
 
  ع.ع.م.الشركة العُمانية لالتصاالت ش

  المرحلي الموحد لالدخ بيان
                   ٣        

  ٢٠١٧ مارس ٣١المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة
  غير المدققة   

  مارس
  غير المدققة 

  مارس
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ إيضاح

 ألف ر.ع ر.عألف   العمليات المستمرة 
    إيرادات

 ١٠٥٫٦٧٩ ١٠٧٫٦٥١  الخدمات إيرادات 
 ٢٨٫٢٣٣ ٢٤٫٩٢٠ ٢٦ البيع بالجملةإيرادات 

 ١٣٣٫٩١٢ ١٣٢٫٥٧١ 
   

    مصروفات
 )٨٣٧( )١٫٣٢٠( مشغل التجوال خدمات مصروفات

 )٣٫٢٩٧( )٣٫٦٠٠( ٢٧مصروفات الربط البيني
 )١٫١٤٦( )١٫٠٧٥( ٢٨تكاليف خدمات المحتوى

 )٧٫٩٣٠( )٦٫٨٥٧( ٢٩مصروفات إدارة خارجية
 )١٫٦٤٧( )٢٫٠٥٧( مصروفات تسويق وإعالن

 )١٧٫٠٥٢( )١٧٫٦٩٦( ٣٠ موظفينليف التكا
 )٢٠٫٩٥٧( )٢٣٫٤٧٧( ٣١مصروفات تشغيل وصيانة

 )١٫٨٥٢( )١٫٤٧٧( ٣٢ مصروفات إدارية
 )٢١٫٥٥٥( )٢٦٫٣٨٢( ٧ممتلكات وآالت ومعدات استهالك

 )٥٫٦٢٧( )٤٫٢٨١( ٣٣رسوم التحصيل والتوزيع
 )٣٠٥( )١٫١٤٠( )٢(ب٤٠ بالصافي-قيمة ذمم مدينة انخفاض مخصص

 )٢٫٠١٢( )٢٫١٦١( ٩غير ملموسة أصولإطفاء 
 )١٫٠٩٥( )٧٨٠( السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيصرسوم 

 )٨٫٢٢٣( )١٤٫٦١٦( ٢٤أتاوة
 )٩٣٫٥٣٥( )١٠٦٫٩١٩( 

 ٤٠٫٣٧٧ ٢٥٫٦٥٢  أرباح التشغيل
 ٧٨٥ ٧١٦ ٣٤  التمويل إيرادات

  )٤٩٦(  ٦٦٢  ٣٤ (خسارة)إيرادات اإلستثمار
  )٢٠٦(  )٣٦٥(  ٣٤  كاليف التمويلت

 ٢٤٦ )١٤( ١٠  نتائج شركات شقيقةحصة الشركة من 
 ١٢٩ ٦٥ ٣٥ أخرىإيرادات صافي 

 ٤٠٫٨٣٥ ٢٦٫٧١٦ من العمليات المستمرة الربح قبل الضرائب
 )٥٫٠٧٨( )١٫٨١١( ٣٦                                                                   ضرائب

 ٣٥٫٧٥٧ ٢٤٫٩٠٥ من العمليات المستمرة الفترةحرب
      

       العمليات المتوقفة
  )١٫٩٩٨(  )١٫١٦٠( ٥ خسارة من العمليات المتوقفة بعد الضرائب

  ٣٣٫٧٥٩  ٢٣٫٧٤٥   ربح الفترة
     إلى: المنسوب

 ٣٤٫٧٧٠ ٢٣٫٧٩٧  الشركة األم مالكي
 )١٫٠١١( )٥٢(  حصص غير مسيطرة

 ٣٣٫٧٥٩ ٢٣٫٧٤٥  الفترةربح
 ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٣٣ ٣٧ ع ).(ر من العمليات المستمرة للسهم للسهم الواحد والمخفف العائد األساسي

  
  الموحدة المرحلية. المالية البياناتهذه  من جزءاً  ٤٤إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  ع.ع.م.الشركة العُمانية لالتصاالت ش

          ٤    
 المرحلي الموحد اآلخر لشاملاالدخل  بيان

  ٢٠١٧ مارس ٣١ المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 
 

  غير المدققة   
  مارس

  غير المدققة 
  مارس

  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ر.عألف  إيضاح 

     
 ٣٥٫٧٥٧ ٢٤٫٩٠٥ من العمليات المستمرة ةفترربح ال

   
     العمليات المستمرة

    شاملة أخرى: مصروفات
 (٩) )٥( ١٩ لإلستثمارات المتاحة للبيعيرالقيمة العادلة تغ
      

 (٩) )٥(  للفترة أخرىشاملة  مصروفات
    
      

 ٣٥٫٧٤٨ ٢٤٫٩٠٠  من العمليات المستمرة ةفترالشاملة للاإليرادات مجموع 
   

 )١٫٩٩٨( )١٫١٦٠(   العمليات المتوقفة خسارة الفترة من العمليات المتوقفة
        

  )١٬٩٩٨(  )١٫١٦٠(    موع اإليرادات الشاملة للفترة من العمليات المتوقفةمج
  ٣٣٫٧٥٠  ٢٣٫٧٤٠    مجموع اإليرادات الشاملة للفترة

 
    المنسوبة إلى: لفترةالشاملة ل اإليراداتمجموع 

 ٣٤٫٧٦١ ٢٣٫٧٩٢  الشركة األم مالكي أسهم
 )١٫٠١١( )٥٢(  حصص غير ُمسيِطرة

  ٣٣٫٧٥٠ ٢٣٫٧٤٠ 
   

  
  الموحدة المرحلية. المالية البياناتهذه  من جزءاً ٤٤إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

  


