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                                    الموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 
 2302 يونيو 03في كما 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5
 
إعداد هذه القوائم المالية مبينة فيما يلي. هذه السياسسات تسم تطبيقهسا بثبسات السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في  

 في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.
 
 أساس اإلعداد 5-0

 
   فقرة االلتزام وأساس القياس ) أ (

مسا تسم اإلفصساح عنسه  باسستثناءوفقسا  لمبسدأ التكلفسة التاريخيسة   المرحليسة غيسر المدققسة الموحدة القوائم الماليةتم إعداد  

طبقسا  لمعسايير التقسارير الماليسة الدوليسة ومتطلبسات  الموحسدة القسوائم الماليسة إعسدادتسم كما  .بالسياسات المحاسبية أدناه

 وهسي  نة ُعمسانضمن قواعد اإلفصاحات والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسسوق المسال بسسلط الواردةاإلفصاح 

تتماشسسى السياسسسات المحاسسسبية التسسي تسسم  .وتعديالتسسه 0672مسسع متطلبسسات قسسانون الرسسركات التجاريسسة لعسسام  تماشسسىت

إستخدامها في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية غير المدققة )"القوائم المالية"( مع تلك التي تم إسستخدامها فسي 

 . 2302ديسمبر  00ة المنتهية في إعداد القوائم المالية السنوية للسن

 

 استخدام التقديرات  واألحكام  )ب(
بعض التقسديرات المحاسسبية الهامسة.  استخداميتطلب إعداد القوائم المالية بما يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية  

تطبيسق السياسسات المحاسسبية للمجموعسة. تسم اإلفصساح عسن  سسياق فسي أحكامهسا ويتطلب أيضا  مسن اإلدارة ممارسسة 

والتقديرات  االفتراضاتة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها عاليالمجاالت التي تنطوي على درجة 

 .2المالية باإليضاح رقم  للقوائمجوهرية 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )ج(
بتطبيق جميع المعسايير والتفسيسـرات الجديسدة والمعدلسة  2302 يونيو 03 في ة المنتهيةفترقامت المجموعة خالل ال  

التابعسة السى مجلس  معسايير  الصادرة عن مجل  معايير المحاسبة الدولية ولجنـة تفسيرات التقسارير الماليسة الدوليسة 

 . 2302 يناير 0التي تبدأ بتاريـ   المحاسبة الدولية  المتعلقة بعمليات الرركة السارية للفترة

 

تغييسسـرات فسي سياسسسات المجموعسة المحاسسبية  ولسسم يؤثسـر علسسـى  ينستج عنسهإن تطبيسق هسذه المعسسايير والتفسسيرات لسسم  

 حالية أو الفترات السابقة.فـي الفتـرة التي يتم إدراجها المبالـغ ال

 

 وتفسيرات جديدة لم يتم تطبيقهامعايير            

هناك عددا من المعايير الهامة الجديدة  والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي لم تصبح  ملزمة بعد على الفترة  

ولم يتم تبنيها فسي اعسداد هسذه القسوائم الماليسة الموحسدة.  وال يتوقسع أن يكسون ألي منهسا   2302 يونيو 03المنتهية في 

: األدوات 6تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة المرحلية للمجموعة   ما عسدا معيسار التقريسر المسالي السدولي 

إلزاميسا  علسى  انسيصسبح ن  السذيعمسالءلإليسرادات مسن عقسود مبرمسة مسع  02ومعيار التقرير المسالي السدولي  المالية

و   6 معيار التقريسر المسالي السدولي تقوم المجموعة حاليا  تقييم تأثير .2302 لسنةالقوائم المالية الموحدة للمجموعة  

   .وتخطط لتبني المعيار الجديد في تاري  سريانه المطلوب 02 معيار التقرير المالي الدولي
 

 المالية  البيانات توحيدأساس  5-5

 

  تابعةالشركات ال  5-5-0
 
 يستم. 2302 يونيسو 03 فسي كمسا التابعسة وشسركاتها للرسركة األم الماليسة البيانات على الموحدة المالية البيانات ترتمل 

مسسع الجهسسة  شسسراكتها مسسن المتغيسسرة الناتجسسة للعوائسسد حقسسوق  لسسديها أو المجموعسسة  تتعسسرض عنسسدما السسسيطرة تحقيسسق

 وجسه علسى. بهسا المسستثمر الجهسة علسى سسلطتها خسالل مسن العوائد تلك على التأثير على وتكون قادرة بها  المستثمر

 :المجموعة ما يلي لدى في حال توافر بها فقط المستثمر الجهة على المجموعة تسيطر التحديد 

 

 للجهسة الصسلة ذات األنرطة لتوجيه الحالية القدرة تعطيها التي القائمة أي الحقوق) بها المستثمر الجهة على السلطة 

 ؛(فيها المستثمر

 بها أو الحقوق فيها  و المستثمر التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الرراكة مع الجهة 

 بها للتأثير على عوائدها. المستثمر القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة 
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  )تابع(  البيانات المالية توحيدأساس  5-5

 

  )تابع(  تابعةالشركات ال  5-5-0

 

تأخذ المجموعة في عسين  بها  المستثمر الجهة في مماثلة حقوق أو التصويت أكثرية من أقل للمجموعة يكون عندما 

 :متضمنة   بها  المستثمر الجهة سلطة على لديها ما إذا كانت تقييم في الصلة ذات والظروف الحقائق جميع اإلعتبار

 

 الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛ 

 الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ 

 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة 

 
 والظسروف الحقائق بها في حال أشارت المستثمر الجهة على تسيطر ما إذا كانت سواء تقييم بإعادة تقوم المجموعة 

 تحصسسل عنسسدما تابعسسة شسسركة يبسسدأ توحيسسد. الثالثسسة عناصسسر السسسيطرة مسسن أكثسسر أو واحسسد فسسي تغييسسرات هنسساك أن إلسسى

 إن. التابعسة الرسركة علسى السسيطرة المجموعسة تفقسد عنسدما ويتوقسف التابعسة الرسركة علسى السسيطرة المجموعة علسى

 بيسان فسي السنة يتم إدراجها خالل المستبعدة أو المقتناة التابعة الرركة ومصروفات وإيرادات ومطلوبات موجودات

 .التابعة الرركات على السيطرة المجموعة توقف تاري  حتى للسيطرة تاري  إكتساب المجموعة من الرامل الدخل

 
 وإلسى للمجموعسة األم الرركة مساهمي إلى اآلخر الرامل الدخل بنود من بند وكل الخسارة  أو الربح تنسب المنرأة 

 يستم الضسرورة  عنسد. المسسيطرة غيسر الحصسص رصيد عجسز فسي هذا نتج عن ولو حتى المسيطرة  غير الحصص

 السياسسسات مسسع المحاسسسبية سياسسساتها مسسن أجسسل أن تتماشسسى التابعسسة للرسسركات الماليسسة البيانسسات علسسى تعسسديالت إجسسراء

 داخسسل والمطلوبسسات وحقسسوق المسسساهمين واإليسسرادات والمصسسروفات الموجسسودات جميسسع إن. للمجموعسسة المحاسسسبية

 .التوحيد عند بالكامل المجموعة يتم حذفها أعضاء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات المجموعة 

 
 فسي حسال. المسساهمين حقسوق كمعاملسة محاسسبته يستم السسيطرة فقسدان دون تابعسة  شسركة في الملكية حصة في التغير 

 :فإنها ستقوم تابعة  شركة على السيطرة المجموعة فقدت

 بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنة  الرهرة( وإلتزامات الرركة التابعة؛ 

 بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الرركة التابعة؛ 

 ؛المساهمينبفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق  بإلغاء اإلعتراف 

 اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛ 

 العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛ بالقيمة اإلعتراف 

 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ 

 أو الخسسسارة أو السسربح اآلخسسر إلسسى الرسسامل السسدخل فسسي سسسابقا   المسسسجلة البنسسود مسسن األم الرسسركة حصسسة تصسسنيف إعسسادة 

 بالتصسسرف فسسي حسسال قامسست المجموعسسة مباشسسرة   ا  مطلوبسس سسسيكون كمسسا االقتضسساء  حسسسب األربسساح غيسسر الموزعسسة 

 الصلة. ذات االلتزامات أو باألصول
 

 الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع   5-5-5

تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غيسر المسسيطرة كمعسامالت مسع مسساهمي المجموعسة. وبالنسسبة للمرستريات  

من الحقوق غير المسيطرة  يتم تسجيل الفرق بين أي سعر مدفوع والحصة ذات الصسلة التسي تمست حيازتهسا للقيمسة 

يل أربساح أو خسسائر اسستبعادات الحقسوق الدفترية لصافي أصول شركة تابعة فسي حقسوق المسساهمين.  كمسا يستم تسسج

 غير المسيطرة في حقوق المساهمين. 

ة قياس أية حصص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة  مسع دعندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم  تتم إعا 

فتريسسة المبدئيسسة ألغسسراض القيمسسة العادلسسة هسسي القيمسسة الد ادراج التغييسسر فسسي القيمسسة الدفتريسسة فسسي السسربح أو الخسسسارة.

باإلضسافة إلسى ذلسك  يستم  احتساب الحصص المحتفظ بهسا كرسركة شسقيقة أو مرسروع مرسترك أو أصسل مسالي الحقسا .

احتساب أية مبالغ أدرجت سابقا  ضمن دخل شسامل آخسر فيمسا يتعلسق بسذلك الكيسان كمسا لسو قامست المجموعسة مباشسرة 

يعنسي هسذا أن المبسالغ التسي أدرجست سسابقا  فسي دخسل شسامل آخسر تسم  وقسد باستبعاد األصول وااللتزامات ذات الصسلة.

 إعادة تصنيفها كأرباح أو خسائر.
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 البيانات المالية )تابع(   توحيدأساس  5-5

 في شركات شقيقة إستثمار  5-5-0

 قسرارات فسي المراركة صالحية هو الهام التأثير. هاما   تأثيرا   المجموعة تمارس عليها منرأة هي الرقيقة الرركة إن 

 .السياسات هذه على مرتركة سيطرة أو سيطرة لي  ولكن بها  المستثمر للمنرأة والترغيلية المالية السياسة

 

 لتلسك مماثلسة هسي المرستركة السسيطرة أو الهسام التسأثير تحديسد مسن أجسل اإلعتبسارإن األمور التي تم إتخاذها في عسين  

يسستم محاسسسبة إسسستثمارات المجموعسسة فسسي شسسركاتها الرسسقيقة وذلسسك  .التابعسسة الرسسركات علسسى السسسيطرة لتحديسسد الالزمسسة

 .المساهمينبإستخدام طريقة حقوق 

 

 الدفتريسة القيمسة تعسديل يستم. بالتكلفسة مبسدئيا   الرسقيقة رسركةال فسي االسستثمارات يتم إدراج الملكية  حقوق لطريقة وفقا   

 تسساري  منسسذ الرسسقيقة الرسسركة موجسسودات صسسافي مسسن المجموعسسة حصسسة فسسي التغيسسرات إدراج مسسن أجسسل لالسسستثمار

 وال إطفاؤهسا وهسي ال يستم لإلسستثمار  الدفتريسة القيمسة ضمن الرقيقة بالرركة المتعلقة الرهرة إدراج يتم. اإلستمالك

 .القيمة إلنخفاض فردي بركل يتم إختبارها

 

 بنسود فسي تغييسر أي إدراج يستم. الرسقيقة الرسركة عمليسات نتسائج مسن المجموعسة حصسة الخسارة أو الربح بيان يعك  

 ذلسك  إلسى باإلضسافة. للمجموعسة الرسامل اآلخسر السدخل مسن كجسزء المنرآت المستثمر بها لتلك اآلخر الرامل الدخل

 من حصتها المجموعة بإدراج تقوم الرقيقة  الرركة مساهمي حقوق في مباشرة تم إدراجه تغيير هناك يكون عندما

 المكاسسسب اسسستبعاد يسستم. المسسساهمين حقسسوق فسسي التغيسسرات بيسسان فسسي عنسسدما يكسسون ذلسسك قابسسل للتطبيسسق  تغييسسرات  أيسسة

 فسسي المجموعسسة حصسسة حسسد إلسسى الرسسقيقة والرسسركة المجموعسسة بسسين المعسسامالت عسسن الناتجسسة والخسسسائر غيسسر المحققسسة

 .الرقيقة الرركة

 

 الخسسارة أو السربح بيسان برسكل واضسح فسي الرسقيقة الرسركة خسسائر أو أربساح مسن المجموعسة حصسة مجمسوع يظهر 

 الرسركات فسي المسسيطرة غيسر والحصسص الضسرائب خصسم بعد الخسارة أو الربح ويمثل الترغيلية  األرباح خارج

 .الرقيقة للرركة التابعة

 

 تعسديالت إجسراء يتم الضرورة  عند. المجموعة تقرير إعداد فترة في ذات الرقيقة للرركة المالية البيانات إعداد يتم 

 .المجموعة تلك السياسات التي تتبناها مع تتماشى المحاسبية السياسات لجعل

 على القيمة انخفاض خسارة إدراج الضروري من كان إذا ما المجموعة تحدد  المساهمين حقوق طريقة تطبيق بعد 

 بسأن موضوعي دليل هناك كان إذا ما بتحديد المجموعة تقوم تقرير  كل تاري  في. الرقيقة شركاتها في استثماراتها

إنخفساض  باحتساب المجموعة تقوم الدليل  هذا مثل هناك كان إذا. قيمتها انخفضت قد الرقيقة الرركة في االستثمار

 علسى أنهسا الخسسارة تسدرج ثسم الدفترية  وقيمها الرقيقة الرركة من لالسترداد القابلة القيمة بين الفرق على أنه القيمة

 .الخسارة أو الربح بيان في شقيقة" شركة أرباح من "حصة

. العادلسة بقيمتسه إسستثمار محستفظ بسه أي وإدراج بقيساس المجموعة تقوم الرقيقة  الرركة على الهام التأثير فقدان عند 

لإلسستثمار  العادلسة والقيمة المرتركة السيطرة أو الهام التأثير فقدان عند الرقيقة للرركة الدفترية القيمة بين فرق أي

   .الخسارة أو الربح في البيع يتم إدراجه من المحتفظ به والمتحصالت

      

 إندماج األعمال والشهرة  5-5-9
  
 المقسساس العسسوض كإجمسسالي اإلسسستمالك تكلفسسة قيسساس يسستم. اإلسسستمالك طريقسسة باسسستخدام األعمسسال إنسسدماج محاسسسبة يسستم 

تختار المجموعة في كل . المنرأة المرتراة في مسيطرة غير أي حصص ومبلغ اإلستمالك تاري  في العادلة بالقيمة

مسسن  بحصسسة تناسسسبية أو العادلسسة بالقيمسسة المرسستراة المنرسسأة فسي المسسسيطرة غيسسر قيسساس الحصسسص سسسواء عمليسة إنسسدماج

للمنرسسأة المرسستراة. يسستم قيسسد التكسساليف المتعلقسسة باإلسسستمالك كمصسسروف عنسسد تكبسسدها  األصسسول القابلسسة للتحديسسدصسسافي 

 وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية.

