الدفع ل القيمةالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة 

سروم المسرتحقة الدفع لوكالء التحصيل عند تحصيل الفواتير. تحتسب الرسوم التنازل عن الذمم المدينة. تحتسرب الر

 الء البيع بتاري  بيع البطاقات للوكالء. وكالمستحقة الدفع ل
 
 األنجنبيةعمالت ال 6-1

 

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاري  المعاملة. (3)

 

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

السررررررائردة في تاري  التقرير. أرباح أو خسررررررائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة 

 تسررررررويتها بمعدل الفائدة الفعال والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة برالريرال الُعمراني في بداية الفترة والتي تتم

بالعمالت األجنبية المحولة بسرعر الصررف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة 

لعام لألصررررول من تسرررروية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرررررف السررررائدة في نهاية ا

وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشررررررامل0 باسررررررتثناء إذا ما تم ت جيلها في دخل شررررررامل آخر 

 ك دوات تغطية تدفقات نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.

 

عماني ها بالقيمة العادلة إلى الريال اليتم تحويل األصرررول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسررر (  1)

بسرعر الصررف في تاري  تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناشرئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية 

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

القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األصررول المالية غير النقدية مثل األسررهم المصررنفة كمتاحة للبيع رب  أو خسررارة 

 في دخل شامل آخر.

 

ائدة في  سرعار الصرف السبالتوحيد0 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني  عند (9)

 سررررعار الصرررررف السررررائدة في تاري  تلك المعامالت. يتم ب تحويلهالدخل يتم بيان ابنود و بيان المركز الماليتاري  

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

مليررة نرراتجررة عن عالقيمررة العررادلررة للقيم الرردفتريررة للموجودات والمطلوبررات ال تعررديالتعن اقتنرراء عمليررة أجنبيررة وأيررة 

 سعر اإلقفال.ب ويتم تحويلهاكموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية  يتم معاملتها االستحواذ

 

عنرد بيع شررررررركرة أجنبية0 وإثبات المبلغ المتراكم المؤجل المعترف به في حقوق المسرررررراهمين المتعلق بتلك العملية  

األخرى أو اإليرادات التشرررررغيلية األخرى. يجوز  األجنبية يدرج في الرب  أو الخسرررررارة في مصرررررروفات التشرررررغيل

للمجموعة بيع أو جزئيا أو كليا  مسررررراهمتها في العملية األجنبية من خالل البيع والتصرررررفية0 وسرررررداد رأس المال أو 

 التخلي عن كل 0 أو جزء من تلك الشركة.
      

 الممتلكات واآلالت والمعدات      6-9

لمحددة ا و خسائر انخفاض القيمة  المتراكم والمعدات بالتكلفة ناقصرا االسرتهالك التواآلبنود الممتلكات  إدراجيتم  

 والمعدات المحتسررررربة واآلالتمكونات بنود الممتلكات  أحد إلحاللالمصرررررروفات المتكبدة  يتم رسرررررملة .وجدت إن

لة يتم رسرررم .رئيسررري والعمرة الشررراملة0 متضرررمنة مصرررروفات الفحص الصرررلنفمبشررركل  والتى يتم المحاسررربه عنها

 واآلالتكات بند من بنود الممتلالمتمثلة في المصرروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصرادية المستقبلية 

 كمصروف عند تكبدها.  الدخلبقائمة االخرى كل المصروفات  إدراج. يتم شكل موثوقوالمعدات ويمكن قياسها ب
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 )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات      6-9

صول المتوقعة لألأقسـاط متسـاوية على مدى األعمـار اإلنتاجية على تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  شطبيتم  

 0 األعمار اإلنتاجية المقدرة هي :

    سنوات
 مباني 51-.
.-.1  كابالت ومعدات إرسال 
5-51  مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة 
0-2  هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
2-03  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
.-2  أثاث ومعدات مكتبية 
.-2  سيارات ومعدات 

 
 وتعدل عندما يكون ذلك مالئما 0 بتاري  كل تقرير.تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول0  

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

 

لى وذلك علها  توقععلى مدار العمر اإلنتاجي الميتم اسررررررتهالكها التمويلي  المحتفظ بها بموجب اإليجاراألصررررررول  

 اقل. اإليجار المعني أيهماروط أو وفقا لشنفس اساس االصول المملوكة 

 

 جاهزةصول ألتصب  اإلى األصول الثابتة عندما  هاليتحويتم  الى اناألعمال الرأسرمالية قيد التنفيذ ال يتم اسرتهالك  

م 0عند ذلك يت ذلك األصرررلعن  اسرررتردادهاأكبر من القيمة المقدر  لعندما تكون القيمة الدفترية لألصررر السرررتخدام.ل

 را الى القيمة المتوقع استردادها .تخفيض قيمها فو

 

عند  وتؤخذ في اإلعتبارأرباح وخسررررررائر إسررررررتبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات وفقا  لقيمها الدفترية يتم تحديد  

 .تحديد األرباح قبل الضرائب
 
 

 غير الملموسة المونجودات 6-31

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

الملموسررررة المقتناة من عملية إندماج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاري  اإلقتناء. عقب اإلثبات المبدئي0 تدرج 

ير غ الموجودات الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة إلنخفاض القيمة.

الملموسررة المتولدة داخليا 0 بدسررتثناء تكاليف التطوير المرسررملة0 ال يتم رسررملتها والمصررروفات المتعلقة يتم إدراجها 

 في فترة تكبد المصروف.في الرب  أو الخسارة 

 

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

 

وسرررة ب عمار إنتاجية محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتصرررادية ويتم تقدير الموجودات غير الملم 

إنخفراض القيمررة حينمررا يوجررد هنرراك دليررل برر ن الموجودات غير الملموسررررررة يجوز أن تنخفض قيمتهررا. فترة اإلطفرراء 

لى األقل في نهاية كل سررررررنة وطريقرة اإلطفاء للموجودات غير الملموسررررررة ب عمار إنتاجية محددة يتم مراجعتهما ع

مالية. التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع إلسرتهالك المنافع اإلقتصرادية المستقبلية المتضمنة 

في األصررررل يتم محاسرررربتها بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء0 كما هو مناسررررربا 0 ويتم معاملتها كتغييرات في التقديرات 

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

 فئة المصروف المتمشي مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 

الموجودات غير الملموسررررررة بر عمرار إنتراجيرة غير محرددة يتم إختبارها إلنخفاض القيمة سررررررنويا  إما فرديا  أو على  

د النقدي. إن مثل تلك الموجودات غير الملموسررة ال يتم إطفاؤها. األعمار اإلنتاجية للموجودات مسررتوى وحدة التولي

غير الملموسرة ب عمار غير محددة يتم مراجعتها سنويا  لتحديد سواء أن تقييم األعمار غير المحددة يستمر قائما . في 

 ر محددة إلى محددة يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.حال ليس قائما 0 فدن التغيير في تقييم األعمار اإلنتاجية من غي

 

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

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

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

 سنة 52الى  3 التراخيص
 سنوات 01 حقوق الطبع واإلختراع

 سنوات 2الى  .من  البرامج
 

             استثمارات عقارية 6-00
 
 أرباح/ أو تحقيق  و إيجاراتإيرادات غرض الحصررررررول على هي عقارات محتفظ بها لواالسررررررتثمارات العقارية0  

سررتثمارات المبدئي0 يتم قياس اال اإلدراجملة 0 وبعد تكاليف المعا إليها0 يتم قياسررها مبدئيا بالتكلفة مضررافا  رأسررمالية

اري في القيمة العادلة لالسررررتثمار العق اتوالخسررررائر الناتجة عن التغير األرباحالعقارية بالقيمة العادلة0 ويتم إدراج 

 عن الفترة التي تنش  فيها.الدخل بقائمة 

 

متلكات واآلالت والمعدات0 تصررررب  قيمته العادلة تصررررنيفه ضررررمن المإعادة عندما يتغير اسررررتخدام العقار بحيث يتم  

 . ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادةبتاري  
 

 المخزون 6-06
 
س الوارد أوال  0 وتحدد التكلفة على أساأيهما أقل وصافي القيمة القابلة للتحققأ لسرعر التكلفةيم المخزون وفقا  يقتم تي 

صافية القيمة ال إنكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين0 صرادر أوال  وتتضمن المصروفات المت

ألسرررعار التي يمكن عندها بيع المخزون في سرررياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة البيعية. قابلة للتحقق هي ال

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

 األدوات المالية 6-03
  

 االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 
تدرج المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاري  نشرر تها. وتدرج كافة االصررول المالية االخرى )متضررمنة  

 االصرول المصرنفة بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة( مبدئيا بتاري  المتاجرة وهو التاري  الذي تصب  فيه

 المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية . 

 

 موجودات مالية مشابه( في الحاالت التالية: مجموعة من منجزء األصل المالي )أو ب اإلعتراف يتم إلغاء 

 
 .حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتها 

  دية ية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقبتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقد المجموعةقاما

 المستلمة بالكامل دون ت خير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير من خالل"0 وإما

 بتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات0 أو المجموعةقد قاما  -

ع ملكية األصول0 ولكن قاما بتحويل بتحويل كما لم تحتفظ جوهريا  بكافة المخاطر ومناف المجموعةلم تقم  -

 الرقابة والسيطرة على األصول.
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 )تابع( األدوات المالية 6-03

  

 )تابع( االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

تيب تر أبرماالتدفقات النقدية من األصرررررل أو  الحصرررررول علىبتحويل حقوقها في  قد قاما جموعةالمتكون  حينما 

بتحويررل كمررا لم تحتفظ جوهريررا  بكررافررة المخرراطر ومنررافع ملكيررة األصررررررول0 كمررا لم تقم "0 ولم تقم تمرير من خالل"

المستمرة في األصول.  عةالمجمواألصرول إلى مدى مشراركة  إدراج0 يتم بتحويل الرقابة والسريطرة على األصرول

لى المرتبط ع واإللتزامالمرتبطة. يتم قياس األصررل المحول  اإللتزامات أيضررا   جتدر المجموعةفي هذه الحالة0 فدن 

يتم قياس المشرراركة المسررتمرة التي ت خذ شرركل  بها. المجموعة قد إحتفظاأسرراس يعكس الحقوق وااللتزامات التي 

 لعوضالألصل والحد األقصى لمقدار  ةالقيمة الدفترية األصرلي بينقل األ لقيمةباضرمان على الموجودات المحولة0 

 .هسداد المجموعةطلب من تيمكن أن ي الذي

 

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

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

 اإللتزام في الوقا ذاته. 

 

 تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة  وفقا لألنواع التالية  : 
 

 أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 
 إلعترافاالفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند الموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة في هذه  

فقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة عند االعتراف األولي عندما يتم  اإلدارةتعين  يجوز أنالمبدئي. 

