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 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 التأسيس واألنشطة 1

الشركة"( هي شركة مساهمة "أو  )"الشركة األم .م.ع.عالشركة العُمانية لالتصاالت ش 

ً لقانون الشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي   ُعمانية عامة مسجلة وفقا

لألوراق  يتم إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط  للشركة في الموالح، بمسقط سلطنة ُعمان. 

 المالية. 
 

ير خدمات االتصاالت في سلطنة األنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطو 

 ُعمان. 
 

تقدم الشركة وشركاته التابعة )"المجموعة"( إلى جانب شركاتها الشقيقة خدمات اإلتصاالت  

 دول أخرى. (9تسعة )في سلطنة عمان و 
 

 أساس اإلعداد 2

ً الموحدة للشركة األم والمختصرة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية   للمعيار  وفقا
 : "التقارير المالية المرحلية".34قم المحاسبي الدولي ر 
 

، الحظت المجموعة أن اقتصاد جمهورية السودان، التي تعمل بها شركات تابعة 2015في 

ً للمجموعة، قد يعاني من ارتفاع معدالت التضخم  إلى  استناداً . وذلك 2015من مطلع  اعتبارا

معدل التضخم التراكمي للثالث سنوات مؤشر المستوى العام لألسعار الذي يوضح أن 

 التقارير: 29رقم  المعيار المحاسبي الدوليأن في ذلك الوقت. غير  %100وز نسبة يتجا

ً عاني من ارتفاع معدالت التضخم ال يحدد معدالً ت التي في البيئات االقتصادية ةالمالي  مطقا

عرض البيانات  ة إعادةلتعريف ارتفاع التضخم، كما أنه ينص على أن تحديد توقيت ضرور

المالية بموجب هذا المعيار هي مسألة خاضعة لالجتهاد. وإضافة إلى ذلك، الحظت 

قبل صندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السودان  المجموعة أن التقرير الصادر من

للسودان  ، يشير إلى أن معدل التضخم التراكمي المتوقع للثالث سنوات القادمة2014لسنة 

سنة  في 29رقم  المعيار المحاسبي الدولي، وبالتالي فإن تطبيق %57يقارب  2017نة في س

ضمن نطاق ارتفاع معدل التضخم والخروج منه في غضون  قد يترتب عليه الدخول 2015

عدم وجود أساس  فترة قصيرة. واستناداً إلى األمور المذكورة أعاله، استنتجت المجموعة

في ذلك الوقت، ولكنها ستعمل على  29رقم  الحاسبي الدولي المعيارمحدد ونهائي لتطبيق 

 2017متابعة هذا األمر بشكل مستمر. وتشير معدالت تضخم أسعار االستهالك في سنة 

إلى صحة هذا التقييم، مما يدل على أن اقتصاد السودان لم يعد يعاني من  2018وخالل سنة 

غير  2018 ابريلبعد  شر األسعار العاممؤارتفاع معدالت التضخم. في الوقت الحالي، فإن 

المجموعة في إنتظار مؤشر  .2018لتحديد ، وفقاً ليقين معقول، اتجاه المؤشر في سنة  متاح

 لتحديد ذلك بيقين معقول. 2018سنة 
 

، وفي ظل  2017استحوذت الشركة العمانية لإلتصاالت على مجموعة زين خالل نوفمبر 

: 29ياس تأثير عدم تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم غياب معلومات كافية ، يتعذر ق

من تاريخ  اني من ارتفاع معدالت التضخمتعالتي  في البيئات االقتصادية ةالمالي التقارير

 استحواذها على مجموعة زين في البيانات المالية الموحدة.
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 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

ال تتضمن كافة المعلومات  للشركة األم والموحدة مختصرةالالمرحلية إن المعلومات المالية 

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي  واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقا

رأي اإلدارة، فقد تم تضمين كافة التسويات )التي تتكون من االستحقاقات المتكررة 

لعادل. إن نتائج الفترة المرحلية ال تعتبر االعتيادية( والتي تعتبر ضرورية للعرض ا

ديسمبر  31على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة التي تنتهي في  مؤشراً بالضرورة 

رقم  المعيار المحاسبي الدولي، بما في ذلك أثر األمر المبين أعاله فيما يتعلق بتطبيق 2018

المدققة  الموحدةلبيانات المالية . للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى ا29

  .2017ديسمبر  31واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في 
 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية
 الموحدة المرحلية المختصرةإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية 

              السنوية للسنة المنتهية في الموحدةلية تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات الما

                            معيار التقارير المالية الدولية غير أن المجموعة طبقت  .2017 ديسمبر 31

المالية الدولية  التقاريرومعيار : اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء 15 رقم

المعيار . وفقًا لما يتطلبه 2018يناير  1من  إعتباراً يسري ،  : األدوات المالية9 رقم

معيار التقارير المالية الدولية ، يتم اإلفصاح عن طبيعة وأثر تطبيق 34رقم  المحاسبي الدولي

. إن األحكام والتقديرات الهامة 3في إيضاح  9 ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 15 رقم

           معايير التقارير المالية الدولية رقميتطبيق  األخذ في االعتبارمع  3مفصح عنها في إيضاح 

  للمرة األولى. 15و 9
 

، ولكن ليس لها  2018والتفسيرات األخرى التي تطبق للمرة األولى في سنة التعديالت 

 تأثير على المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة.
 

 وشركات المجموعةة دعم مالي لشركات شقيق
تابعلة الشلركات ال للبعضالتزمت المجموعة بتوفير رأس المال العاملل واللدعم الملالي ا خلر 

تعللاني مللن عجللز فللي رأسللمالها العامللل ومللن ضللمن هللذه الشللركات شللركة االتصللاالت التللي 

 وبنلاءاً المتنقلة السعودية وشركة زيلن األردن وشلركة الخلاتم وشلركة زيلن جنلوب السلودان. 

طط األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الظروف أثر مادي سلبي في عمليلات على خ

 لمجموعة.ل التابعة شركاتهذه ال
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 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة 3

معلايير فيما يلي ملخص التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجلة تطبيلق 

 :15و 9 تقارير المالية الدولية رقميال
 

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

"اإليرادات الناتجة من العقود  15رقم معيار التقارير المالية الدولية طبقت المجموعة 

يناير  1تاريخ سريانه في من  اعتباراً ( 2016المبرمة مع العمالء )المعدل في أبريل 

( 5طريقة لتسجيل اإليرادات مكونة من ) 15رقم معيار التقارير المالية الدولية . يقدم 2018

في أنه يتعين على  15رقم لمعيار التقارير المالية الدولية خطوات. يتمثل المبدأ األساسي 

إلى العمالء بقيمة  ديمهاالموعود بتقالمنشأة قيد إيراداتها لتحديد تحويل السلع أو الخدمات 

معيار تعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع والخدمات. بموجب 

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

أو في  فقات النقديةالتد حجمال يؤثر في  15رقم معيار التقارير المالية الدولية إن تطبيق 

بين التدفقات النقدية فروق زمنية . إن التعديالت التي أجريت هي عبارة عن تحديد مراحلها

وعكسها ضمن  بيان المركز الماليفي تسجيل تلك الفروق واالعتراف المحاسبي مع 

 التغيرات في رأس المال العامل وبنود التدفقات النقدية األخرى.
 

لمبينة أدناه حيث نتج عن االعتراف باإليرادات الرئيسية والتغيرات حددت اإلدارة األمور ا

أثر في المعلومات المالية  15رقم  معيار التقارير المالية الدوليةالمحاسبية األخرى بموجب 

 للمجموعة.  الموحدة المرحلية المختصرة
 

 أجهزة الهاتف وخدمات االتصاالت
الت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع ا جل وعمالء تُسجل اإليرادات الناتجة من خدمات االتصا

الدفع المسبق عند تقديم الخدمات. عندما يقوم العميل بالدفع المسبق، على سبيل المثال الدفع 

المسبق اللتزامه المتوقع استحقاقه، يصبح لدى المجموعة التزام بموجب عقد. عندما تقوم 

يفاء التزام األداء، يصبح لدى المجموعة أصل المجموعة بتقديم الخدمة أواًل، من خالل است

لتزام بموجب إالناتج عن بيع رصيد مسبق الدفع كبموجب عقد. يتم تسجيل المبلغ المقبوض 

 وعندما يتم تسجيلها كإيرادات. ،الذي يستخدم فيه العميل الخدمة حتى ذلك الوقتعقد 
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 )تابع( ير الجديدةأثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعاي 3
 

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

 )تابع( 
 

تقدم المجموعة هواتف مدعومة لعمالئها إلى جانب خدمات االتصاالت المتنقلة، ويتطلب 

لة لكل التزام أداء من الشرکات تخصيص سعر المعام 15رقم معيار التقارير المالية الدولية 

. ونتج عن ذلك إعادة تخصيص جزء المعنيمحدد في العقد علی أساس سعر البيع المستقل 

من إيرادات المتاجرة إليرادات الخدمات والتي سبق تسجيلها فور إبرام العقد مع العميل 

وبالتالي نشأ أصل بموجب عقد يتضمن بعض البنود التي سبق عرضها كمدينين تجاريين 

دة مدينة أخرى. يمثل األصل بموجب عقد المستحق من العميل والذي ليس له صفة وأرص

استنادًا إلى األسعار الملحوظة. يتم تسجيل  المستقلةقانونية بعد.  ويتم تحديد أسعار البيع 

اإليرادات الناتجة من مبيعات األجهزة عند تسليم الجهاز للعميل. ويحدث ذلك عادة عند إبرام 

. أما األجهزة التي تباع منفصلة، يدفع العميل قيمتها بالكامل في مكان البيع. يتم العميل للعقد

االتصاالت الصوتية والرسائل وخدمات اإلنترنت المتضمنة في  تسجيل اإليرادات الناتجة من

 .خالل فترة العقد الخدمات عندما يتم تقديمحزم الباقات 
 

 حقوق الترقية 
رة لخدمات إضافية. ويتطلب ذلك من المجموعة أن تحدد تقدم المجموعة حقوق ترقية مبك

 أثراً طريقة المحاسبة، بما في ذلك ما إذا كان قد تم منح حق مادي للعميل وإذا كان لهذا الحق 

في سعر المعاملة وإذا كانت محاسبة تعديل العقد تنطبق أو إذا كانت المبالغ المتنازل عنها 

حق المادي هو خيار الحصول على سلع أو خدمات تمثل حافًزا إلبرام عقد جديد. إن ال

 . أداء منفصل إضافية بسعر ال يعكس سعر البيع المستقل للسلعة أو الخدمة ويعتبر التزام
 

 التوصيل رسوم
خلصت المجموعة إلى أن رسوم االتصال المحملة لتفعيل الخدمات سيتم تسجيلها على مدار 

علق باستيفاء هذا العقد عند بدء التعاقد أو خالل فترة العقد، غير أن رسوم االتصال التي تت

فترة قريبة من هذا التاريخ، فإنه سيتم تسجيل اإليرادات عند تقديم الخدمات )على سبيل 

 المثال، عند استيفاء التزامات األداء المحددة(.
 

