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 )غير مدققة( 2018مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

 

 التأسيس واألنشطة .1
 

مانية لالتصررراالت   مانية عامة مسرررجلة وفقاً لقانون الشرررركات ")"الشرررركة األم أو  .م.ع.عالشرررركة العن الشرررركة"( هي شرررركة مسررراهمة عن

سلطنة عنمان. يقع المقر الرئيسي  سلطنة عنمان.التجارية ب شركة في الموالح، بمسقط  شركة في سوق مسقط لألوراق  لل سهم ال يتم إدراج أ

  المالية.
 

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

 دول أخرى. 9اإلتصاالت في سلطنة عمان والشركة وشركاته التابعة )"المجموعة"( إلى جانب شركاتها الشقيقة خدمات تقدم 

                             

 أساس اإلعداد .2

 : "التقارير المالية المرحلية".34رقم  للمعيار المحاسبي الدولي المختصرة وفقاً المرحلية الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية  
 

، الحظت المجموعة أن اقتصرررراد جمهورية السررررودان، التي تعمل بها شررررركات تابعة للمجموعة، قد يعاني من ارتفاع معدالت 2015في  

. وذلك اسرررتناًدا إلى مؤشرررر المسرررتوى العام لألسرررعار الذي يوضرررح أن معدل التضرررخم التراكمي للثال  2015من مطلع  اعتباراً التضرررخم  

التي  في البيئات االقتصرررادية ةالمالي التقارير: 29رقم  المعيار المحاسررربي الدوليذلك الوقت. غير أن  في %100سرررنوات يتجاوز نسررربة  

تعاني من ارتفاع معدالت التضرررررخم ال يحدد معدالً مطلقًا لتعريف ارتفاع التضرررررخم، كما أنه ينص على أن تحديد توقيت ضررررررورة إعادة  

مسررألة خاضررعة لالجتهاد. وإضررافة إلى ذلك، الحظت المجموعة أن التقرير الصررادر من عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار هي  

، يشير إلى أن معدل التضخم التراكمي المتوقع للثال  سنوات القادمة 2014قبل صندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السودان لسنة  

قد يترتب عليه الدخول  2015سرررنة  في 29رقم  محاسررربي الدوليالمعيار ال، وبالتالي فإن تطبيق %57يقارب  2017للسرررودان في سرررنة  

ضررمن نطاق ارتفاع معدل التضررخم والخروج منه في غضررون فترة قصرريرة. واسررتناداً إلى األمور المذكورة أعاله، اسررتنتجت المجموعة  

في ذلك الوقت، ولكنها سررررتعمل على متابعة هذا األمر بشرررركل  29رقم  المعيار الحاسرررربي الدوليعدم وجود أسرررراس محدد ونهائي لتطبيق  

إلى صررحة هذا التقييم، مما يدل على أن اقتصرراد  2018وخالل سررنة  2017مسررتمر. وتشررير معدالت تضررخم أسررعار االسررتهالك في سررنة  

استحوذت  غير متاح. 2018 فبرايربعد  عاممؤشر األسعار الالسودان لم يعد يعاني من ارتفاع معدالت التضخم. في الوقت الحالي، فإن  

، وفي ظل غياب معلومات كافية ، يتعذر قياس تأثير عدم تطبيق  2017الشررررركة العمانية لإلتصرررراالت على مجموعة زين خالل نوفمبر  

من تاريخ  عدالت التضرررررررخماني من ارتفاع متعالتي  في البيئات االقتصرررررررادية ةالمالي : التقارير29معيار التقارير الماليثة الدولية رقم  

 استحواذها على مجموعة زين في البيانات المالية الموحدة. 
 

ال تتضرررررمن كافة المعلومات واإلفصررررراحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقاً المختصررررررة المرحلية الموحدة إن المعلومات المالية 

( للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة، فقد تم تضررررمين كافة التسررررويات )التي تتكون من االسررررتحقاقات المتكررة االعتيادية

على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة التي  مؤشراً لية ال تعتبر بالضرورة والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائج الفترة المرح

. للحصررول على 29رقم  المعيار المحاسرربي الدولي، بما في ذلك أثر األمر المبين أعاله فيما يتعلق بتطبيق 2018ديسررمبر  31تنتهي في 

 .2017ديسمبر  31ققة واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في المد الموحدةمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية 
 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات  الموحدة المرحلية المختصرةإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية 

: 15 معيار التقارير المالية الدولية رقم.  غير أن المجموعة طبقت 2017ديسرررررررمبر  31السرررررررنوية للسرررررررنة المنتهية في  الموحدةالمالية 

يناير  1من  إعتباراً يسرررررررري ، : األدوات المالية 9 المالية الدولية رقم ريرومعيار التقااإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء 

 15 معيار التقارير المالية الدولية رقم، يتم اإلفصرررراح عن طبيعة وأثر تطبيق 34رقم  المعيار المحاسرررربي الدولي. وفقًا لما يتطلبه 2018

 مع األخذ في االعتبار 3. إن األحكام والتقديرات الهامة مفصرررررح عنها في إيضررررراح 3في إيضررررراح  9 ومعيار التقارير المالية الدولية رقم

 للمرة األولى. 15و 9 ولية رقميمعايير التقارير المالية الدتطبيق 
 

الموحدة ، لكن دون أن ينتج عن ذلك أثر في المعلومات المالية 2018تنطبق العديد من التعديالت والتفسررررررريرات األخرى ألول مرة في 

 للمجموعة. المرحلية المختصرة
 

 الدعم المالي للشركات الشقيقة والمجموعة

مالها العامل ومن ضرررمن شرررركات تابعة تعاني من عجز في رأسررروالدعم المالي اآلخر لعدة  التزمت المجموعة بتوفير رأس المال العامل

هذه الشررركات شررركة االتصرراالت المتنقلة السررعودية وشررركة زين األردن وشررركة الخاتم وشررركة زين جنوب السررودان. وبناًء على خطط 

 .شركات المجموعهعمليات األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الظروف أثر مادي سلبي في 

 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .3

 :15و 9 معايير التقارير المالية الدولية رقميفيما يلي ملخص التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيق 
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 )تابع( أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .3
 

 اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء 15 معيار التقارير المالية الدولية رقم 3.1

( 2016"اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء )المعدل في أبريل  15رقم معيار التقارير المالية الدولية طبقت المجموعة 

( 5طريقة لتسرررررررجيل اإليرادات مكونة من ) 15رقم معيار التقارير المالية الدولية . يقدم 2018يناير  1اعتباًرا من تاريخ سرررررررريانه في 

في أنه يتعين على المنشرررأة قيد إيراداتها لتحديد تحويل السرررلع أو  15رقم لمعيار التقارير المالية الدولية خطوات. يتمثل المبدأ األسررراسررري 

ه مقابل تلك السررررررلع والخدمات. بموجب إلى العمالء بقيمة تعكس المقابل الذي تتوقع المنشررررررأة الحصررررررول علي الموعود بتقديمهاالخدمات 

 ، تسجل المنشأة اإليرادات عند استيفاء التزام األداء.15رقم معيار التقارير المالية الدولية 
 

. إن التعديالت التي أجريت هي أو في تحديد مراحلها التدفقات النقدية حجمال يؤثر في  15رقم معيار التقارير المالية الدولية إن تطبيق 

وعكسررررررها ضررررررمن في الميزانية العمومية تسررررررجيل تلك الفروق بين التدفقات النقدية واالعتراف المحاسرررررربي مع فروق زمنية عن  عبارة

 التغيرات في رأس المال العامل وبنود التدفقات النقدية األخرى.
 

معيار التقارير حددت اإلدارة األمور المبينة أدناه حيث نتج عن االعتراف باإليرادات الرئيسررررية والتغيرات المحاسرررربية األخرى بموجب 

 للمجموعة.  الموحدة المرحلية المختصرةأثر في المعلومات المالية  15رقم  المالية الدولية
 

 أجهزة الهاتف وخدمات االتصاالت

تنسررررجل اإليرادات الناتجة من خدمات االتصرررراالت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع اآلجل وعمالء الدفع المسرررربق عند تقديم الخدمات. عندما 

يقوم العميل بالدفع المسبق، على سبيل المثال الدفع المسبق اللتزامه المتوقع استحقاقه، يصبح لدى المجموعة التزام بموجب عقد. عندما 

مجموعة بتقديم الخدمة أواًل، من خالل استيفاء التزام األداء، يصبح لدى المجموعة أصل بموجب عقد. يتم تسجيل المبلغ المقبوض تقوم ال

 الذي يستخدم فيه العميل الخدمة وعندما يتم تسجيلها كإيرادات. حتى ذلك الوقتالناتج عن بيع رصيد مسبق الدفع كالتزام بموجب عقد 

من  15رقم معيار التقارير المالية الدولية ف مدعومة لعمالئها إلى جانب خدمات االتصررررررراالت المتنقلة، ويتطلب تقدم المجموعة هوات

. ونتج عن ذلك إعادة تخصيص المعنيالشرکات تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء محدد في العقد علی أساس سعر البيع المستقل 

ت والتي سرربق تسررجيلها فور إبرام العقد مع العميل وبالتالي نشررأ أصررل بموجب عقد يتضررمن جزء من إيرادات المتاجرة إليرادات الخدما

بعض البنود التي سرربق عرضررها كمدينين تجاريين وأرصرردة مدينة أخرى. يمثل األصررل بموجب عقد المسررتحق من العميل والذي ليس له 

ألسعار الملحوظة. يتم تسجيل اإليرادات الناتجة من مبيعات األجهزة عند استناًدا إلى ا المستقلةصفة قانونية بعد.  ويتم تحديد أسعار البيع 

تسرررررررليم الجهاز للعميل. ويحد  ذلك عادة عند إبرام العميل للعقد. أما األجهزة التي تباع منفصرررررررلة، يدفع العميل قيمتها بالكامل في مكان 

