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 الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )غير مدققة( 2019مارس  31

 

 
 التأسيس واألنشطة .1
 

الشرررركة"( هي شرررركة مسررراهمة عنمانية عامة مسرررجلة وفقاً لقانون الشرررركات ")"الشرررركة األم أو  .م.ع.عالشرررركة العنمانية لالتصررراالت  

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

  المالية.
 

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

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

                             

 أساس اإلعداد .2

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

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

النقدية والمركز المالي للشرررررررركة التابعة للمجموعة في جنوب السرررررررودان من حيث وحدة القياس الجارية في تاريخ التقرير وفًقا لمعيار  

ن الطرق المسرتخدمة في قياس القيمة العادلة إ: الخاص بالتقرير المالي في االقتصراديات ذات التضرخم المرتفع. 29المحاسربة الدولي رقم  

التي أجريت على شركات المجموعة التي تزاول أنشطتها في بيئات اقتصادية ذات معدالت تضخم مرتفعة مبينة بشكل أكثر والتعديالت  

 استفاضة في السياسات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة. 
  

ي من ارتفاع معدالت ، الحظت المجموعة أن اقتصرررراد جمهورية السررررودان، التي تعمل بها شررررركات تابعة للمجموعة، قد يعان2015في  

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

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

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

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

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

قد يترتب عليه الدخول  2015خالل سنة  29الدولي رقم  يمعيار المحاسبالوبالتالي فإن تطبيق ، %57يقارب  2017للسودان في سنة  

وهو ما تأكد عندما خرجت جمهورية السررررودان من نطاق  وج منه في غضررررون فترة قصرررريرةضررررمن نطاق ارتفاع معدل التضررررخم والخر 

 . 2018تم إعالن جمهورية السررودان مرة أخرى بأنها تعاني من إرتفاع معدل التضررخم في سررنة . 2016إرتفاع معدل التضررخم في سررنة  

 ً وأنه ال يوجد أسررررررراس محدد ونهائي لتطبيق المعيار المحاسررررررربي  بناء على األمور المذكورة أعاله ، تعتقد المجموعة بأن ذلك أمراً مؤقتا

                وكما في 2018في سرررررنة  29ولمراجعته بشررررركل مسرررررتمر وبالتالي لم تدرج تأثير تطبيق المعيار المحاسررررربي الدولي رقم  29الدولي رقم 

 .2019مارس  31
 

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

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

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

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

 .2018ديسررررمبر  31ققة واإليضرررراحات حولها للسررررنة المنتهية في المد الموحدةمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية 

 باإلضافة إلى ذلك ، ال يوجد تأثير جوهري على نتائج عمليات المجموعة نتيجة للموسمية.
 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات  المختصرةالموحدة المرحلية إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية 

بأثر  16 معيار التقارير المالية الدولية رقم.  غير أن المجموعة طبقت 2018ديسرررررمبر  31السرررررنوية للسرررررنة المنتهية في  الموحدةالمالية 

، حسرررربما هو مسررررموح به وفقًا 2018 نة الماليةللسرررر لكنها لم تعدل أرقام المقارنة لفترة إعداد التقرير،  2019يناير  1رجعي إعتباراً من 

اإليجار الجديدة  عرض تم االعتراف بعمليات إعادة التصنيف والتسويات الناتجة عن قواعدوعليه لألحكام االنتقالية المحددة في المعيار. 

 . 2019يناير  1االفتتاحي في  بيان المركز الماليفي 

الموحدة المرحلية ، لكن دون أن ينتج عن ذلك أثر في المعلومات المالية 2019األولى في  تنطبق التعديالت والتفسررررررريرات األخرى للمرة

 للمجموعة.المختصرة 

 وشركات المجموعة الشقيقةالدعم المالي للشركة 

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

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

 األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الظروف أثر مادي سلبي في عمليات شركات المجموعة.
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 :16معيار التقارير المالية الدولية رقم فيما يلي ملخص التغيرات الرئيسية التي طرأت على السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيق 

 

تاًحا كأصررل حق اسررتخدام والتزام مقابل في التاريخ الذي يكون فيه األصررل المؤجر مالتشررغيلي ، تم االعتراف بعقود اإليجار 2019يناير  1اعتباًرا من 

مدة عقد اإليجار لالستخدام من قبل المجموعة. توزع كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة خالل 

ستهالك أصل حق االستخدام خالل العمر اإلنتاجي لألصل ومدة عقد  كي تنتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم ا

 اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقرب. 

حالية لدفعات يتم قياس األصرررول وااللتزامات الناتجة عن عقد اإليجار مبدئيًا على أسررراس القيمة الحالية. تتضرررمن التزامات عقد اإليجار صرررافي القيمة ال

 عقد اإليجار التالية: 

 دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها(، ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل  الدفعات الثابتة )بما في ذلك 

  دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل 

  مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 

 ذا الخيار، و سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة ه 

  دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار 

 يتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة متضمنة التالي: 

  .قيمة القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار 

 حصلة ء مدة عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مأي دفعات عقد إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بد 

  أي تكاليف مبدئية مباشرة؛ و 

 االسترداد. تكاليف  
 

يتم االعتراف بدفعات إيجار األصررول منخفضررة القيمة على أسرراس القسررط الثابت كمصررروف في الربح أو الخسررارة. تتضررمن األصررول منخفضررة القيمة 

 أجهزة تكنولوجيا المعلومات واألجهزة الصغيرة المتعلقة باألثا  المكتبي. 
 