 الخصومات الممنوحة بهدف االحتفاظ بالعمالء 
بالعميل منصوص عليها صراحة في العقد، فإن إذا لم تكن الخصومات المتعلقة باالحتفاظ 

الممارسة التجارية المتعارف عليها يمكن أن تعني أن العوض النقدي الثابت متغير في 

إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان الخصم  15رقم معيار التقارير المالية الدولية جوهره. يتطلب 

ذ حكًما وقد يؤثر في توقيت يمثل عوض نقدي متغير أم تعديل للعقد. ويتطلب ذلك اتخا

تقييم ما إذا كانت  15رقم معيار التقارير المالية الدولية االعتراف باإليرادات. يتطلب 

 العروض الترويجية للعمالء الحاليين هي تعديالت على عقود أو معامالت تسويقية. 
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 ع()تاب أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة 3

 

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

 )تابع( 
 

 الموكلين مقابل الوكالء  –خدمات القيمة المضافة 
تستند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة ومشاركة الترتيبات إلى تحليل األحداث 

الت. يتم تسجيل اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة والظروف المحيطة بتلك المعام

المضافة عند تقديم الشركة الخدمات ذات الصلة استنادًا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها على 

الخدمات المحولة للعميل يتم تسجيلها إما بإجمالي المبلغ الصادر به فاتورة إلى العميل أو 

 سهيل تقديم الخدمة.بالمبلغ المستحق من قبل الشركة كعمولة لت
 

 عنصر التمويل الهام 
إذا كان بإمكان العميل الدفع مقابل المعدات المشتراة طيلة فترة ما بالتزامن مع االستفادة من 

يتطلب ممارسة أحكام لتحديد ما  15رقم  معيار التقارير المالية الدوليةخدمات الشبكة، فإن 

ن كذلك، يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام. إذا كا

 القيمة الزمنية لألموال.
 

 العموالت وتكاليف العقود األخرى 
، يتم تأجيل بعض التكاليف اإلضافية المتكبدة في 15رقم لمعيار التقارير المالية الدولية وفقا 

مع إثبات  الحصول على عقد مع عميل في بيان المركز المالي المجمع ويتم إطفاؤها بالتوافق

الصلة. وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى االعتراف في وقت الحق  واإليراد بموجب العقد ذ

 بمبالغ بعض العموالت المستحقة لمتعاملين وموظفين تابعين لطرف ثالث. 
 

حوافز للجهات الوسيطة وذلك الكتساب عمالء جدد وتحديث قائمة العمالء  المجموعةتقدم 

ت التفعيل وإعادة التجديد المدفوعة فيما يتعلق بالخدمات آجلة الدفع الحاليين. يتم إطفاء عموال

، يتم تحميل تكاليف العموالت عمالء الدفع المسبقعلى مدار فترة العقد. وفي حالة 

كمصروف عند تكبدها. غير أن المجموعة قد تختار تكوين مخصص لتكاليف حيازة العقد إذا 

 دة أو أقل أو إذا كانت غير جوهرية.كانت فترة إطفاء األصل الناتج سنة واح
 

 برامج والء العمالء
تطبق المجموعة برنامج والء العمالء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمالء.  

وتخصص المجموعة المقابل المقبوض فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة في الباقات 

 .المستقلةستنادًا إلى أسعار البيع لتزام أداء منفصل اإء كبما في ذلك نقاط الوال
 

 ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية  

الصادر في يوليو  األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولية رقم طبقت المجموعة 

ر معيار التقاري. تمثل متطلبات 2018يناير  1 من تاريخ التطبيق المبدئي في إعتباراً  2014

: األدوات المالية: 39 المعيار المحاسبي الدولي رقمتغير جوهري عن  9رقم  المالية الدولية

المالية  األصول. أدخل المعيار الجديد تغييرات رئيسية في المحاسبة عن والقياس اإلدراج

 المالية. اإللتزاماتباإلضافة إلى بعض جوانب المحاسبة عن 
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 الموحدة للشركة األم و المرحلية المختصرة المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 )تابع( ت المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدةأثر التغيرات في السياسا 3
 

 )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية   
 

 المالية واإللتزامات األصولتصنيف 

 المالية على النحو التالي:أصولها تصنف المجموعة 
 

 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة األصول 

 اإليرادات الشاملة األخرىعادلة من خالل مالية بالقيمة ال أصول 

 األرباح أو الخسائرمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول 
  

أن يتم تقييم كافة  9رقم معيار التقارير المالية الدولية لتحديد فئة التصنيف والقياس، يتطلب 

أعمال المنشأة  المالية، باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات استنادًا إلى نموذج األصول

 وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات. األصولالمستخدم إلدارة 
 

أي تغير في تصنيف أو قياس  9رقم معيار التقارير المالية الدولية لم ينتج عن تطبيق 

 المالية والتي يستمر إدراجها بالتكلفة المطفأة.اإللتزامات 
 

 تقييم نموذج األعمال

ذج أعمالها بالمستوى الذي يعبر بشكل أفضلل علن كيفيلة إدارة مجموعلة تحدد المجموعة نمو

األصول المالية لتحقيق هدفها. وذلك سلواء كلان هلدف المجموعلة هلو فقلط تحصليل التلدفقات 

أو تحصيل كلل ملن التلدفقات النقديلة التعاقديلة والتلدفقات النقديلة  األصولالنقدية التعاقدية من 

الماليلة  األصلولللم ينطبلق أي ملن كالهملا )عللى سلبيل المثلال .  إذا األصلولالناتجة من بيع 

المالية كجزء من نموذج أعمال  األصولالمحتفظ بها ألغراض المتاجرة(، عندئذ يتم تصنيف 

 "البيع". 
 

إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ "أسلوأ األحلوال"  األعماليستند تقييم نموذج 

  االعتبار.أو "الحالة المضغوطة" في عين 
 

 اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية

تقيم المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات المبلغ األساسي 

إن العناصر األكثر أهمية  .والفوائد فقط )تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد فقط(

 راعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان. للفائدة في أي ترتيب إقراض تتمثل في م
 

عند تغير نموذج األعمال المتعلق بإدارة تلك  تصنيف األصل الماليتقوم المجموعة بإعادة 

من أول فترة تقرير تعقب حدوث التغيير. ومن  اعتباراً . ويتم إجراء إعادة التصنيف األصول

 وال تحدث بشكل متكرر. المتوقع أن تكون هذه التغييرات محدودة للغاية
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 الموحدة للشركة األم و المرحلية المختصرة المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

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

 )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية 
 

 )تابع( اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية
 

 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة األصول
ً يللاس األصللل المللالي بالتكلفللة المطفللأة إذا كللان يللتم ق الختبللار تحقللق مللدفوعات المبلللغ  مسللتوفيا

األساسللي والفائللدة فقللط ويللتم االحتفللاظ بلله ضللمن نمللوذج أعمللال الغللرض منلله هللو االحتفللاظ 

لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ وأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل الملالي فلي  باألصول

تدفقات نقدية تتمثل فلي ملدفوعات للمبلالغ األساسلية والفوائلد فحسلب عللى  تواريخ محددة إلى

 المبلغ األساسي القائم.
 

والمسلتحق ملن شلركات  العقد وأصول والذمم التجارة المدينةيتم تصنيف النقد والنقد المعادل 

  مالية بالتكلفة المطفأة. كأصولاألخرى  واألصول شقيقة
 

 اإليرادات الشاملة األخرىة العادلة من خالل المالية المدرجة بالقيم األصول
ً إذا كلان  اإليرادات الشاملة األخلرىيتم قياس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل   مسلتوفيا

والفائدة فقط ويتم االحتفاظ بله ضلمن نملوذج أعملال  الختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي

تدفقات النقدية التعاقدية أو للبيع.  يلتم الحقلا الغرض منه هو االحتفاظ بالموجودات لتحصيل ال

التغيللر فللي القيمللة العادلللة فللي  تسللجيل هللذه الموجللودات بالقيمللة العادلللة باإلضللافة إلللىقيللاس 

تسجل إيرادات الفوائلد المحتسلبة باسلتخدام طريقلة الفائلدة الفعليلة . اإليرادات الشاملة األخرى

أو  األربلاحنبيلة وانخفلاض القيملة فلي بيلان وأرباح/ خسائر الناتجة من صرف العملالت األج

. عنلد االسلتبعاد، يلتم إعلادة تصلنيف األربلاح والخسلائر الموحلد المختصلرالمرحللي  الخسائر

  .األرباح أو الخسائرإلى  اإليرادات الشاملة األخرىالمتراكمة في 
 

عللض بالنسللبة ألداة حقللوق الملكيللة؛ عنللد التحقللق المبللدئي، قللد تختللار المجموعللة تصللنيف ب

االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكيلة بالقيملة العادللة ملن 

للمعيلللار عنلللدما تسلللتوفي تعريلللف حقلللوق الملكيلللة طبقلللا  اإليلللرادات الشلللاملة األخلللرىخلللالل 

وال يلتم االحتفلاظ بهلا لغلرض المتلاجرة.  األدوات المالية: العلرض 32رقم  المحاسبي الدولي

ل هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  ال يعاد ادراج األربلاح والخسلائر يتم تحديد مث

أو  األربلاح. وتسلجل توزيعلات األربلاح فلي الخسائرأو  األرباحمن أدوات حقوق الملكية إلى 

، عنلللدما يثبلللت الحلللق فلللي اسلللتالمها، اال فلللي حاللللة اسلللتفادة المجموعلللة ملللن هلللذه الخسلللائر

اإليلرادات كلفة األداة، وفي هذه الحاللة، تلدرج األربلاح فلي سترداد لجزء من تإالمتحصالت ك

اإليللرادات . إن أدوات حقللوق الملكيللة المدرجللة بالقيمللة العادلللة مللن خللالل الشللاملة األخللرى

ال تخضع الختبار انخفاض القيمة. وعند االستبعاد، قد يعاد تصنيف األربلاح  الشاملة األخرى

ة العادلة إلى األرباح المرحلة في بيلان التغيلرات فلي و الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمأ

  حقوق الملكية.
 

 الخسائر األرباح أومالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول
المالية غير المستوفية لمعايير التكلفلة المطفلأة أو القيملة العادللة ملن خلالل  األصوليتم قياس 

ً ويتضمن ذللك . الخسائرأو  األرباح بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  أيضلا

أدوات حقوق الملكية المحتفظ بهلا لغلرض المتلاجرة ويلتم تسلجيلها وقياسلها فلي بيلان المركلز 

 المالي بالقيمة العادلة. 
 

ً  الخسللائرأو  األربللاحيللتم تسللجيل التغيللرات فللي القلليم العادلللة وإيللرادات التوزيعللات فللي   وفقللا

 في استالم المدفوعات.  لشروط العقد أو عند ثبوت الحق
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 الموحدة للشركة األم و المرحلية المختصرة المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

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

 )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية 
 

 المالية  األصولانخفاض قيمة 

المعيار الوارد ضمن  نموذج "الخسائر المتكبدة" 9يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

        محل نموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" االستطالعي.  39رقم  المحاسبي الدولي

 ً ، يتم تسجيل الخسائر االئتمانية في وقت مبكر أكثر 9رقم  لمعيار التقارير المالية الدولية وفقا

 . 39 المعيار المحاسبي الدوليمما يتطلبه 
 

االئتمانية المتوقعة للنقد واألرصدة البنكية والمستحق من الشركات  تسجل المجموعة الخسارة

مبسط لألرصدة التجارية المدينة تستخدم نهج ستخدام نهج عام وإألخرى بوالسلف ا الشقيقة

 .9رقم معيار التقارير المالية الدولية العقد وفقًا لما يتطلبه  وأصول
 

 النهج العام
مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتطرأ تطبق المجموعة نهج مكون من ثالث 

ئتمانية تغيرات على الموجودات من خالل المراحل الثالثة استنادًا إلى التغير في الجدارة اال

المالية ذات الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان  األصوليتم نقل منذ االعتراف المبدئي. 

