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 قانونية واألنشطة                                                                                                 معلومات  - 7
)"الشركة األم أو الشركة"( هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقا   ع.ع.م.الشركة الُعمانية لالتصاالت ش

  .يقع المقر الرئيسي للشركة في الموالح، بمسقط سلطنة ُعمان .لقانون الشركات التجارية بسلطنة ُعمان
 

     .هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمانات األنشطة الرئيسية للشرك
     

 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة موضحة أدناه:
 

 األسم المباشرة نسبة الحيازة  األنشطة الرئيسية مكان التأسيس
للشركة  للمجموعة    

 األم
 

   % %  
تعمل في مجال الهاتف  باكستان

المحلي الالسلكي وخدمات 
االتصاالت الدولية والهواتف 
العمومية وخدمات التلفزيون  

 العاملة بالكوابل

 شركة وورلد كول المحدودة 4,8. 8165 تابعة
 لالتصاالت 

      
 تشغيلتعمل في مجال  سريالنكا

 وصيانة شبكات
 الهواتف العمومية

شركة وورلد كول لالتصاالت  - 0618. تابعة
 ( الخاصة المحدودة) النكا

ل في مجال تقديم تعم عمان سلطنة
 البيانات حفظ خدمات 

 شركة ُعمان للبيانات الرقمية    49 10 تابعة

 عمان سلطنة
  

تعمل في مجال تقديم 
 خدمات

 اإللكترونيةتتعلق بالتجارة 

 الشركة الُعمانية للتجارة  - 600 تابعة
 م.م.اإللكترونية ش

تعمل في مجال تقديم  فرنسا
 البيع بالجملة خدمات

  SASعمانتل فرنسا  799 799 تابعة

تعمل في مجال تصنيع  عمان سلطنة
وتصميم  األلياف البصرية 

 والكابالت

 الشركة العمانية لأللياف  79,04 79,04 شقيقة
 .م.ع.عالبصرية ش

تعمل في مجال تقديم  عمان سلطنة
خدمات مرتكزة على تقنية 

 المعلومات

 ش.م.مخط المعلومات   .7 98 شقيقة
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مبيناااة فيماااا يلاااي. هاااذه  الموحااادة المرحلياااة السياساااات المحاسااابية الرئيساااية المطبقاااة فاااي إعاااداد هاااذه القاااوائم المالياااة
 في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك. بثباتالسياسات تم تطبيقها 

 
 أساس اإلعداد 4-0

 
   القياس ساسأو االلتزام فقرة ) أ (

 

ماا تام اإلفصااح عناه  باساتثناءوفقاا  لمبادأ التكلفاة التاريخياة،  المرحلية غيار المدققاة الموحدة القوائم الماليةتم إعداد 
طبقاا  لمعاايير التقاارير المالياة الدولياة ومتطلباات  الموحادة القاوائم المالياة إعادادتم كما  .بالسياسات المحاسبية أدناه

 وهاي ،ضمن قواعد اإلفصاحات والنماذج الصادرة عن الهيئة العاماة لساوق الماال بسالطنة ُعماان الواردةاإلفصاح 
السياسااات المحاساابية التااي تااام  تتماشااى .وتعديالتااه 64.9قااانون الشااركات التجاريااة لعااام مااع متطلبااات  تماشااىت

المرحلياة غيار المدققاة )"القاوائم المالياة"( ماع تلاك التاي تام إساتخدامها  الموحادة إستخدامها في إعاداد القاوائم المالياة
 . .706ديسمبر  6.في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
  األحكامو  التقديرات استخدام )ب(
 

بعاض التقاديرات  اساتخدامالدولياة  التقارير المالياة بما يتفق مع معايير الموحدة المرحلية د القوائم الماليةيتطلب إعدا 
تطبياق السياساات المحاسابية للمجموعاة.  ساياق فاي أحكامهاا المحاسبية الهامة. ويتطلب أيضا  مان اإلدارة ممارساة 
ة ماان التقاادير أو التعقيااد أو المجاااالت التااي تكااون فيهااا عاليااتاام اإلفصاااح عاان المجاااالت التااي تنطااو  علااى درجااة 

 .9باإليضاح رقم  الموحدة المرحلية المالية للقوائموالتقديرات جوهرية  االفتراضات
 

 لجديدة والمعدلةتطبيق معايير التقارير المالية الدولية ا )ج(
  

الجديادة والمعدلاة  بتطبيق جمياع المعاايير والتفسياارات 7069 سبتمبر 0. في ة المنتهيةفتر قامت المجموعة خالل ال 
لاى مجلاس معاايير التابعاة ا الصادرة عن مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة ولجنااة تفسايرات التقاارير المالياة الدولياة 

. إن تطبياااق هاااذه 7069 ينااااير 6التاااي تبااادأ بتارياااا   الساااارية للفتااارةعملياااات الشاااركة المتعلقاااة ب، المحاسااابة الدولياااة
تي ياتم في سياسات المجموعة المحاسبية، ولم يؤثار علاى المبالاغ ال هامة تغييارات ينتج عنهالمعايير والتفسيرات لم 

 فاي الفتارة الحالية أو الفترات السابقة.إدراجها 
 

 وتفسيرات جديدة لم يتم تطبيقهامعايير            

هناااك عااددا ماان المعااايير الهامااة الجدياادة  والتعااديالت علااى المعااايير والتفساايرات التااي لاام تصاابح  ملزمااة بعااد علااى  
ولاام يااتم تبنيهااا فااي اعااداد هااذه القااوائم الماليااة الموحاادة.  وال يتوقااع أن يكااون  7069 ساابتمبر 0.الفتاارة المنتهيااة فااي 
: 4 التقرير المالي الادولي معيار، ما عدا للمجموعة  المرحلية هر  على القوائم المالية الموحدةأل  منها  تأثير جو 

وربما يؤد   7065للمجموعة  في سنة  المرحلية على القوائم المالية الموحدة إلزاميا  األدوات المالية، الذ  سيصبح 
إلى تغير تصنيف وقياس األصول المالية. وال تخطط المجموعة لتبني هذا المعيار مبكرا ولم يتم تحديد مدى تاأثيره 

 على القوائم المالية.
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 تابعةالشركات ال  4-4-0

. 7069 سابتمبر 0. فاي كماا التابعاة وشاركاتها للشاركة األم المالياة البياناات علاى الموحادة المالية البيانات تشتمل  
مااع الجهااة  شااراكتها ماان المتغياارة الناتجااة للعوائااد حقااوق، لااديها أو المجموعااة، تتعاارض عناادما الساايطرة تحقيااق يااتم

 وجاه علاى. بهاا المساتثمر الجهاة علاى سالطتها خاالل من العوائد تلك على التأثير على وتكون قادرة بها، المستثمر
 :المجموعة ما يلي لدى في حال توافر بها فقط المستثمر الجهة على المجموعة تسيطر التحديد،

 الصاالة ذات األنشااطة لتوجيااه الحاليااة القاادرة تعطيهااا التااي القائمااة أ  الحقااوق) بهااا المسااتثمر الجهااة علااى الساالطة 
 ؛(فيها المستثمر للجهة

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

 
تأخااذ المجموعااة فااي  بهااا، المسااتثمر الجهااة فااي مماثلااة حقااوق أو التصااويت أكثريااة ماان أقاال للمجموعااة يكااون عناادما 

 بهاا، المساتثمر الجهاة سالطة علاى لاديها ماا إذا كانات تقيايم في الصلة ذات والظروف الحقائق جميع عين اإلعتبار
 :متضمنة  

  آخرين للجهة المستثمر بها؛الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات 
 الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ 
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة 

 
 الحقاااائق بهاااا فاااي حاااال أشاااارت المساااتثمر الجهاااة علاااى تسااايطر ماااا إذا كانااات ساااواء تقيااايم بإعاااادة تقاااوم المجموعاااة 

 عناادما تابعااة شااركة يباادأ توحيااد. ةالثالثاا عناصاار الساايطرة ماان أكثاار أو واحااد فااي تغيياارات هناااك أن إلااى والظااروف
. التابعاة الشاركة علاى السايطرة المجموعاة تفقاد عنادما ويتوقف التابعة الشركة على السيطرة المجموعة على تحصل

ياارادات ومطلوبااات موجااودات إن  فااي الساانة يااتم إدراجهااا خااالل المسااتبعدة أو المقتناااة التابعااة الشااركة ومصااروفات وا 
 الشااركات علااى لساايطرةا المجموعااة توقااف تاااري  حتااى للساايطرة تاااري  إكتساااب المجموعااة ماان الشااامل الاادخل بيااان

 .التابعة
 

لاى للمجموعاة األم الشركة مساهمي إلى اآلخر الشامل الدخل بنود من بند وكل الخسارة، أو الربح تنسب المنشأة   وا 
 ياتم الضارورة، عناد. المسايطرة غيار الحصاص رصايد عجاز فاي هاذا ناتج عان ولاو حتاى المسيطرة، غير الحصص

 السياسااات مااع المحاساابية سياساااتها ماان أجاال أن تتماشااى التابعااة للشااركات الماليااة البيانااات علااى تعااديالت إجااراء
 داخاااال والمطلوبااااات وحقااااوق المساااااهمين واإلياااارادات والمصااااروفات الموجااااودات جميااااع إن. للمجموعااااة المحاساااابية
 .التوحيد عند بالكامل المجموعة يتم حذفها أعضاء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات المجموعة،
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 فقادت فاي حاال. ملكياة حقاوق كمعاملاة محاسبته يتم السيطرة فقدان دون تابعة، شركة في الملكية حصة في التغير 

 :فإنها ستقوم تابعة، شركة على السيطرة المجموعة
 

  لتزامات  الشركة التابعة؛بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنة  الشهرة( وا 
 بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية أل  حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛ 
 بإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ 
 اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقد  المستلم؛ 
 فظ به؛العادلة أل  إستثمار محت بالقيمة اإلعتراف 
 اإلعتراف بأ  فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ 
 أو الخسااارة أو الااربح اآلخاار إلااى الشااامل الاادخل فااي سااابقا   المسااجلة البنااود ماان األم الشااركة حصااة تصاانيف إعااادة 

 بالتصااارف فاااي حاااال قامااات المجموعاااة مباشااارة   مطلاااوب سااايكون كماااا االقتضااااء، حساااب األربااااح غيااار الموزعاااة،
 الصلة. ذات االلتزامات أو باألصول

 

  المعامالت مع كيانات تخضع للسيطرة المشتركة  4-4-4

وفقا لطريقة  محاسبتهاالمعامالت مع الكيانات تحت السيطرة المشتركة التي تترتب عليها حيازة شركة تابعة ، يتم  
تقاس  المقررةالقيمة الدفترية المحاسبية. األصول القابلة للتحديد التي تتم حيازتها واإللتزامات واإلحتياطيات 

 .السائدة في تاري  اإلستحواز بالقيمة القائمة قبل تاري  الحيازة
 

 الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع   4-4-0

وبالنسبة للمشتريات ة كمعامالت مع مساهمي المجموعة. الحقوق غير المسيطر تعامل المجموعة المعامالت مع  
من الحقوق غير المسيطرة، يتم تسجيل الفرق بين أ  سعر مدفوع والحصة ذات الصلة التي تمت حيازتها للقيمة 

الحقوق الدفترية لصافي أصول شركة تابعة في حقوق المساهمين.  كما يتم تسجيل أرباح أو خسائر استبعادات 
 غير المسيطرة في حقوق المساهمين. 

 
ة قياس أية حصص محتفظ بها في الكيان بقيمها دعندما ال يعد للمجموعة أ  تحكم أو نفوذ مهم، تتم إعا

القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية  الدفترية في الربح أو الخسارة. العادلة، مع ادراج التغيير في القيمة
باإلضافة إلى  شروع مشترك أو أصل مالي الحقا .الحصص المحتفظ بها كشركة شقيقة أو م ألغراض احتساب

ذلك، يتم احتساب أية مبالغ أدرجت سابقا  ضمن دخل شامل آخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو قامت 
رجت سابقا  في وقد يعني هذا أن المبالغ التي أد األصول وااللتزامات ذات الصلة. المجموعة مباشرة باستبعاد

 دخل شامل آخر تم إعادة تصنيفها كأرباح أو خسائر.
 

حصة بالنسبة والتناسب الإذا انخفضت حصة الملكية في شركة شقيقة ولكن احتفظ بنفوذ مهم، تتم إعادة تصنيف 
 من المبالغ التي أدرجت سابقا  في دخل شامل آخر إلى أرباح أو خسائر، متى ما كان ذلك مالئما .
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 شركات شقيقة  4-4-2
للمجموعة  أو  ة تابعشركة ب، وهي ليست عليه  تأثير هاميكون للمجموعة  ذ ال كيانالشركة الشقيقة هي إن 

ن مشترك. مشروعطرف في  المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية بالشركة الهام هو القدرة على التأثير  وا 
يفترض تواجد التأثير الهام عندما   .المشتركة على هذه السياسات ولكنها ال تعني السيطرة الكاملة أو مستثمر بهاال

تدرج االستثمارات من حقوق التصويت في أ  كيان آخر .   %80الى  %70تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بين 
 في شركة شقيقة مبدئيا  بالتكلفة وتحتسب الحقا  باستخدام طريقة حقوق الملكية بالقوائم المالية للمجموعة. 

 

. كما الدخلرباح أو خسائر في الشركة الشقيقة والتي تمت ما بعد الحيازة بقائمة يتم إدراج حصة المجموعة من أ
ضمن االحتياطيات. تتم تسوية الحركات المتراكمة  باإلحتياطيات يتم إدارج حصتها من حركات ما بعد الحيازة

الشقيقة على الشهرة لما بعد الحيازة مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. تشتمل استثمارات المجموعة بالشركات 
المحددة عند االقتناء والمضمنة في القيمة الدفترية لالستثمار ويتم تقدير االنخفاض في قيمتها كجزء من ذلك 

 االستثمار.
 

أو تتجاوز حصتها في الشركة الشقيقة،  تساو في شركة شقيقة  عندما تكون حصة المجموعة من الخسائر 
قامت إضافية إال إذا تكبدت التزامات أو  خسائرونة، ال تدرج المجموعة أية ذمم مدينة أخرى غير مضم متضمنة

نيابة عن الشركة الشقيقة. يتم استبعاد أية أرباح غير محققة على المعامالت بين المجموعة وشركاتها  بدفع مبالغ
ال إذا وفرت حصة المجموعة بالشركات الشقيقة، ويتم أيضا  استبعاد الخسائر غير المحققة إ الشقيقة إلى حد

 حول. مالمعاملة دليال  على انخفاض قيمة األصل ال
 

 الشهـرة  4-4-4
 

تمثل الشهرة الناتجة عن حيازة شركة تابعة الزيادة في تكلفة الحيازة على حصة المجموعة في صافي القيمة 
الحيازة. يتم تسجيل الشهرة العادلة لألصول وااللتزامات التي يمكن تحديدها  للشركة التابعة المدرجة في تاري  

 مبدئيا كأصل بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة مطروحا منها أ  خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمه.
 

