
  ش.م.ع.ع تصاالتالشركة العُمانية لال

  )غير مدققة(  2022سبتمبر  30 -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 
 التأسيس واألنشطة .1
 

ن لقنيشر الشركةنش   الشركة  الُمانية  لتصارن ش م.ع.ع.ع )"الشركة  امع و  "الشركة "ه  ش كركة  همرن ا  نمانية  همرفق   لقن

التفنري  بمرقنة  نمانر. يق  الاقك الكيةمرش لقشركة  لش هةية  الُكلنر بامرقط ةرقنة  نمانر. وةررك الشركة  هةرو  لش بشر ر  

 همقط.  
 

ا صارن ش لش ةرقنة  نمانر. صقةع الشركة   كركةنصرن   اميشرن  الكيةمرة  لقشركة   ش ايشرنش  صشرصةا   رةني   صنشيك  ةهنش

 .د ل و كى 8 ةهنش ا صان ش لش ةقنة  نانر    الشقةق )"الافاشن "ه ه  ككةنصرن  التنبُ  
                             

 أساس اإلعداد .2
 

ن لقاُةرنر   : "التقرنريك الارنلةر  34الاحرنةرررردش الرة لش ر ك  صك انرةاد  ر ا الاُقشهرنش الارنلةر  الاشلرةح الاكلقةر  الافتارررركح  لقرن

 الاكلقة ".
  
.  يتةف  ل لك، لقة صك اإللاررنع نت 2016 تاررند وارشري  وةشا المررشدار يُنيش هت ارصمنع هُة ش التفررفك لش ابنش   

س الفنري  لش الةتنيج  التةلقنش الةقةي   الاكةز الانلش لقشرررركة  التنبُ  لقافاشن  لش وةشا المررررشدار هت لةل  لةح القةن

 الفنص بنلتقكيك الانلش لش ا  تاندينش ذاش التففك الاكصم .  29صنريخ التقكيك  لقنن لاُةنر الاحنةد  الة لش ر ك: 
  
ُر  ،  رة ي شر  ا تاررررند،  لظر  الافاشنر  ور    2015لش نرنع    وارشرير  المررررشدار ، لةرل صاتقرك الافاشنر  كرررركةرنش صرنب

ن هت بةاي  ننع  ذلك الى هؤكررك امةررُنر الُنع ال ض يشعرر  هُةل التفررفك التكاةاش لاةح  ت    تةةاةرر .   ة 2015هتفررفان

: التقنريك الانلة  لش 29٪ لش ذلك الش  .  ه  ذلك ، لإر الاُةنر الاحنةررردش الة لش ر ك  100ةرررةشاش  ال ض يتفن س يمرررد  

اكصم   يشعر  ور امهك يففر  لقتقةيك ا  تارنداش ذاش التفرفك الاكصم    يحةد الاُةل الانقا ال ض يةشري لةل التفرفك ال

ن لر ا الاُةنر عررك ري . بنإلعررنل  الى ذلك ، وكررنرش الافاشن  الى ويل لش  نةةهن ياررد  انندح ادراا الدةنينش الانلة   لقن

نت المررررشدار ، لإر التش ُنش التكاةاة  الاتش ُ  لاُةل التفررررفك لتت  ةررررةشاش   2014صقكيك  ررررةة ن الةقة الة لش لُنع 

، ةنر  2015لش ننع   29٪ ،  بنلتنلش ، لإر صندةا الاُةنر الاحنةردش الة لش ر ك 57ةرت شر لشالش   2016ار لش ننع لقمرشد

التفررفك الامكو  الفك ا هةل  تل لتكح  اررةكح   ش هن صحقا نةةهن  كو  وارشري     اةررتاكارهت الاا ت ور يمررتقزع 

ي  المرررشدار هكح و كى ةة ل  ذاش صفرررفك همكو لش ننع . صك انتر وارشر2016المرررشدار هت التفرررفك الامكو لش ننع 

. بةنشن نقى امهشر الا ةشرح ونتا ، صُتقة الافاشن  ويل   يشوة وةرررنس يرنيش لتندةا الاُةنر الاحنةررردش الة لش ر ك 2018

ا الاُةنر  لش   ا الاكلقر .  ه  ذلك، ةررررتقشع الافاشن  باكاوُتررن بشرررر را همررررتاك،  بنلترنلش لرش لك صحةد صي ةك صندة  29

 .2022ةدتادك  30ةان لش  29الاحنةدش الة لش ر ك 
 

  صتفرات ةنل  الاُقشهنش  اإللارنلنش الانقشب  لدةنينش هنلة  ةنهق  الاشلةح الاكلقة  الافتاركح ار   ا الاُقشهنش الانلة   

ُرنيةك الرة لةر  لقتقرنريك الارنلةر . صكى اإلدارح ويرل  رة صك صفرررراةت ةرنلر  التمررررش ن لقا ُرةح  لقرن يرنش )التش صت شر هت ا ةررررتحقرن رنش ه

الات كرح ا نتةندي ه  التش صُتدك عرك ري  لقُك  الُندل. ار يتنيج المتكح الاكلقة    صُتدك بنلفرك رح هؤكركان نقى الةتنيج 

لاُةنر ، بان لش ذلك و ك امهك الادةت ونتا لةان يتُقا بتندةا ا2022ديمرادك  31التش  ة ص شر هتش ُ  لقمرة  التش صةترش لش 

. لقحاررررشل نقى الازيرة هت الاُقشهرنش، يكوى الكوشع الى الدةرنيرنش الارنلةر  الاشلرةح الارة قر  29الاحرنةرررردش الرة لش ر ك  

 . 2021ديمادك  31 اإليفنلنش لشلرن لقمة  الاةترة  لش 
 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

هتمق  ه  صقك الامرتفةه  لش الاشلةح الاكلقة  الافتاركح ار المرةنةرنش الاحنةردة  الامرتفةه  لش انةاد الاُقشهنش الانلة   

. بُض التُةيتش  التممةكاش صندا لقاكح ام لى 2021ديمادك   31انةاد الدةنينش الانلة  الاشلةح المةشي  لقمة  الاةترة  لش 

 نقى الاُقشهنش الانلة  الاشلةح الاكلقة  الافتاكح لقافاشن . ، ا  ويرن لك صؤ ك2022لش ننع 
 

 األحكام الهامة والتقديرات 

هت اإلدارح اصفنذ امل نع  التقةيكاش  ا لتكاعررنش التش صؤ ك  الافتارركحالاكلقة   الاشلةح يتنقب انةاد الاُقشهنش الانلة 

 اإليكاداش  الاارك لنش.  ة صفتق  الةتنيج المُقة    لتزاهنش ا لأل رشل الامرفق نقى صندةا المرةنةرنش الاحنةردة   الادنل  

نت   ا التقةيكاش. ةني  امل نع الرنه  التش اصف صرن اإلدارح لش صندةا المرةنةرنش الاحنةردة  لقافاشن   الاارندر الكيةمرة  

  31لقافاشن  لقمرررة  الاةترة  لش لقتقةيكاش غةك الاؤةةح  ش يممررررن التش صك صندةقرن نقى الدةنينش الانلة  الاشلةح المرررةشي  

 .2021ديمادك 

 الةنك الانلش الى ككةنش الافاشن 

التزه  الافاشن  بتشلةك روس الانل الُنها  الةنك الانلش اآل ك الى بُض الشركةنش التنبُ  بان لش ذلك كركة  ا صارن ش  

الاتةقق  المرُشدي   كركة  سيت امردر  كركة  الفنصك  كركة  سيت وةشا المرشدار التش صُنيش هت نفز لش روةرانلرن الُنها. 

 ناقةنش ككةنش الافاشن . نقىاشن  ور ي شر لر ا الظك ف و ك هندض ةقدش  بةنشن نقى  نط امنانل،   صتش   الاف
 

 ا ةتحشاذ نقى ككة  صنبُ 
 لقنش هقنباهةر الامررتقدا م.ع.ع.ع لش كرركة   اق ة  ال٪ هت 51  يمررد  ، اةررتحشذش الشرركة  نقى وةرررك صاتا2022لش يشلةش  

 يتكي .اإلشلةك لقشل صُاا هت  تلرن لش ونانل ص لةل هقةشر لاير نانيش 3.6يقةض  ةرا 
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   يتفات الةقة  امر ةح لةى الدةشك الةقة  الةقة الاُندل التنلش: 
 هة ق   غير مدققة  

   
 سبتمبر  30

2022 
 

 ديمادك 31
2021 

  
 ألف  

 لاير عماني
 

 ول  
 لاير نانيش 

     
 351,464  410,401  يقة بنلاةة ن  لةى الدةشك

 59,324  40,115   داي   اةكح اموا لةى بةشك 
 14  10  هحتمظ برن لةى ككةنش صنبُ كرنداش ل شهة  لشداي  

  450,526  410,802 
 (20,588)  (28,624)  الفمنيك ا يتانية  الاتش ُ 

  421,902  390,214 
     

 (2,662)  (6,839)  يقة لةى بةك هك شر 
 (14)  (10)  ل شهة  لشداي  ذاش آونل اةتحقنن صتفن س  ت   وكرك هحتمظ برن لشكةنش صنبُ كرنداش 

 387,538  415,053  الةقة  الةقة الاُندل لش بةنر التةلقنش الةقةي  الاشلة الاكلقش الافتاك  
 

 المتوقفة المصنفة كمحتفظ بها للبيع والعمليات  االستبعادأصول والتزامات مجموعة  .  4
 

 الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان -أصول والتزامات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع 
 

صاتا و شل  التزاهنش هفاشن  ا ةتدُند الااةم  ةاحتمظ برن لقدة  و شل وبكاا ا صان ش لش ال شي   الااق   الُكبة   
    .ام شلالمُشدي   ةقنة  نانر الااةم  ةاحتمظ برن لقدة ، نقى وةنس  ن  الدة   انندح ا ةتئفنر لتقك 

 