 2إلى المرحلة  1من المرحلة  ، جدارتها االئتمانيةلم تتدهور  ، ولكنالمبدئي  االعتراف منذ

إلى احتمالية حدوث تعثر للطرف المقابل  استناداً ويتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ما لم  1المالية األخرى ضمن المرحلة  األصولعلى مدار عمر األصل. يتم اعتبار كافة 

االئتمانية المتوقعة استنادًا إلى احتمالية تعثر تتدهور جدارتها االئتمانية ويتم تسجيل الخسائر 

المالية على أنها ذات جدارة  األصوليتم تقييم المقبلة.  شهراً  12العميل خالل فترة الـ 

 ائتمانية متدهورة عند وجود أثر مادي في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
 

 النهج المبسط
مخصص الخسائر  يتطلب استخدامقياس الخسائر االئتمانية تطبق المجموعة نهج مبسط ل

 العقد. وأصولالمتوقعة على مدار عمر األداة لكافة األرصدة التجارية المدينة 
 

العقد  وأصولالمدينة التجارية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تصنيف األرصدة 

العقد  أصولنقضاء االستحقاق. تتعلق إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة ومدة ا استناداً 

بمستحقات العمالء التي لم يصدر بها فواتير ولها نفس خصائص المخاطر مثل األرصدة 

التجارية المدينة لنفس النوع من العقود. وعليه، استنتجت المجموعة أن معدالت الخسائر 

 بأصولرة المتعلقة المتوقعة لألرصدة التجارية المدينة تعتبر تقدير معقول لمعدالت الخسا

 العقد. 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

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

 )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية 
 

 )تابع(المالية  األصولانخفاض قيمة 
 

 )تابع( النهج المبسط
 

الناتج المخصوم من احتمالية التعثر وقيمة التعرض عند  إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي

التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر. تتمثل احتمالية التعثر في احتمالية تعثر المقترض في 

شهر( أو  12شهر )احتمالية التعثر على مدى  12الوفاء بالتزاماته المالية إما على مدى فترة 

)احتمالية التعثر على مدى مدة االلتزام(. تتمثل قيمة على مدى المدة المتبقية من االلتزام 

التعرض عند التعثر في قيمة التعرض المتوقعة عند حدوث تعثر. تحدد المجموعة قيمة 

التعرض عند التعثر من التعرض الحالي لألدوات المالية والتغيرات المحتملة على المبالغ 

فاء. تمثل قيمة التعرض عند التعثر القائمة المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلط

يمثل الخسارة المتوقعة عند  معدل الخسارة عند التعثر لألصل المالي إجمالي قيمته الدفترية.

  متها المتوقعة عند إدراجها والقيمة الزمنية للنقود.يالتعثر ، ق
 

في عوامل إلى التغيرات المتوقعة  استناداً  تجميع المعلومات االستطالعيةتقوم المجموعة ب

االقتصاد الكلي في تقييم كل من ارتفاع مخاطر االئتمان بصورة جوهرية لألداة منذ التحقق 

 المبدئي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
 

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

معايير التقارير المالية الدولية بيق تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبيّة الناتجة من تط

ل وبالتالي لم ستخدام طريقة األثر الرجعي المعدّ إ، ب2018يناير  1من  اعتباراً  9و 15رقمي 

الناتجة عن  واإللتزامات لألصولالمقارنة. تم تسجيل فروقات القيم الدفترية  فتراتيتم تعديل 

          ة كما فيفي األرباح االفتتاحية المرحلّ  15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي تطبيق 

 . 2018يناير  1
 

معايير التقارير المالية متطلبات  2017وبالتالي، ال تعكس المعلومات المعروضة لسنة 

 وعليه فهي غير قابلة للمقارنة.  15و 9الدولية رقمي 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 )تابع( يدةأثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجد 3
 

 )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية 
 

الموحدة في المعلومات المالية  15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي أثر تطبيق  
 المرحلية المختصرة

 لىع 15و 9معايير التقارير المالية الدولية رقمي فيما يلي صافي األثر الناتج من تطبيق 

 : 2018يناير  1كما في وحقوق األقلية للمجموعة  المحتجزةاالفتتاحية األرباح 
 

األرباح  

  المحتجزة

احتياطي  

 القيمة العادلة

 حقوق  

 األقلية
      

لاير ألف  

 عماني

لاير ألف  

 عماني

لاير ألف  

 عماني
      

 1.029.986  (207)  399.616 2017ديسمبر  31 -الرصيد الختامي 

معيار التقارير المالية التعديالت الناتجة من تطبيق 

 :9رقم  الدولية
     

 -  (645)  645 إعادة التصنيف وإعادة القياس عند

 لألصولاالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة عند 

 (27.396)  -  (25.006) المالية 

الضريبة المؤجلة من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 -  -  2.665 لماليةلألصول ا

الشقيقة حصة في الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة 

 237  -  66 المالية باألصولالمتعلقة )اإلتصاالت المتنقلة السعودية( 

االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة للضمانات  عند

 (2.576)  -  (723) المالية

المالية  معيار التقاريرالتعديالت الناتجة من تطبيق 

 :15رقم  الدولية
     

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

)اإلتصاالت المتنقلة  الشقيقةحصة في تعديالت الشركة 

 3.571  -  1.001 السعودية(
      

 (21.944)  (645)  (42.210) 

لتعديل بعد ا 2018يناير  1 المحتجزةاألرباح االفتتاحية 

 9 معايير التقارير المالية الدولية رقميالناتج من تطبيق 

 987.776  (852)  377.672 15و
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

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

 )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية   
  

في المعلومات المالية الموحدة  15و 9ر التقارير المالية الدولية رقمي معايي تطبيقأثر  
 المرحلية المختصرة 

 

وفئات  39رقم  المعيار المحاسبي الدولييوضح الجدول أدناه فئات القياس األصلية بموجب 

المالية للمجموعة كما  لألصول 9معيار التقارير المالية الدولية رقم القياس الجديدة بموجب 

 :2018يناير  1 في
 

 

 األصول المالية

 

 التصنيف األصلي

بموجب المعيار 

المحاسبي الدولي 

 39رقم 

 

 التصنيف الجديد

بموجب معيار 

التقارير المالية 

 9الدولية رقم 

 

 القيمة الدفترية

األصلية بموجب 

المعيار المحاسبي 

 39الدولي رقم 

 

إعادة 

التصنيف 

وإعادة 

 القياس

 القيمة الدفترية

دة بموجب الجدي

معيار التقارير 

المالية الدولية 

 9رقم 
   

 لاير ألف 

 عماني

لاير ألف 

 عماني

 لاير ألف 

 عماني
      

 372.847 (8.149) 380.996 التكلفة المطفأة ومديونياتقروض  نقد وأرصدة بنكية

ذمم تجارية مدينة 

 568.076 (35.098) 603.174 التكلفة المطفأة ومديونياتقروض  وأرصدة مدينة أخرى 

 68.290 (7.798) 76.088 التكلفة المطفأة قروض ومديونيات أصول العقد

استثمار في أوراق مالية 

بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة من 

خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 

خالل األرباح أو 

 49.893 - 49.893 الخسائر

 ي أوراق ماليةاستثمار ف

استثمارات متاحة 

 للبيع

القيمة العادلة من 

خالل اإليرادات 

 8.096 - 8.096 الشاملة األخرى

 استثمار في أوراق مالية

استثمارات متاحة 

 للبيع

القيمة العادلة من 

خالل األرباح أو 

 15.025 - 15.025 الخسائر

 استثمار في أوراق مالية

استثمارات محتفظ 

 9.000 - 9.000 التكلفة المطفأة قاقبها حتى اإلستح

مستحق من شركات 

 520.088 (1.357) 521.445 التكلفة المطفأة ومديونياتقروض  شقيقة

 15.141 - 15.141 التكلفة المطفأة ومديونياتقروض  أصول أخرى
      

 1.626.456 (52.402) 1.678.858   مجموع األصول المالية
      

 

المدرجة بالتكلفة المطفأة هي بعد إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة من المالية  األصولإن 

 .15رقم  معيار التقارير المالية الدوليةتطبيق 
 

المعيلار المحاسللبي سلتثمار متلاح للبيلع بموجلب إيمثلل االسلتثمار فلي أوراق ماليلة المصلنف ك 

ى الطويللل ألغللراض اسللتثمارات تعتللزم المجموعللة االحتفللاظ بهللا علللى المللد 39رقللم  الللدولي 

ً اسللتراتيجية.   ، صللنفت المجموعللة هللذه 9رقللم  معيللار التقللارير الماليللة الدوليللةلمللا يتطلبلله  وفقللا

اإليللرادات االسللتثمارات كمللا فللي تللاريخ التطبيللق المبللدئي كمقاسلله بالقيمللة العادلللة مللن خللالل  

بعض اإلستثمارات في األوراق المالية المصلنفة بأنهلا متاحلة للبيلع بموجلب  .الشاملة األخرى 

، تلم إعلادة تصلنيفها إلزاميلاً إللى القيملة العادللة ملن خلالل  39المعيار المحاسبي اللدولي رقلم  

حيلث للم تختلار المجموعلة  9األرباح أو الخسائر بموجب معيار التقارير الماليلة الدوليلة رقلم  

القيمللة العادلللة مللن خللالل اإليللرادات الشللاملة األخللرى فللي تللاريخ التطبيللق إعللادة تصللنيفها ب 

  المبدئي. 
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 الموحدة للشركة األم و المرحلية المختصرة المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

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

  )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية  
  

الموحد في بيان المركز المالي  15و 9 ولية رقممعايير التقارير المالية الدأثر تطبيق  

 المرحلي المختصر
 

  :للمجموعة بيان المركز المالي علىيلخص الجدول أدناه األثر   
   

 
 
 

 سبتمبر 30 بيان المركز المالي
2018 

 
 

معيار التقارير 
 المالية الدولية 

 15رقم 

 
 

معيار التقارير 
    المالية الدولية

 9رقم 

ون المبالغ من د
معايير تطبيق 

التقارير المالية 
 الدولية رقمي

 9و 15
 

 لاير عمانيألف 
لاير ألف 

 عماني
لاير ألف 

 عماني
 لاير عمانيألف 

     

     المتداولة األصول
 505.709 7.122 - 498.587 نقد وأرصدة بنكية
 1.014.944 34.450 125.546 854.948 وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة

 - 4.863 (88.211) 83.348 العقد ولأص
 45.721 - - 45.721 المخزون

استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الخسائرأو  األرباح

31.524 - (17.171) 14.353 

 6.000 - - 6.000 بالتكلفة المطفأةاستثمار في أوراق مالية 

 9.515 - - 9.515 غير متداولة محتفظ بها للبيع أصول
     

 1.529.643 37.335 29.264 1.596.242 
     

     غير المتداولة األصول
 - 1.927 (17.840) 15.913 العقد أصول

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 
 35.777 - - 35.777 األرباح أو الخسائرخالل 