 على حدة: كل أداةعلى أساس  التصنيفاستيفاء المعايير التالية0 ويتم تحديد 

 

من قيراس الموجودات أو  التي قررد تنشرررررر متنراسررررررقررة الغير  المعرالجررةو يخفف كثيرا من يلغي أ إن التصررررررنيف -

 األرباح أو الخسائر عليهم على أساس مختلف.بالمطلوبات أو االعتراف 

 

الموجودات والمطلوبرات هي جزء من مجموعرة من موجودات مراليرة ومطلوبرات مراليرة أو كليهمرا0 التي تدار  -

 القيمة العادلة0 وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية االستثمار. على أساس وأداؤها يتم تقييمه

 

المشررررتقات الضررررمنية0 التي تعدل بشرررركل جوهري التدفقات النقدية  من األداة المالية على واحد أو أكثرتحتوي  -

 من قبل العقد. ةكون مطلوبتخالف ذلك بالتي من ش نها 

 

لمالية بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسررررررارة في بيان المركز يتم تسررررررجيرل الموجودات المرالية والمطلوبات ا 

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

ت المتكبدة في إيراداأو  المحققةوالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسررررررارة. تسررررررتحق الفوائد 

يرادات إ يتم تسرررررجيلالفائدة الفعلي0 في حين  سرررررعرالفوائد أو مصرررررروفات الفوائد0 على التوالي0 وذلك باسرررررتخدام 

 الحق في الدفع. يتقرررباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما األتوزيعات 

 

 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
على   درةوالمق إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونو وتواريخ استحقاق محددة  ثابتة أو محددة دفعاتاالستثمارات ذات 

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

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

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

د اإلدراج اشرة بالمعامالت. بعتلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها اي تكاليف ذات صلة مب
المبدئي ، تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها اي خسائر 
في االنخفاض في القيمة. تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجارية  والذمم 

 . المدينة االخرى
 

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

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

 

 األصول المالية المحتفظ بها للبيع
 

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

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

 متاحة للبيع بالقيمة العادلة.المالية ال ستثماراتاإل قياس بعد القياس المبدئي، يتم الحقا  
غير في ( في التاألخرى ةالشامل اإليراداتالمحققة مباشرة في حقوق المساهمين )والخسائر غير  األرباح دراجيتم إ

 دراجهاإاإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق  بيعالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. عندما يتم 
 تملكثناء أ إيرادات الفوائدألخرى. الدخل ضمن اإليرادات التشغيلية ا بيانفي  إدراجهايتم  المساهمينضمن حقوق 

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

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

 
 االلتزامات المالية غير المشتقة )ب( 
 

 االقتراضات

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

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

االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء  أصدرت عنها فواتير للمجموعة يتم ادراج 
 .المطفأةبالتكلفة ،  أم لم تصدر
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  االدوات المالية المشتقة  (ج)
 

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

 .طبيعة عالقة التحوطيعتمد على   الدخل بيانوقت إدراجها في  فإن،  في هذه الحالة ،  طحو كأداة توبالفعل 
 

ية لألداة المتبق ستحقاقاالغير متداول إذا كانت فترة  التزامتعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو  
 شهرا . 05ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم يس من المشهرا  ول 05تزيد عن 

  

 محاسبة التحوط 
  

ع أهداف إدارة م واالمور التي يتم تحويطهابتوثيق العالقة بين أدوات التحوط  كيان قوم اليعالقة التحوط   بدايةعند 
ستراتيجيتها   االستمرارأ التحوط على أساس مبد بدايةتعامالت تحوط، باإلضافة إلى ذلك وعند  لقيام بعدةلالمخاطر وا 

 مقابلةي ذات فعالية كبيرة ف تحوط تكونال ، تقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة
 .المور التي يتم تحويطهاالتدفق النقدي لالتغيرات في 

 
لمقايضة سعر الفائدة والمخصص والذي يصلح كأداة تحوط  للتدفق ت في القيمة العادلة الجزء الفّعال من التغيرا

مباشرة  دراجهاإاألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفّعال يتم  .المساهمينفي حقوق  تأجيلهيتم النقدي ، فإنه  
  . الدخل بيانفي 
 
م فيها في الفترات التي يت  الربح أو الخسارةفي قائمة  هاراجيتم إعادة إد المساهمينفي حقوق  ؤجلةالمبالغ المإن 

 . الدخل بيانفي  البنود التي يتم تحويطها إدراج
 

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

الربح في نبؤ تال إدراج عمليةعندما يتم في النهاية ويتم إدراجها  المساهمينالملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق 
كانت  التي  ، فإن األرباح أو الخسائر التراكميةالحدوث  متوقعةالتنبؤ لم تعد  عملية  أن. في حالة أو الخسارة

 . الدخل بيانفي حقوق الملكية يتم إدراجها فورا  في مدرجة 
 
 

   الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع 6-02
محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها ك اإلستبعادتصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات 

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

 البيع.
بيع الجدا  يكون من المحتمل فقط عندما على أنها قد تم إستيفاؤهامحتفظ بها للبيع كتعتبر معايير التصنيف 

 ي ينبغيذال بيع،بالمتاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة  مجموعة اإلستبعادأو  واألصول
 سنة واحدة من تاريخ إعادة التصنيف. خالل مكتملبيع ك لإلدراج مؤهال  أن يكون  توقعه

 تم تصنيفها كمحتفظة للبيع.ال تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات حينما ي
 يتم اإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات المصنفة كمحتفظ بها للبيع.
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 انخفاض قيمة األصول   6-02
 

 األصول غير المالية (أ)
 

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

بة المستقبلية على قيمته الحالية باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريالقيمة عند االستخدام، تخصم التدفقات النقدية 
 المخصوم والذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر األصل  المحددة.

 
خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ بيان مركز مالي عن أي دالئل زيادة أو 

ان الخسائر أو إذا لم تعد هناك خسائر. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير نقص
المستخدم لتحديد القيمة التي يمكن استردادها. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى 

 عد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم تدرجالقيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها، ب
 خسائر انخفاض القيمة.

 

 األصول المالية (ب)
 

األصل المالي الغير مصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تقييمه بتاريخ كل مركز مالي لتحديد ما 
د الي منخفض القيمة إذا وجاذا كان هناك اي دليل موضوعي يشير الى االنخفاض في قيمته. يعتبر األصل الم

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

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

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

  
  التقاعدمنافع   6-02

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

ظفين المقدرة الناشئة كنتيجة للخدمات المقدمة من قبل المو  لإللتزاماتين ويتم تكوين مستحقات عندما تستحق للموظف
فع نهاية المتداولة. بينما يتم إدراج تلك المتعلقة بمنا اإللتزاماتحتى تاريخ التقرير. يتم إدراج هذه المستحقات ضمن 

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

 .عند تكبدها الدخلكمصروف بقائمة يتم إدراجها م، 0110لسنة  االجتماعيةوفقا  لقانون التأمينات 
 

اسة الدائمين وفقا لسي تدير الشركة التابع للمجموعة خطة مكافأة المنافع المحددة غير الممولة لجميع الموظفين
المجموعة. يتم تكوين المخصصات الواردة في البيانات المالية لتغطية االلتزامات على أساس التقييم االكتواري الذي 

 يتم إجراؤه سنويا وفقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 ثها. كافة األرباح والخسائر األكتوارية يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر عند حدو 

 

 االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع  6-07
 دون احتمالبشكل واضح و كمصروف عندما تلتزم المجموعة يتم ادراجها االختياري للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن 

نهاء النافع م تقديمأو  الطبيعي،قبل تاريخ التقاعد  إما النهاء الخدمة ن الخطة الرسمية المفصلة نسحاب ملإلواقعي 
ة لتقليل العمالة بشكل الخدم إنهاءمنافع  إن .نتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالةكالخدمة 
يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن تقدير  أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجهايتم طوعي 
 .هافيذلك بصفة موثوق ذين سيقبلوا بعدد ال
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 مخصصات ال    6-31

ق، ( ناتجة عن حدث ساباستدالليةالمجموعة )قانونية أو  من قبليتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  
ه. بل موثوق بشك االلتزاميمكن تقدير مبلغ كما االلتزامات،  كتسوية تل المجموعة تتطلب منوالتي من المحتمل أن 

عكس تي تالقبل الضريبة و  ة بمعدل ماعقتو التدفقات النقدية المستقبلية  الم بالخصم من يتم تحديد المخصصات 
 االلتزام. هذاتقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة ل

 
 الضريبة  6-39

لتشريعات وفقا  ل للضرائبف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص يشتمل مصرو 
 .البلدان التي تعمل فيها المجموعةالضريبية المعمول بها في 

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

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

 
تدرج ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة في حقوق 

 المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج في حقوق المساهمين.
 

صول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية تحتسب أ
لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند إحتساب مبلغ الضريبة 

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

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

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

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  6-61
وتعديالته و  0173قانون الشركات التجارية لعام أحكام مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم 

قا  للقوانين وف احتسابهايتم بالنسبة للشركات التابعة، ف .متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان
 ة.معنيال والتشريعات

 
 رباح  األتوزيعات  6-63

عمان. يتم توزيع  المطبقة في سلطنةوالتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية  بنى مجلس اإلدارة سياسة توزيع أرباح حذرةيت
اهمي وزيعات األرباح إلى مسيتم إدراج ت األرباح وفقا  للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين.

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

 
   برنامج الوالء  6-66

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

مبلغ المخصص . يقدر الاألخرى لبيعا مكوناتنقاط و البين  هابيع األولي يتم تخصيصالأو المستحق فيما يتعلق ب
بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو للمنتجات أو الخدمات  إستردادهالة للحق في لنقاط بالرجوع إلى القيمة العادل

في  ليؤخذ ، بعد تعديلهالخصم قيمةعلى أساس  اإلستردادقدر القيمة العادلة للحق في تالتي تقدمها أطراف ثالثة. 
إثبات  ادات المؤجلة. يتماإلير  ويدرج ضمنلنقاط لمصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص الاالعتبار معدل 
يرادات اإل اج عناإلفر  أيضا   التزاماتها تجاه العمالء. يتمبمجموعة الأوفت قد هذه النقاط و  يتم إسترداداإليرادات عندما 

  .نقاطال سيتم استبدال همؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أنال
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   أتاوة  6-61

 
 هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس االستحقاق. تستحق األتاوة الدفع إلى

 
 قياس القيمه العادله  6-62

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

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

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

نه سوق نشط في حالة أن التعامالت بشأن األصل أو اإللتزام تتم بأللتعامل باالدوات المماثلة. و يعتبر السوق 
 سعار بشكل مستمر ودائم. معلومات عن األ فية و بحجم تعامل كافي بحيث يسهل الحصول علىبمعدالت كا

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

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

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

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

ومات لوب التقييم الذي يستند إلى معلالمدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أس
مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل قيمها فيما 

في قائمة  رق()الفبعد لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج السعر
ستنادا إلى تقييم مناسب على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من االحوال فلن يتم تأخير التقييم الدخل إ

 .بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة
 

     إدارة المخاطر المالية - 3
                                                                        

النقد و ما في حكم النقد والذمم المدينة والذمم الدائنة و  االستثمارات قائمة المركز المالي تشتمل علىفي األدوات المالية المدرجة 
 المالية المشتقة. واألدواتوالقروض 

 
 عوامل المخاطر المالية 0- 3
 

 نظرة عامة
نشأ مجلس أولقد تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. اإلجمالية المتمثلة في  يةمسئولالمجلس اإلدارة تقع على 

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

 ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
 

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

 دوري بحيث تعكس التغيرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
 
جراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتر  بااللتزامكيفية قيام اإلدارة تشرف على لجنة التدقيق بالمجموعة  إن جع مدى كفاية ابسياسات وا 

افي يتم مساندتها في دورها اإلشر لجنة التدقيق بالمجموعة  إنعمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة.  إطار
 راءاتبإج االلتزاممدى وألغراض خاصة إلختبار  يتولى قسم التدقيق الداخلي أعمال المراجعة الدورية من خالل التدقيق الداخلي.

 إدارة المخاطر، ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.  بطوضوا
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 بع()تا نظرة عامة
 

  المخاطر التالية من جراء استخدام األدوات المالية:التعرض الى تواجه المجموعة 
  االئتمانمخاطر 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
                                                                                              

  مخاطر اإلئتمان  (0)
عرض المجموعـة لخسائـر ماليـة فـي حالـة إخفـاق عميـل أو الطرف المقابل في أداة مالية من ئتمان هي خطر تمخاطر اإل

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

 ئتمان بالخصائص الفردية لكل عميل. بشكل رئيسي لمخاطر اإللمجموعة تعرض ايتأثر 
 

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

 

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

القطاع الخاص وعمالء الشركات في سلطنة عمان إلى يتم تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من عمالء 
وفير غطاء ، يقوم الوكيل بتوبموجب اتفاقية خصم الديون  إلى وكيل خارجيهذه المستحقات  إسناد تحصيلبدرجة كبيرة 

خصم دأ الوالوكيل الذي تسند اليه تحصيل الديون بمبكافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبالغ المستحقة المحولة إليه. 
اريين مخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجتنحصر . قد يلجأ الى الشركة في حدود معايير وضوابط ائتمان متفق عليها

 القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. فياآلخرين 
 
:  5102ديسمبر  0.) تقريبا % 0381. صيل الديون إلىوكيل تح على اتالمستحقنسبة ت غلب، التقريرتاريخ  في

عماني إلى  لايرمليون  0132ضمان بنكي بمقدار  وكيل تحصيل الديونقدم  .المجموعةب ينمدينال( من إجمالي 1386%.
( %57318:  5102ديسمبر  0.) % 56337 تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبةالمجموعة. 