 المتنقلة السعودية()شركة االتصاالت  زين السعودية 4.1
 

هشالق  هفقس اإلدارح نقى الُك    لاق  ككة  سيت المُشدي  )ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي ه  تل المتكح نقى
  نلب الماش الاق ش امهةك ةُشد بت لرة  ككة  ةقننر القنبف  بُة اةت انل   الةرنية  هت  ةة ن ا ةتتانراش الُنه 

الاشالقنش الةا قة  هت واة  اموكاف. ةني  الُك   الةرنية  الاُتاةح هتاتق  لش ا ةتحشاذ نقى هكالا الُةني  الشاود   
ن    8,069لاص لش الدةة  التحتة  مبكاا سيت المُشدي  التش صت شر هت   هقةشر   807   صقةر  ةا    ا ام شل بادق بكون

 ، ةتاتقك ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  لا  بةمد   هقةشر لاير نانيشه. لشلقنن لقُك   الةرنية  302.5د  ر وهكي ش )
ن  ةنر ككاش ياة    وبكاا٪ لش ككة   20 التش صك صش ةقرن لةيتنن. يتفات الُك  الةرنيش لاةة ن ا ةتتانراش الُنه  ويفن

لُك  ، ةتدة   ٪ هت سيت المُشدي  بادق  هُةت. باشوب كك و ا20الاةة ن الحا لش ككاش الحا  الاتدقة  الاقةرح بةمد   
ام كى  الدكاهج  التةق ة   ا صان ش  بفاة   شايةنش  الفنهق   صحتمظ  الاندي   مبكاورن  التحتة   الدةة   المُشدي   سيت 

  الت ةشلشوةن  الاق ة  الم كي .
 

 الكويت  4.2
 

، 2022لش ةدتادك  بكا اصان ش لش ال شي .   1,355نةد    انندح اةتئفنربة   ككة   ، وةاق   2021   2020 تل ننهش  
هقةشر د  ر   2.729هقنبا بة  اوانلش  ةرا  لقنش  بكا اصان ش اعنلش لش ال شي     43  اةتئفنر وةاق  الشكة  بة   انندح  

لش   هقةشر لاير نانيش  ال ض صك ا نتكاف بل   0.495هقةشر لاير نانيشه. بق  اوانلش الكب  هت   ا الاُنهق     1.03وهكي ش )
 . 2022ةدتادك   30 تل المتكح الاةترة  لش   امربنع و  الفمنيكبةنر 

 

 سلطنة عمان 4.3
 

بكا   2890، وبكه  الشكة  امع اصمن ة  ه  ككة   ةقةشس صن رس بش ال ةش لدة   انندح اةتئفنر  2021هنيش    11لش   هو
ن. 15مبكاا الادنن  لاةح هقةشر د  ر وهكي ش. ةشف صتك انندح اةتئفنر ا 575اصان ش لش نانر هقنبا   ننهن

 

، ويشيش الشكة  امع بنلتُن ر ه  ورنس ا ةتتانر الُانيش  ةة  نن نقنرينن يماى  ةة ن القؤلؤح 2022وبكيا    13لش    ها
الى  الكيةمش  بتحشيا هقك ن  امع  الشكة   بُانر.  نه   الانل  الُنه  لمشن  الرةئ   الاُتاة هت  دا  الُقنرض  لتةتتانر 

قةشر لاير نانيش  التش صك صمشيترن هت  دا  ةة ن ا ةتتانر الُقنرض  ه  55 ةة ن القؤلؤح لتةتتانر الُقنرض بقةا   
هقةشر لاير نانيش )ياتا    27.9هت  تل ا ةار  لةاش لش  ةة ن القؤلؤح لتةتتانر الُقنرض  ال ض يُندل هدق   ةرا  

إبكاع اصمن ة  ايفنر  هقةشر لاير نانيش.  نه  الشكة  امع لش يمس الش   ب  27.1٪ه  يقة  ةرا  65.7لا  هق ة  بةمد   
ن لتنريخ  ه   ةة ن القؤلؤح لتةتتانر الُقنرض  ةتئفنر هدةى هقك ن الكيةمش.    ةة ن    ، اةت اا2022ةدتادك    30 لقن

دة   لةاش بادق  بالشكة  امع     نه لةل    2022يشلادك    7بتنريخ  القؤلؤح لتةتتانر الُقنرض وكع ا ةتتنا ام لش  
 نقى   ا الةحش يتك  هقةشر لاير نانيش.    15هقنبا  ةا   ٪ه  32.2اتا لا  هق ة  بةمد   هقةشر لاير نانيش )ص  13.8

هقةشر    14.1بادق     بُة الدة   صاةة    ا الشلةاش عات "ام شل الاحتمظ برن لقدة ". صك صاةة  القةا  الاتدقة  لقشلةح
 .كقةق لاير نانيش ةنةتتانراش لش ككة   
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 )تابع(   الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان  -أصول والتزامات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع  
 

 

 العراق  4.4

الُكان الاحة دح هشالق  هفقس اإلدارح نقى نك  هت ككة     لتصان ش، صقق  ككة  و ةك  2022 تل كرك يشلةش  

TTI Holding Limited     مبكاا و ةك.  ةنر الُك  الاشالا نقةل  ش ا ةتحشاذ نقى   التحتة لتةتحشاذ نقى الدةة

بكا. باشوب كك و الُك ، ةتقشع و ةك بدة  الدةة  التحتة  مبكاورن   4,604الدةة  التحتة  مبكاا و ةك التش صت شر هت  

  صحتمظ بفاة   شايةنش ا صانل التةق ش ام كى  الدكاهج  الت ةشلشوةن  الاق ة  الم كي .
 

صتشالا ناقةنش الدة  ه  ةةنة  الافاشن  وشيق  اموا لتكةةز ويشنترن نقى امنانل ام كى لقافاشن . صك صاةة  

ا، نقى ويرن هفاشن  اةتدُند هحتمظ برن لقدة   صك نكعرن بش ا هةماا لش   12الُاقةنش الاتش   بةُرن  تل      ا كركن

الةلتكي   القةا   ةدةك  بش ا  الدة   صتفن س هتحاتش  ور  الاتش    الافتاك. هت  الاكلقش  الاشلة  الانلش  الاكةز  بةنر 

وض  منيك ايفمن  لش القةا  نةة صاةة    ا الُاقةنش نقى لانلش الاشوشداش ذاش الاق ،  بنلتنلش لك يتك صمفةا  

 ويرن هحتمظ برن لقدة .

 

صقشع ناقة  الدة   انندح ا ةتئفنر بتمرةا يقا هفنوك القةا  الاتدقة  ةان صشلك الاك ي  لش ادارح صقندع ام شل  ةةشل  

 دة :لةان يقش القةا  الةلتكي  لافاشن  ا ةتدُند الاحتمظ برن لق الافاشن .
 

  

 الكويت 

)راجع إيضاح  

4.2 )  

 السعودية

)راجع 

  ( 4.1إيضاح 

 عمان

)راجع 

  ( 4.3إيضاح 

 العراق

)راجع 

إيضاح 

4.4 )  

سبتمبر   30

2022 

  )غير مدققة( 

ديسمبر   31

2021 

 )مدققة(

            

 لةاش لش  ةة ن 

القؤلؤح لتةتتانر الُقنرض  

 -  13,814  -  13,814  -  - )اه ونتاه 4.3)ايفنع 

  25,632  210,832  46,502  24,645  137,697  1,988 و شل وبكاا ا صان ش

 5,957   141,271  27,591  5,464  102,039  6,177 و شل لا ا ةتفةاع

 8,165  239,736  43,923  74,093  365,917   31,589  

            

 1,924  125,470  26,041  4,614  92,846  1,969 التزاهنش اإليفنر

 1,325  1,543  -  1,543  -  - هنش و كى التزا

 1,969  92,846  6,157  26,041  127,013  3,249 
 

 . 2022هت الاتش   ور يتك بةُرن  تل ةة   
 

 استثمارات في شركات شقيقة ومشروع مشترك  .  5

 هة ق   غير مدققة  

 2021ديمادك  31  2022سبتمبر  30 

 ول  ر.ع  ألف ر.ع 
    

 7,809  7,846 الشكة  الُمانية  لأللةنف الداكي  م.ع.ع.ع  

 5,326  5,126 ككة  هفنر لتصان ش م.ع.ع

 3,546  2,555 اةشيةة س همقط م.ع.ع

 -  14,412 )اهه  4.3 ةة ن القؤلؤح لتةتتانر الُقنرض )راو  ايفنع 

 519  - ه وديناه1م.ع.ع )راو  ايفنع ) بقشك صشةت ةشلةشكةس

 -  16,782 ه وديناه2وبكاا صنةك القنبف  الاحة دح )راو  ايفنع )

 908  1,378 اض.اصش.اس ال شي  الاحة دح

 48,099 
 18,108 
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ن اعنلة  صاتا يمد   2021لش ديمادك   ه1 ،  بقشك صشةت ةشلةشكةس م.ع.ع٪ هت روةانل ككة   21، اكتكش الافاشن  وةران

٪.  بنلتنلش، صمةنك  51الى يمد     بقشك صشةت ةشلةشكةس م.ع.عهان ودى الى سيندح الحةنسح المُقة  لقافاشن  لش ككة   

 . 2021اةُرن انتدنران هت ديمادك ،  صك صفبقشك صشةت ةشلةشكةس م.ع.عالافاشن  نقى ككة  

 سادش   TASC Towers Holding Limited، اةتحشذش الافاشن  نقى وةرك اعنلة  لش  ك رلتكح امربُ  وك تل   ه2

هقةشر لاير نانيش هقنبا الادق  الامتحا لقافاشن  هت    17.3٪. صا  صمشي  هقنبا الشكاش الدنل   69.1لاترن الى  

  TASC  ككة   الافاشن  ويرن   صاقك المةنكح نقى  لةدش.  ه  ذلك،  TASC Towers Holding Limitedككة   

اإلدارح باشوب الشك و الاتما نقةرن لش ا صمن ة  بةت نقى وةنس ور الافاشن  لةس لةيرن صاتةا بنمغقدة  لش هفقس  

 .TASCهمن اش 
 

  ه اةتتانراش  لش هشك ع هشتكك3

بادق    الافاشن   ذلك لا   )  98.7يتفات  نانيش  لش   96.180  –  2021ديمادك    31هقةشر لاير  نانيشه  هقةشر لاير 

% هت وةرك  لقشن التاشي  لش ككة   اين )ككة  31الاشك ع الاشتكك   ش ككة  سيت اموةنل التش صاتقك لا  بةمد   

 هصكبة  همن ا    ش هتفاا  لش  ننع ا صان ش لش صقك الة ل ه. 