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 
 - (8.737) - 8.737 دات الشاملة األخرىاإليراخالل 

 25.910 25.910 - - في أوراق مالية متاحة للبيعاستثمارات 
 3.000 - - 3.000 بالتكلفة المطفأةاستثمارات في أوراق مالية 

 90.065 (301) (4.530) 94.896 ومشاريع مشتركة شقيقةاستثمارات في شركات 
 20.913 (2.664) - 23.577 أخرى أصول

 1.998.514 - - 1.998.514 ممتلكات ومعدات

 2.595.381 - (163) 2.595.544 شهرةالغير ملموسة و أصول
     

 4.775.958 (22.533) 16.135 4.769.560 
     

 6.365.800 45.399 14.802 6.305.601 األصولمجموع 
     

     المتداولة اإللتزامات
 1.447.789 (4.326) 1 1.452.114 رىوأرصدة دائنة أخ ذمم تجارية دائنة

 42.633 - - 42.633 مؤجلةإيرادات 

 477.746 - - 477.746 مستحق لبنوك
     

 1.972.493 1 (4.326) 1.968.168 

     غير المتداولة اإللتزامات
 2.278.331 - - 2.278.331 مستحق لبنوك

 414.200 - - 414.200 أخرى غير متداولة إلتزامات
     

 2.692.531 - - 2.692.531 
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 الموحدة للشركة األم و المرحلية المختصرة المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

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

  )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية  
  

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

 

 
 
 

 سبتمبر 30 بيان المركز المالي
2018 

 
 

معيار التقارير 
المالية الدولية 

 15رقم 

 
 

معيار التقارير 
   المالية الدولية

 9رقم 

المبالغ من 
دون تطبيق 

معايير التقارير 
المالية الدولية 

 9و 15 رقمي
 

 لاير عمانيألف 
لاير ألف 

 عماني
لاير ألف 

 عماني
لاير ألف 

 عماني
     

     حقوق الملكية
     ةالمجموعلمساهمي  المنسوبة
 75.000 - - 75.000 رأس المال

 25.000 - - 25.000 اإلحتياطي القانوني
 49.875 - - 49.875 إحتياطي إختياري
 44.181 - - 44.181 مساهمة رأسمالية

 (54.522) - - (54.522) عمالت أجنبية تحويلاحتياطي 
 4.222 5.113 - (891) التقييم العادل لالستثمار  إحتياطي

 5.273 - - 5.273 إحتياطي التحوط

 418.812 22.196 (197) 396.814 محتجزةأرباح 
     

 540.730 (197) 27.309 567.841 

 1.137.260 22.416 14.998 1.099.847  األقليةحقوق 
     

 1.705.101 49.725 14.801 1.640.577 مجموع حقوق الملكية
     

 6.365.802 45.399 14.802 6.305.601 وحقوق الملكية اإللتزاماتمجموع 
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 الموحدة للشركة األم و المرحلية المختصرة المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

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

 )تابع( ألدوات الماليةا - 9رقم معيار التقارير المالية الدولية 
 

أشهر  التسعة لفترةالخسائر الموحد المرحلي أو  األرباحثر في بيان يلخص الجدول أدناه األ  

 2018 سبتمبر 30في  المنتهية 
 

 سبتمبر 30

2018 

معيار 

التقارير 

المالية 

 الدولية 

 15رقم 

 

 

معيار التقارير 

 المالية الدولية 

 9رقم 

المبالغ من دون 

تطبيق معايير 

التقارير المالية 

الدولية             

 9و  15رقمي 

ألف لاير  ألف لاير عماني 

 عماني

ألف لاير 

 عماني

 ألف لاير 

 عماني
     

 1.552.766 - 6.061 1.546.705 اإليرادات

 تكلفة المبيعات
 

(486.530) 4.557 - (481.973) 
     

 1.070.793 - 10.618 1.060.175 إجمالي الربح
     

 (478.051) - (413) (477.638) مصاريف تشغيلية وإدارية

 (277.257) - (8.104) (269.153) استهالك وإطفاء

 ذمم تجارية مدينة  –مخصص انخفاض القيمة 

 (24.507) (24.507) - - وأرصدة مدينة أخرى 

 - 19.766 - (19.766) الخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية
     

 290.978 (4.741) 2.101 293.618 ربح التشغيل
     

 21.124 - - 21.124 إيرادات فوائد

 (304) (2.356) - 2.052 إيرادات استثمار 

 (4.001) - - (4.001) حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاريع مشتركة

 48.133 441 (153) (48.421) )مصاريف(/إيرادات أخرى

 (100.146) - - (100.146) تكاليف تمويل

ة المحتفظ بها ربح القيمة العادلة من حقوق الملكي

 18.060 - - 18.060 سابقاً في شركة تابعة

 (12.049) - - (12.049) مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

 (11.896) - - (11.896) خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت  

 57.092 - - 57.092 صافي الربح النقدي
     

 210.725 (6.656) 1.948 215.433 الربح قبل الضريبة

 (31.158) - (31) (31.127) الضريبة
     

 179.567 (6.656) 1.917 184.306 ربح الفترة
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 الموحدة للشركة األم و المرحلية المختصرة المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

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

 األحكام والتقديرات الهامة

ب من اإلدارة وضع أحكام يتطل الموحدة المرحلية المختصرةإن إعداد المعلومات المالية 

وتقديرات وافتراضات قد تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات 

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المفصح عنها. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 

الرئيسية بشكل مستمر. إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات 

حاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كانت مطابقة لتلك الم

 ستثناءإ، ب2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدةالمطبقة على البيانات المالية السنوية 

 ما يلي:
 

 تصنيف االستثمارات في أسهم حقوق ملكية

مجموعة ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة اقتناء استثمار في أسهم حقوق ملكية، تقرر ال عند

 . اإليرادات الشاملة األخرىأو بالقيمة العادلة من خالل  الخسائرأو  األرباحالعادلة من خالل 
 

 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
المالية إلى افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت  لألصوليستند مخصص الخسارة 

.  تستعين المجموعة باألحكام في سبيل إجراء تلك االفتراضات واختيار الخسارة المتوقعة

مدخالت حساب انخفاض القيمة، استنادًا إلى تاريخ المجموعة باإلضافة إلى ظروف السوق 

تم اإلفصاح عن التفاصيل طالعية في نهاية كل فترة تقرير. الحالية وكذلك التقديرات االست

 يسية المستخدمة في السياسة المحاسبية أعاله.حول االفتراضات والمدخالت الرئ
 

 نقد وأرصدة بنكية 4

 :يتضمن النقد واألرصدة البنكية النقد والنقد المعادل التالي
 

 الموحدة الشركة األم 

 ةمدقق ةغير مدقق ةمدقق ةغير مدقق 

  
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

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

 228.854 316.491 70.184 98.208 نقد بالصندوق ولدى البنوك

 151.840 189.003 3.000 3.000 ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

شهادات حكومية لودائع محتفظ بها من قبل شركات 

 302 214 - - تابعة
 

     

 101.208 73.184 505.708 380.996 

 - (7.121) - - ية المتوقعةالخسارة االئتمان
     

 
 

101.208 73.184 498.587 380.996 
     

 (9.463) (9.410) - - نقد مرهون لدى بنك

 (40.852) (40.644) (3.000) (3.000) ودائع ذات استحقاق يتجاوز ثالثة أشهر

 شهادات حكومية لودائع ذات استحقاقات تتجاوز 

 (302) (214) - - ثالثة أشهر  
     

المختصر النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية 

 330.379 448.319 70.184 98.208   للشركة األم والموحد
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 الموحدة للشركة األم و المرحلية المختصرة المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 غير المتداولة المحتفظ بها للبيع األصول 5

 اكمحتفظ به ةبرج االتصاالت في الكويت المصنف ألصوليمثل هذا البند القيمة الدفترية 

ومن المتوقع أن يؤهل البيع  األصولس أن اإلدارة ملتزمة بخطة لبيع تلك للبيع، على أسا

توقع المجموعة أن تكتمل المعاملة  ف به كبيع خالل سنة واحدة من تاريخ تصنيفه.اعترإلل

 .2018ديسمبر  31قبل 
 

 ومشاريع مشتركة شقيقةاستثمارات في شركات  6
 

 شقيقةاستثمارات في شركات 

توصلت المجموعة إلى أنها قادرة على السيطرة على ،  2018يوليو  بناء على حدث وقع في

شلللركة اإلتصلللاالت المتنقللللة السلللعودية ملللن خلللالل تمثيلهلللا باألغلبيلللة فلللي مجللللس اإلدارة         

. تمثلل أرقلام الفتلرة 2018بناء عليه ، غيرت المجموعة اإلحتساب في يوليلو  (.22)إيضاح 

والتلي تلم  شركة االتصلاالت المتنقللة السلعوديةات في اإلستثمار منالسابقة حصة المجموعة 

حتسللابها بإسللتخدام طريقللة حقللوق الملكيللة. ملخللص المعلومللات الماليللة لشللركة اإلتصللاالت إ

 لفترات المقارنة هي كما يلي: السعوديةالمتنقلة 
 الموحدة الموحدة 

 ةمدقق ةغير مدقق 

 سبتمبر 30  
2018 

 ديسمبر 31
2017 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 - متداولة أصول

 

379.079 

 

 

 غير متداولة أصول
 

- 

- 

2.238.615 

 
 

 - متداولة التزامات

- 

1.159.301 

 
 

 - غير متداولة التزامات

- 

1.098.785 

 
 

 - شركة االتصاالت المتنقلة السعودية أصولصافي 

 

359.608 

 
 

   

 الموحدة الموحدة 

 ةمدققغير  ةغير مدقق 

 
 سبتمبر 30

2018 

 سبتمبر 30

 2017 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 - إيرادات

 

572.991 

5.423 
(677) 

 - الربح 

 

5.852 

(677) 
 

 - اإليرادات الشاملة األخرى

-- 

(6.290) 

 
 

 - / )المصاريف( الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 

 

(438) 

 
 

   

 نسبة حصة ملكية المجموعة في شركة االتصاالت المتنقلة 

 - ديةالسعو 
 

37.045% 
 

   

 - حصة المجموعة في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
 

136.990 
 
 

 - الشهرة

 

 

15.738 

 
   

 القيمة الدفترية لحصة المجموعة في شركة االتصاالت 

 المتنقلة السعودية 

 

- 

 

 

 

152.728 

  

  

 

 

ً بقي  9.5مة دفترية قدرها كما أن لدى المجموعة حصة في شركات شقيقة غير هامة فرديا

 مليون لاير عماني(. 9.24 – 2017ديسمبر  31مليون لاير عماني )
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 )تابع( ومشاريع مشتركة شقيقةاستثمارات في شركات  6
 

 حصة في مشروع مشترك 

: 2017ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  85.3يمثل هذا البند حصة المجموعة البالغة 

روع المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة في المش مليون لاير عماني( 87.6

من أسهم حقوق الملكية وحقوق التصويت في شركة وانا )شركة مغربية  %31بنسبة 

 مساهمة وهي متخصصة في قطاع االتصاالت في تلك الدولة(.
 