 عندما يتم تقديموخدمات اإلنترنت المتضرررمنة في حزم الباقات  البيع. يتم تسرررجيل اإليرادات الناتجة من االتصررراالت الصررروتية والرسرررائل

 .خالل فترة العقد الخدمات
 

 حقوق الترقية 

تقدم المجموعة حقوق ترقية مبكرة لخدمات إضررافية. ويتطلب ذلك من المجموعة أن تحدد طريقة المحاسرربة، بما في ذلك ما إذا كان قد تم 

أثًرا في سعر المعاملة وإذا كانت محاسبة تعديل العقد تنطبق أو إذا كانت المبالغ المتنازل عنها منح حق مادي للعميل وإذا كان لهذا الحق 

تمثل حافًزا إلبرام عقد جديد. إن الحق المادي هو خيار الحصول على سلع أو خدمات إضافية بسعر ال يعكس سعر البيع المستقل للسلعة 

 . أداء منفصل أو الخدمة ويعتبر التزام
 

 لتوصيلرسوم ا

خلصررت المجموعة إلى أن رسرروم االتصررال المحملة لتفعيل الخدمات سرريتم تسررجيلها على مدار فترة العقد، غير أن رسرروم االتصررال التي 

سبيل تتعلق باستيفاء هذا العقد عند بدء التعاقد أو خالل فترة قريبة من هذا التاريخ، فإنه سيتم تسجيل اإليرادات عند تقديم الخدمات )على 

 ثال، عند استيفاء التزامات األداء المحددة(.الم
 

 الخصومات الممنوحة بهدف االحتفاظ بالعمالء 

إذا لم تكن الخصررومات المتعلقة باالحتفاظ بالعميل منصرروص عليها صررراحة في العقد، فإن الممارسررة التجارية المتعارف عليها يمكن أن 

إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان الخصرررررررم  15رقم معيار التقارير المالية الدولية تعني أن العوض النقدي الثابت متغير في جوهره. يتطلب 

معيار التقارير يمثل عوض نقدي متغير أم تعديل للعقد. ويتطلب ذلك اتخاذ حكًما وقد يؤثر في توقيت االعتراف باإليرادات. يتطلب 

 ء الحاليين هي تعديالت على عقود أو معامالت تسويقية. تقييم ما إذا كانت العروض الترويجية للعمال 15رقم المالية الدولية 
 

 الموكلين مقابل الوكالء  –خدمات القيمة المضافة 

تسرررتند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضرررافة ومشررراركة الترتيبات إلى تحليل األحدا  والظروف المحيطة بتلك المعامالت.  يتم 

لقيمة المضافة عند تقديم الشركة الخدمات ذات الصلة استناًدا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها على تسجيل اإليرادات الناتجة من خدمات ا

الخدمات المحولة للعميل يتم تسرررررجيلها إما بإجمالي المبلغ الصرررررادر به فاتورة إلى العميل أو بالمبلغ المسرررررتحق من قبل الشرررررركة كعمولة 

 لتسهيل تقديم الخدمة.
 

 عنصر التمويل الهام 

معيار التقارير المالية إذا كان بإمكان العميل الدفع مقابل المعدات المشررتراة طيلة فترة ما بالتزامن مع االسررتفادة من خدمات الشرربكة، فإن 

يتطلب ممارسة أحكام لتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام. إذا كان كذلك، يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس  15رقم  الدولية
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 )تابع( أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .3
 

 )تابع( اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء 15 معيار التقارير المالية الدولية رقم 3.1
 

 العموالت وتكاليف العقود األخرى 

، يتم تأجيل بعض التكاليف اإلضرررررررافية المتكبدة في الحصرررررررول على عقد مع عميل في بيان 15رقم لمعيار التقارير المالية الدولية وفقا 

إثبات اإليراد بموجب العقد ذي الصلة. وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى االعتراف في وقت  المركز المالي المجمع ويتم إطفاؤها بالتوافق مع

 الحق بمبالغ بعض العموالت المستحقة لمتعاملين وموظفين تابعين لطرف ثالث. 
 

لتفعيل وإعادة حوافز للجهات الوسررريطة وذلك الكتسررراب عمالء جدد وتحديث قائمة العمالء الحاليين. يتم إطفاء عموالت ا المجموعةتقدم 

، يتم تحميل تكاليف العموالت عمالء الدفع المسررررررربقالتجديد المدفوعة فيما يتعلق بالخدمات آجلة الدفع على مدار فترة العقد. وفي حالة 

كمصروف عند تكبدها. غير أن المجموعة قد تختار تكوين مخصص لتكاليف حيازة العقد إذا كانت فترة إطفاء األصل الناتج سنة واحدة 

 أو أقل أو إذا كانت غير جوهرية.
 

 برامج والء العمالء

تطبق المجموعة برنامج والء العمالء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمالء.  وتخصرررررررص المجموعة المقابل المقبوض فيما 

 .المستقلةاًدا إلى أسعار البيع يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة في الباقات بما في ذلك نقاط الوالء كالتزام أداء منفصل استن
 

 ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية  3.2

      من تاريخ التطبيق المبدئي في إعتباراً  2014الصرررررررادر في يوليو  األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولية رقم طبقت المجموعة 

األدوات : 39 المعيار المحاسررررررربي الدولي رقمتغير جوهري عن  9رقم  التقارير المالية الدوليةمعيار . تمثل متطلبات 2018يناير  1

المالية باإلضافة إلى بعض جوانب المحاسبة  األصول. أدخل المعيار الجديد تغييرات رئيسية في المحاسبة عن والقياس اإلدراج: المالية

 المالية. اإللتزاماتعن 
 

 المالية واإللتزامات األصولتصنيف 

 المالية على النحو التالي:أصولها تصنف المجموعة 
 

 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة األصول 

 اإليرادات الشاملة األخرىمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول 

 األرباح أو الخسائرمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول 
  

المالية، باسرررررتثناء أدوات حقوق  األصرررررولأن يتم تقييم كافة  9رقم معيار التقارير المالية الدولية لتحديد فئة التصرررررنيف والقياس، يتطلب 

 وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات. األصولالملكية والمشتقات استناًدا إلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم إلدارة 
 

المالية والتي يسررررتمر إدراجها بالتكلفة اإللتزامات أي تغير في تصررررنيف أو قياس  9رقم معيار التقارير المالية الدولية لم ينتج عن تطبيق 

 المطفأة.
 

 تقييم نموذج األعمال

ء تحدد المجموعة نموذج أعمالها بالمسررتوى الذي يعبر بشرركل أفضررل عن كيفية إدارة مجموعة األصررول المالية لتحقيق هدفها. وذلك سرروا

أو تحصرررررريل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات  األصررررررولكان هدف المجموعة هو فقط تحصرررررريل التدفقات النقدية التعاقدية من 

المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة(، عندئذ  األصول.  إذا لم ينطبق أي من كالهما )على سبيل المثال األصولالنقدية الناتجة من بيع 

 المالية كجزء من نموذج أعمال "البيع".  األصوليتم تصنيف 
 

  إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ "أسوأ األحوال" أو "الحالة المضغوطة" في عين االعتبار. األعماليستند تقييم نموذج 
 

 عاقديةاختبار خصائص التدفقات النقدية الت

تقيم المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات المبلغ األسررررررراسررررررري والفوائد فقط )تحقق مدفوعات المبلغ 

إن العناصرررررررر األكثر أهمية للفائدة في أي ترتيب إقراض تتمثل في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر  .األسررررررراسررررررري والفوائد فقط(

  االئتمان.

. ويتم إجراء إعادة التصنيف اعتباًرا األصولعند تغير نموذج األعمال المتعلق بإدارة تلك  تصنيف األصل الماليتقوم المجموعة بإعادة 

 من أول فترة تقرير تعقب حدو  التغيير. ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات محدودة للغاية وال تحد  بشكل متكرر.
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 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة األصول

 يتم قياس األصررل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان مسررتوفيًا الختبار تحقق مدفوعات المبلغ األسرراسرري والفائدة فقط ويتم االحتفاظ به ضررمن

تؤدي الشرررروط التعاقدية لألصرررل المالي في لتحصررريل التدفقات النقدية التعاقديةأ وأن  األصرررولنموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ ب

 تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسية والفوائد فحسب على المبلغ األساسي القائم.
 

مالية  كأصررولاألخرى  واألصررول شررقيقةالعقود والمسررتحق من شررركات  وأصررول والذمم التجارة المدينةيتم تصررنيف النقد والنقد المعادل 

  بالتكلفة المطفأة.
 

 اإليرادات الشاملة األخرىالمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  األصول

 إذا كان مسرررتوفيًا الختبار تحقق مدفوعات المبلغ األسررراسررري اإليرادات الشررراملة األخرىيتم قياس اسرررتثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل 

لتحصررريل التدفقات النقدية التعاقدية أو للبيع.  يتم  ألصرررولأعمال الغرض منه هو االحتفاظ با ن نموذجوالفائدة فقط ويتم االحتفاظ به ضرررم

.  وتسررجل إيرادات اإليرادات الشرراملة األخرىالتغير في القيمة العادلة في  تسررجيل بالقيمة العادلة باإلضررافة إلى األصررولهذه قياس الحقا 

 األرباحالفوائد المحتسرربة باسررتخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح/ خسررائر الناتجة من صرررف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيان 

بيان لى إ اإليرادات الشرراملة األخرىعند االسررتبعاد، يتم إعادة تصررنيف األرباح والخسررائر المتراكمة في . المختصررر الموحد الخسررائرأو 

  الدخل.
 

