
  

  .م.ع.عالشركة العُمانية لالتصاالت ش
  لفترة ستة أشهر  الدخل الموحد المرحلي بيان

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠ منتهية في
ة  دقق ير م غ

تة هر  لس أش
  منتهية 

ة  دقق ير م غ
هر  لثالثة أش

    منتهية

ة  دقق ير م غ
تة هر  لس أش
    منتهية

ة  ق دق ر م ي غ
ة هر  لثالث أش
    منتهية

يونيو٣٠في
٢٠١٧  

يونيو  ٣٠في 
٢٠١٧  

يونيو  ٣٠في 
٢٠١٦ 

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦  

 ألف ر.ع ر.عألف   ر.عألف  ر.عألفإيضاح 
     العمليات المستمرة

   إيرادات
 ١٠٦٬٠٤٧ ٢١١٬٧٢٦ ١٠٥٬٥٤٧ ٢١٣٬١٩٨الخدماتإيرادات

 ٣٠٬٠٦٤ ٥٨٬٢٩٧ ٢٦٥٤٬٥٤٠٢٩٬٦٢٠ البيع بالجملةإيرادات

  ------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
١٣٦٬١١١ ٢٧٠٬٠٢٣ ١٣٥٬١٦٧ ٢٦٧٬٧٣٨ 

   مصروفات
 (١٬٤٦٤) (٢٬٣٠١) (٩١٧) (٢٬٢٣٧) مشغل التجوالخدماتمصروفات

 (٣٬٤٩١) (٦٬٧٨٨) (٣٬٣٤٧)(٦٬٩٤٧)٢٧ مصروفات الربط البيني

 (١٬٣٥٩) (٢٬٥٠٥) (١٬٣٤٨)(٢٬٤٢٣)٢٨ تكاليف خدمات المحتوى

 (٧٬٦٤٠) (١٥٬٥٧٠) (٨٬٢١١) (١٥٬٠٦٨)٢٩ مصروفات إدارة خارجية

 (١٬٩١٥) (٣٬٥٦٢) (١٬٣٣٩) (٣٬٣٩٦) مصروفات تسويق وإعالن

 (١٧٬٤٥٠) (٣٤٬٥٠٢) (١٨٬١٢٤) (٣٥٬٨٢٠)٣٠موظفينتكاليف ال

 (٢٣٬٤٥٧) (٤٤٬٤١٤) (٢٨٬٢٩٨) (٥١٬٧٧٥)٣١ مصروفات تشغيل وصيانة

 (٣٬٨٠٩) (٥٬٦٦١) (٢٬٤٧٣)(٣٬٩٥٠)٣٢مصروفات إدارية

 (٢٣٬٦٧١) (٤٥٬٢٢٦) (٢٦٬٨٤٢) (٥٣٬٢٢٤)٧ ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك

 (٦٬٠٦٧) (١١٬٦٩٤) (٤٬٦٣٥) (٨٬٩١٦)٣٣ رسوم التحصيل والتوزيع 

 (٢١٠) (٥١٥) (١٬٠٨٨) (٢٬٢٢٨))٢(ب٤٠ بالصافي -قيمة ذمم مدينةانخفاضمخصص

 (٢٬٠٤٣) (٤٬٠٥٥) (٢٬١٤٦) (٤٬٣٠٧) ٩ غير ملموسةأصولإطفاء

 (١٬٠٩٣) (٢٬١٨٨) (٧٨٢)(١٬٥٦٢)السنوية ورسوم تنظيمية أخرىالتراخيصرسوم

 (٨٬٧٣٠) (١٦٬٩٥٣) (١٤٬٣٤٢)(٢٨٬٩٥٨)٢٤أتاوة

---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
(٢٢٠٬٨١١) (١١٣٬٨٩٢) (١٩٥٬٩٣٤) (١٠٢٬٣٩٩) 

---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
 ٣٣٬٧١٢ ٧٤٬٠٨٩ ٢١٬٢٧٥ ٤٦٬٩٢٧أرباح التشغيل

 ٦٥٣ ١٬٤٣٨ ٣٤٨٨٤١٦٨التمويلإيرادات

 ١٬٣٠٨ ٨١٢ (١٠٢) ٥٦٠ ٣٤ إيرادات اإلستثمار

 (٣٠٢) (٥٠٨) (٣٤٤) (٧٠٩) ٣٤ تكاليف التمويل

 ٤٥٥ ٧٠١ (٦٣) (٧٧)١٠  نتائج شركات شقيقةحصة الشركة من

 ٣١٩ ٤٤٩ ٤٨٣ ٣٥٥٤٨ أخرىإيراداتصافي

 ---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
 ٣٦٬١٤٥ ٧٦٬٩٨١ ٤٨٬١٣٣٢١٬٤١٧من العمليات المستمرةالربح قبل الضرائب