 الممتلكات والمعدات 7
 الموحدة الشركة األم  

 مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة 

  
 مبرسبت 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

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

 1.280.668 1.785.929 475.653 454.796 صافي األصول الثابتة

 187.563 212.585 53.134 60.339 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 

     

 515.135 528.787 1.998.514 1.468.231 
     

 

 أصول غير ملموسة والشهرة 8
 الموحدة الشركة األم  

 مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة 

  
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

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

 406.876 1.968.975 18.462 14.816 أصول غير ملموسة

 598.259 626.569 - - الشهرة
 

     

 14.816 18.462 2.595.544 1.005.135 
     

 

 1.626.851مليون لاير سعودي ) 16.172.736مبلغ  تتضمن األصول غير الملموسة

 22مليون لاير عماني( متعلق بشركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية. أنظر إلى إيضاح 

 ية.للشهرة المخصصة لشركة اإلتصاالت المتنقلة السعود
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 قروض 9
 مدققة غير مدققة 

  
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

   الشركة األم

 554.010 - قروض قصيرة األجل

 313.037 148.040 قروض طويلة األجل  
   

   أوزتيل 

 - 164.222 قرض طويل األجل  
   

   للبيانات الرقمية ش م م عمان شركة 

 427 - شوفسحب على المك

 7.199 7.069 قروض طويلة األجل

 276 50 التزام إيجار تمويلي
   

   الكويت -شركة اإلتصاالت المتنقلة 

 138.639 137.790 قروض قصيرة األجل

 768.541 قروض طويلة األجل

 

780.037 

    

   المملكة العربية السعودية –زين 

 - 758.027 قروض طويلة األجل
   

   لبحرينا -زين 

 - قروض طويلة األجل

 

1.883 

    

   العراق –أثير 

 - - سحب على المكشوف

 190.105 قروض طويلة األجل

 

170.847 

    

 1.966.355 2.173.844 مستحق لبنوك

 582.233 سندات –اوزتيل 
 

- 
 

 2.756.077 القروضمجموع 

 

1.966.355 

 
   

 

صرف العمالت األجنبية  خسارةنقدية الناشئة عن يتضمن الرصيد الختامي الحركة غير ال

 (.مليون لاير عماني 8.9: ربح بمبلغ 2017 ديسمبر 31) لاير عمانيمليون  4.23والبالغة 
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 )تابع( قروض 9
 

 :للمجموعة فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة
 ةمدقق ةغير مدقق 

 سبتمبر 30  

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 ف ر.عأل ألف ر.ع 
   

 854.934 477.746 متداولة التزامات

 2.278.331 غير متداولة التزامات

 

1.111.421 

    

 2.756.077 

 

1.966.355 

 
   

 

 المجموعة مقومة بالعمالت التالية: لقروضإن القيم الدفترية 
 

 ةمدقق ةغير مدقق 

 سبتمبر 30  

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 1.916.294 2.334.453 ر أمريكيدوال

 - 389.649 لاير سعودي

 40.276 24.856 دينار كويتي

 7.904 7.119 لاير عماني

 1.881 - أخرى

 
   

 2.756.077 1.966.355 

 
   

 

 31) %6.99إلللى  %2.42مللن  2018 سللبتمبر 30يتللراوح معللدل الفائللدة الفعلللي كمللا فللي 

 سنوياً.( %5.83إلى  %2.13: من 2017ديسمبر 
 

 اإللتزام بتعهدات المديونيات
 

  ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن: الشركة األمإن 
 

 على  نسبة صافي القروض إلى نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 المستوى الموّحد بإستثناء مجموعة زين.
 

 .نسبة تغطية الفوائد 
 

 نسب المالية األساسية والتي تتضمن:مجموعة زين ملتزمة بال
 

  المعدل قبل الفائدة  الموحدإلى نسبة الربح لمجموعة زين   الموحدةنسبة صافي القروض

 .والضريبة واالستهالك واإلطفاء
 

  المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة  الموحدنسبة الربح

 .المعدلة الموحدةالمستحقة 
 

 األصولسبة حقوق الملكية إلى إجمالي ن. 
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 )تابع( قروض 9
 

 الشركة األم

مليلون دوالر  1.450يل قرض تجسيري  وقرض ألجل بمبلغ حصلت الشركة األم على تسه

ملن اتحلاد بنلوك لتمويلل  2017مليون دوالر أمريكي على الترتيب في سنة  800أمريكي و 

خلالل ربلع السلنة ، حولّلت لة )مجموعة زيلن(. اإلستحواذ على أسهم شركة اإلتصاالت المتنق

مليون دوالر أمريكي يمثل الحصة األجنبيلة فلي القلرض ألجلل  435.225الشركة األم مبلغ 

إلى شركتها التابعة المملوكة بالكامل اوزتيل هولدنغ اس.بي.سي. تحتفظ الشلركة األم بلالمبلغ 

ألجللل بواقلع خمسلة أقسللاط  يسلدد القلرض مليلون دوالر أمريكللي. 364.775المتبقلي وقلدره 

فلي  %25من أصل المبلغ ويسدد المبلغ المتبقي الذي يمثل  %15سنوية متساوية بمبلغ يمثل 

لمجموعلة  نهاية فترة القلرض ألجلل. القلرض مضلمون بلرهن عللى األسلهم المسلتحوذ عليهلا

 أشلهر 3أشهر من تاريخ السلحب وملن ثلم فتلرة  8. فترة الفائدة األولى على القرض هي زين

 حتى تاريخ السداد. 
 

ً من رصيد مستحق قدره  مليون لاير عماني من  10.4تتكون القروض طويلة األجل أيضا

. 2017سبتمبر  30عتباراً من قسط ربع سنوي ا 16ماني ويسدد على البنك الوطني الع

 القرض غير مضمون.
 

 (SPC)أوزتيل القابضة المحدودة 
 

 السندات

مليلون لاير  577.8مليلار دوالر أمريكلي ) 1.5دراج مبللغ ابريل ، اكمللت اوزتيلل إ 24في 

عمللاني( والللذي تللم اسللتخدامه لسللداد القللرض التجسلليري. السللندات المصللدرة منفللذة بالللدوالر 

 األمريكي ، وهي مدرجة في بورصة ايرلندا لألوراق المالية وتتكون من الشرائح التالية:
 

ً  %5.63كللي بمعللدل فائللدة مليللون دوالر أمري 600سللنوات بمبلللغ  5.5أ( شللريحة  . سللنويا

 %6.05. معللدل الفائللدة الفعلللي علللى السللندات هللو 2023السللندات مسللتحقة السللداد فللي سللنة 

 ً  مليون دوالر أمريكي. 598.8. القيمة العادلة للسندات هي سنويا
 

ً  %6.63مليللون دوالر أمريكللي بمعللدل فائللدة  900سللنوات بمبلللغ  10ب( شللريحة  . سللنويا

. القيمللة العادلللة %7.09. معلدل الفائللدة الفعلللي هللو 2028سللداد فللي سللنة السلندات مسللتحقة ال

 مليون دوالر أمريكي. 882للسندات هي 
 

السندات مضمونة برهن على األسهم المستحوذ عليها فلي مجموعلة زيلن وهلي مضلمونة ج( 

 بواسطة الشركة األم.
 

 الكويت - شركة اإلتصاالت المتنقلة

متغير بهامش ربح ثابت فلوق معلدل الفائلدة بلين البنلوك فلي  تحمل هذه التسهيالت معدل فائدة

 لندن )ليبور( لمدة ثالثة أو ستة أشهر أو فوق معدل خصم البنك المركزي.
 

 المملكة العربية السعودية –زين 

 قروض طويلة األجل تتضمن:

مليلون لاير عملاني( يسلتحق  538.8مليلون لاير سلعودي ) 5.365أ( تسهيل مرابحلة بمبللغ 

شللركة االتصللاالت تللم الحصللول عليلله مللن إتحللاد بنللوك. قامللت  2023اد بحلللول يونيللو السللد

بإعادة تمويل وبتمديد فترة استحقاق تسهيل المرابحلة الحلالي والبالغلة مدتله  المتنقلة السعودية

واللذي يتضلمن  مليلون لاير عملاني( 592.7مليون لاير سلعودي ) 5.900سنوات وقدره  5

مليلللون لاير عملللاني(   65مليلللون لاير سلللعودي ) 647.3مبللللغ تسلللهيل رأس الملللال العاملللل ب

 مليون لاير عماني( لمدة سنتين. 17.16مليون دوالر أمريكي ) 45.6و
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 قروض )تابع( 9

 

 المملكة العربية السعودية )تابع( –زين 
 

مليلون لاير عملاني(  227.93مليلون لاير سلعودي ) 2.269ب( قرض طويل األجل بمبللغ 

 .2018تم الحصول عليه من بنك تجاري في سنة  2019لول أغسطس يستحق السداد بح
 

 البحرين –زين 

يمثل هذا البند الرصليد القلائم المتعللق بالتسلهيالت طويللة األجلل المقوملة باللدينار البحرينلي، 

، بهامش ربح ثابت فوق سعر الفائدة على القروض ليوم واحد بين 2013والتي تم منحها في 

بحرين )بيبور(. هذه التسلهيالت هلي عبلارة علن تسلهيالت مطفلأة تسلتحق البنوك في مملكة ال

 .2018في سبتمبر  خالل مدة أربع سنوات
 

 أثير

بضمان هذه التسهيالت والتلي تحملل معلدل فائلدة  الكويت - شركة اإلتصاالت المتنقلةتعهدت 

 متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور للثالثة أشهر.
 

 اولة أخرىإلتزامات غير متد 10

 الموحدة الشركة األم  

 مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة 

  
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

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

 12.465 13.559 5.479 6.479 ودائع عمالء

 32.063 44.040 4.476 4.802 منافع ما بعد الخدمة

 المملكة العربية السعودية –مستحق إلى وزارة المالية 

 - 260.210 - - )أنظر اإليضاح أدناه(

 1.056 أخرى

 

608 

 

96.391 

 

14.371 

 
     

 12.337 10.563 414.200 58.899 
     

 

 –،أبرمت شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية إتفاقية مع وزارة المالية  2013سنة  خالل

عربية السعودية لتأجيل سداد مستحقاتها إلى الحكومة للسنوات السبعة المقبلة. المبلغ المملكة ال

 .2021مستحق السداد باقساط متساوية إعتباراً من يونيو 
 

 رأس المال 11

من  2018 سبتمبر 30يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في 

للسهم  بيسة 100( بقيمة سهم 750.000.000: 2017ديسمبر  31سهم ) 750.000.000

 الواحد.
 

 توزيعات  12

ديسمبر  31في اجتماع الجمعية العمومية للسنة المنتهية في  مساهموا الشركة األمعتمد ا

 31لاير عماني ) 0.050توزيعات نقدية بواقع  2018مارس  22المنعقد بتاريخ  2017

لاير عماني  37.500.000 مبلغد بلاير عماني( للسهم الواح 0.070 – 2016ديسمبر 

 لاير عماني(. 52.500.000 –2016ديسمبر  31)
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 اإلحتياطيات 13
 

 اإلحتياطي القانوني

ً لقانون الشركات التجارية العماني لسنة  من  %10، وتعديالته ، ينبغي تحويل  1974وفقا

ً لثلث قيمة رأس المال  ربح السنة إلى هذا اإلحتياطي إلى أن يبلغ رصيده المتراكم مساويا

المدفوع للشركة العمانية ذات الصلة. هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. نظراً لبلوغ هذا 

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

 اإلحتياطي اإلختياري

ً لقرار مجلس اإلدارة رقم  صافي  من %10، تحول الشركة األم  5/2000تي/16وفقا

ً لنصف أرباحها السنوية إلى إحتياطي إختياري غير قابل للتوز يع إلى أن يصبح مساويا

ً الشركة األم مال رأس س المال لنصف رأ المدفوع. نظراً لكون هذا اإلحتياطي أصبح مساويا

 المدفوع على األقل ، فقد توقفت الشركة عن إجراء التحويل.
 