ر رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة يتم تطبيقها باسرررتمرار. ال توجد عقود إيجار تم قياس أصرررول "حق االسرررتخدام" المتعلقة بعقود إيجار العقارات بأث

 متوقع خسارتها قد تتطلب إجراء تسويات على أصول "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق المبدئي.
 

قة بعقود اإليجار التي تم تصرررررررنيفها سرررررررابقًا "كعقود ، اعترفت المجموعة بالتزامات عقد اإليجار المتعل16معيار التقارير المالية الدولية رقم عند تطبيق 

عقود اإليجار. تم قياس تلك االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار الخاص ب 17معيار المحاسررررررربة الدولي رقم  مبادئإيجار تشرررررررغيلي" بموجب 

 . 2019يناير  1المتبقية وخصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في 
 

 لاير عمانيألف  

 318.094 2018ديسمبر  31عنها كما في المفصح التزامات عقد اإليجار التشغيلي 

 279.795 مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق المبدئي 
 

  

 279.795 2019يناير  1كما في عترف بها عقد اإليجار الم اتالتزام
 

  المتداولة وغير المتداولة هي كما يلي:إن المبالغ 

 77.790 التزامات عقد اإليجار المتداولة

 202.005 التزامات عقد اإليجار غير المتداولة

 279.795 
 

  

 

. بلغ مصروف الفائدة على 2019يناير  1في  %6.38بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامات عقد اإليجار 

 .2019مارس  31للفترة المنتهية في  مليون لاير عماني 4.2التزامات عقد اإليجار 
 

يناير  1على الرصررررريد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة وحقوق األقلية كما في 16معيار التقارير المالية الدولية رقم إن صرررررافي األثر الناتج عن تطبيق )أ( 

  و على النحو التالي:ه 2019

 لاير عمانيألف   
 2019يناير  1  الزيادة / النقص  2018ديسمبر  31  

محتفظ  أصول)متضمنة  أصول حق االستخدام
 271.542  271.542     -   بها لغرض البيع(

 783.415  (41.253)  824.668  ذمم تجارية مدينة وأخرى
 279.795  279.795     -   التزامات إيجار

 977.473  (437)  977.910  مصاريف مستحقة
 405.853  (6.991)  412.844  أرباح مرحلة
 2.023.967  (42.072)  2.066.039  األقليةحصص 
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 : للمجموعة بيان المركز المالييلخص الجدول التالي األثر في 

 بيان المركز المالي

كما هو مفصح 
 عنها

 
معيار التقارير 

المالية الدولية رقم 
16 

  

المبالغ بدون تطبيق 
معيار التقارير 
رقم المالية الدولية 

16 

 
 ألف لاير 

 عماني
 

 ألف لاير 
 عماني

  
 ألف لاير 

 عماني
       

       المتداولة  األصول
 511.741   -  511.741 وأرصدة بنكيةنقد 

 862.559   39.150  823.409 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 97.010   -   97.010 أصول عقد
 63.458   -   63.458 المخزون

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 22.695   -   22.695 الربح أو الخسارة

 1.000   -  1.000 بالتكلفة المطفأةاستثمارات في أوراق مالية 
 9.480   (7.175)  16.655 محتفظ بها للبيعغير متداولة  أصول

 1.535.968  31.975   1.567.943 
       

       غير المتداولة األصول
 25.446   -  25.446 أصول عقد

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 31.904   -  31.904 الربح أو الخسارة

استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 9.064   -  9.064 اإليرادات الشاملة األخرى
 2.000   -  2.000 بالتكلفة المطفأة استثمارات في أوراق مالية

 102.000   -  102.000 استثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة
 20.117   -  20.117 أخرى أصول

 1.988.103   -  1.988.103 ممتلكات ومعدات
 -   (250.380)  250.380 أصول حق االستخدام

 3.661.069   -  3.661.069 غير الملموسة والشهرة األصول

 6.090.083  (250.380)   5.839.703 

 7.407.646   (218.405)  7.626.051 األصولمجموع 
       

       المتداولة لتزاماتاإل
 1.512.898   1.506  1.511.392 ذمم تجارية دائنة وأخرى

 176.280   -  176.280 إيرادات مؤجلة
 -   (61.279)  61.279 التزامات إيجار

 -   (6.160)  6.160 التزامات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
 583.620   -  583.620 قروض

 2.338.731  (65.933)   2.272.798 

       غير المتداولة لتزاماتاإل
 2.067.113   -  2.067.113 قروض
 -   (199.104)  199.104 إيجارالتزامات 
 560.446   -  560.446 أخرى غير متداولة إلتزامات

 2.826.663  (199.104)   2.627.559 
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 يان المركز المالي الموحد المرحلي المختصرعلى ب 16ارير المالية الدولية رقم أثر تطبيق معيار التق
 