 

 والتسسسمية للتصسسنيف المضسسمونة الماليسسة والمطلوبسسات الموجسسودات بتقيسسيم تقسسوم أعمسسال  المجموعسسة تسسستملك عنسسدما 

 يرسمل وهسذا. اإلسستمالك تساري  فسي كمسا والظسروف المعنيسة االقتصسادية والظسروف التعاقدية للرروط وفقا   المناسبة

 .المنرأة المرتراة قبل من العقود األساسية عن المتضمنة المرتقات فصل
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 البيانات المالية )تابع(   توحيدأساس  5-5

 

 )تابع(   إندماج األعمال والشهرة  5-5-9

 

بالقيمسة  حقوق ملكيتها المحتفظ بها سابقا   حصة أي قياس إعادة يتم مراحل  على األعمال إندماج في حال يتم تحقيق 

فيستم أخسذها فسي عسين  ومن ثسم. الخسارة أو الربح في ناتجة خسارة أو ربح أي إدراج اإلستمالك ويتم بتاري  العادلة

 .الرهرة تحديد في اإلعتبار

 

. اإلسستمالك تساري  فسي العادلسة بالقيمسة المنرسأة المرسترية سسيتم إدراجسه قبسل مسن تحويلسه سيتم محتمل عوض أي إن 

 األدوات 06 السسدولي المحاسسسبة معيسسار نطسساق ضسسمن ماليسسة أداة وهسسو إلتسسزام أو كأصسسل العسسوض المحتمسسل المصسسنف

 الربح إما في سواء يتم إدراجها العادلة القيمة في التغيرات مع العادلة بالقيمة قياسه يتم والقياس  االعتراف: المالية

 السدولي المحاسسبة معيار نطاق ضمن في حال العوض المحتمل لي . الرامل اآلخر الدخل في كتغير أو الخسارة أو

 ال ملكيسة كحقسوق العوض المحتمسل السذي يستم تصسنيفه. المناسبة الدولية المالية التقارير لمعايير وفقا   فيتم قياسه  06

 .المساهمين حقوق ضمن الالحقة التسوية محاسبة ويتم قياسه يعاد

 

 غيسر للحصسص المسدرج والمبلسغ المحسول العسوض مجمسوع فسي الزيادة تمثل كونها بالتكلفة  مبدئيا   الرهرة قياس يتم 

. المضسمونة والمطلوبسات القابلة للتحديد المستملكة األصول صافي على سابقا   حصص محتفظ بها وأي المسيطرة 

 تقيسيم  بإعسادة تقسوم المجموعسة المحسول  مجموع العوض تتجاوز المستملكة األصول لصافي العادلة القيمة في حال

 اإلجسراءات وتقسوم بمراجعسة المطلوبسات المضسمونة وجميسع المسستملكة األصول كافة صحيح بركل حددت قد سواء

 زيسادة تسزال تنستج ال التقيسيم إعسادة في حال عملية. اإلستمالك تاري  في المبالغ التي سيتم إدراجها لقياس المستخدمة

 أو السربح فسي بعد ذلك يستم إدراج المكسسب المحول  العوض على مجموع المستملكة األصول لصافي العادلة القيمة

 .الخسارة

 

 اختبسسار لغسسرض. متراكمسسة قيمسسة انخفسساض خسسسائر أي بالتكلفسسة ناقصسسا   الرسسهرة قيسساس يسستم المبسسدئي  االعتسسراف بعسسد 

 توليسد وحسدات من لكل يتم تخصيصها اإلستمالك  تاري  من األعمال  إندماج من المكتسبة الرهرة القيمة  انخفاض

 للمنراة األخرى المطلوبات أو الموجودات سواء النظر بصرف اإلندماج  من تستفيد أن يتوقع التي للمجموعة النقد

 .الوحدات لتلك يتم تخصيصها المرتراة

 

 المرتبطة الرهرة فإن الوحدة  بداخل العمليات من وتم إستبعاد جزء النقد توليد وحدة إلى الرهرة تخصيص تم حيث 

 يستم. مسن اإلسستبعاد الناتجسة الخسسارة أو السربح تحديسد عنسد للعمليسات الدفتريسة بالقيمسة المستبعدة يتم إدراجها بالعملية

 النقسد توليسد وحسدة مسن وجسزء للعمليسة المسستبعدة النسسبية القسيم أسساس على الظروف هذه في المستبعدة الرهرة قياس

 .بها المحتفظ

 

  لقطاعيةالتقارير ا 5-0

إيسرادات حقسق التسي مسن خاللهسا قسد ي األنرسطة التجاريسةأحد مكونسات الكيسان؛ السذي يمسارس هو  يقطاع الترغيلإن ال 

  ذات الكيساناإليرادات والمصسروفات المتعلقسة بمعسامالت مسع المكونسات األخسرى بس بما في ذلكتكبد مصروفات  يو

بانتظسام التخساذ قسرارات برسأن  هابفحص نتائج ترسغيل المسؤول الرئيسي عن قرارات الترغيل في الكيانيقوم والتي 

معلومسات ماليسة عنسسه. برسكل منفصسل ؛ كمسا تتسوفر لسسه بسهاألداء الخسا  القطساع وتقيسسيم خصسص السى المسوارد التسي ت

هسي نفس  السياسسات المحاسسبية للمجموعسة المبينسة فسي   رير عنهسااتقسعمسل تم يالسياسات المحاسبية للقطاعات التي 

 .4تحديد القطاعات والتقارير مبينة في اإليضاح . إن 2 اإليضاح 
 

  إيرادات الخدمات 5-9

 
ك  والبرقيات وتسأجير يالنقال واإلنترنت والتل للهاتف العالمي والنظامالهاتف الثابت  من العائدتتمثل اإليرادات في  

المعدات والمبالغ الناشئة عسن بيسع معسدات االتصساالت والخسدمات األخسرى المتعلقسة بهسا والتسي تقسع ضسمن األنرسطة 

 ت يستم إدراجهسا قسال وخسدمات اإلنترنسالن للهساتفالعسالمي  والنظسامالثابتسة  الخطوطإيرادات إن االعتيادية للمجموعة. 

 .المسموح بها تخفيضاتعند تقديم الخدمة وبالصافي بعد الخصومات وال

 

والتركيسب الفعلسي لمعسدات االتصساالت علسى المسستغرق الوقست نسسبة ترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أسساس  

 التوالي.
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هساتف لل الفعلسيإلسى االسستخدام  استناداتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا  كإيرادات  

 .المباعة العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا  

                        

كسإيرادات المدفوعسة مقسدما البطاقسات و الهواتسف العموميسة  وتحتسب المبيعات المتعلقسة بسالجزء غيسر المسستخدم مسن 

 .مؤجلة

 

الخسدمات  وتسدرج إيسرادات اشستراكات البسث  التلفزيسوني عبسر  تأديسةتدرج إيسرادات ومصساريف السربط البينسي عنسد  

 قديم الخدمات.الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند ت

 

أو كجسزء مسن عسرض  عقسد جديسدتمنح حوافز إلى العمالء بطسرق مختلفسة وتعسرض علسى العمسالء عسادة عنسد توقيسع  

  يستم حساليللعميسل الجديسد أو لتحسديث الخسدمات إلسى عميسل  عند توصيل الخدمة . وعندما تقدم هذه الحوافزترويجي

األخرى المقدمة إلى العميل كجزء من  الترويحية جاتنتوالمتعلق بالم تأجيل اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز

 المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. ألداءطبقا  إدراجهانف  الترتيبات ويتم 

 

واحسد  يستم توزيسع مقابسل الترتيبسات علسى كسل منستج  نستج ترويجسيمن م أكثرفي حالة ترتيبات اإليرادات التي ترمل  

اعتمسادا  الفرديسة م القيمة العادلة للعناصسراع بركل. وتحدد المجموعة عنصر منفردقيمة العادلة لكل اعتمادا على ال

 .حدةمنتج على  عادة لكل بيعبها الالتي يتم  األسعارعلى 

  

 يتم محاسبة إيرادات توزيعات األرباح حينما يتقرر الحق في إستالمها. 

     

 اإليجارات     5-2

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

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

قيمسسة صسسافي إسسستثمارات بفسسي وقسست التسسسليم وموافقسسة العميسسل. ويسستم إدراج تكلفسسة حسسق اإلسسستخدام غيسسر قابسسل لإللغسساء 

رى  كذمم المجموعة في اإليجارات. يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب االيجارات التمويلية االخ

قيمسسة صسسافي اسسستثمارات المجموعسسة فسسي اإليجسسارات. يسستم توزيسسع إيسسرادات التسسأجير التمسسويلي علسسى الفتسسرات بمدينسسة 

 في مجال التأجير.القائم المحاسبية لتعك  معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة 

 

القسط الثابت خالل فترة أساس مبدأ على  راجهاإدوالبحرية يتم  األرضيةلكابالت طاقة اإلرسال لاإليرادات من بيع  

 العقد.

 

ويستم  الفتسرة الزمنيسة لإليجسار المعنسي.طريقسة القسسط الثابست علسى  بإسستخدام إدراجهساإيرادات التأجير الترسغيلي يستم  

الترتيبسات المتعلقسة بالتسأجير الترسغيلي إلسى القيمسة  وإجسراءالمتكبسدة فسي التفساوض  المباشرة التكاليف المبدئية إضافة

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

 المجموعة كمستأجر
 القسط الثابت خالل فترة التأجيربمبدا  الدخلالتأجير الترغيلي إلى قائمة  بموجبالمستحقة  اإليجارمبالغ  تحميليتم  

 أسساسعلسى  أيضساترسغيلي يستم توزيعهسا  تسأجيرالمنافع المستحقة لالستالم والمستلمة كحسوافز للسدخول فسي  ي .المعن

 القسط الثابت على مدة التأجير.
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 / تكاليف التمويلإيرادات  .-5

إن معدل الفائدة الحقيقي هسي طريقسة  .باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي الفوائد ومصروفات إيرادات م إدراجتي 

إلحتساب التكلفسة المطفسأة إللتسزام مسالي وتخصسيص مصسروف الفوائسد علسى مسدى الفتسرة المتعلقسة. إن معسدل الفائسدة 

خصسم المسدفوعات النقديسة المسستقبلية التقديريسة بصسورة صسحيحة مسن خسالل الحقيقي هسو المعسدل السذي يستم بموجبسه 

 العمر المتوقع لإلقتراضات.  

  

 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية      5-7
 وتحصسيل  وكسالء خصسمى لاالرسوم المستحقة الدفع  علىرسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية رتمل ت 

الء خصسم السديون بتساري  وكمسبقا . تحتسب الرسوم المسستحقة السدفع لس القيمةالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة 

التنازل عن الذمم المدينة. تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء التحصيل عند تحصيل الفسواتير. تحتسسب الرسسوم 

 لوكالء. الء البيع بتاري  بيع البطاقات لوكالمستحقة الدفع ل
 
 األنجنبيةعمالت ال 5-7

 

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاري  المعاملة. (0)

 

يسستم تحويسسل األصسسول وااللتزامسسات النقديسسة المسسسجلة بسسالعمالت األجنبيسسة إلسسى الريسسال الُعمسساني وفقسسا ألسسسعار الصسسرف  (  2)

السائدة في تاري  التقرير. أربساح أو خسسائر العمسالت األجنبيسة فسي البنسود الماليسة هسي الفسرق بسين التكساليف المهلكسة 

ا بمعسدل الفائسدة الفعسال والسدفعات خسالل الفتسرة والتكساليف المهلكسة بالريال الُعماني في بداية الفترة والتي تتم تسسويته

بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجسة 

صسول من تسوية هذه المعسامالت وتلسك الناتجسة مسن تحويسل العمسالت بمعسدالت الصسرف السسائدة فسي نهايسة العسام لأل

وااللتزامسات النقديسة بسالعمالت األجنبيسة فسي قائمسة السدخل الرسامل  باسستثناء إذا مسا تسم تأجيلهسا فسي دخسل شسامل آخسسر 

 صافي االستثمار. تحوطتدفقات نقدية مؤهلة وأدوات  تحوطكأدوات 

 

ة العادلسة إلسى الريسال العمساني يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيم (  0)

بسعر الصرف في تاري  تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزامسات غيسر النقديسة 

مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األربساح أو الخسسائر فسي السربح أو الخسسارة كجسزء مسن 

عادلة.  تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل األسسهم المصسنفة كمتاحسة للبيسع ربح أو خسارة القيمة ال

 في دخل شامل آخر.

 

أسعار الصرف السائدة فسي بالتوحيد  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني  عند (2)

أسسعار الصسرف السسائدة فسي تساري  تلسك المعسامالت. يستم ب تحويلهسابيان السدخل يستم بنود و بيان المركز الماليتاري  

 كيسان بيسع عنسداألخسرى.  ةالرسامل اإليسراداتفسي  ألجسل التوحيسد التحويسل فروق أسسعار الصسرف الناتجسة عسن إدراج

فسي  هالمعينسة يستم إدراجسالمتعلق بتلسك العمليسة األجنبيسة  المساهمينفي حقوق  الواردأجنبي  المبلغ المتراكم المؤجل 

. إن أي شسهرة ناتجسة عسن اقتنساء عمليسة األخسرى مصروفات الترغيل األخرى أو إيرادات الترغيل تحتبيان الدخل 

 يتم معاملتهسا القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذ تعديالتأجنبية وأية 

 سعر اإلقفال.ب حويلهاويتم تكموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية 
      

 الممتلكات واآلالت والمعدات      5-4

المحسددة  و خسائر انخفاض القيمسة  المتراكم والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك واآلالتبنود الممتلكات  إدراجيتم  

 والمعسسدات المحتسسسبة واآلالتمكونسسات بنسسود الممتلكسسات  أحسسد إلحسساللالمصسسروفات المتكبسسدة  يسستم رسسسملة .وجسسدت إن

. يسستم رسسسملة رئيسسسي والعمسسرة الرسساملة  متضسسمنة مصسسروفات الفحسسص الصسسلنفمبرسسكل  والتسسى يسستم المحاسسسبه عنهسسا

 واآلالتبند من بنسود الممتلكسات المتمثلة في المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية 

 كمصروف عند تكبدها.  الدخلبقائمة االخرى كل المصروفات  إدراج . يتمركل موثوقوالمعدات ويمكن قياسها ب
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المتوقعسسة أقسسسـاط متسسسـاوية علسسى مسسدى األعمسسـار اإلنتاجيسسة علسسى تكلفسسة الممتلكسسات واآلالت والمعسسدات  شسسطبيسستم  

   األعمار اإلنتاجية المقدرة هي :لألصول 

    سنوات
 مباني 7.-5
5-57  كابالت ومعدات إرسال 
.-.7  مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة 
9-3  بهاهواتف وتليكس ومعدات متعلقة  
3-99  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
5-3  أثاث ومعدات مكتبية 
5-3  سيارات ومعدات 

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

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

 

وذلسك علسى لهسا  توقسععلسى مسدار العمسر اإلنتساجي الميستم اسستهالكها التمسويلي  المحتفظ بها بموجب اإليجاراألصول  

 اقل. اإليجار المعني أيهماأو وفقا لرروط نف  اساس االصول المملوكة 

 

 جساهزةألصسول تصبح اإلى األصول الثابتة عندما  هاليتحويتم  الى اناألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال يتم استهالك  

 عنسد ذلسك يستم  ذلسك األصسلعسن  اسستردادهاأكبسر مسن القيمسة المقسدر  لعندما تكون القيمة الدفترية لألص الستخدام.ل

 تخفيض قيمها فورا الى القيمة المتوقع استردادها .

 

عنسد  وتؤخسذ فسي اإلعتبساروفقسا  لقيمهسا الدفتريسة أربساح وخسسائر إسستبعادات الممتلكسات واآلالت والمعسدات يتم تحديد  

 .تحديد األرباح قبل الضرائب
 
 

 غير الملموسة المونجودات 5-03

الموجودات غير الملموسة المقتناة بركل منفصل يتم قياسسها عنسد اإلثبسات المبسدئي بالتكلفسة. تكلفسة الموجسودات غيسر  

األعمال هي القيمة العادلة كما في تاري  اإلقتناء. عقب اإلثبسات المبسدئي  تسدرج  الملموسة المقتناة من عملية إندماج

الموجسودات  الموجودات غير الملموسسة بالتكلفسة ناقصسا  أي إطفساء متسراكم وأيسة خسسائر متراكمسة إلنخفساض القيمسة.

والمصسسروفات المتعلقسسة يسستم غيسسر الملموسسسة المتولسسدة داخليسسا   بإسسستثناء تكسساليف التطسسوير المرسسسملة  ال يسستم رسسسملتها 

 في فترة تكبد المصروف.إدراجها في الربح أو الخسارة 

 

 يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها محددة أو غير محددة. 

 

تقسدير الموجودات غير الملموسة بأعمار إنتاجية محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارهسا اإلنتاجيسة اإلقتصسادية ويستم  

إنخفساض القيمسسة حينمسسا يوجسسد هنسساك دليسسل بسسأن الموجسودات غيسسر الملموسسسة يجسسوز أن تسسنخفض قيمتهسسا. فتسسرة اإلطفسساء 

وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسسة بأعمسار إنتاجيسة محسددة يستم مراجعتهمسا علسى األقسل فسي نهايسة كسل سسنة 

المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المسستقبلية المتضسمنة  مالية. التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط

في األصل يتم محاسبتها بتغييسر فتسرة أو طريقسة اإلطفساء  كمسا هسو مناسسبا   ويستم معاملتهسا كتغييسرات فسي التقسديرات 

فسي  المحاسبية. مصروف اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة باألعمار المحدودة يستم إدراجهسا فسي بيسان السدخل

 فئة المصروف المتمري مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 

الموجسسودات غيسسر الملموسسسة بأعمسسار إنتاجيسسة غيسسر محسسددة يسستم إختبارهسسا إلنخفسساض القيمسسة سسسنويا  إمسسا فرديسسا  أو علسسى  

لموجسودات مستوى وحدة التوليد النقدي. إن مثل تلك الموجودات غير الملموسة ال يتم إطفاؤها. األعمسار اإلنتاجيسة ل

غير الملموسة بأعمار غير محددة يتم مراجعتها سنويا  لتحديد سواء أن تقييم األعمار غير المحددة يستمر قائما . فسي 

 حال لي  قائما   فإن التغيير في تقييم األعمار اإلنتاجية من غير محددة إلى محددة يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.