 مساهمة رأسمالية

أصدرت هيئة تنظيم اإلتصاالت بسلطنة عمان تراخيص إلى  ، 2004فبراير  11في 

لاير عماني  500.000الشركة األم لخدمات اإلتصاالت المتنقلة والثابتة بتكلفة قدرها 

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

      كما في قامت المجموعة بتعيين شركة استشارات مستقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص 

اإلتصاالت المتنقلة والثابتة بمبلغ  لتراخيص، والتي حددت القيمة العادلة  2004فبراير  11

 مليون لاير عماني تقريباً. 44.881
 

كان أساس التقييم على القيمة السوقية المفتوحة للتراخيص بموجب شروطها الحالية حيث 

كان سبب تبني إفتراض "الشركة  أنها تنطبق على شركة جديدة تحصل على التراخيص.

الجديدة" هو التمييز بين قيمة التراخيص من األصول غير الملموسة األخرى التي تملكها 

وعليه ، فإن القيمة المرفقة بالتراخيص ليست "قيمة خاصة" لمجموعة المجموعة. 

 .التراخيص وال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تتمتع بها المجموعة
 

هيئة تنظيم تم إثبات الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة عن المبالغ المدفوعة إلى 

مليون لاير عماني ، كمساهمة  44.181، والتي تمثل أرباح القيمة العادلة بمبلغ  اإلتصاالت

 رأسمالية غير قابلة للتوزيع ضمن حقوق الملكية.
 

 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

وق سعر الصرف المتعلقة بتحويل األصول واإللتزامات من العملة يتم مباشرة تسجيل فر

التشغيلية للعمليات األجنبية للمجموعة إلى الريال العماني ، في إحتياطي تحويل عمالت 

 أجنبية.
 

 إحتياطي القيمة العادلة

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر/ ينشأ احتياطي القيمة العادلة عن إعادة تقييم

 اإلعترافالمالي المعاد تقييمه ، يتم  األصلالمالية المتاحة للبيع. عندما يتم بيع  األصول

المالي ، ويتم تحقيقه بشكل فعال ، في بيان الدخل.  باألصلالذي يتعلق  اإلحتياطيبجزء 

عندما يكون هناك انخفاض في قيمة األصل المالي المعاد تقييمه ، فإن الجزء من االحتياطي 

 الدخل. بيانيتم إدراجه في  المالي األصل بذلكيتعلق الذي 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 )تابع( اإلحتياطيات 13
 

 إحتياطي التحوط
والخسائر في المشتقات التي يتم تصنيفها وتأهيلها  األرباحيستخدم احتياطي التحوط لتسجيل 

كتحوطات للتدفقات النقدية والتي يتم إثباتها في الدخل الشامل كما هو موضح في إيضاح 

على بيان  منه. يتم إعادة تصنيف المبالغ إلى بيان الدخل عندما يؤثر البند المتحوط 18

 .الدخل
 

 إيرادات إستثمار 14

 الموحدة الشركة األم 

 30أشهر المنتهية في  التسعة 

 )غير مدققة( سبتمبر

 المنتهية في أشهر التسعة

 (ة)غير مدقق سبتمبر 30

 2018 2017 2018 2017 

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

استثمار في  القيمة العادلة من (خسارةربح/)

 األرباحبالقيمة العادلة من خالل  أوراق مالية

 الخسائرأو 
 

(428) (62) 1.362 (62) 

 محققة من استثمارات في  أرباح

بالقيمة العادلة من خالل أوراق مالية  

 (148) (482) (149) (482)  األرباح أو الخسائر 

 1.217 1.172 2.104 856 إيرادات توزيعات
     

 (54) 1.893 2.052 1.007 
     

 

 ربحية السهم 15

بناءاً على المتوسط المرجح لعدد األسهم والمخفضة يتم احتساب ربحية السهم األساسية 

 القائمة خالل الفترة على النحو التالي:
 

 الموحدة الشركة األم 
 ة فيالمنتهي أشهر التسعة 

 (ة)غير مدقق سبتمبر 30

 المنتهية في أشهر التسعة

 (ة)غير مدقق سبتمبر 30

 2018 2017 2018 2017 

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

 65.038 58.593 59.054 46.374 المنسوب إلى المساهمينربح الفترة 

     

 أسهم أسهم أسهم أسهم 
     

هم القائمة المتوسط المرجح لعدد األس

 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 خالل الفترة
     

 األساسية –ربحية السهم 

 0.087 0.078 0.079 0.062 والمخفضة
     

 

 معلومات القطاع 16

تعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات 

 البلدان األخرى. ويشكل هذا األمر أساس القطاعات الجغرافية.في و عمانالمتعلقة بها في 
 

والمملكة  الكويتعمان و استناداً إلى الحدود الكمية، قامت المجموعة بتحديد عملياتها في

واألردن والسودان والعراق والبحرين كأساس لإلفصاح عن معلومات  العربية السعودية

 القطاع.
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 )تابع( معلومات القطاع 16
 2018سبتمبر  30 
          

 المجموع أخرى السعودية البحرين العراق السودان األردن الكويت عمان 

 ع.ألف ر         
          

 1.415.556 20.387 174.835 37.582 319.227 94.536 134.959 249.613 384.417 اإلشتراك في البث والبيانات )مع مرور الوقت(- إيرادات القطاع

 131.149 210 22.258 10.988 1.614 503 4.000 61.119 30.457 )عند نقطة زمنية محددة( - رادات القطاعإي

 316.927 47.798 29.042 3.679 28.980 19.932 32.365 74.550 80.581 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب

 3.464 182 668 49 57 828 442 1 1.237 إيرادات فوائد

 (42.495) (37) (24.864) (50) (11.313) - (5.446) - (785) تكاليف تمويل

 (30.570) (3.175) - - (4.871) (4.236) (6.201) - (12.087) مصاريف ضريبة الدخل
          

 68.946 74.551 21.160 16.524 12.853 3.678 4.846 44.768 247.326 

          بنود غير موزعة:
 2.052         إيرادات استثمار

 (4.001)         حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاريع مشتركة

 (61.856)         أخرى
 

          

 184.306         ربح الفترة
          

 5.292.359 96.751 2.652.429 96.471 679.280 171.040 287.054 385.878 923.456 أصول القطاع بما في ذلك الشهرة

          ة:بنود غير موزع

 67.301         استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 9.000         استثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة

 8.737         استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 94.896         ت شقيقة ومشاريع مشتركةاستثمارات في شركا

 -         مستحقات من شركات شقيقة

 592,824         الشهرة الناشئة من اإلستحواذ على مجموعة زين )أنظر اإليضاح أدناه(

 240.484         أخرى
 

          

  األصول الموحدة
       

6,305,601 
 

          

 2.372.942 98.043 1.495.869 27.852 166.584 57.385 179.908 103.607 243.694 التزامات القطاع

 955.251 - 758.027 - 190.104 - - - 7.120 مستحق لبنوك
          

 3.328.193 98.043 2.253.896 27.852 356.688 57.385 179.908 103.607 250.814 بنود غير موزعة:

 1.800.826         مستحق لبنوك

 (463.995)         ىأخر
 

          

 4.665.024         اإللتزامات الموحدة

 1.640.577         صافي األصول الموحدة
 

          

 198.602 6.422 42.376 482 42.562 18.244 7.817 17.591 63.108 رأسمالية متكبدة خالل الفترة مصاريف

 3.393         غير موزعة
 

          

  الرأسمالية المصاريفمالي إج
       

201.995 
 

          

 267.284 3.872 46.381 7.783 72.365 10.085 23.376 24.672 78.750 استهالك وإطفاء

 1.869         غير موزعة
 

          

  إجمالي اإلستهالك واإلطفاء
       

269.153 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 2017سبتمبر  30 – معلومات القطاع )تابع( 16
         

 عمان        

 ألف لاير عماني        
         

 406.772         إيرادات القطاع
         

 72.128        صافي الربح قبل الفوائد والضرائب

 1.277        إيرادات فوائد

 1.007        إيرادات استثمار

 2.258        حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاريع مشتركة
 (3.018)        تكاليف تمويل

 (109)        أخرى

 (8.980)        مصروف ضريبة الدخل
 

         

 من العمليات المستمرة ربح الفترة
       

64.563 
 

         

 1.137.366        القطاع بما في ذلك الشهرة أصول

         بنود غير موزعة:

 53.415        العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمار في أوراق مالية بالقيمة
 3.023        استثمار في أواراق مالية متاحة للبيع

 9.000        ستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةإ

 337.931        في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة استثمار
 

         

  األصول الموحدة
      733.997 

 224.365        مات القطاعالتزا

 335.997        مستحق لبنوك
 

         

 560.362        اإللتزامات الموحدة
 

         

 173.635        صافي األصول الموحدة
 

  تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
      

109.815 
 

         

 87.035        استهالك وإطفاء
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 مع طرف ذو عالقةمعامالت  17

أبرمت المجموعة معامالت مع أطراف ذات صلة بشروط معتمدة من قبل اإلدارة. فيما يلي 

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة )باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في إيضاحات 

 أخرى(:
 

 المعامالت
 الموحدة الشركة األم 

 أشهر المنتهية في التسعة 

 دققة()غير م سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في التسعة

 )غير مدققة( سبتمبر 30

 2018 2017 2018 2017 

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

 - 1.535 - 660 إيرادات

 - 1.399 - 4.034 تكلفة المبيعات

 - 2.616 3,043 2.616 مصاريف التشغيل واإلدارة

 - 2.530 - - أتعاب اإلدارة )مضمنة في اإليرادات األخرى(

 - 14.471 - - قروض لشركة شقيقةعلى إيرادات فوائد 

 11.548 1.993 8,919 1.993 شراء ممتلكات ومعدات من شركة شقيقة

     

     مكافأة اإلدارة العليا
     

 2.187 2.307 2.187 2.307 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
 31 109 31 109 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     

     األرصدة

 الموحدة الشركة األم 

 مدققة غير مدققة مدققة مدققةغير  

 
 سبتمبر 30

2018 

ديسمبر  31

2017 
 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

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

 20.769 6.050 1.626 6.045 ذمم تجارية مدينة

 14.442 5.488 1.843 5.216 ذمم تجارية دائنة
     

 

 التزامات ومطلوبات محتملة .)أ(18   
 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 

 الموحدة الشركة األم الموحدة الشركة األم 

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

 85.381 تكاليف رأسمالية
 

335.635 
 

109.424 
 

156.741 
 

 - بيع شركة شقيقة –تكاليف رأسمالية 
 

- 
 

- 
 

76.299 
 

 - رأسمال غير مستدعى في شركات مستثمر فيها
 

2.471 
 

- 
 

5.876 
 

 - خطابات ضمان
 

101.256 
 

- 
 

570.424 
 

 - استثمارات
 

- 
 

4.141 
 

4.141 
 

 

 497.4 – 2017ديسمبر  31)لاير عماني  ال شىء مليونتتضمن البنود أعاله ضمانات بمبلغ 

 إلىتعلق بقروض وتسهيالت تمويل من البائع ممنوحة زين م مليون لاير عماني مقدم من مجموعة