كل وحدة منتجة للنقد والمتوقع أن الى ، تقوم المجموعة بتخصيص الشهرة في القيمة االنخفاض إختبارلغرض 
بشكل سنو  انخفاض قيمة الوحدات المولدة للنقد والتي  اختبارتم وي، هرة تضافر الجهود في دمج الش تستفيد من

إذا كانت  ؛في حال وجود مؤشر على انخفاض قيمة الوحدة أقربتم تخصيص الشهرة لها ، أو على فترات 
 لتخفيض فيتم تخصيص إنخفاض القيمة أوالللوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية،  لالستردادالقيمة القابلة 

ومن ثم يتم تخفيض قيمة األصول األخرى في الوحدة بشكل القيمة الدفترية أل  شهرة تم تخصيصها للوحدة 
عكس ال يتم  شهرةلل المدرجةقيمة الخسائر انخفاض   ،تناسبي على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة

 في فترة الحقة. قيدها
 

 .أعاله 9-7-7مبينة في اإليضاح  ،والناتجة عن حيازة شركات شقيقةسياسة المجموعة الخاصة بالشهرة إن 
 

  لقطاعيةالتقارير ا 4-0

حقق إيرادات التي من خاللها قد ي األنشطة التجاريةأحد مكونات الكيان؛ الذ  يمارس هو  يقطاع التشغيلإن ال
 ،ذات الكياناإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى ب بما في ذلكتكبد مصروفات، يو 

بانتظام التخاذ قرارات بشأن  هابفحص نتائج تشغيل المسؤول الرئيسي عن قرارات التشغيل في الكيانيقوم والتي 
ت مالية عنه. معلومابشكل منفصل ؛ كما تتوفر له األداء الخاص بهالقطاع وتقييم خصص الى الموارد التي ت

هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في  ،رير عنهااتقعمل تم يالسياسات المحاسبية للقطاعات التي 
 .1تحديد القطاعات والتقارير مبينة في اإليضاح . إن 7 اإليضاح 
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  إيرادات الخدمات 4-2

 

كس والبرقيات وتأجير يالنقال واإلنترنت والتل للهاتف العالمي والنظامالهاتف الثابت  العائد منتتمثل اإليرادات في 
المعدات والمبالغ الناشئة عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة 

 ت يتم إدراجها النقال وخدمات اإلنترن للهاتفالعالمي  والنظامالثابتة  الخطوطإيرادات إن االعتيادية للمجموعة. 
 .المسموح بها تخفيضاتلخصومات والعند تقديم الخدمة وبالصافي بعد ا

 

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

 

هاتف لل الفعليإلى االستخدام  استناداتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا  كإيرادات 
 .المباعة والبطاقات المدفوعة مسبقا  العمومي 
                        

كإيرادات المدفوعة مقدما البطاقات و  الهواتف العمومية  وتحتسب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المستخدم من
 .مؤجلة

 

الخدمات، وتدرج إيرادات اشتراكات البث  التلفزيوني عبر  تأديةتدرج إيرادات ومصاريف الربط البيني عند 
 الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.

 

أو كجزء من عرض  عقد جديدتمنح حوافز إلى العمالء بطرق مختلفة وتعرض على العمالء عادة عند توقيع 
، يتم حاليللعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل  ةعند توصيل الخدم . وعندما تقدم هذه الحوافزترويجي

األخرى المقدمة إلى العميل كجزء  الترويحية جاتنتوالمتعلق بالم تأجيل اإليراد الذ  يمثل القيمة العادلة للحافز
 المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. ألداءطبقا  إدراجهامن نفس الترتيبات ويتم 

 

واحد، يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل منتج  نتج ترويجيمن م أكثراإليرادات التي تشمل في حالة ترتيبات 
 الفردية م القيمة العادلة للعناصراع بشكل. وتحدد المجموعة عنصر منفرداعتمادا على القيمة العادلة لكل 

 .حدةمنتج على  عادة لكل بيعبها الالتي يتم  األسعاراعتمادا على 
     

 اإليجارات     4-4

  

كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى  عندما يتم تحويل ةتمويلي اإليجارات كإيجاراتيتم تصنيف 
في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات  .عقد اإليجارشروط بناءا على المستأجر، 

 تشغيلية.
 

 المجموعة كمؤجر 
 
على الكابالت البحرية المصنفة كإيجار  الناتج عن منح حق اإلستخدام الغير قابل لإللغاءيتم إدراج اإليراد   

قيمة صافي بتمويلي في وقت التسليم وموافقة العميل. ويتم إدراج تكلفة حق اإلستخدام غير قابل لإللغاء 
ب االيجارات التمويلية إستثمارات المجموعة في اإليجارات. يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين بموج

قيمة صافي استثمارات المجموعة في اإليجارات. يتم توزيع إيرادات التأجير التمويلي على باالخرى  كذمم مدينة 
 في مجال التأجير.القائم الفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دور  ثابت على صافي استثمار المجموعة 

 

القسط الثابت خالل فترة أساس مبدأ على  إدراجهاوالبحرية يتم  األرضيةت لكابالطاقة اإلرسال لاإليرادات من بيع 
 العقد.

 

ويتم  الفترة الزمنية لإليجار المعني.طريقة القسط الثابت على  بإستخدام إدراجهاإيرادات التأجير التشغيلي يتم  
جراءالمتكبدة في التفاوض  المباشرة التكاليف المبدئية إضافة الترتيبات المتعلقة بالتأجير التشغيلي إلى القيمة  وا 

 القسط الثابت خالل فترة التأجير.على اساس مبدأ المؤجر وتدرج  لألصلالدفترية 
 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
 

 الموحدة المالية القوائم حول ايضاحات
 4302سبتمبر  03للفترة  المنتهية في 

 
 02         المحاسبية الهامة )تابع(ملخص السياسات  - 4

 
   )تابع(اإليجارات    4-4

 
 المجموعة كمستأجر

القسط الثابت خالل فترة بمبدا  الدخلالتأجير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمستحقة  اإليجارمبالغ  تحميليتم  
على  أيضاتشغيلي يتم توزيعها  تأجيرالمنافع المستحقة لالستالم والمستلمة كحوافز للدخول في  المعني . التأجير
 القسط الثابت على مدة التأجير. أساس

         

 إيرادات / تكاليف التمويل 4-4

يرادات  علىالفوائد من عائد صافي إيرادات التمويل  تكوني وأرباح  وخسائر األرباحتوزيعات األموال المستثمرة وا 
صرف العملة األجنبية واألرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن تسويات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 

مستحقة الدفع عن الالفوائد تكلفة بغرض المتاجرة ناقصا  المحتفظ بها و الربح أو الخسارة العادلة من خالل 
 اإلقتراضات.

 
األرباح تحتسب إيرادات توزيعات  .الفائدة الحقيقيباستخدام طريقة معدل  الفوائد ومصروفات إيرادات م إدراجتي

 اإليراد. استالمعندما ينشأ الحق في 
  

 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية      4-1
 

 وتحصيل  وكالء خصمى لاالرسوم المستحقة الدفع  علىرسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية شتمل ت
الء خصم الديون بتاري  وكمسبقا . تحتسب الرسوم المستحقة الدفع ل القيمةالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة 

التنازل عن الذمم المدينة. تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء التحصيل عند تحصيل الفواتير. تحتسب الرسوم 
 لوكالء. الء البيع بتاري  بيع البطاقات لوكالمستحقة الدفع ل

 
 األنجنبيةعمالت ال 4-3

 

 معامالت العملة االنجنبية  (أ)
 

الرئيسية  االقتصاديةت المجموعة بعملة التشغيل في البيئة كيانامن  كيانعرض القوائم المالية المنفردة لكل يتم 
المالي  والمركزعرض النتائج يتم ، المرحلية لغرض القوائم المالية الموحدة )عملة التشغيل(. كيانعمل بها اليالتي 
وعملة عرض القوائم االم عملة التشغيل للشركة  وات المجموعة باللاير العماني )ر.ع( الذ  هكيانمن  كيانلكل 

 .المرحلية المالية الموحدة
 

التشغيل  غير عملة بعملة التي تتم لمجموعة، يتم تسجيل التعامالتل لكيانات الفردية عند إعداد القوائم المالية ل
 تقريرفي تاري  كل و وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاري  التعامالت. و )العمالت األجنبية( بالكيان الخاصة 

. يتم التقريروفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاري  وذلك يتم إعادة تحويل البنود النقدية المنفذة بالعمالت األجنبية 
وفقا  ألسعار الصرف وذلك  ،عادلة والمنفذة بعمالت أجنبيةالمدرجة بالقيمة ال ،إعادة تحويل البنود غير النقدية

السائدة في تاري  تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية 
 جنبية.لسعر صرف العملة األ

 
 فيها. تنشأفي الفترة التي   الدخلفروق أسعار الصرف في قائمة  يتم إدراج
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 األنشطة الخارنجية  (ب)

 
القوائم المالية  عرض غرضمجموعة باللاير العماني )ر.ع( بلل الخارجية االنشطة عرض أصول والتزاماتيتم 

. يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات وفقا  التقرير، باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاري  المرحلية الموحدة
استخدام أسعار خالل الفترة، عندها يتم فارق كبير لمتوسط أسعار الصرف للفترة، إال إذا تقلبت أسعار الصرف ب

حقوق مكون مستقل ل، إن وجدت، كالعملة ف فروقيتصن . يتمالتعامالتإتمام الصرف السائدة في تاري  
في قائمة العملة  فروق ويتم إدراجتحويل العمالت األجنبية للمجموعة.  احتياطيفي  ويتم إدراجها المساهمين

 . ةجنبياأل أحد العمليات استبعادفي الفترة التي تم فيها   الدخل
 

أصول والتزامات  اعلى أنهيتم معاملتها ، ةأجنبي عملياتالشهرة و القيمة العادلة الناتجة عن حيازة  تعديالت
 ويتم تحويلها وفقا  ألسعار اإلغالق. ةاألجنبي خاصة بالعمليات

         
 الممتلكات واآلالت والمعدات      4-0

 

المحددة  و خسائر انخفاض القيمة  المتراكم والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك واآلالتبنود الممتلكات  إدراجيتم 
 والمعدات المحتسبة واآلالتمكونات بنود الممتلكات  أحد إلحاللالمصروفات المتكبدة  يتم رسملة .وجدت إن

. يتم رسملة رئيسي والعمرة الشاملة، متضمنة مصروفات الفحص الصلنفمبشكل  والتى يتم المحاسبه عنها
بند من بنود الممتلكات المتمثلة في المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية 

كمصروف عند   الدخلبقائمة االخرى كل المصروفات  إدراج. يتم شكل موثوقا بوالمعدات ويمكن قياسه واآلالت
 تكبدها.

 
المتوقعة أقسااط متسااوية على مدى األعماار اإلنتاجية على ات تكلفة الممتلكات واآلالت والمعد شطبيتم 

 ، األعمار اإلنتاجية المقدرة هي :لألصول 
    سنوات

 مباني 70-.

.-.0  كابالت ومعدات إرسال 
7-70  مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة 
6-8  هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
8-69  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
.-8  أثاث ومعدات مكتبية 
.-8  سيارات ومعدات 

 
 تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئما ، بتاري  كل تقرير.

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

وذلك على لها  توقععلى مدار العمر اإلنتاجي الميتم استهالكها التمويلي  المحتفظ بها بموجب اإليجاراألصول 
 اقل. اإليجار المعني أيهماأو وفقا لشروط نفس اساس االصول المملوكة 

 
ألصول تصبح اإلى األصول الثابتة عندما  هاليتحو يتم  الى اناألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال يتم استهالك 

،عند  ذلك األصلعن  استردادهاأكبر من القيمة المقدر  لعندما تكون القيمة الدفترية لألص الستخدام.ل جاهزة
 ذلك يتم تخفيض قيمها فورا الى القيمة المتوقع استردادها .

 
عند  اإلعتباروتؤخذ في أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات وفقا  لقيمها الدفترية يتم تحديد 

 .تحديد األرباح قبل الضرائب
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 غير الملموسةاألصول  4-03

 

 الملموسة والتي تمت حيازتها بشكل منفصلاألصول غير 
إن االصول غير الملموسة المقتناه بشكل منفصل من قبل المجموعة والتي يكون لديها عمر انتاجي محدود ، يتم 

ويتم إطفائها على مدار االعمار  اإلطفاء المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمةقياسها بالتكلفة ناقصا 
 االنتاجية المقدرة على أساس مبدأ القسط الثابت. 

 

 األصول غير الملموسة والتي تمت حيازتها عند إندماج األعمال
 

منفصل عن الشهرة دراجها بشكل األعمال يتم تحديدها وا إندماجاألصول غير الملموسة التي تمت حيازتها عند 
. وتكلفة مثل هذه شكل موثوق بهصول غير الملموسة ويمكن قياس قيمتها العادلة بعندما تستوفي تعريف األ

 األصول غير الملموسة هي قيمتها العادلة في تاري  الحيازة.
 

األعمال بالتكلفة بعد  إندماجاألصول غير الملموسة التي تمت حيازتها عند  تسجيلالمبدئي، يتم  اإلدراجبعد 
األصول غير الملموسة التي تمت  أسس، على نفس المتراكم لمتراكمة واإلطفاءاخصم خسائر انخفاض القيمة 

 حيازتها بشكل منفصل.
 

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

 

 سنة 78الى  68 التراخيص
 سنوات 60 حقوق الطبع واإلختراع

 سنوات 8الى  .من  البرامج
 سنة 68 إللغاءحقوق االستخدام غير القابلة ل

 

             استثمارات عقارية 9-77
 

 أرباح/ أو تحقيق  و إيجاراتإيرادات غرض الحصول على هي عقارات محتفظ بها لو االستثمارات العقارية، 
المبدئي، يتم قياس االستثمارات  اإلدراجتكاليف المعاملة ، وبعد  إليها، يتم قياسها مبدئيا بالتكلفة مضافا  رأسمالية

في القيمة العادلة لالستثمار العقار   اتوالخسائر الناتجة عن التغير  األرباحالعقارية بالقيمة العادلة، ويتم إدراج 
 عن الفترة التي تنشأ فيها.الدخل بقائمة 

 
تصنيفه ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات، تصبح قيمته العادلة إعادة عندما يتغير استخدام العقار بحيث يتم 

 . ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادةبتاري  
 

 المخزون 9-79
 
، وتحدد التكلفة على أساس الوارد أوال  أيهما أقل وصافي القيمة القابلة للتحققأ لسعر التكلفةيم المخزون وفقا  يقتم تي

القيمة الصافية  إنلمصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين، صادر أوال  وتتضمن ا
ألسعار التي يمكن عندها بيع المخزون في سياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة قابلة للتحقق هي ال

 والتالف.البيعية. يتم تكوين مخصص عندما يكون ضروريا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة 
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 األدوات المالية 9-73
  

 االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

تدرج المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاري  نشأتها. وتدرج كافة االصول المالية االخرى )متضمنة 
االصول المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( مبدئيا بتاري  المتاجرة وهو التاري  الذ  تصبح فيه 

 . المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية 
 
 ،تعكس المجموعة ادراج االصل المالي عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية عن ذلك االصل 

أو عندما تحول الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية بمعاملة بحيث يتم فيها التحويل الى حد كبير كافة 
لك األصول المحولة التي انشأتها او احتفظت بها المجموعة ،  مخاطر ومنافع الملكية لألصل المالي وأ  منافع بت

 يتم ادراجها كأصل او التزام  منفصل. 
 

تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالية بصافي  قيمها المعروضة بقائمة المركز المالي فقط و بشرط ان يكون 
سداد بصافي القيمة او بيع األصل وسداد لدى المجموعة حق قانوني في مقاصة المبالغ وتكون لديها النية في ال

 اإللتزام في الوقت ذاته. 
 

 تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة  وفقا لألنواع التالية  :
 

 أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

تم تصنيفه  أو إذا متاجرة ال بغرض تصنيفه على انه محتفظ به بأصل مالي في هذه الفئة إذا تم  اإلحتفاظيتم 
الربح بالقيمة العادلة من خالل المدرجة  األصول المالية  إن. على هذا النحو من قبل اإلدارة عند اإلدراج المبدئي

. تدرج تلك األصول  الدخلبشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج تكاليف المعاملة بقائمة يتم معاملتها   أو الخسارة
الحقا  بالقيمة العادلة. تدرج األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات بالقيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة 

  ها. فيبالفترة التي تنشأ  الربح أو الخسارةمن خالل 
اسهم األوراق المالية والتي لوال األصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تشتمل على 

 ذلك لكانت قد صنفت بوصفها متاحة للبيع.
 