 بيان المركز المالي

كما هو مفصح 
 عنها

 
معيار التقارير 

المالية الدولية رقم 
16 

  

المبالغ بدون تطبيق 
معيار التقارير 
رقم المالية الدولية 

16 

  ألف لاير عماني 
 ألف لاير 
 عماني

  
 ألف لاير 

 عماني
       

       حقوق الملكية
       لمساهمي المجموعة ةالعائد

 75.000   -  75.000 رأس المال
 25.000   -  25.000 اإلحتياطي القانوني
 49.875   -  49.875 إحتياطي إختياري
 36.893   -  36.893 إحتياطي رأس المال
 7.288   -  7.288 مساهمة رأسمالية

 (59.059)   -  (59.059) عمالت أجنبية تحويلاحتياطي 
 (884)   -  (884) احتياطي القيمة العادلة لالستثمار 

 321   -  321 إحتياطي التحوط
 39   -  39 شقيقةحصة في احتياطيات شركات 

 390.148   6.893  383.255 محتجزةأرباح 
 517.728  6.893   524.621 

 1.982.668   39.739  1.942.929 حقوق األقلية
 2.507.289   46.632  2.460.657 مجموع حقوق الملكية

 7.407.646   (218.405)  7.626.051 وحقوق الملكية لتزاماتمجموع اإل
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 :2019مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في الموحد المرحلي المختصر للخص الجدول التالي األثر في بيان الربح أو الخسارة ي

كما هو مفصح  

 عنه

معيار التقارير  
رقم المالية الدولية 

16 

المبالغ بدون تطبيق  

التقارير المالية معيار 

 16رقم  الدولية

 
  ألف لاير عماني

 ألف لاير 
 عماني

 
 ألف لاير 

 عماني
      

 628.636  -  628.636 إيرادات

 (184.806)  (1.008)  (183.798) تكلفة المبيعات

 443.830  (1.008)  444.838 إجمالي الربح
      

 (189.579)  (25.278)  (164.301) إدارية وتشغيليةمصاريف 

 (134.386)  19.706  (154.092) االستهالك واإلطفاء

 (10.687)  -  (10.687) المالية األصولالخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 109.178  (6.580)  115.758 ربح التشغيل
      

 3.912  -  3.912 إيرادات فوائد

 (1.339)  -  (1.339) إيرادات استثمار 

 1.839  -  1.839 ةمشترك ومشاريع شقيقة اتحصة في نتائج شرك

 (4.443)  (131)  (4.312) أخرى )مصاريف(/إيرادات

 (44.368)  4.198  (48.566) تكاليف تمويل

 (2.195)  -  (2.195) خسارة من إعادة تقييم عمالت  

 4.010  -  4.010 صافي الربح النقدي

 66.594  (2.513)  69.107 الربح قبل الضريبة

 (8.690)  (52)  (8.638) الضريبة

 57.904  (2.565)  60.469 ربح الفترة

      :المنسوب إلى

 14.790  (112)  14.902 مساهمي الشركة 

 43.115  (2.452)  45.567 حقوق األقلية

 60.469  (2.565)  57.905 

 إن أصول "حق االستخدام" المعترف بها تتعلق بأنواع األصول التالية: 

  
  أرض ومبنى

أجهزة هاتف خلوي 

 وأخرى

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
     

 13.286  251.780  2019يناير  1الرصيد كما في 

 -  5.241  يضاف: إضافات

 (3.191)  (16.555)  ناقًصا: إطفاءات

 -  (181)  االستبعادناقًصا: 

مجموعة  أصول)باستثناء  2019مارس  31الرصيد الختامي كما في 

 االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع(

 

240.285  10.095 

 تشتمل األراضي والمباني بشكل رئيسي على مواقع االتصاالت المستـأجرة بموجب عقد إيجار.

 لمعيار: ل وفقًااألولى، استخدمت المجموعة الوسائل العملية اآلتية المسموح بها  للمرة 16 رقم الدوليةالتقارير المالية معيار عند تطبيق 

  استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة 

  االعتماد على التقييمات السابقة فيما إذا كانت عقود اإليجار هي عقود متوقع خسارتها 

  استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق المبدئي، و 

  .استخدام اإلدراك المتأخر كما هو الحال في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه 

 عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار في تاريخ التطبيق المبدئي.  كان العقد اختارت المجموعة أيًضا أال تعيد تحديد ما إذا
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 معايير التقارير المالية الدولية )تابع(أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق  . 3

 17رقم للمعيار المحاسبي الدولي وبدالً من ذلك وبالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ االنتقال، اعتمدت المجموعة على تقييمها السابق وفقًا 

 .تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"ب"الخاص  4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

 .لاير عماني مليون 6.99كان عبارة عن نقص بمبلغ وقدره  2019يناير  1ثر في األرباح المرحلة في إن صافي األ

 األنشطة اإليجارية للمجموعة وطريقة المحاسبة عنها

لمدد تستأجر المجموعة في الغالب مساحات داخلية وخارجية لتثبيت مواقع االتصاالت الخاصة بها. ويتم إبرام عقود اإليجار في األصل 

سنوات لكنها قد تنطوي على خيارات تمديد. يتم التفاوض على مدد عقد اإليجار على أساس فردي وتنطوي على  8إلى  1ثابتة تتراوح من 

قدر كبير من الشروط واألحكام المختلفة. إن عقود اإليجار ال تفرض أي تعهدات، لكن األصول المستأجرة قد ال تستخدم كضمان مقابل 

 اقتراض.