 . التقريرمبالغ المستحقة بتاريخ من ال
  
المدينة لتجارية ا تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم والذي يمثل  في القيمة  لالنخفاض االمجموعة مخصص أنشأت

 الفرديةضات تعر علق باليتي ذلواخسارة محدد  مكون  المدينة األخرى. المكونات الرئيسية لهذه الخسائر تتمثل فيذمم وال
الخسائر الجماعية التي انشأت بالنسبة الى مجموعات مشابهة من حيث االصول فيما يتعلق بالخسائر التي وقعت ومكونات 

بالنسبة  داد الس بيانات تاريخية عن احصائيات . يتم تحديد مخصص الخسائر الجماعية بناء على ولم يتم تحديدها بعد 
 ألصول مالية مشابهه.

 
 االستثمارات 

تقييم تع بمتمع الجهات التي تو مخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول فقط لتعرضها مجموعة تحصر ال
فاصيل ت وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها. ةجيد وفي ظل تصنيفات ائتمانيةجيد.  ائتماني

 .30إليضاح مخاطر اإلئتمان المتعلقة يتم إظهارها في ا
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 مخاطر السيولة (6)

 
التي يتم و ة الماليالمتعلقة بإلتزاماتها  رتباطاتها ي الوفاء بامخاطر السيولة تتمثل في مواجهة المجموعة لمصاعب فإن 

منهج المجموعة  في إدارة السيولة يتمثل في ضمان حصولها على سيولة إن سدادها نقدا أو بواسطة أصل مالي آخر. 
تكبد  مشّددة ، دونعادية أو  في ظل ظروف  سواء  استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد  –قدر اإلمكان  –كافية  

 سمعة المجموعة.جازفة باإلساءة الى مالخسارة غير مقبولة أو 
 

، ايوم 61للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة  كافية  متوفرة لديها سيولة حرص على وجود ، فإن المجموعة توبالمثل
مثل:  بيركاهرة التي ال يمكن توقعها إلى حد التأثير المحتمل للظروف القوهذا ال يسجل متضمنة خدمة االلتزامات المالية، 

يتم إظهارها  تفاصيل مخاطر السيولة المتعلقة .ائتمانيةالكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت 
 .35في اإليضاح 

 
 

 مخاطر السوق (3)
 
جنبية و أسعار الفائدة وأسعار تغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األالمخاطر السوق هي مخاطر إن 

اطر الهدف من إدارة مخولذلك فإن  األدوات المالية،  استثماراتها فيدخل المجموعة أو قيمة الذي سوف يؤثر على و األسهم 
 .داكبر عائالسوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، بينما يتم تحقيق 

 
 مخاطر العمالت األنجنبية

 

ق العمالت األجنبية ضمن حقو في  صرف الأسعار من جراء تقلبات  المجموعة لمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها إن ا
ع تلك باكستان. لم يتم التحوط لتلك االستثمارات حيث يعتبر وضفي من استثمارها في شركة مقرها  تنشأ ملكية المساهمين

 العمالت بأنه ذو طبيعة طويلة األجل. 
 

 مالت االجنبية التي تواجهها الشركة التابعة تنشأ بشكل أساسي من الذمم المدينة والذمم الدائنة واالقتراضات.إن مخاطر الع
قد تم تحوطها بشكل رئيسي مقابل الذمم المدينة ، اال ان مخاطر اإلقتراض فوبالنسبة الى الذمم الدائنة بالعملة االجنبية 

 بالعملة االجنبية هي غير محوطة.
 

بدرجة  باللاير العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة أساسيةلق بالمعامالت األخرى للمجموعة، فهي تتم بصفة فيما يتع
إن  األمريكي. بالدوالر أساسيةتتم بصفة  األجنبيةحيث ان معامالتها بالعملة   األجنبيةالعمالت  راسعاكبيرة عن تقلبات 

ال توجد أدوات مالية هامة و . 0186 منذ عامظلت بدون تغيير  واللاير العماني اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي
األصول  األجنبية على تاالدارة تعتقد بان مخاطر العمال الدوالر األمريكي وبالتالي فإن  غيرمدارة بواسطة عمالت أجنبية 

  وااللتزامات ليست هامة.النقدية االخرى 
      

 مخاطر سعر الفائدة
 

ثابتة لافائدة المعدالت كل من ب تقترض أمواال الكيانات في المجموعة المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن تتعرض 
 الخزينة بالمجموعة بشكل دوري لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت الفائدة إدارةيتم تقييم أنشطة التحوط بواسطة و ة. قلبمتالو 
جيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية مصاريف ضمان تطبيق إستراتيلالمخاطر المحددة، قابلية و 

 ..3يتم إظهار التفاصيل المتعلقة في اإليضاح . خالل دورة اسعار فائدة مختلفةالفوائد من 
 

 مخاطر أسعار السوق األخرى
 

اإلستثمارات و  الربح أو الخسارةخالل من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من األسهم تنشأ مخاطر أسعار 
وفر، عوائد االستثمار من فائض النقد المت تعظيمالهدف األساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو  .المتاحة للبيع

 ةوهناك مستشارون خارجيون يساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقا  لهذه اإلستراتيجية ، فقد تم تصنيف عدة استثمارات بالقيم
 نظرا  ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة. الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 
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 إدارة رأس المال
 

والحفاظ السوق و من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين قوية بقاعدة رأسمالية  االحتفاظسياسة مجلس اإلدارة هي إن 
د على حقوق العوائالجغرافي للمساهمين و  االنتشاريراقب مجلس اإلدارة كال  من و  ،التطور المستقبلي للعمل التجاري على

  .المساهمين
دارة  العلياطريق رفع معدالت النمو عن ن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيإن اإلدارة على ثقة من قدرتها  وا 

، أس المال ر على المفروضة  ةخارجيالمتطلبات الى الالتابعة العمانية أو شركتها  األم . ال تخضع الشركةةذر حتكاليف 
 وتعديالته. 0173ات قانون الشركات التجارية لسنة بخالف متطلب

 
 تقدير القيمة العادلة 6- 3
 

 ات استثمار

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

 
 قةاألدوات المالية المشت

إن القيمة العادلة لمبادلة سعر الفائدة تقاس بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أنها الفرق بين سعر 
الفائدة التعاقدي ومنحنى ليبور السائد الستحقاقات العقد المتبقية والمخصوم بناءا على منحنى ليبور المشتق من منحنى 

 العائد.
 

 المالية امات وااللتز األصول

 .حد المرحليالمو  المركز المالي في بيانالواردة القيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية 
 .33التفاصيل المتعلقة بالقيمة العادلة يتم إظهارها في اإليضاح 

 
 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 2
 

ي يتم اإلبالغ تتؤثر على األصول وااللتزامات المالية ال وافتراضاتلمالية من اإلدارة القيام تقديرات يتطلب إعداد القوائم ا
على  بشكل اساسي مبنيةتكون التقديرات و والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة.  التقريرفي تاريخ عنها 

 ن أنمن الممكو ، متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح  تضمن درجاتالتي تو العديد من العوامل بشأن  افتراضات
 في االلتزامات واألصول المقدرة.مستقبلية تغيرات  بما يؤدي إليالنتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة  تختلف

 
داث مستقبلية حبشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أل واألحكاميتم تقييم التقديرات 

   .في ضوء األوضاع الراهنةيعتقد أنها معقولة الحدوث 
 

 المدينة الذمم حسابات قيمة انخفاض
يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل 

غير  راء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفرديةالمبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إج
الهامة، ولكنه مضى تاريخ استحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاريخ االستحقاق وبناءا 

  على معدالت االسترداد التاريخية .
 0523288: 5102ديسمبر  0.مليون لاير عماني ) 0533730 للمجموعة المدينة التجارية، بلغت قيمة الذمم التقريربتاريخ 

 383361:  5102ديسمبر  0.مليون لاير عماني ) 383168 المنخفضة قيمتهامخصص الديون  مليون لاير عماني(، وبلغ
 بيانها يتم إدراجها في ع تحصيلمليون لاير عماني(، أي فروق بين المبالغ المحصلة فعليا  في فترات مستقبلية والمبالغ المتوق

 .الدخل الموحدة
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 
 )تابع( والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 2
 

 المخزون قيمة انخفاض
ديما او ق. عندما يصبح المخزون أيهما أقل القيمة القابلة للتحقق صافي وكلفة تاليتم تسعير المخزون على أساس سعر 

دير على أساس ، يتم إجراء هذا التقالفردية الهامة بالنسبة للمبالغ  للتحقق.صافي القيمة القابلة بتقدير عمل متقادما يتم 
لى نوع عمل مخصص بناء عيتم ، و  متقادمةة او قديم، ولكنها الفردية غير الهامة يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ  .فردي

  المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقا  ألسعار البيع التاريخية.
 

مليون لاير عماني(  053751:  5102ديسمبر  0.مليون لاير عمانـي ) 0.3060، بلغت قيمة المخزون التقريربتاريـخ 
مليون لاير عماني(،  33.15:  5102ديسمبر  0.يون لاير عماني )مل 33.15وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

  .الدخلجها في قائمة في القوائم المالية يتم إدرا مدرجهفترات مستقبلية والمبالغ ال تحصيلها في تى يتمأي فـروق بين المبالغ ال
  الشهرة قيمة انخفاض

 .8مة الشهرة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح إلنخفاض قي
 
   للممتلكات والمعدات واالآلت هر اإلنتاجياعماأل

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

 
 الضرائب

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

ييرات في المستقبل لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة الدخل واالفتراضات، أو تغ
 ، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمساتبتكوين مخصصات تقوم الشركةوالتي سجلت بالفعل. 

سابقة  ريبيةض الخبرة لربوطعلى عوامل مختلفة، مثل  دتلك المخصصات يستن. مقدار للشركةالضريبية  للربوطالنهائية 
 .الضرائب دائرةوتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية 

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

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

 الخطة الضريبية المستقبلية.
 

           القطاعية  التقارير - 2
 

: قطاعات  8 ة موضحة أدناه وفقا  لمعيار التقرير المالي الدوليالمعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموع
تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول مكونات  8 معيار التقرير المالي الدوليالتشغيل. يتطلب 

 للقطاعارد المو خصيص التشغيل لتالرئيسي عن قرارات مسؤول النتظام من جانب المجموعة التي تتم مراجعتها با
يوجد تغيير في تقارير قطاعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد التقرير الداخلي للمجموعة  وتقييم أدائه. ال

 على منهج المخاطر والمنافع.
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                                    ة المرحليةالموحد إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 
 )تابع( التقارير القطاعية  - 2

  المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها
 

 كانا المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: 2136 مارس 13كما في  

 

 الخط الثابا وأخرى
 

ات االتصاالت الدولية والمحلية من الخطوط الثابتة بما في ذلك إيجارات وتركيبات الهواتف الثابتة  تقديم خدم
. يتضمن هذا القطاع أعمال والخدمات المقدمة من قسم تجارة الجملة وخدمات االنترنت )خطوط ثابتة وأخرى(

ات ات الهاتف الثابت الالسلكي وعمليخدمخدمات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت والتي تمارس أنشطة تقديم 
 االتصاالت الدولية والهواتف العمومية وخدمة كوابل التلفزيون بدولة باكستان.