 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
  والمقدرة إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونو ثابتة أو محددة وتواري  استحقاق محددة  دفعاتاالستثمارات ذات 

االستثمارات  إدراجعلى االحتفاظ بها حتى االستحقاق، يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق. يتم 
خسائر انخفاض  بعد خصم أى حقيقيالمحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ال

صول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون وتشتمل اال .فعليطريقة العائد الباإليرادات  إدراجالقيمة مع 
 االوراق المالية.

 

 القروض والذمم المدينة 
 

والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط.  ذات دفعات ثابتة او محددةإن القروض والذمم المدينة هي أصول مالية 
ومثل تلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها ا  تكاليف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد 
اإلدراج المبدئي ، تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها 

ر في االنخفاض في القيمة. تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجارية  ا  خسائ
 والذمم المدينة االخرى. 

 

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

تاري  الحيازة والتي هي ليست معرضة لمخاطر هامة ناتجة عن التغير في  القيمة العادلة يتم استخدامها من من 
 قبل  المجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة االجل.
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 )تابع( األدوات المالية 9-73
 

 األصول المالية المحتفظ بها للبيع
األصول المالية المحتفظ بها للبيع هي األصول المالية  غير المشتقة والمصنفة كمتاحة للبيع او لم يتم تصنيفها 
في ا  من تصنيفات االصول المالية المبينة اعاله. تدرج مبدئيا األصول المالية المحتفظ بها للبيع بالتكلفة وهي 

بدئي ، يتم إدراجها بالقيمة العادلة  ما عدا الحالة التي ال يمكن فيها القيمة العادلة للمقابل المدفوع. بعد اإلدراج الم
 قياس القيمة العادلة بصفة موثوقة. 

 
يتم قياس األدوات المالية التي ليس لها اسعار مدرجة  باألسواق بالتكلفة ، بعد ان يخصم منها خسائر االنخفاض 
في القيمة ، إن وجدت. التغيرات في القيم الدفترية ، خالفا لخسائر االنخفاض في القيمة ، يتم إدراجها في 

قرر بأنه منخفض القيمة ، وعندئذ فإن الخسائر او اإليرادات الشاملة األخرى الى ان يتم بيع االستثمار او ي
. تشتمل األصول الدخلاألرباح  المتراكمة والمدرجة سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى، يتم تضمينها بقائمة 

 المالية المتاحة للبيع على اسهم  االوراق المالية وذمم االوراق المالية .
 

 االلتزامات المالية غير المشتقة  (أ)
 

 االقتراضات
إن االقتراضات يتم قياسها مبدئيا بالقيمة العادلة ، بعد خصم تكاليف المعاملة. وبعد اإلدراج المبدئي ، يتم قياس 

 االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع ادراج تكلفة الفوائد على اساس العائد الفعلي . 
 

ريقة احتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي وتوزيع مصروف الفوائد على الفترة طريقة معدل الفائدة الفعلي هي ط
ذات الصلة . معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذ  يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل 

 الفترة المتوقعة لإلقتراضات. 
 

 )تابع(االلتزامات المالية غير المشتقة )ب(       
 

 ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى 
 

االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء  أصدرت عنها فواتير يتم ادراج 
 .المطفأةبالتكلفة ،  للمجموعة أم لم تصدر

 
  رأس المال  (ج)
 

األسهم العادية  إصدارمباشرة إلى  المنسوبةيتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم إثبات التكاليف اإلضافية 

 من حقوق المساهمين. خصمك
 

  االدوات المالية المشتقة  (د)
 

ويعاد قياسها الحقا  بقيمها العادلة  االشتقاقبالقيمة العادلة في تاري  إبرام عقد  تدرج االدوات المالية المشتقة مبدئيا  
إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة  فورا الدخلتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة و . تقريرفي تاري  كل 

 طبيعة عالقة التحوط.يعتمد على   الدخلوقت إدراجها في قائمة  فإن،  في هذه الحالة ،  طحو كأداة توبالفعل 
 

المتبقية لألداة  االستحقاقغير متداول إذا كانت فترة  التزامتعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو  
 شهرا . 67ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم يس من المشهرا  ول 67تزيد عن 
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 )تابع( األدوات المالية 9-73
 )تابع( االدوات المالية المشتقة  (د)
 

 محاسبة التحوط 
  

مع أهداف  واالمور التي يتم تحويطهابتوثيق العالقة بين أدوات التحوط  كيان قوم اليعالقة التحوط   بدايةعند 
ستراتيجيتها  التحوط على أساس مبدأ  بدايةلقيام بعدة تعامالت تحوط، باإلضافة إلى ذلك وعند لإدارة المخاطر وا 

ذات فعالية  تحوط تكونال ، تقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة االستمرار
 .المور التي يتم تحويطهاالتدفق النقد  لالتغيرات في  مقابلةكبيرة في 

 
لمقايضة سعر الفائدة والمخصص والذ  يصلح كأداة تحوط  للتدفق الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة 

 إدراجهااألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفّعال يتم  .المساهمينفي حقوق  تأجيلهيتم النقد  ، فإنه  
  . الدخلمباشرة في قائمة 

 
في الفترات التي يتم فيها   الربح أو الخسارةفي قائمة  هايتم إعادة إدراج المساهمينفي حقوق  ؤجلةالمبالغ المإن 

 . الدخلفي قائمة  البنود التي يتم تحويطها إدراج
 

مدة أدوات التحوط أو بيعها  انتهاءالتحوط عند قيام المجموعة بفس  عالقة التحوط أو  بمبدأمحاسبة اليتم إيقاف 
في  ومؤجلةمحاسبة التحوط. أ  أرباح أو خسائر متراكمة  مبادئتستوف تعد إذا لم إنهاؤها او ممارستها أو أو 

في تنبؤ ال إدراج عمليةعندما يتم في النهاية ويتم إدراجها  المساهمينحقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق 
التي  ، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية الحدوث  متوقعةالتنبؤ لم تعد  عملية  أنة . في حالالربح أو الخسارة

 . الدخلفي حقوق الملكية يتم إدراجها فورا  في قائمة كانت مدرجة 
 
 

   لبيعالمتداولة المحتفظ بها لغرض اغير الموجودات  9-77
محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها ك اإلستبعادتصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات 

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

 ع.البي
بيع الفقط عندما يكون من المحتمل جدا  على أنها قد تم إستيفاؤهامحتفظ بها للبيع كتعتبر معايير التصنيف 

   ينبغيذبيع، البالمتاحة للبيع الفور  في حالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة  مجموعة اإلستبعادأو  واألصول
 واحدة من تاري  إعادة التصنيف. سنة خالل مكتملبيع ك لإلدراج مؤهال  أن يكون  توقعه

 ال تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات حينما يتم تصنيفها كمحتفظة للبيع.
)ب( حول البيانات  8يتم اإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات المصنفة كمحتفظ بها للبيع في اإليضاح 

 المالية المرحلية الموحدة.
 
 

 انخفاض قيمة األصول   .9-7
 

 األصول غير المالية (أ)
 

تقاوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية ألصولهاا )أو الوحدات المنتجة للنقد( لتحدياد ما إذا كان تقرير، بتاري  كال 
عند فاي حالة وجود أ  مؤشر على االنخفاض  . ومؤشر على وجود انخفاض في قيمة هاذه األصولأ  هناك 
 )إن وجدت(. في القيمة  لتحديد مدى خسارة االنخفاض تردادلالسيتم تقدير القيمة القابلة ذلك 

 
 لالستردادعلى أنها الفرق بين القيمة القابلة  هاالخسارة الناتجة عن االنخفاض في قيمة األصول يتم تحديدإن 

 والقيمة الدفترية لنفس األصل ويتم إثبات ذلك فورا  في قائمة الدخل.
 

إلى التقدير القيمة الدفترية لألصل  يتم زيادة ، عند ذلكبإستثناء الشهرة االنخفاضعكس خسارة الحقا عندما يتم 
 شريطة  اال تتجاوز القيمة الدفتريةلألصل ويتم إثبات الزيادة فورا  على أنها إيراد،  سترداد لقيمة القابلة لإلل المعدل
 / اإلطفاء  في حالةستهالكإلصافي بعد خصم  ابالفي القيمة الدفترية وذلك تم تحديدها سابقا  كان سيالتي  القيمة 
 .من قبل أ  خسائر انخفاض إدراجعدم 
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 األصول المالية (ب)
 

األصل المالي الغير مصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تقييمه بتاري  كل مركز مالي لتحديد 
ما اذا كان هناك ا  دليل موضوعي يشير الى االنخفاض في قيمته. يعتبر األصل المالي منخفض القيمة إذا 

عي يشير الى االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث او اكثر قد طرأ بعد االدراج المبدئي لألصل، وجد دليل موضو 
 ، على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  لألصل بشكل يمكن تقديره.كان له تأثيروان  حدوث تلك الخسارة  

 
إن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيم األصول يتضمن عدم وفاء المدين او تأخره  في السداد او التغير السالب 
فيما يتعلق  بالسداد وخالفه. كذلك بالنسبة الى االستثمار في اسهم األوراق المالية ، فإن التدهور الشديد او لمدة 

 يعتبر دليال موضوعيا على االنخفاض في القيمة.  طويلة في القيمة العادلة الى ما يقل عن التكلفة ، 
  

  التقاعدمنافع   9-74
الخدمة طبقا لشروط التوظيف الخاصة بموظفي المجموعة في سلطنة عمان في تاري   نهايةمنافع  إستحقاق يتم

الموظفين لإلجازة السنوية وتذاكر  إستحقاقاتإدراج  يتمالعمل العماني.  وننقاكل تقرير مع مراعاة متطلبات 
المقدرة الناشئة كنتيجة للخدمات المقدمة من  لإللتزاماتالطيران عندما تستحق للموظفين ويتم تكوين مستحقات 

المتداولة. بينما يتم إدراج تلك  اإللتزاماتقبل الموظفين حتى تاري  التقرير. يتم إدراج هذه المستحقات ضمن 
 .غير المتداولة اإللتزاماتة الخدمة ضمن المتعلقة بمنافع نهاي

 
العمل، بالنسبة للموظفين  مخاطرالمساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمين ضد  إن

 .عند تكبدها الدخلكمصروف بقائمة يتم إدراجها م، 6446لسنة  االجتماعيةالُعمانيين وفقا  لقانون التأمينات 
 

 االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع  9-71
دون احتمال بشكل واضح و كمصروف عندما تلتزم المجموعة يتم ادراجها االختيار  للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن 

منافع  تقديمأو  الطبيعي،قبل تاري  التقاعد  إما النهاء الخدمة ن الخطة الرسمية المفصلة نسحاب ملإلواقعي 
ة لتقليل العمالة الخدم إنهاءمنافع  إن .عد االختيار  لتقليل العمالةنتيجة لعرض تشجيعي بالتقاكنهاء الخدمة ال

يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن  أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجهايتم بشكل طوعي 
 .هافيذلك بصفة موثوق ذين سيقبلوا بتقدير عدد ال

      
 مخصصات ال    4-03

 
( ناتجة عن حدث استدالليةالمجموعة )قانونية أو  من قبليتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  

بشكل  االلتزاميمكن تقدير مبلغ كما االلتزامات،  تسوية تلك المجموعة تتطلب منسابق، والتي من المحتمل أن 
قبل الضريبة  ة بمعدل ماعقتو تقبلية  المالتدفقات النقدية المس بالخصم من ه. يتم تحديد المخصصات بموثوق 

 االلتزام. هذاعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لتي توال
 
 الضريبة  4-00

يتكون مصروف الضريبة من الضريبة  الحالية والضريبة المؤجلة. يتم إدراج الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
. اآلخرى ةالشامل باإليراداتببنود مدرجة مباشرة بحقوق الملكية أو  تعلقي الذ  الحد إلى عدا فيما الدخل قائمة في

 .ةف الضريبة المؤجلير ايمثل مصروف الضريبة مبالغ ضريبة الدخل ومص
 

  الضريبة الحالية 
لربح الخاضع للضريبة للفترة. يختلف الربح الخاضع على ا احتسابهاالسداد يتم  المستحقةالضريبة الحالية إن 

ألنه يستبعد بعض بنود الدخل أو المصروفات الخاضعة للضريبة أو  الدخلللضريبة عن الربح المبين في قائمة 
لخصم. يحتسب ل القابلة  خاضعة للضريبة أوالالقابلة للخصم في فترات أخرى، كما أنه يستبعد أيضا  البنود غير 

المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو مجموعة بالنسبة للضريبة الحالية باستخدام المعدالت الضريبية ال التزام
 واسع بتاري  التقرير.
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  الضريبة المؤنجلة 
بين القاعدة  الناشئةضريبة الدخل المؤجلة ، باستخدام طريقة االلتزام، وذلك لجميع الفروق المؤقتة ل مخصص تكوين يتم

إذا  ةالضريبية لألصول وااللتزامات وقيمها الدفترية وذلك ألغراض التقارير المالية. ال يتم إدراج أصل الضريبة المؤجل
بشكل واسع لتحديد  المطبقةأو  اكانت الفروق المؤقتة ناشئة عن الشهرة. يتم استخدام المعدالت الضريبة المطبقة  حالي

 ضريبة الدخل المؤجلة.
 

فيما تابعة الشركات اليتم إدراج االلتزامات الضريبية المؤجلة بالنسبة للفروق الضريبية المؤقتة المصاحبة لالستثمارات في 
رد الفروق الفروق المؤقتة والتي من المحتمل أال يتم  ردالحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على السيطرة على عدا 

في المستقبل القريب. األصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المصاحبة لتلك المؤقتة 
ضريبية كافية والتي في مقابلها يمكن االستثمارات، يتم إدراجها فقط إلى الحد الذ  يكون من المحتمل معه وجود أرباح 

 المستقبل القريب.في  ردهاالفروق المؤقتة والتي يتوقع استخدام منافع 
 

 بطيءاألصول الثابتة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والمخزون  استهالكتنشأ الفروق المؤقتة الرئيسية من 
  الحركة.

الحد الذ  ال يحتمل معه بوتخّفض  تقريرلضريبة المؤجلة في تاري  كل ل الخاصة باألصولتتم مراجعة القيمة الدفترية 
  الذ  يجب استرداده . كل أو جزء من األصل الستردادضريبة تكفي وجود أرباح خاضعة لل

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  9-99
وتعديالته و متطلبات  64.9قانون الشركات التجارية لعام أحكام مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم 

 ة.معنيال والتشريعاتوفقا  للقوانين  احتسابهابالنسبة للشركات التابعة، فيتم  .الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان
 
 رباح  األتوزيعات  4-40

المطبقة في سلطنة عمان. يتم توزيع والتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية  بنى مجلس اإلدارة سياسة توزيع أرباح حذرةيت
 افقة المساهمين.األرباح وفقا  للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لمو 

 
 قياس القيمه العادله  9-99

القيمة العادلة هي السعر الذ  يتم إستالمه في مقابل بيع األصل، أو ما يتم دفعه في مقابل تحويل أ  إلتزام بموجب أ  
غيابه، و معاملة إعتيادية بين المتعاملين بالسوق، ويكون ذلك في تاري  قياس القيمة العادلة وفي ظل وجود األصل  أو في 

وعة الحصول عليها في هذا التاري . والقيمة العادلة لإللتزام تعكس  مبموجب أفضل الشروط السوقية التي تستطيع المج
 مخاطر عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام .

 
ط للتعامل عندما يكون متاحا، تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أ  أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نش 

نه سوق نشط في حالة أن التعامالت بشأن األصل أو اإللتزام تتم بمعدالت كافية و بأباالدوات المماثلة. و يعتبر السوق 
 سعار بشكل مستمر ودائم. معلومات عن األ بحجم تعامل كافي بحيث يسهل الحصول على

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

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

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

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

نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب التقييم الذ  يستند إلى معلومات مستمدة من بيانات 
بعد لكي توائم الفرق بين  ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل قيمها فيما

في قائمة الدخل إستنادا إلى تقييم مناسب  )الفرق(القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج السعر
على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أ  حال من االحوال فلن يتم تأخير التقييم بعد الحصول على بيانات السوق 

 .ند إغالق المعاملةالمالحظة أو ع
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     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 

 
 الماليةعوامل المخاطر  7- 3
 

 نظرة عامة
أنشأ ولقد تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. اإلجمالية المتمثلة في  يةمسئولالمجلس اإلدارة تقع على 

ن أنشطتها ع رمجلس اإلدارة لجنة تنفيذية مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتقوم اللجنة برفع تقاري
إلى اللجنة  همراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ويرفع تقارير لب يلامجلس اإلدارة. يقوم فريق اإلدارة بتطوير أس ىإل بانتظام

 التنفيذية والتي 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 

 دور  بحيث تعكس التغيرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
 
جراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتراجع مدى كفاية  بااللتزاماإلدارة كيفية قيام تشرف على لجنة التدقيق بالمجموعة  إن بسياسات وا 

يتم مساندتها في دورها اإلشرافي لجنة التدقيق بالمجموعة  إنعمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة.  إطار
 بإجراءات االلتزاممدى وألغراض خاصة إلختبار  لمراجعة الدوريةيتولى قسم التدقيق الداخلي أعمال ا من خالل التدقيق الداخلي.

 إدارة المخاطر، ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.    وضوابط
 

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

  االئتمانمخاطر 

 مخاطر السيولة 

  السوقمخاطر 
                                                                                              

  مخاطر اإلئتمان  (7)
 

ئتمان هي خطر تعرض المجموعاة لخسائار مالياة فاي حالاة إخفااق عميال أو الطرف المقابل في أداة مالية من مخاطر اإل
  واالستثمارات في أوراق مالية. المجموعة  وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة لعمالءالوفاء بالتزاماته التعاقدية، 

 الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 
 

 ئتمان بالخصائص الفردية لكل عميل. بشكل رئيسي لمخاطر اإلتعرض المجموعة يتأثر 
 

جراءات  تعتبر مالئمة بالنسبة لمقدم الخدمة المرخص وتتناسب مع طبيعة إئتمانية والتي أنشأت المجموعة سياسات وا 
 على  مبلغ المستحقات وأعمار الديون. بناءا  وحجم 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 الخاصاأفر عمالء 
 عمالء الشركات 
 عمالء القطاع الحكومي 
 مبالغ مستحقة من المشغلين 

يتم تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من عمالء القطاع الخاص وعمالء الشركات في سلطنة عمان 
، يقوم الوكيل بتوفير وبموجب اتفاقية خصم الديون  إلى وكيل خارجيهذه المستحقات  إسناد تحصيلبإلى درجة كبيرة 

والوكيل الذ  تسند اليه تحصيل الديون بمبدأ غطاء كافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبالغ المستحقة المحولة إليه. 
نين مخاطر االئتمان بالنسبة للمديتنحصر . الخصم قد يلجأ الى الشركة في حدود معايير وضوابط ائتمان متفق عليها

 القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. فيالتجاريين اآلخرين 
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 )تابع(الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 
 

:  .706ديسمبر  6.) تقريبا % 89..7 وكيل تحصيل الديون إلى على اتالمستحقنسبة ت غلب، التقريرتاري   في
مليون لاير عماني إلى  60.8ضمان بنكي بمقدار  وكيل تحصيل الديونقدم  .المجموعةب ينمدينال( من إجمالي 87%..7

:  .706ديسمبر  6.) % 74.79 تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبةالمجموعة. 
 . التقرير( من المبالغ المستحقة بتاري  6%....
  
التجارية  بدة فيما يتعلق بالذمم تقديرها للخسائر المتكوالذ  يمثل  في القيمة  لالنخفاض االمجموعة مخصص أنشأت

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

 بيانات تاريخية عن احصائيات . يتم تحديد مخصص الخسائر الجماعية بناء على ولم يتم تحديدها بعد  التي وقعت
 ألصول مالية مشابهه.بالنسبة  السداد 

 
 االستثمارات 

تع متمع الجهات التي تو مخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول فقط لتعرضها تحصر المجموعة 
 وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أ  جهة في الوفاء بالتزاماتها. ةجيد وفي ظل تصنيفات ائتمانيةجيد.  ائتمانيتقييم ب
 
 مخاطر السيولة (9)

التي يتم و المالية المتعلقة بإلتزاماتها  رتباطاتها مخاطر السيولة تتمثل في مواجهة المجموعة لمصاعب في الوفاء باإن 
منهج المجموعة  في إدارة السيولة يتمثل في ضمان حصولها على سيولة إن سدادها نقدا أو بواسطة أصل مالي آخر. 

عادية أو مشّددة ، دون  في ظل ظروف  سواء  استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد  –قدر اإلمكان  –كافية  
 سمعة المجموعة.اءة الى جازفة باإلسمالتكبد خسارة غير مقبولة أو 

 
 ايوم 10للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة  كافية  متوفرة لديها سيولة حرص على وجود وبالمثل ، فإن المجموعة ت

 كبيرالتأثير المحتمل للظروف القاهرة التي ال يمكن توقعها إلى حد وهذا ال يسجل ، متضمنة خدمة االلتزامات المالية، 
 .ائتمانيةالطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت مثل: الكوارث 

 
 مخاطر السوق (3)

 
تغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار المخاطر السوق هي مخاطر إن 

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

 
 مخاطر العمالت األنجنبية

العمالت األجنبية ضمن حقوق في  صرف الأسعار من جراء تقلبات  المجموعة إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها 
باكستان. لم يتم التحوط لتلك االستثمارات حيث يعتبر وضع تلك في من استثمارها في شركة مقرها  تنشأ المساهمينملكية 

 العمالت بأنه ذو طبيعة طويلة األجل. 
 

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

 مخاطر اإلقتراض بالعملة االجنبية هي غير محوطة.
 

باللاير العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة  أساسيةفيما يتعلق بالمعامالت األخرى للمجموعة، فهي تتم بصفة 
بالدوالر  أساسيةتتم بصفة  األجنبيةحيث ان معامالتها بالعملة   األجنبيةالعمالت  راسعاكبيرة عن تقلبات  بدرجة

ال توجد و . 6451 منذ عامظلت بدون تغيير  واللاير العمانيإن اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي  األمريكي.
 تاالدارة تعتقد بان مخاطر العمال لدوالر األمريكي وبالتالي فإن ا غيرأدوات مالية هامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية 

 وااللتزامات ليست هامة.النقدية االخرى األجنبية على األصول 
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 )تابع( عوامل المخاطر المالية 7- 3

 مخاطر سعر الفائدة
 

ثابتة الفائدة المعدالت كل من ب تقترض أمواال الكيانات في المجموعة تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن 
الخزينة بالمجموعة بشكل دور  لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت  إدارةيتم تقييم أنشطة التحوط بواسطة و ة. قلبمتالو 

ة ضمان تطبيق إستراتيجيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حمايلالمخاطر المحددة، قابلية الفائدة و 
 . خالل دورة اسعار فائدة مختلفةمصاريف الفوائد من 

 
 مخاطر أسعار السوق األخرى

 
الهدف  .الربح أو الخسارةمن االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل األسهم تنشأ مخاطر أسعار 

ائض النقد المتوفر، وهناك مستشارون عوائد االستثمار من ف تعظيماألساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو 
خارجيون يساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقا  لهذه اإلستراتيجية ، فقد تم تصنيف عدة استثمارات بالقيمة العادلة من 

 نظرا  ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة. الربح أو الخسارةخالل 
 

 إدارة رأس المال
 

السوق و من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين قوية بقاعدة رأسمالية  االحتفاظسياسة مجلس اإلدارة هي إن 
الجغرافي للمساهمين والعوائد على  االنتشاريراقب مجلس اإلدارة كال  من و  ،التطور المستقبلي للعمل التجار  والحفاظ على

  .الملكيةحقوق 
دارة العليا طريق رفع معدالت النمو عن ن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيقدرتها إن اإلدارة على ثقة من  وا 

بخالف ، رأس المال على المفروضة  ةخارجيالمتطلبات الى الالتابعة العمانية . ال تخضع الشركة أو شركتها ةذر حتكاليف 
 وتعديالته. 64.9متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 

 

 تقدير القيمة العادلة 3-9
 

 ات استثمار

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

 
 األدوات المالية المشتقة

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

 العائد.
 

 المالية وااللتزامات  األصول

 قائمة المركز المالي .الواردة بالقيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية 
 
 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 7

تي يتم اإلبالغ تؤثر على األصول وااللتزامات المالية ال وافتراضاتيتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام تقديرات 
على  بشكل اساسي مبنيةتكون التقديرات و والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة.  التقريرفي تاري  عنها 

 من الممكن أنو ، تضمن درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح التي تو العديد من العوامل بشأن  افتراضات
 في االلتزامات واألصول المقدرة.مستقبلية تغيرات  بما يؤد  إليتقديرات اإلدارة  النتائج الفعلية عن تختلف

 
بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات ألحداث مستقبلية  واألحكاميتم تقييم التقديرات 

   .في ضوء األوضاع الراهنةيعتقد أنها معقولة الحدوث 
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 )تابع( والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 7
 

 المدينة الذمم حسابات قيمة انخفاض
يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل 
المبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فرد . يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفردية 

نه مضى تاري  استحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاري  االستحقاق غير الهامة، ولك
  وبناءا على معدالت االسترداد التاريخية .

مليون  669.898: .706ديسمبر  6.مليون لاير عماني ) ....6.0 المدينةالتجارية ، بلغت قيمة الذمم التقريربتاري  
 94.780:  .706ديسمبر  6.مليون لاير عماني ) 719..9لاير عماني(، وبلغت قيمة مخصص الديون المشكوك فيها 

مليون لاير عماني(، أ  فروق بين المبالغ المحصلة فعليا  في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلها يتم إدراجها في 
 .الموحدة الدخلقائمة 

 
 نالمخزو قيمة انخفاض

 
قديما او . عندما يصبح المخزون أيهما أقل القيمة القابلة للتحقق صافي وتكلفة اليتم تسعير المخزون على أساس سعر 

، يتم إجراء هذا التقدير على أساس الفردية الهامة بالنسبة للمبالغ  للتحقق.صافي القيمة القابلة بتقدير عمل متقادما يتم 
عمل مخصص بناء على نوع يتم ، و  متقادمةقديمة او ، ولكنها الفردية غير الهامة يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ  .فرد 

  المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقا  ألسعار البيع التاريخية.
 

مليون لاير عماني(  69.797:  .706ديسمبر  6.مليون لاير عماناي ) 69.7.1، بلغت قيمة المخزون التقريربتاريا  
مليون لاير عماني(،  901..:  .706ديسمبر  6.مليون لاير عماني ) 8.9..وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

في القوائم المالية يتم إدراجها في قائمة  مدرجهفترات مستقبلية والمبالغ ال تحصيلها في تى يتمأ  فاروق بين المبالغ ال
  .الدخل

 
  الشهرة قيمة انخفاض

 .4مة 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 
 باستخدام أفضل التقديرات. واإلهتراء العاد اإلنتاجي وفقا  لتقدير اإلدارة لعدة عوامل، مثل دورة التشغيل وبرامج الصيانة 

االستهالك  مصروفمما أدى إلى انخفاض في  المعداتالعمر اإلنتاجي لبعض  بتعديل المجموعة لقد قامتخالل الفترة، 
 .7069 سبتمبر 0.أشهر المنتهية في  التسعةلاير عماني لفترة  مليون 6.4بمقدار 

 
 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 

قبل لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة واالفتراضات، أو تغييرات في المست
، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع بتكوين مخصصات تقوم الشركةالدخل والتي سجلت بالفعل. 

 ضريبية الخبرة لربوطتلفة، مثل على عوامل مخ تلك المخصصات يستند. مقدار للشركةالضريبية  للربوطاللمسات النهائية 
 .الضرائب دائرةسابقة وتفسيرات 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 

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

 إستراتيجيات الخطة الضريبية المستقبلية.
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                                                      عمليات متوقفة -.

  

من أسهم التصويت بورلدكول المحدودة لالتصاالت  %0618.تمتلك ورلدكول المحدودة لالتصاالت نسبة  (أ
 النكا )شركة خاصة( والمسجلة بسريالنكا.

 

)الخاصة( المحدودة لإلتصاالت النكا والموجودة بالخارج وهي وورلدكول للمجموعة الشركة التابعة  لقد سجلت
وبمراعاة ، في سريالنكا الهواتف العموميةبدرجة كبيرة على  اإلقبالخسائر منذ سنوات عديدة بسبب انخفاض 

 .التابعة الشركة إقفال اإلدارة واعتمدت، قررت اسهم الملكية للشركة التابعةوسلبية السوق بسريالنكا  أحوال
هام على نتائج  تأثيرأ   مر. وليس لهذا االالشركة التابعة كعمليات متوقفةويصنف االستثمار في 

  المجموعة.
 

سلبية )األبراج واألعمال المدنية، المولدات، ال ( من العمليات ذات النطاق اليتم تصنيف البنية التحتية  (ب
من قبل إدارة الشركة  7069محتفظ بها للبيع بعد االلتزام في سبتمبر كتابعة الشركة للالعريض الالسلكية 

الذ  يخضع  بيان المركز الماليالتابعة في باكستان. في هذا بالنيابة، تم التوقيع على اتفاق الحق لتاري  
شهادات عدم الممانعة وكذلك يخضع لفي جملة أمور،  لتقصي الحقائق والتأكد من صحة المعلومات المالية

في خفض كبير في  سينتج عن هذه الترتيبات هأنباإلدارة  ترىمن المؤسسات المالية والموافقات الالزمة. 
 .للشركة التابعة التكاليف التشغيلية

  
 بين القيمة األقلإلى  لتخفيض مجموعة األصوللاير عماني  مليون 0.476 بمقدارخسائر انخفاض القيمة 

تكاليف( األخرى" )إيضاح ال/ ) اإليرادات" إدراجها ضمنالدفترية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع تم  اقيمته
ضمن (. تم تطبيق خسائر االنخفاض في القيمة لتخفيض القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات ..

 .األصول مجموعة
 

           التقارير القطاعية  - 4
 

: قطاعات  5 المالي الدولية موضحة أدناه وفقا  لمعيار التقرير المعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموع
تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول  5 معيار التقرير المالي الدوليالتشغيل. يتطلب 

الموارد خصيص التشغيل لتالرئيسي عن قرارات مسؤول المكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب 
ير في تقارير قطاعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد التقرير يوجد تغي وتقييم أدائه. ال للقطاع

 الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع.
 

  المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها
 

 كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: 4302 سبتمبر 03كما في  

 

 الثابت وأخرىالخط 
 

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

خدمات الهاتف الثابت الالسلكي ي تمارس أنشطة تقديم خدمات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت والت
 وعمليات االتصاالت الدولية والهواتف العمومية وخدمة كوابل التلفزيون بدولة باكستان ودولة سريالنكا.

 
 الهاتف المتنقل

 

والمبالغ الناشئة تشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقا  واآلجلة الدفع وتأجير المعدات 
عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة 

  )الهاتف المتنقل(.
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         )تابع( القطاعيةالتقارير  - 4

 ونتائج القطاعاتإيرادات 

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

 
كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهية في يتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة. 