. يتم تحميل الدفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي على الربح 2018يتم تصنيف تلك العقود كعقود إيجار تشغيلي حتى السنة المالية كان 

  أو الخسارة على أساس القسط الثابت خالل مدة عقد اإليجار.

 األحكام والتقديرات الهامة      

المكثفة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر في تطبيق السياسات وإن إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة 

تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. إن  قد واإليرادات والمصروفات المفصح عنها. حيث لتزاماتواإل األصولالمحاسبية ومبالغ 

متوافقة المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات 

 ، باستثناء ما يلي:2018ديسمبر  31تلك المطبقة على البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في  مع

 خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار

دد من عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة. تستخدم هذه البنود لزيادة المرونة التشغيلية فيما يتعلق يتم إدراج خيارات التمديد واإلنهاء في ع

 بإدارة العقود. يمكن ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء من قبل كل من المجموعة والمؤجر المعني.

وف ذات الصلة التي توجد حافًزا اقتصاديًا للمستأجر لممارسة عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في الحسبان كافة الوقائع والظر

كان  خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار، إذا

وقوع حد  مهم أو تغير مهم في الظروف التي تقع وتؤثر في هذا  تمديدها )أو عدم إنهاءها( مؤكدًا بصورة معقولة. يتم مراجعة التقييم، عند

 التقييم وتكون ضمن سيطرة المستأجر.

 خصم دفعات عقد اإليجار

يتم خصم دفعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل االقتراض اإلضافي عند 

 .بدء مدة عقد اإليجار
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 لدى البنوكنقد وأرصدة  . 4

   النقد والنقد المعادل التالي: لدى البنوكيتضمن النقد واألرصدة 

 الموحدة  
 مدققة  غير مدققة  

   
 مارس 31

2019 
 

 ديسمبر 31
2018 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
     

 290.333  224.762  نقد بالصندوق ولدى البنوك
 217.851  291.062  األجل لدى بنوكودائع قصيرة 

 126  128  شهادات حكومية لودائع محتفظ بها من قبل شركات تابعة

  515.952  508.310 
 (4.887)  (4.211)  الخسائر االئتمانية المتوقعة

  511.741  503.423 
 (9.355)  (9.415)  نقد مرهون لدى بنك

 (3.000)  (3.000)  أشهرودائع ذات أجل استحقاق يتجاوز ثالثة 
 (126)  (128)  شهادات حكومية لودائع ذات آجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر 

 490.942  499.198    الموحد المختصرالنقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية 
 

 أصول والتزامات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع . 5

لاير عماني( مليون  9.453: 2018ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  9.48بقيمة ج اتصاالت ابرأيمثل هذا البند القيمة الدفترية ألصول 

بقيمة في الكويت والتزامات اإليجار الخاصة بها  (: ال شيء2018ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  7.175وأصول حق استخدام بقيمة 

المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع على أساس أن اإلدارة ملتزمة بخطة لبيع تلك  (: ال شيء2018ديسمبر  31) يلاير عمانمليون  6.16

. وستكون الشركة هي الطرف المستأجر وفقًا للشروط التجارية الخاصة بكل برج يتم بيعه ومن المقرر أن يتم إنهاء أبراجاألصول لشركة 

 المتعارف عليها. ، بموجب شروط اإلنهاء2019المعاملة في 

 مشترك ومشروع شقيقةاستثمارات في شركات  . 6

 موحدة -شقيقة استثمارات في شركات  6.1

، توصلت المجموعة إلى 2018استنادًا إلى حد  وقع في يوليو  .يمثل هذا البند حصة المجموعة في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

ت أنها قادرة على السيطرة على شركة االتصاالت المتنقلة السعودية وذلك من خالل تمثيلها لنسبة األغلبية في مجلس اإلدارة، وبالتالي قام

  .2018يوليو  اعتباًرا منبتجميع شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 

 9.818 – 2018ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 9.7كما تملك المجموعة حصص في شركات شقيقة فردية غير هامة بقيمة دفترية قدرها 

 مليون لاير عماني(.