               مجموعة زين هي الضامن للتسهيالت اإلئتمانية بمبلغ .(شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

مليون لاير عماني( الممنوحة من قبل أحد  9 –2017ديسمبر  31ليون لاير عماني )مال شىء 

االتصاالت المتنقلة السعودية. وترى الشركة بأن الضمانات  لمساهم مؤسس في شركةالبنوك 

 المقدمة من المساهم المؤسس لصالح البنك تغطي التسهيالت االئتمانية.
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 مطالبات .)ب(18
 

 الشركة األم

اني من مليون لاير عم 4.4إخطار مطالبة بمبلغ  2015استلمت الشركة األم خالل السنة المالية 

لى بعض فئات إيرادات البيع إضافية مستحقة من سنوات سابقة ع تاوةعن اهيئة تنظيم اإلتصاالت 

مليون لاير عماني إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت.  1.7بالجملة. اضطرت الشركة األم إلى دفع مبلغ 

بناء على رأي قانوني وتفسير األحكام ذات الصلة بالترخيص الممنوح للشركة األم ، ترى اإلدارة 

 اإلضافية غير مستحق. بأن مبلغ األتاوة
 

 مطالبات متعلقة بمجموعة زين

 مطالبات غرامات ورسوم في العراق

مليون  100، طالبت هيئة اإلعالم واالتصاالت شركة أثير بسداد مبلغ وقدره 2011 سنة في

( مدعية عدم التزام شركة أثير ببعض شروط مليون لاير عماني 38.8دوالر أمريكي )

. غير أنه 2015المطالبة لصالح شركة أثير خالل الربع الثاني من سنة الترخيص. تم تسوية هذه 

، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت شكوى لدى لجنة االستماع 2016في مارس 

مليون لاير  38.8مليون دوالر أمريكي ) 100بمبلغ  واالتصاالت للمطالبة التابعة لهيئة اإلعالم

ً ق باألمر الذي تم البت فيه (  وذلك فيما يتعلعماني ثالث مرات لصالح شركة أثير من قبل  سابقا

، أصدرت لجنة 2016يوليو  13وبتاريخ  مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت.

 8لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. وبتاريخ  قراراً االستماع التابعة لهيئة اإلعالم واالتصاالت 

ً ر ، قدمت أثي2016سبتمبر  على هذا القرار أمام مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم  طعنا

، أصدر مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت 2017يناير  15واالتصاالت. وفي 

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

مستندة إلى أن أحكام القرار رقم  )"المحكمة"( المحكمة اإلبتدائيةام لهيئة اإلعالم واالتصاالت أم

)الذي ينظم أنشطة االتصاالت في العراق( والذي يُحصن قرار مجلس الطعون التابع لهيئة  65

اإلعالم واالتصاالت من االستئناف أو الطعن، غير دستورية. وطلبت شركة أثير من المحكمة 

م واالتصاالت من تحصيل مبلغ المطالبة أو تفعيل قرار مجلس إصدار قرار بمنع هيئة اإلعال

 الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت إلى أن تقوم المحكمة بالبت في هذا األمر. 
 

يقضيان بوقف أي إجراءات تنفيذية  2017قرارين في فبراير وأبريل  المحكمة اإلبتدائيةأصدرت 

ا يتعلق بتحصيل مبلغ المطالبة إلى حين البت في الدعوى من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت فيم

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

ً ، قدمت شركة أثير 2017واالتصاالت. وفي مايو  على هذا القرار أمام محكمة االستئناف.  طعنا

لصالح شركة أثير. غير أن هيئة اإلعالم  قراراً تئناف ، أصدرت محكمة االس2017وفي نوفمبر 

واالتصاالت قد طعنت في هذا القرار من خالل تقديم طعن لدى محكمة التمييز التي أصدرت 

برد قرار محكمة االستئناف وإعادة الملف إلى محكمة االستئناف  2017نوفمبر  15في  قراراً 

المحكمة لقرار  مؤيداً  قراراً الستئناف ، أصدرت محكمة ا2017ديسمبر  28للبت فيه. وفي 

محكمة التمييز دى . وقدمت شركة أثر طعنًا على هذا القرار ل2017أبريل  27بتاريخ  اإلبتدائية

 . 2018يناير  11بتاريخ 
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 مطالبات )تابع( .)ب(18
 

 )تابع( مطالبات متعلقة بمجموعة زين 
 

 )تابع( مطالبات غرامات ورسوم في العراق 
 

لصالح شركة أثير وقضت بأن محكمة  قراراً ، أصدرت محكمة التمييز 2018رس ما 12وفي 

وكان ينبغي عليها فحص األساس الذي استندت إليه هيئة اإلعالم جانبها الصواب االستئناف 

واالتصاالت عند فرض الغرامة، مع األخذ في االعتبار آراء الخبير المعين من قبل هيئة اإلعالم 

لة القضية إلى محكمة االستئناف للبت فيها. ووجهت محكمة االستثناف هيئة واالتصاالت. وتم إحا

اإلعالم واالتصاالت لتقديم كافة المستندات واألدلة التي استندت إليها في قرار فرض الغرامة 

مدعومة بكافة األدلة المستندية التي قد توفر أساس لقرار هيئة اإلعالم واالتصاالت بفرض تلك 

على تقرير الخبراء القانونيين، ترى شركة أثير أن فرص تسوية هذا األمر تبدو  اً وبناءالغرامة. 

اصدرت  2018يونيو  3تمت إحالة القضية إلى محكمة اإلستئناف للبت فيها. في  لصالحها.

إليقاف طلب سداد  هيئة اإلعالم واالتصاالتأثير ووجهت شركة محكمة اإلستئناف حكمها لصالح 

على هذا القرار لدى محكمة التمييز  هيئة اإلعالم واالتصاالتكة أثير. طعنت مبلغ الغرامة من شر

،  اوقفت اللجنة المدنية الموسعة في محكمة التمييز القرار السابق  2018أغسطس  28وفي 

لمحكمة اإلستئناف على أساس عدم وجود سند قانوني لفرض الغرامة وقررت إلغاء الغرامة. تعتقد 

 .ر نهائي وغير قابل للمنازعةأثير بأن هذا القرا
 

 ضرائب الدخل واألرباح الرأسمالية في العراق
 

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

  البالغة قيمتها  2010إلى  2004فيما يتعلق بضريبة الدخل اإلضافية على الشركة للسنوات من
( التي تطالب بها الهيئة العامة للضرائب لاير عمانيمليون  94.7ريكي )مليون دوالر أم 244

العراقية، فإن لشركة أثير الحق في تقديم اعتراضها على ضريبة الدخل التي تطالب بها هيئة 
من المبلغ المطالب  ٪25، ودفع ما ال يقل عن 2010حتى  2004ضرائب الدخل للسنوات من 
( على لاير عمانيمليون  67.2مليون دوالر أمريكي ) 173ره به، ويدفع المبلغ المتبقي وقد

ً خمسين  ً  قسطا ً  شهريا ، بالصافي من المبلغ المدفوع. تحتفظ 2016من ديسمبر  اعتباراً  متساويا
 أثير بالحق في تقديم اعتراض لكل من هذه السنوات. 

 

  مليون  36والر أمريكي )مليون د 93تقوم أثير بتسوية مطالبة ضريبة األرباح الرأسمالية البالغة
من مبلغ المطالبة األصلية استنادًا إلى موافقة مجلس الوزراء  ٪50( والتي تمثل لاير عماني

 ؛2016العراقي في نوفمبر 
 

  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  2016لغ المتفق عليها في ديسمبر قامت أثير بسداد المبا

، قدمت أثير الئحة 2016البنكية ورفع الحجز عن أسهم المجموعة في شركة الخاتم. في نوفمبر 

لاير مليون  73.030مليون دوالر أمريكي ) 244اعتراض ضد المطالبة الضريبية المقدرة بمبلغ 

 التزام، لدى أثير 2018 يونيو 30ضها على مبلغ المطالبة بالكامل. كما في ( مبديةً اعتراعماني

لاير مليون  41.2بما يعادل مليون دوالر أمريكي  107المبلغ المتبقي وقدره يقضى بسداد 

( على مليون لاير عماني 48.45: 2017ديسمبر  31) ، بالصافي من الدفعات السابقةعماني

 ً  .واحد وثالثون قسطا
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 مطالبات )تابع( .)ب(18
 

 )تابع( ( مطالبات متعلقة بمجموعة زين2) 
 

 )تابع( مطالبات غرامات ورسوم في العراق 
 

برفض االعتراضات على  قراراً  هيئة العامة للضرائب العراقيةال، أصدرت 2017في مايو 

ون ، قدمت شركة أثير طع2017يونيو  7 السنوات المذكورة أعاله من دون إبداء أي أسباب. وفي

، أصدرت لجنة الطعون 2017نوفمبر  9على قرارات الهيئة لدى لجنة الطعون التابعة للهيئة. في 

برفض طعون أثير بحجة أن أثير لم يكن لها الحق في  2007-2004قرارا فيما يتعلق بالسنوات 

متفق ، مما يعني أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية ال2016تقديم االعتراضات األصلية في نوفمبر 

فيما يتعلق  قراراً ، أصدرت لجنة الطعون 2017ديسمبر  21عليها مع وزارة المالية. وفي 

برفض طعون أثير على أساس أنه في حين أن أثير قد قدمت  2010-2008بالسنوات 

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

ت مقبواًل من الناحية الشكلية مما يعني مرة أخرى أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية االعتراضا

ً ، قدمت أثير 2017نوفمبر  21المتفق عليها مع وزارة المالية. وفي  لدى لجنة التمييز بالهيئة  طعنا

ً ، وقدمت 2007-2004فيما يتعلق بالسنوات  ً  أيضا يناير  2لدى لجنة التمييز في  مماثالً  طعنا

، أصدرت لجنة التمييز قرارات لصالح 2018فبراير  12. في 2010-2008للسنوات  2018

بحفظ حق شركة أثير في الطعن وتوجيه لجنة  2010-2004شركة أثير فيما يتعلق بالسنوات 

لم اتفاق شركة أثير المبرم مع وزارة المالية أن إلى  استناداً الطعون إلعادة النظر في تلك الطعون 

ً إلخالء  2018عقدت لجنة التمييز جلستها في يونيو . يكن باطاًل  ةالتي قدمت فيها أثير بيانا

، قررت لجنة التمييز تعليق قرارها النهائي في هذه الدعوى إلى  2018سبتمبر  25مسؤوليتها.في 

لجنة داخلية  علق بهذه المسألة بناء على توصيةأن تحصل على رد من مجلس الوزراء فيما يت

في  المسألةأن تصب نتيجة هذه  أثيروبناًء على تقرير خبرائها القانونيين، تتوقع الية. بوزارة الم

 صالحها.
 