 كما يلي: 7069 سبتمبر 0.
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

 
 المجموع

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

     اإليرادات

 041.443 (030) 441.034 003.010 مبيعات خارجية
 - (44.411) 3.024 42.204 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 041.443 (44.434) 404.223 032.334 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
 00.002 - 44.434 00.104 نتيجة القطاع

 4.433    التمويل إيرادات صافي

 4.414     أخرىتشغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 030.401    الربح قبل الضريبة
 (03.414)    الضريبة

    _________ 

 03.144    ة فترربح ال

          

 
 كما يلي: 4300 سبتمبر 03المنتهية في  للفقرةكانت نتائج القطاعات 

الهاتف الثابت  
 وأخــــــــــرى

 
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

 
 المجموع

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

     اإليرادات

 0400401 (13) 4400014 0430400 مبيعات خارجية
 - (400222) 00411 400141 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 0400401 (400444) 4000340 0330334 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 نتيجة القطاع 
       

420140                                     
 

400102 
 
- 

 
020211 

 302    التمويل تكاليف - صافي

 00020     أخرىتشغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 040102    الربح قبل الضريبة
 (00404)    الضريبة

    _________ 

 310303    ة فترربح ال
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 )تابع(ونتائج القطاعاتإيرادات 

 :المدرنجة بقائمة الدخل  كما يليو 4302 سبتمبر 03المنتهية في  للفترةكانت بنود القطاع األخرى 
  

 

الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 42.410 44.340 00.143 استهالك
    

 2.014 4.340 4.000 إطفاء 
  

 
 
 

 
 

 
 كما يلي: المدرجة بقائمة الدخلو 4300 سبتمبر 03المنتهية في  لفترةلاألخرى كانت بنود القطاع 

    
الهاتف الثابت  

 ىروأخـ

 المجموع الهاتف المتنقل

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 400033 400213 400003 استهالك
    

 20340 40044 40444 إطفاء 
  

 كمافي ذلك التاريخ هي  المنتهية للفترةرأسمالية والمصروفات ال  4302 سبتمبر 03القطاع في  التزاماتو أصول

 ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 

 التوحيــــــــــــد

 

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

 133.330 (44.130) 040.003 230.102 أصول  

 424.034 (20.011) 44.220 444.303 التزامات 

 034.200 - 21.210 40.304 رأسمالية مصروفات
  
المنتهية في ذلك التاريخ هي  للفترةوالمصروفات الرأسمالية  4300 ديسمبر 00القطاع في  التزاماتو أصول 

 ي:يل كما
 
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويــــات 

 التوحيد

 

 المجموع

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

 723.438 (22.902) 000.802 237.038 أصول  

 403.848 (02.324) 27.007 072.220 التزامات 

 89.240 - 03.433 20.440 رأسمالية مصروفات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ش.م.ع.ع لالتصاالتالشركة الُعمانية 

 
 الموحدة المالية القوائم حول ايضاحات

 4302 سبتمبر 03المنتهية في   للفترة
 

 
    49                                  )تابع( القطاعيةالتقارير  - 4

 

 صيغة التقرير الفرعي
 

لف األصول ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع  ي اعتمادا على المناطق الجغرافية.يتم تقديم التقرير الفرع والتي ال تخت

 .لموقع العميلعن الدخل وفقا 

 
 
 

 

     4302 سبتمبر 03 

 

 

 سلطنة عمان

                  

 

 باكستان دولة 

 

تسويــــات 

 التوحيد

 

 

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

 041.443 (030) 1.004 043.424 القطاع ايراداتمجموع  انجمالى

 133.330 (44.130) 34.002 110.403 أصول  

 034.200 - 0.434 034.330 رأسمالية مصروفات

 

 

 

 4300 ديسمبر 00

 

 

 سلطنة عمان

 

 

 باكستاندولة 

 

تسويــــات 

 التوحيد

 

 

 المجموع

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

 234.833 (088) 04.043 223.902 القطاع ايراداتمجموع اجمالى 

 723.438 (22.902) 90.233 739.277 أصول

 89.240 - 2.328 82.030   مصروفات رأسمالية

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات - 1

 

يعتبر مجلس اإلدارة أن األراضي المستأجرة والتي تم الحصول عليها من الحكومة القامة نشاطاتها  في سلطنة  )أ(
المقامة على تلك األراضي صول العمر االقتصاد  لألعمان ستبقى متاحة لإلستخدام الى المجموعة على مدار 

 المؤجرة.
 

 األصول المرهونة كضمان )ب(    

 

 6.مليون لاير عماني ) 80.181لشركة تابعة تبلغ قيمتها الدفترية  مملوكهتم رهن ممتلكات وآالت ومعدات 
  ( لضمان قروض المجموعة.مليون لاير عماني 19..97 :.706ديسمبر 

 

( مضمونة بتسجيل  76فإن التزام المجموعة طبقا لعقود التأجير التمويلية ) أنظر إيضاح ، ذلكإضافة إلى 
 :.706 ديسمبر 6.مليون لاير عماني ) 05..6األصول المستأجرة بإسم المؤجر والتي تبلغ قيمتها الدفترية 

  (.مليون لاير عماني 59..7
  



   ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 4302سبتمبر  03المنتهية في  للفترة 

 

03 

 آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و - 1
 

 

 المجموع

أعمال 

رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 

سيارات 

 ومعدات 

 

أثاث ومعدات 

 مكتبيـــــــــة

 

البنية و معداتال

 ةلشبكلالتحتية 

 

 

 مباني

أرض بالملكية 

 الحـــــــــــــرة

 

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

        

 تكلفة       

 4302يناير  0 0.003 14.003 034.440 00.040 0.244 20.001 0.344.044

 إضافات - 1 4.003 032 044 033.433 034.200

 تحويالت - 4.222 31.403 103 - (03.222) -

 تحويالت إلى أصول أخرى  - - - - - (343) (343)

 )ب( ( 2للبيع )إيضاح  تحويل إلى أصول متاحة - - (3.234) - - - (3.234)

 إنخفاض القيمة  - - (0.034) - - - (0.034)

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية 0 40 0.034 04 01 032 0.400

 ت استبعادا - (0) (4.444) (10) (244) - (4.143)

 إعادة تصنيف - - - (024) - - (024)

        

  4302 سبتمبر 03ى ف 0.430 12.311 034.442 02.020 0.010 40.024 0.043.334

        

 استهالك       

 4302 يناير 0 - 03.034 433.040 40.014 4.444 - 443.144

 للفترةالمحمل  - 0.332 20.030 0.020 010 - 42.410

 )ب( ( 2تحويل إلى أصول متاحة للبيع )إيضاح  - - (0.034) - - - (0.034)

 إنخفاض القيمة  - - (0.240) - - - (0.240)

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 00 300 44 (0) - 001

 استبعادات - (0) (034) (40) (040) - (404)

 إعادة تصنيف - - - (20) 4 - (22)

        

   4302 سبتمبر 03ى ف - 20.213 402.410 00.344 4.410 - 130.320

        

 في صافي القيمة الدفترية       

 )غير المدققة( 4302 سبتمبر 03 0.430 00.000 043.030 0.042 034 40.024 220.144

        



 
 

 ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 4302 سبتمبر 03المنتهية في  للفترة 

 
 00              آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و - 1
  

 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 

 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 

 ومعدات الشبكه

  
 

 مباني

أرض 
بالملكية 

 الحـــــــــــــرة

 

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

 تكلفة       

 4300يناير  0 00432 400134 0430314 040034 00144 040003 003400434
 إضافات - 40 40044 304 021 340430 300240

 ت تحويال - 40041 400334 033 01 (100324) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (40103) (40103)

 اقتناء شركه تابعه  - - - 04 - - 04
 اعادة تصنيف (0) (20403) 40433 422 (1) 00401 404

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية (4) (22) (20211) (44) (03) (430) (20302)
 ت استبعادا - (04) (340043) (443) (244) - (340440)
        

     4300 ديسمبر 00ى ف 00003 140003 0340440 000040 00244 200001 003440044
        

 استهالك       

   4300 يناير 0 - 030012 4320400 440441 40003 - 4100004

 للسنةالمحمل  - 20413 400044 40144 420 - 100434

 اعادة تصنيف - (20403) 00002 424 (1) - 404

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - (43) (00400) (00) 0 - (00430)

 استبعادات - (04) (300020) (422) (003) - (300301)
        

      4300 ديسمبر 00ى ف - 030034 4330040 400014 40444 - 4430144

        

 في صافي القيمة الدفترية       

 )مدققة(   4300 ديسمبر 00 00003 020304 0000033 20111 00010 200001 0040000

        
 
 



                                  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

 

 

 04         ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  4302 سبتمبر 03المنتهية في  للفترة

 
  

 ات عقاريةاستثمار - 3
  
 المدققة  غير المدققة 
  ديسمبر 00 سبتمبر 03 
 4302 4300 
 ر.عألف  ر.عألف  

   
 303 433 رصيد افتتاحي

 ( 24) 41 األجنبيةفروق تحويل العملة صافي 
   
 404 288 
   
 
 
  

 الشهرة - 0
  

   
 02.329 02.013 رصيد افتتاحي

 000 - إقتناء شركة تابعة
  (993) 400 اثر فروق تحويل العملة األجنبية

   
 04.330 02.073 
   

  
 

 اختبار انخفاض قيمة االستثمارات بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت  
 

القيمة القابلة لالسترداد  أنوجدت و الشهرة  قيمة ، أجرت المجموعة تقييما للقيمة القابلة لالسترداد من7069 سبتمبر 0.في 
 .القيمة الدفترية  تزيد عن 

 
بالرجوع إلى توقعات التدفقات  ،بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت تم تقييم القيمة القابلة لالسترداد من االستثمار

 %78.01السنو  بمقدار  خصمفترة خمس سنوات ومعدل ال التي تغطيعلى التنبؤات المالية  النقدية المخصومة بناءا  
وورلد كول المحدودة  بعض المبادرات اإلستراتيجية األخيرة التي تبنتها شركة التنبؤات المالية تغطي .(64.8% -.706)

وتم . وورلد كول المحدودة لالتصاالت، التي يتوقع أن تحسن بشكل جوهر  األداء المالي والمركز المالي لشركة لالتصاالت
 اتقدير   والذ  يمثل %9 بمقدارثابت  سنو  فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نمو تجاوزتقدير التدفق النقد  الذ  ي

بالنسبة  الحساسية  ةعالي في اإٍلستخدام احتساب القيمة أن اإلدارةترى  نمو األعمال على المدى البعيد. معدل متوسط ل
في انخفاض خسارة  اسينتج عنهكان  %.7 ىإل رأس المال  تكلفة  زيادة فيإن ال .رأس المالتكلفة التدفق النقد  ول إلى

  جميع المتغيرات اآلخرى ثابتة.بقاء  بإفتراض 7069 سبتمبر 0.لاير عماني في  مليون ... القيمة بمبلغ
  

 
      

  



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

 00         ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 4302 سبتمبر 03المنتهية في للفترة  

 
         غير الملموسةاألصول األخرى  03

    
 

 

 

 

 تراخيص

حقوق ملكية 

وبراءة فكرية 

 اختراع

 

 برامج

 حاسب آلي

تكاليف اقتناء 

 مشتركين

حق إستخدام 

غير قابل 

 لإللغاء

 

 

 المجموع

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

       التكلفة

 320423 00001 - 010404 3 400343 4300يناير  0في 

 40420 - 040 40033 - - اإلضافات خالل السنة

 (404) - - (404) - - اعادة تصنيف

 42 - - 42 - - تعديالت

 (343) (441) - (0) - (403) صافى فروق تحويل العمالت األجنبية

       

 340343 40333 040 000100 3 400413 )مدققة( 4300 ديسمبر 00في 

       

 340343 40333 040 000100 3 400413  4302 يناير 0في 

 143 - - 143 - - الفترةاإلضافات خالل 

 020 - - 020 - - تحويالت

 021 - - 021 - - اعادة تصنيف

 203 003 - 0 - 077 األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

       

 31.402 0.303 040 43.143 3 40.421   )غير مدققة( 4302 سبتمبر 03في 

       

       اإلطفاء

 200041 000 - 020333 3 430314 4300يناير  0في 

 40400 000 040 40003 - 20344 سنةالمحمل خالل ال

 (404) - - (404) - - اعادة تصنيف

 (000) (00) - - (4) (043)  األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

       

 200424 440 040 040320 4 040110 )مدققة(  4300 ديسمبر 00في 

       

 200424 440 040 040320 4 040110 4302يناير  0في 

 2.031 040 - 0.334 - 0.343 الفترةالمحمل خالل 

 20 - - 20 - - اعادة تصنيف

 003 44 - - 0 004  األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

       

 42.104 102 040 01.303 1 04.004   مدققه()غير  4302 سبتمبر 03في 

       

       صافي القيمة الدفترية

  4302 سبتمبر 03في 

   )غير المدققة(

 

41.100 

 

0 

 

4.313 

 

- 

 

4.414 

 

04.313 
       

 4300ديسمبر  00في 

 )مدققه( 

034297 4 04393 - 44040 034203 

       
 

لاير عماني( تمت رسملته خالل  ألف 86: .706 سبتمبر 0.لاير عماني ) الف 66الفترة مبلغ  المحمل خالليتضمن 
المؤتمن على شهادة للتمويل المحدود ، وهو  لإلستثمار آ  تم التنازل عن ترخيص الشركة التابعة الى بنك آ  جي الفترة.
مليون لاير  8.5: .706 ديسمبر 6.مليون لاير عماني ) 8.16القيمة الدفترية للترخيص هي  (76)االيضاح  ألجل

 عماني(.
 

 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
 

 02         ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 4302 سبتمبر 03المنتهية في للفترة  

  في شركات شقيقة راستثما - 00 

 

 : ات في الشركات الشقيقةستثماروالقيم الدفترية لالالستحواذ لالالحقة رباح األفي فيما يلي نصيب الشركة  (أ)

 

 مدققهالغير  

 سبتمبر 03

 4302 

 مدققهال

 ديسمبر 00

 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 2.090 4.113 اإلفتتاحيالرصيد 

 0.377 4.223 من النتائجحصة ال

 (93)  (433) مستلمة أرباحتوزيعات 
   

 3.778 3.424 اإلقفالرصيد 
   

 

 

صرية  ستثمارالقيمة العادلة التبـلغ  (ب) ياف الب ية لألل شركة الُعمان سقط ، المع .م.ع.شالشركة األم بال سوق م درجة ب

ماني(  9.903.384:  4300ديسمبر  00) ريــال ُعمــاني  00.082.982  لألوراق المالية مع  لاير ُع نة   مقار

 .لاير عماني( 0.222.200 -4300ديسمبر  00لاير عماني ) 0.222.200تكلفة قدرها 

 

 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 
     % 

          4302 سبتمبر 03

       الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 23.04 4.303 01.001 02.233 03.100 ش.م.ع.ع

 24 044 4.404 430 4.002 خط المعلومات ش.م.م

 
          4300 سبتمبر 03

       الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 23.93 4.240 43.237 08.407 48.220 ش.م.ع.ع

 22 084 4.333 097 0.978 المعلومات ش.م.مخط 

 
 

      
      4300ديسمبر  00

      الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 23493 24402 474323 084420 034470 ش.م.ع.ع

 22 420 44937 238 04982 ش.م.مخط المعلومات 

 

    

 

 

 

 

 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

 02         ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 4302 سبتمبر 03المنتهية في للفترة  

 

 المالية األخرى األصول - 04

 

 غير المتداولة المتداولة 
 المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة  
 سبتمبر 39 

9977 
ديسمبر  6.

706.  
 سبتمبر 39

9977 
ديسمبر  6.