 
 الهاتف المتنقل

 
تشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقا  واآلجلة الدفع وتأجير المعدات والمبالغ الناشئة 

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

         

 النتائج واإليرادات القطاعية 

 

تمثل نتائج القطاعات األرباح التي حققها كل قطاع دون تحديد إيرادات ومصروفات التمويل. تم التقرير عن هذا 
 ت. غراض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعااإلجراء إلى مجلس اإلدارة أل

 مارس 13هية في المنت للفترةكانا نتائج القطاعات . المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة احتسابيتم 

 كما يلي:   2136

 

 
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

 
 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

     اإليرادات

 310.030 - 16.731 06.113 مبيعات خارجية
 - (60.037) 3.167 61.091 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 310.030 (60.037) 10.001 72.193 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
 11.206 - 61.691 30.109 نتيجة القطاع

 619    واإلستثمار التمويل إيرادات

 (029)    التمويل تكاليف

 020     أخرىتشغيلية  غير إيراداتصافي 

    _________ 

 11.117    الربح قبل الضريبة
 (0.171)    الضريبة

    _________ 

 11.709     الفترةربح 

    ====== 
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                                    الموحدة المرحلية نات الماليةإيضاحات حول البيا

 6132 مارس 13كما في 

 

 )تابع( التقارير القطاعية - 2

 )تابع(النتائج واإليرادات القطاعية 

 

س مار  0. كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهية فييتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة. 
 كما يلي: 5102

 
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 

 التوحيــــــــد

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

     اإليرادات

 369.011 (70) 11.099 01.171 مبيعات خارجية
 - (61.711) 6.176 31.733 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 369.011 (61.107) 16.273 27.019 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
 12.061 - 60.231 33.910 نتيجة القطاع

 3.119    واإلستثمار التمويل إيرادات

 (3.120)    التمويل تكاليف

 172     أخرىتشغيلية  غير إيراداتصافي 

    _________ 

 17.170    لضريبةالربح قبل ا
 (1.910)    الضريبة

    _________ 

 11.191     الفترةربح 

    ====== 

 

كما   الموحد المرحلي في بيان الدخلالمدرجة  2136 مارس 13المنتهية في  للفترةكانا بنود القطاع األخرى 

 :يلي
 

 
 

الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى

 

الهاتف 

 المتنقل

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 63.000 33.113 31.070 استهالك
    

 6.136 3.310 161 إطفاء 
    
 

 
 كما يلي:  الموحد المرحلي الدخل في بيانالمدرجة  5102مارس  0.كانت بنود القطاع األخرى للفترة المنتهية في 

 
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

الهاتف 
 المتنقل

 
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ف ر.عأل 
    

 38.884 8.166 31.821 استهالك
    

 3.687 697 3.191 إطفاء 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 

 )تابع( التقارير القطاعية - 2

 )تابع(ية النتائج واإليرادات القطاع

 ماكفي ذلك التاري  هي  المنتهية للفترةرأسمالية والمصروفات ال  2136 مارس 13القطاع في  التزاماتو أصول

 ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 

 التوحيــــــــــــد

 

 المجموع
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 712.010 (06.166) 191.016 011.170 أصول  

 696.121 30.617 21.903 630.661 التزامات 

 07.110 - 37.611 11.107 رأسمالية مصروفات
  
 

 والمصروفات الرأسمالية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ هي كما 5102 ديسمبر 0.القطاع في والتزامات  أصول
 ي:يل
 

الهاتف الثابت  
 وأخــــــــــرى

 
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

 
 المجموع

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

 741.349 (321.221) 988.312 922.614 أصول  

 287.827 (321.441) 81.883 127.414 التزامات 

 399.168 - 82.228 63.891 رأسمالية مصروفات

 

 

 غة التقرير الفرعياصي

تي ال تختلف والاألصررول ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع  ي اعتمادا على المناطق الجغرافية.تم تقديم التقرير الفرعي

 .لموقع العميلعن الدخل وفقا 

 
 
 

 

    6132 مارس 13في 

 

 

 سلطنة عمان

باكستان دولة 

ودولة 

 سريالنكا

 

تسويــــات 

 التوحيد

 

 

 المجموع
 ر.عف أل ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 310.030 - 3.216 311.936 اإلنجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 712.010 (06.166) 3.190 167.936 أصول  

 07.110 - - 07.110 رأسمالية مصروفات

 
 

 6130مارس  13في 

 

 سلطنة عمان

دولة باكستان 

 ودولة سريالنكا

تسويــــات 

 التوحيد

 

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

 324.911 (79) 3.862 327.632 اإلجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 836.732 (26.369) 78.229 749.122 أصول  

 29.917 - 621 21.787 رأسمالية مصروفات

  
 

 

 

 

 

 



 ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

   
 الموحدة المرحلية  المالية البياناتحول  إيضاحات

 2136 مارس 13في كما  

 

13 

 اآلالت والمعداتالممتلكات و - 2

 
 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
معدات أثاث و

 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 
 ومعدات الشبكه

  
 

 مباني

أرض 
بالملكية 

 الحـــــــــــــرة

 

  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف 
        

 تكلفة       

 6132يناير  3 3.360 79.277 3.136.617 11.312 0.091 21.017 3.611.370
 إضافات - - 07 10 3.012 00.000 07.116

 ت تحويال - 299 00.109 012 - (02.190) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (120) (120)
 ت استبعادا - - (00.131) (03) (11) - (00.110)
        

     6132 مارس 13ى ف 3.360 11.172 3.131.311 11.212 7.122 27.061 3.616.119
        

 ستهالكا       

   6132 يناير 3 - 00.691 221.110 69.002 3.711 - 712.111

 للفترةالمحمل  - 3.111 39.113 000 697 - 63.000

 استبعادات - - (19.027) (03) (11) - (19.203)
        

      6132 مارس 13ى ف - 02.692 201.011 69.929 3.990 - 731.797

        

 في لدفتريةصافي القيمة ا       

    )غير مدققة( 6132 مارس 13 3.360 10.111 176.090 1.737 0.176 27.061 010.136

        

 
 

دام المجموعة على مدار العمر يعتبر مجلس اإلدارة أن قطع األراضي المست جرة والتي تم الحصول عليها من الحكومة القامة نشاطاتها  في سلطنة عمان ستبقى متاحة إلستخ
 قتصادي لألصول المقامة على تلك األراضي المؤجرة.اال

 مليون لاير عماني كتكلفة رواتب. 3.922خالل الفترة تم رسملة 
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 آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و -2

 الحركة  في الممتلكات واآلالت والمعدات  -الموحدة
 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
ومعدات أثاث 

 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 

 ومعدات الشبكه

  
 

 مباني

 
أرض بالملكية 

 الحرة

 

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

 تكلفة       

 6130يناير  3 3.344 77.848 3.137.621 12.936 1.862 61.292 3.346.217
 إضافات - 21 6.881 329 1.284 326.118 316.129

 ت تحويال - 1.831 316.299 3.717 - (332.149) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (2.822) (2.822)

 تعديالت - - (768) 124 718 - 264
 صافي فروق تحويل العملة األجنبية (2) (12) 282 (28) (9) (71) 391

 ت استبعادا - (746) (32.221) (1.979) (3.689) - (23.219)
 المشطوبة - - - - - (3.416) (3.416)
 خسائر إنخفاض القيمة (72) (3.221) (311.179) (3.128) (278) (3.328) (317.311)
        

     6130 ديسمبر 13ى ف 3.322 74.677 3.132.217 11.316 2.241 68.917 3.211.372
        

 استهالك       

 6130 يناير 3 - 92.981 629.618 13.689 2.149 - 713.364

 للسنةالمحمل  - 9.322 74.344 2.141 627 - 86.173

 تعديالت - - - - 264 - 264

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 39 3.267 88 14 - 3.718

 استبعادات - (737) (4.738) (1.177) (3.224) - (32.193)

 خسائر إنخفاض القيمة - (632) (62.122) (424) (311) - (66.441)
        

     6130 ديسمبر 13ى ف - 92.241 661.119 24.226 3.711 - 716.881

        

 في صافي القيمة الدفترية       

  6130 ديسمبر 13 3.322 19.189 123.411 1.221 1.861 68.917 961.242
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                                    لمرحليةالموحدة ا إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 
 
 استثمارات عقارية     -  7

  
 المدققة  غير المدققة 
 ديسمبر  0. مارس 30 
 6102 5102 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 87 021 رصيد افتتاحي
 26 - تعديل القيمة العادلة

 (.) - صافي فروق تحويل العملة األجنبية
   
 021 031 
   

 
 
 الشهرة - 1
 

 مدققةال المدققةغير  
  ديسمبر 13  مارس 13 
 6102 5102 
 ر.عألف  ر.ع ألف 
  

   
 39.712 - رصيد افتتاحي

 (31.422) - خسائر إنخفاض القيمة
 (831) - اثر فروق تحويل العملة األجنبية

   
 - - 
   

   
 
         غير الملموسةاألصول األخرى  9

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 تراخيص

حقوق 
ملكية 
فكرية 
وبراءة 
 اختراع

 
 
 

 برامج
 حاسب آلي

 
 

تكاليف 
حيازة 

 المشترك

 
 
 
 

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

      التكلفة
 82.689 363 22.127 8 61.988 2132يناير  3في 

 31.266 - 2.414 - 7.627 اإلضافات خالل السنة
 (2.726) - (2.738) (8) - ستبعاداتإ

 (8.179) - (69) - (8.131) خسائر إنخفاض القيمة
 (22) - (22) - - تعديالت

 (244) - (2) - (247) العمالت األجنبيةحويل صافى فروق ت
      
 89.744 363 22.311 - 62.218 (مدققة)ال2132 ديسمبر 13في 
      

      

 10.799 323 66.311 - 26.011 6132يناير  3في 

 601 - 601 - - خالل الفترة إضافات
      

 10.106 323 66.101 - 26.011 (مدققةالغير ) 6132مارس  13في 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 
 
 )تابع(  الملموسة غيراألصول األخرى  9

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تراخيص

حقوق 
ملكية 
فكرية 
وبراءة 
 اختراع

 
 
 

 برامج
 حاسب آلي

 
 

تكاليف 
حيازة 

 المشترك

 
 
 
 

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

      اإلطفاء

 22.637 363 38.241 7 16.826 2132يناير  3في 

 7.363 - 2.161 - 9.748 سنةللالمحمل 

 (2.738) - (2.738) - - ستبعاداتإ

 (1.718) - (91) (6) (1.662) خسائر إنخفاض القيمة

 (29) - (29) - - تعديالت

 صافي فروق تحويل العمالت

  األجنبية

(323) (3) (2) - (329) 

      

 26.379 363 38.392 - 17.873 (مدققة)ال 2132 ديسمبر 13في 
      

 02.370 323 31.306 - 17.173 6132يناير  3في 

 6.136 - 097 - 3.030 المحمل للفترة
      

 01.312 323 31.719 - 19.612 (مدققةالغير ) 6132مارس  13في 
      

      صافي القيمة الدفترية
 62.122 - 1.230 - 61.606 (مدققةالغير ) 6132مارس  13في 
      

 28.622 - 1.428 - 29.667 )المدققة(2132ديسمبر  13في 
      

 

 

  في شركات شقيقة راستثما - 31

 

 :ركات الشقيقةرات في الشفيما يلي نصيب الشركة في األرباح الالحقة على االستحواذ والقيم الدفترية لالستثما     (أ)
 

 المدققة  غير المدققة  
 مارس  30 

6102 
 ديسمبر  0.