 حصة في مشروع مشترك 6.2

 تتكون حصة المجموعة في مشروع مشترك ما يلي:

مليون لاير عماني( تمثل حصة في مشروع مشترك ، شركة  86.2 – 2018ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 88.5أ( قيمة دفترية قدرها 

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

 الدولة(. متخصصة في قطاع االتصاالت في تلك

مليون لاير عماني( تمثل حصة في شركة اكوينوكس  3.851 – 2018ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 3.825قيمة دفترية قدرها ب( 

مسقط  .م.م.
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 الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )غير مدققة( )تابع( 2019مارس  31

 

 

 ممتلكات ومعدات  .7

 الموحدة 

 مدققة غير مدققة 

  
 مارس 31

2019 

 ديسمبر 31

2018 

 لاير عماني ألف ألف لاير عماني 
   

 1.793.727 1.780.625 صافي أصول ثابتة

 226.259 207.478 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
   
 1.988.103 2.019.986 

 46.335 بمبلغ وقدره  ممتلكات ومعدات، استحوذت المجموعة على 2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 85.645إن االستهالك المحمل على الفترة يبلغ  .(لاير عمانيمليون  35.918: 2018مارس  31) لاير عماني مليون 

 (.لاير عمانيمليون  58.116: 2018مارس  31)لاير عماني  مليون

 أصول غير ملموسة والشهرة .8

 الموحدة 

 مدققة غير مدققة 

  
 مارس 31

2019 

 ديسمبر 31

2018 

 عمانيألف لاير  ألف لاير عماني 
   

 2.539.627 2.618.503 أصول غير ملموسة 

 1.040.037 1.042.566 الشهرة 
   
 3.661.069 3.579.644 

مليون  137.3، استحوذت المجموعة على أصول غير ملموسة بمبلغ وقدره 2019مارس  31خالل الثالثة أشهر المنتهية في 

 عماني(.مليون لاير  0.332: 2018مارس  31لاير عماني )
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 الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )غير مدققة( )تابع( 2019مارس  31

 

 

 قروض .9

 ةمدقق  ةغير مدقق  

 

  
 مارس 31

2019 

 ديسمبر 31 

2018 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

    

 132.221  136.939 قروض طويلة األجل  

    

    اوزتل

 139.284  139.491 قرض طويل األجل  

    

    شركة عمان للبيانات الرقمية ش.م.م

 7.165  7.065 األجلقروض طويلة 

 33  30 التزام إيجار تمويلي

    

    الكويت -شركة اإلتصاالت المتنقلة 

 136.966  137.763 قروض قصيرة األجل

 753.311  751.529 قروض طويلة األجل

    

    األردن  –زين 

 5.278  - قروض طويلة األجل   

    

    شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 701.465  706.571 قروض طويلة األجل   

    

    العراق –أثير 

 188.991  190.214 قروض طويلة األجل   

    

 24 أخرى

 

 27 

     

 2.064.741  2.069.626  لبنوكمستحق 

 581.107 سندات -اوزتل 

 

 572.935 

  2.650.733 

 

 2.637.676 

 
 

 

 المتداولة:فيما يلي المبالغ المتداولة وغير 

    
 555.941  583.620 متداولة التزامات

 2.081.735  2.067.113 غير متداولة التزامات

 2.650.733  2.637.676 
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 الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )غير مدققة( )تابع( 2019مارس  31

 

 

 )تابع(  قروض .9

 إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعمالت التالية:

 ةمدقق  ةغير مدقق 

 
 مارس 31

2019 

 ديسمبر 31 

2018 

 ألف لاير عماني  عمانيألف لاير  

 2.263.015  2.188.038 دوالر أمريكي

 337.462  430.812 لاير سعودي

 24.694  24.764 دينار كويتي

 12.505  7.095 لاير عماني

 -  24 أخرى

 2.650.733  2.637.676 
 

 ( سنوياً.%6.99إلى  %2.42: من 2018ديسمبر  31) %6.99إلى  %3من  2019مارس  31يتراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 

 

 المديونيات بتعهداتإللتزام ا
 

  ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن: الشركة األمإن 
 

  د  المعدل قبل الفائدة والضررريبة واالسررتهالك واإلطفاء الموحدإلى نسرربة الربح  الموحدةنسرربة صررافي القروض على المسررتوى الموح 

 بإستثناء مجموعة زين.
 

 .نسبة تغطية الفوائد 
 

 مجموعة زين ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن:
 

  دة والضريبة واالستهالك واإلطفاءالمعدل قبل الفائ الموحدإلى نسبة الربح  الموحدةنسبة صافي القروض. 
 

  المعدلة الموحدةدة المستحقة لفائالمعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي ا الموحدنسبة الربح. 
 

  األصولنسبة حقوق الملكية إلى إجمالي. 
 

  مليون دوالر أمريكي  800مليون دوالر أمريكي و  1.450حصلت الشركة األم على تسعيل قرض تجسيري  وقرض ألجل بمبلغ

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

يمثل الحصرررة الخارجية من القرض ألجل إلى الشرررركة التابعة المملوكة بالكامل مليون دوالر أمريكي  435.225الشرررركة األم مبلغ 

يسدد القرض ألجل بواقع  مليون دوالر أمريكي تحتظ به الشركة األم. 364.775اوزتل هولدنج اس.بي.سي. المبلغ المتبقي وقدره 

في نهاية فترة القرض ألجل.  %25قي الذي يمثل من أصل المبلغ ويسدد المبلغ المتب %15خمسة أقساط سنوية متساوية بمبلغ يمثل 

شهر من تاريخ السحب ومن ثم فترة  8القرض مضمون برهن على األسهم المستحوذ عليها. فترة الفائدة األولى على القرض هي  أ