 

األرباح أو الخسائر الناشئة من إلغاء اإلعتراف باألصل غير الملمسوس يستم قياسسها كسالفرق بسين صسافي متحصسالت  

  اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل.
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 اإلطفاء 

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

 سنة 3.الى  93 التراخيص
 سنوات 97 حقوق الطبع واإلختراع

 سنوات 3الى  5من  البرامج
 

             استثمارات عقارية 5-00
 
 أربساح/ أو تحقيسق  و إيجساراتإيسرادات غسرض الحصسول علسى هسي عقسارات محستفظ بهسا لواالستثمارات العقاريسة   

المبسدئي  يستم قيساس االسستثمارات  اإلدراجتكاليف المعاملة   وبعسد  إليها  يتم قياسها مبدئيا بالتكلفة مضافا  رأسمالية

فسي القيمسة العادلسة لالسستثمار العقساري  اتوالخسائر الناتجة عن التغيسر األرباحالعقارية بالقيمة العادلة  ويتم إدراج 

 عن الفترة التي تنرأ فيها.الدخل بقائمة 

 

معسدات  تصسبح قيمتسه العادلسة تصسنيفه ضسمن الممتلكسات واآلالت والإعسادة عندما يتغيسر اسستخدام العقسار بحيسث يستم  

 . ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادةبتاري  
 

 المخزون 5-05
 
  وتحدد التكلفة علسى أسساس السوارد أوال  أيهما أقل وصافي القيمة القابلة للتحقق لسعر التكلفةيم المخزون وفقا  يقتم تي 

القيمة الصسافية  إنصادر أوال  وتتضمن المصروفات المتكبدة لرراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين  

ألسعار التي يمكن عندها بيع المخزون في سياق األعمال االعتيادية بعسد مراعساة التكلفسة البيعيسة. قابلة للتحقق هي ال

 وين مخصص عندما يكون ضروريا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.يتم تك
 

 األدوات المالية 5-00
  

 االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 
تدرج المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاري  نرأتها. وتدرج كافسة االصسول الماليسة االخسرى )متضسمنة  

االصول المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( مبدئيا بتاري  المتاجرة وهو التاري  الذي تصسبح فيسه 

 . المجموعة طرفا في الرروط التعاقدية لالداة المالية 

 

 موجودات مالية مرابه( في الحاالت التالية: مجموعة من منجزء األصل المالي )أو ب اإلعتراف يتم إلغاء 

 
 .حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتهت 

  بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات  المجموعةقامت

 النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير من خالل"  وإما

 بتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات  أو المجموعةقد قامت  -

بتحويل كما لم تحتفظ جوهريا  بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول  ولكن قامت بتحويل  المجموعةلم تقم  -

 الرقابة والسيطرة على األصول.
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ترتيسب  أبرمستالتسدفقات النقديسة مسن األصسل أو  الحصسول علسىبتحويل حقوقها في  قد قامت المجموعةتكون  حينما 

بتحويسل كمسا لسم تحستفظ جوهريسا  بكافسة المخساطر ومنسافع ملكيسة األصسول  كمسا لسم تقسم "  ولسم تقسم تمرير مسن خسالل"

المسستمرة فسي األصسول.  المجموعسةاألصول إلى مدى مراركة  إدراج  يتم على األصول بتحويل الرقابة والسيطرة

المسرتبط علسى  واإللتسزامالمرتبطة. يتم قياس األصل المحول  اإللتزامات أيضا   جتدر المجموعةفي هذه الحالة  فإن 

يستم قيساس المرساركة المسستمرة التسي تأخسذ شسكل  بهسا. المجموعة قد إحتفظتأساس يعك  الحقوق وااللتزامات التي 

 العسوضلألصل والحد األقصى لمقسدار  ةالقيمة الدفترية األصلي بينقل األ بالقيمةضمان على الموجودات المحولة  

 .هسداد المجموعةطلب من تيمكن أن ي الذي

 

المسالي فقسط و برسرط ان يكسون تتم مقاصة األصول واإللتزامات الماليسة بصسافي  قيمهسا المعروضسة بقائمسة المركسز  

لدى المجموعة حق قانوني في مقاصة المبسالغ وتكسون لسديها النيسة فسي السسداد بصسافي القيمسة او بيسع األصسل وسسداد 

 اإللتزام في الوقت ذاته. 

 

 تصنف المجموعة األصول المالية غير المرتقة  وفقا لألنواع التالية  : 
 

 الربح أو الخسارةأصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 
 اإلعترافالموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند  

فقط أداة بالقيمة العادلة من خسالل السربح أو الخسسارة عنسد االعتسراف األولسي عنسدما  اإلدارةتعين  يجوز أنالمبدئي. 

 على حدة: كل أداةعلى أساس  التصنيفيتم استيفاء المعايير التالية  ويتم تحديد 

 

مسسن قيسساس الموجسسودات أو  التسسي قسسد تنرسسأمتناسسسقة الغيسسر  المعالجسسةيلغسسي أو يخفسسف كثيسسرا مسسن  إن التصسسنيف -

 األرباح أو الخسائر عليهم على أساس مختلف.بالمطلوبات أو االعتراف 

 

الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة مسن موجسودات ماليسة ومطلوبسات ماليسة أو كليهمسا  التسي تسدار  -

 جية االستثمار.على أساس القيمة العادلة  وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتي وأداؤها يتم تقييمه

 

المرستقات الضسمنية  التسي تعسدل برسكل جسوهري التسدفقات النقديسة  مسن األداة المالية على واحد أو أكثرتحتوي  -

 من قبل العقد. ةكون مطلوبتخالف ذلك بالتي من شأنها 

 

بيسان المركسز يتم تسسجيل الموجسودات الماليسة والمطلوبسات الماليسة بالقيمسة العادلسة مسن خسالل السربح أو الخسسارة فسي  

المالي بالقيمة العادلة. يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في صافي الربح أو الخسسارة الناتجسة عسن الموجسودات 

أو المتكبسدة فسي إيسرادات  المحققسةوالمطلوبات المالية بالقيمسة العادلسة مسن خسالل السربح أو الخسسارة. تسستحق الفوائسد 

إيسسرادات  يسستم تسسسجيلالفائسسدة الفعلسسي  فسسي حسسين  سسسعرالفوائسسد أو مصسسروفات الفوائسسد  علسسى التسسوالي  وذلسسك باسسستخدام 

 الحق في الدفع. يتقرررباح في إيرادات الترغيل األخرى عندما األتوزيعات 

 

 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
  والمقدرة إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونو حددة وتواريخ استحقاق محددة ثابتة أو م دفعاتاالستثمارات ذات 

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

وتشتمل االصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون  .فعليطريقة العائد الباإليرادات  إدراجالقيمة مع 
 االوراق المالية.
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 القروض والذمم المدينة 

 
والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط.  ذات دفعات ثابتة او محددةإن القروض والذمم المدينة هي أصول مالية 

ومثل تلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها اي تكاليف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد 
اإلدراج المبدئي ، تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها 

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

 

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

تاريخ الحيازة والتي هي ليست معرضة لمخاطر هامة ناتجة عن التغير في  القيمة العادلة يتم استخدامها من من 
 قبل  المجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة االجل.

 

 األصول المالية المحتفظ بها للبيع
 

للبيع هي  متاحةمتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. استثمارات األسهم المصنفة على أنها الاالستثمارات 
سندات ب يقصدتلك التي ال تصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

يعها استجابة الحتياجات السيولة أو لفترة غير محددة من الزمن ويمكن ب سيحتفظ بهاالدين في هذه الفئة التي 
 استجابة للتغيرات في ظروف السوق.

 متاحة للبيع بالقيمة العادلة.المالية ال ستثماراتاإل قياس بعد القياس المبدئي، يتم الحقا  
 ( في التغير فياألخرى ةالشامل اإليراداتوالخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين ) األرباح دراجيتم إ

اإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق  بيعالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. عندما يتم 
 إيرادات الفوائدالدخل ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى.  بيانفي  إدراجهايتم  المساهمينضمن حقوق  إدراجها
 توزيعاتإيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. ك إدراجهايتم متاحة للبيع المالية الستثمارات اإل تملكأثناء 

في بيان الدخل كإيرادات التشغيل األخرى  إدراجهامتاحة للبيع يتم ال أثناء تملك اإلستثمارات المالية المحققة رباحاأل
 ضمنبيان الدخل  في يتم إدراجها حق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات يتقررعندما 

زالتها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.  انخفاض قيمة االستثمارات وا 
 
 االلتزامات المالية غير المشتقة )ب( 
 

 االقتراضات

بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي حصيلة إصدارها )القيمة العادلة للسعر المستلم( ناقصا   تدرج اإلقتراضات
تكاليف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقا  بالتكلفة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصا  

 بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل على مدار فترة اإلقتراضات 
 
 ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى 
 

االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء  أصدرت عنها فواتير يتم ادراج 
 .المطفأةبالتكلفة ،  للمجموعة أم لم تصدر
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  االدوات المالية المشتقة  (ج)
 

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

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

المتبقية لألداة  االستحقاقغير متداول إذا كانت فترة  التزامتعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو  
 شهرا . .9ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم يس من المشهرا  ول .9تزيد عن 

  

 محاسبة التحوط 
  

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

ذات فعالية  ونتحوط تكال ، تقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة االستمرار
 .المور التي يتم تحويطهاالتدفق النقدي لالتغيرات في  مقابلةكبيرة في 

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

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

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

 . الدخلفي قائمة  البنود التي يتم تحويطها إدراج
 

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

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

 . الدخلفي حقوق الملكية يتم إدراجها فورا  في قائمة كانت مدرجة 
 
 

   ض البيعالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغر  5-00
محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها ك اإلستبعادتصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات 

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

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

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

 ال تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات حينما يتم تصنيفها كمحتفظة للبيع.
البيانات )ب( حول  3يتم اإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات المصنفة كمحتفظ بها للبيع في اإليضاح 

 المالية المرحلية الموحدة.
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 انخفاض قيمة األصول   5-02
 

 األصول غير المالية (أ)
 

لألصل أو وحدة إنتاج النقد أكبر من قيمته القابلة تدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية 
لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي قيمته المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما أكثر. ولتقدير 

الضريبة  القيمة عند االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية على قيمته الحالية باستخدام معدل فائدة ما قبل
 .لألصل المحددة المخاطرالمخصوم والذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود و 

 
خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ بيان مركز مالي عن أي دالئل زيادة أو 

انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير نقصان الخسائر أو إذا لم تعد هناك خسائر. يتم عكس خسائر 
المستخدم لتحديد القيمة التي يمكن استردادها. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى 
القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم تدرج 

 اض القيمة.خسائر انخف
 

 األصول المالية (ب)
 

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

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

 
قيم األصول يتضمن عدم وفاء المدين او تأخره  في السداد او التغير السالب  إن الدليل الموضوعي على إنخفاض

فيما يتعلق  بالسداد وخالفه. كذلك بالنسبة الى االستثمار في اسهم األوراق المالية ، فإن التدهور الشديد او لمدة 
 خفاض في القيمة. طويلة في القيمة العادلة الى ما يقل عن التكلفة ،  يعتبر دليال موضوعيا على االن

  
  التقاعدمنافع   5-08

الخدمة طبقا لشروط التوظيف الخاصة بموظفي المجموعة في سلطنة عمان في تاريخ  نهايةمنافع  إستحقاق يتم
الموظفين لإلجازة السنوية وتذاكر  إستحقاقاتإدراج  يتمالعمل العماني.  وننقاكل تقرير مع مراعاة متطلبات 

المقدرة الناشئة كنتيجة للخدمات المقدمة من  لإللتزاماتالطيران عندما تستحق للموظفين ويتم تكوين مستحقات 
المتداولة. بينما يتم إدراج تلك  اإللتزاماتقبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم إدراج هذه المستحقات ضمن 

 .غير المتداولة اإللتزاماتة الخدمة ضمن المتعلقة بمنافع نهاي
 
العمل، بالنسبة للموظفين  مخاطرالمساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمين ضد  إن

 .عند تكبدها الدخلكمصروف بقائمة يتم إدراجها م، 9119لسنة  االجتماعيةالُعمانيين وفقا  لقانون التأمينات 
 

خطة مكافأة المنافع المحددة غير الممولة لجميع الموظفين الدائمين وفقا في باكستان  لمجموعةل شركة تابعة تدير
الواردة في البيانات المالية لتغطية االلتزامات على أساس التقييم  تكوين المخصصاتلسياسة المجموعة. يتم 

 سنويا وفقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة. الذي يتم إجراؤهاالكتواري 
 فة األرباح والخسائر األكتوارية يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر عند حدوثها. كا
 

 االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع  5-09
دون احتمال بشكل واضح و كمصروف عندما تلتزم المجموعة يتم ادراجها االختياري للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن 

منافع  تقديمأو  الطبيعي،قبل تاريخ التقاعد  إما النهاء الخدمة ن الخطة الرسمية المفصلة نسحاب ملإلواقعي 
ة لتقليل العمالة الخدم إنهاءمنافع  إن .نتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالةكنهاء الخدمة ال

يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن  أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجهايتم بشكل طوعي 
 .هافيذلك بصفة موثوق ذين سيقبلوا بتقدير عدد ال
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 مخصصات ال    5-07
 
( ناتجة عن حدث استدالليةالمجموعة )قانونية أو  من قبليتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  

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

 االلتزام. هذاعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لتي توال
 
 الضريبة  5-04

وفقا  للتشريعات  للضرائبيشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص 
 .البلدان التي تعمل فيها المجموعةالضريبية المعمول بها في 

 
تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام باستخدام 
معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة 

 عن سنوات سابقة.  
 

يبة الدخل بقائمة الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة في حقوق تدرج ضر 
 المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج في حقوق المساهمين.

 
تحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة بين القيم 

ل واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند إحتساب الدفترية لألصو 
مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت 

 ر. الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقري
 

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول/إللتزامات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضه بالحد الذي ال يعود 
 من المحتمل معه توفر ربح ضريبي كاٍف يسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل الضريبة المؤجلة.

  
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  5-53

وتعديالته و  9189قانون الشركات التجارية لعام أحكام مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم 
وفقا  للقوانين  احتسابهابالنسبة للشركات التابعة، فيتم  .متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان

 ة.معنيال والتشريعات
 
 رباح  األتوزيعات  5-50

المطبقة في سلطنة عمان. يتم والتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية  سياسة توزيع أرباح حذرة بنى مجلس اإلدارةيت
يتم إدراج توزيعات األرباح إلى  توزيع األرباح وفقا  للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين.

فيها الموافقة على توزيعات األرباح من  مساهمي الشركة كإلتزام في البيانات المالية للشركة فقط في الفترة التي يتم
 قبل مساهمي الشركة.

 
   برنامج الوالء  5-55

تقوم المجموعة بتقديم برنامج والء العمالء، حيث يتم منح عمالء القروض )"نقاط"( على أساس استخدام المنتجات 
محددة. القيمة العادلة للمقابل والخدمات، يعطي للعمالء الحق في استرداد قيمة النقاط المتراكمة عبر وسائل 

. يقدر المبلغ األخرى لبيعا مكوناتنقاط و البين  هابيع األولي يتم تخصيصالالمستلم أو المستحق فيما يتعلق ب
بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو  إستردادهالنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في لالمخصص 

 قيمةعلى أساس  اإلستردادقدر القيمة العادلة للحق في تللمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة. 
 ويدرج ضمنلنقاط لمصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص الفي االعتبار معدل  ليؤخذ ، بعد تعديلهالخصم

التزاماتها تجاه بمجموعة الأوفت قد هذه النقاط و  يتم إستردادبات اإليرادات عندما اإليرادات المؤجلة. يتم إث
 سيتم استبدال همؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أناليرادات اإل اإلفراج عن أيضا   العمالء. يتم

  .نقاطال
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   أتاوة  5-50

 
 هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس االستحقاق. تستحق األتاوة الدفع إلى

 
 قياس القيمه العادله  5-50

 
في مقابل بيع األصل، أو ما يتم دفعه في مقابل تحويل أي إلتزام  القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه

بموجب أي معاملة إعتيادية بين المتعاملين بالسوق، ويكون ذلك في تاريخ قياس القيمة العادلة وفي ظل وجود 
. وعة الحصول عليها في هذا التاريخماألصل  أو في غيابه، و بموجب أفضل الشروط السوقية التي تستطيع المج

 والقيمة العادلة لإللتزام تعكس  مخاطر عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام .
 