 ممتلكات ومعدات   . 6

 هة ق   ةغير مدقق  

 2021ديمادك  31  2022سبتمبر  30 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  
    

 1,779,983  1,538,300  نلش و شل  نبت 

 203,007  143,499 ونانل روةانلة   ةة التةمة  
 1,681,799  1,982,990 

 

هقةشر   162.1، اةتحشذش الافاشن  نقى هاتق نش  هُةاش بادق   2022ةدتادك    30 تل لتكح التمُ  وكرك الاةترة  لش  

هقةشر لاير نانيش   241.7ا ةترتك الاحاا لقمتكح بادق     هقةشر لاير نانيشه.  ةر  135.5:  2021ةدتادك    30لاير نانيش )

 هقةشر لاير نانيشه.   250.7: 2021ةدتادك  30)

 أصول غير ملموسة والشهرة . 7

 هة ق   غير مدققة  

 2021ديمادك  31  2022سبتمبر  30 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  
    

 2,390,867  2,324,565  و شل غةك هقاشة 

 1,060,120  1,067,490 الشركح  
 3,392,055  3,450,987 

 

هقةشر   25.6، اةتحشذش الافاشن  نقى و شل غةك هقاشة  بادق   2022ةدتادك    30 تل لتكح التمُ  وكرك الاةترة  لش  

هقةشر لاير نانيش   164.3هقةشر لاير نانيشه.  ةر اإلومنش الاحاا لقمتكح بادق     140.9:  2021ةدتادك    30لاير نانيش )

 هقةشر لاير نانيشه.  132.3: 2021ةدتادك  30)
 

 ضريبة الدخل المستحقة  . 8

صتفات عكيد  الة ا الامتحق  باشرح ريةمة  الفكيد  الحنلة  الامتحق  هت الشكة  امع  الشكةنش التنبُ  لقافاشن  لش 

 نقى التشالش.  المشدارالُكان  امردر 
 

 الشكة  امع
،  2017. بنلةمد  لقمة  الفكيدة   2017الفكيدة  لقشكة  امع )ةقنة  نانره لتى المة  الفكيدة     هت الكبشو  ا يترنشصك   

بُض ناقةنش الشنب لةان يتُقا بنةتتانر    هقةشر لاير نانيش رالف  6.2 نه   ةئ  الفكايب الُانية  بتقةيك وقب بادق   

ن نقى وهك ا نتكا  لش وةتشبك   الد  لش صك  ،  ريةس  ةئ  الفكايب   الى  الكبط  لش ككة  صنبُ  ةنبق .  ةه  الشكة  انتكاعن

ن صقةيك اةتئةنف الى    3.28تُةيا النقب الفكيدش الى  ب  2022 ا ةتئةنف لةان    هح ا هقةشر لاير نانيش. صُتزع الشكة  ويفن

 الاُةل. الكبطلش وهك  ا ةتدُنديتُقا بدُض لن ش 
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 الُكان  –ككة  و ةك 
يرنية   صك ةةاد ن بنل نها )راو   2010الى   2004لةان يتُقا بشكة  و ةك الُكان، لإر و اهك الكبط الفكيدش لقمةشاش هت 

 ه. 17ايفنع 

 

لمة    الة ا  لكبط عكيد   )" ةئ  يهتةنسع نقةل  لرش    2011 بنلةمد   الُكا ة   لقفكايب  الُنه   الرةئ   لةظك  ن  لنلةن فف  

 . 2018 الى 2014 المةشاش هت  2013   2012ب"ه. صك ةةاد  صمشي  الكبط الفكيدش لقمةشاش هت الفكاي
 

ا هت   لتى صنريفل اةتةندنا الى الكبط ال اصش بُة ام   لش   2019ةفق  ككة  و ةك هانري  عكيد  الة ا لقمة  انتدنرن

ن.  لك يتك اةتتع وض وهك ربط لتى صن  ريفل. ا نتدنر الةتنيج امةتك صكوةحن
 

بةنشن نقى    2022ةدتادك    30و ةك باكاوُ  لمنا عكيد  الة ا لألكرك التمُ  الاةترة  لش    ككة    تل المتكح الحنلة ،  نه 

  2.41هقةشر د  ر وهكي ش )  6.324عكيد  الة ا بادق    نه  بُ س  الرةئ  الُنه  لقفكايب    -ه   سارح الانلة     نهكاةتصر

  1.413فكيد  الة ا الدنلص   بذلك    هقن  .   ة صك  2022ةدتادك    30هقةشر لاير نانيشه  تل امكرك التت   الاةترة  لش  

ن س  نلش   هان ودى الى  2022ةدتادك    30هقةشر لاير نانيشه لألكرك التت   الاةترة  لش    0.544هقةشر د  ر وهكي ش )

 هقةشر لاير نانيشه.  1.866هقةشر د  ر وهكي ش ) 4.912 ةرا 
 
 

 صكى اإلدارح ور لةيرن هفاانش ةنلة  لتلتزاهنش الاتُقق  بنلكبشو الاتةنسع نقةرن.

 

 سيت المشدار 
ا هت المة  الانلة  الاةترة  لش   فنص برن هننلد  ،  ةه  سيت المشدار ا كار عكيد  د ا الشكةنش ال2021ديمادك    31انتدنرن

٪ باشوب اصمن ة  صفةب ا سد اا الفكيدش الاش ُ  بةت وارشري  المشدار  د ل  ال شي .  نقةل، 50بإنمنش عكيدش بةمد   

٪. يتج  3.5 ةرش بةمد     2021ديمادك    31لإر عكيد  د ا الشكةنش التش دلُترن سيت المشدار لقمة  الانلة  الاةترة  لش  

هقةشر لاير نانيشه  تل المتكح،   ش هفاص الزيندح الامفا   2.5هقةشر وةةل ةشدايش )  3,754نت ذلك ن س بادق   ةرا  

 . 2021ديمادك  31لش الةلنصك  تل المة  الاةترة  لش  
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 هة ق   غير مدققة

 
 2021ديمادك  31  2022سبتمبر  30

 
 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني 

    الشكة  امع

 87,597  88,561 اموا وشيا ك  

 12,551  11,469  ك   و كى وشيق  اموا 

 100,030  100,148 

    ا سصةا

 104,537  105,688  ك  وشيا اموا

 576,827  586,925 ةةةاش

 692,613  681,364 

    ككة  نانر لقدةنينش الك اة 

 8,608  8,030  ك   وشيق  اموا

 9  - ايفنر صاشيقش التزاهنش

 8,030  8,617 

    ال شي   -ككة  ا صان ش الاتةقق  

 48,509  49,092  ك    اةكح اموا

 615,206  678,091  ك   وشيق  اموا

 727,183  663,715 

    ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  

 583,794  601,194  ك   وشيق  اموا

 601,194  583,794 

    سيت امردر 

 59,706  98,189 وشيق  اموا ك    

 98,189  59,706 

    و ةك 

 8,756  47 ةحب نقى الا ششف هت الدةشك 

 296,658  297,396  ك   وشيق  اموا

 297,443  305,414 

    ككة  هةر الامتقدا م.ع.ع.ع 

      -  6,115  ك   وشيق  اموا

    

    و كى 

 154  802 ةحب نقى الا ششف هت الدةشك 

 

   

 
   

 
2,531,599  2,402,912 

 

 لةان يقش الادنل  الاتةا ل   غةك الاتةا ل :

 هة ق   غير مدققة  

 2021ديمادك  31  2022سبتمبر  30 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  
    

 579,725  424,616 التزاهنش هتةا ل 

 1,823,187  2,106,983 التزاهنش غةك هتةا ل 
 

2,531,599  2,402,912 
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 ار القةك الةلتكي  لقك   الافاشن  هةرو  بنلُاتش التنلة :

 هة ق   غير مدققة 

 
 سبتمبر  30

2022 

 ديمادك 31 

2021 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  

    

 1,846,578  1,875,938 د  ر وهكي ش 

 30,880  151,544 ديةنر ةشيتش 

 516,684  489,170 لاير ةُشدض  

 8,770  14,947 لاير نانيش 

 2,531,599  2,402,912 
 

% الى 0.810هت   -2021ةررردتادك    30% )7.09% الى 2.14هت    2022ةررردتادك    30صكا ع هُةل المنيةح المُقش ةان لش 

ن.7.09  %ه ةةشين

 

 صقتزع الشكة  امع بنلةمب الانلة  امةنةة  التش صتفات: 
 

يمرد   رنلش القك   الى الكب   دا المنيةح  الفركيد   ا ةرترتك  اإلومنش نةة الامرتشى الافا  بنةرتتةنش هفاشن    •

 سيت.
 