بالنسبة ألداة حقوق الملكيةأ عند التحقق المبدئي، قد تختار المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء 

المحاسررربي للمعيار عندما تسرررتوفي تعريف حقوق الملكية طبقا  اإليرادات الشررراملة األخرىكأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

األدوات المالية: العرض وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التصررررنيف على أسرررراس كل أداة على  32رقم  الدولي

 األرباح. وتسجل توزيعات األرباح في بيان الخسائرأو  األرباححدة.  ال يعاد ادراج األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية إلى بيان 

سررترداد لجزء من تكلفة األداة، وفي إادة المجموعة من هذه المتحصررالت ك، عندما يثبت الحق في اسررتالمها، اال في حالة اسررتفالخسررائرو أ

اإليرادات الشررراملة . إن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشررراملة األخرىهذه الحالة، تدرج األرباح في 

و الخسررائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة أتخضررع الختبار انخفاض القيمة. وعند االسررتبعاد، قد يعاد تصررنيف األرباح  ال األخرى

  إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية.
 

 الخسائر األرباح أومالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول

بالقيمة العادلة من  اإليرادات الشاملة األخرىالمالية غير المستوفية لمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل  األصوليتم قياس 

ا أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة ويتم تسررررجيلها وقياسررررها في بيان الخسررررائرأو  األرباحخالل  .  ويتضررررمن ذلك أيضررررً

 العادلة. المركز المالي بالقيمة 
 

طبقا لشروط العقد أو عند ثبوت الحق في استالم  الخسائرأو  األرباحيتم تسجيل التغيرات في القيم العادلة وإيرادات التوزيعات في بيان 

 المدفوعات. 
 

 المالية  األصولانخفاض قيمة 

محل نموذج  39رقم  المعيار المحاسرررررربي الدولينموذج "الخسررررررائر المتكبدة" الوارد ضررررررمن  9يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، يتم تسرررجيل الخسرررائر االئتمانية في وقت مبكر 9رقم  لمعيار التقارير المالية الدولية"الخسرررائر االئتمانية المتوقعة" االسرررتطالعي. وفقًا 

 . 39 المعيار المحاسبي الدوليأكثر مما يتطلبه 
 

والسررلف األخرى باسررتخدام نهج  الشررقيقةللنقد واألرصرردة البنكية والمسررتحق من الشررركات  تسررجل المجموعة الخسررارة االئتمانية المتوقعة

 .9رقم معيار التقارير المالية الدولية العقد وفقًا لما يتطلبه  وأصولمبسط لألرصدة التجارية المدينة تستخدم نهج عام و
 

 النهج العام

من خالل المراحل الثالثة  األصولتطبق المجموعة نهج مكون من ثال  مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتطرأ تغيرات على 

المالية ذات الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان نظًرا  األصولاستناًدا إلى التغير في الجدارة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي.  يتم نقل 

ويتم تسررررجيل الخسررررائر االئتمانية المتوقعة اسررررتناًدا إلى  2إلى المرحلة  1حقق المبدئي لكنها لم تتدهور جدارتها االئتمانية من المرحلة للت

ما لم تتدهور  1المالية األخرى ضررمن المرحلة  األصررولاحتمالية حدو  تعثر للطرف المقابل على مدار عمر األصررل. ويتم اعتبار كافة 

شهًرا المقبلة.  يتم تقييم  12ئتمانية ويتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة استناًدا إلى احتمالية تعثر العميل خالل فترة الـررررررر جدارتها اال

 المالية على أنها ذات جدارة ائتمانية متدهورة عند وجود أثر مادي في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. األصول
 

 ارة عند التعثر الخسارة المتوقعة المشروطة بوقوع حد تعثر وقيمتها المتوقعة عند التحقق والقيمة الزمنية لألموال.معدل الخس
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 النهج المبسط

مخصص الخسائر المتوقعة على مدار عمر األداة لكافة األرصدة  يتطلب استخدامتطبق المجموعة نهج مبسط لقياس الخسائر االئتمانية 

 التجارية المدينة وموجودات العقد.
 

المدينة وموجودات العقد اسررررتناًدا إلى خصررررائص مخاطر االئتمان التجارية لقياس الخسررررائر االئتمانية المتوقعة، يتم تصررررنيف األرصرررردة 

العقد بمسررتحقات العمالء التي لم يصرردر بها فواتير ولها نفس خصررائص المخاطر المشررتركة ومدة انقضرراء االسررتحقاق. تتعلق موجودات 

مثل األرصرررردة التجارية المدينة لنفس النوع من العقود. وعليه، اسررررتنتجت المجموعة أن معدالت الخسررررائر المتوقعة لألرصرررردة التجارية 

 المدينة تعتبر تقدير معقول لمعدالت الخسارة المتعلقة بموجودات العقد. 
   

إن الخسررررائر االئتمانية المتوقعة هي الناتج المخصرررروم من احتمالية التعثر وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسررررارة عند التعثر. تتمثل 

 12شرررررررهر )احتمالية التعثر على مدى  12احتمالية التعثر في احتمالية تعثر المقترض في الوفاء بالتزاماته المالية إما على مدى فترة 

و على مدى المدة المتبقية من االلتزام )احتمالية التعثر على مدى مدة االلتزام(. تتمثل قيمة التعرض عند التعثر في قيمة التعرض شهر( أ

ية والتغيرات المحتملة على  مال حالي لألدوات ال مة التعرض عند التعثر من التعرض ال عة عند حدو  تعثر. تحدد المجموعة قي المتوق

 يمثل مسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. تمثل قيمة التعرض عند التعثر لألصل المالي إجمالي قيمته الدفترية.المبالغ القائمة ال

تقوم المجموعة بتجميع المعلومات االسرررررررتطالعية اسرررررررتناًدا إلى التغيرات المتوقعة في عوامل االقتصررررررراد الكلي في تقييم كل من ارتفاع 

 ية لألداة منذ التحقق المبدئي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. مخاطر االئتمان بصورة جوهر
 

 اإلنتقال – 15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي أثر تطبيق  3.3

، 2018يناير  1اعتباًرا من  9و 15معايير التقارير المالية الدولية رقمي تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبيّة الناتجة من تطبيق 

 واإللتزامات لألصرررررولالمقارنة. تم تسرررررجيل فروقات القيم الدفترية  فتراتل وبالتالي لم يتم تعديل سرررررتخدام طريقة األثر الرجعي المعدّ إب

 . 2018يناير  1في األرباح االفتتاحية المرحلة كما في  15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي الناتجة عن تطبيق 
 

وعليه فهي غير قابلة  15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي متطلبات  2017وبالتالي، ال تعكس المعلومات المعروضرررررررة لسرررررررنة 

 للمقارنة. 

 الموحدة المرحلية المختصرةت المالية في المعلوما 15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي أثر تطبيق  )أ(

وحقوق األقلية              االفتتاحية  المحتجزةفي األرباح  15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي فيما يلي صرررررررافي األثر الناتج من تطبيق 

 : 2018يناير  1كما في 

 لاير عمانيألف  

احتياطي القيمة    المحتجزةاألرباح  

 العادلة

الحقوق غير  

 المسيطرة

 1.029.986  (207)  399.616 2017ديسمبر  31 -الرصيد الختامي 

      :9رقم  معيار التقارير المالية الدوليةالتعديالت الناتجة من تطبيق 

 -  (645)  645 إعادة التصنيف وإعادة القياس عند

 (27.396)  -  (25.006) المالية  لألصولاالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة  عند

 -  -  2.665 الضريبة المؤجلة من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألصول المالية

المتعلقة  الشقيقةحصة في الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة 

 237  -  66 المالية باألصول

 (2.576)  -  (723) في االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة للضمانات المالية

      :15رقم  معيار التقارير المالية الدوليةالتعديالت الناتجة من تطبيق 

 (16.046)  -  (592) والهاتف المتنقلةبشكل رئيسي من خدمات االتصاالت 

 3.571  -  1.001 الشقيقةحصة في تعديالت الشركة 

 (21.944)  (645)  (42.210) 

بعد التعديل الناتج من  2018يناير  1 المحتجزةاألرباح االفتتاحية 

 987.776  (852)  377.672 15و 9 معايير التقارير المالية الدولية رقميتطبيق 
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 الموحدة المرحلية المختصرة )تابع(في المعلومات المالية  15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي أثر تطبيق  )أ(
 

معيار التقارير وفئات القياس الجديدة بموجب  39رقم  المعيار المحاسررررربي الدولييوضرررررح الجدول أدناه فئات القياس األصرررررلية بموجب 

 :2018يناير  1في  المالية للمجموعة كما لألصول 9المالية الدولية رقم 
 

 

 المالية األصول

 

 التصنيف األصلي

المعيار بموجب 

 المحاسبي الدولي

 39رقم 

 

 التصنيف الجديد

معيار بموجب 

التقارير المالية 

 9الدولية رقم 

 

 القيمة الدفترية

األصلية بموجب 

المعيار المحاسبي 

 39رقم  الدولي

إعادة 

التصنيف 

وإعادة 

 القياس

 القيمة الدفترية

الجديدة بموجب 

معيار التقارير 

 المالية الدولية

 9رقم 

 
      

 372.847 (8.149) 380.996 التكلفة المطفأة ومدينونقروض  نقد وأرصدة بنكية

ذمم تجارية مدينة 

 568.076 (35.098) 603.174 التكلفة المطفأة ومدينونقروض   وأرصدة مدينة أخرى

 68.290 (7.798) 76.088 التكلفة المطفأة ومديونياتقروض  العقد أصول

استثمار في أوراق مالية 

بالقيمة العادلة من خالل 

 الخسائرأو  األرباح

القيمة العادلة من 

أو  األرباحخالل 

 الخسائر

القيمة العادلة من 

أو  األرباحخالل 

 49.893 - 49.893 الخسائر

 استثمار في أوراق مالية

استثمارات متاحة 

 للبيع

القيمة العادلة من 

 اإليراداتخالل 

 8،096 - 8،096 األخرى ةالشامل

 استثمار في أوراق مالية

استثمارات متاحة 

 للبيع

القيمة العادلة من 

أو  األرباحخالل 

 15.025 - 15.025 الخسائر

 استثمار في أوراق مالية

استثمارات محتفظ 

 9.000 - 9.000 التكلفة المطفأة بها حتى اإلستحقاق

مستحق من شركات 

 520.088 (1.357) 521.445 التكلفة المطفأة ومدينونقروض  شقيقة

 15.141 - 15.141 التكلفة المطفأة ومدينونقروض  أخرى أصول

 1.626.456 (52.402) 1.678.858   المالية األصولمجموع 
 

رقم  معيار التقارير المالية الدوليةالمالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي بعد إعادة التصرررررنيف والتعديالت الناتجة من تطبيق  األصرررررولإن 

15. 
 