عندما يكون متاحا، تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أي أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نشط  

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

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

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

 .معاملة
 
لعادلة ألداة مالية عند اإلدراج المبدئي ، تكون إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد اليها بشأن تحديد القيمة ا 

عادة سعر المعاملة ، و يقصد بذلك القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن 
 القيمة العادلة المحددة عند االدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القيمة العادلة ال يعكسها بشكل دقيق
السعر المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب التقييم الذي يستند إلى 
معلومات مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل 

اج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج قيمها فيما بعد لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدر 
في قائمة الدخل إستنادا إلى تقييم مناسب على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من  )الفرق(السعر

 .االحوال فلن يتم تأخير التقييم بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة
 

     اليةإدارة المخاطر الم - 0
                                                                        

النقد و ما في حكم النقد والذمم المدينة والذمم الدائنة و  االستثمارات قائمة المركز المالي تشتمل علىفي األدوات المالية المدرجة 
 المالية المشتقة. واألدواتوالقروض 

 
 المخاطر الماليةعوامل  0- 0
 

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

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

 التنفيذية والتي ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
 

الئمة المجموعة من أجل وضع حدود م اههتحديد وتحليل المخاطر التي تواج ترتكز علىسياسات إدارة المخاطر بالمجموعة  إن
مراقبة المخاطر والتقيد بالحدود التي تم وضعها. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل لللمخاطر والسيطرة عليها وكذلك 

 دوري بحيث تعكس التغيرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
 
جراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتراجع مدى كفاية  بااللتزامكيفية قيام اإلدارة تشرف على قيق بالمجموعة لجنة التد إن بسياسات وا 

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

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

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

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
                                                                                              

  مخاطر اإلئتمان  (0)
هي خطر تعرض المجموعـة لخسائـر ماليـة فـي حالـة إخفـاق عميـل أو الطرف المقابل في أداة مالية من  ئتمانمخاطر اإل

  واالستثمارات في أوراق مالية. المجموعة  الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة لعمالء
 الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 

 ئتمان بالخصائص الفردية لكل عميل. بشكل رئيسي لمخاطر اإلتعرض المجموعة ثر يتأ
 

جراءات  تعتبر مالئمة بالنسبة لمقدم الخدمة المرخص وتتناسب مع طبيعة إئتمانية والتي أنشأت المجموعة سياسات وا 
 على  مبلغ المستحقات وأعمار الديون. بناءا  وحجم المستحقات. تم وضع حدود االئتمان للعمالء 

 

 ومن اجل مراقبة مخاطر ائتمان العميل، تم تصنيف العمالء إلى الفئات التالية بناء على خصائصهم االئتمانية: 
  د ضمن القطاع الخاصاعمالء أفر 
 عمالء الشركات 
 عمالء القطاع الحكومي 
 مبالغ مستحقة من المشغلين 

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

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

 القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. فيالتجاريين اآلخرين 
 
:  799.ديسمبر  59) تقريبا % 57237 وكيل تحصيل الديون إلى على اتالمستحقنسبة ت غلب، ريرالتقتاريخ  في

مليون لاير عماني إلى  9723ضمان بنكي بمقدار  وكيل تحصيل الديونقدم  .المجموعةب ينمدينال( من إجمالي %.729.
:  799.ديسمبر  59) % 6213. تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبةالمجموعة. 

 . التقرير( من المبالغ المستحقة بتاريخ 72.3%.
  
التجارية  تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم والذي يمثل  في القيمة  لالنخفاض االمجموعة مخصص أنشأت

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

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

 االستثمارات 

تع متمع الجهات التي تو مخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول فقط لتعرضها تحصر المجموعة 
  وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها. ةجيد وفي ظل تصنيفات ائتمانيةجيد.  ائتمانيتقييم ب
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 مخاطر السيولة (5)

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

ن عادية أو مشّددة ، دو  في ظل ظروف  سواء  استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد  –قدر اإلمكان  –كافية  
 سمعة المجموعة.جازفة باإلساءة الى مالتكبد خسارة غير مقبولة أو 

 
، ايوم 67للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة  كافية  متوفرة لديها سيولة حرص على وجود ، فإن المجموعة توبالمثل

 كبير يمكن توقعها إلى حد التأثير المحتمل للظروف القاهرة التي الوهذا ال يسجل متضمنة خدمة االلتزامات المالية، 
  .ائتمانيةمثل: الكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت 

 
 

 مخاطر السوق (0)
تغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار المخاطر السوق هي مخاطر إن 

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

 
 مخاطر العمالت األنجنبية

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

 العمالت بأنه ذو طبيعة طويلة األجل. 
 

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

 مخاطر اإلقتراض بالعملة االجنبية هي غير محوطة.
 

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

ال توجد و . 9176 منذ عامظلت بدون تغيير  واللاير العمانيإن اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي  األمريكي.
 تاالدارة تعتقد بان مخاطر العمال الدوالر األمريكي وبالتالي فإن  غيرأدوات مالية هامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية 

  وااللتزامات ليست هامة.النقدية االخرى األجنبية على األصول 
      

 مخاطر سعر الفائدة
 

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

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

 
 مخاطر أسعار السوق األخرى

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

عوائد االستثمار من فائض  تعظيماالستثمار بالمجموعة هو  الهدف األساسي إلستراتيجية .واإلستثمارات المتاحة للبيع
النقد المتوفر، وهناك مستشارون خارجيون يساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقا  لهذه اإلستراتيجية ، فقد تم تصنيف عدة 

دارتها على أساس القيمة نظرا  ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إ الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 العادلة.
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 إدارة رأس المال
 

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

  .المساهمينحقوق 
دارة العليا طريق رفع معدالت النمو عن ن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيرتها إن اإلدارة على ثقة من قد وا 

بخالف ، رأس المال على المفروضة  ةخارجيالمتطلبات الى الالتابعة العمانية . ال تخضع الشركة أو شركتها ةذر حتكاليف 
 وتعديالته. 9189متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 

 

 القيمة العادلةتقدير  0-5
 

 ات استثمار

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

 
 األدوات المالية المشتقة

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

 العائد.
 

 المالية وااللتزامات  األصول

 .الموحد المرحلي المركز المالي في بيانالواردة القيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية 
 .96التفاصيل المتعلقة بالقيمة العادلة يتم إظهارها في اإليضاح 

 
 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 0

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

 من الممكن أنو ، تضمن درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح التي تو امل العديد من العو بشأن  افتراضات
 في االلتزامات واألصول المقدرة.مستقبلية تغيرات  بما يؤدي إليالنتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة  تختلف
 

بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات ألحداث مستقبلية  واألحكاميتم تقييم التقديرات 
   .في ضوء األوضاع الراهنةيعتقد أنها معقولة الحدوث 

 
 المدينة الذمم حسابات قيمة انخفاض

ر المحتمل تحصيل كامل يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غي
المبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفردية 
غير الهامة، ولكنه مضى تاريخ استحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاريخ االستحقاق 

  دالت االسترداد التاريخية .وبناءا على مع
مليون  9572866: 799.ديسمبر  59مليون لاير عماني ) 95.2971 المدينةالتجارية ، بلغت قيمة الذمم التقريربتاريخ 

 982579:  799.ديسمبر  59مليون لاير عماني ) 972999لاير عماني(، وبلغت قيمة مخصص الديون المشكوك فيها 
مليون لاير عماني(، أي فروق بين المبالغ المحصلة فعليا  في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلها يتم إدراجها في 

 .الدخل الموحدةقائمة 
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 )تابع( والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 0

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

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

  المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقا  ألسعار البيع التاريخية.
 

مليون لاير عماني(  952976:  799.ديسمبر  59مانـي )مليون لاير ع 952177، بلغت قيمة المخزون التقريربتاريـخ 
مليون لاير عماني(،  529.7:  799.ديسمبر  59مليون لاير عماني ) 52636وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

في القوائم المالية يتم إدراجها في قائمة  مدرجهفترات مستقبلية والمبالغ ال تحصيلها في تى يتمأي فـروق بين المبالغ ال
  .الدخل
  الرهرة قيمة انخفاض

 .1مة الشهرة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح إلنخفاض قي
 
   للممتلكات والمعدات واالآلت هر اإلنتاجياعماأل

يتم تحميل مصروف اإلهالك من اجل توزيع تكلفة االصول على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها . يتم احتساب العمر 
  باستخدام أفضل التقديرات. واإلهتراء العادياإلنتاجي وفقا  لتقدير اإلدارة لعدة عوامل، مثل دورة التشغيل وبرامج الصيانة 

 
 الضرائب

توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر 
إلى مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية 

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

 ضريبية الخبرة لربوطتلفة، مثل على عوامل مخ تلك المخصصات يستند. مقدار للشركةالضريبية  للربوطاللمسات النهائية 
 .الضرائب دائرةسابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية 

 
يتم إدراج األصول الضريبية المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة بمقدار المحتمل لألرباح الخاضعة للضريبة 

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

 إستراتيجيات الخطة الضريبية المستقبلية.
                                                                                                                                       

                                                      عمليات متوقفة -2

المحدودة لالتصاالت  من أسهم التصويت بورلدكول %87،63تمتلك ورلدكول المحدودة لالتصاالت نسبة  (أ
 النكا )شركة خاصة( والمسجلة بسريالنكا.

 

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

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

  المجموعة.
 

سلبية )األبراج واألعمال المدنية، المولدات، الخ( من العمليات ذات النطاق اليتم تصنيف البنية التحتية  (ب
من قبل إدارة الشركة  799.محتفظ بها للبيع بعد االلتزام في سبتمبر كتابعة الشركة للالعريض الالسلكية 

د من صحة لتقصي الحقائق والتأكالتابعة في باكستان. في هذا بالنيابة، تم التوقيع على اتفاق الذي يخضع 
شهادات عدم الممانعة من المؤسسات المالية والموافقات وكذلك يخضع لفي جملة أمور،  المعلومات المالية

 .للشركة التابعة في خفض كبير في التكاليف التشغيلية سينتج عن هذه الترتيبات هأنباإلدارة ترى الالزمة. 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302 يونيو 03كما في 

 
           التقارير القطاعية  - 8

 
: قطاعات  7 ة موضحة أدناه وفقا  لمعيار التقرير المالي الدوليالمعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموع

تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول  7 معيار التقرير المالي الدوليالتشغيل. يتطلب 
الموارد خصيص التشغيل لتالرئيسي عن قرارات مسؤول المكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب 

التقرير يوجد تغيير في تقارير قطاعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد  وتقييم أدائه. ال للقطاع
 الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع.

 
  المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها

 
 كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: 2302 يونيو 03كما في  

 

 الخط الثابت وأخرى
 

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

خدمات الهاتف الثابت الالسلكي خدمات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت والتي تمارس أنشطة تقديم 
 الت الدولية والهواتف العمومية وخدمة كوابل التلفزيون بدولة باكستان.وعمليات االتصا

 
 الهاتف المتنقل

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

  )الهاتف المتنقل(.

         

 النتائج واإليرادات القطاعية 

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

المنتهية في  للفترةكانت نتائج القطاعات . المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة احتسابيتم 

 كما يلي:   2302 يونيو 03
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

 
 المجموع

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

     اإليرادات

 227..52 (77) 0.0.305 30..40 مبيعات خارجية
 - (90.233) 9.020 07.097 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 227..52 (90.277) 0.7.072 003.423 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
 2.450. - 330..9 04.455 نتيجة القطاع
 0.053    التمويل إيرادات

 (5.0.0)    التمويل تكاليف

 .0.45     أخرىترغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 4.337.    الربح قبل الضريبة
 (05.073)    الضريبة

    _________ 

 707..2     الفترةربح 

    ====== 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

57 

                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302 يونيو 03كما في 

 

 )تابع( التقارير القطاعية - 8

 )تابع(النتائج واإليرادات القطاعية 

 

كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهية في يتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة. 
 كما يلي: 799. يونيو 57
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 

 التوحيــــــــد

 

 المجموع

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

     اإليرادات

 202.226 (44) 022.202 26.220 مبيعات خارجية

 - (20.004) 2.720 02.022 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 202.226 (20.232) 022.242 022.224 اإليراداتمجموع 
  

 
 
 

 
 

 
 

 46.226 - 22.262 22.642 نتيجة القطاع

 2.027    التمويل إيرادات
 (0.220)    التمويل تكاليف

 2.602     غير ترغيلية أخرى إيرادات
    _________ 

 77.223    الربح قبل الضريبة

 (00.220)    الضريبة
    _________ 

 40.727    ة فترربح ال
          

 
 

كما   الموحد المرحلي في بيان الدخلالمدرجة  2302 يونيو 03المنتهية في  للفترةكانت بنود القطاع األخرى 

 :يلي
 
 

 

الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى

 

الهاتف 

 المتنقل

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 93.002 07.432 55.503 استهالك
    

 0.507 0.577 0.4.3 إطفاء 
    
 

 
كما   الموحد المرحلي الدخل في بيانالمدرجة  799. يونيو 57كانت بنود القطاع األخرى للفترة المنتهية في 

 يلي:
 
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

الهاتف 
 المتنقل

 
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
    

 02.620 02.224 20.262 استهالك
    

 0.220 0.077 0.222 إطفاء 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302 يونيو 03كما في 

 

 )تابع( التقارير القطاعية - 8

 )تابع(النتائج واإليرادات القطاعية 

 كمافي ذلك التاري  هي  المنتهية للفترةرأسمالية والمصروفات ال  2302 يونيو 03القطاع في  التزاماتو أصول

 ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 

 التوحيــــــــــــد

 

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

 705.7.7 (007.202) 900.703 944.220 أصول  

 595.599 (47.023) 0.350. 577.270 التزامات 

 5.337. - 54.092 05.7.0 رأسمالية مصروفات
  

 والمصروفات الرأسمالية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ هي كما 799. ديسمبر 59القطاع في والتزامات  أصول
 ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

 
 المجموع

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

 202.072 (22.722) 202.066 232.226 أصول  

 242.032 (27.302) 72.234 224.402 التزامات 

 026.234 - 42.247 20.206 رأسمالية مصروفات

 

 غة التقرير الفرعياصي

والتي ال تختلسف األصول ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع  ي اعتمادا على المناطق الجغرافية.الفرعيتم تقديم التقرير 

 .لموقع العميلعن الدخل وفقا 
 
 

 

     5302 يونيو 03في 

 

 

 سلطنة عمان

باكستان دولة 

ودولة 

 سريالنكا

 

تسويــــات 

 التوحيد

 

 

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

 227..52 (77) 0.274 .520.32 اإلنجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 705.7.7 (007.202) 72.302 097..72 أصول  

 5.337. - 497 0.3.3. رأسمالية مصروفات

 
 

     5309 يونيو 03في 

 

 سلطنة عمان

دولة باكستان 

 ودولة سريالنكا

تسويــــات 

 التوحيد

 

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

 202.226 (44) 2.303 200.422 اإلجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 774.222 (24.034) 60.332 706.220 أصول  

 72.430 - 2.223 73.020 رأسمالية مصروفات

 الت والمعداتآلاالممتلكات و -7

القامة نراطاتها  في الحكومة والتي تم الحصول عليها من األراضي المستأجرة  قطع يعتبر مجل  اإلدارة أن )أ(

المقامة على تلك األراضي صول لأل االقتصاديالمجموعة على مدار العمر  إلستخدامستبقى متاحة سلطنة عمان 

 .المؤجرة

 

 المرهونة كضماناألصول  )ب(    

 22.20مليون لاير عماني ) 20.62تم رهن ممتلكات وآالت ومعدات عائدة لرركة تابعة تبلغ قيمتها الدفترية 

طبقا  فإن التزام المجموعة0 إلى ذلك إضافة ( لضمان قروض المجموعة.2302 ديسمبر 00 : مليون لاير عماني

 سم المؤجر والتي تبلغ قيمتهاإجرة بستأالم( مضمونة بتسجيل األصول 20أنظر إيضاح لعقود التأجير التمويلية )

  .(2302 ديسمبر 00: مليون لاير عماني  0.402) مليون لاير عماني 0.620 الدفترية
 



 ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

   
 الموحدة المرحلية  المالية البياناتحول  إيضاحات

 2302 يونيو 03في كما  

 

03 

 آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و -7

 
 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 
 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 
 ومعدات الشبكه

  
 

 مباني

أرض 
بالملكية 

 الحـــــــــــــرة

 

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

 تكلفة       

 5302يناير  0 0.044 77.747 53..0.307 .02.90 0.7.5 3.295. 207..0.04
 إضافات - 07 992.. 030 030 22.093 5.337.