 أشهر حتى تاريخ السداد.  3
 

  16ماني ويسرررردد على مليون لاير عماني من البنك الوطني الع 8.8تتكون القروض طويلة األجل أيضرررراً من رصرررريد مسررررتحق قدره 

 . القرض غير مضمون.2017سبتمبر  30عتباراً من قسط ربع سنوي إ

  لتمويل  بنكيائتالف مليون لاير عماني( من  11.853مليون دوالر أمريكي ) 30.8قرض إئتمان صررادرات برصرريد مسررتحق قدره

 سنوياً وتم إستخدامه وفقاً للشرائح التالية: %2.28شراء متطلبات رأسمالية. يحمل التسهيل فائدة قدرها 

مليون لاير عماني( ، تدفع بأقسرررراط نصررررف سررررنوية  6.324مليون دوالر أمريكي ) 16.42برصرررريد مسررررتحق قدره  1أ( الشررررريحة 

 .2018إعتباراً من نوفمبر 

مليون لاير عماني( ، تدفع بأقساط نصف سنوية إعتباراً  5.529مليون لاير عماني ) 14.38حق قدره برصيد مست 2ب( الشريحة 

 .2019من مايو 
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 الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 )غير مدققة( )تابع( 2019مارس  31

 

 

 )تابع( مستحق لبنوك .9

 

 اوزتل هولندج اس.بي.سي ليمتد )اوزتل(

 سندات

عماني( والذي تم إسررتخدامه لسررداد قرض مليون لاير  577.8مليار دوالر أمريكي ) 1.5اكملت اوزتل إدراج  2018ابريل  24بتاريخ 

 تجسيري. السندات المصدرة منفذة بالدوالر األمريكي ، وهي مدرجة في بورصة ايرلندا وتتكون من الشرائح التالية:

. معدل 2023 سررنة. تسررتحق السررندات السررداد في %5.63مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة قدره  600سررنوات بمبلغ  5.5أ( شررريحة 

 مليون دوالر أمريكي. 569,4. القيمة العادلة للسند هي %6.05ة الفعلي على السند هو الفائد

معدل الفائدة  .2028 سنة. تستح السندات السداد في %6.63مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة قدره  900أعوام بمبلغ  10ب( شريحة 

 ون دوالر أمريكي.ملي 876.6. القيمة العادلة للسند هي %7.09الفعلي على السند هو 

 ج( السندات مضمونة برهن على األسهم المستحوذ عليها في محموعة زين وهي مضمونة بواسطة الشركة األم.
 

 الكويت -شركة اإلتصاالت المتنقلة 
 

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

 معدل خصم البنك المركزي.
 

 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 قروض طويلة األجل تشمل:

  ( كتسررررهيل مرابحة مشررررترك تم الحصررررول عليه من ائتالف لاير عمانيمليون  478.255مليون لاير سررررعودي ) 4.755مبلغ وقدره

بإعادة تمويل وتمديد تسررهيل المرابحة المشررترك القائم، الذي كان  2018بنكي. قامت شررركة االتصرراالت المتنقلة السررعودية في يونيو 

ينو ( ومسررتحق السررداد في يولاير عمانيمليون  593.41مليون لاير سررعودي ) 5.900، ليصرربح بمبلغ وقدره 2018مسررتحقًا في عام 

( لمدة سنتين. خالل لاير عمانيمليون  65.1مليون لاير سعودي ) 647.3مال عامل بمبلغ وقدره ، والذي يتضمن تسهيل رأس2023

 1.125الربعين الثالث والرابع من السرررنة السرررابقة، قامت شرررركة االتصررراالت المتنقلة السرررعودية بسرررداد دفعات اختيارية مبكرة بمبلغ 

 (.لاير عمانيمليون  112.81مليون لاير سعودي )

ص الشركة وبعض حصص المساهمين المؤسسين في شركة إن تسهيل المرابحة مضمون بشكل جزئي بكفالة من الشركة ورهن حص

 االتصاالت المتنقلة السعودية والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.

بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، يجوز لشرررركة االتصررراالت المتنقلة السرررعودية أن تعلن عن توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو 

 التزام شركة االتصاالت المتنقلة السعودية بكافة التزاماتها بموجب هذه االتفاقية.عينية للمساهمين شريطة 

  تم 2019( كقرض طويل األجل يستحق السداد في أغسطس لاير عمانيمليون  228.31مليون لاير سعودي ) 2.270مبلغ وقدره ،

 الحصول عليه من بنك تجاري. إن هذا التسهيل مكفول بضمان من قبل الشركة.
 