اسررتثمارات تعتزم المجموعة  39رقم  المعيار المحاسرربي الدوليسررتثمار متاح للبيع بموجب إكالمصررنف يمثل االسررتثمار في أوراق مالية 

، صررررررنفت المجموعة هذه 9رقم  معيار التقارير المالية الدوليةاالحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض اسررررررتراتيجية.  وفقًا لما يتطلبه 

 .اإليرادات الشاملة األخرىقيمة العادلة من خالل االستثمارات كما في تاريخ التطبيق المبدئي كمقاسه بال
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 )تابع( )غير مدققة( 2018مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 )تابع( أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .3
 

 الموحد المرحلي المختصرفي بيان المركز المالي  15و 9 الدولية رقممعايير التقارير المالية أثر تطبيق  3.4

  :يلخص الجدول أدناه األثر في بيان المركز المالي )أ(
 

 لاير عمانيألف  

 الميزانية العمومية

كما هو مفصح 

 عنها
 

معيار التقارير 

المالية الدولية 

 15رقم 

 

معيار التقارير 

 المالية الدولية

 9رقم 

 

المبالغ من دون 

معايير تطبيق 

التقارير المالية 

 الدولية رقمي

 9و 15

        المتداولة األصول

 441.699  8.417  -  433.292 نقد وأرصدة بنكية

 771.679  35.542  105.483  630.654 وأرصدة مدينة أخرى تجارية مدينة ذمم

 -  6.547  (72.031)  65.484 العقد أصول

 36.695  -  -  36.695 المخزون

استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 

  -  31.904 الخسائرأو  األرباحخالل 
(15.548) 

 
16.356 

 6.000  -  -  6.000 بالتكلفة المطفأةاستثمار في أوراق مالية 

 9.644  -  -  9.644 غير متداولة محتفظ بها للبيع أصول

 1.213.663  33.452  34.958  1.282.073 
        

        غير المتداولة األصول

 -  1،954  (18،324)  16.370 العقد أصول

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة 

 35.589  -  -  35.589 األرباح أو الخسائرمن خالل 

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة 

 -  (7،978)  -  7.978 اإليرادات الشاملة األخرىمن خالل 

 23.526  23،526  -  - استثمارتت في أوراق مالية متاحة للبيع

 3.000  -  -  3.000 بالتكلفة المطفأةاستثمارات في أوراق مالية 

ومشاريع  شقيقةاستثمارات في شركات 

 242.495  (305)  (4،592)  247.392 مشتركة

 532.880  1،363  -  531.517 شقيقةمستحق من شركات 

 19.898  (2،854)  -  22.752 أخرى أصول

 1.392.999  -  -  1.392.999 ممتلكات ومعدات

 979،740  -  4،879  974.861 شهرةالغير ملموسة و أصول

 3.232.458  (18،037)  15،706  3.230.127 

 4.512.200  50،664  15،415  4.446.121 األصولمجموع 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 )تابع( أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .3
 

 المختصر )تابع(الموحد المرحلي في بيان المركز المالي  15و 9 معايير التقارير المالية الدولية رقمأثر تطبيق  3.4
 

 لاير عمانيألف  

 الميزانية العمومية

كما هو مفصح 

 عنها
 

معيار التقارير 

المالية الدولية 

 15رقم 

 

معيار التقارير 

 المالية الدولية

 9رقم 

 

المبالغ من دون 

معايير تطبيق 

التقارير المالية 

 الدولية رقمي

 9و 15

        

        المتداولة اإللتزامات

 957.203  (2.643)  (4)  959.850 وأرصدة دائنة أخرى تجارية دائنةذمم 

 101.331  -  -  101.331 إيرادات محتجزة

 807.334  -  -  807.334 مستحق لبنوك

 1.868.515  (4)  (2.643)  1.865.868 

        غير المتداولة اإللتزامات

 1.204.673  -  -  1.204.673 مستحق لبنوك

 59.892  -  -  59.892 أخرى غير متداولة إلتزامات

 1.264.565  -  -  1.264.565 

        حقوق الملكية

        المجموعةلمساهمي  المنسوبة

 75.000  -  -  75.000 رأس المال

 25.002  -  -  25.002 اإلحتياطي القانوني

 49.875  -  -  49.875 إحتياطي إختياري

 44.181  -  -  44.181 مساهمة رأسمالية

 (42.104)  -  -  (42.104) عمالت أجنبية تحويلاحتياطي 

 (128)  737  -  (865) التقييم العادل لالستثمار إحتياطي 

 1.716  -  -  1.716 إحتياطي التحوط

 (67)  -  -  (67) شقيقةحصة في احتياطيات شركات 

 377.701  23.613  (286)  354.374 محتجزةأرباح 
        

 507.112  (286)  24.350  531.176 

 850.591  28.957  15.705  805.929  األقليةحقوق 

 1.381.767  53.307  15.419  1.313.041 مجموع حقوق الملكية

 4.512.200  50.664  15.415  4.446.121 وحقوق الملكية اإللتزاماتمجموع 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 )تابع( أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .3
 

 الموحد المرحلي المختصر )تابع(في بيان المركز المالي  15و 9 معايير التقارير المالية الدولية رقمأثر تطبيق  3.4
 

 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  الخسائر الموحد المرحلي المختصرأو  األرباحيلخص الجدول أدناه األثر في بيان  )ب(
 

 لاير عمانيألف  

كما هو مفصح  

 عنه

معيار  

التقارير 

المالية 

الدولية رقم 

15 

معيار  

التقارير 

المالية 

 الدولية

 9رقم 

المبالغ من دون  

معايير تطبيق 

التقارير المالية 

 الدولية رقمي

 9و 15

 475.442  -  5.456  469.986 اإليرادات

 (168.193)  -  1.251  (169.444) تكلفة المبيعات

 307.249  -  6.707  300.542 الربح إجمالي 
        

 (140.416)  -  -  (140.416) وإدارية تشغيليةمصاريف 

 (78.240)  -  (3.171)  (75.069) استهالك وإطفاء

 ذمم تجارية مدينة –مخصص انخفاض القيمة 

 (6.724)  (6.724)  -  - وأرصدة مدينة أخرى

 -  7.696  -  (7.696) المالية لألصولالخسارة االئتمانية المتوقعة 

 81.869  972  3.536  77.361 ربح التشغيل
       7.224 

 9.502  -  -  9.502 إيرادات فوائد

 347  (571)  -  918 إيرادات استثمار 

 (2.752)  -  -  (2.752) ومشاريع مشتركة شقيقةحصة في نتائج شركات 

 (21.987)  83  (191)  (21.879) إيرادات أخرى/)مصاريف(

 (25.169)  -  -  (25.169) تمويل تكاليف

 (12.130)  -  -  (12.130) مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

 (3.302)  -  -  (3.302) خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت  

 43.007  -  -  43.007 صافي الربح النقدي

 69.385  484  3.345  65.556 الضريبةالربح قبل 

 (8.363)  (190)  8  (8.181) الضريبة

 61,022  294  3.353  57.375 ربح الفترة
        

 

 والتقديرات الهامةاألحكام       3.5

يتطلب من اإلدارة وضرررررع أحكام وتقديرات وافتراضرررررات قد تؤثر في تطبيق  الموحدة المرحلية المختصررررررةإن إعداد المعلومات المالية 

واإليرادات والمصرررروفات المفصرررح عنها. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضرررات  لتزاماتواإل األصرررولالسرررياسرررات المحاسررربية ومبالغ 

بشرركل مسررتمر. إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السررياسررات المحاسرربية للمجموعة والمصررادر الرئيسررية لعدم الرئيسررية 

             سرررتثناء إ، ب2017ديسرررمبر  31ة المنتهية في للسرررن الموحدةالتأكد من التقديرات كانت مطابقة لتلك المطبقة على البيانات المالية السرررنوية 

 يلي:ما 
 

 تصنيف االستثمارات في أسهم حقوق ملكية

سهم حقوق ملكية، تقرر المجموعة ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل  ستثمار في أ أو  الخسائرأو  األرباحبمجرد اقتناء ا

 . اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل 
 

 عةقياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوق

المالية إلى افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة.  تستعين المجموعة باألحكام  لألصوليستند مخصص الخسارة 

في سرربيل إجراء تلك االفتراضررات واختيار مدخالت حسرراب انخفاض القيمة، اسررتناًدا إلى تاريخ المجموعة باإلضررافة إلى ظروف السرروق 

ات االسرررتطالعية في نهاية كل فترة تقرير.  تم اإلفصررراح عن التفاصررريل حول االفتراضرررات والمدخالت الرئيسرررية الحالية وكذلك التقدير

 المستخدمة في السياسة المحاسبية أعاله.
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 )تابع( )غير مدققة( 2018مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 نقد وأرصدة بنكية .4

 :النقد واألرصدة البنكية النقد والنقد المعادل التالييتضمن 

 ةمدقق  ةغير مدقق 

  
 مارس 31

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

 228.854  222.204 نقد بالصندوق ولدى البنوك

 151.840  219.282 ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

 302  213 بها من قبل شركات تابعةشهادات حكومية لودائع محتفظ 

 441.699  380.996 

 -  (8.417) الخسارة االئتمانية المتوقعة

 433.282  380.996 

    