5102 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

 13.11 9.380 اإلفتتاحيالرصيد 
 811 622 من النتائجالحصة 

    (857) (287) توزيعات أرباح مستلمة
 13.80 8.921 اإلقفالرصيد 

   

 

 ع.ع ، المدرجة بســـوق مســـقط لألوراقالقيمة العادلة الســـتثمار الشـــركة األم بالشـــركة الُعمانية لأللياف البصـــرية  .م.  (ب)
ـــــلغالمالية.  ـــــاني ) 0538313872 تبـ ــــــ ـــــال ُعمـ ــــــ مقارنة  مع تكلفة  ُعماني( لاير 0.32123508:  5102ديسمبر  0.ريـ
لاير عماني(. تم تحديد القيمة العادلة بموجب  33323200. -5102ديســــمبر  0.عماني ) لاير  33323200.قدرها 

 .0المستوى 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13في كما 

 

   )تابع( في شركات شقيقة راستثما - 31

 

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

 
 أصول 

 
 التزامات

 
 نسبة أرباح إيرادات

 الحيازة ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     % 
          6132مارس  13فى 

 01.92 213 2.901 66.010 19.191 لبصرية الشركة الُعمانية لأللياف ا
      ش.م.ع.ع

 00 19 3.726 911 6.771 خط المعلومات ش.م.م
      

          2132مارس  13فى 
 91.46 292 9.284 36.869 11.929 الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

      ش.م.ع.ع
 92 63 3.112 671 2.226 خط المعلومات ش.م.م

      
          2132ديسمبر  13فى 

 91.46 3.618 22.261 34.496 17.412 الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 
      ش.م.ع.ع

 92 191 6.241 862 2.631 خط المعلومات ش.م.م
      

 

 المالية األخرى األصول - 33
 غير المتداولة المتداولة 
 مدققةال مدققةالغير  مدققةال مدققةالغير  
مارس  13 

6132 
ديسمبر  13

2132 
مارس  13

6132 
ديسمبر  13

2132 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
     

     أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 24.217 69.102 - - الرب  أو الخسارة )أ(

 - - 29.992 60.903 ت المحتفظ بها للمتاجرة )ب(االستثمارا
     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  
     بالتكلفة 

 3.822 3.710 - - )ج( وأسهم غير مدرجة صندوق استثمار مشترك
     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  
     بالقيمة العادلة 

 218 669 134 139 استثمارات مدرجة
     

     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
 33.921 33.061 6.173 6.173 سندات )د(

     
     ودائع طويلة األنجل بالتكلفة
 9 0 - - ودائع لدى مؤسسات مالية

 - - 322 360 ودائع ضمان )هـ(
 31.111 31.111 92.922 30.000 ودائع ثابتة بالبنوك )و(

 327 367 - - أخرى
     مم مدينة طويلة األنجلذ

 119 110 - - ذمم تجارية مدينة
     

     قروض محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 32 30 22 06 قروض وسلفيات للموظفين )ز(

     

 02.626 71.769 01.311 21.971 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 

 )تابع( المالية األخرى األصول - 33

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

 
  القيمة الدفترية 

 فيكما 
ديسمبر  13

2132 

 
 إضافات 

 /األرباح
)الخسائر( 
 فيالمدرجه 
الرب  أو 
 الخسارة

القيمة الدفترية 
 فيكما 
 مارس 13

6132 

 ر.عألف  ألف ر.ع ع.ألف ر ألف ر.ع 
     مدرنجةغير 
 31.260 113 - 31.241 اسهم 

 0.019 (398) - 9.627 أدوات مالية بدخل ثابا 
 30.631 (222) 233 39.227 مشتركة استثمار قيداصن

     
 24.217 233 (172) 69.102 

 
 
 ات محتفظ بها للمتانجرة استثمار (ب)

ات وفقا  سرررررتثماريتم تقييم هذه اال .بها للمتاجرة األوراق المالية المتداولة في السررررروق ات المحتفظسرررررتثمارتمثل اال 

 .التقريرلسعر التداول بتاري  

 

 ات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة استثمار )ج(

تمثل االسررتثمارات المتاحة للبيع االسررتثمارات في صررندوق اسررتثمار مشررترك وادوات ملكية غير مدرجة 0 وتدرج 

  ذه االستثمارات بالتكلفة ناقص إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة.ه

 

 ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال )د(

 اإلستثمار في السندات كما هو مبين فيما يلي:المحتفظ بها لالستحقاق تمثل  اتستثماراال 

 
غير  

مدققة ال
 مارس 13

 
 مدققة ال

 ديسمبر 13

  

 اإلستحقاق الفائدة الفعلي معدل 2132 6132 
  )سنة(  )سنويا( ,عألف ر ر.عألف  

 متداولة 
 

    

 6132 %8 2.773 0.773  سندات
 6132 %9.2 611 211 سندات ثانوية
     غير متداولة 
 6131 %0.707 2.111 0.111 سندات ثانوية 

 6131 %2 3.111 3.111 اسالمية صكوك
 6137 %2.2 3.921 3.061 سندات مالية ثانوية
 6139 %9 3.111 3.111 أوراق مالية ثانوية
 6137 %602 2.111 6.111 أوراق مالية ثانوية

 0202 5.5%  3.111 3.111 أوراق مالية ثانوية
 37.793 37.743   

 

  ضمانودائع  )هـ(

 .لفةمخت ات مستنديةاعتمادو ضمانخطابات البنوك مقابل  الودائع لدى الضمان علىمل ودائع تتش 
  
 الودائع الثابتة  )و(

عام  %1) %1 الودائععلى هذه  السررررنوية لفائدةسررررعر امتوسررررط ويبلغ  .الثابتة بالبنوك التجارية الودائع إيداعيتم  

2132). 
 
 الموظفينإلى القروض والسلفيات  )ز(

 إلدارةاموظفي  إلىفوائد وتتضررمن السررلفيات  وبدونالموظفين دون اخذ ضررمانات إلى تمن  القروض والسررلفيات  

 .(عمانيلاير  مليون 1.137:  2132)عام  عمانيلاير  مليون 1.137 لشركات التابعة بمبلغدحدى االعليا ب
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 
 
  مخزون   - 36

مدققة الغير  
 مارس 13

 ة مدققال
 ديسمبر 13

 6132 2132 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 31.983 31.027 مخزون وقطع غيار
 2.214 6.090 بطاقات مدفوعة األجر مسبقا  

   
 31.323 32.721 

 (9.142) (0.196) مخصص تقادم المخزون
   
   
 1.729 8.128 
   

   
 حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:         

المدققة غير  
 مارس 13

 المدققة 
 ديسمبر 13

 6132 2132 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 1.328 0.196 اإلفتتاحيالرصيد 
 3.272 -  السنة  حمل خالل الفترة /مال

 (33) - صافي فروق تحويل العملة االجنبية
   

 9.142 0.196 رصيد اإلقفال
   

 
 
       خرىاألة مدينال  ذممالمدينة والالتجارية ذمم ال - 31
 

غير المدققة  
 مارس 13

 المدققة 
 ديسمبر 13

 6132 2132 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 28.817 07.111 مبالغ مستحقة من عمالء
   مبالغ مستحقة من شركة 

 18.767 19.220 ش.م.ع.عُعمان لالستثمارات والتمويل 
 27.291 62.926 مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

 773 3.116 أخرى  ذمم مدينة
   

 360.703 322.288 

 (98.964) (01.921) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

 70.771 77.334 

 1.627 1.207 وديعة لدى هيئة تنظيم اإلتصاالت

 9.723 0.117 مبالغ مدفوعة  مقدما  

 11.017 82.947 

   

 
 .(2) )ب( 93 باإليضاحالحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 
 

         رأس المال وتوزيعات األرباح - 30
: 2132ديسمبر  13سهـم عـادي ) 72101110111  علىرأس المال المصرح به والمصدر  شتملي

لاير عماني( مدفوعة بالكامل.  10311:  2132ديسمبر  13لاير ُعماني ) 10311قيمة كل منها ( 72101110111
م. خفضا 2112يناير  38بتاري   1/2112ووفقا  للقرار الوزاري الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 

مساهمى الشركة األم الذين  لاير ُعماني. بالنسبة إلى 10311القيمة االسمية لكل سهم من لاير ُعماني واحد إلى 
 من أسهم الشركة األم في تاري  التقرير كما يلي: %31 ال تقل عن يملكون نسبة

 
    6132مارس  13  2132ديسمبر  13

  عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة %
     

 حكومة سلطنة ُعمان 116.011.111 03 116.011.111 23
 
 

 2136مارس  029 وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاري   2132بالنسبة الى العام 
(  2132لاير عماني للسهم عام  10172لاير عماني للسهم الواحد ) 1.161بمبلغ  نهائيه على توزيعات أرباح نقدية

 (.2132مليون لاير عماني عام  26.22مليون لاير عماني ) 92قيمتها 
 

 القانوني ياطيحتاال - 30

لحساب هذا  من أرباح السنة %31نويا  0 تُجنب سم وتعديالته3479لسنة وفقا  لقانون الشركات التجارية الُعماني 

هذا  . المعني المدفوع الخاص بالكيانثلث رأس مال  يساوي على األقلرصيده المتراكم صب  حتى ي االحتياطي

  .غير قابل للتوزيع االحتياطي

 

 ختيارياال طيحتيااال - 32

ا أرباحه من صافي %31 في سنوات سابقة نسبة األم الشركة حولا0 2/2111ت/36وفقا  لقرار مجلس اإلدارة رقم 

حيث والخاص بالكيان المعني  المدفوع نصف رأس ماليساوي قابل للتوزيع حتى  اختياري احتياطيإلى السنوية 

ل الى اوقفا الشركة التحوي بالتالي 0على األقلوع للشركة المدفيساوي على األقل نصف راس المال  االحتياطي أن

 هذا الحساب. 

 

 مساهمة رأسمالية   -37

الهاتف النقال  اتصررراالتتراخيص للمجموعة لخدمات  االتصررراالت0 أصررردرت هيئة تنظيم م2119فبراير  33في 

 سنة على التوالي. 22و  32لمدة و انيلاير عم 2110111لاير عماني و  2110111قدرها  والثابا بتكلفة

 

0 والتي 2119فبراير 33مسرررتقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  اسرررتشررراريةعينا المجموعة مؤسرررسرررة 

 .مليون لاير عماني تقريبا   990883 مبلغ  والنقال حددت القيمة العادلة لتراخيص الهاتف الثابا

 

شررررركة  لىكما كان سرررريطبق عراخيص وفقا  لبنودها الحالية للت التقديرية تم التقييم بناء على قيمة السرررروق المفتوح

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

فدن القيمة الملحقة بالتراخيص ليسررا "قيمة  و بناء عليه 0التي تملكها المجموعةاألخرى غير الملموسررة  األصررول

 .لكها المجموعةتغير الملموسة التي تم ال تعكس القيمة الكاملة لألصولمجموعة عن التراخيص وخاصة" بال

            

مة العادلة 0 أرباح القياالتصررراالتهيئة تنظيم إلى تمثل الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المدفوعة 

حقوق الملكية كمسرررررراهمة رأسررررررمالية غير قابلة مليون لاير عماني والتي تم إدراجها ضررررررمن  990383وقردرهرا 

  .للتوزيع

 

  األنجنبيةتحويل العمالت  احتياطي - 31

ملة التشغيل من ع عند توحيد القوائم الماليةلتزامات إلوا األصولروق سعر الصرف المتعلقة بتحويل ف تسجيليتم 

 األجنبية.تحويل العمالت  اطياحتيفي  ةمباشرإلى الريال العماني ة للمجموعة تابعال األجنبيةللشركة 

 

 احتياطي القيمة العادلة  -39

الي المعاد الم لاألصررروعندما يتم بيع . المالية المتاحة للبيعاألصرررول ينشررر  احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم  

قيمة  نخفاضاعند . في بيان الدخل الذي قد تم بيعه بالفعل األصررلاالحتياطي المتعلق بذلك  جزء إدراجيتم تقييمه0 

 .الدخل في بياناالحتياطي المتعلق بذلك االصل  االصل المالي المعاد تقييمه0 يتم ادراج جزء
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  قتراضاتاإل - 61
 المتداولة    

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

----------------------------- 
غير المدققة     

 مارس 13
 المدققة 

 ديسمبر 13
غير المدققة 

 مارس 13
 المدققة 

 ديسمبر 13
 2132 6132 2132 6132 سنة اإلستحقاق اإلسمية الفائدةمعدل  العملة  الموحدة

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف      
        بالتكلفة المطفأة –مضمونة 

 7.113 7.321 3.321 3.301 6139-6137 أشهر 1 لاير عمانى ض بنكىقر
 %2.2ليبور+  

 سنوي ( %2)مستوى 
     

 سنويا   %1شهر واحد كيبور +  روبية باكستانية األجل ةطويلض وقر
 %1.2كيبور + أشهر  1و