 ت تحويال - 5.330 005..2 0.007 - (24.923) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (27..0) (27..0)
 تحويل العملة األجنبية صافي فروق - (9) (009) (2) (9) (05) (024)
 ت استبعادا - (727) (09.037) (0.070) (42.) - (07.700)
        

     5302 يونيو 03ى ف 0.044 74.022 0.3.2.702 73..00 ..0.9 29.2.0 0.507.747
        

 استهالك       

   5302 يناير 0 - 95.970 37..29. 79..00 5.049 - 700.0.4

 للفترةالمحمل  - 5.397 2....0 0.027 599 - 93.002

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 59 (520) 000 02 - (70)

 استبعادات - (73.) (.7.79) (0.073) (59.) - (00.553)

 إعادة تصنيف - - 97 (97) - - -
        

      5302 يونيو 03ى ف - 90.772 75.050. .54.70 5.394 - 727.470

        

 في صافي القيمة الدفترية       

    )غير مدققة( 5302 يونيو 03 0.044 02.573 070.909 0.499 0.907 29.2.0 974.707
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 الموحدة المرحليةالبيانات المالية ايضاحات حول 

 2302يونيو  03في  كما 

 

 

 

 00              آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و -7
 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 
 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 
 ومعدات الربكه

  
 

 مباني

 
أرض بالملكية 

 الحرة

 

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

 تكلفة       

 5309يناير  0 062 0 062 72 000 632 620 00 224 0 607 20 322 322 0
 إضافات - 4 2.067 227 620 022.602 026.234

 ت تحويال - 2.020 002.272 0.020 - (022.023) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (2.272) (2.272)
 )ب( ( 2تحويل إلى أصول متاحة للبيع )إيضاح  - - (2.022) - - - (2.022)

 (2)إيضاح تحويل من إستثمار عقاري  - 077 - - - - 077
 تحويل العملة األجنبيةصافي فروق  0 7 0.220 20 02 032 0.662
 ت استبعادا - (00) (2.220) (66) (207) - (2.272)
 اعادة تصنيف - - - (027) - - (027)
        

     5309 ديسمبر 00ى ف 0.066 77.262 0.307.423 02.204 0.242 43.222 0.064.207
        

 استهالك       

   5309 يناير 0 - 022 02 202 226 074 26 222 2 - 022 426

 للسنةالمحمل  - 2.032 47.072 2.406 227 - 72.442

 )ب( ( 2تحويل إلى أصول متاحة للبيع )إيضاح  - - (0.026) - - - (0.026)

 إنخفاض القيمة - - 207 - - - 207

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 2 242 02 - - 222

 استبعادات - (00) (034) (62) (232) - (406)

 اعادة تصنيف - - - (26) - - (26)
        

      5309 ديسمبر 00ى ف - 22.220 422.432 00.422 2.062 - 700.046

        

 في صافي القيمة الدفترية       

 )مدققة( 5309 ديسمبر 00 0.066 02.202 040.302 0.702 0.242 43.222 242.042
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                                    الموحدة المرحلية البيانات المالية إيضاحات حول

 5302 يونيو 03كما في 
 
 استثمارات عقارية     -  7

  
 المدققة  غير المدققة 
 ديسمبر  59 يونيو 03 
 5302 .799 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 222 69 رصيد افتتاحي
 (077) - (8)إيضاح  محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

 (022) - تعديل القيمة العادلة
 03 - صافي فروق تحويل العملة األجنبية

   
 69 27 
   

 
 الشهرة - 4
 

 مدققةال المدققةغير  
  ديسمبر 00 يونيو 57 
 5302    2302 
 ر.عألف  ر.ع ألف 
  

   
 02.073 09.702 رصيد افتتاحي

 042 (73) األجنبيةاثر فروق تحويل العملة 
   
 09..22 02.702 
   

  

 اختبار انخفاض قيمة االستثمارات بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت 
 

 وحسددت للرسهرةبتقيسيم القيمسة القابلسة لالسسترداد قامت و 2302السنوي في سبتمبر  إنخفاض القيمةالمجموعة إختبار  أجرت

شركة    لقد تكبدت2302يونيو  03لالسترداد أكثر من القيمة الدفترية. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ةالقابل القيمةأن ب

 00نة المنتهيسة فسي لكامسل السس الموازنسةفسي الواردة وورلد كول المحدودة لالتصاالت خسائر كبيرة  التي تجاوزت الخسائر 

 .2302يونيو  03انخفاض القيمة كما في اختبار بدارة اإل قامتلذلك   نتيجة  . 2302ديسمبر 

 

يستم  العادلسة.القيمسة  بسالرجوع إلسى تم تقييم القيمة القابلة لالسترداد من االسستثمار برسركة وورلسد كسول المحسدودة لالتصساالتي

قيمسة لوصسول إلسى ل ويستم تجميعهساكسل قسسم فسي الرسركة برسكل مسستقل  يقسيمي ذتقييم األجزاء السمجموع بتحديد القيمة العادلة 

 2 فتسرة علسى مسدى التوقعساتسستخدم ت التسيعلسى طريقسة التسدفقات النقديسة المخصسومة  حقوق المساهمين. يتم تقييم قيمة القسم

سسنوات  الثمانيسةفتسرة  تجساوزوتم تقدير التدفق النقدي الذي ي .٪04.2 بمقدارلرأس المال  ةالمرجح ةمتوسطتكلفة السنوات و

تسرى  نمسو األعمسال علسى المسدى البعيسد. معسدل متوسسط ل اتقسدير  والسذي يمثسل في السسنة %2 ةببنسباستخدام معدل نمو ثابت 

رأس تكلفسة  زيسادة فسيإن ال .رأس المسالتكلفسة التسدفق النقسدي ول إلىبالنسبة  الحساسية  ةعالي عملية اإلحتساب هي أن اإلدارة

 بإفتراض 2302  يونيو 03لاير عماني في  مليون 2.0 القيمة بمبلغفي انخفاض خسارة  اسينتج عنهكان  %20 ىإل المال 

  ثابتة. األخرىجميع المتغيرات بقاء 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302يونيو  03كما في 
 

         غير الملموسةاألصول األخرى  03
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 تراخيص

حقوق 
ملكية 
فكرية 
وبراءة 
 اختراع

 
 
 

 برامج
 حاسب آلي

 
 

تكاليف 
حيازة 
 المرترك

 
 
 
 

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

      التكلفة
 322 20 040 706 06 2 273 40 2302يناير  0في 

 0.622 - 0.622 - - اإلضافات خالل السنة
 232 - 232 - - تحويالت
 (2) - (2) - - تعديالت

 027 - 027 - - اعادة تصنيف
 

 العمالت األجنبيةحويل صافى فروق ت
 

202 
 
- 

 
0 

 
- 

 
206 

      
 22.422 040 22.327 2 40.222 (مدققة)ال2302 ديسمبر 00في 
      

      

 79..72 0.0 55.357 7 0.977. 5302يناير  0في 

 0.370 - 0.370 - - خالل الفترة إضافات

 (5.707) - (5.707) - - المرطوبة

 (.9) - - - (.9) العمالت األجنبيةحويل صافى فروق ت
      

  5302 يونيو 03في 

 (مدققةالغير )
 

.0.995 

 

7 

 

53.073 

 

0.0 

 

70.440 
      

      اإلطفاء

 620 22 040 320 04 4 770 02 5309يناير  0في 

 4.200 - 2.230 - 2.302 سنةالمحمل خالل ال

 26 - 26 - - اعادة تصنيف

 

  األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

 

20 

 

0 

 

- 

 

- 

 

22 
      
 22.407 040 02.260 7 04.224 (مدققة)ال 2302 ديسمبر 00في 
      

 07..22 0.0 07.240 7 .72..0 5302يناير  0في 

 0.507 - 0.500 - 5.337 المحمل للفترة

 (5.707) - (5.707) - - المرطوبة

 

 األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

 

(0.) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(0.) 
      

 050..2 0.0 .07.03 7 07.797 (مدققةالغير ) 5302 يونيو 03في 
      

      صافي القيمة الدفترية
 57.773 - 0.579 0 59.242 (مدققةالغير ) 5302 يونيو 03في 
      

 03.347 - 0.202 0 24.402 )المدققة( 2302ديسمبر  00في 
      

 .الفترة( تمت رسملته خالل لاير عمانيألف  07 -2302 يونيو 03عماني )صفر ألف لاير لفترة مبلغ ليتضمن  المحمل 

سستثمار المحسدود  الوصسي لرسهادة التمويسل اآلجلسة الثالثسة )إيضساح أي جسي أي لإل نكرهن ترخيص الرركة التابعة إلى بيتم 

 مليون لاير عماني(. 2.2 -2302ديسمبر  00مليون لاير عماني ) 2.37(. القيمة الدفترية للتراخيص هي 20
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302يونيو  03كما في 
 

  في شركات شقيقة راستثما - 00

 

األرباح الالحقة على االسـتحواذ والقـيم الدفتريـة لالسـتثمارات فـي الشـركات الشـقيقة  فيما يلي نصيب الشركة في     (أ)
: 

 المدققة  غير المدققة  
 يونيو  03 

5302 
 ديسمبر  59

.799 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

 62887 00000 اإلفتتاحيالرصيد 
 52579 525 من النتائجالحصة 

    (677) (659) توزيعات أرباح مستلمة
 12511 60650 اإلقفالرصيد 

   

 

ع.ع ، المدرجــة بســوق مســقط القيمــة العادلــة الســتثمار الشــركة األم بالشــركة الُعمانيــة لألليــاف البصــرية ش.م.      (ب)
مقارنـة   لاير ُعمـاني( مليـون .9.257:  799.ديسمبر  59ريــال ُعمــاني ) مليون 952373 تبـلغالمالية.  لألوراق

 .مليون لاير عماني( 7266: 799.ديسمبر  59)مليون لاير عماني  7271بالقيمة الدفترية وقدرها 
 

 ملخص النتائج المالية للرركات الرقيقة األساسية كما يلي:      (ج)

 

 

 

 أصول 

 

 التزامات

 

 نسبة أرباح إيرادات

 الحيازة ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     % 

          5302 يونيو 03ى ف

 .93.4 255 4.722 53.079 07.529 الرركة الُعمانية لأللياف البصرية 

      ش.م.ع.ع

 92 72 5.707 222 5.539 ش.م.مخط المعلومات 

      

          5309 يونيو 03ى ف

 23.64 0.632 02.320 02.262 22.722 الرركة الُعمانية لأللياف البصرية 

      ش.م.ع.ع

 22 002 0.422 227 2.306 ش.م.مخط المعلومات 

      

          2302 ديسمبر 00ى ف

 23.64 7.270 20.002 00.302 00.262 الرركة الُعمانية لأللياف البصرية 

      ش.م.ع.ع

 22 042 0.202 272 2.323 ش.م.مخط المعلومات 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302يونيو  03كما في 

 

 المالية األخرى األصول - 05

 

 غير المتداولة المتداولة 

غير  

 مدققةال

 مدققةال مدققةالغير  مدققةال

 يونيو 03 

5302 

ديسمبر  00

2302 

 يونيو 03

5302 

ديسمبر  00

2302 

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

    الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

     

     مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  أصول

 24.243 00.5.3 766 - )أ( الربح أو الخسارة

 - - 07.727 07..59 )ب( ات المحتفظ بها للمتاجرةستثماراال

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالتكلفة 

 0.673 0.752 - - صندوق استثمار مرترك )ج(

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالقيمة العادلة 

 232 570 220 903 استثمارات مدرجة

     

     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 04.760 03.953 - 4.070 سندات )د(

     

     بالتكلفة األنجلودائع طويلة 

 2 050 - - ودائع لدى مؤسسات مالية

 - - 074 074 )هـ( ضمانودائع 

 - - 70.332 07.520 ودائع ثابتة بالبنوك )و(

 207 505 - - أخرى

     األنجلطويلة ذمم مدينة 

 202 070 - - ذمم تجارية مدينة

     

     بالتكلفة المطفأةقروض محتفظ بها 

 02 09 020 007 قروض وسلفيات للموظفين )ز(

     

 73.077 63.024 99.233 22.272 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302يونيو  03كما في 

 

 )تابع( المالية األخرى األصول - 05

 الربح أو الخسارة )أ(        أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
القيمة الدفترية   

 فيكما 
ديسمبر  00
2302 

خالل  الحركة
 الفترة

 األرباح
 فيالمدرنجه 
الربح أو 
 الخسارة

القيمة الدفترية 
 فيكما 
 يونيو 03

5302 
 ر.عألف  ر.عألف  ع.ألف ر ألف ر.ع 
     مدرنجةغير 
 4.779 006 0.222 7.607 اسهم 

 - - (0.462) 0.462 أدوات مالية بدخل ثابت 
 02.005 222 0.373 00.237 مرتركة استثمار قيداصن

     
 20.222 623 272 59.40. 

     مدرنجةال أدوات الملكية

 099.. 260 2.202 0.407 المدرجة اإلستثمارات أسهم في اإلستثمار
 27.326 0.002 247 00.5.3 
     

 ات محتفظ بها للمتانجرة استثمار (ب)

ات وفقسا  سستثماريستم تقيسيم هسذه اال .ات المحستفظ بهسا للمتساجرة األوراق الماليسة المتداولسة فسي السسوقسستثمارتمثل اال 

 .التقريرلسعر التداول بتاري  

 ات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة استثمار )ج(

 درجوتس   مدرجسة غيسر ملكيسة وادوات صسندوق اسستثمار مرستركات في ستثماراال ات المتاحة للبيعستثمارتمثل اال

 .ناقص إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة ات بالتكلفةستثماراال هذه

 ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال )د( 

 في السندات كما هو مبين فيما يلي: اإلستثمارالمحتفظ بها لالستحقاق تمثل  اتستثماراال 
غير  

مدققة ال
 يونيو 03

 
 مدققة ال
 ديسمبر 00

  

 اإلستحقاق معدل الفائدة الفعلي 2302 5302 
  )سنة(  )سنويا( ,عألف ر ر.عألف  متداولة
     مدرنجة
 .530 %7 - 2.770 سندات

     غير مدرنجة
 .530 %9.2 - 33. سندات ثانوية
     ومدرنجةغير متداولة 
 .530 %2 2.770 - سندات

 5307 %2 2 0.223 0.953 سندات ثانوية
     غير مدرنجة
 5307 %2.727 2.333 2.333 سندات ثانوية 
 5307 %2 0.333 0.333 اسالمية صكوك

 .530 %2 2 433 - سندات مالية ثانوية
 5.304 %2 0.333 0.333 أوراق مالية ثانوية
 5307 %2 4 2.333 5.333 أوراق مالية ثانوية

      
 0..740 04.760   

  ضمانودائع  )هـ(

 .مختلفة ات مستنديةاعتمادو ضمانخطابات البنوك مقابل  الودائع لدى الضمان علىمل ودائع تتر 

 الودائع الثابتة  )و( 

 %0) %2.0 الودائسععلسى هسذه  السسنوية ويبلغ المتوسط المرجح للفائسدة .الثابتة بالبنوك التجارية الودائع إيداعيتم  

 .(2302عام 

 الموظفينإلى القروض والسلفيات  )ز(

 اإلدارةمسوظفي إلسى فوائسد وتتضسمن السسلفيات  وبسدونالموظفين دون اخذ ضمانات إلى تمنح القروض والسلفيات  

 .(عمانيلاير  مليون 3.326:  2302)عام  عمانيلاير  مليون 3.302 لرركات التابعة بمبلغإحدى االعليا ب
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302يونيو  03كما في 
 
 مخزون   - 00

مدققة الغير  
 يونيو 03

 مدققة ال
 ديسمبر 00

 5302 2302 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 00.263 00.2.3 مخزون وقطع غيار
 2.064 5.093 وأجهزة هاتف نقالبطاقات مدفوعة األجر مسبقا  

   
   
 00.433 00.224 

 (0.022) (.2..0) مخصص تقادم المخزون
   
   
 03.599 03.022 
   

   
 حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:         

غير المدققة  
 يونيو 03

 المدققة 
 ديسمبر 00

 5302 2302 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 0.234 0.057 اإلفتتاحيالرصيد 
 207 254  السنة  حمل خالل الفترة /مال

 (72) - السنة المفرج عنه خالل 
 (223) - السنة الفترة /المرطوب خالل 

 (27) - السنة الفترة /خالل  تحويالت
 7 (0) صافي فروق تحويل العملة االجنبية

   
 0.022 .2..0 رصيد اإلقفال

   
 
       خرىاألمدينة ال  ذممالمدينة والالتجارية ذمم ال - 09
 

غير المدققة  
 يونيو 03

 المدققة 
 ديسمبر 00

 5302 2302 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 40.320 23..27 مبالغ مستحقة من عمالء
   مبالغ مستحقة من شركة 

 07.047 07.4.5 ش.م.ع.عُعمان لالستثمارات والتمويل 
 26.227 54.3.4 مستحقة من مرغلين آخرينمبالغ 

 0.326 2.757 ذمم مدينة أخرى 
   

 005.934 003.744 

 (27.032) (97.099) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

 79.5.2 20.242 

 2.762 2.732 مبالغ مدفوعة  مقدما  

   

 43.373 26.227 

   

 
 .(2) )ب( 22 باإليضاحالحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302يونيو  03كما في 
 
 

         رأس المال وتوزيعات األرباح - 02
: 2302ديسمبر  00سهـم عـادي ) 333 333 723  علىرأس المال المصرح به والمصدر  رتملي

لاير عماني( مدفوعة  033 3:  2302ديسمبر  00لاير ُعماني ) 033 3( قيمة كل منها 333 333 723
م. 2332يناير  02بتاري   0/2332بالكامل. ووفقا  للقرار الوزاري الذي اتخذه مجل  الوزراء في اجتماعه رقم 

لاير ُعماني. بالنسبة إلى مساهمى الرركة  033 3من لاير ُعماني واحد إلى  خفضت القيمة االسمية لكل سهم
 من أسهم الرركة األم في تاري  التقرير كما يلي: %03 ال تقل عن األم الذين يملكون نسبة

    5302 يونيو 03  2302ديسمبر  00
  عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة %
     
 حكومة سلطنة ُعمان 075.233.333 20 022 ,333, 333 20

 
مارس  22  وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاري   2302بالنسبة الى العام 

لاير عماني للسهم  372 3لاير عماني للسهم الواحد ) 372 3بمبلغ  نهائيه على توزيعات أرباح نقدية 2302
 (.2300مليون لاير عماني عام  24.22مليون لاير عماني ) 22 24(  قيمتها  2300عام 
 

لاير عماني( للسهم الواحد  3.323: 2302يونيو  03لاير عماني ) 3.322نقدية مرحلية بمبلغ توزيعات أرباح 
مليون لاير عماني( تم الموافقة عليها من قبل مجل   03: 2302يونيو  03مليون لاير عماني ) 20.22قيمتها 

 .2302أغسط   02 اإلدارة بتاري 
 

 القانوني حتياطياال - .0

لحساب هذا  من أرباح السنة %03نويا    تُجنب سم وتعديالته0672لسنة وفقا  لقانون الرركات التجارية الُعماني 

هذا .  المعني المدفوع الخا  بالكيانثلث رأس مال  يساوي على األقلرصيده المتراكم صبح حتى ي االحتياطي

وحيث يساوي االحتياطي ثلث راس المال المدفوع للرركة  اوقفت الرركة التحويل  .غير قابل للتوزيع االحتياطي

 الى هذا الحساب.