 يمد  صصنة  المشاية. •
 

 صقتزع الافاشن  بنلةمب الانلة  امةنةة  التش صتفات:
 

 يمد   نلش القك   الاشلةح الى يمد  الكب  الاشلة الاُةل  دا المنيةح  الفكيد   ا ةترتك  اإلومنش. •
 

 يمد  الكب  الاشلة الاُةل  دا المنيةح  الفكيد   ا ةترتك  اإلومنش الى  نلش المنيةح الامتحق  الاشلةح الاُةل . •

 

 شن الاق ة ه الاشلةح.يمد   نلش القك   الاشلةح الى يمد   نلش القةا  )لق •
 

 

 الشكة  امع  ا سصةا
 

 موا  ك 
 

بة ش بصك  صاشيا  ايتتفهقةشر د  ر وهكي ش هت  800نقى  ك  موا بادق   2017لارررق  الشررركة  امع لش ةرررة   

هقةشر د  ر وهكي ش ياتا   435.225كركاش وةررك لش كركة  ا صارن ش الاتةقق  )هفاشن  سيته. لشل  الشركة  امع هدق   

الحارر  اموةدة  لققك  موا الى كرركةترن التنبُ  الااقشة  بنل نها ا سصا القنبفرر  الاحة دح. صحتمظ الشرركة  امع بنلادق  

هقةشر د  ر وهكي ش. يمرتحا ةرةاد القك  موا نقى  امر  و مرنو ةرةشي  هتمرن ي  بادق  ياتا   364.775الاتدقش   ةرا 

% لش يرني  لتكح القك  موا. صك صحةية المتكح 25% هت و رررا الادق    يمرررةد الادق  الاتدقش ال ض ياتا يمرررد  15يمرررد   

 ك لتى صنريخ المةاد.وكرك بُة ذل 3وكرك هت صنريخ المحب   8ام لى لقمنيةح نقى   ا القك  بر 
 

ُرةيتن نقى لتكح القك  التش صك باشودررن صارةيرة لتكح القك   2019وةتشبك    22لش   ،  رنهر  الشرررركةر  امع  و سصةرا بتش ة  ص

، يمرةد القك  نقى وربُ    2021. انتدنران هت ةرة   2020   2019لمرةتةت ه  اإلنمنش الاقنبا هت ةرةاد ام مرنو لقمرةشاش 

ن صفمةض  نهش الكب  نقى القك  موا الى   170و مرنو ةرةشي  بادق   % هت الاُةل 2.55هقةشر د  ر وهكي ش. صك ويفرن

 %.2.90المنبا   ةرا  
 

 ار القك  هفاشر بك ت نقى امةرك الامتحشذ نقةرن. صك صصنة  وزش هت القك  بنةتفةاع هُةل هدندل  المنيةح.
 

  



  ش.م.ع.ع تصاالتالعُمانية لالالشركة 

 )غير مدققة(  2022سبتمبر  30 -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 
 قروض )تابع(  . 9

 

  ك   و كى وشيق  اموا
 

هقةشر    33.2 –  2021هقةشر لاير نانيشه )  11.5هقةشر د  ر وهكي ش )  29.8هتش    بك رةة همرتحا  ةرا   ايتانيش ك   
ُرةاش روةررررارنلةر . ار القك  غةك    ايتتفهقةشر لاير نارنيشه هت    12.6د  ر وهكي شه ) بة ش بصك  صاشيرا كرررركاش ه

ن   ة صك اةتفةاه2.28هفاشر. يحاا التمرةا لنيةح باُةل   ل لش الشكاي  التنلة :% ةةشين
 

هقةشر د  ر  9.6  –  2021]هقةشر لاير نانيشه   3.3هقةشر د  ر وهكي ش )  8.5وه الشركيح  ام لى بك رةة همرتحا  ةرا  
 .2018يمتحا المةاد نقى و منو يا  ةةشي  صدةو هت يشلادك هقةشر لاير نانيشه[  3.7وهكي ش )

 

هقةشر د  ر  8.7  –  2021]هقةشر لاير نانيشه   2.4ةشر د  ر وهكي ش )هق  6.2اه الشركيح  التنية  بك رةة همرتحا  ةرا  
 .2019يمتحا المةاد نقى و منو يا  ةةشي  صدةو هت هنيش هقةشر لاير نانيشه[  3.3وهكي ش )

 

هقةشر    14.9 –  2021]هقةشر لاير نانيشه    5.8هقةشر د  ر وهكي ش )  15.1اه الشررركيح  التنلت  بك رررةة همرررتحا  ةرا 
 . 2019يمتحا المةاد نقى و منو يا  ةةشي  صدةو هت هنيش هقةشر لاير نانيشه[  5.6وهكي ش )د  ر 
 

 ةةةاش
 

 يتك ادراا المةةاش الااةرح بنلة  ر امهكي ش ،   ش هةرو  لش بشر   ايكلةةا  صت شر هت الشكاي  التنلة : 
 

ن. ار المةةاش همتحق  المةاد لش  5.63هقةشر د  ر وهكي ش باُةل لنيةح  ةرا    600ةةشاش بادق     5.5ككيح    وه  % ةةشين
المنيةح المُقش لقمةة  ش  2023ةة    القةا  الُندل  لقمةة  ش  6.05. هُةل  ن.   31هقةشر د  ر وهكي ش )  596% ةةشين

 هقةشر د  ر وهكي شه.  624:  2021ديمادك 
 

ن. ار المةةاش همتحق  المةاد لش  6.63هقةشر د  ر وهكي ش باُةل لنيةح  ةرا    900ةةشاش بادق     10ككيح    اه  % ةةشين
  31هقةشر د  ر وهكي ش )  873%. صقةر القةا  الُندل  لقمةة بادق  7.09. ار هُةل المنيةح المُقش لقمةة  ش 2028ةة   

 هقةشر د  ر وهكي شه.  905.4:  2021ديمادك 
 

 المةةاش هفاشي  بك ت نقى امةرك التش صك ا ةتحشاذ نقةرن لش هفاشن  سيت   ش هفاشي  بشاةن  الشكة  امع. اه 
 

المةةاش ونتا يقةنا بةنشن نقى الشك و  امل نع   هفاشنتشهةن ا  ننه  لشكاش    وكع، ووقق  الشكة   2022وةتشبك    4لش  
هقةشر د  ر وهكي ش   142.9  بقةا    نه  الشكة  بشكاش اوانلش الادق  امةنةش ،  لقنكع الشاردح لش ه ةكح الاُقشهنش.  لقنن  

 81.3هقةشر د  ر وهكي ش )  211.079  بقةا    2023هقةشر لاير نانيشه هت المةةاش الامتحق  الةل  لش ننع    55.03)
 . 2028هقةشر لاير نانيشه هت المةةاش الامتحق  الةل  لش ننع 

 
 م.ع.ك.ع.ككة  ا صان ش الاتةقق  

 

  تل المتكح ،  نه  الشكة  بان يقش:
 

 هقةشر لاير نانيشه  يتفات ذلك:  202.7  –  2021ديمادك  31هقةشر لاير نانيش ) 94.2ةحب  ك   بادق   •

وهكي ش ) 85  هدق  - ديةنر ةشيتش  30.397   لاير نانيشههقةشر    31.7هقةشر د  ر  هقةشر لاير   37.04)  هقةشر 
 هقةشر د  ر وهكي ش.  330نانيشه هت صمرةا ايتانيش هتفةد بادق  

  226.850هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا  ك  وةية وشيا اموا بادق     13.2هقةشر د  ر وهكي ش )  35.29هدق    -
 هقةشر د  ر وهكي ش.

  129.718وةية وشيا اموا بادق   هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا  ك     12.3هقةشر د  ر وهكي ش )  32.68هدق    -
 هقةشر د  ر وهكي ش.

 

 هقةشر لاير نانيشه ،  يتفات ذلك:  340.3  –  2021ديمادك  31هقةشر لاير نانيش ) 37.7ةةاد  ك   بادق   •

)  30هدق    - وهكي ش  د  ر  بادق     11.3هقةشر  اموا  وشيا  صمرةا  هت  نانيشه  د  ر   200هقةشر لاير  هقةشر 
 وهكي ش.

هقةشر د  ر   200هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا وشيا اموا بادق     5.7هقةشر د  ر وهكي ش )  15.385هدق    -
 وهكي ش.

هقةشر د  ر   200هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا وشيا اموا بادق     4.5هقةشر د  ر وهكي ش )  12.132هدق    -
 وهكي ش.

هقةشر د  ر   200هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا وشيا اموا بقةا     4.0هقةشر د  ر وهكي ش )  10.80هدق    -
 وهكي ش. 

 

  ةت  ةةر )لةدشره لاةح  ت   و   صحاا التمرةتش الا ةشرح ونتا  نهش رب  باُةل  نب  لشن هُةل المنيةح بةت الدةشك لش ل
 وكرك و  لشن هُةل  اك الدةك الاكةزض. 
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 ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي 
 

 صتفات القك   وشيق  موا:
 

هقةشر لاير ةُشدض   2,955:  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )   552.66هقةشر لاير ةُشدض )   5.773هدق   ةرا ه1

هقةشر لاير    48.5هقةشر لاير ةُشدض )  480هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا هكابح  هشتكك  هدق     295بان يُندل هدق   

روس  هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا    34.928هقةشر لاير ةُشدض بان يُندل هدق     650:  2021ديمادك    31نانيشه )

 بة ش. ايتتفالانل الُنها ال ض يتك الحاشل نقةل هت 
 

هقكعةت إلنندح صاشيا   ايتتف، وبكه  ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي   اصمن ة  صُةيا )ا صمن ة ه ه   2020لش ةدتادك 

ا هت ذلك التنريخ  لتيهةت صاشيا اعنلش لتةتتانر الكوةانلش  الامتقدقش. صمرةتش الاكابح  القنيا  انتدنرن
 

 : ا صمن ة 
 

  4.880هقةشر لاير نانيشه يت شر هت    604.46هقةشر لاير ةُشدض )  6,000صتفات اوانلش صمرةا هكابح  موا بادق    •

  0.12هقةنر لاير ةُشدض )  1.120ه  وزش هقشع بنلة  ر امهكي ش بادق   نانيشهقةنر لاير    0.448هقةنر لاير ةُشدض )

هقةنر لاير نانيشه    0.35لاير ةُشدض )  هقةنر  3.48هقةنر لاير نانيشه إلنندح صاشيا صمرةا الاكابح  موا القنيك بادق   

  ر ةة لقنش بُض امغكا  التفنري  الفن   الامتقدقة .  
 