 سنويا  

 6131و  6132
 ( 6و 3)أ إيضاح 

323 363 139 134 

 - - 31.667 31.227 (1إيضاح )أ  6166 %1.22ليبور +  أشهر 1 يأمريكدوالر  قرض طويل األجل 
 6.619 2.210 - - إيضاح ب سنويا   %2.4 أمريكيدوالر  أسهم ممتازة قابلة للتحويل

 - - 2.967 0.027 )ج( 6163  %3061يبور +ك أشهر 6 روبية باكستانية 1-ألجلتمويل  اتشهاد
       %3.2+أشهر كيبور 6ى إل 1 روبية باكستانية  قصيرة األجلض وقر
 - - 2.197 6.107 - سنويا %9إلى   

      )مستوى %2.2أشهر ليبور+ 1 لاير عمانى سحب على المكشوف
 - - 229 079 - سنويا( 2%  

       %2.2أشهر كيبور +  6 باكستانية روبية تمويلي إيجار اتالتزام
 6 2 2 0 - سنويا    

 112 692 16 11 - سنويا   %32.642  عمانىلاير تمويلي إيجار اتالتزام
        

     61.130 21.127 30.030 39.242 
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 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
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 ) تابع ( قتراضاتاإل - 61
 
 قرض طويل االنجل (أ) 

   
 
 ٪1. ويحمل فائدة شهر واحد كيبور باإلضافة إلى 2136فبراير  28قسطا شهريا تنتهي في  21روبية باكستانية الذي يتم سداده على مليون  21المحدود بمقدار  SONERİ قرض من البنك (3

ن عن طريق االتفاق ( سنويا. إن القرض مضمو٪31.47إلى  ٪32.89: 2132) ٪32.14إلى  ٪4سنويا ويدفع شهريا. إن سعر الفائدة خالل الفترة على الرصيد غير المسدد يتراوح بين 

 .بالتساوي برهن مشترك على األصول الثابتة الحالية والمنقولة

 

يوليو  13شهري تنتهي في  قسط 91سدد على تاآلن  ي0 وه جارية هيكلة تسهيالت تمويل إعادةالحصول عليها من خالل  تم مليون روبية باكستانية 322بقيمة  ألجل قرض هذا تسهيالت يمثل (2

من خالل  ضمانهاكل ثالثة أشهر. تم  هاإسترداد ويتمنقطة أساس  21أشهر كيبور +  1كون يسوف  2132أبريل  3 إعتبارا  منعلى الرصيد غير المسدد  سيحمل مش الذيمعدل الها. 2138

 .٪22 الشركة مع هامش ومبنىاألصول المتداولة والثابتة الحالية والمستقبلية باستثناء األراضي  على بالتساويالمشترك الرهن 

 

 

مليون دوالر أمريكي من البنك الوطني العماني ش م ع ع والبنك األهلي ش م ع ع مع المنظم  12وقعا الشركة التابعة في باكستان على تسهيالت قرض مشترك بالعمالت األجنبية بمقدار  (1

ل بواقع متوسط ثالثة أشهر للسعر السائد بين البنوك في 2137مبر سبت 11قسط ربع سنوي ابتداءا  من  36الرئيسي كونه البنك الوطني العماني. وسيتم سداده في  . الرب  يدفع ربع سنويا 0 ويُحمل

د داسنويا. لضمان التسهيالت0 تم تقديم ضمان شركة من الشركة األم. يظل هذا الترتيب ساري المفعول حتى يتم س ٪3.2سنويا ورسوم مراقبة بنسبة  ٪3.72سوق لندن )ليبور(0 باإلضافة إلى 

ع الفائدة مقابل وة على ذلك0 فقد فشلا الشركة التابعة بدفجميع االلتزامات المنصوص عليها في التسهيالت. كما في تاري  بيان المركز المالي0 إن الشركة التابعة مخالفة إلتفاقية التسهيالت. وعال

بنوك تُعدِّل المستحق الدفع مقابل رصيد حساب إحتياطي خدمة الدين ) "الضمان"( المحتفظ لديهم. تشكل هذه الذي أدى إلى مجموعة  2132ديسمبر  13هذه التسهيالت لربع السنة المنتهي في 

د سجلا الشركة لقوع المبلغ مستحق الدفع على الفور. أحداث تخلف عن السداد في إطار التسهيالت وتُمكِّن مجموعة البنوك للمطالبة بالمبلغ غير المدفوع على إرادتهم. ونتيجة لذلك0 أصب  مجم

 .األم مخصص كامل مقابل ضمان الشركة الصادر
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 ) تابع ( قتراضاتاإل - 61

 

 أسهم ممتازة قابلة للتحويل (ب)

 
 311تصويا0 تراكمية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل )"أسهم ممتازة قابلة للتحويل"0 أو "أسهم ممتازة"( لديها قيمة إسمية قدرها إن هذه األسهم تما بالعملة األجنبية بالدوالر األمريكي0 ال يحق لها ال

الي من األسهم الصادرة من قبل الشركة مليون دوالر أمريكي على التو 32مليون دوالر أمريكي و  21دوالر أمريكي لكل سهم0 تحتفظ عمانتل )الشركة األم( وبنك حبيب المحدود )المستثمر( بمقدار 

لكن في موعد ال يتجاوز الذكرى السنوية الخامسة. في التابعة في باكستان. إن خيار التحويل هو قابل للممارسة من قبل حامل السهم في أي وقا بعد الذكرى السنوية األولى من تاري  اإلصدار و

مليون  3فات من عتازة القابلة للتحويل إلزاميا  إلى أسهم عادية قابلة للتصويا. سيتم تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل كليا  أو جزئيا  في مضاالذكرى السنوية الخامسة0 سيتم تحويل األسهم المم

كخصم إضافي عن كل سنة منتهية من الذكرى  ٪31زيادة بنسبة  على سعر السهم بعد الذكرى السنوية األولى0 وبالتالي ٪31دوالر أمريكي بمعدل التحويل المحدد في االتفاقية بواقع خصم قدره 

 .سنويا  أو توزيعات أرباح معلنة من الشركة التابعة للمساهمين العاديين ٪2.4السنوية. يحق لحاملي األسهم توزيعات أرباح غير نقدية التي سيتم احتساب بمعدل 

 

 الدوالر األمريكي حيث يمكن للمستثمر بيع أسهمه الممتازة القابلة للتحويل بمبلغ المشاركة جنبا إلى جنب مع أي توزيعات أرباح متراكمةلقد وفرت عمانتل )الشركة األم( خيار البيع للمستثمر في 

ألسهم الممتازة القابلة للتحويل حتى الذكرى السنوية مليون دوالر أمريكي من الذكرى السنوية الثالثة ل 3ومستحقة )سعر البيع( لعمانتل. يمكن ممارسة خيار البيع كليا  أو جزئيا  في مضاعفات من 

ل ة القابلة للتحويل. لقد سجلا الشركة األم مخصص كامل مقابالخامسة أو عند البدء بمرحلة التنفيذ كما هو محدد في اتفاقية األسهم الممتازة القابلة للتحويل في أي وقا خالل فترة األسهم الممتاز

 .خيار البيع

 

  1-مويل ألنجلشهادات ت (ج)

 
0 بدأت 2139. في يوليو 2132أكتوبر  7التي بموجبها كان أصل المبلغ يستحق السداد على ثالثة أقساط نصف سنوية تنتهي في  2132في ديسمبر  1تم سابقا  إعادة جدولة شهادات تمويل ألجل 

أكتوبر  07 أعيدت جدولة شهادات تمويل ألجل وشروط اتفاقية إعادة الجدولة المعدلة سارية إعتبارا  من 2132أبريل  1الشركة التابعة عملية إعادة هيكلة ثانية مع حاملي شهادات التمويل ألجل. في 

لمدفوعات فيما يتعلق ب صل . وفقا  لشروط إعادة الجدولة الثانية0 إن ا2123. وفقا  للشروط المعدلة0 تم تمديد فترة شهادات تمويل ألجل إلى سبع سنوات مع أقساط رئيسية تنتهي في أكتوبر 2139

مليون لاير عماني( كان يتطلب دفعها خالل  1.22مليون روبية باكستانية( ) 61مليون لاير عماني( )يشمل فائدة بمقدار  1.81مليون روبية باكستانية ) 211.111المبلغ والفائدة مجموعها يبلغ 

مليون لاير عماني( تم دفعها0 بالتالي0  1.17مليون روبية باكستانية( ) 21مليون لاير عماني( )تشمل فائدة بمقدار  1.21نية )مليون  روبية باكستا 396.622السنة. ومع ذلك0 مدفوعات بمقدار 

 تشكل مخالفة وفقا  للشروط. ونتيجة لذلك0 تم تصنيف المبلغ اإلجمالي في اإللتزامات المتداولة.
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  مؤنجلةال ضريبةالتزام ال - 63
 

 بالبنود التالية: تتعلق في بيان الدخل الموحد المرحلي)المستردة(  والضريبة المؤجلة المحملة/ هالمؤجل هالضريب/ )اصل( لتزاما صافي 

 

 

 
 
 

 
 
  يناير 3

6132 

لة/ محم
)مستردة( 

بيان على 
 الدخل

)غير 
 المدققة(
 مارس 13

6132 

 
 
  يناير 3

2132 

محملة/ 
)مستردة( 

بيان  على
 الدخل

خسائر 
إنخفاض 
القيمة 

 (4)إيضاح 

 
 

فروق العملة 
 األجنبية

 )المدققة(
 

 ديسمبر 13
2132 

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

 (2.468) 34 2.164 396 (2.212) (1.112) (11) (6.921) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 

 (332) 13 68 (74) (312) (330) - (330) مخصص تقادم مخزون 

 - (22) (218) (43) 623 - - - مخصص مساهمة رأس المال

 - 36 939 12 (962) - - - التزام منافع التقاعد
 941 - - (361) 621 072 (30) 091 أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات 

 (33.222) - - (33.222) - (33.606) - (33.606) إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة
طفاء  9.771 (921) (33.692) (2.148) 34.264 0.127 90 0.771 استهالك وا 

         
 (9.176) 06 (9.111) 39.773 (31.812) (4.612) (914) (4.172) 

         الخسائر الضريبية 

 - 822 34.124 9.211 (29.167) - - - غير المستخدمة  رداداتواالست

 ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ 

 (9.176) 06 (9.111) (4.636) (4.244) 4.647 996 (4.172) 
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 منافع التقاعد التزام   -  66
 
 :منافع التقاعد كما يلي التزامالحركة في  

مدققة الغير  

 مارس 13

 مدققة ال

 ديسمبر 13

 6132 2132 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 2.294 0.776 يناير 3في 
 3.313 106 (13المحمل للفترة / للسنة )إيضاح 

 (928) (616) السنة الفترة / فوعات خالل المد
 (62) - اثبات ايرادات اكتوارية عن خطة المنافع المحددة

 (28) - األجنبيةفروق تحويل العملة 
   

 2.772 0.936 ديسمبر 13في 
   

 غير متداولة –أخرى  التزامات   -  61
 328 361  األجلطويلة  ودائع

 2.362 3.393 اإلنهاء االختياري للخدمة
   

 2.241 3.139 ديسمبر 13في 
   

 

 دائنة أخرى ذممدائنة و تجارية ذمم - 60
مدققة الغير  

 مارس 13

 مدققة ال

 ديسمبر 13
 6132 2132 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 14.473 11.160 ذمم  تجارية دائنة 

 8.211 7.217 آخرين اتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم

 27.931 61.673 تحقة الدفعمسضمان مبالغ 

 1.718 1.711 (أدناهأ  إيضاح)مستحقة الدفع  رسوم ترخيص 

 61.648 21.100 مستحقات

 36.686 30.121 مؤجلةإيرادات 

 32.736 31.310 سبقة الدفعمفواتير 

 744 192 فوائد مستحقة

 31.936 33.112 اإلنهاء االختياري للخدمة

 6.663 2.196 أخرىذمم دائنة 
   

 311.010 341.242 
 
 
 
 

  

 رسوم ترخيص مستحقة الدفع (أ)