 البحرين –ن زي

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

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

 .2018في سبتمبر  خالل مدة أربع سنوات
 

 أثير

 قروض طويلة األجل تشمل:

  93.82 – 2018ديسرررررمبر  31( )لاير عمانيمليون  94.16مليون دوالر أمريكي ) 250قرض ألجل من بنك تجاري بمبلغ وقدره 

 . 2019ديسمبر  17ويستحق السداد في  لاير عمانيمليون 

  20.642 – 2018ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  20.716مليون دوالر أمريكي ) 55وقدره قرض ألجل من بنك تجاري بمبلغ 

 . 2020مارس  31ويستحق السداد في  لاير عمانيمليون 

  18.764 – 2018ديسرررررمبر  31( )لاير عمانيمليون  18.83مليون دوالر أمريكي ) 50قرض ألجل من بنك تجاري بمبلغ وقدره 

 .2020أبريل  30ويستحق السداد في  لاير عمانيمليون 

  18.764 – 2018ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  18.833مليون دوالر أمريكي ) 50قرض ألجل من بنك تجاري بمبلغ وقدره 

 .2021أبريل  9ويستحق السداد في  لاير عمانيمليون 

  2018ديسرررررررمبر  31( )لاير عمانيليون م 37.666مليون دوالر أمريكي ) 100قرض ألجل من مؤسرررررررسرررررررة مالية بمبلغ وقدره – 

 .2025مايو  31ويستحق السداد في  (لاير عمانيمليون  37.52
 

 تعهدت الشركة بضمان هذه التسهيالت والتي تحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور لثالثة أشهر.
 

 البحرين -زين 

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

فوق سرررعر الفائدة على القروض ليوم واحد بين البنوك في مملكة البحرين )بيبور(. وكان عبارة عن تسرررهيالت مطفأة لمدة أربع سرررنوات 

 .2018ذات أجل استحقاق في سبتمبر 
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 مات أخرىإلتزا .10

 الموحدة 

 مدققة غير مدققة 

  
 مارس 31

2019 

 ديسمبر 31

2018 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 المملكة العربية السعودية  –مستحق لوزارة المالية 

 289.845 308.460 )أنظر أدناه(

 41.633 92.803 مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مقابل الحصول على طيف ترددي

 12.945 12.976 ودائع عمالء

 45.019 46.699 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 110.514 99.508 أخرى
   
 560.446 499.956 
 

المبالغ اد لكة العربية السررعودية لتأجيل سررد، أبرمت شررركة االتصرراالت المتنقلة السررعودية اتفاقًا مع وزارة المالية بالمم2013 سررنة خالل

 .2021. وتستحق هذه المبالغ على سبع أقساط ابتداًء من يونيو 2021عليها حتى  المستحقة

 رأس المال .11

: 2018ديسمبر  31سهم ) 750.000.000من  2019مارس  31يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في 

 للسهم الواحد. بيسة 100( بقيمة سهم 750.000.000
 

 توزيعات  .12

توزيعات نقدية  2019مارس  28المنعقد بتاريخ  2018ديسرمبر  31اعتمد المسراهمون في اجتماع الجمعية العمومية للسرنة المنتهية في 

ديسررمبر  31لاير عماني ) 37.500.000 مبلغللسررهم الواحد ب لاير عماني(  0.050 – 2018ديسررمبر  31لاير عماني ) 0.050بواقع 

 ني(.لاير عما 37.500.000 – 2018
 

 اإلحتياطيات . 13

 اإلحتياطي القانوني

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

غير قابل للتوزيع. نظراً لبلوغ هذا رصرريده المتراكم مسرراوياً لثلث قيمة رأس المال المدفوع للشررركة العمانية ذات الصررلة. هذا اإلحتياطي 

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

 اإلحتياطي اإلختياري

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

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

 األقل ، فقد توقفت الشركة عن إجراء التحويل.
 

 مساهمة رأسمالية

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

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

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

 مليون لاير عماني تقريباً. 44.881اإلتصاالت المتنقلة والثابتة بمبلغ  لتراخيصالعادلة 
 

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

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

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

 الملموسة التي تتمتع بها المجموعة.
 

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

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

. عند تجديد هذا الترخيص ، فقد تم تحويل الجزء الخاص من القيمة العادلة  2019إنتهى ترخيص الهاتف النقال للشرررررررركة في فبراير 

 مليون لاير عماني إلى إحتياطي رأس المال. 36.893بمبلغ المتعلق بترخيص الهاتف النقال السابق 
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 )تابع( اإلحتياطيات . 10

 إحتياطي رأس المال

 .2019هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع ويمثل الجزء الخاص من القيمة العادلة لترخيص الهاتف النقال السابق والذي إنتهى في فبراير 
 

 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

التشرررغيلية للعمليات األجنبية للمجموعة إلى تسرررجيل فروق سرررعر الصررررف المتعلقة بتحويل األصرررول واإللتزامات من العملة مباشررررة يتم 

 الريال العماني ، في إحتياطي تحويل عمالت أجنبية.
 

 إحتياطي القيمة العادلة

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

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

 الدخل. بيانيتم إدراجه في  المالي األصل ذلكبالمالي المعاد تقييمه ، فإن الجزء من االحتياطي الذي يتعلق 
 

 إحتياطي التحوط

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

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

 .الدخل

  إيرادات إستثمار . 14

 الموحدة 

 ثالثة أشهر المنتهية 

 مارس )غير مدققة( 31 

  2019 2018 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 الخسائرأو  األرباحبالقيمة العادلة من خالل  ربح من استثمار في أوراق مالية
(1.097) 601 

 خسارة( محققة من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع )/ربح
(509) 44 

 273 267 إيرادات توزيعات
   

 (1.339) 918 

 

 ربحية السهم . 15

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

 الموحدة 

 ثالثة أشهر المنتهية 

 مارس )غير مدققة( 31 

  2019 2018 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 13.435 14.902 المنسوب إلى المساهمينربح الفترة 

 

 

 

 

 أسهم أسهم

 750.000.000 750.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
   

 0.018 0.020 والمخفضة األساسية –ربحية السهم 

 

 معلومات القطاع . 16

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

 ويشكل هذا األمر أساس القطاعات الجغرافية.