 

 ختيارياال حتياطياال - 07

إلى ا السنوية أرباحه من صافي %03 األم   تحول الرركة2/2333ت/04وفقا  لقرار مجل  اإلدارة رقم 

وحيث جاوز الخا  بالكيان المعني  المدفوع نصف رأس ماليساوي قابل للتوزيع حتى  اختياري احتياطي

   اوقفت الرركة التحويل الى هذا الحساب.  على األقلاالحتياطي نصف راس المال  المدفوع للرركة 

 

 مساهمة رأسمالية   -07

الهساتف النقسال  اتصساالتتسراخيص للمجموعسة لخسدمات  االتصساالت  أصدرت هيئة تنظيم م2332فبراير  00في 

 سنة على التوالي. 22و  02لمدة و انيلاير عم 333 233لاير عماني و  333 233قدرها  والثابت بتكلفة

 

  والتسي 2332فبرايسر 00مسستقلة لتحديسد القيمسة العادلسة للتسراخيص كمسا فسي  استرساريةعينت المجموعة مؤسسسة 

 .مليون لاير عماني تقريبا   220 22 مبلغ  والنقال حددت القيمة العادلة لتراخيص الهاتف الثابت

 

شسركة  كمسا كسان سسيطبق علسىللتسراخيص وفقسا  لبنودهسا الحاليسة  التقديريسة تم التقييم بناء على قيمة السوق المفتسوح

السبب وراء تبني فرضية "شركة جديدة" هو التفرقة بسين قيمسة التسراخيص وقيمسة  .جديدة تحصل على التراخيص

فإن القيمة الملحقسة بسالتراخيص ليسست "قيمسة  و بناء عليه  التي تملكها المجموعةاألخرى غير الملموسة  األصول

 .لكها المجموعةتغير الملموسة التي تم ال تعك  القيمة الكاملة لألصولخاصة" بالمجموعة عن التراخيص و

            

  أرباح القيمسة العادلسة االتصاالتهيئة تنظيم إلى فوعة تمثل الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المد

مليسسون لاير عمسساني والتسسي تسسم إدراجهسسا ضسسمن حقسسوق الملكيسسة كمسسساهمة رأسسسمالية غيسسر قابلسسة  020 22وقسسدرها 

  .للتوزيع
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302يونيو  03كما في 

 

  األنجنبيةتحويل العمالت  احتياطي - 04

مسسن عملسسة  الماليسسة البيانسساتعنسسد توحيسسد لتزامسسات إلوا األصسسولروق سسسعر الصسسرف المتعلقسسة بتحويسسل فسس تسسسجيليسستم 

 األجنبية.تحويل العمالت  احتياطيفي  ةمباشرإلى الريال العماني ة للمجموعة تابعال األجنبيةالترغيل للرركة 

 

 هو كاآلتي:    تاري  قائمة المركز الماليصافي التعرض لمخاطر العمالت كما في 

 غير المدققة  
 يونيو 03

 المدققة 
 ديسمبر 00

 5302 2302 
   
 روبية باكستانية روبية باكستانية 

 ب. ألف ر ب.رألف  
   

 20.742.040 53.093.429 األصول  مجموع

 0.204.362 349..0.70 الرهرة

 (20.227.022) (55.777.002) لتزاماتاال مجموع

 (24.022) 0.3.7.245 حصص غير مسيطرة
   

 5.92..252 0.627.660 
   

 

 :الفترةتم تطبيق أسعار الصرف الهامة التالية خالل 
 
 روبية باكستانية  
   

 575.353   2302يونيو  03إلى   2302 يناير 0لفترة من لصرف السعر متوسط 

 5.7.073   2302يونيو  03سعر الصرف كما في 
  

تخفسيض حقسوق إلى مقابل العملة المذكورة أعاله   كان سيؤدي ذلك  %2في حال كان الريال العماني أقوى بنسبة 

المنسسوبة إلسى حملسسة أسسهم الرسسركة  (2302مليسون لاير عسسام  3.736)مليسسون لاير عمساني  3.207  بمقسدار ملكيسة

  .وتحديدا  أسعار الفائدة ثابتةاألخرى  العوامليفترض التحليل أن تظل جميع األم. 
 

  .ةعكسيلكن بصورة    سيؤثر بركل مساو %2بنسبة الريال العماني  إنخفاض

 

 

 احتياطي القيمة العادلة  -53

المسالي المعساد  لاألصسوعنسدما يستم بيسع . المالية المتاحسة للبيسعاألصول ينرأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم  

قيمسة  انخفاضعند . في بيان الدخل الذي قد تم بيعه بالفعل األصلاالحتياطي المتعلق بذلك  جزء إدراجيتم تقييمه  

 .الدخل في بياناالحتياطي المتعلق بذلك االصل  االصل المالي المعاد تقييمه  يتم ادراج جزء
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 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302يونيو  03كما في  

 

  قتراضاتاإل - 50
 المتداولة    

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

----------------------------- 
مدققة الغير     

 يونيو 03
 مدققة ال
 ديسمبر 00

مدققة الغير 
 يونيو 03

 مدققة ال
 ديسمبر 00

 2302 5302 2302 5302 سنة اإلستحقاق اإلسمية الفائدةمعدل  العملة  الموحدة
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف      

        بالتكلفة المطفأة –مضمونة 
 4.234 973.. 0.323 5.033 5304-5307 أشهر 0 لاير عمانى قرض بنكى

 %2.2ليبور+  
 سنويأ( %2)مستوى 

     

 - - 024 .05 5302 سنويا   %2 لاير عماني قرض بنكى
      أشهر 0 أمريكيدوالر   طويل األجلقرض 

 2.620 - 0.232 - )أ( إيضاح 5307 %62 2يبور+ل  
 سنويا   %0شهر واحد كيبور +  روبية باكستانية طويل األجلقرض 

 %3.2يبور + أشهر ك 0و 
 سنويا  

و  .530
أ  إيضاح )ب(5307

  5و 

535 040 077 27 

 - 00.0.9 - - 0إيضاح ب  5350 %0.22يبور+ل أشهر 0 أمريكيدوالر  طويل األجلقرض 
 2.276 2.207 - - (جإيضاح ) سنويا   %07.260 أمريكيدوالر  أسهم ممتازة قابلة للتحويل

      أشهر 4 روبية باكستانية 0-ألجلتمويل  اتشهاد
 - - 4.023 2.733 5350 %43 0يبور +ك  
      أشهر  4إلى  0 روبية باكستانية  قصيرة األجلض وقر
 - - 2.260 5.034 - سنويا %2إلى  %0.2+كيبور  

      أشهر 0 لاير عمانى سحب على المكروف
 % 2)مستوى  %2.2ليبور+  

 سنويا(
- 033 222 - - 

 - - - 597 - سنويا   %4.2 لاير عمانى سحب على المكروف
       %2.2أشهر كيبور +  4 باكستانية روبية تمويلي إيجار اتالتزام
 00 03 2 2 - سنويا    

 027 052 26 09 - سنويا   %02.462 لاير عمانى تمويلي إيجار اتالتزام
        

     03.759 02.032 52.749 20.200 
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 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302يونيو  03كما في  

 ) تابع ( قتراضاتاإل - 50

 قرض طويل االنجل )أ(

 53حـدودة، البحـرين والمـنظم الرئيسـي كونـه بنـك عسـكري المحـدود بمبلـغ قامت شركة تابعة في باكستان بتوقيع قرض مشترك بالعملة األجنبية على شكل تسهيل مع بنك عسكري المحـدود، الوحـدة المصـرفية االوفشـور الم  
سـنويا تسـتحق الـدفع علـى المبلـغ المتبقـى. قـد تـم إصـدار اعتمـاد  %.،9سـنويا ، ورسـوم الرصـد بنسـبة  %9،83فتـرة ثالثـة شـهور باإلضـافة إلـى مليون دوالر أمريكي. يـتم إحتسـاب الفائـدة علـى متوسـط معـدل فائـدة ليبـور ل

شـركة األم. وسـتبقى هـذه الترتيبـات فعالـة إلـى أن يـتم سـداد يـة مـن المستندي تحت الطلب عند اول طلب غير مشروط وغيـر قابـل لاللغـاء مـن قبـل البنـك الـوطني العمـاني لصـالح بنـك عسـكري المحـدود مقابـل ضـمانة تجار 
 اآلن يسـددو قد تـم إعـادة جدولـة هـذا القـرض مـن قبـل البنـك العسـكري المحـدود . ل795.يونيو  6بتاريخ ربع سنوي متساوي مع فترة سنتين سماح تبدأ  قسط 7.في  هذا القرض في البداية، يتم إعادة دفعجميع التسهيالت. 

 كما في تاريخ بيان المركز المالي تم سداد هذا القرض بالكامل وقد أفرج البنك العسكري عن الضمان التجاري. .797. مارس 6بتاريخ  تنتهيربع سنوي  قسط 96على 
 قرض طويل االنجل )ب(

 يتمثل هذا بتسهيالت قرض ألجل من بنكين:  
سـنويا وتـدفع شـهريا. معـدل  ٪5شـهر واحـد كيبـور باإلضـافة إلـى  هـامشحمـل ت ي. وهـ796.فبراير  7.شهري تنتهي في  قسط 5.سدد على تاآلن  ي، وه799.من قبل البنك في أبريل  تم إعادة جدولة التسهيالت (9

تسـاوي رهـن مشـترك علـى األصـول الثابتـة الحاليـة عن طريق اتفاق بال ضمانها( سنويا. تم ٪95218إلى  ٪9.279: 799.) ٪9.279إلى  ٪99279خالل الفترة على الرصيد غير المسدد يتراوح بين  يحمل الهامش
 والمنقولة.

 معـدل الهـامش الـذي. 797.يوليـو  59شـهري تنتهـي فـي  قسـط 95سدد علـى تاآلن  ي، وه793.اعتبارا من يناير  جارية هيكلة تسهيالت تمويل إعادةالحصول عليها من خالل  ألجل تم قرض تسهيالتهذا  يمثل (.
األصــول  علــى بالتســاويالمشــترك الــرهن مــن خــالل  ضــمانهاكــل ثالثــة أشــهر. تــم  هاإســترداد ويــتمنقطــة أســاس  37أشــهر كيبــور    5كــون يســوف  793.أبريــل  9 إعتبــارا  مــنعلــى الرصــيد غيــر المســدد  ســيحمل

 .٪3.الشركة مع هامش  ومبنىالمتداولة والثابتة الحالية والمستقبلية باستثناء األراضي 
البنــك الـوطني العمــاني. هـذا القــرض  كونـهمــن البنـك الـوطني العمــاني والبنـك األهلــي مـع المــنظم الرئيسـي  أمريكـي مليــون دوالر 53 بمقـدارالعمالت األجنبيــة بـقــرض مشـترك  علـى شـركة التابعــة فـي باكســتانوقعـت ال (5

ثالثـة أشـهر بـين البنـوك فـي لنـدن )ليبـور( زائـد متوسـط ل سـعر العـرضبموجـب حمل يو كل ثالثة أشهر  يستحق السدادبح فترة سماح. الر  سنتينمع  7.9.يونيو  57قسط ربع سنوي تنتهي في  96يستحق السداد في 
جميــع االلتزامــات  ســدادتم يــحتــى  ســاريا  . يظــل هــذا الترتيــب بتقــديم ضــمان تجــاري الشــركة العمانيــة لالتصــاالت ش م ع ع التســهيالت قامــت الشــركة األم ضــمانلســنويا.  ٪923مراقبــة بنســبة رســوم  ســنويا و 9283٪

 .التسهيالتالمنصوص عليها في 
 أسهم ممتازة قابلة للتحويل (ج) 

، سـهملكـل  أمريكـي دوالر 977 قـدرها سـميةإقيمـة  لـديهاسهم ممتـازة"( أ"، أو "أسهم ممتازة قابلة للتحويلممتازة قابلة للتحويل )" تراكمية وأسهم التصويت، ااألجنبية بالدوالر األمريكي، ال يحق له ةالعملب األسهم تمتهذه إن 
 من قبل الشركة التابعة في باكستان. من األسهم الصادرةعلى التوالي  أمريكي مليون دوالر 93و  أمريكي مليون دوالر 7. بمقدارمحدود )المستثمر( التحتفظ عمانتل )الشركة األم( وبنك حبيب 

، ســيتم تحويــل الخامسـة. فــي الـذكرى الســنوية الخامســةولكــن فـي موعــد ال يتجـاوز الــذكرى السـنوية  اإلصــدارمــن تـاريخ  األولـى الســنوية فـي أي وقــت بعـد الــذكرى حامـل الســهم ممارسـة مــن قبــللل قابــل خيـار التحويــل هـوإن 
 بواقــع يـةالتحويـل المحــدد فـي االتفاق أمريكــي بمعـدلمليـون دوالر  9فـي مضــاعفات مـن  أو جزئيـا   للتحويـل كليــا  تحويـل األســهم الممتـازة القابلـة  سـيتملتصــويت. قابلـة لإلـى أســهم عاديـة  األسـهم الممتـازة القابلـة للتحويــل إلزاميـا  

 .السنوية من الذكرى منتهيةخصم إضافي عن كل سنة ك ٪97على سعر السهم بعد الذكرى السنوية األولى، وبالتالي زيادة بنسبة  ٪97 قدره خصم
 تابعة للمساهمين العاديين.الشركة ال معلنة منأرباح توزيعات أو  سنويا   ٪321ي سيتم احتساب بمعدل تنقدية الغير  أرباحتوزيعات  لحاملي األسهميحق 

( البيـعأربـاح متراكمـة ومسـتحقة )سـعر  توزيعـات للتحويـل بمبلـغ المشـاركة جنبـا إلـى جنـب مـع أي الممتـازة القابلـة هحيث يمكن للمستثمر بيـع أسـهم الدوالر األمريكيقد وفرت عمانتل )الشركة األم( خيار البيع للمستثمر في ل
كمـا هـو  البـدء بمرحلـة التنفيـذعنـد أو  السـنوية الخامسـةألسـهم الممتـازة القابلـة للتحويـل حتـى الـذكرى ل الثالثـةمليون دوالر أمريكي من الـذكرى السـنوية  9في مضاعفات من  أو جزئيا   لعمانتل. يمكن ممارسة خيار البيع كليا  

 األسهم الممتازة القابلة للتحويل. فترةاألسهم الممتازة القابلة للتحويل في أي وقت خالل  يةمحدد في اتفاق
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 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302يونيو  03كما في  

 

  مؤنجلةال ضريبةال (التزامأصل ) - 55

 بالبنود التالية: تتعلق في بيان الدخل الموحد المرحلي)المستردة(  والضريبة المؤجلة المحملة/ هالمؤجل هالضريب لتزاما)اصل( /  صافي 

 

 

 

 

  يناير 0

5302 

لة/ محم

)مستردة( 

بيان على 

 الدخل

 