الدائرة رخيص ترسوم عن  الهيئة الباكستانية لإلتصاالت مستحقة الدفع من قبل شركة تابعة إلىتمثل رسوم الترخيص 

 المحلية الالسلكية. 
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 أتاوة مستحقة الدفع    - 60

 

هيئة تنظيم االتصررراالت فعلى المرخص قبل والمعتمد من قل متن( من ترخيصررري الهاتف الثابا وال3)9وفقا  للمادة رقم 

عدات الربط ومصرراريف الترخيص عدا بيع مإيرادات من إجمالي  %7 قدرهاأتاوة تنظيم االتصرراالت دفع لهيئة له أن ي

 .الربط البيني

 

 للسهم الواحد  األصول قيمة صافي  - 62
 
  في تاري األصررول بقسررمة صررافي  األم للسررهم الواحد المنسرروبة لمسرراهمي الشررركة  األصررولقيمة صررافي  احتسررابتم 

 القائمة كما يلي:سهم على عدد األ التقرير

 
 
مدققة الغير  

 مارس 13

 المدققة 

 ديسمبر 13
 6132 2132 
   
   
 291.979 011.610 المنسوبة   األصول افي ص

   (ألف ر.ع) الشركة األم لمالكي
   

 7210111 7016111 ف(القائمة )أالسهم عدد األ
   
   

 1.723 1.717 الواحدللسهم األصول قيمة صافي 
   )ر.ع(الواحد 

 
 
 البيع بالجملةإيرادات  -67

 ةغير المدقق غير المدققة  
 مارس  0. مارس  30 
 6102 5102 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 63276 2.892 ايراد ادارة خارجية )إيضاح أ(
 335.5 2.293 ايراد الربط البيني )إيضاح ب(

 013651 00.938 مبيعات القدره االنتاجيه
    33505 2.373 أخرى 
 68.711 523631 
   

 
 
 

 ية فى الدخل الناتج من إنهاء مرور المشغلين اآلخرين على شبكة المجموعة.تتمثل ايرادات اإلدارة الخارج ) أ (

 

مرافق اسررتخدام معدات و المشررغلين المحليين المرخص لهم نظيرن ماإليرادات الناتجة في تتمثل إيرادات الربط البيني  )ب(

 .المشغل على شبكة المجموعة مرورإنهاء  و تكلفةرسال اإل
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 الربط البينيتكاليف  -61

رور منهاء إلالربط البيني الرسرروم المدفوعة بواسررطة المجموعة إلى المشررغلين المحليين المرخص لهم  مصرراريفتمثل 

 .مشغل على شبكة المجموعةال

 

 تكاليف خدمات المحتوى -69

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

 .قنوات التلفزيون ال إلى السمعية والرسائل القصيرة 

 

 مصروفات إدارة خارنجية - 11

لى ع المرورنهاء إلى مشغلين خارجيين إل ا المجموعةالمصرروفات التي دفعتهمصرروفات اإلدارة الخارجية فى تتمثل 

 المشغل.شبكة 

 

 موظفين تكاليف ال - 13
 مدققةغير ال غير المدققة  
 مارس  0. مارس  30 
 6102 5102 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 063505 02.602 رواتب وبدالت
 03.08 0.622 تكاليف التأمينات االجتماعية

 17. 326 ( 55منافع التقاعد )إيضاح 
 877 0.126 أخرى للموظفين منافع

   
 07.826 083813 
   
 

 مصروفات تشغيل وصيانة - 16
 مدققةغير ال غير المدققة  
 مارس  0. مارس  30 
 6102 5102 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 .6310 2.229 األصول   صيانة 
 73821 7.222 تكلفة مبيعات 

 3.21. 3.277 وتردداترسوم قنوات أقمار صناعية 
 03173 6.162 مصروفات إيجار

 712 926 كهرباء ومياه
يجار مصروفات صيانة  8.0 280 وا 

 038 093 وقود وزيوت وشحوم
 51. 626 تأمين
 117 0.636 أخرى

   
 60.782 553587 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 

          مصروفات إدارية - 11
 مدققةغير ال غير المدققة  
 مارس  0. مارس  30 
 6102 5102 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 15. 388 تكاليف تدريب
 677 396 أتعاب استشارات مهنية

 .1. 269 خدمات إدارية
 217 219 سفريات عمل

 28. 382 دات وخدمات مكتبيةتوري
   
 6.016 53307 
   

  

 

 الديون التجارية وخصمرسوم التحصيل والتوزيع  - 10

 

 خصمو تم بموجبها إسناد تحصيلحيث ي( ش.م.ع.عات والتمويل )ستثمارمع شركـة ُعمان لال اتفاقيةأبرما المجموعة 

  .(ع.ع.م.شات والتمويل )ستثمارشركة ُعمان لالإلى ة عمان عمالء في سلطنفئة معينة من الكافة المبالغ المستحقة من 

 

وكالء التحصرررريل اآلخرين.  من خالل مراكز المجموعة ومن خالل هؤالء العمالءتحصررريل المبالغ المسرررتحقة من يتم 

مقابل التحصيل  (ش.م.ع.ع)ستثمارات والتمويل شركة ُعمان لال إلىالرسروم المسرتحقة من  الخصرم رسروم طرحويتم 

  .طريق خصم الديون  عن
 

. اوالمبالغ المسند تحصيله العميلعلى فئة بناء  أعاله  االتفاقيات بموجب خصم الديونرسوم  بدفعلمجموعة تقوم ا

( لتحصيل المبالغ ش.م.ع.عات والتمويل )ستثمارشركة ُعمان لالتسعى 0 نيابة عن المجموعة0 وإلى ذلكباإلضافة 

بمعدالت  ونخصم ديدرة قبل بدء التعاقد معها والتي تدفع عنها رسوم اصشتركين الفيما يتعلق بفواتير المالمستحقة 

 . تختلف وفقا  لعمر المبالغ المحصلة
 

 .للمجموعةاألخرى بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقا  والخدمات  كالءإلى ويتم أيضا  دفع رسوم توزيع 
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                                     الموحدة المرحلية البيانات الماليةإيضاحات حول 

 6132 مارس 13كما في 
 
 

  التمويل (تكاليفإيرادات / )صافى  - 10
 مدققةغير ال غير المدققة  
 مارس  0. مارس  30 
 6132 2132 
 ر.عألف  ألف ر.ع 

 إيرادات التمويل
 

  

 781 732 إيرادات الفوائد

 - 29 تحويل العمالت حأربا

   

 710 781 

   
 
 

 إيرادات اإلستثمار 
 

  

 281 697 أرباح إيرادات توزيعات

 (94) (176) بالقيمة العادلة من خالل الرب  او الخسارة استثماراتعلى  القيمة العادلة خسارة

 (311) 311 استثمارات محتفظ بها للمتاجرةعلى  القيمة العادلة خسارة

 328 (003) ستثمارات محتفظ بها للمتاجرةعلى ا ةمحقق خسائر(أرباح )

   
 

(092) 224 
 
 

________ ________ 
   تكاليف التمويل

   

 (916) - تحويل العمالت خسائر

 (428) (029)  القروض ىفوائد عل
   

 (029) (3.169) 
   

 

 

 إيرادات أخرى   - 12
 غير المدققة غير المدققة  
 مارس  0.  مارس 30 
 6102 5102 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 737 609 إيرادات متنوعة 
 00 - مستردة –التزامات لم تعد مطلوبة 

   
 609 728 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 
 

 الضرائب - 17
 

 :علىة فترالضرائب المحملة لل تشتمل ) أ (
 مدققةغير ال غير المدققة  
 مارس  0. مارس  30 
 6132 2132 

 ر.عألف  ألف ر.ع 

   

 2.366 0.112 ضرائب حالية

 (3.382) 06 (23)إيضاح ضرائب مؤجلة 
   

 0.171 1.489 

 
 

 على النحو التالي: الموحد المرحلي الدخل في بيانب المحملة تسوية الضرائب على الرب  المحاسبـي مع الضرائ)ب(

   
   

 3857. 2.112 الضريبـة على الربـح المحاسبـي 
   يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لـ:

 26. 016 مصاريف غير قابلة للخصم
 (013) (69) خاضعة للضريبة إيرادات غير 

 (2) - ضرائب متعلقة بسنوات سابقة
   

 1.489 0.171    الموحد المرحلي الدخل لبيانبة المحملة وفقًا الضري
   

 

 

 موقف الربوط الضريبية )ج( 

 

 للشركة األم. 5111تم االنتهاء من الربوط الضريبية حتى سنة 
 
 
 للسهم الواحد والمخفف العائد األساسي - 11

 
اهمي الشررركة األم على المتوسررط المرج  لعدد مسررإلي سررمة أرباح الفترة المنسرروبة تم التوصررل لعائد السررهم الواحد بق

حيث لم يكن للشرركة األم أي أسرهم مخففة محتملة0 فدن ربحية السرهم المخففة هي ذات العائد األسراسري  .القائمةسرهم األ
  للسهم الواحد.

 
 
 عالقةالطرا  ذات األ - 19

 
تمتلك األطراف ذات التي  كياناتس اإلدارة والأعضاء مجلو واإلدارة العلياتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين 

 .على القرارات المالية والتشغيلية الهامممارسة الت ثير  وأ السيطرةالقدرة على  فيها العالقة
 

المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها  نتيجة إلىاألطراف ذات العالقة  هذه تحتفظ المجموعة ب رصدة مع
 متفق عليها بين األطراف.ام بموجب شروط وأحك
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 

 )تابع( عالقةالطرا  ذات األ - 19
 

 ا يلي:فيم السنة تتمثل طبيعة وقيمة المعامالت والتي تما مع األطراف ذات العالقة خالل

 
 
 شراء بضائع وخدمات (3)

 المدققةغير  غير المدققة  

  مارس 13 مارس  13 

 6132 2132 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 3.186 3.911 شركات شقيقة
 333 - ذات عالقة  أخرى أطراف

   
   

 3.911 3.947 
   

    
   
 

 غير التنفيذيين – مجلس اإلدارةأعضاء بدالت حضور     (6)

 

11 

 

29 
 
  

 تعويضات لإلدارة العليا       ( 1)
   

 357 322   رواتب أساسية وبدالت 
 03130 890 أخرى ومزايامصروفات 

 07 02 تكاليف التأمينات االجتماعية
 00 06 منافع التقاعد

   

  0.622 03316 
   

 
 
 خدمات / شراء بضائع / أرصدة ناشئة عن بيع (  0)

 

 ذمم دائنة              مدينةم ذم              

مدققة الغير  

 مارس 13

 مدققة ال

 ديسمبر 13

مدققة الغير 

 مارس 13

 مدققة ال

 ديسمبر 13

 6132 2132 6132 2132 

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

 3.928 3.370 - - شركات شقيقة 

 82 332 324 310 ذات عالقة   أخرى أطراف
     

 310 324 3.693 3.291 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 

 إلتزامات وإرتباطات إحتمالية طارئة     - 01

 

 إلتزامات (أ)

 

 يلي: كما اتاستثمارثابتة و أصول علق بشراء تتبهذه القوائم المالية مخصص لها  يتم تكوينالتي لم  اإللتزامات

 
غير  

مدققة ال
 مارس 13

 
 مدققة ال

 ديسمبر 13
 6132 2132 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 48.831 10.120 رأسمالية ثابتة عن نفقات إلتزامات
   

 9.921 0.001 اتاستثمار
 

 

 إرتباطات إحتمالية طارئة )ب( 
 

  90479 1.907 خطابات ضمان بنكية
 

 .اديتيعالمذكورة أعاله في إطار سير العمل االاالعتمادات المستندية وخطابات الضمان صدرت 
  
          

 مطالبات  )ج(

 
مليون لاير عماني من هيئة تنظيم االتصاالت تجاه األتاوة اإلضافية  9خالل السنة0 تلقا الشركة األم إشعار بطلب دفع  .3

ى بعض فئات إيرادات البيع بالجملة. بناءا  على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة المستحقة الدفع للسنوات السابقة عل

من شروط ترخيص الشركة األم0 ترى اإلدارة ب ن قيمة اإلتاوة اإلضافية غير مستحقة الدفع. وفقا  لذلك0 لم تقم الشركة األم 