  813.393نانيشه يت شر هت  هقةشر لاير    100.74هقةشر لاير ةُشدض )  1,000صتفات صمرةا روةانل ننها هتفةد بادق    •

( هدق     81.94هقةشر لاير ةُشدض  بإوانلش  امهكي ش  بنلة  ر  هقشع  نانيشه  وزش  هقةشر لاير    186.607هقةشر لاير 

 هقةشر لاير نانيشه. 18.8ةُشدض )
 

يظا صمرةا الاكابح  هفاشر بش ا وزيش ب منل  هت الشكة   ر ت هت الشكة   بُض لاص الامن اةت الاؤةمةت لش 

  ا صاررن ش الاتةقق  المررُشدي   التةنسل نت بُض الُقشد  امر ررةح الاةية . باشوب اصمن ة  صاشيا الاكابح ، يا ت  كرركة

لشرركة  ا صاررن ش الاتةقق  المررُشدي  ور صُقت نت صشسيُنش وربنع و  صشسيُنش و كى يقةي  و  نةةة  لقامررن اةت كرركين   

   التزاهنصرن باشوب   ا ا صمن ة .   التزاع ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  ب نل
 

 صك التحشو لفزش هت القك  الاشتكك ونتا هت  تل نقة هقنيف  هُةل الكب .
 

هقةشر    2,250،   ُ  ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  نقى صمرةا هكابح   نيشض هشتكك بادق   2019 تل ننع   ه2

هقةشر   224هقةشر لاير ةُشدض بان يُندل هدق    2,247:  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  226.9لاير ةُشدض )

هت   نانيشه  وبكيا    ايتتفلاير  ننع  الة.  تل كرك  لاةح  التاةية  ه   ةنر  ننهةت  لاةح  ،  نه  ككة  2022بة ش 

 ا صان ش الاتةقق  المُشدي  وشانةن  بتمشي  و ا الادق  الامتحا  لقنن  صمن ة  صاشيا هكابح .

 

  تل المتكح بان يقش: ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  نه  

  480  هدق هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا هكابح  هشتكك    282.8هقةشر لاير ةُشدض )  2,800  هدق   صك ةحب •

ض صك الحاشل نقةل هت  هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا روس الانل الُنها ال  48.47هقةشر لاير ةُشدض )

 هفاشن  هت الدةشك.

هدق   ة • )  650ةاد  ةُشدض  ال  65.64هقةشر لاير  الُنها  الانل  روس  صمرةا  هت  نانيشه  صك  هقةشر لاير  ض 

 الحاشل نقةل هت هفاشن  هت الدةشك.

 التنيشض هقةشر لاير نانيشه هت صمرةا الاكابح  الاشتكك 227.24هقةشر لاير ةُشدض ) 2,250ةةاد هدق   •
 

 سيت امردر 
 

 اموا:صتفات القك   وشيق  
 

هقةشر د  ر   160  –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  60.42هقةشر د  ر وهكي ش )  160هدق   ةرا   •

هقةشر لاير نانيشه هت  ك  موا صك الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا   59.7وهكي ش بان يُندل هدق   

 . 2025المةاد لش ةة  

د  ر     كشش  –  2021ديمادك    31ر لاير نانيشه ) هقةش   37.76هقةشر د  ر وهكي ش )  100هدق   ةرا   •

 . 2027وبكيا  30صك الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا المةاد لش  ك  موا هت وهكي شه 
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 و ةك
 

 صتفات القك   وشيق  اموا:
 

هقةشر د  ر وهكي ش بان   90  –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  33.98هقةشر د  ر وهكي ش )  90ه هدق   ةرا  1

ديمادك   17هقةشر لاير نانيشه هت  ك  موا صك الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا المةاد لش    33.58يُندل هدق   

2024 . 
 

هقةشر د  ر وهكي ش بان   105 –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  39.65هقةشر د  ر وهكي ش )  105ه هدق   ةرا  2

  يشيةش  30هقةشر لاير نانيشه هت  ك  موا صك الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا المةاد لش    39.18يُندل هدق   

2023 . 
 

 

قةشر د  ر وهكي ش بان ه  150  –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  56.6هقةشر د  ر وهكي ش )  150ه هدق   ةرا  3

هقةشر لاير نانيشه هت صمرةتش ايتانية  هتفةدح صك الحاشل نقةرن هت بةك صفنرض  صمتحا المةاد   55.97يُندل هدق   

 . 2022ديمادك  17لش 
 

هقةشر د  ر وهكي ش بان   100 –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  37.76هقةشر د  ر وهكي ش )  100ه هدق   ةرا  4

يشلةش   31هقةشر لاير نانيشه هت  ك  موا صك الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا المةاد لش    37.3دل هدق   يُن

2023 . 
 

هقةشر د  ر وهكي ش بان   50  –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  18.88هقةشر د  ر وهكي ش )  50ه هدق   ةرا  5

ابكيا   14الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا المةاد لش    هقةشر لاير نانيشه هت  ك  موا صك  18.6يُندل هدق   

2024 . 
 

هقةشر د  ر وهكي ش بان   75  –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  25.49قةشر د  ر وهكي ش )ه  67.5ه هدق   ةرا  6

ابكيا    28  هقةشر لاير نانيشه هت  ك  موا صك الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا المةاد لش  27.98يُندل هدق   

2025 . 
 

هقةشر د  ر وهكي ش بان   125  –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  47.2هقةشر د  ر وهكي ش )  125ه هدق   ةرا  7

هنيش   3هقةشر لاير نانيشه هت  ك  موا صك الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا المةاد لش    46.65يُندل هدق   

2025 . 
 

هقةشر د  ر وهكي ش بان   100 –  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيشه )  37.76هقةشر د  ر وهكي ش )  100ه هدق   ةرا  8

 . 2024هنيش    25هقةشر لاير نانيشه ةقك  موا صك الحاشل نقةل هت بةك صفنرض  يمتحا المةاد لش    37.3يُندل هدق   
 

ش رب   نب  لشن هُةل  صحاا هُةل لنيةح هتصةك برنه  المُشدي   ككة  ا صان ش الاتةقق   ا التمرةتش هفاشي  بشاةن   

 القةدشر لتت   وكرك.
 

 التزامات أخرى غير متداولة   . 10

 هة ق   غير مدققة 

 

 سبتمبر  30

2022  

 ديمادك 31

2021 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  
    

 305,256  251,197 الااق   الُكبة  المُشدي  )راو  وديناه –الامتحا الى  سارح الانلة  

 169,798  160,059 وة  صكددض الامتحا لحةنسح  

 9,860  10,187  داي  ناتش 

 56,012  59,723 ه نليح يرني  الفةه 

 65,967  56,837 و كى 

 538,003  606,893 
 

، وبكه  ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  اصمن نن ه   سارح الانلة  بنلااق   الُكبة  المُشدي  لتيوةا ةةاد 2013 تل ةة   

ا هت  2021الاةلشننش الامتحق  لتى ةة    . يتك صمفةا الفزش  2021  يشيةش. يتك ةةاد   ا الادنل  نقى ةدُ  و منو انتدنرن

   عات "ذهك صفنري  داية   ور ةح داية  و كى".  الاتةا ل هت   ا امر ةح الةاية
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 الشالةهلاير نانيش لقمرك   0.100روس الانل )بقةا  اةاة  
 هة ق   غير مدققة 

 
 سبتمبر  30

2022 

 ديمادك 31 

2021 
 نةد امةرك  عدد األسهم 

 750,000,000  750,000,000 الااكع بل  الااةر  الاةلشع بنل نها 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  

 750,000  750,000 الااكع بل  الااةر  الاةلشع بنل نها 
 

 % هت وةرك الشكة  لش صنريخ التقكيك:  10لةان يقش همن اش الشكة  امع ال يت ياق شر يمد    صقا نت 
 

 2022  2021 

 
عدد األسهم 

 المملوكة

نةد امةرك  

 الااقشة  

 382,500,345  382,500,345 الشكة  الاتحةح لتصان ش الة لة  لتةتتانر  الاشنري  م ع ع
 

 

 ا لتةنوش القنيشيش

ن لقنيشر الشكةنش التفنري  الُمانيش لمة    ن 2019 لقن % هت رب  المة  لحمنا   ا ا لتةنوش لتى  10  يمد   ، صفاص ةةشين

 .   ا ا لتةنوش غةك  نبا لقتشسي . لةل افاشن ةا  روس الانل الاةلشع لق ياد  ر ةةا الاتكاةك يمن ض نقى ام ا  قل

   بإيقنف التحشيا.افاشنور ا لتةنوش يمن ض  قل روس الانل الاةلشع، لقة  نه  ال
 

 ا لتةنوش ا  تةنرض 

لقكار هفقس اإلدارح ر ك   ن  الشكة  امع يمد   5/2000ش/16 لقن الى التةنوش 10، لشل   المةشي   % هت  نلش وربنلرن 

ا مر ا لتةنوش يُندل يا  راس الانل   ا تةنرض  نبا لقتشسي  لتى يمن ض يا  روس الانل الاةلشع الفنص بنل ةنر. يظكن

 بإيقنف التحشيا.   افاشن  نقى ام ا، لقة  نه  الافاشن الاةلشع لق
 

 همن ا  روةانلة   

عات   2004صةرا الزيندح لش صقةةك صك ةص الشكة  امع التنب  نقى الادنل  الاةلشن  الى  ةئ  صةظةك ا صان ش لش ةة   

  لقشن الاق ة  ةامن ا  روةانلة  غةك  نبق  لقتشسي .
  

 التةنوش روس الانل

ةا  الُندل  التش صزية نت الادق  الاةلشع هقنبا صك ةص الرنص  الاحاشل ،  ال ض    ا ا لتةنوش غةك  نبا لقتشسي   ياتا الق

 . 2019لش لدكايك  ايترى
 

 التةنوش صحشيا الُاتش اموةدة  

 ياتا   ا ا لتةنوش بش ا ريةمش  منيك صحشيا الُاتش اموةدة  الةنصف  هت هفاشن  سيت. 
 