 (٤٬٢١٥) (٩٬٢٩٣) (٣٬٣٢٧) (٥٬١٣٨)٣٦                                                              ضرائب

  ---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
 ٣١٬٩٣٠ ٦٧٬٦٨٨ ١٨٬٠٩٠ ٤٢٬٩٩٥ الفترة من العمليات المستمرةربح

  العمليات المتوقفة
    

 - (١٬٩٩٩) (١٬٨٦٢) (٣٬٠٢٢) خسارة من العمليات المتوقفة بعد الضرائب

 ٣١٬٩٣٠ ٦٥٬٦٨٩ ١٦٬٢٢٨ ٣٩٬٩٧٣ ربح الفترة
 ============ =========== ============ =========== 

     إلى:المنسوب

 ٣١٬٩٨٤ ٦٦٬٧٥٤ ١٦٬٩٩٠ ٤٠٬٧٨٧الشركة األممالكي

 (٥٤) (١٬٠٦٥) (٧٦٢)(٨١٤) حصص غير مسيطرة

 ---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- 
 ٣١٬٩٣٠ ٦٥٬٦٨٩ ١٦٬٢٢٨ ٣٩٬٩٧٣الفترةربح

 ============ =========== ============ =========== 
من العمليات  للسهم الواحد والمخفف العائد األساسي

 ع ).(ر المستمرة للسهم
٣٧

٠٫٠٤٢ ٠٫٠٨٩ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٥٤ 
   

============ =========== ============ =========== 
ن   ة  م ق رف م ات ال اح ل اإليض ك ى   ١تش زءاً   ٤٥إل ن ج ذه  م اته ان ي ب ة ال ي ال م ة. ال ي ل رح م دة ال وح م   ال

 



  
  .م.ع.عالشركة العُمانية لالتصاالت ش

          ٤    
  لفترة ستة أشهر الموحد المرحليالشامل اآلخر  الدخل بيان

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ المنتهية في

 
 
  

  الموحدة المرحلية. المالية البياناتهذه  من جزءاً  ٤٥إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من  
  

ة    دقق ير م غ
تة هر  لس أش

  منتهية 

ة  دقق ير م غ
هر  لثالثة أش

    منتهية

 ةلستغير مدققة 
    منتهيةأشهر 

ة  ق دق ر م ي غ
ة هر  لثالث أش
    منتهية

يونيو ٣٠في  
٢٠١٧  

يونيو  ٣٠في 
٢٠١٧  

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦ 

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦  

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

 ٣١٬٩٣٠ ٦٧٬٦٨٨ ٤٢٬٩٩٥١٨٬٠٩٠ من العمليات المستمرة ةفترربح ال

--------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------- --------------------------------- 

      المستمرةالعمليات 

     :(اإليرادات) شاملة أخرىمصروفات 

لى إ اسيتم إعادة تصنيفه تيال ى خرألا ةالشامل اإليرادات 
    حقة:الالربح أو  الخسارة في الفترات ال

   

 (٤) (٤) ٣٣ ١٧   ت األجنبية ويل العمالتحفروق 

 ٢ (٧) ٣(٢) ١٩ لإلستثمارات المتاحة للبيعتغيرالقيمة العادلة 

    --------------------------------------------------------------- ---------------------------------- --------------------------------- 

 (٢) (١١) ١٦  للفترة أخرىشاملة مصروفات 

  --------------------------------------------------------------- ---------------------------------- --------------------------------- 
    

 ٣١٬٩٢٨ ٦٧٬٦٧٧ ٤٢٬٩٩٦١٨٬٠٩٦  من العمليات المستمرة ةفترالشاملة للاإليرادات مجموع 

===================== =========== =========== 

للفترة من العمليات   و مجموع مصروفات الشاملة خسارة
  المتوقفة

(١٬٩٩٩) (١٬٨٦٢)(٣٬٠٢٢) ٥ - 

    -------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- 

 ٣١٬٩٢٨ ٦٥٬٦٧٨ ٣٩٬٩٧٤١٦٬٢٣٤    مجموع اإليرادات الشاملة للفترة

    ================== ========= ========= 

       المنسوبة إلى: لفترةالشاملة ل اإليراداتمجموع 

 ٣١٬٩٨٢ ٦٦٬٧٤٣ ٤٠٬٧٨٨١٦٬٩٩٦   الشركة األم مالكي أسهم

 (٥٤) (١٬٠٦٥) (٧٦٢)(٨١٤)   حصص غير ُمسيِطرة

    --------------------------------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------- 

    ٣١٬٩٢٨ ٦٥٬٦٧٨ ٣٩٬٩٧٤١٦٬٢٣٤ 

    ======================= ============ ============ 