 (9.463)  (9.426) نقد مرهون لدى بنك

 (40.852)  (40.703) ودائع ذات استحقاق يتجاوز ثالثة أشهر

 (302)  (213) شهادات حكومية لودائع ذات استحقاقات تتجاوز ثالثة أشهر 

 330.379  382.940   الموحد المختصرالنقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية 

 غير المتداولة المحتفظ بها للبيع األصول .5

يمثل هذا البند القيمة الدفترية لموجودات برج االتصررراالت في الكويت المصرررنف كمحتفظ به للبيع، على أسررراس أن اإلدارة ملتزمة بخطة 

 ف به كبيع خالل سنة واحدة من تاريخ تصنيفه.اعترإلومن المتوقع أن يؤهل البيع ل األصوللبيع تلك 
 

 ومشاريع مشتركة شقيقةاستثمارات في شركات  .6

 شقيقةاستثمارات في شركات  6.1

ستخدام طريقة حقوق إالمحاسبة عنه بيمثل هذا البند حصة المجموعة في االستثمارات في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية التي تمت 

 الملكية:

 ةمدقق  ةغير مدقق 

 مارس 31  

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
    

 379.079  344.200 متداولة أصول

 2.238.615  2.271.793 غير متداولة أصول

 1.159.301  1.092.377 متداولة التزامات

 1.098.785  1.159.726 غير متداولة التزامات

 359.608  363.890 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية أصولصافي 
    

 غير مدققة  غير مدققة 

 مارس 31  مارس 31 

 2018  2017 
    

 195.678  169.474 إيرادات

 4.638  (7.773) الربح / )الخسارة(

 (538)  292 اإليرادات الشاملة األخرى

 (4.100)  (7.481) للفترةالشاملة / )المصاريف(  اإليراداتإجمالي 

    

 %37.045  %37.045 نسبة حصة ملكية المجموعة في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

    

 133.217  134.803 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية أصولحصة المجموعة في صافي 

 15.511  15.450 الشهرة

 148.728  150.253 القيمة الدفترية لحصة المجموعة في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
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 )تابع( )غير مدققة( 2018مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 )تابع( ومشاريع مشتركة شقيقةاستثمارات في شركات  .6

 شقيقة )تابع(استثمارات في شركات  6.1
 

مليار دوالر  1.76قدره بصررردد التفاوض مع المقرضرررين إلعادة تمويل دين مرابحة مشرررترك  شرررركة االتصررراالت المتنقلة السرررعوديةإن 

 .2018بالكامل في سنة مستحق السداد أمريكي 
 

، بلغت القيمة العادلة السررتثمار المجموعة في شررركة االتصرراالت المتنقلة السررعودية والتي تمثل سررعر األسررهم 2018مارس  31كما في 

 لاير عماني(.مليون  159.52: 2017ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  155.8المعلنة في السوق المالية السعودية 
 

 – 2017ديسررمبر  31مليون لاير عماني ) 9.24في شررركات شررقيقة غير هامة فردياً  بقيمة دفترية قدرها  حصررةكما أن لدى المجموعة 

 مليون لاير عماني(. 9.021
 

 حصة في مشروع مشترك  6.2

في المشرررررروع  لاير عماني(مليون  87.6: 2017ديسرررررمبر  31) لاير عمانيمليون  87.869يمثل هذا البند حصرررررة المجموعة البالغة 

من أسهم حقوق الملكية وحقوق التصويت في شركة وانا )شركة مغربية  %31المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة بنسبة 

 مساهمة وهي متخصصة في قطاع االتصاالت في تلك الدولة(.
 

 مستحق لبنوك .7

 ةمدقق  ةغير مدقق 

  
 مارس 31

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    األم الشركة

 554.010  556.262 قروض قصيرة األجل

 313.037  312.838 قروض طويلة األجل  

    

    شركة عمان للبيانات الرقمية   م م

 427  456 سحب على المكشوف

 7.199  6.746 قروض طويلة األجل

 276  267 التزام إيجار تمويلي

    

    الكويت -شركة اإلتصاالت المتنقلة 

 138.639  138.302 قروض قصيرة األجل

 780.037  814.176 قروض طويلة األجل

    

    البحرين -زين 

 1.883  937 قروض طويلة األجل   

    

    العراق –أثير 

 -  18.016 سحب على المكشوف   

 170.847  164.007 قروض طويلة األجل   

 2.012.007  1.966.355 
 

 ديسررمبر 31) لاير عمانيمليون  8.9يتضررمن الرصرريد الختامي الحركة غير النقدية الناشررئة عن ربح صرررف العمالت األجنبية والبالغة 

 (.مليون لاير عماني 14.3: ربح بمبلغ 2017
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 )تابع( )غير مدققة( 2018مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 )تابع( مستحق لبنوك .7
 

 فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة:

 ةمدقق  ةغير مدقق 

 مارس 31  

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

 854.934  807.334 متداولة التزامات

 1.111.421  1.204.673 غير متداولة التزامات

 2.012.007  1.966.355 
 

 إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعمالت التالية:

 ةمدقق  ةغير مدقق 

 مارس 31  

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

 1.916.294  1.978.407 دوالر أمريكي

 40.276  25.194 دينار كويتي

 7.904  7.469 لاير عماني

 1.881  937 أخرى

 2.012.007  1.966.355 
 

ما في  ئدة الفعلي ك فا ( %12إلى  %2.01: من 2017ديسرررررررمبر  31) %5.83إلى  %2.13من  2018مارس  31يتراوح معدل ال

 سنوياً.
 

 المديونيات بتعهدات( اإللتزام 1
 

  إن المجموعة ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن:
 

 على المسررتوى الموّحد  نسرربة صررافي القروض المجمعة إلى نسرربة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضررريبة واالسررتهالك واإلطفاء

 بإستثناء مجموعة زين.
 

 .نسبة تغطية الفوائد 
 

 مجموعة زين ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن:
 

  دة والضريبة واالستهالك واإلطفاءالمجمع المعدل قبل الفائنسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح. 
 

 لفائدة المستحقة المجمعة المعدلةنسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي ا. 
 

  األصولنسبة حقوق الملكية إلى إجمالي. 
 

 ( الشركة األم2)

مليون دوالر أمريكي على  800مليون دوالر أمريكي و  1.450تجسيري  وقرض ألجل بمبلغ يل قرض هالشركة األم على تسحصلت 

من اتحاد بنوك لتمويل اإلسررررتحواذ على أسررررهم شررررركة اإلتصرررراالت المتنقلة )مجموعة زين(. يسررررحب القرض  2017الترتيب في سررررنة 

يخ إبرامه ويمكن تمديدها لمدة شررهرين إلى سررتة أشررهر. التجسرريري بواقع تسررهيلين اثنين منفصررلين ويدفع خالل فترة سررنة واحدة من تار

في  %25من أصررل المبلغ ويسرردد المبلغ المتبقي الذي يمثل  %15يسرردد القرض ألجل بواقع خمسررة أقسرراط سررنوية متسرراوية بمبلغ يمثل 

شهر من تاريخ  8قرض هي نهاية فترة القرض ألجل. القرض مضمون برهن على األسهم المستحوذ عليها. فترة الفائدة األولى على ال أ

تمت إعادة تمويل القرض التجسيري  من خالل إصدار سندات  2018مارس  31أشهر حتى تاريخ السداد. بعد  3السحب ومن ثم فترة 

 مليون دوالر أمريكي. 1.500طويلة األجل بقيمة 
 

قسررط  16لبنك الوطني العماني ويسرردد على مليون لاير عماني من ا 11.7تتكون القروض طويلة األجل أيضرراً من رصرريد مسررتحق قدره 

 . القرض غير مضمون.2017سبتمبر  30ربع سنوي أعتباراً من 
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 )تابع( مستحق لبنوك .7
 

 الكويت -( شركة اإلتصاالت المتنقلة 3)
 

التسهيالت معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن )ليبور( لمدة ثالثة أو ستة أشهر أو فوق تحمل هذه 

 معدل خصم البنك المركزي.
 

 البحرين –زين 

، بهامش ربح ثابت 2013في  يمثل هذا البند الرصرريد القائم المتعلق بالتسررهيالت طويلة األجل المقومة بالدينار البحريني، والتي تم منحها

فوق سعر الفائدة على القروض ليوم واحد بين البنوك في مملكة البحرين )بيبور(. هذه التسهيالت هي عبارة عن تسهيالت مطفأة تستحق 

 .2018في سبتمبر  خالل مدة أربع سنوات
 

 أثير

دة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور للثالثة بضرررمان هذه التسرررهيالت والتي تحمل معدل فائ شرررركة اإلتصررراالت المتنقلةتعهدت 

 أشهر.
 

 رأس المال .8

: 2017ديسمبر  31سهم ) 750.000.000من  2018مارس  31يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في 

 للسهم الواحد. بيسة 100( بقيمة سهم 750.000.000
 

 توزيعات  .9

توزيعات نقدية  2018مارس  22المنعقد بتاريخ  2017ديسرمبر  31اعتمد المسراهمون في اجتماع الجمعية العمومية للسرنة المنتهية في 

ديسررمبر  31لاير عماني ) 37.500.000 مبلغللسررهم الواحد ب لاير عماني(  0.070 – 2016ديسررمبر  31لاير عماني ) 0.050بواقع 

 لاير عماني(. 52.500.000 – 2016
 

 اإلحتياطيات . 10

 اإلحتياطي القانوني

من ربح السررررنة إلى هذا اإلحتياطي إلى أن يبلغ  %10، وتعديالته ، ينبغي تحويل  1974وفقاً لقانون الشررررركات التجارية العماني لسررررنة 

صررلة. هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. نظراً لبلوه هذا رصرريده المتراكم مسرراوياً لثلث قيمة رأس المال المدفوع للشررركة العمانية ذات ال

 اإلحتياطي لثلث راس المال المدفوع ، فقد توقفت الشركة عن إجراء التحويل.
 