 األردن - شركة بيال
 

ديسمبر  31) مليون لاير عماني 15.4إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 

نونيين، تتوقع المجموعة أن (. وبناًء على تقرير الخبراء القالاير عمانيمليون  15.64 – 2017

تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. وقامت شركة بيال برفع دعاوى 

: 2017ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  11.8قضائية ضد مطالبة السلطات الرقابية بمبلغ 

ا المبلغ بالفعل لقيامها بسداد هذ نظراً  2005إلى  2002( للسنوات من لاير عمانيمليون  11.9

حيث تم إلزامها بسداده عن تلك السنوات في وقت سابق. كما قامت شركة بيال باتخاذ اإلجراءات 

سترداد رسوم الترخيص المدفوعة بالزيادة والبالغة قيمتها إالقانونية ضد السلطات الرقابية مطالبةً ب

( عن سنوات سابقة. نيلاير عمامليون  14.967: 2017ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  14.4

وبناًء 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 

 ً وبعد استشارة الخبراء القانونيين، ترى إدارة القضائية. وبناًء على المعلومات المتوفرة حاليا

المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه األمور أثر سلبي هام على المركز أو األداء 

 للمجموعة. الموحدالمالي 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 األدوات المالية 19
 

 المالية واإللتزامات األصولفئات  
 

ة للمجموعة كما هي مفصح عنها في بيان المالي لألصول واإللتزاماتيمكن تصنيف القيم الدفترية 

 على النحو التالي: الموحد المختصرالمركز المالي 
 

 الموحدة الشركة األم 

 )مدققة( (ةغير مدقق) )مدققة( )غير مدققة( 

 سبتمبر 30  

2018 

 ديسمبر 31

2017 
 ربسبتم 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

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

     :وذمم مدينةف مطفأة / قروض تكالي

 380.996 498.587 73.184 101.208 نقد وأرصدة بنكية

 693.620 854.948 118.873 116.196 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 - 99.261 - 13.918 أصول العقد )متداولة وغير متداولة(

 521.445 - - - مستحق من شركات شقيقة

 15.141 15.057 - - أصول أخرى

 9.000 بالتكلفة المطفأةاستثمار في أوراق مالية 

 

9.000 9.000 9.000 

 49.893 62.136 48.917 45.755 األرباح أو الخسائراستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

خالل اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 

 األخرى

- - 8.737 - 

 23.121 - 2.906 - متاحة للبيع –في أوراق مالية ر استثما

 - 5.165 - 1.704 مبادلة معدل الفائدة

 - - 1.626 3.124 المستحقات من شركة تابعة
 

أو  األرباح"غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  بأنهاالمالية  تزاماتاإلليتم تصنيف كافة 

  ".الخسائر
 

 بالقيمة العادلة التي تم قياسهالعادلة لألدوات المالية لقيمة االهرمي لتسلسل ال 

المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي  األصوليبين الجدول التالي 

ً  للشركة األم والموحدالمختصر  لقيمة العادلة.ل الهرمي لتسلسلل وفقا
 

إلى أهمية المدخالت  استناداً الث مستويات المالية إلى ث واإللتزامات األصوليصنف هذا التسلسل 

لقيمة ل الهرمي تسلسلالالمالية. يتضمن  واإللتزامات لألصولالمستخدمة في قياس القيمة العادلة 

 العادلة المستويات التالية: 
 

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

والملحوظة لألصل أو  1ت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى : مدخال2المستوى 

 االلتزام سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقة من األسعار(؛ و
 

ال تستند إلى معلومات سوق ملحوظة )المدخالت غير  واإللتزامات لألصول: مدخالت 3المستوى 

 الملحوظة(.
 

توى الذي يندرج ضمنه تصنيف األصل أو االلتزام المالي استناداً إلى أدنى مستوى يتم تحديد المس

 لقياس القيمة العادلة. الهامةمن المدخالت 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 )تابع( األدوات المالية 19
 

 الموحدة

 2018 سبتمبر 30
 المجموع  3 المستوى 2المستوى  1المستوى   

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

     مالية بالقيمة العادلة:  لأصو

 5.165 - 5.165 - مبادلة معدل الفائدة

 62.136 8.890 33.349 19.897 الخسائرأو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 اإليرادات استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الشاملة األخرى 

 

 

 

1.341 491 6.905 8.737 
     

 21.238 األصولمجموع 

 

39.005 

 

15.795 

 

76.038 

      

 

 2017 ديسمبر 31

     
     مالية بالقيمة العادلة: أصول

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

 4.197 متاحة للبيعاستثمار في أوراق مالية 

 

10.179 

 

- 

 

14.376 

 
     

 24.614 األصولمجموع 

 

32.470 

 

7.185 

 

64.269 

 
     

 

 الشركة األم 

 2018 سبتمبر 30
 المجموع  3 المستوى 2المستوى  1المستوى   

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

     مالية بالقيمة العادلة:  أصول

 1.704 - 1.704 - مبادلة معدل الفائدة

  الخسائرأو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 
15.143 21.721 8.891 45.755 

     

 15.143 األصولمجموع 

 

23.425 

 

8.891 

 

47.459 

      

 

 2017 ديسمبر 31

     
     مالية بالقيمة العادلة: أصول

 48.917 7.185 22.291 19.441  الخسائرأو األرباح ل استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خال

 - متاحة للبيعاستثمار في أوراق مالية 

 

2.906 

 

- 

 

2.906 

 
     

 19.441 األصولمجموع 

 

25.197 

 

7.185 

 

51.823 

 
     

 

 القياس بالقيمة العادلة 

 بالسنة السابقة. نةمقارلم تتغير أساليب وطرق التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم  20
 

 صافي الربح النقدي  

. ونتيجة 2016 سنة بات اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم في

 لذلك، فقد تم اإلفصاح عن النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في

ً بتاريخ التقرير  المتداولةجنوب السودان من حيث وحدة القياس                للمعيار المحاسبي الدولي وفقا

 الخسائرأو  األرباح"التقرير المالي". إن األثر في صافي المركز النقدي متضمن في بيان  29رقم 

 كـ "صافي ربح نقدي".  للشركة األم والموحد المختصر
 

سعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي تستند مؤشرات األ

لشركة زين جنوب السودان والمبينة أدناه إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي نشره مكتب جنوب 

 السودان لإلحصاءات:
 

 عامل التغير  المؤشر  

 1.0  5.943 2018 سبتمبر 30
 1.32  4,502 2017ديسمبر  31
 2.87  2,068 2016ديسمبر  31
 16.66  357 2015ديسمبر  31
 34.96  170 2014ديسمبر  31
 38.41  155 2013ديسمبر  31
 35.03  170 2012ديسمبر  31

 

 مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

ا شبكتها في شركة زين جنوب السودان تتجاوز قيمته ألصولارتأت المجموعة أن القيمة الدفترية 

ً تكلفة البيع والخسارة المقدرة الناتجة عن  القابلة لإلسترداد كما هو محدد بقيمتها العادلة ناقصا

ستخدام نهج تكلفة إ. تم تحديد القيمة العادلة بمليون لاير عماني 12.1انخفاض القيمة البالغة 

اإلضافة إلى قدرة من تسلسل القيمة العادلة ب 3إلى مدخالت المستوى  استناداً االستبدال الحالية 

على تقديم الخدمات باعتبارها المدخل غير الملحوظ واألكثر أهمية. تم تحديد االستخدام  صولاأل

الحالي على أنه أفضل وأمثل استخدام. تخضع خسارة انخفاض القيمة إلعادة القياس في نهاية كل 

الحالة يتم عكسها بمقدار  وفي هذهفترة تقرير لتحديد ما إذا كانت لم تعد موجودة أو تم تخفيضها 

 هذا الحد.
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 األدوات المالية المشتقة 21

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 

الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر وتمثل األساس لقياس  تخص األصل

 التغيرات في قيمة المشتقات المالية.  
 

إن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية السنة المالية وال تعطي 

عقود المشتقات على أساس معلومات لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. يتم تقييم كافة  مؤشراً 

 سوق مقارنة.
 

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق 

            :2018 سبتمبر 30في 

 

 
 القيمة العادلة

  الموجبة

 القيمة العادلة

  سنة إلى سنتين  أقل من سنة  القيمة اإلسمية  السالبة

سنتين إلى 

 خمس سنوات

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 
            

            مشتقات محتفظ بها للتحوط:

            تحوط التدفقات النقدية

            
            الشركة األم:

 57.523  12.326  12.326  82.175  -  1.704 مبادلة معدل الفائدة

            
            اوزتيل

 115.048  24.652  24.652  164.353  -  3.461 مبادلة معدل الفائدة

            
            المملكة العربية السعودية: –زين 

 -  -  119.896  119.896  337  - مبادلة معدل الفائدة

 
   :2017ديسمبر  31في 

            

            ط:مشتقات محتفظ بها للتحو

            تحوط التدفقات النقدية

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

 -  -  120.972  120.972  -  187 حصة في شركة شقيقة –مبادالت معدالت الربح 
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 )تابع( )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 إندماج األعمال 22
 

 السعودية اإلستحواذ على شركة اإلتصاالت المتنقلة
 

توصلت المجموعة إلى أنها قادرة على السيطرة على شركة اإلتصاالت  ، 2018في يوليو 

 المتنقلة السعودية من خالل تمثيلها باألغلبية في مجلس اإلدارة.
 

المؤقتة المخصصة إلى األصول واإللتزامات القابلة للتحديد في تاريخ اإلستحواذ ، والتي  القيم

سنة واحدة من اإلستحواذ عند اإلنتهاء من تخصيص سعر الشراء ، مبينة  تخضع للمراجعة خالل

 أدناه:
 ألف ر.ع  

   

 249  المقابل المحّول نقداً 

ً  اإلستحواذالقيمة العادلة في تاريخ   166.187  لحقوق الملكية المحتفظ بها سابقا

 225.039  حصة حقوق األقلية

    

  391.475 

 
   

   ناقصاً:

 129.005  والنقد المعادل النقد

 232.462  الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى

 8.687  المخزون

 627.462  الممتلكات والمعدات

 1.561.131  أصول غير ملموسة

 54.883  أصول أخرى

 (460.040)  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 (1.103.099)  قروض طويلة األجل

 (623.402)  راف ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى أط

 (69.361)  إلتزامات غير متداولة أخرى

    

  357.728 

    

 33.747  الشهرة الناشئة من إندماج األعمال
   

 

الشهرة أعاله منسوبة إلى ربحية العمل التجاري الذي تم اإلستحواذ عليه. من تاريخ اإلستحواذ ، 

مليون لاير عماني  197ية في تحقيق إيرادات بمبلغ ساهمت شركة اإلتصاالت المتنقلة السعود

مليون لاير عماني إلى صافي نتائج المجموعة. إذا ما تحقق اإلستحواذ  4.84لفترة بمبلغ اوربح 

مليون لاير عماني  353.9، لكانت إيرادات المجموعة للفترة أكبر بمبلغ  2018يناير  1في 

 مليون لاير عماني. 11.5والربح أقل بمبلغ 
 

القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ لحقوق أسهم التصويت في شركة اإلتصاالت المتنقلة تم تقدير 

مليون لاير عماني. نظراً لتحقق إندماج العمل التجاري على مراحل ،  166.187بمبلغ  السعودية

بمبلغ قامت المجموعة بإعادة قياس حقوق أسهم التصويت بالقيمة العادلة وأدرجت الربح الناتج 

 .المختصر مليون لاير عماني في بيان األرباح أو الخسائر 18.060
 

 أرقام المقارنة  23
ر ئأو الخسا ألرباحبيان ال بالنسبة 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أرقام المقارنة لفترة التسعة أشهر

ة حيث أن أرقام غير قابلة للمقارنة مع الفترة الحالي ةالنقدي اتوبيان التدفقوبيان الدخل الشامل 

 الفترة الحالية تتضمن توحيد نتائج مجموعة زين.

 

 