706.  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ع.ألف ر 
     

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
    أو الخسارة

     
أصول مالياة مصانفة بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح 

 أو الخسارة )أ(
897 - 94.930 61.744 

     
 - - .68.61 99.870 االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة )ب(

     
     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالتكلفة 
 .58 7.019 - - )ج( وأسهم غير مدرجه صندوق استثمار مشترك

     
     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالقيمة العادلة 
 796 .90 08. 908 استثمارات مدرجة

     
     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 46..68 107..7 - - سندات )د(
     

     طويلة األجل بالتكلفةودائع 
 . 7 4. 9 ودائع لدى مؤسسات مالية

 - - 954 7.741 ودائع ضمان )ها(
 1.000 4.999 88..14 111..7 ودائع ثابتة بالبنوك )و(

 785 999 9 77 أخرى
     ذمم مدينة طويلة األجل

 ..1 773 - - ذمم تجارية مدينة
     

     قروض محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 79 94 698 737 قروض وسلفيات للموظفين )ز(

     
 40.379 58.490 .9.088 90.607 
     

 

 

  



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 03        ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 4302 سبتمبر 03المنتهية في للفترة  
 

 )تابع( المالية األخرى األصول - 04
 
 الربح أو الخسارة أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  (أ)

 
 القيمة الدفترية  

 في كما 
 ديسمبر 00
 4300 

 
اإلضافات 

خالل 
 الفترة

 األرباح 
المدرجه 

 بقائمة الدخل

القيمة الدفترية 
 في كما
 سبتمبر 03

4302 

 ر.عألف  ألف ر.ع ع.ألف ر ألف ر.ع 

     مدرنجةغير وغير متداولة 

 4.030 0.444 - 2.047 (23إيضاح  0)أدوات مالية مستوى حقوق ملكيه

 01.442 0.040 4.040 03.004 إستثمار مشتركةق يداصن
     

 02.229 4.040 4.344 40.431 
     مدرنجةال أدوات الملكية

 0.304 431 0.030 0.823 المدرجةاستثمارات األسهم 

 03.499 1.004 0.204 41.320 
     

 
 ات محتفظ بها للمتانجرة استثمار (ب)

سوقستثمارتمثل اال  في ال لة  ية المتداو تاجرة األوراق المال ها للم حتفظ ب هذه اال .ات الم ييم  قا  ستثماريتم تق ات وف

 .التقريرلسعر التداول بتاريخ 
 

 ات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة استثمار )ج(

شتركات في ستثمارات المتاحة للبيع االستثمارتمثل اال ستثمار م ية وادوات صندوق ا ت ، مدرجة غير ملك  درجو

 .ناقص إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة ات بالتكلفةستثماراال هذه
 
 ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال )د( 

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

   المدققه غير المدققه 

 سبتمبر 03 

4302 

ديسمبر  00

4300 

 معدل الفائدة 

 الحقيقى

 اإلستحقاق

  )سنة(  )سنويا( ع.ألف ر ر.عألف  
     ومدرنجةغير متداولة 

 4304 %3 24770 40110  سندات
 4301 %404 04243 00243 سندات ثانوية
        مدرنجةغير وغير متداولة 
 4303 %4.141 2 ,333 40333 سندات ثانوية 

 4303 %4 0.333 0.333 سندات إسالمية 
 4304 %2.4 333 433 سندات ثانوية
 4301 %4.4 4.333 4.333 سندات ثانوية

      

 04.100 02.790   
     

 

  ضمانودائع  )هـ(

 .مختلفة ات مستنديةاعتمادو ضمانخطابات البنوك مقابل  الودائع لدىالضمان ودائع  تتضمن 
 

 الودائع الثابتة  )و(

هذه  .الثابتة بالبنوك التجارية الودائع إيداعيتم   لى  ئدة ع ئعويبلغ المتوسط المرجح للفا سنة ) % 0 الودا  %0في ال

 .(4300عام 
 
 الموظفينإلى القروض والسلفيات  )ز(

بدونالموظفين دون اخذ ضمانات إلى تمنح القروض والسلفيات   سلفيات  و ضمن ال ئد وتت لى فوا  اإلدارةموظفي إ

 .(عمانيلاير  مليون 3.338:  4300)عام  عمانيلاير  مليون 3.320لشركات التابعة بمبلغ إحدى االعليا ب
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 مخزون   - 00

  المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 00 سبتمبر 03 

 4302 4300 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 03.922 00.040 مخزون وقطع غيار
 0.488 4.040 هواتفوأجهزة بطاقات مدفوعة األجر مسبقا  

   
 02.414 02.424 

 (0.233) (0.412) مخصص تقادم المخزون
   
   
 03.134 03.803 
   
   

 حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:
   

 0.904 0.234 اإلفتتاحيالرصيد 
 093 444 / للسنةالمحمل للفترة 

 - (44) المفرج عنه خالل الفترة / السنة
 (884) - السنةالفترة / المشطوب خالل 

 (02) 00 صافى فروق تحويل العمالت األجنبيه 
   

 0.233 0.412 رصيد اإلقفال
   

 
 
       خرىاألمدينة ال لذممامدينة والالتجارية ذمم ال - 02

 
   

 22.802 44.404 مبالغ مستحقة من عمالء
مبالغ مستحقة من شركة ُعمان لالستثمارات 

 00.208 04.032 ع.ع.م.والتمويل ش
 43.277 03.433 مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

 0.303 0.303 ذمم مدينة أخرى
   

 003.011 002.222 

 (29.423) (21.442) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

   

 30.000 32.492 

 3.202 4.441 مدفوعة مقدما  مبالغ 
   

 30.013 70.839 
   
 
 

 .(4) )ب( 24باإليضاح الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة 
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         رأس المال وتوزيعات األرباح     - 04
( 8060006000.: 7067ديسمبر  6.سهام عااد  ) 8060006000.  علىرأس المال المصرح به والمصدر  شتملي 

لاير عماني( مدفوعة بالكامل. ووفقا  للقرار الوزار  الذ   06600:  .706ديسمبر  6.لاير ُعماني ) 06600قيمة كل منها 
م. خفضت القيمة االسمية لكل سهم من لاير 7008يناير  65بتاري   7008/.اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 

من أسهم  %60 ال تقل عن لاير ُعماني. بالنسبة إلى مساهمى الشركة األم الذين يملكون نسبة 06600ُعماني واحد إلى 
 الشركة األم في تاري  التقرير كما يلي:

    4302 سبتمبر 03  4300ديسمبر  00
  األسهم المملوكةعدد  % عدد األسهم المملوكة %
     
 حكومة سلطنة ُعمان 034.433.333 40 242 43334 333 73

على  7069مارس  79، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذ  عقد بتاري   .706بالنسبة الى العام 
(  قيمتها  7067لاير عماني للسهم عام  060.8لاير عماني للسهم الواحد ) 060.8بمبلغ  نهائيه توزيعات أرباح نقدية

 .(7067مليون لاير عماني عام  81.78مليون لاير عماني ) 81678
 

لاير عماني للسهم الواحد  0.090لاير عماني للسهم الواحد ) 0.090توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع  تم خالل الفترة دفع
 (..706مليون لاير عماني عام  0.مليون لاير عماني ) 0.( قيمتها .706عام 

 
 . عاممن خالل طرح من اسهمها  %64، اعلنت الحكومة عن رغبتها في بيع ما نسبته .706سبتمبر  .6في تاري  
من األسهم والمخصصة للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين ذو  المالءة المالية  ٪4.8، تم بيع 7069 سبتمبر 0.كما في 

 .إلى مستثمر  التجزئة ٪4.8العالية. تم االنتهاء من تخصيص ما تبقى من 
 

 القانوني حتياطياال -04
لحساب هذا  من أرباح السنة للشركة  %60م وتعديالته، ُتجنب سنويا  64.9وفقا  لقانون الشركات التجارية الُعماني لسنة 

هذا . العماني المدفوع الخاص بالكيانمال الثلث رأس  يساو  على األقلرصيده المتراكم صبح حتى ي االحتياطي
 غير قابل للتوزيع.  االحتياطي

 

 ختيارياال حتياطياال   - 71
 اختيار  احتياطيمن صافي أرباحها السنوية إلى  %60األم ، تحول الشركة 8/7000ت/61وفقا  لقرار مجلس اإلدارة رقم 

الخاص بالكيان. بما أن اإلحتياطي يساو  على األقل  مال المدفوعالنصف رأس  يساو  على األقلقابل للتوزيع حتى 
 .كة بوقف التحويلنصف رأس المال المدفوع، فقد قامت الشر 

 

 مساهمة رأسمالية     - 78
الهاتف النقال والثابت  اتصاالتم، أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت تراخيص للمجموعة لخدمات 7009فبراير  66في 

 سنة على التوالي. 78و  68لمدة و لاير عماني  7006000لاير عماني و  8006000بتكلفة قدرها 
 

، والتي حددت القيمة 7009فبراير 66مستقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  استشاريةعينت المجموعة مؤسسة 
 مليون لاير عماني تقريبا . 996556مبلغ  والنقال العادلة لتراخيص الهاتف الثابت

 
كة جديدة تحصل شر  كما كان سيطبق علىللتراخيص وفقا  لبنودها الحالية  التقديرية تم التقييم بناء على قيمة السوق المفتوح

السبب وراء تبني فرضية "شركة جديدة" هو التفرقة بين قيمة التراخيص وقيمة األصول غير الملموسة  .على التراخيص
فإن القيمة الملحقة بالتراخيص ليست هي "قيمة خاصة" بالمجموعة عن  و بناء عليه ،األخرى التي تملكها المجموعة

 القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تمتلكها المجموعة.ال تعكس  أنها اإلدارةالتراخيص وترى 
            

تمثل الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتصاالت، أرباح القيمة العادلة وقدرها 
 لية غير قابلة للتوزيع. كمساهمة رأسما المساهمينمليون لاير عماني والتي تم إدراجها ضمن حقوق  996656

 
 تحويل العمالت األجنبية  احتياطي- 70
من عملة التشغيل للشركة  عند توحيد القوائم الماليةلتزامات إلوا األصولفروق سعر الصرف المتعلقة بتحويل  تسجيليتم 

 تحويل العمالت األجنبية. احتياطيفي  ةاألجنبية التابعة للمجموعة إلى اللاير العماني مباشر 
 احتياطي القيمة العادلة -99

المالي المعاد تقييمه،  األصلينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم األصول المالية المتاحة للبيع. وعندما يتم بيع 
المالي المعاد تقييمه، يتم . عند انخفاض قيمة االصل الدخلبقائمة  أيضا األصلجزء االحتياطي المتعلق بذلك  إدراجيتم 

 ادراج جزء االحتياطي المتعلق بذلك االصل بقائمة الدخل.
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 قتراضاتاإل - 40

 المتداولة    
-------------------------------- 

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

 المدققة غير المدققة  المدققة غير المدققة  سنة اإلستحقاق اإلسمية الفائدةمعدل  العملة  الموحدة
 ديسمبر 00  سبتمبر 03  ديسمبر 00  سبتمبر 03     
    4302 4300 4302 4300 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف      

        بالتكلفة المطفأة –مضمونة 
 3.484 4.114 72 043 4300-4301 أشهر 0 لاير عمانى قرض بنكى

 %442ليبور+  
 سنويأ( %2)مستوى 

     

 0.098 - - 040 4304 سنويا   %2 لاير عماني قرض بنكى
 - - 423 -  سنويا   %3 لاير عماني قرض بنكي

      أشهر 0 أمريكيدوالر   طويل األجلقرض 
 00.704 03.343 0.027 4.140 )أ( إيضاح 4303 %4492يبور+ل  

 - 002 - 403 إيضاح )ب( 4304 سنويا   %00.22 روبية باكستانية طويل األجلقرض 
 - 14 - 003 4304 سنويا   %0واحد كيبور + شهر  روبية باكستانية طويل األجلقرض 

 2.223 4.431 - - إيضاح )ج( سنويا   %07.490 أمريكيدوالر  أسهم ممتازة قابلة للتحويل
      أشهر 3 روبية باكستانية 0-ألجلتمويل  اتشهاد

 2.303 4.300 4.338 2.001 4304 %0433يبور +ك  
 - - 0.023 4.014  أشهر  3-0 روبية باكستانية  قصيرة األجلض وقر
      سنويا %2إلى  %0.2+كيبور  

 - - 28 4 - أشهر 0 لاير عمانى سحب على المكشوف
 % 2)مستوى  %4.2ليبور+  

 سنويا(
     

 - - 093 002 - سنويا ( %3.2مستوى لاير عمانى سحب على المكشوف
 3 00 083 4 -  %4.2أشهر كيبور +  3 باكستانية روبية تمويلي إيجار اتالتزام

      سنويا    
 033 032 23 13 - سنويا   %04.392 لاير عمانى تمويلي إيجار اتالتزام

        

     00.440 003.7 44.004 002.49 
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 )تابع( قتراضاتاإل - 40

 

 قرض طويل االنجل )أ(

حاادودة، البحاارين والماانظم الرئيسااي كونااه بنااك عسااكر  قاماات شااركة تابعااة فااي باكسااتان بتوقيااع قاارض مشااترك بالعملااة األجنبيااة علااى شااكل تسااهيل مااع بنااك عسااكر  المحاادود، الوحاادة المصاارفية االوفشااور الم  
سانويا تساتحق الادفع علاى المبلاغ  %667سانويا ، ورساوم الرصاد بنسابة  %66.8فترة ثالثة شاهور باإلضاافة إلاى مليون دوالر أمريكي. يتم إحتساب الفائدة على متوسط معدل فائدة ليبور ل 8.المحدود بمبلغ 

شاركة األم. كر  المحادود مقابال ضامانة تجارياة مان الالمتبقى. قد تم إصدار اعتمااد مساتند  تحات الطلاب عناد اول طلاب غيار مشاروط وغيار قابال لاللغااء مان قبال البناك الاوطني العمااني لصاالح بناك عسا
قاد تام إعاادة . ل.706يونياو  1بتااري  رباع سانو  متسااو  ماع فتارة سانتين ساماح تبادأ  قساط 70فاي  هاذا القارض فاي البداياة، ياتم إعاادة دفاعوستبقى هذه الترتيبات فعالة إلى أن ياتم ساداد جمياع التساهيالت. 

   .7069يونيو  1بتاري  قسط ربع سنو  تبدأ  61على  اآلن يسددو جدولة هذا القرض من قبل البنك العسكر  المحدود 
 قرض طويل االجل )ب(

. القارض مضامون مان 7069أكتاوبر  6شاهر  متسااو  تبادأ مان  قساط 65 فتارة علاى مادى االمحادود التاي ياتم ساداده ساميتمان بناك  روبية باكستانيةمليون  780 ألجل بمقدارتسهيالت  هذا القرض يمثل
 يوما. 10في غضون  ٪78مع هامش  بالتساو مشترك  رهن غير إحتراز الذ  سيتم ترقيته إلى  يالترتيب األول رهن منإلى جانب  ٪60مع هامش  جلأل على الودائع حجزخالل 

 أسهم ممتازة قابلة للتحويل )ج(
 دوالر 600 قادرها ساميةإقيماة  لاديهاساهم ممتاازة"( أ"، أو "أساهم ممتاازة قابلاة للتحويالممتاازة قابلاة للتحويال )" تراكمياة وأساهم التصاويت، ااألجنبياة بالادوالر األمريكاي، ال يحاق لها ةالعملاب األساهم تماتهذه إن 

مان قبال الشاركة التابعاة فاي  ةمان األساهم الصاادر علاى التاوالي  أمريكاي ملياون دوالر 68و  أمريكاي ملياون دوالر 70 بمقدارمحدود )المستثمر( ال، تحتفظ عمانتل )الشركة األم( وبنك حبيب سهملكل  أمريكي
 باكستان.