 اإلحتياطي اإلختياري

قابل من صافي أرباحها السنوية إلى إحتياطي إختياري غير  %10، تحول الشركة األم  5/2000تي/16وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 

للتوزيع إلى أن يصرربح مسرراوياً لنصررف رأس المال المدفوع. نظراً لكون هذا اإلحتياطي أصرربح مسرراوياً لنصررف راس المال المدفوع على 

 األقل ، فقد توقفت الشركة عن إجراء التحويل.
 

 مساهمة رأسمالية

كة األم لخدمات اإلتصرراالت المتنقلة والثابتة تراخيص إلى الشررر ، أصرردرت هيئة تنظيم اإلتصرراالت بسررلطنة عمان 2004فبراير  11في 

 سنة ، على الترتيب. 25و 15لاير عماني ولمدة  200.000لاير عماني و 500.000بتكلفة قدرها 
 

، والتي حددت القيمة  2004فبراير  11لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  مسرررررتقلةاسرررررتشرررررارات قامت المجموعة بتعيين شرررررركة 

 مليون لاير عماني تقريباً. 44.881اإلتصاالت المتنقلة والثابتة بمبلغ  لتراخيصالعادلة 
 

كان أسررراس التقييم على القيمة السررروقية المفتوحة للتراخيص بموجب شرررروطها الحالية حيث أنها تنطبق على شرررركة جديدة تحصرررل على 

كان سبب تبني إفتراض "الشركة الجديدة" هو التمييز بين قيمة التراخيص من األصول غير الملموسة األخرى التي تملكها  التراخيص.

وعليه ، فإن القيمة المرفقة بالتراخيص ليسرررت "قيمة خاصرررة" لمجموعة التراخيص وال تعكس القيمة الكاملة لألصرررول غير المجموعة. 

 ة.الملموسة التي تتمتع بها المجموع
 

، والتي تمثل أرباح القيمة العادلة بمبلغ  هيئة تنظيم اإلتصررررررراالتتم إثبات الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة عن المبالغ المدفوعة إلى 

 مليون لاير عماني ، كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع ضمن حقوق الملكية. 44.181
 

 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

التشرررغيلية للعمليات األجنبية للمجموعة إلى روق سرررعر الصررررف المتعلقة بتحويل األصرررول واإللتزامات من العملة تسرررجيل فمباشررررة يتم 

 الريال العماني ، في إحتياطي تحويل عمالت أجنبية.
 

 إحتياطي القيمة العادلة

 اإلعترافالمالي المعاد تقييمه ، يتم  األصرررررلالمالية المتاحة للبيع. عندما يتم بيع  األصرررررولينشرررررأ احتياطي القيمة العادلة عن إعادة تقييم 

المالي ، ويتم تحقيقه بشرررركل فعال ، في بيان الدخل. عندما يكون هناك انخفاض في قيمة األصررررل  باألصررررلالذي يتعلق  اإلحتياطيبجزء 

 الدخل. بيانيتم إدراجه في  المالي األصل ذلكبالمالي المعاد تقييمه ، فإن الجزء من االحتياطي الذي يتعلق 
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 )تابع( اإلحتياطيات . 10
 

 إحتياطي التحوط

والخسائر في المشتقات التي يتم تصنيفها وتأهيلها كتحوطات للتدفقات النقدية والتي يتم إثباتها  األرباحيستخدم احتياطي التحوط لتسجيل 

على بيان  منه. يتم إعادة تصررررنيف المبالغ إلى بيان الدخل عندما يؤثر البند المتحوط 18في الدخل الشررررامل كما هو موضررررح في إيضرررراح 

 .الدخل
 

 إيرادات إستثمار . 11

 المنتهية في الثالثة أشهر 

 (ة)غير مدقق مارس 31

 2018  2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

 159  601 الخسائرأو  األرباحبالقيمة العادلة من خالل  ربح من استثمار في أوراق مالية

 (15)  44 خسارة( محققة من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع )/ربح

 518  273 إيرادات توزيعات

 918  662 
 

 ربحية السهم . 12

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي: بناءاً يتم احتساب ربحية السهم األساسية 

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 (ةمارس )غير مدقق 31

 2018  2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

  23.797  15.970 المنسوب إلى المساهمينربح الفترة 

    

 أسهم  أسهم 

 750.000.000  750.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

    

 لاير عماني  لاير عماني 

    

 0.033  0.021 األساسية -ربحية السهم 
 

 معلومات القطاع . 13

والبلدان األخرى.  عمانتعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات المتعلقة بها في 

 ويشكل هذا األمر أساس القطاعات الجغرافية.

لبحرين كأساس الكويت واألردن والسودان والعراق واعمان و استناداً إلى الحدود الكمية، قامت المجموعة بتحديد عملياتها في

 لإلفصاح عن معلومات القطاع.

  



 ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

  

23 

 )تابع( )غير مدققة( 2018مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 

 

 

 

 
 

 . معلومات القطاع ) تابع(13
 2018مارس  31 
 المجموع  أخرى  البحرين  العراق  السودان  األردن  الكويت  عمان 
 ألف لاير عماني               

                

 420.851  6.812  12.831  103.295  32.012  43.674  92.270  129.957 (مع مرور الوقتاالشتراك في البث والبيانات ) إيرادات القطاع:
 49.135  48  4.021  527  167  1.368  28.503  14.501 (عند نقطة زمنية محددةإيرادات المتاجرة ) إيرادات القطاع:

                
 100.589  30.811  1.118  7.947  6.469  10.336  23.769  20.139 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  

 823  60  14  39  153  138  -  419 إيرادات فوائد
 (5.470)  (28)  (23)  (3.669)  -  (1.750)  -  - تمويل تكاليف

 (7.987)  (155)  -  (1.285)  (1.416)  (1.969)  -  (3.162) مصاريف ضريبة الدخل
 17.396  23.769  6.755  5.206  3.032  1.109  30.688  87.955 

                بنود غير موزعة:
 918               إيرادات استثمار

 (2.752)               ومشاريع مشتركة شقيقةحصة في نتائج شركات 
 (28.746)                أخرى

 57.375               ربح الفترة
                

 2.470.724  98.359  99.051  686.350  148.724  295.291  388.673  754.275 القطاع بما في ذلك الشهرة أصول
                بنود غير موزعة:

 67.493               الخسائرأو  األرباحثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل است
 9.000               ر في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةاستثما
 7.978               اإليرادات الشاملة األخرىرات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل استثما
 247.392               ومشاريع مشتركة شقيقةرات في شركات استثما
 534.517               شقيقةحقات من شركات مست

 600.885               الشهرة الناشئة من اإلستحواذ على مجموعة زين )أنظر اإليضاح أدناه(
 508.133               أخرى

 4.446.121               صول الموحدةاأل
                

 1.101.994  268.162  31.962  194.359  45.524  202.324  105.618  254.045 القطاع التزامات
 182.960  -  937  182.023  -  -  -  - مستحق لبنوك

 254.045  105.618  202.324  45.524  376.382  32.899  268.162  1.284.954 
                بنود غير موزعة:

 1.062.529               حق لبنوكمست
 785.597               ىأخر

 3.133.080                لتزامات الموحدةاإل
 1.310.971               األصول الموحدةصافي 

                

 40.963  4.579  25  8.312  2.999  661  9.769  14.618 تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 1.160               موزعة  غير

 42.123               إجمالي التكاليف الرأسمالية
                

 74.387  1.587  2.590  24.164  3.756  7.740  7.937  26.613 استهالك وإطفاء
 682               غير موزعة 

 75.069               إجمالي االستهالك واإلطفاء 
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 . معلومات القطاع ) تابع(13
 عمان               

 ألف لاير عماني               
                

 131.619               إيرادات القطاع

                
 25.652               صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  

 720               إيرادات فوائد
 662               إيرادات استثمار

 (14)               ومشاريع مشتركة شقيقةحصة في نتائج شركات 
 (258)               تمويل تكاليف
 (46)               أخرى

 (1.811)               مصروف ضريبة الدخل

 24.905               ربح الفترة
 

 

 

                             
 730.008               القطاع بما في ذلك الشهرة أصول

                بنود غير موزعة:
 61.775               الخسائرأو  األرباحثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل است

 3.020               ر في أوراق مالية متاحة للبيعاستثما
 12.420               ر في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةاستثما
 8.876               ثمار في شركات شقيقة ومشاريع مشتركةاست

 816.099               صول الموحدةاأل
 

 

 

             

 289.731               القطاع التزامات
 8.429               مستحق لبنوك

 298.160               اإللتزامات الموحدة

 517.939               األصول الموحدةصافي 
 

 

 

             

 35.538               تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 

 

 

             

 28.543               استهالك وإطفاء
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 معامالت مع طرف ذو عالقة     .14

  

المجموعة معامالت مع أطراف ذات صررلة بشررروط معتمدة من قبل اإلدارة. فيما يلي المعامالت واألرصرردة مع األطراف أبرمت  
 ذات الصلة )باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في إيضاحات أخرى(:

 

 المعامالت

     

 

 الثالثة أشهر المنتهية في

 (ةمارس )غير مدقق 31

  2018  2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  

     

 -  729  إيرادات

 2.146  1.897  تكلفة المبيعات

 -  1.226  (اإليرادات األخرىأتعاب اإلدارة )متضمنة في 

 -  7.163  شقيقةإيرادات فوائد قروض لشركة 
       

 مكافأة اإلدارة العليا

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 (ةمارس )غير مدقق 31

  2018  2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  

     

 1.449  1.524  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 30  57  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