 2021  -صشسيُنش وربنع 

صشسي    2022هنرس    27الاةُقةح بتنريخ    2021ديمادك    31الُاشهة  المةشي  لقامن اةت لقمة  الاةترة  لش  انتاةش الفاُة   

 بةم  ل ا ةركه. 55 - 2020) 2021بةم  ل ا ةرك لمة   55وربنع يقةي  بشا   
 

 إيرادات استثمار  .  12

 سبتمبر 30تسعة أشهر المنتهية في  ال سبتمبر 30ثالثة أشهر المنتهية في ال 

 غير مدققة 

  2022 2021 2022 2021 

 ول  لاير نانيش ألف لاير عماني  ول  لاير نانيش ألف لاير عماني  

رب /) منرحه هت اةتتانر لش و ران هنلة  

 1,727 5,940 (1,112) 4,006 بنلقةا  الُندل  هت  تل امربنع و  الفمنيك 

 680 935 245 124 ايكاداش صشسيُنش

 4,130 (867) 6,875 2,407 
 

 )مصاريف(/إيرادات أخرى .  13
 

هقةشر ديةنر ورديشه ةافاص اعنلش هُتكف بل هت  دا ككة     11.70هقةشر لاير نانيش )  6.285هدق       ا الدةةيتفات  

 ا صان ش لش امردر.  ننع لةان يتُقا بنصمن ة  التقنعش / التمشي  ه   ةئ  صةظةك بةت
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 نقى الاتشةط الاكو  لُةد امةرك القنيا   تل المتكح نقى الةحش التنلش:   يتك التمنا ربحة  المرك امةنةة   الافمف  بةنشن 

 

 

  30ثالثة أشهر المنتهية في ال

 سبتمبر 30تسعة أشهر المنتهية في  ال سبتمبر

  2022 2021 2022 2021 

 ول  لاير نانيش ألف لاير عماني  ول  لاير نانيش ألف لاير عماني  

 غير مدققة 

 48,934 49,805 16,502 15,202 الاةمشا الى الامن اةت رب  المتكح 

 ةرك سهم ةرك سهم 

الاتشةط الاكو  لُةد امةرك الاندرح القنيا  

  تل المتكح

 

750,000,000 

 

750,000,000 

 

750,000,000 

 

750,000,000 

     

 لاير نانيش  لاير عماني لاير نانيش  لاير عماني 

     

 0.065 0.066 0.022 0.020 امةنةة   الافمف   –ربحة  المرك 
 

 معلومات القطاعات .  15

 ككةنصرن التنبُ  لش  ننع ونانل  الة يتاتا لش ا صان ش  الفةهنش الاتُقق  برن. باكف الةظك نت امع  صُاا الشكة   

 د ل. يش ا   ا وةنس القننننش الفصكالة .   8هت  تل هفاشن  سيت لش  امع ناقةنصرن لش ةقنة  نانر، صُاا الشكة 

اةتةندان الى هُنيةك اإللانع،  نه  الافاشن  بتحةية ناقةنش ا صان ش الفن   برن لش نانر  ال شي   امردر  المشدار  

 ةيةنس لإللانع نت هُقشهنش القننننش.  المُشدي   الُكان  الدحكيت

  



30 September 2022 
 

OMAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY SAOG 

   الشركة العُمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

 

COMPANY NAME 

 

 
 

 

 معلومات القطاع ) تابع( . 15
 )غير مدققة(  2022سبتمبر  30 
 المجموع  أخرى   السعودية  البحرين   العراق   السودان  األردن  الكويت  عمان  

 
 ألف  
 عماني لاير

 ألف   
 عماني لاير

 ألف   
 عماني لاير

 ألف   
 عماني لاير

 ألف   
 عماني لاير

 ألف   
 عماني لاير

 ألف   
 عماني لاير

 ألف   
 عماني لاير

 ألف   
 عماني لاير

                  
 1,756,148  21,211  581,025  41,673  224,427  126,176  137,949  237,248  386,439 ه ه  هك ر الش  بل  بةنينش  اكتكاةنش ) :اتإيرادات القطاع

 225,394  70  89,378  8,813  1,968  1,693  5,989  80,560  36,923 ه نةة يقن  سهةة  هحةدحايكاداش هتنوكح ) إيرادات القطاعات:

                  

 305,543  2,939  71,972  4,474  21,208  67,298  24,883  50,999  61,770 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب   

 6,639  58  704  97  6  1,248  1,255  1,518  1,753 لشاية  ايكاداش

 495  -  -  -  -  -  -  495  - رب  هت هُنهق  بة   انندح اةتئفنر

 (67,987)  (30)  (41,321)  (718)  (16,620)  (218)  (6,924)  (700)  (1,456) ص نلة  صاشيا 

 (19,923)  (78)  -  -  (2,868)  (2,717)  (5,911)  -  (8,349) هانري  عكيد  الة ا

 53,718  52,312  13,303  65,611  1,726  3,853  31,355  2,889  224,767 

                  بةشد غةك هشسن :

 6,875                 ايكاداش اةتتانر

 3,723                 لا  لش يتنيج ككةنش كقةق   هشك ع هشتكك

 (40,300)                 )بان لش ذلك عكيد  الة ا غةك الاشسن   ص نلة  التاشيا بنلانلش بُة ا ةتدُندهو كى 

 195,065                 ربح الفترة 

 

                 

 7,056,502  102,865  3,245,177  124,576  1,013,978  87,280  609,813  914,209  958,604 أصول القطاعات بما في ذلك الشهرة الموزعة

 178,790  77  67,786  14,754  5,597  2,298  11,866  12,879  63,533 ا ةتفةاع و ا لا 

                  بةشد غةك هشسن :

 74,964                 لش و ران هنلة  بنلقةا  الُندل  هت  تل امربنع و  الفمنيك اةتتانر

 23,603                 و ران هنلة  بنلقةا  الُندل  هت  تل اإليكاداش الشنهق  ام كى اةتتانر لش

 1,000                 و ران هنلة  بنلت قم  الانميح  اةتتانر لش

 146,765                 لش ككةنش كقةق   هشك ع هشتكك اةتتانر

 231,120                 نلانلش بُة ا ةتدُنداشهو كى )ب

 7,712,744                 األصول الموحدة

 

                 

 2,260,289  87,744  1,201,037  32,788  215,294  40,310  150,627  167,260  365,229 التزامات القطاعات

 189,454  47  63,366  14,847  3,546  990  14,170  21,139  71,349 التزامات إيجار )متداولة وغير متداولة( 

 1,023,242  -  601,194  -  297,443  -  98,189  -  26,416 قروض

 462,994  188,399  262,986  41,300  516,283  47,635  1,865,597  87,791  3,472,985 

                  بنود غير موزعة: 

 1,508,357                  ك  

 (62,976)                 نلانلش بُة ا ةتدُنداشه)بو كى 

 4,918,366                 مات الموحدة االلتزا

 2,794,378                 صافي األصول الموحدة 

 

                 

 184,139  16,830  42,308  1,154  16,555  18,397  8,659  12,875  67,361 يمقنش روةانلة  هت دةح  تل المتكح

 2,802                 )بنلانلش بُة ا ةتدُنداشه غةك هشسن  

 186,941                 الي النفقات الرأسمالية إجم

 

                 

 369,023  4,338  138,192  9,392  62,186  2,434  32,303  61,455  58,723 اةترتك  اومنش

 43,974  23  14,229  2,847  4,524  327  1,323  5,782  14,919 اومنش و شل لا ا ةتفةاع 

 (378)                 غةك هشسن   

   412,617                 إجمالي االستهالك واإلطفاء  
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 )غةك هة ق ه 2021ةدتادك  30 
 الافاشع  و كى   المُشدي   الدحكيت   الُكان   المشدار   امردر   ال شي  نانر  

 
 ول  

 لاير نانيش 
 ول  

  لاير نانيش 

 ول  
لاير  
  نانيش

 ول  
لاير  
  نانيش

 ول  
  لاير نانيش 

 ول  
لاير  
  نانيش

 ول  
  لاير نانيش 

 ول  
  لاير نانيش 

 ول  
 لاير نانيش 

                 

                 
 1,632,631  37,276  525,188  39,003  213,760  89,829  134,631  227,417 365,527 هه  هك ر الش  بل  بةنينش  اكتكاةنش ) إيرادات القطاعات:

 169,582  126  57,528  8,768  1,312  724  5,246  64,512 31,366 هنةة يقن  سهةة  هحةدحهتنوكح ) شايكادا إيرادات القطاعات:

                 

 272,824  11,321  49,686  4,514  29,785  32,326  35,074  47,111 63,007 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  

 5,220  9  98  68  57  707  753  1,588 1,940 ايكاداش لشاية

 783  -  -  -  -  -  -  783 - الكب  هت هُنهق  بة   انندح اةتئفنر 

 (62,078)  (49)  (36,908)  (793)  (13,817)  (1,119)  (7,033)  (633) (1,726) ص نلة  صاشيا

 (28,585)  (7)  -  -  (6,564)  (4,771)  (8,704)  - (8,539) هانري  عكيد  الة ا

 54,682 48,849  20,090  27,143  9,461  3,789  12,876  11,274  188,164 

                 بةشد غةك هشسن : 

 2,407                ايكاداش اةتتانر

 3,310                لا  لش يتنيج ككةنش كقةق   هشك ع هشتكك 

و كى )هتفاة  عكيد  د ا غةك هشسن   ص نلة  صاشيا بنلانلش 
 (25,821)                بُة ا ةتدُنده 

 168,060                ربح الفترة

 

                

 6,956,652  111,403  3,078,457  123,639  1,010,308  39,959  627,175  987,339 978,372 أصول القطاعات بما في ذلك الشهرة الموزعة

 209,399  110  123,830  13,476  32,243  670  3,625  11,800 23,645 و ا لا ا ةتفةاع

                 بةشد غةك هشسن : 

 45,322                اةتتانر لش و ران هنلة  بنلقةا  الُندل  هت  تل امربنع و  الفمنيك 

اةتتانر لش و ران هنلة  بنلقةا  الُندل  هت  تل اإليكاداش الشنهق  
 22,228                ام كى