، سايتم الخامسة. في الذكرى السنوية الخامسةولكن في موعد ال يتجاوز الذكرى السنوية  اإلصدارمن تاري   األولى السنوية في أ  وقت بعد الذكرى حامل السهمممارسة من قبل لل قابل خيار التحويل هوإن 
التحويال المحادد  أمريكاي بمعادلملياون دوالر  6فاي مضااعفات مان  أو جزئياا   تحويل األساهم الممتاازة القابلاة للتحويال كلياا   سيتملتصويت. قابلة لإلى أسهم عادية  إلزاميا   تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل

 .السنوية من الذكرى منتهيةم إضافي عن كل سنة خصك ٪60على سعر السهم بعد الذكرى السنوية األولى، وبالتالي زيادة بنسبة  ٪60 قدره خصم بواقع يةفي االتفاق
 

 تابعة للمساهمين العاديين أيهما أعلى.الشركة ال معلنة منأرباح توزيعات أو  سنويا   ٪8.4ي سيتم احتساب بمعدل تنقدية الغير أرباح توزيعات  لحاملي األسهميحق 
 
مساتحقة كماة و متراأربااح  توزيعاات للتحويل بمبلغ المشااركة جنباا إلاى جناب ماع أ  الممتازة القابلة هحيث يمكن للمستثمر بيع أسهم األمريكيالدوالر قد وفرت عمانتل )الشركة األم( خيار البيع للمستثمر في ل

أو عناد  السانوية الخامساةممتاازة القابلاة للتحويال حتاى الاذكرى ألساهم الل الثالثاةملياون دوالر أمريكاي مان الاذكرى السانوية  6فاي مضااعفات مان  أو جزئياا   ( لعمانتل. يمكن ممارسة خيار البيع كليا  البيع)سعر 
 األسهم الممتازة القابلة للتحويل. فترةاألسهم الممتازة القابلة للتحويل في أ  وقت خالل  يةكما هو محدد في اتفاق البدء بمرحلة التنفيذ
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  مؤنجلةال ضريبةال التزام /  )أصل( - 44
 

 تتعلق بالبنود التالية: بقائمة الدخلصافي  االلتزام/ )االصل( الضريبي المؤجل والضريبة المؤجلة المحملة/ )المستردة( 
 
 

 

 

  يناير 0

4302 

محملة/ 

)مستردة( 

على قائمة 

 الدخل

 

 فروق 

العملة 

 األنجنبية

 غير المدققه

 

 سبتمبر 03

4302 

 

 

  يناير 0

4300 

محملة/ 

)مستردة( 

على قائمة 

 الدخل

 

 

فروق العملة 

 األجنبية

 المدققه

 

 ديسمبر 00

4300 

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
         الفروق المؤقتة 

 (34208) 000 (947) (24332) (4.032) (03) 442 (4.203) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 
 (000) 3 29 (098) (020) (0) (00) (000) مخصص تقادم مخزون 

 (243) 47 83 (247) (244) (00) 02 (243) التزام منافع التقاعد
 - - - - 0.340 - 0.340 - أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات 

طفاء  09.303 (773) (0.233) 40.494 00.132 200 414 00.304 استهالك وا 
         
 04.324 0.340 030 02.014 024930 (44488) (303) 044322 

         الخسائر الضريبية 

 (434478) 04007 (04038) (084347) (44.400) (132) (0.441) (43.413) غير المستخدمة  واالستردادات

 ______ ______ _______ ______ ______ ______ _______ ______ 

 (3.400) 014 (230) (3.242) (04332) (24323) 287 (84400) 
         

 :كما يلي ة المرحليةالموحد يتم عرض األرصدة الضريبية المؤجلة في قائمة المركز المالي
 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر  6. سبتمبر 39 
 9977   706. 
 ألف ر.ع ع.ألف ر 

 94004 03.401 *  أصل ضريبي مؤجل متعلق بشركة تابعة في باكستان
 (04399) (4.000) إلتزام ضريبي مؤجل متعلق بالشركة األم 

 3.242 84400 

     ستخدام الضرائب المؤجلة.إل ربح خاضع للضريبة كافييتوفر لشركة التابعة، من المحتمل أن خطة العمل المعتمدة ل بناءا  على* 
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 منافع التقاعد التزام   -  93
 

 :كما يلي التقاعدمنافع  التزامالحركة في 

 المدققة غير المدققة  
 ديسمبر 6. سبتمبر 39 
 9977 706. 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 24098 417.. اإلفتتاحيالرصيد 

 934 407 ( 7.)إيضاح  سنه/ لل فترهالمحمل لل

 (340) (7.391) سنه/ ال فترهلالمدفوعات خالل ا

 40 - إقتناء شركة تابعة

 (3) - إدراج إيرادات أكتوارية من خطة منافع محددة 

 (.5) 8. فروق تحويل العملة األجنبية
   

 24370  4.304 رصيد اإلقفال
   

 

 غير متداولة –التزامات أخرى    -  97
  

 24008 3.749 الموردين )إيضاح أدناه( –ذمم دائنة طويلة األجل 

 022 743 ودائع طويلة األجل

   

 3.39. 24470 
   

 

 مستحقات طويلة االجل
  

 44097 7.819 مستحق الدفع إلى هيئة إتصاالت باكستان

 04940 7.909 الموردين

   
 

 3.749 24008 
   

 

 (PTA) مستحق الدفع إلى هيئة إتصاالت باكستان

المستحقة الدفع إلى هيئة  USF( لا APCتمثل المستحقات إلى هيئة إتصاالت باكستان رسوم ترويج الوصول بدون فوائد )
 سنويا.  %61إتصاالت باكستان. يتم خصم اإللتزام بإستخدام معدل الفائدة الفعلي بنسبة 

 

 الموردين

 المبالغ المستحقة للموردين غير مضمونة وبدون فوائد. 
 

  



 

 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 4302سبتمبر  03المنتهية في للفترة  

20 

 

 دائنة أخرى ذممدائنة و تجارية ذمم - 44
   
 المدققة غير المدققة  

 ديسمبر  00  سبتمبر 03 

 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 44.474 01.102 ذمم  تجارية دائنة 

 2.824 4.144 آخرين اتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم

 08.729 40.031 مستحقة الدفعضمان مبالغ 
 0.722 0.004 (أدناه (أ) إيضاح)مستحقة الدفع  رسوم ترخيص 

 08.482 42.433 مستحقات

 02.223 44.022 مؤجلةإيرادات 

 7.402 02.304   ةسبقمفواتير 

 923 101 فوائد مستحقة
 3.800 00.030 ذمم دائنة أخرى 

   
 044.040 009.003 
   

 
 رسوم ترخيص مستحقة الدفع (أ)

 

  .المحلية الالسلكية دائرةالترخيص رسوم عن  هيئة إتصاالت باكستان إلى مستحقة الدفعتمثل رسوم الترخيص 
 

 أتاوة مستحقة الدفع    - 44
 

قم  مادة ر قا  لل بت وال0) 2وف هاتف الثا صي ال من ترخي من قل متن(  مد  بل والمعت لى ق صاالت فع ظيم االت ئة تن هي

مرخص ي ال ئة له أن  صاالت دفع لهي ظيم االت تاوة تن مالي  %7 قدرهاأ لربط يرادات اإلمن إج عدات ا يع م عدا ب

 .ومصاريف الربط البيني

 

 للسهم الواحد  األصول قيمة صافي  - 41
 
تاريخ  األصول بقسمة صافي  األم للسهم الواحد المنسوبة لمساهمي الشركة  األصولقيمة صافي  احتسابتم  في 

 القائمة كما يلي:سهم على عدد األ التقرير
 
   
     

 ديسمبر  00 سبتمبر  03 

 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   
 200.430 422.003 (ألف ر.ع) الشركة األم لمالكيالمنسوبة   األصول افي ص
   
   

 7234333 143.333 القائمة )ألف(سهم عدد األ
   
   

 3.700 3.144 )ر.ع( الواحدللسهم األصول صافي 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 4302سبتمبر  03المنتهية في للفترة  

 

22 
 

 البيع بالجملةإيرادات  -43
     
 فترة الثالثة   التسعةفترة  فترة الثالثة   التسعةفترة  

 أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية 

  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03 

 4302 4302 4300 4300 

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

 8.807 47.737 3.343 40.003 ايراد ادارة خارجية )إيضاح أ(

 2.438 00.022 0.040 04.443 ايراد الربط البيني )إيضاح ب(

 0.409 08.232 0.100 00.032 مبيعات الطاقه االنتاجيه

 4.440 3.730 0.434 0.100 أخرى 
     
 40.330 00.031 33.408 08.222 
     

 
 .على شبكة المجموعة ين اآلخرينالمشغلمرور نهاء إ الناتج من تتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية فى الدخل   ) أ (

 

معدات  استخدام نظير لهم المرخصالمشغلين المحليين ن مالناتجة اإليرادات في الربط البيني إيرادات تتمثل  )ب(

 .المشغل على شبكة المجموعة مرورإنهاء  و تكلفةرسال اإلومرافق 
 

 الربط البيني مصروفات -40
 

يين  مصاريفتمثل  شغلين المحل لى الم عة إ سطة المجمو عة بوا ني الرسوم المدفو مرخص الربط البي همال هاء إل ل ن

 .المشغلعلى شبكة مرور ال
 

 تكاليف خدمات المحتوى -03
 

مزودي خدمة المحتوى عن تقديم مختلف المجموعة لالمصروفات التي دفعتها تمثل تكاليف خدمات المحتوى 

 .قنوات التلفزيون الخإلى خدمات النصوص السمعية والرسائل القصيرة 
 

 إدارة خارنجيةمصروفات  - 00
 

مرورنهاء إلخارجيين  إلى مشغلين المصروفات التي دفعتها المجموعةمصروفات اإلدارة الخارجية مثل ت لى  ال ع

 .المشغلشبكة 
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   موظفينتكاليف ال - 04

 

  التسعةفترة  

أشهر 

 المنتهية

 

 فترة الثالثة 

 أشهر المنتهية

 

 التسعةفترة 

 أشهر المنتهية

 

الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية

  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03 

 4302 4302 4300 4300 

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

 00.922 20.082 04.300 22.030 رواتب وبدالت

 0.342 0.004 0.410 0.203 االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 033 320 433 402 ( 40منافع التقاعد )إيضاح 

 800 4.200 044 4.344 أخرى للموظفين مزايا
     

 40.411 01.242 29.070 02.924 
     

 
 مصروفات تشغيل وصيانة - 00

 
     

 24732 034233 4.340 03.043   األصول صيانة 

 04900 94370 0.400 1.400 تكلفة مبيعات 

 44842 84980 0.403 0.044 رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات

 04792 24033 0.144 4.042 ورسوم إيجار وضرائب

 04020 44293 023 4.444 كهرباء ومياه

 942 44340 303 4.400 وإيجار مصروفات صيانة

 009 240 021 244 وزيوت وشحوموقود 

 442 902 413 130 تأمين
 722 04999 0.402 4.321 أخرى

     

 20.324 04.304 284043 024239 
     

 

          مصروفات إدارية -02
     

 227 04200 000 0.200 تكاليف تدريب

 227 04400 434 0.024 مهنية استشاراتأتعاب 

 289 04200 0.302 4.334 خدمات إدارية

 398 04300 242 0.440 عمل ياتسفر

 403 892 040 0.304 وخدمات مكتبية توريدات
     

 4.344 4.411 34730 44237 
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 الديون التجارية وخصمرسوم التحصيل والتوزيع  - 04

 

 وخصاام تم بموجبهااا إسااناد تحصاايلحيااث يااع( .ع.م.مااع شركاااة ُعمااان لالسااتثمارات والتموياال )ش اتفاقيااةأبرماات المجموعااة 
  .ع(.ع.م.كافة المبالغ المستحقة من عمالء معينين في سلطنة عمان إلى شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل )ش

 
وكاالء التحصايل اآلخارين. وياتم  مان خاالل مراكاز المجموعاة ومان خااللتحصيل المبالغ المساتحقة مان هاؤالء العماالء يتم 

  .(ش.م.ع.عشركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ) إلى ستحقة الدفعالمبالغ المالتحصيل من خصم رسوم 
 

. علاااى فئاااة العميااال والمباااالغ المساااند تحصااايلهابنااااء  أعااااله  االتفاقياااات بموجاااب خصااام الاااديونرساااوم  بااادفعلمجموعاااة تقاااوم ا
( لتحصااايل المباااالغ ع.عش.م.باإلضاااافة إلاااى ذلاااك، ونياباااة عااان المجموعاااة، تساااعى شاااركة ُعماااان لالساااتثمارات والتمويااال )

بمعاادالت  خصاام ديااونالمسااتحقة فيمااا يتعلااق بفااواتير المشااتركين المصاادرة قباال باادء التعاقااد معهااا والتااي تاادفع عنهااا رسااوم 
 . تختلف وفقا  لعمر المبالغ المحصلة

 
 .بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقا  والخدمات األخرى للمجموعة كالءيتم أيضا  دفع رسوم توزيع إلى و 

 
  التمويل (تكاليف)صافي إيرادات /  - 04

  التسعةفترة  

 المنتهيةأشهر 

 فترة الثالثة 

 المنتهيةأشهر 

  التسعةفترة 

 أشهر المنتهية

الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية

  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03 

 4302 4302 4300 4300 

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

     إيرادات التمويل
 728 44030 0.034 0.002 إيرادات الفوائد

 32 344 033 303 أرباح إيرادات توزيعات

 من  القيمة العادلة أرباح
 محتفظ بها للمتاجرةاستثمارات 

0.113 0.444 820 030 

  استثماراتمن  القيمة العادلة أرباح
 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

0.204 4.033 073 434 

 استثمارات من المحقق الربح
 محتفظ بها للمتاجرة  

434 033 802 272 

بالقيمة العادلة  استثمارات من المحقق الربح
 من خالل الربح والخسارة 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 - - (0.011) 300 العمالت تحويل ربح
     
 00.404 0.413 24347 04930 
     

 
     تكاليف التمويل

     
 (04738) (44329) - - العمالت تحويل خسارة

 الســتثماراتخسـائر إنخفــاض القيمـة علــى ا
 المتاحة للبيع

 
- 

 
- 

 
(20)  

 
(20)  

 (743)  (44300) (0.410) (2.342)  القروض ىفوائد عل
     
     

 (2.342) (0.410) (24000) (44222) 
     
 4.433 4.301 892 (322) 
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 صافى-أخرى)تكاليف( / إيرادات  - 01

 غير المدققة غير المدققة غير المدققة غير المدققة 

  التسعة فترة 

 المنتهية أشهر

 الثالثة  فترة

 المنتهية أشهر

 التسعة فترة

 أشهر المنتهية 

  الثالثة فترة

 المنتهية أشهر

  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03 

 4302 4302 4300 4300 

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

 039 427 4 0.332 متنوعة  إيرادات
ها  خسارة إنخفاض قيمة أصول محتفظ ب

 ب( 2للبيع )إيضاح 
 
(040) 

 
(040) 

 
- 

 
- 

 - - (201) (201) خسارة إنخفاض قيمة أصول أخرى
 33 078 - 430 مستردة –تعد مطلوبة  لمالتزامات 

     

 441 (0.040) 202 449 
     

 
 الضرائب - 03
 

 :علىة فترالضرائب المحملة لل تشتمل ) أ (
     

 24232 004932 2.304 04.344 ضرائب حالية

ضــــرائب متعلقــــة بســــنوات ســــابقة 

 ( (ب)إيضاح )
0.023 - - - 

 (04320) (24438) (400) (003) ( 44رائب مؤجلة )إيضاح ض
ــةضــ  متعلقــة بســنة ســابقة رائب مؤجل

 (44)إيضاح 
0.003 404 - - 

     

 03.414 4.300 94393 44722 

 
 تسوية الضرائب على الربح المحاسبـي مع الضرائب المحملة بقائمة الدخل على النحو التالي: (ب)

     
     

 44097 94080 0.431 00.000 الضريبـة على الربـح المحاسبـي 

     الضريبي لـ:يضاف/ )يطرح( األثر 

 247 923 443 0.101 مصاريف غير قابلة للخصم

 (073) (320) 433 013 إيرادات غير  خاضعة للضريبة 

 - - - 0.023 ضريبة متعلقة بسنوات سابقة

 - - 404 0.003 ضرائب مؤجلة متعلقة بسنوات سابقة
     

 44722 94393 4.300 03.414  الضريبة المحملة وفقاً لقائمة الدخل 
     

 
 موقف الربوط الضريبية )ج(

 
 .للشركة األم 4337من الربوط الضريبية حتى سنة  االنتهاءتم 

 
 ضرائب السنوات السابقة (د)

 
قدره  لغ و سابقة مب سنوات ال قة بال ضرائب المتعل ند ال ضمن ب ماني  4.908يت يون لاير ع فاء مل عديل إط لق بت يتع

 للشركة األم. 4300إلى  4332 الضريبية من للسنواتتكاليف ترخيص الهاتف النقال 
 

 العائد األساسي للسهم الواحد - 00
 

حد بق سهم الوا ئد ال سوبة تم التوصل لعا ترة المن باح الف صافي أر لي سمة  لى المتوسط إ شركة األم ع ساهمي ال م

 .القائمةسهم المرجح لعدد األ
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 أطراف ذات عالقة - 23
 