 .ليةبتكوين أي مخصص تجاه األتاوة اإلضافية في هذه البيانات الما

 رامة غبالضوابط التنظيمية 0 بسبب قيود تشغيلية أو مالية إلى مخاطر فرض  األخرى االلتزامقد تؤدي بعض حاالت عدم  .2

ترى دائرة  .الحدث الفعلي للغرامةمبلغ الغرامة أو  بيقين وقناعة إال أنه ال يمكن حاليا  تحديد .من قبل هيئة تنظيم االتصاالت

تقدير  أو قياس ن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في مرحلتها الحالية ال يمكن بية بالمجموعة الشؤون القانونية والتنظيم

 .أوضاعها بيقين وقناعة معقولةنتيجة 

تتعرض الشركة التابعة للمجموعة في باكيستان أيضا  إلى بعض المطالبات الناشئة عن أمور تنظيمية وضريبية وتشغيلية.  .1

  .الموحدة المرحلية أن يكون هناك ت ثير هام من أٍي من هذه المطالبات على بياناتها الماليةب نه ال يتوقع  اإلدارةتعتقد 

 

 االئتمانمخاطر    - 03

 االئتمانالتعرض لمخاطر  (أ)

ن االئتماكان الحد األقصرررررى لمخاطر  .االئتمانالقيمة الدفترية لألصرررررول المالية الحد األقصرررررى لمخاطر إجمالي مثل ي

 يلي:كما  التقريربتاري  
  

غير المدققة 
 مارس 13

 
 المدققة 

 ديسمبر 13
 6132 2132 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 322.422 360.170 أخرىوذمم مدينة مدينة  تجارية ذمم
 326.411 99.311 أصول مالية أخرى

   
 660.311 222.822 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 

 )تابع( االئتمانمخاطر    - 03

 )تابع( االئتمانالتعرض لمخاطر  (أ)

فقا  لنوع و التقريربتاري  األخرى المدينة  الذممالمدينة والتجارية بالنسرررررربة للذمم االئتمان كان الحد األقصررررررى لمخاطر 

 العميل كما يلي:

 
غير المدققة  

 سمار 13
 المدققة 

 ديسمبر 13
 6132 2132 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 18.767 19.220 ع.ع.م.شات والتمويل ستثمارشركة ُعمان لال
 27.291 62.926 مستحقات من مشغلين آخرين

 31.418 30.311 ديون حكومية
 2.343 6.770 وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقا  

 91.831 03.073 عمالء آخرين
   
   
 360.170 322.422 
   

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

  

 2132ديسمبر  13مدققة ال 6132مارس  13مدققة الغير  

 

 

 

 اإلنجمالي

في  نخفاضاال

 القيمة

 

 اإلجمالي

 نخفاضاال

 في القيمة

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

 - 12.297 - 67.063 مت خرةغير 

 1.248 34.643 1.011 67.316 يوم 381 – صفر مت خرة

 3.646 31.792 3.127 7.011 يوم 162 – 383مت خرة 

 2.121 31.682 1.310 33.271 سنتينإلى من سنة 
 91.822 94.227 01.979 03.390 أكثر من سنتين

     
     
 360.170 01.921 322.422 98.964 
     

 
 
 
 
مليون لاير  92.2 عماني )مليون لاير 98.6 يتضرررررمن رصررررريد الذمم المدينة للمجموعة مدينون بقيمة دفترية قدرها  (3)

ن عمخصص المجموعة  تكون لم والتى0 التقرير تاري  في سدادها تاري  تجاوزت التي( 2132ديسمبر  13عماني : 

 تملك ال .لالسررررررتردادتمان وال زالا المبالغ مصررررررنفة على أنها قابلة أي مبلغ حيث أنه ال يوجد تغير هام في نوعية االئ

 يوما. 381والعمر المتوسط لهذه الذمم المدينة  .تلك األرصدة مقابلالمجموعة أي ضمانات 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 

 )تابع( االئتمانمخاطر    - 03

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

 

غير المدققة  
 مارس 13

 المدققة 
 ديسمبر 13

 6132 2132 

 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 97.119 01.029 اإلفتتاحيالرصيد 

 (13) - صافي فروق تحويل العملة األجنبية

 3.787 002 لسنةلللفترة / المحمل 

 (176) (07) المحول إلى الحكومة

 (232) - تعديالت
   

 98.964 01.921 رصيد اإلقفال 
   
 

 

يتم استخدام حسابات مخصص الذمم التجارية المدينة لتسجيل خسائر االنخفاض في القيمة0 إال إذا اعتقدت المجموعة بعدم إمكانية 

  .فدنه سيتم مباشرة شطب المبلغ الذي تم اعتباره غير قابل لالسترداد مقابل األصول المالية استرداد المبلغ المدين. في هذه الحالة

 

0 يتم دفعه للحكومة وإضافته كرصيد إلى  مخصص 2119ديسمبر  13المسترد من العمالء الذين تم تكوين مخصص لهم فى 

 .في حساب الحكومة 2119ديسمبر  13لمكون فى الديون المشكوك فى تحصيلها. لقد تم قيد اإلسترداد المتعلق بالمخصص ا

 

 
 مخاطر السيولة   - 06
 

 الفوائد: مدفوعاتمتضمنة  غير المالية 0 لتزاماتالتعاقدية لال االستحقاقاتفيما يلي 
 

 
)غير  6132 مارس 13
     مدققة(ال

القيمة 
 الدفترية

 أشهر  2
 أقلأو 

2 – 36  
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  عر.ألف  
      

 33.110 6.016 176 66.601 12.937 اإلقتراضات

 - - - 192 192 فوائد مستحقة

 - - - 11.160 11.160 ذمم  تجارية دائنة

      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 7.217 7.217 آخرين اتصاالت
 - - - 61.673 61.673 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 21.100 21.100 مستحقات

 - 3.396 0.611 26306 36.071 اإلنهاء اإلختياري للخدمة

 - - - 2.196 2.196 ذمم دائنة أخرى
 - - 1.660 - 1.660 المستحقة تاوةاأل

 - - - 361 361 التزامات اخرى طويلة االجل

 - - - - 1.711 رسوم ترخيص مستحقة
      
 

2120811 3640781 390124 10679 330112 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 6132 مارس 13كما في 

 

 )تابع( مخاطر السيولة   - 06

 
 
     مدققة(ال) 2132ديسمبر  13

 أشهر  6 القيمة الدفترية
 أو أقل

6 – 32  
 شهر

 أكثر  نسنتي –سنة 
 ن سنتينم

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

 33.762 1.299 481 22.231 18.812 اإلقتراضات
 - - - 744 744 فوائد مستحقة

 - - - 14.473 14.473 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 8.211 8.211 آخرين اتصاالت
 - - - 270931 27.931 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 61.648 61.648 مستحقات
  2.362 2.211 2.381 32.278 اإلنهاء اإلختياري للخدمة

 - - - 6.663 6.663 ذمم دائنة أخرى
 - - - 11.633 11.633 المستحقة تاوةاأل

 328 - - - 328 التزامات اخرى طويلة االجل
 - - - 1.718 1.718 رسوم ترخيص مستحقة

      
 212.844 214.189 6.236 2.716 33.841 
      

 

 

 مخاطر سعر الفائدة   - 01

 : يكما يل التقريرلمجموعة بتاري  االتي تتعامل بها ئدة المحملة بالفا كان تحليل سعر الفائدة لألدوات المالية

 

 

غير المدققة  
 مارس 13

 المدققة 
 ديسمبر 13

 6132 2132 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

   متغيرفائدة  ية ذات سعرأدوات مال

 (11.677)  (11.023) مالية التزامات
   

   فائدة ثابت أدوات مالية ذات سعر

 71.296 06.600 أصول  مالية

 (6.472) (2.921) مالية التزامات
   

   

 10.677 61.273 
   

 

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
0 الخسررائرأو مالية ذات سررعر فائدة ثابا بالقيمة العادلة من خالل األرباح  التزاماتو تحتسررب المجموعة أي أصررول ال

 .الخسائرأو لن يؤثر على األرباح  التقريرلذا فدن أي تغير في أسعار الفائدة في تاري  



 ت ش.م.ع.ع الشركة الُعمانية لإلتصاال

 

             00 

                                     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 6132مارس  13كما في 
  

        

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات   -00
  

 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية 

القيم العادلة  لألصول وااللتزامات المالية تقارب قيمها الدفترية كما هو مبين بقائمة المركز المالي. عند عدم وجود قياس  

 قيمة العادلة يمكن الوثوق به0 يتم قياس األصول المالية بالتكلفة.لل

 

 قياس القيمة العادلة المدرنجة في قائمة المركز المالي 

ويات من ة إلى المسررتالمبدئي بالقيمة العادلة 0 مجمع يبين الجدول أدناه تحليال لألدوات المالية التي تم قياسررها بعد اإلدراج 

 جة الوثوق بقياس القيمة العادلة :اعتمادا على در 1إلى  3

  قياس المسررتوى األول هو من  أسرراليب القياس التي يتم الحصررول عليها من األسررعار المعلنة )غير المعدلة ( ب سررواق

 نشطة ألصول أو التزامات مماثلة.

 ليها من حصول عقياس المسرتوى الثاني  هو من أساليب القياس التي يتم الحصول عليها من مدخالت غير  التي يتم ال

األسرعار المعلنة الواردة بالمسرتوى األول والتي هي مالحظة بالنسربة ألصرول أو التزامات مماثلة سواء بشكل مباشر 

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

 التقييم  التي تتضرررمن مدخالت قياس المسرررتوى الثالث  هو من أسررراليب القياس التي يتم الحصرررول عليها من أسررراليب 

تقييم  يتم األصررل أو االلتزام التي ال تعتمد  على بيانات األسررواق التي يمكن مالحظتها )مدخالت ال يمكن مالحظتها(.

ة لمستثمر فيها والتى تقارب القيمة العادلا اصرول الشرركة صرافيفى قيمة  الشرركةتلك االسرتثمارات بناء على حصرة 

 رير. فى نهاية فترة التق

 
 

  
 

 المستوى 

 
 

 المستوى  

 
 

 المستوى 

مدققة الغير 
 المجموع
 مارس

 2136 الثالث الثاني األول 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

     استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة
 39.231 - 39.231 - استثمارات بصناديق مشتركة

 9.214 - 9.214 - أدوات مالية بدخل ثابا
 9.226 - 9.226 - ادوات أسهم غير مدرجة

 6.168 6.168 - - ادوات ملكية مدرجة
     

     استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 29.493 - - 29.493 أسهم مدرجة أدوات  

     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة
 224 - 224 - صناديق استثمار مشترك

 134 - - 134 ةادوات أسهم مدرج
     
 22.261 21.217 6.168 29.812 
     
 

 

 

 

 

 



 ت ش.م.ع.ع الشركة الُعمانية لإلتصاال

 

             00 

                                     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 6132مارس  13كما في 
  
      

 )تابع( القيمة العادلة لألصول وااللتزامات   -00
 

  
 

 المستوى 

 
 

 ى  المستو

 
 

 المستوى 

مرررردقررررقررررة الرررر
 المجموع
 ديسمبر

 2132 الثالث الثاني األول 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

       استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 39.227 - 39.227 - استثمارات بصناديق مشتركة

 9.627 - 9.627 - أدوات مالية بدخل ثابا
 31.241 6.962 1.828 - درجةادوات أسهم غير م
 29.992 - - 29.992 ادوات ملكية مدرجة

     
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 218 - 218 - صناديق استثمار مشترك
 134 - - 134 ادوات أسهم مدرجة

     
 29.763 21.281 6.962 29.216 
     
 

 السنة. فترة /ال ال توجد تحويالت بين المستويات خالل
 

  

 

 

 

     أرقام المقارنة   - 00

 
    الحالية. إن هذه ليسرررررا جوهرية وليس لها ت ثير على  الفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشرررررى مع عرض 

 مركزي الرب  أو حقوق المساهمين للمجموعة اللذين تم بيانهما سابقا .  
 

             
 