 1,000                اةتتانر لش و ران هنلة  بنلت قم  الانميح 

 114,375                اةتتانر لش ككةنش كقةق   هشك ع هشتكك 

 284,098                و كى )بنلانلش بُة ا ةتدُنداشه 

 7,633,074                األصول الموحدة 

 

                

 2,155,749  94,903  1,101,129  36,057  224,840  45,636  199,329  192,338 261,517 التزامات القطاعات

 235,364  70  143,142  13,578  30,286  468  4,153  19,716 23,951 التزاهنش ايفنر )هتةا ل   غةك هتةا ل ه

 976,559  -  584,742  -  309,951  -  59,899  - 21,967  ك   

 307,435 212,054  263,381  46,104  565,077  49,635  1,829,013  94,973  3,367,672 

                 بةشد غةك هشسن : 

 1,567,897                 ك   

 (62,421)                و كى )بنلانلش بُة ا ةتدُنداشه 

 4,873,148                االلتزامات الموحدة 

 2,759,926                صافي األصول الموحدة 

 

                

 288,468  17,616  32,981  8,593  78,857  10,079  77,972  20,831 41,539 يمقنش روةانلة  هت دةح  تل المتكح 

 2,690                غةك هشسن  )بنلانلش بُة ا ةتدُنداشه

 291,158                إجمالي النفقات الرأسمالية

 

                

 383,828  3,994  146,252  9,189  58,382  3,109  31,685  57,037 74,180 اةترتك  اومنش 

 60,056  68  35,537  2,694  6,293  126  3,433  5,993 5,912 اومنش و شل لا ا ةتفةاع

 (468)                غةك هشسن   

 443,416                إجمالي االستهالك واإلطفاء 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة .     16
  

وبكه  الافاشن  هُنهتش ه  ووكاف ذاش نت   بشرك و هُتاةح هت  دا اإلدارح. لةان يقش الاُنهتش  امر رةح ه  اموكاف   
 )بنإلعنل  الى صقك الاما  نةرن لش ايفنلنش و كىه:ذاش نت   

 

 المعامالت

 تسعة أشهر المنتهية في ال 

 سبتمبر )غير مدققة( 30 

  2022  2021 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  
    

 8,827  9,871 ايكاداش

 6,311  7,259 ص قم  هدةُنش

 94  23 ككاش هاتق نش  آ ش  هُةاش  
       

 مكافأة اإلدارة العليا

 تسعة أشهر المنتهية في ال 

 سبتمبر )غير مدققة( 30 

  2022  2021 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  
    

 1,271  1,729 ر اصب  هزاين و كى  اةكح اموا لقاشظمةت 

 92  82 ه نليح يرني  الفةه  
 

 األرصدة

 
 هة ق   غير مدققة

 

 سبتمبر  30

2022  

 ديمادك 31

2021 

 
 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني 

    

 2,632  3,628 ذهك صفنري  هةية  

 58  8,136 ذهك صفنري  داية  
 

 التزامات ومطلوبات محتملة .  17

 هة ق   غير مدققة 

 
 سبتمبر  30

2022 

 ديمادك 31 

2021 

 ول  لاير نانيش  ألف لاير عماني  

    

 150,105  196,340 التزاهنش روةانلة 

 2,609  1,117 روةانل غةك همتةنى لش ككةنش همتتاك لةرن 

 114,841  92,695  ايتانر ننبنش عانر 
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 التزامات ومطلوبات محتملة )تابع( .  17
   

 لش ةقنة  نانر اإلصن ح

ن هت  ةئ  صةظةك ا صان ش يشع  اه نية  صندةا    2020صقق  الشكة   تل المة  الانلة    نقى لئنش هُةة  هت ايكاداش   اإلصن ح ننبن
، ونلد  الرةئ  بةل  اصن ح نقى   ا اإليكاداش    2020نتدنران هت ننع  االدة  بنلفاق . ه  صشعة  ور   ا الدةشد هُمنح هت لا اإلصن ح  

اإلدارح   . بةنشن نقى الكوض القنيشيش  صممةك امل نع ذاش الاق  لشك و صك ةص الشكة  امع، صُتقة2019الى    2013لقمتكاش هت  
 ور هدق  اإلصن ح اإلعنلش غةك همتحا الةل . 

 عكايب الة ا لش الُكان  

، 2016هت الرةئ  الُنه  لقفكايب الُكا ة . لش يشلادك    2010الى    2004  هت  صقق  و ةك هننلدنش عكيد  د ا اعنلة  نت المةشاش
الة ا اإلعنلة  التش    يد نقى عك   انتكاعرنصمن ة  ه   سارح الانلة  الُكا ة   لاق  باشودرن نقى الحا لش صقةيك  اوبكه  و ةك  

  نقى  انتكاعرن هقةشر لاير نانيشه   ةه     74.2هقةشر د  ر وهكي ش )  196صننلب برن الرةئ  الُنه  لقفكايب الُكا ة   بادق   
 .الفكيدة   الاننلد

 

هقةشر   88.8، و ةرش لفة  النُشر بنلرةئ  الُنه  لقفكايب الُكا ة   كار ن بتفمةض هدق  الاننلد  الى  2019وةتشبك    15لش  
هح ا     وهنعالقكار    اكا  نقى   نتا    ةنر  لرةئ  الُنه  لقفكايب الُكا ة ا  صاقكهقةشر لاير نانيشه.    33.6د  ر وهكي ش ) 
ن هت  كار لفة  النُشر.  15التاةةز  تل   الرةئ  الُنه   ايقف  لتكح النُت  لك صتققى و ةك وض ا ننر هت هح ا  الةقض و  هت    يشهن

ن الى هح ا  الةقض لتشوةل    لقفكايب الُكا ة  إلرةنل   ا ة الرةئ  الُنه  لقفكايب الُكبشير النُت لش القكار.  ةه  و ةك التانةن
 ،  كرش هح ا  الةقض ل ارن لانل  ككة  و ةك   ش ل ك يرنيش.2022يشيةش  29.  بتنريخ يتظنر الكدنهق  القفة    ش ب

 

و ةك هننلد بقةا       صقق   الُنه  لقفكايب هقةشر لاير نانيشه هت    7.3هقةشر د  ر وهكي ش )  19.3عكيد  د ا اعنلة   الرةئ  
ننع    الُكا ة  لش2020هنرس    9بتنريخ    2011نت  و ةك  2020هنرس    12  .  هننلدا،  ةه   نقى  الة ا    نتكاعنصرن  عكيد  

صفف     ا الاننلد  الفكيدة  اإلعنلة   ار  .  2020هنرس    15  بتنريخ  الرةئ  الُنه  لقفكايب الُكا ة اإلعنلة ،  التش رلفترن  
. صُتقة و ةك ور لةيرن هفاانش ةنلة  لقشلنش بر ا ا لتزاع، اذا قفكايب الُكا ة بنلرةئ  الُنه  لوهنع لفة  النُشر  اآلر لتةتئةنف  

 يشي. 
 

 امردر –ككة  بةت 
 
 

 كار  ندر نت هفقس الشسراش   همتفقصا صان ش  ننبنن صفات     ننع  ، و ةرش  ةئ  صةظةك2022 تل الكب  ام ل هت ننع   هو
قةة  الفةا الفنهس  إلد نل ص  ورنش التشصةا  رغد  ايتنالش الااق   امردية  الرنكاة  يرةف الى ا تع  ننع ا صان ش  صُزيز  

، اإليكاداش   باشنرة ، صك ابكاع اصمن ة  صمشي  ه  الح شه   عُ  لةان لقةزاننش الاتُقق   2022لش ةدتادك  لش امردر.  وشه    5)
،  الق  2022وةتشبك    4هت بةت وهشر و كى. لش    الفةا الفنهس وهةش الُاك اإليتنوش لقتكا ةص الحنلة ،  ودش الى هة  صك ةص  

التنريخ و دح  ا صمن ة  ةنري  الامُشل.    ةئ  صةظةك  ننع ا صان ش ا هت ذلك  نقى الشك و الامدق   صمن ة  التمشي   انتدنرن
 ن يقش:ةا ش صمن ةا ا صمن ة   

 

لةان يتُقا بحمنا   2020الى    2000هت    لقمةشاشصمشي  واة  الادنل  الاتةنسع نقةرن بةت  ةئ  صةظةك  ننع ا صان ش  الاشصقةت    -
 لا  اإليكاداش  رلض واة  القفنين القنيشية  ذاش الاق  هت الاح ا .

اعنلة  لتاد  ينن نن هحنيةنا،  بنلتنلش، يفب ور صاد  ةةشاش    10 التكا ةص المكدي  لاةح  التكددض  صاةية  تلةنش النة     -
ن ه  اه نية  التاةية لاةح    25 تلة  التك ةص اإلوانلة    ةةشاش هت   3ةةشاش و كى بةنشن نقى هُةنر هحةد ةةتك صقةةال بُة    5ننهن
 صنريخ صش ة  اصمن ة  التمشي . 

  25هةفن  كصز ل ا هشصا، لاةح    100ه، ه   الفةا الفنهس)هةفن  كصز    3500هة  صكا ةص النة  التكددض لقاشصا لش يننن    -
ن، ه  التزاع الاشصقةت بنلدةش لش اإلوتن لش غفشر   ا،  صصنة     18ننهن ةةشاش هت   4٪ هت الم نر  تل لتكح   صتفن س  50كركن

 .التكددض صنريخ هة  النة  
نةن ك  هقةشر لاير نانيشه ةمةاد ةنها  يرنيش لفاة     45.27هقةشر ديةنر ورديش )  85صةص ا صمن ة  نقى دل  هدق  اوانلش  ةرا    -

الا ةشر    ل ا نةاك هت الدةةالا ةشر ونتا. ار اإلدارح باةد صفاةص اوانلش هدق  التمشي  نقى وةنس القةك الُندل  الةمدة     الدةة
ق  الاتةنسع نقةل )راو  ايفنع ،  نه  اإلدارح بتقةةك ويل صك صمفةا هفاص ةنٍف لتمشي  الاد2022ةدتادك    30   ةان لشونتا.  