 فروق 

العملة 

 األنجنبية

)غير 

 المدققة(

 يونيو 03

5302 

 

 

  يناير 0

2302 

محملة/ 

)مستردة( 

بيان  على

 الدخل

 

 

فروق العملة 

 األجنبية

 )المدققة(

 

 ديسمبر 00

2302 

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
         الفروق المؤقتة 

 (2.232) (22) 0.240 (4.202) (2.374) (92) 0.7 (2.535) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 

 (002) (0) (0) (000) (0.3) 54 (29) (002) مخصص تقادم مخزون 

 420 04 06 404 222 (.4) - 20. مخصص مساهمة رأس المال

 (242) (03) (02) (223) (909) 0 92 (9.5) التزام منافع التقاعد
 423 - 423 - 23. - - 23. أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات 

طفاء  06.246 033 702 02.200 07.0.5 (40) (.5.30) 04.5.4 استهالك وا 
         
 09.770 (0.727) (535) 05.709 00.274 2.402 243 02.770 

         غير  واالسترداداتالخسائر الضريبية 

 (22.027) (200) (0.227) (23.036) (.04.73) 5.9 9.007 (59.077) المستخدمة  

 ______ ______ _______ ______ ______ ______ _______ ______ 

 (4..0.) 5.9.3 .5 (7.349) (2.200) (0.202) (070) (6.404) 

 :كما يلي الموحد المرحلي المركز المالي بيانيتم عرض األرصدة الضريبية المؤجلة في 

 ديسمبر 00مدققة ال يونيو 03مدققة الغير  
 5302 2302 
 ع.رألف  ع.رألف  

 02.220 4.294 (0) برركة تابعة في باكستان متعلق همؤجله ضريبأصل 

 (2.642) (922.5)  إلتزام ضريبه مؤجله متعلق بالرركة األم

 7.349 6.404 

 الضرائب المؤجلة. أصل ستخدامإل ربح خاضع للضريبة كافييتوفر لرركة التابعة  من المحتمل أن خطة العمل المعتمدة ل بناءا  على (0)
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

  
 منافع التقاعد التزام   -  50
 
 :منافع التقاعد كما يلي التزامالحركة في  

مدققة الغير  

 يونيو 03

 مدققة ال

 ديسمبر 00

 5302 2302 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 2.470 2.594 الرصيد اإلفتتاحي
 624 50. ( 02لسنة )إيضاح للفترة / لالمحمل 
 (0.227) (559) السنة الفترة / فوعات خالل المد

 (40) - محول إلى ذمم دائنة أخرى
 26 - اثبات ايرادات اكتوارية عن خطة المنافع المحددة

 00 (5) األجنبيةفروق تحويل العملة 
   

 2.226 .9..2 رصيد اإلقفال
   

 غير متداولة –أخرى  التزامات   -  59
 0.222 0.594 موردين – األجلذمم دائنة طويلة 
 002 000 األجلودائع طويلة 

   

 0.073 0.074 
   

 المبالغ المستحقة للموردين غير مضمونة وبدون فوائد. 

 

 دائنة أخرى ذممدائنة و تجارية ذمم - 52
مدققة الغير  

 يونيو 03

 مدققة ال

 ديسمبر 00
 5302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 22.422 .59.95 ذمم  تجارية دائنة 

 4.422 .05.50 آخرين اتصاالتي رغلمبالغ مستحقة لم

 20.222 52.497 مستحقة الدفعضمان مبالغ 

 0.220 0.753 (أدناهأ  إيضاح)مستحقة الدفع  رسوم ترخيص 

 22.222 27.277 مستحقات

 22.222 00.727 مؤجلةإيرادات 

 02.642 07.340 سبقة الدفعمفواتير 

 743 757 فوائد مستحقة

 02.220 00.039 أخرىذمم دائنة 
   

 0.7.4.4 047.422 
   

 رسوم ترخيص مستحقة الدفع (أ)

الدائرة ترخيص رسوم عن  الهيئة الباكستانية لإلتصاالت مستحقة الدفع من قبل شركة تابعة إلىتمثل رسوم الترخيص 

 المحلية الالسلكية. 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

 

 أتاوة مستحقة الدفع    - .5

 

هيئسة تنظسيم االتصساالت فعلسى المسرخص قبل والمعتمد من قل متنالهاتف الثابت وال( من ترخيصي 0)2وفقا  للمادة رقم 

الترخيص عدا بيع معدات السربط ومصساريف إيرادات من إجمالي  %7 قدرهاأتاوة تنظيم االتصاالت دفع لهيئة له أن ي

 (. 2)ج( ) 20ح يتم إظهاره في اإليضا هيئة تنظيم االتصاالت تفاصيل الطلب األخير من قبل .الربط البيني

 

 للسهم الواحد  األصول قيمة صافي  - 57
 
فسي تساري   األصسول بقسسمة صسافي  األم للسسهم الواحسد المنسسوبة لمسساهمي الرسركة  األصسولقيمة صسافي  احتسابتم 

 القائمة كما يلي:سهم على عدد األ التقرير
 
مدققة الغير  

 يونيو 03

 00مدققة ال

 ديسمبر

 5302 2302 
   
   
 273.042 272.047 المنسوبة   األصول افي ص

   (ألف ر.ع) الرركة األم لمالكي
   

 333 723 7230333 ف(القائمة )أالسهم عدد األ
   
   

 743 3 3.7.7 الواحدللسهم األصول قيمة صافي 
   )ر.ع(الواحد 

 
 البيع بالجملةإيرادات  -57

     
 فترة الثالثة  فترة الستة  فترة الثالثة   الستةفترة  

 أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية 

 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 

 5302 5302 2302 2302 

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

 7.720 00.603 795.. 00.907 ايراد ادارة خارجية )إيضاح أ(

 2.042 2.732 9.594 7.970 البيني )إيضاح ب( ايراد الربط

 2.202 02.260 2.949 050..0 مبيعات الطاقه االنتاجيه

 0.022 4.022 9.2.3 7.775 أخرى 
     
 9..749 50.092 22.204 06.207 
     

 
وإيسرادات  الدخل الناتج من إنهاء مرور المرغلين اآلخسرين علسى شسبكة المجموعسة تتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية فى ) أ (

 .المكالمات العالمية العابرة

 

استخدام معسدات ومرافسق  المرغلين المحليين المرخص لهم نظيرن ماإليرادات الناتجة في تتمثل إيرادات الربط البيني  )ب(

 .مجموعةالمرغل على شبكة ال مرورإنهاء  و تكلفةرسال اإل
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 2302يونيو  03كما في 
 
 

 الربط البينيتكاليف  -54

مسرور نهساء إلالربط البيني الرسوم المدفوعة بواسطة المجموعة إلى المرغلين المحليسين المسرخص لهسم  مصاريفتمثل 

 .مرغل على شبكة المجموعةال

 تكاليف خدمات المحتوى -03

 مثل تتمثل تكاليف خدمات المحتوى بالمصروفات التي دفعتها المجموعة لمزودي خدمة المحتوى عن تقديم خدمات

 .قنوات التلفزيون ال إلى النصو  السمعية والرسائل القصيرة 

 مصروفات إدارة خارنجية - 00

علسى  المسرورنهاء إلى مرغلين خارجيين إل المصروفات التي دفعتها المجموعةمصروفات اإلدارة الخارجية فى تتمثل 

 المرغل.شبكة 

 

 موظفين تكاليف ال - 05

  الستةفترة  

أشهر 

 المنتهية

 

 فترة الثالثة 

 أشهر المنتهية

 

 فترة الستة

 أشهر المنتهية

 

الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية

  يونيو 03  يونيو 03 يونيو  03 يونيو  03 

 5302 5302 2302 2302 

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

 02.462 26.222 .07..0 05.077 رواتب وبدالت

 0.364 2.027 0.032 50..5 االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 074 224 .55 50. ( 20منافع التقاعد )إيضاح 

 0.360 0.604 0.002 0.445 أخرى للموظفين مزايا
     

 07..5. 07.755 00.220 07.326 
     

 

 مصروفات تشغيل وصيانة - 00
     

 4.024 02.240 527.. 05.570   األصول صيانة 

 2.637 4.022 9.305 00.740 تكلفة مبيعات 

 0.022 4.024 0.229 439.. رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات

 0.724 0.402 5.393 9.309 ورسوم إيجار وضرائب

 722 0.277 707 0.200 كهرباء ومياه

 722 0.426 7.5 40..0 وإيجار مصروفات صيانة

 037 002 092 540 وقود وزيوت وشحوم

 242 200 004 04. تأمين
 720 0.220 .47 0.470 أخرى
     

 90.040 07.439 02.303 04.634 
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                                     الموحدة المرحلية حول البيانات المالية إيضاحات
 2302يونيو  03كما في 

 

  مصروفات إدارية - 09

  الستةفترة  

أشهر 

 المنتهية

 

 فترة الثالثة 

 أشهر المنتهية

 

 فترة الستة

 أشهر المنتهية

 

الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية

  يونيو 03  يونيو 03 يونيو  03 يونيو  03 

 5302 5302 2302 2302 

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

 226 0.023 ..0 727 تكاليف تدريب

 222 407 0.335 74..0 مهنية استراراتأتعاب 

 - - 0.333 0.333 ( (0)ج( ) 20غرامة )إيضاح 

 220 662 49. 0.377 خدمات إدارية

 202 206 947 0.342 عمل ياتسفر

 026 460 .54 29. وخدمات مكتبية توريدات
     

 ..570 0.72. 2.276 2.333 
     

  

 الديون التجارية وخصمرسوم التحصيل والتوزيع  - 02

 

 تم بموجبها إسناد تحصيلحيث ي( ش.م.ع.عات والتمويل )ستثمارمع شركـة ُعمان لال اتفاقيةأبرمت المجموعة 

ات والتمويل ستثمارشركة ُعمان لالإلى عمالء في سلطنة عمان فئة معينة من الكافة المبالغ المستحقة من  وخصم

  .(ع.ع.م.ش)

 

وكسالء التحصسيل اآلخسرين.  مسن خسالل مراكسز المجموعسة ومسن خسالل هؤالء العمالءتحصيل المبالغ المستحقة من يتم 

مقابسل التحصسيل  (ش.م.ع.ع)سستثمارات والتمويسل شركة ُعمان لال إلىالرسوم المستحقة من  الخصم رسوم طرحويتم 

  .عن طريق خصم الديون 
 

. والمبالغ المسند تحصيلها العميلعلى فئة بناء  أعاله  االتفاقيات بموجب خصم الديونرسوم  بدفعلمجموعة تقوم ا

( لتحصيل المبالغ ش.م.ع.عوالتمويل )ات ستثمارشركة ُعمان لالتسعى   نيابة عن المجموعة  وإلى ذلكباإلضافة 

بمعدالت  خصم ديوندرة قبل بدء التعاقد معها والتي تدفع عنها رسوم اصفيما يتعلق بفواتير المرتركين الالمستحقة 

 . تختلف وفقا  لعمر المبالغ المحصلة
 

 .للمجموعةخرى األبيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقا  والخدمات  كالءإلى ويتم أيضا  دفع رسوم توزيع 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

 
  و إيرادات إستثمار التمويل (تكاليفإيرادات / ) - .0

  الستةفترة  

أشهر 

 المنتهية

 فترة الثالثة 

أشهر 

 المنتهية

 

  فترة الستة

 أشهر المنتهية

 

الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية

  يونيو 03  يونيو 03 يونيو  03 يونيو  03 

 5302 5302 2302 2302 

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

     إيرادات التمويل
 0.727 2.226 293 0.053 إيرادات الفوائد

 - 2.242 00 - العمالت تحويل ربح

 -------- -------- --------- -------- 

 0.053 220 2.027 0.727 

 
    

     إيرادات اإلستثمار

 272 402 902 447 أرباح إيرادات توزيعات

بالقيمسسة العادلسسة مسسن  اسسستثماراتمسسن  أربسساح
 خالل الربح والخسارة 

 
772 

 
459 

 
0.026 

 
422 

 027 602 740 707 محتفظ بها للمتاجرةمن استثمارات  أرباح

     
 5..40 5.005 2.422 0.327 
     

 
     تكاليف التمويل

     
 (043) (043) - (950) العمالت تحويل خسارة

 (2.222) (0.360) (703) (0.707)  القروض ىفوائد عل
     

 (5.0.0) (703) (0.220) (2.222) 

 
    

 إيرادات أخرى   - 07
 الستة  فترة 

 المنتهية أشهر

 الثالثة  فترة

 المنتهية أشهر

 الستة فترة

 أشهر المنتهية 

  الثالثة فترة

 المنتهية أشهر

 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 

 5302 5302 2302 2302 

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

 272 0.376 552 470 متنوعة  إيراداتصافي 
 002 230 - 03 مستردة –تعد مطلوبة  لمالتزامات 

     

 470 552 0.223 762 
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 2302يونيو  03كما في 

 
 الضرائب - 07

 :علىة فترالضرائب المحملة لل ترتمل ) أ (
 الستة  فترة 

 المنتهية أشهر
 الثالثة  فترة
 المنتهية أشهر

 الستة فترة
 أشهر المنتهية 

  الثالثة فترة
 المنتهية أشهر

 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 

 5302 5302 2302 2302 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

     
 2.723 03.204 9.299 4.703 ضرائب حالية
متعلقسسسسسة بسسسسسسنوات سسسسسسابقة ضسسسسسرائب 
 )إيضاح )د( (

- - 0.022 072 

 
 003 (222) 262 (222) رائب مؤجلة ض

متعلقسسسسسة بخسسسسسسائر  رائب مؤجلسسسسسةضسسسسس
 - - 0.022 0.022 ضريبية غير مستخدمة

 
 202 202 - - متعلقة بسنة سابقة  رائب مؤجلةض

     

 05.073 7.07. 00.220 2.224 

 
 على النحو التالي: الموحد المرحلي الدخل في بيانتسوية الضرائب على الربح المحاسبـي مع الضرائب المحملة )ب(

     
     

 2.377 2.762 0.097 7.079 الضريبـة على الربـح المحاسبـي 

     يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لـ:

 476 0.236 04..0 0.442 مصاريف غير قابلة للخصم

 032 (203) (020) (097) إيرادات غير  خاضعة للضريبة 

 072 0.022 2 - ضريبة متعلقة بسنوات سابقة

متعلقسسسسسة بخسسسسسسائر  رائب مؤجلسسسسسةضسسسسس

 ضريبية غير مستخدمة
0.097 0.097 - - 

 202 202 - - ضرائب مؤجلة متعلقة بسنوات سابقة
     

 2.224 00.220 .7.07 05.073  الدخل  لبيانالضريبة المحملة وفقاً 
     

 موقف الربوط الضريبية )ج( 

 للشركة األم. 771.تم االنتهاء من الربوط الضريبية حتى سنة 
مـات ضـريبية فـي مراحـل مختلفـة مـن اإلنجـاز. اإلدارة ليسـت علـى علـم وال تتوقـع أي التزا هـي الضـريبية للشـركات التابعـة الربوط

 الضريبية المفتوحة.السنوات بمتعلقة إضافية ليتم تكبدها 
 ضرائب السنة السابقة (د)

تعــديل إطفــاء تكلفــة بتعلــق ي عمــاني لاير مليــون 2197.وقــدره تشــمل مبلــغ  799. ســنةالضــرائب المتعلقــة بالســنوات الســابقة فــي 
 لشركة األم.ل 799.و  795. المحمول للسنوات الضريبيةالهاتف رخصة 
 
 العائد األساسي للسهم الواحد - 04

مسساهمي الرسركة األم علسى المتوسسط المسرجح لعسدد إلسي سسمة أربساح الفتسرة المنسسوبة التوصل لعائد السهم الواحد بقتم 
 .القائمةسهم األ

 عالقةالطرا  ذات األ - 93
تمتلك األطراف التي  كيانات  اإلدارة والأعضاء مجلو واإلدارة العلياتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين 

 .على القرارات المالية والترغيلية الهامممارسة التأثير  وأ السيطرةالقدرة على  فيها العالقةذات 
المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها  نتيجة إلىاألطراف ذات العالقة  هذه تحتفظ المجموعة بأرصدة مع
 متفق عليها بين األطراف.بموجب شروط وأحكام 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

 

 )تابع( عالقةالطرا  ذات األ - 93
 

 فيما يلي: السنة تتمثل طبيعة وقيمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل
 
 شراء بضائع وخدمات (0)

 المدققةغير  غير المدققة  

  يونيو 03  يونيو 03 

 5302 2302 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 2.642 0.375 شركات شقيقة
 - .54 ذات عالقة  أخرى أطراف

   
   
 2.642 0.077 المجموع 

   

    
   
 22 20 غير التنفيذيين – مجلس اإلدارةأعضاء بدالت حضور       (5)
 
 تعويضات لإلدارة العليا       ( 0) 

   

