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  2302 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة لفترة

  
 
 

 إيضاح

مدققة الغير 

أشهر  التسعة

 المنتهية في 

 سبتمبر 03

5302 

 

مدققة الغير 

أشهر  الثالثة

المنتهيه فى  

 سبتمبر 03

5302 

 

 مدققةال غير

أشهر  التسعة

 المنتهية في 

 سبتمبر 03

2302 



 مدققةال غير

 أشهر الثالثة

  فى المنتهيه

 سبتمبر 03

2302 

 

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

 99.292 290.742 404..03 920..00   إيرادات الخدمات 
 09.037 40.330 53.339 442... 23 إيرادات البيع بالجملة

  020.544 05..450 027.243 003.979 
      مصروفات

 (0.372) (0.032) (0.524) (40..9)  مصروفات خدمات مشغل التجوال 
 (2.300) (02.202) (9.322) (05.520) 29 مصروفات الربط البيني
 (434) (2.237) (0.340) (90..5) 03 تكاليف خدمات المحتوى
 (3.447) (22.272) (4.043) (55.030) 00 مصروفات إدارة خارجية
 (0.429) (2.734) (32..0) (2.534)  مصروفات تسويق وإعالن

 (07.222) (20.277) (.02.04) (335..2) 02 تكاليف الموظفين
 (02.302) (29.322) (04.450) (24.009) 00 مصروفات تشغيل وصيانة

 (2.277) (4.324) (5.030) (.2.24) 02 مصروفات إدارية
 (03.733) (22.279) (50.234) (0.455.) 7 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 (4.294) (07.032) (.54..) (420..0) 02 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية
 (330) (722) .04 (400) (2ب ) 22 بالصافي -مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

 (0.420) (2.974) (0.209) (2.325) 03 إطفاء أصول غير ملموسة
 السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيصرسوم 

 
(0.044) (0.009) (0.323) (0.333) 

 (3.020) (22.342) (2.030) (59.402) 24 أتاوة
      

  (520..04) (40.339) (227.402) (33.232) 
 03.272 99.902 00.404 93..44  أرباح التشغيل
 0.032 2.332 224 5.044 (0) 04 ايرادات التمويل

 0.922 4.427 (0...0) 0.303 (2) 04 اإلستثمار )خسائر( إيرادات
 (2.923) (2.322) (5.3.0) (9.559) (0) 04 تكاليف التمويل

 793 2.223 .4 092 00 حصة الشركة من نتائج شركات شقيقة 
 (0.020) 227 444 0.425 07 أخرى)مصروفات( إيرادات 

      

 02.307 039.297 00.494 033.422  الربح قبل الضرائب
 ( 309.2) (03.272) ( 0.249) (3.9..0) )أ( 03 ضرائب

 24.993 93.722 52.320 29.240  ربح الفترة
      

      المنسوب إلى:
 29.944 92.930 .54.90 42..43  مالكي الشركة األم

 (2.943) (2.074) (0.0.0) (2.424)  حصص غير ُمسيطرة
      

 24.993 93.722 52.320 29.240  ربح الفترة
      

 3.323 3.023 3.304 3.050 09 للسهم الواحد )ر.ع ( والمخفف العائد األساسي

 
 الموحدة المرحلية. المالية البياناتهذه  من جزءا   27إلى   0تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ع.ع.م.الشركة الُعمانية لالتصاالت ش
          2   

 المرحلي الموحد اآلخر الشاملالدخل  بيان

 2302 سبتمبر 03 المنتهية في أشهر التسعة لفترة 

 

مدققة الغير   
التسعة أشهر 
 المنتهية في 

سبتمبر  03
5302 

 

مدققة الغير 
الثالثة أشهر 
المنتهيه فى  

سبتمبر  03
5302 

 

 مدققةال غير
أشهر  التسعة

 المنتهية في 
 سبتمبر 03
 2302 



 مدققةال غير
 أشهر الثالثة
  فى المنتهيه
 سبتمبر 03

2302 
 

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

 24.993 93.722 52.320 29.240  ربح الفترة
      

      )مصروفات( إيرادات شاملة أخرى:

دخل شامل آخر سيتم تصنيفه إلى )مصروف( 
   الربح أو الخسارة في فترات الحقة:

    

 (0.023) 0.302 (032) (290) 09 فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات خارجية

      

 04 02 (04) 044 23 العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع تغيرالقيمة
      
      

 (0.022) 0.324 (054) (0.5)  للفترة آخر شاملدخل )مصروف( 
      

 22.324 92.270 .54.45 29.254  مجموع اإليرادات الشاملة للفترة
      

مجموع اإليرادات الشاملة للفترة المنسوبة 

 إلى:

     

 29.032 97.007 54.3.3 43.099  الشركة األممالكي 

 (0.224) (2.724) (0.009) (2.202)  حصص غير ُمسيطرة 

  29.254 54.45. 92.270 22.324 
      

 

 الموحدة المرحلية. المالية البياناتهذه  من جزءا   27إلى   0تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

 