 ه. 13
 

هقةشر   27.165  -  2021ديمادك    31هقةشر لاير نانيش )  27.871قفنية  بادق   الةنن ى  الاةنى نقةل لش  ال   ش  بةتار ككة    ها
 لش  نل  ككة  بةت. ةنن ض، صتش   الافاشن  ور ص شر يتةف    ا الالشكة  لاير نانيشه. اةتةندنا الى صقكيك هحنهش
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 التزامات ومطلوبات محتملة )تابع(  . 17
 

 ال شي   -ككة  ا صان ش الاتةقق  
 

  ا صان ش الاتةقق  لش ال شي  هت  دا  سارح ا صان ش هة   ورنش صشصةا  الامك ع  نقى  ك نبةوزش هت التُكيم  ال  بننلصك ا
لش ك ا   هحتاق ، لإر الافاشن  لةيرن و شل  نقةل.  2017هت  دا هح ا  التاةةز ال شيتة  لش وبكيا    2011يشلةش    26  صنريخ

 .درو  لانل  الافاشن و ل ،  ةر ل ك 2022. لش ةدتادك  ك نبة  الامةدحاةتكداد لنيض التُكل  ال
 
 

 ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  

عكيد  ا ةتقننع هت  ةئ  الزةنح  الفكيد   الفانرك نت هدق  اعنلش بقةا     ربشو  ا صان ش الاتةقق  المُشدي اةتقا  ككة   
. وُة  2021الى   2015لألنشاع هت   ا ةتقننعهقةشر لاير نانيشه لدُض بةشد عكيد   22.411)هقةشر لاير ةُشدض  221.9

القفنر ذاش الاق . صُتقة ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  ور يتةف     وهنع  الكبطككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  نقى   ا  
ةت شر لانلحرن د ر وض صي ةك هنلش هندض لةل ور ككة  ا صان ش الاتةقق  المُشدي  لةيرن هفاانش ةنلة  لتصنة    النُشرصقك  

   ا الادنل .
 

دةنشن نقى الاُقشهنش ل.  الافتا    القفنية   فرنشش بُض البنإلعنل  الى ذلك، صك رل  دنن ى  فنية  هت  دا الافاشن   عة ن ل 
صي ةك ةقدش   ةنن ضالاتنل  لنلةنن  ياني  الامتشنريت القنيشيةةت، صكى ادارح الافاشن  ويل هت غةك الاحتاا ور ي شر لةتنيج   ا ال

 وش كض نقى الاكةز الانلش الاشلة و  امداش الاشلة لقافاشن . 
 

 األدوات المالية  . 18

 فئات األصول وااللتزامات المالية  18.1

يا ت صاةة  القةك الةلتكي  لأل شل  ا لتزاهنش الانلة  لقافاشن  ةان  ش هما  نةرن لش بةنر الاكةز الانلش الاشلة الاكلقش 
 الافتاك نقى الةحش التنلش:

  
 

 بالتكلفة
 المطفأة

بالقيمة العادلة من  
خالل األرباح أو  

 الخسائر

العادلة من بالقيمة  
خالل اإليرادات  
 الشاملة األخرى 

 ألف لاير عماني   ألف لاير عماني   ألف لاير عماني  
      )غير مدققة( 2022سبتمبر   30

 -  -  421,902 يقة  ور ةح لةى الدةشك
 -  -  912,582 ذهك صفنري  هةية   ور ةح هةية  و كى 

 23,603  74,964  1,000 اةتتانر لش و ران هنلة  
 1,335,484  74,964  23,603 

      )مدققة( 2021ديسمبر   31
 -  -  390,214 يقة  ور ةح لةى الدةشك

 -  -  779,761 ذهك صفنري  هةية   ور ةح هةية  و كى 
 22,438  68,851  1,000 اةتتانر لش و ران هنلة  

 1,170,975  68,851  22,438 
 

  الانميح". بنلت قم يتك صاةة  ةنل  ا لتزاهنش الانلة  ةاةرو  "
 

 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 18.2

 

ن لتمقما يدةت الفة ل التنلش ام شل الانلة  التش يتك  ةنةرن بنلقةا  الُندل  لش بةنر الاكةز الانلش   الاشلة الاكلقش الافتاك  لقن

همتشينش اةتةندنا الى و اة  الاة تش الامتفةه  لش     القةا  الُندل . ياة    ا التمقما ام شل  ا لتزاهنش الانلة  الى  ت 

  ةنس القةا  الُندل  لأل شل  ا لتزاهنش الانلة . يتفات صمقما القةا  الُندل  الامتشينش التنلة :  

 : امةُنر الاُقة  )غةك الاُةل ه لش وةشان يشن  لأل شل و  ا لتزاهنش الاتننبق ؛   1الامتشى 

الاقحشظ  لأل ا و  ا لتزاع ةشاش بش ا هدنكك )هتا   1: هة تش بفتف امةُنر الاُقة  الاتفاة  لش الامتشى  2الامتشى  

 امةُنره و  غةك هدنكك )هتا الاشتق  هت امةُنره؛  

 ا لتزاهنش التش   صمتةة الى بةنينش ةشن هقحشظ  )الاة تش غةك الاقحشظ ه.   و: هة تش لأل شل 3 الامتشى
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 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة )تابع(  18.2

ا لتزاع الانلش اةتةندان الى وديى همتشى هت الاة تش الرنه  لقةنس يتك صحةية الامتشى ال ض يةةرا عاةل صاةة  ام ا و   

 القةا  الُندل . 
 

 )غير مدققة( 2022سبتمبر  30

 المجموع    3المستوى   2المستوى   1المستوى   

 
ألف لاير  

 عماني
 

ألف لاير  

 عماني
 

ألف لاير  

 عماني
 

ألف لاير  

 عماني

        أصول مالية بالقيمة العادلة: 

 74,964  33,446  33,853  7,665 اةتتانراش بنلقةا  الُندل  هت  تل امربنع و  الفمنيك 

 23,603  17,564  3,511  2,528 اةتتانراش بنلقةا  الُندل  هت  تل اإليكاداش الشنهق  ام كى

 98,567  51,010  37,364  10,193 هفاشع ام شل
 

 )مدققة( 2021ديسمبر  31
 

 الافاشع   3الامتشى   2الامتشى   1الامتشى  

 
ول  لاير  

 نانيش
 

ول  لاير  

 نانيش
 

ول  لاير  

 نانيش
 

ول  لاير  

 نانيش

        أصول مالية بالقيمة العادلة: 

 68,851  29,357  30,984  8,510 اةتتانراش بنلقةا  الُندل  هت  تل امربنع و  الفمنيك 
 22,438  17,355  3,339  1,744 اةتتانراش بنلقةا  الُندل  هت  تل اإليكاداش الشنهق  ام كى

 هفاشع ام شل

 

10,254  34,323  46,712  91,289 
 

 القياس بالقيمة العادلة

 بنلمة  المنبق . لك صتصةك وةنلةب  وكن التقةةك الامتفةه  لصك   ةنس القةا  الُندل  هقنري ن 
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 صافي )الخسائر( / األرباح النقدية  

.  يتةف  ل لك، لقة صك اإللانع نت  2016و د  ا تاند وارشري  وةشا المشدار يُنيش هت ارصمنع هُة ش التففك لش ةة   

بتنريخ   الفنري   القةنس  المشدار هت لةل  لةح  لقافاشن  لش وةشا  التنبُ   لقشكة   الانلش  الةقةي   الاكةز  الةتنيج  التةلقنش 

ن لقاُةنر الاحنةدش الة التقكيك الانلش. ار و ك  نلش )الفمنيكه / امربنع الةقةي  لقمتكح لةس هندينن نقى   29 لش ر ك  التقكيك  لقن

 الاُقشهنش الانلة  الاشلةح الاكلقة  الافتاكح. 
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ح يشع  الفة ل ودينا القةك الُندل  الاشود   المنلد  لألد اش الانلة  الاشتق  بنإلعنل  الى القةك ا ةاة  التش صك صحقةقرن لمب المتك

ا ةتحقنن. ار القةا  ا ةاة   ش  ةا  ام ا ذض الاق  و  المُك و  الاؤكك الاكوُش لألد اش الاشتق   صاتا امةنس لقةنس 

  الاشتقنش الانلة  التش صك  ةنةرن. صشةك القةك ا ةاة  الى لفك الاُنهتش القنيا  لش يرني  المتكح    صشةك الى التصةكاش لش  ةا

 الُندل  نقى وةنس بةنينش المشن الاقحشظ . لققةا هفنوك المشن و  هفنوك ا يتانر. يتك  ةنس ةنل  نقشد الاشتقنش  لقنن 
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 االستحقاق حتى فترةلالمبالغ االسمية وفقاً ل 

 

القيمة العادلة  

 الموجبة 

القيمة العادلة   

 السالبة

 

 القيمة االسمية 

 ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع )غير مدققة( 2022سبتمبر   30في 

      هشتقنش هحتمظ برن لقتحشو:

 448,473  -  14,824  الةحه هدند ش هُة ش المنيةح )صمتحا بُة ةة  

      

      )مدققة(  2021ديسمبر   31في 

      هشتقنش هحتمظ برن لقتحشو:

 474,835  14,544  - هدند ش هُة ش المنيةح )صمتحا بُة ةة   الةحه 

 

 19-تأثير فيروس كوفيد .  21

 

ا  تاندض لش ةقنة  نانر  لش واة  ويحنش الُنلك. صك اإللانع كرةش بةئ  ناا الافاشن  ايتُنكنن هُتة ن  ظركش بشادر التُنلش  

نت ا لتكاعنش الكيةمة  لشل الااندر الامتقدقة   الكيةمة  ام كى لقتقةيكاش التش  ة ص شر هكصدن  بافنوك وش كي  صتمدب  

انلة  الاشلةح المةشي  لقافاشن  لقمة   لش اوكاش صُةيتش هندي  نقى الاُقشهنش الانلة  الاشلةح الاكلقة  الافتاكح لش الدةنينش ال

   .2021ديمادك  31الاةترة  لش 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