 األرصدة

 ةمدقق  ةغير مدقق 
 مارس 31  

2018 

 ديسمبر 31 

2017 
 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

 20.769  21.249 ذمم تجارية مدينة

 14.442  15.644 ذمم تجارية دائنة
 

 التزامات ومطلوبات محتملة)أ(      .15
 ةمدقق  ةغير مدقق 

 مارس 31  

2018 

 ديسمبر 31 

2017 
 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

 156.741  94.721 تكاليف رأسمالية

 76.299  77.169 شركة شقيقة حصه في –تكاليف رأسمالية 

 5.876  5.562 مستدعى في شركات مستثمر فيهامال غير رأس

 570.424  560.786 خطابات ضمان

 4.141  4.141 استثمارات

 مقدم من مجموعة (مليون لاير عماني 497 – 2017ديسمبر  31)مليون لاير عماني  491.4تتضمن البنود أعاله ضمانات بمبلغ 

  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية. إلىتعلق بقروض وتسهيالت تمويل من البائع ممنوحة زين م
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 )تابع( التزامات ومطلوبات محتملة)أ(      .15

مليون لاير عماني(  13.23 – 2017ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 9مجموعة زين هي الضامن للتسهيالت اإلئتمانية بمبلغ 

لمساهم مؤسس في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية. وترى الشركة بأن الضمانات المقدمة من ممنوحة من قبل أحد البنوك ال

 التسهيالت االئتمانية.المساهم المؤسس لصالح البنك تغطي 
   

   مطالبات)ب(  

 ( الشركة األم1)

مليون لاير عماني من هيئة تنظيم اإلتصاالت عن أتاوة  4.4مطالبة بمبلغ إخطار  2015استلمت الشركة األم خالل السنة المالية 

مليون لاير  1.7إلى دفع مبلغ إضافية مستحقة من سنوات سابقة على بعض فئات إيرادات البيع بالجملة. اضطرت الشركة األم 

عماني  إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت. بناء على رأي قانوني وتفسير األحكام ذات الصلة بالترخيص الممنوح للشركة األم ، ترى 

 اإلدارة بأن مبلغ األتاوة اإلضافية غير مستحق.
 

 ( مطالبات متعلقة بمجموعة زين2)

 مطالبات غرامات ورسوم في العراق

مليون لاير  38.8مليون دوالر أمريكي ) 100، طالبت هيئة اإلعالم واالتصاالت شركة أثير بسداد مبلغ وقدره 2011 سنة في

( مدعية عدم التزام شركة أثير ببعض شروط الترخيص. تم تسوية هذه المطالبة لصالح شركة أثير خالل الربع الثاني من عماني

يس التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت شكوى لدى لجنة االستماع التابعة لهيئة ، قدم الرئ2016. غير أنه في مارس 2015سنة 

(  وذلك فيما يتعلق باألمر الذي تم البت مليون لاير عماني 38.8مليون دوالر أمريكي ) 100بمبلغ  واالتصاالت للمطالبة اإلعالم

، 2016يوليو  13وبتاريخ  هيئة اإلعالم واالتصاالت.فيه سابقًا ثال  مرات لصالح شركة أثير من قبل مجلس الطعون التابع ل

، 2016سبتمبر  8لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. وبتاريخ  قراراً أصدرت لجنة االستماع التابعة لهيئة اإلعالم واالتصاالت 

، أصدر مجلس 2017يناير  15على هذا القرار أمام مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت. وفي  طعناً قدمت أثير 

لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. قامت شركة أثير بالطعن على قرار مجلس  قراراً الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت 

)الذي ينظم أنشطة االتصاالت  65مستندة إلى أن أحكام القرار رقم  المحكمة اإلبتدائيةالطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت أمام 

العراق( والذي ينحصن قرار مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت من االستئناف أو الطعن، غير دستورية. وطلبت في 

شركة أثير من المحكمة إصدار قرار بمنع هيئة اإلعالم واالتصاالت من تحصيل مبلغ المطالبة أو تفعيل قرار مجلس الطعون 

قرارين في فبراير وأبريل  المحكمة اإلبتدائيةأن تقوم المحكمة بالبت في هذا األمر. أصدرت  التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت إلى

يقضيان بوقف أي إجراءات تنفيذية من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت فيما يتعلق بتحصيل مبلغ المطالبة إلى حين البت في  2017

لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. وفي مايو  قراراً  اإلبتدائية المحكمة، أصدرت 2017أبريل  27الدعوى من قبل المحكمة. وفي 

 قراراً ، أصدرت محكمة االستئناف 2017على هذا القرار أمام محكمة االستئناف. وفي نوفمبر  طعناً ، قدمت شركة أثير 2017

لدى محكمة التمييز التي  لصالح شركة أثير. غير أن هيئة اإلعالم واالتصاالت قد طعنت في هذا القرار من خالل تقديم طعن

ديسمبر  28برد قرار محكمة االستئناف وإعادة الملف إلى محكمة االستئناف للبت فيه. وفي  2017نوفمبر  15في  قراراً أصدرت 

. وقدمت شركة أثر طعنًا على 2017أبريل  27بتاريخ  المحكمة اإلبتدائيةلقرار  مؤيداً  قراراً ، أصدرت محكمة االستئناف 2017

لصالح شركة  قراراً ، أصدرت محكمة التمييز 2018مارس  12. وفي 2018يناير  11محكمة التمييز بتاريخ دى لقرار لهذا ا

وكان ينبغي عليها فحص األساس الذي استندت إليه هيئة اإلعالم واالتصاالت جانبها الصواب أثير وقضت بأن محكمة االستئناف 

آراء الخبير المعين من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت. وتم إحالة القضية إلى محكمة عند فرض الغرامة، مع األخذ في االعتبار 

االستئناف للبت فيها. ووجهت محكمة االستثناف هيئة اإلعالم واالتصاالت لتقديم كافة المستندات واألدلة التي استندت إليها في 

أساس لقرار هيئة اإلعالم واالتصاالت بفرض تلك الغرامة. وبناًء قرار فرض الغرامة مدعومة بكافة األدلة المستندية التي قد توفر 

 على تقرير الخبراء القانونيين، ترى شركة أثير أن فرص تسوية هذا األمر تبدو لصالحها.
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 )تابع(مطالبات )ب(      .15
 

 ضرائب الدخل واألرباح الرأسمالية في العراق

 ، وقعت شركة أثير اتفاقًا مع وزارة المالية العراقية ينص على ما يلي:2016في نوفمبر 

 مليون دوالر أمريكي  244البالغة قيمتها  2010إلى  2004فيما يتعلق بضريبة الدخل اإلضافية على الشركة للسنوات من  •

( التي تطالب بها الهيئة العامة للضرائب العراقية، فإن لشركة أثير الحق في تقديم اعتراضها على لاير عمانيمليون  94.7)

٪ من المبلغ 25، ودفع ما ال يقل عن 2010حتى  2004ضريبة الدخل التي تطالب بها هيئة ضرائب الدخل للسنوات من 

 شهرياً  قسطاً ( على خمسين لاير عمانيمليون  67.2ر أمريكي )مليون دوال 173المطالب به، ويدفع المبلغ المتبقي وقدره 

 ، بالصافي من المبلغ المدفوع. تحتفظ أثير بالحق في تقديم اعتراض لكل من هذه السنوات. 2016من ديسمبر  اعتباراً  متساوياً 

( والتي تمثل لاير عمانيمليون  36مليون دوالر أمريكي ) 93تقوم أثير بتسوية مطالبة ضريبة األرباح الرأسمالية البالغة  •

 أ2016٪ من مبلغ المطالبة األصلية استناًدا إلى موافقة مجلس الوزراء العراقي في نوفمبر 50

 تم إلغاء تجميد الحسابات البنكية الخاصة بشركة أثير ورفع الحجز عن جزء من أسهم المجموعة في شركة الخاتم.   •

وهو ما ترتب عليه إلغاء تجميد حساباتها البنكية ورفع الحجز عن أسهم  2016ا في ديسمبر قامت أثير بسداد المبالغ المتفق عليه

مليون  244، قدمت أثير الئحة اعتراض ضد المطالبة الضريبية المقدرة بمبلغ 2016المجموعة في شركة الخاتم. في نوفمبر 

، لدى أثير 2018مارس  31لمطالبة بالكامل. كما في ( مبديةً اعتراضها على مبلغ الاير عمانيمليون  73.030دوالر أمريكي )

                    ، بالصافي من الدفعات السابقةلاير عمانيمليون  44.1بما يعادل مليون دوالر أمريكي  117التزًما يقضى بسداد مبلغ 

 .( على أربعة وثالثين قسطًامليون لاير عماني 48.45: 2017ديسمبر  31)

            برفض االعتراضات على السنوات المذكورة أعاله من دون إبداء أي أسباب. وفي قراراً درت الهيئة ، أص2017وفي مايو 

، أصدرت 2017نوفمبر  9، قدمت شركة أثير طعون على قرارات الهيئة لدى لجنة الطعون التابعة للهيئة. في 2017يونيو  7

رفض طعون أثير بحجة أن أثير لم يكن لها الحق في تقديم االعتراضات ب 2007-2004لجنة الطعون قرارا فيما يتعلق بالسنوات 

، 2017ديسمبر  21، مما يعني أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق عليها مع وزارة المالية. وفي 2016األصلية في نوفمبر 

س أنه في حين أن أثير قد قدمت برفض طعون أثير على أسا 2010-2008فيما يتعلق بالسنوات  قراراً أصدرت لجنة الطعون 

االعتراضات في الوقت المحدد لكنها لم تدفع المبالغ المطلوبة بموجب القانون كي يتم اعتبار تقديم االعتراضات مقبواًل من الناحية 

، قدمت أثير 2017نوفمبر  21الشكلية مما يعني مرة أخرى أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق عليها مع وزارة المالية. وفي 

 2018يناير  2، وقدمت أيًضا طعنًا مماثاًل لدى لجنة التمييز في 2007-2004لدى لجنة التمييز بالهيئة فيما يتعلق بالسنوات  طعناً 

-2004، أصدرت لجنة التمييز قرارات لصالح شركة أثير فيما يتعلق بالسنوات 2018فبراير  12. في 2010-2008للسنوات 

اتفاق شركة أثير المبرم أن ة أثير في الطعن وتوجيه لجنة الطعون إلعادة النظر في تلك الطعون استناًدا إلى بحفظ حق شرك 2010

 . وبناًء على تقرير الخبراء القانونيين، ترى شركة أثير أن فرص تسوية هذا األمر تبدو لصالحها.لم يكن باطاًل مع وزارة المالية 

لاير مليون  15.64 – 2017ديسمبر  31) مليون لاير عماني 16ايا تبلغ قيمتها إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قض

(. وبناًء على تقرير الخبراء القانونيين، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. عماني

 11.9: 2017ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  11.8وقامت شركة بيال برفع دعاوى قضائية ضد مطالبة السلطات الرقابية بمبلغ 

لقيامها بسداد هذا المبلغ بالفعل حيث تم إلزامها بسداده عن تلك السنوات  نظراً  2005إلى  2002( للسنوات من لاير عمانيمليون 

سترداد رسوم الترخيص المدفوعة إة ضد السلطات الرقابية مطالبةً بفي وقت سابق. كما قامت شركة بيال باتخاذ اإلجراءات القانوني

( عن سنوات سابقة. وبناًء لاير عمانيمليون  14.967: 2017ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  14.5والبالغة قيمتها  بالزيادة

 على تقرير خبرائها القانونيين، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. 

باإلضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية لصالح وضد المجموعة أمام بعض السلطات القضائية. وبناًء على المعلومات 

المتوفرة حالياً وبعد استشارة الخبراء القانونيين، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه األمور أثر سلبي هام 

 للمجموعة. الموحدي على المركز أو األداء المال
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 األدوات المالية .16
 

 المالية واإللتزامات األصولفئات  16.1

 الموحد المختصرالمالية للمجموعة كما هي مفصح عنها في بيان المركز المالي  لألصول واإللتزاماتيمكن تصنيف القيم الدفترية 

 على النحو التالي:

 ةمدقق  ةغير مدقق 

 مارس 31  

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

    :وذمم مدينةتكاليف مطفأة / قروض 

 380.996  433.282 نقد وأرصدة بنكية

 693.207  628.545 مدينة وأرصدة مدينة أخرىذمم 

 -  81.854 أصول العقد )متداولة وغير متداولة(

 521.445  531.517 مستحق من شركات شقيقة

 15.141  15.081 أصول أخرى

 9.000  9.000 بالتكلفة المطفأةاستثمار في أوراق مالية 

 49.893  64.333 األرباح أو الخسائراستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 -  7.978 خالل اإليرادات الشاملة األخرىاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 

 23.121  - متاحة للبيع –في أوراق مالية استثمار 

 -  3.160 مبادلة معدل الفائدة
 

  ".الخسائرأو  األرباح"غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  بأنهاالمالية  اإلألتزاماتيتم تصنيف كافة 
 

 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 16.2

لتسلسل القيمة  وفقاً  الموحد المختصرالمالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي  األصوليبين الجدول التالي 

 العادلة.

المالية إلى ثال  مستويات استناًدا إلى أهمية المدخالت المستخدمة في قياس القيمة  لتزاماتواإل صوليصنف هذا التسلسل األ

 المالية. يتضمن تسلسل القيمة العادلة المستويات التالية:  إللتزاماتوا صولالعادلة لأل

 المتطابقةأ لألصول واإللتزامات: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في سوق نشط 1المستوى 

والملحوظة لألصل أو االلتزام سواء بشكل مباشر )مثل  1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى 2المستوى 

 األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقة من األسعار(أ و

 ال تستند إلى معلومات سوق ملحوظة )المدخالت غير الملحوظة(. واإللتزامات لألصولخالت : مد3المستوى 

لقياس  الهامةيتم تحديد المستوى الذي يندرج ضمنه تصنيف األصل أو االلتزام المالي استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت 

 القيمة العادلة.
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 )تابع( تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 16.2

 2018مارس  31

 المجموع   3 المستوى  2المستوى   1المستوى   

 
ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول

 3.160  -  3.160  - مبادلة معدل الفائدة

 64.333  9.606  32.857  21.870 الخسائرأو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 7.978  6,100  496  1.382 اإليرادات الشاملة األخرىاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 75.471  15,706  36.513  23.252 األصولمجموع 

 

 2017 ديسمبر 31

 المجموع   3 المستوى  2المستوى   1المستوى   

 
ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول

 49.893  7.185  22.291  20.417 الخسائرأو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 14.376  -  10.179  4.197 متاحة للبيعاستثمار في أوراق مالية 

 64.269  7.185  32.470  24.614 األصولمجموع 

مليون لاير عماني(  8.644 – 2017ديسمبر  31) بمبلغ ال شىء لاير عماني تتضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع أوراق مالية غير مدرجة

 مدرجة بالتكلفة مطروحاً منها خسارة إنخفاض القيمة نظراً لعدم قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق منها.
 

 القياس بالقيمة العادلة

 مقارنةً بالسنة السابقة.لم تتغير أساليب وطرق التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة 
 

 زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم  .17

 صافي الربح النقدي 

. ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفصاح عن النتائج 2016 سنة بات اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم في

 وفقاً والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان من حيث وحدة القياس الجارية بتاريخ التقرير 

 الخسائرأو  األرباحبيان "التقرير المالي". إن األثر في صافي المركز النقدي متضمن في  29رقم  للمعيار المحاسبي الدولي

 كـ "صافي ربح نقدي".  الموحد المختصر

تستند مؤشرات األسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة زين جنوب السودان والمبينة 

 أدناه إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي نشره مكتب جنوب السودان لإلحصاءات:

 عامل التغير  المؤشر  

 1.0  5،785 2018مارس  31

 1.2  4،502 2017ديسمبر  31

 2.8  2،068 2016ديسمبر  31

 16.2  357 2015ديسمبر  31

 34.0  170 2014ديسمبر  31

 37.3  155 2013ديسمبر  31

 34.1  170 2012ديسمبر  31
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 )تابع( زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم  .17
 

 مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

شبكتها في شركة زين جنوب السودان تتجاوز قيمتها االستردادية كما هو محدد بقيمتها  ألصولارتأت المجموعة أن القيمة الدفترية 

          : 2017مارس  31) مليون لاير عماني 12.1العادلة ناقصاً تكلفة البيع والخسارة المقدرة الناتجة عن انخفاض القيمة البالغة 

من تسلسل القيمة العادلة  3إلى مدخالت المستوى  استناداً الستبدال الحالية ستخدام نهج تكلفة اإلقيمة العادلة بال شيء(. تم تحديد ا

على تقديم الخدمات باعتبارها المدخل غير الملحوظ واألكثر أهمية. تم تحديد االستخدام الحالي على أنه  الصولباإلضافة إلى قدرة 

ية كل فترة تقرير لتحديد ما إذا كانت لم تعد موجودة أو أفضل وأمثل استخدام. تخضع خسارة انخفاض القيمة إلعادة القياس في نها

 وفي هذه الحالة يتم عكسها بمقدار هذا الحد.تم تخفيضها 
 

 األدوات المالية المشتقة .18

يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية وقد تم تحليلها حسب فترة 

االستحقاق. إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر 

 اس لقياس التغيرات في قيمة المشتقات المالية.  وتمثل األس

لمخاطر السوق أو مخاطر  مؤشراً إن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية السنة المالية وال تعطي  

 االئتمان. يتم تقييم كافة عقود المشتقات على أساس معلومات سوق مقارنة.
 

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق :2018مارس  31في 

 

 
 القيمة العادلة

  الموجبة

 القيمة العادلة

  السالبة

القيمة 

  اإلسمية

 أقل من 

  سنة

سنة إلى 

  سنتين

سنتين إلى 

خمس 

 سنوات

 
ألف لاير 

  عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف لاير 

 عماني

            محتفظ بها للتحوط:مشتقات 

            حوط التدفقات النقديةت

            الشركة األم:

 172.570  36.979  36.979  246.528  -  3.160 مبادلة معدل الفائدة

 -  -  385.200  385.200  1.508  - مبادلة معدل الفائدة

            

            شركة شقيقة:

 حصة في –معدالت الربح مبادالت 

  شقيقةشركة 
6 

 
- 

 
101.407 

 
101.407 

 
- 

 
- 

 

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق :2017 ديسمبر 31في 

 

 

 القيمة العادلة

  الموجبة

 القيمة العادلة

  أقل من سنة  القيمة اإلسمية  السالبة

سنة إلى 

  سنتين

سنتين إلى 

خمس 

 سنوات

 

ألف لاير 

  عماني

لاير ألف 

  عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف لاير 

  عماني

ألف لاير 

 عماني

            مشتقات محتفظ بها للتحوط:

            حوط التدفقات النقديةت

 172.570  36.979  36.979  246.528  122  - الشركة األم –مبادلة معدل الفائدة 

 حصة في  –مبادالت معدالت الربح 

 - شقيقةشركة 
 

78 
 

96.454 
 
- 

 
96.454 

 
- 
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 أحداث الحقة لتاريخ التقرير .19

على شريحتين. الشريحة األولى بقيمة  مليون دوالر أمريكي 1.500، أصدرت الشركة األم سندات بقيمة  2018ابريل  18في 

 900والشريحة األخرى بقيمة  %5.625سنوات( بمعدل فائدة قدره  5.5) 2023مليون دوالر أمريكي تستحق في سنة  600

. تم إستخدام عوائد السندات لسداد تسهيل %6.625سنوات( بمعدل فائدة قدره  10) 2028مليون دوالر أمريكي تستحق في سنة 

 ري.قرض تجسي

 

 أرقام المقارنة.      20

   قابلة للمقارنة مع الفترة  في بيان الربح أو الخسارة وبيان التدفق النقدي غير 2017مارس  31إن أرقام الفترة المنتهية في           

 الحالية حيث أن أرقام الفترة الحالية تتضمن توحيد نتائج مجموعة زين.           

 

   

  

 