أعضاء مجلس اإلدارة والمؤسسات التي يتمتعون و واإلدارة العلياتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين 

 .على القرارات المالية والتشغيلية الهامممارسة التأثير  وأ السيطرةفيها بالقدرة على 

 

المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها  نتيجةتحتفظ المجموعة بأرصدة مع األطراف ذات العالقة 

  .فاطرمتفق عليها بين األبموجب شروط وأحكام 

 :التالي على النحو ةفترال تتمثل طبيعة وقيمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل
 

 شراء بضائع وخدمات (7)            
 المدققةغير  غير المدققة  

  سبتمبر 03  سبتمبر 03 

 4302 4300 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 24024 0.214 شركات شقيقة                           
 48 420 ذات عالقة أخرى أخرى أطراف                           

   
   

 24073 0.140 المجموع                           
    

    
   

 94 76 غير التنفيذيين – مجلس اإلدارةأعضاء بدالت حضور        (4)              

 
 تعويضات لإلدارة العليا  ( 0) 

   
 04023 0.434    رواتب أساسية وبدالت

 992 0.000 أخرى ومنافعمصروفات 

 34 13 االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 42 04 منافع التقاعد
   

  44407 4.223 المجموع 
 ========= ========== 

 
 خدمات / شراء بضائع / أرصدة ناشئة عن بيع (  2)

 الدائنة الذمم المدينة الذمم 

 غير المدققه  

  سبتمبر 03 

 المدققه

 ديسمبر  00
 غير المدققه 

 سبتمبر 03 

 المدققه

 ديسمبر 00

 4302 4300 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

     
 0.333 0.304 - -  شركات شقيقة

 09 03 0.209 000 ذات عالقة   أخرى أطراف
     

 000 0.209 0.003 0.032 
     

 

 

 0 - أطراف ذات عالقة أخرى – خدمات بيع (  4)
 ========= ========== 
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 إلتزامات (أ)

كما  ثابتة واستثمارات أصولتتعلق بشراء  الموحدة المرحلية مخصص لها بهذه القوائم المالية تكوينيتم التي لم  اإللتزامات

 يلي:
 

 غير المدققه 

 سبتمبر 03

 المدققه

  ديسمبر 00
 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 38.382 00.103 عن نفقات رأسمالية ثابتة إلتزامات
    

   
 03.033 4.443 استثمارات

   
   

 إحتمالية طارئة  إرتباطات )ب(
 

 032 42  إعتمادات مستندية 
   

 2.438 000 ضمانات بنكية 
   
 

 .. 9. ضمانات مناقصة
 .60 747 ضمانات أداء

 .صدرت االعتمادات المستندية وخطابات الضمان المذكورة أعاله في إطار سير العمل العاد   
        

 مطالبات  )ج(

من قبل   غرامةبالضوابط التنظيمية ، بسبب قيود تشغيلية أو مالية إلى مخاطر فرض  االلتزامقد تؤدي بعض حاالت عدم 

ترى دائرة  .الهيئة بفرض الغرامة فعال   إال أنه ال يمكن حاليا  تحديد مبلغ الغرامة أو ما إذا ستقوم .هيئة تنظيم االتصاالت

أو  قياسجموعة أن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في مرحلتها الحالية وبأنه ال يمكن الشؤون القانونية والتنظيمية بالم

 .تقدير نتيجة تلك الحاالت

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

 ون هناك تأثير هام من أٍي من هذه المطالبات على بياناتها المالية. تعتقد إدارة الشركة التابعة بأنه ال يتوقع أن يك
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 االئتمانالتعرض لمخاطر   (أ)

كما  التقريركان الحد األقصى لمخاطر االئتمان بتاريخ  .االئتمانالحد األقصى لمخاطر مثل تالقيمة الدفترية لألصول المالية 

 يلي:
 

 غير المدققه

 سبتمبر 03

 المدققه

  ديسمبر 00
 4302 4300 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
 002.079 003.343 مدينة وذمم مدينة أخرى تجارية ذمم

 042.238 000.333 أصول مالية أخرى
 70.820 20.140  لدى البنوكنقد وأرصدة 

   
 402.211 004.203 
   

تاريخ  الذممالمدينة والتجارية كان الحد األقصى لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم  يرالمدينة األخرى ب يل  التقر نوع العم قا  ل وف

 كما يلي:
 00.208 04.032 شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ش4م4ع4ع

 43.277 03.433 مستحقات من مشغلين آخرين
 02.038 00.304 الحكومة  مديونيات

 0.002 03.424 وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقا  
 20.234 20.340 عمالء آخرين

   
   
 003.343 002.079 
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 كما يلي:  التقريرالصلة،  بتاريخ  اتكانت أعمار الذمم المدينة وخسائر االنخفاض في القيمة ذ (  ب) 
  

 غير المدققه 

 4302 سبتمبر 03

 المدققه

 4300ديسمبر  00

  

 إنجمالي

في نخفاض اإل

 القيمة

 

 إجمالي

في نخفاض اإل

 القيمة

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

 - 034203 - 20.400 عن الدفع متأخرةغير 

 04302 40.493 4.430 43.434 يوم 083 – صفر متأخرة

 823 74323 200 0.024 يوم 032 – 080 متأخرة

 44008 74833 0.440 03.143 سنتينإلى من سنة 
 244228 224837 23.040 24.340 أكثر من سنتين

     
     
 003.343 21.442 002.079 294423 
     

 

قدرها  (0) ية  مة دفتر مدينون بقي عة  نة للمجمو لذمم المدي ضمن رصيد ا يون لاير  20.827 يت ماني )مل   02.209 ع

 تكــون لــم والتــى، التقريــر تــاريخ فــي ســدادها تــاريخ تجــاوزت التــي( 4300ديســمبر  00مليــون لاير عمــاني : 

لى مخصص المجموعة  بالغ مصنفة ع لت الم مان وال زا ية االئت في نوع هام  عن أي مبلغ حيث أنه ال يوجد تغير 

ضمانات  .لالستردادأنها قابلة  عة أي  لك المجمو بلال تم لك األرصدة مقا نة  .ت لذمم المدي هذه ا مر المتوسط ل والع

 يوما. 083
 

 الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي:       (4)
 

 غير المدققه 

 سبتمبر 03

4302 

 المدققه

 ديسمبر 00

4300 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 27.282 20.443 اإلفتتاحيالرصيد 

 (024) 044 صافي فروق تحويل العملة األجنبية

 2.309 4.334 للفترة / للسنةالمحمل 

 (0.900) (4.334) السنة الفترة / المسترد خالل 

 - (4.441) المحول إلى الحكومة

 - (200) تعديالت
   

 29.423 21.442 اإلقفال رصيد
   
 

جل   ،المدينة التجارية مخصص الذممالمتعلقة بحسابات اليتم استخدام   مة، من أ في القي سجيل خسائر االنخفاض  ت

ية  المجموعة لدى قناعة تتولد ما لم ستردادبعدم إمكان مدين ا لغ ال تم ف ؛المب لذي  لغ ا شطب المب يتم  لة  هذه الحا في 

  .ذات الصلة مقابل األصول المالية، مباشرة  لالستردادغير قابل  اعتباره
 

إن رد ف، 4332ديسمبر  00  في لها مخصصات تم تكوين التيو ،في حالة استرداد الذمم المدينة في وقت الحقو 

مة  ةدة المبالغ المسترإضاف نتج عنهسوف ي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  تدفع إلى حساب الحكو هاو  .ل

عل ،  4332ديسمبر  00فى كما  ةالمكون اتخصصمالالمستردة والتي تتعلق  ب المبالغ وإن ضافتها بالف لىقد تم إ  ا

 .الموحدة بقائمة الدخل إدراجه فقد تم من هذه المبالغ المستردة  الرصيد المتبقيو أما  ،حساب الحكومة 
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 الفوائد: مدفوعاتمتضمنة  المالية ، لتزاماتالتعاقدية لال االستحقاقاتفيما يلي 
 

 
 4302 سبتمبر 03

القيمة 
 الدفترية

 أشهر  4
 أقلأو 

4 – 04  
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ( مدققه)غير 
      

 01.343 3.400 2.342 1.420 03.334 القروض
 - - - 101 101 الدفع فوائد مستحقة

 - 0.400 0.001 04.400 03.033 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 4.144 4.144 آخرين اتصاالت
 - - 11 40.003 40.031 مستحقة الدفع مبالغ ضمان
 - - - 42.433 42.433 مستحقات

 0.220 343 0.401 3.143 02.442 ذمم دائنة أخرى
 - - - 42.341 42.341 المستحقة تاوةاأل

 040 - - - 040 التزامات أخرى طويلة األجل
هرسوم ترخيص مستحق  0.004 0.004 - - - 

 
     

 034.403 024.202 3.204 03.303 43.404 
      

 

 
 

     4300ديسمبر  00
 أشهر  3 القيمة الدفترية

 أو أقل
3 – 04  

 شهر
 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع )المدققة( 
      

 43.038 8.933 0.039 0.830 03.422 اإلقتراضات
 - - - 923 923 فوائد مستحقة

 703 0.433 0.082 43.222 40.330 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 2.824 2.824 آخرين اتصاالت
 - - 043 08.349 08.729 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 08.482 08.482 مستحقات
 0.337 249 498 2.724 7.423 ذمم دائنة أخرى

 - - - 03.292 03.292 المستحقة األتاوة
 022 - - - 022 التزامات اخرى طويلة االجل

 - - - 0.722 0.722 رسوم ترخيص مستحقة
      
 032.037 047.328 2.904 03.730 44.733 
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 24         مخاطر سعر الفائدة   - 22

 

 : كما يلي التقريربتاريخ  بالفوائدة حملالم للمجموعة كان تحليل سعر الفائدة لألدوات المالية
   
 المدققة غير المدققة  

 ديسمبر  00  سبتمبر 03 

 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

   متغيرأدوات مالية ذات سعر فائدة 

   

 (48.323) (40.444) مالية التزامات
   

 
   

   ثابتةأدوات مالية ذات سعر فائدة 

   

 99.223 41.443 ماليةأصول 

 (7.292) (1.122) مالية التزامات
   

 40.342 90.924 
   

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
 

باح  ال تحتسب المجموعة خالل األر من  لة  مة العاد صول  الخسائرأو بالقي ماتوأي أ ئدة  التزا سعر فا ية ذات  مال

 .الخسائرأو لن يؤثر على األرباح  التقريرلذا فإن أي تغير في أسعار الفائدة في تاريخ  .ثابت

 

 مخاطر العملة األنجنبية    -24

عة ،رئيسيينشأ بشكل  عرض المجمو خاطر ت لى م سعارت إ بات أ يةالعمالت  قل يةالحقوق  ضمن األجنب عن  ،ملك

 .ة في باكستانتابعشركة  اتها فياستثمار
 

 هو كاآلتي:    الموحد لمخاطر العمالت كما في تاريخ قائمة المركز الماليصافي التعرض 
 

 المدققة غير المدققة  
 ديسمبر  00  سبتمبر 03 
 4302 4300 

 روبية باكستانية روبية باكستانية 
 ب.ألف ر ب.ألف ر 
   

 42.440.209 99.709.990 مجموع األصول 

 0.803.392 3.834.907 الشهرة

 (43.003.374) (99.077.183) االلتزاماتمجموع 

 (0.338.824) (.33.99.) حصص غير ُمسيِطرة
   

 7...9.37. 3.333.009    
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 ة:سنتم تطبيق أسعار الصرف الهامة التالية خالل ال
 
 روبية باكستانية 
  

 444.344      4302 سبتمبر 03إلى  4302يناير  0لفترة من لصرف المتوسط سعر 

 440.301     4302 سبتمبر 03سعر الصرف كما في 
  

تخفيض حقوق إلى مقابل العملة المذكورة أعاله ، كان سيؤدي ذلك  %2في حال كان الريال العماني أقوى بنسبة 

ية حوالي  الملك ماني   3.803 ب يون لاير ع يون لاير 0.33)مل ماني مل سمبر 00 -ع سوبة ( 4300 دي لى والمن إ

يرة األخرى  العوامليفترض التحليل أن تظل جميع . الشركة األم بالمبالغ الموضحة أعاله ملكيةحقوق  تةالمتغ  ثاب

  .وتحديدا  أسعار الفائدة
 

 .ةعكسيلكن بصورة  ، سيؤثر بشكل مساو %2بنسبة الريال العماني  إنخفاض

             

  لتزاماتواال لألصولالقيمة العادلة    -24
 

 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية

لة   قيم العاد مات  لألصولال ية وااللتزا ما المال ية ك ها الدفتر قارب قيم ماليت كز ال مة المر بين بقائ عدا هو م ما   ،

فة وااألصول  يتم االالمالية التي يتم قياسها بالتكل تي  ها لالستحقاقحل فاظ ب ياس . ت عدم وجود ق ند  لة ع مة العاد للقي

 .المالية بالتكلفةاألصول ، يتم قياس يمكن الوثوق به

 
 في قائمة المركز المالي ةقياس القيمة العادلة المدرنج

   إلى المبدئي بالقيمة العادلة ، مفصلة  اإلدراجالمالية التي تم قياسها بعد  لألدواتتحليال  أدناهيبين الجدول 

 درجة الوثوق بقياس القيمة العادلة : اعتمادا على 0إلى  0 من المستويات

  بأسواق( المعلنة )غير المعدلة األسعارالقياس التي يتم الحصول عليها من  أساليبهو من   األولقياس المستوى 

 .مماثلة أو التزامات ألصولنشطة 

  من ساليبقياس المستوى الثاني  هو  يتم الحصول  أ تي  ير  ال مدخالت غ من  ها  يتم الحصول علي تي  ياس ال الق

لة  أو التزامات ألصول والتي هي مالحظة بالنسبة الواردة بالمستوى األولالمعلنة  األسعارعليها من  سواء مماث

 .األسعار"( من خالل التوصل اليهابشكل مباشر )"مثال ذلك: األسعار"( أو غير مباشر )"تم 

 مدخالت  أساليبالقياس التي يتم الحصول عليها من  أساليبوى الثالث  هو من قياس المست ضمن  تي تت التقييم  ال

ها( األسواقال تعتمد  على بيانات  أو االلتزام التي ألصلا كن مالحظت مدخالت ال يم ها ) ياتم  .التي يمكن مالحظت
والتااى تقااارب  الشااركه المسااتثمر فيهااا صااافى اصااول الشااركه فااى قيمااة تقياايم تلااك االسااتثمارات بناااء علااى حصااة

 القيمه العادله فى نهاية فترة التقرير.
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 )تابع( في قائمة المركز المالي ةقياس القيمة العادلة المدرنج       
 

 
 غير المدققه    
  

 المستوى 
 

 المستوى  
 

 المستوى 
 المجموع

 سبتمبر 39
 9977 الثالث الثاني األول 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

     استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 71.997 - 71.997 - وودائع نظاميه استثمارات بصناديق مشتركة

 083.. 083.. - - ادوات ملكية غير مدرجة
 3.834 - - 3.834 مدرجة  ملكيهأدوات 

     
     استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 99.870 - - 99.870 أدوات أسهم مدرجة 
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 .90 - .90 - هصناديق استثمار مشترك
      908 - - 908 مدرجة ملكيهأدوات 

 97.083 71..70 ..083 78.78. 
     
 المدققه    
  

 المستوى 
 

 المستوى  
 

 المستوى 
 المجموع

 ديسمبر 00
 4300 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 03.009 - 03.009 - مشتركةق يدااستثمارات بصن

 2.042 2.042 - - أسهم غير مدرجةادوات 
 0.802 - - 0.802 ملكية مدرجة ادوات

     
     لمتاجرةل محتفظ بهااستثمارات 

 02.030 - - 02.030 مدرجة  وسندات أسهم 
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 420 - 420 - استثمار مشترك صناديق
 032 - - 032 أسهم مدرجةادوات 

     
 07.030 03.083 2.042 04.338 
     

 
 .السنة الفترة / ال توجد تحويالت بين المستويات خالل
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