 817 623   رواتب أساسية وبدالت 
 92998 00309 مصروفات ومنافع أخرى

 69 00 تكاليف التأمينات االجتماعية
 93 08 منافع التقاعد

   

 92176 00008 المجموع 
   

 
 خدمات / شراء بضائع / أرصدة ناشئة عن بيع (  9)

 

 ذمم دائنة              مدينةذمم               

مدققة الغير  

 يونيو 03

 مدققة ال

 ديسمبر 00

مدققة الغير 

 يونيو 03

 مدققة ال

 ديسمبر 00

 5302 2302 5302 2302 

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

 0.222 403 - - شركات شقيقة           

 20 .52 063 523 ذات عالقة   أخرى أطراف            
     

 523 063 0.07. 0.260 
     

 

 - 0 أطرا  ذات عالقة أخرى – خدمات بيع (  2)
 ====== ====== 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

 

 طارئة إلتزامات وإرتباطات إحتمالية     - 90

 إلتزامات (أ)

 كما يلي: اتاستثمارو معداتتتعلق برراء بهذه القوائم المالية مخصص لها  يتم تكوينالتي لم  اإللتزامات
غير  

مدققة ال
 يونيو 03

 
 00مدققة ال

 ديسمبر
 5302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 322.42 .70.90 رأسمالية ثابتة عن نفقات إلتزامات
   

 - 5.333 ( أدناه 0في مناطق ريفية )إيضاح )ج( ) رأسمالية ثابتة نفقاتعن  إلتزامات
   

 2.233 9.223 اتاستثمار
 إرتباطات إحتمالية طارئة )ب( 

 
 020 07 اعتمادات مستندية

 2.220 025.9 ضمانخطابات 
 204 004 ضمانات مناقصة
 022 539 ضمانات أداء
 .اديتيعالمذكورة أعاله في إطار سير العمل االوخطابات الضمان  االعتمادات المستنديةصدرت 

           
 مطالبات  )ج(

من  لاير عماني مليون 0 تخفيض الغرامة إلىبقرارا  هيئة تنظيم االتصاالت اصدرت  2302يوليو  6 بتاري  .0
فيما  2302مارس  22 المؤرخ في 4/2302بموجب قرارها رقم والتي قد فرضت  ماليين لاير عماني 2

 عمانتل رستثمت سوفعالوة  على ذلك  .2302 نوفمبر 07 تاري  تصاالت الرركة فيإانقطاع خدمات بيتعلق 
 توسيع شبكة الهاتف المحمول في المناطق الريفية. من أجلمليون لاير عماني  2 وقدره مبلغ
 

مليون لاير عماني من  0.4 دفعطلب ب   تلقت الرركة األم إشعار2302يونيو  03الل الفترة المنتهية في خ .2
البيع  إيراداتفئات  بعض على 2300 لسنةمستحقة الدفع الضافية األتاوة اإل تجاه هيئة تنظيم االتصاالت

دارة لرركة األم  ترى اإلاالرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة من شروط ترخيص بناءا  على بالجملة. 
ين التوصل حل غير مستحقة الدفع. أو ألية سنوات مفتوحة أخرى هي 2300لسنة  ضافيةاإلاإلتاوة  قيمةأن ب

هيئة تنظيم االتصاالت ألف لاير عماني إلى  442 مبلغ وقدرهدفعت الرركة األم لقد إلى حل لهذه المسألة  
لذلك،  وفقا  المرحلية.  الموحدة المالية البيانات( في هذه 02ذمم مدينة أخرى )ايضاح  بند تحت ي يتم تسجيلهذال
 في هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية. ضافيةتجاه األتاوة اإل مخصصأي بتكوين الشركة األم  تقملم 

 
بالضوابط التنظيمية   بسبب قيود ترغيلية أو مالية إلى مخاطر  االلتزام األخرىقد تؤدي بعض حاالت عدم  .0

الحدث مبلغ الغرامة أو  بيقين وقناعة إال أنه ال يمكن حاليا  تحديد .من قبل هيئة تنظيم االتصاالت غرامة فرض 
أن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في بترى دائرة الرؤون القانونية والتنظيمية بالمجموعة  الفعلي للغرامة.

 معقولة. أوضاعها بيقين وقناعةأو تقدير نتيجة  قياسمرحلتها الحالية ال يمكن 
 

ستان أيضا  إلى بعض المطالبات الناشئة عن أمور تنظيمية وضريبية الرركة التابعة للمجموعة في باك تتعرض .2
وترغيلية. تعتقد إدارة الرركة التابعة بأنه ال يتوقع أن يكون هناك تأثير هام من أٍي من هذه المطالبات على 

 بياناتها المالية الموحدة المرحلية. 
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 2302يونيو  03كما في 

 

  االئتمانمخاطر    - 95

  االئتمانالتعرض لمخاطر  (أ)

االئتمسان كسان الحسد األقصسى لمخساطر  .االئتمسانالقيمسة الدفتريسة لألصسول الماليسة الحسد األقصسى لمخساطر إجمالي مثل ي

 كما يلي: التقريربتاري  
  

غير المدققة 
 يونيو 03

 
 00المدققة 
 ديسمبر

 5302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 000.020 005.775 أخرىوذمم مدينة مدينة  تجارية ذمم
 002.224 009.002 أصول مالية أخرى
 22.222 95.304   بالبنوكنقد وأرصدة 

   
 579.9.7 002.222 

وفقا  لنوع  التقريربتاري  األخرى المدينة  الذممالمدينة والتجارية بالنسبة للذمم االئتمان كان الحد األقصى لمخاطر             

 العميل كما يلي:
مدققة الغير  

 يونيو 03
 00مدققة ال

 ديسمبر
 5302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 07.047 07.4.5 ع.ع.م.شات والتمويل ستثمارشركة ُعمان لال
 26.227 54.3.4 مستحقات من مرغلين آخرين

 02.260 7...05 ديون حكومية
 00.047 9.304 وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقا  

 23.746 97.392 عمالء آخرين
   
   
 005.775 000.020 
   

 
 كما يلي:  التقريركانت أعمار الذمم المدينة وخسائر االنخفاض في القيمة بتاري   (  ب) 

 2302ديسمبر  00مدققة ال 5302 يونيو 03مدققة الغير  

 

 

 

 اإلنجمالي

في  نخفاضاال

 القيمة

 

 اإلجمالي

 نخفاضاال

 في القيمة

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     
 - 22.227 - 47..97 متأخرةغير 

 2.746 22.274 ..0.2 02.243 يوم 023 – صفر متأخرة

 220 03.002 .77 470.. يوم 042 – 020متأخرة 

 0.320 00.343 50..5 00.007 سنتينإلى من سنة 
 23.626 22.320 90.3.4 97.973 أكثر من سنتين

     
     
 057.772 97.099 000.020 27.032 
     

 
مليسون لاير   20.2 عمساني )مليسون لاير 00.30 يتضمن رصيد الذمم المدينة للمجموعة مدينون بقيمة دفتريسة قسدرها  (0)

عن مخصص المجموعة  تكون لم والتى  التقرير تاري  في سدادها تاري  تجاوزت التي( 2302ديسمبر  00عماني : 

ال تملسك  .لالسستردادأي مبلغ حيث أنه ال يوجد تغير هام في نوعيسة االئتمسان وال زالست المبسالغ مصسنفة علسى أنهسا قابلسة 

 يوما. 023العمر المتوسط لهذه الذمم المدينة و .تلك األرصدة مقابلالمجموعة أي ضمانات 

              25 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

 

 )تابع( االئتمانمخاطر    - 95

 

 الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي: (2)

مدققة الغير  
 يونيو 03

 00مدققة ال
 ديسمبر

 5302 2302 

 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 26.223 97.039 اإلفتتاحيالرصيد 

 224 .09 صافي فروق تحويل العملة األجنبية

 0.424 0.000 للسنةللفترة / المحمل 

 (2.260) (55) السنة الفترة / المسترد خالل 

 (2.704) (507) المحول إلى الحكومة

 (266) (077) تعديالت
   

 27.032 97.099 رصيد اإلقفال 
   
 
 

المجموعسة  اعتقسدتالمدينة لتسجيل خسائر االنخفاض فسي القيمسة  إال إذا  التجارية يتم استخدام حسابات مخصص الذمم 

 لالسستردادغير قابسل  اعتبارهفي هذه الحالة فإنه سيتم مباشرة شطب المبلغ الذي تم  .المبلغ المدين استردادبعدم إمكانية 

  .مقابل األصول المالية

 

 وإضسافته كرصسيد إلسى  للحكومسة دفعسه يستم  2332ديسسمبر  00ين مخصص لهسم فسى المسترد من العمالء الذين تم تكو 

  .الديون المركوك فى تحصيلهامخصص 

  

األرصسدة    بينمسا تسم قيسدفسي حسساب الحكومسة 2332ديسسمبر  00 المخصص المكون فسىب المتعلقلقد تم قيد اإلسترداد  

 .الموحد المرحلي في بيان الدخلالمتبقية 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

 
 مخاطر السيولة   - 90
 

 المالية: لتزاماتالتعاقدية لال االستحقاقاتفيما يلي 
 
 
     مدققة(ال)غير  5302 يونيو 03

القيمة 
 الدفترية

 أشهر  .
 أقلأو 

. – 05  
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

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

 50.772 57..0 0.972 4.749 07.775 اإلقتراضات
 - - - 757 757 فوائد مستحقة

 - - - .59.95 .59.95 ذمم  تجارية دائنة
      يرغلمبالغ مستحقة لم
 - - - .05.50 .05.50 آخرين اتصاالت

 - - - 52.497 52.497 مبالغ ضمان مستحقة الدفع
 - - - 27.277 27.277 مستحقات

 0.435 0.594 - 03.703 00.470 ذمم دائنة أخرى
 - - 900..0 - 900..0 المستحقة تاوةاأل

 000 - - - 000 التزامات اخرى طويلة االجل
 - - - 0.753 0.753 رسوم ترخيص مستحقة

      
 042.005 09..904 07.437 9.777 52.437 
      

 
 
     مدققة(ال) 2302ديسمبر  00

 أشهر  4 القيمة الدفترية
 أو أقل

4 – 02  
 شهر

 أكثر  سنتين –سنة 
 من سنتين

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

 02.006 4.022 2.207 6.226 04.220 اإلقتراضات
 - - - 743 743 فوائد مستحقة

 - 0.222 0.622 23.222 20.404 ذمم  تجارية دائنة
      يرغلمبالغ مستحقة لم
 - - - 4.422 4.422 آخرين اتصاالت

 - - 022 20.200 20.222 مبالغ ضمان مستحقة الدفع
 - - - 22.222 22.222 مستحقات

 0.232 - - 03.722 02.002 ذمم دائنة أخرى
 - - - 00.220 00.220 المستحقة تاوةاأل

 000 - - - 000 التزامات اخرى طويلة االجل
 - - - 0.220 0.220 رسوم ترخيص مستحقة

      
 067.272 042.422 7.000 7.433 04.474 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

 

 مخاطر سعر الفائدة   - 99

 : كما يلي التقريرلمجموعة بتاري  االتي تتعامل بها ئدة المحملة بالفا كان تحليل سعر الفائدة لألدوات المالية
مدققة الغير  

 يونيو 03
 00مدققة ال

 ديسمبر
 5302 2302 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 
 متغيرفائدة  أدوات مالية ذات سعر

  

 (26.007)  (03.597) مالية التزامات

   

   فائدة ثابت أدوات مالية ذات سعر

 27.760 474..2 أصول  مالية

 (4.020) (973..) مالية التزامات

   
 23.234 20.402 

   

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
أو ذات سسسعر فائسسدة ثابسست بالقيمسسة العادلسسة مسسن خسسالل األربسساح  كبيسسرة ماليسسة التزامسساتوال تحتسسسب المجموعسسة أي أصسسول 

 .الخسائرأو على األرباح  جوهريا   لن يؤثر التقريرلذا فإن أي تغير في أسعار الفائدة في تاري    الخسائر

 

 مخاطر العملة األنجنبية   -92

شسركة  اتها فسياستثمارعن  نتجي  ملكيةالحقوق  ضمن األجنبيةالعمالت  تقلبات أسعارتعرض المجموعة الرئيسي لإن  

 .06  التي يتم اإلفصاح عنها في اإليضاح ة في باكستانتابع

 هسو ثابست مقابسل الريال العمساني حيث أنالذمم المدينة والدائنة بركل رئيسي في دوالر الواليات المتحدة األمريكية.  تتم

. السذمم المدينسة والدائنسة بسالعمالت أدنىحد ستكون إلى مخاطر العملة ذات الصلة بأن دارة اإلترى فالدوالر األمريكي  

 األخرى ليست كبيرة.

 
 لتزاماتواال لألصولة القيمة العادل   -.9
 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية         

 األصسول   مسا عسدا هسو مبسين بقائمسة المركسز المساليتقارب قيمها الدفترية كما المالية وااللتزامات  لألصولالقيم العادلة   

  يتم وجود قياس للقيمة العادلة يمكن الوثوق بهعند عدم . تفاظ بها لالستحقاقحلتي يتم االالمالية التي يتم قياسها بالتكلفة وا

 .األصول المالية بالتكلفةقياس 

 

 المركز المالي بيانفي  ةقياس القيمة العادلة المدرنج 

 مسن المسستوياتإلسى ة جمعالمبدئي بالقيمة العادلة   م اإلدراجالمالية التي تم قياسها بعد  لألدواتتحليال  أدناهيبين الجدول  

 اعتمادا على درجة الوثوق بقياس القيمة العادلة : 0إلى  0

  بأسسواقالمعلنسة )غيسر المعدلسة (  األسسعارالقياس التي يتم الحصسول عليهسا مسن  أساليبهو من   األولقياس المستوى 

 .مماثلة أو التزامات ألصولنرطة 

  ر  التي يتم الحصول عليها مسن القياس التي يتم الحصول عليها من مدخالت غي أساليبقياس المستوى الثاني  هو من

سسواء برسكل مباشسر مماثلسة  أو التزامات ألصول والتي هي مالحظة بالنسبة الواردة بالمستوى األولالمعلنة  األسعار

 .)"مثال ذلك: األسعار"( أو غير مباشر )"تم توجيهها بواسطة األسعار"(
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302يونيو  03كما في 

 
 )تابع( لتزاماتواال لألصولالقيمة العادلة   -.9

  )تابع( المركز المالي بيانفي  ةقياس القيمة العادلة المدرنج        

  التقيسيم  التسي تتضسمن مسدخالت  أسساليبالقيساس التسي يستم الحصسول عليهسا مسن  أسساليبقياس المستوى الثالث  هو مسن

يـتم تقيـيم . التي يمكن مالحظتها )مدخالت ال يمكن مالحظتهسا( األسواقال تعتمد  على بيانات  أو االلتزام التي ألصلا
صـافي اصـول الشـركة المسـتثمر فيهـا والتـى تقـارب القيمـة العادلـة  الشركة فى قيمة تلك االستثمارات بناء على حصة

 ة التقرير. فى نهاية فتر 
  

 
 المستوى 

 
 

 المستوى  

 
 

 المستوى 

مدققةة الغير 
 المجموع

 يونيو 03
 5302 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 02.005 - 02.005 - وودائع نظامية   مرتركةق يدااستثمارات بصن

 4.779 039.. 0.973 - أسهم غير مدرجةادوات 
 099.. - - 099.. ادوات ملكية مدرجة

     
     لمتانجرةل محتفظ بهااستثمارات 

 07..59 - - 07..59 مدرجة  أسهمأدوات  
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 570 - 570 - استثمار مرترك صناديق
 903 - - 903 أسهم مدرجةادوات 
     
 .93.13 983881 43..6 143189 
     
 
  

 
 المستوى 

 
 

 المستوى  

 
 

 المستوى 

مدققسسسسسسسسسسسسسسسة ال
 المجموع
 ديسمبر 00

 2302 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 00.237 - 00.237 - مرتركةق يدااستثمارات بصن

 0.462 - 0.462 - أدوات مالية بدخل ثابت
 7.607 2.620 0.602 - أسهم غير مدرجةادوات 

 0.407 - - 0.407 ادوات ملكية مدرجة
     

     لمتانجرةل محتفظ بهااستثمارات 
 07.727 - - 07.727 مدرجة  أسهمأدوات  

     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة
 232 - 232 - استثمار مرترك صناديق
 220 - - 220 أسهم مدرجةادوات 
     
 20.732 07.420 2.620 22.000 
     
 

 .السنة الفترة / ال توجد تحويالت بين المستويات خالل
  

 أرقام المقارنة   - 97

لي  لدى عملية إعادة التصنيف أي تأثير  .الحالية الفترةعرض  لتتماشى معبعض أرقام المقارنة  تصنيف تم إعادةلقد              

 على ربح المجموعة أو اإليرادات الراملة األخرى للمجموعة التي تم بيانهما سابقا .
 

   