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

 لإلفصاح عن معلومات القطاع.
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 معلومات القطاع ) تابع( . 16
 المجموع  أخرى  السعودية  البحرين  العراق  السودان  األردن  الكويت  عمان 

 ألف لاير عماني                 2019مارس  31
                  

 566.506  4.388  179.263  12.280  97.540  24.577  42.141  80.207  126.110 (مع مرور الوقتاالشتراك في البث والبيانات ) إيرادات القطاع:
 62.130  11  30.624  3.264  644  150  1.692  21.381  4.364 (عند نقطة زمنية محددة) إيرادات القطاع:

                  
 109.246  4.457  37.063  1.069  11.623  5.217  8.929  18.540  22.339 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  

 2.057  109  715  54  181  282  165  51  500 إيرادات فوائد
 (35.175)  (43)  (26.629)  (197)  (5.451)  (67)  (2.296)  (134)  (358) تمويل تكاليف

 (8.464)  (163)  -  -  (1.350)  (1.528)  (2.000)  -  (3.423) مصاريف ضريبة الدخل
 19.058  18.457  4.798  3.904  5.012  926  11.149  4.360  67.664 

                  بنود غير موزعة:
 (1.339)                 إيرادات استثمار

 1.839                 ومشاريع مشتركة شقيقةحصة في نتائج شركات 
 (7.695)                  أخرى

 60.469                 ربح الفترة
                  

 6.745.387  107.413  3.010.059  112.202  907.893  129.813  556.460  983.931  937.616 القطاع بما في ذلك الشهرة أصول
 250.381  1.009  150.045  10.255  40.737  1.409  16.679  8.072  22.175 أصول حق االستخدام
                  بنود غير موزعة:

 54.599                 الخسائرأو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 3.000                 استثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة

اإليرادات الشاملة استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
            األخرى

  
   9.064 

 102.000                 ومشاريع مشتركة شقيقةاستثمارات في شركات 
 461.620                 )إيضاح أدناه( أخرى

 7.626.051                 األصول الموحدة
                  

 2.526.876  101.087  1.570.924  24.737  196.897  53.628  166.046  126.420  287.137 القطاع التزامات
 260.382  1.066  154.963  10.849  43.578  1.472  17.128  7.923  23.403 إلتزامات إيجار )متداولة وغير متداولة(

 923.902  -  706.571  -  190.214  -  -  -  27.117 مستحق لبنوك
 337.657  134.343  183.174  55.100  430.689  35.586  2.432.458  102.153  3.711.160 

                  بنود غير موزعة:
 1.726.830                 مستحق لبنوك

 (272.596)                 أخرى
 5.165.394                  اإللتزامات الموحدة

 2.460.657                 األصول الموحدةصافي 
                  

 181.750  101  85.275  115  5.353  1.455  1.270  2.344  85.837 تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 552                 غير موزعة 

 182.302                 إجمالي التكاليف الرأسمالية
                  

 133.632  1.142  48.823  3.347  24.722  2.494  9.449  17.948  25.707 استهالك وإطفاء
 19.738  291  10.402  1.054  2.105  51  975  1.291  3.569 إطفاء أصول حق االستخدام

 722                 غير موزعة 
     154.092                 إجمالي االستهالك واإلطفاء 

 

  زين. مجموعة مليون لاير عماني( يمثل تكاليف الفوائد من القروض المتعلقة بحيازة أسهم في 13.4 – 2018مليون لاير عماني ) 13.3"أخرى" تتضمن مبلغ 
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 معلومات القطاع ) تابع( . 16
 المجموع  أخرى  البحرين  العراق  السودان  األردن  الكويت  عمان 

 ألف لاير عماني               2018مارس  31
                

 420.851  6.801  12.831  103.295  32.012  43.674  92.270  129.968 (مع مرور الوقتاالشتراك في البث والبيانات ) إيرادات القطاع:
 49.135  48  4.021  527  167  1.368  28.503  14.501 (عند نقطة زمنية محددة) إيرادات القطاع:

                
 89.174  31.037  327  7.280  6.297  8.350  15.969  19.914 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  

 823  60  14  39  153  138  -  419 إيرادات فوائد
 (5.626)  (28)  (23)  (3.669)  -  (1.750)  -  (156) تمويل تكاليف

 (7.987)  (155)  -  (1.285)  (1.416)  (1.969)  -  (3.162) مصاريف ضريبة الدخل
 17.015  15.969  4.769  5.034  2.365  318  30.914  76.384 

                بنود غير موزعة:
 918               إيرادات استثمار

 (3.492)               ومشاريع مشتركة شقيقةحصة في نتائج شركات 
 (28.590)                أخرى

 45.220               ربح الفترة
                

 3.629.503  109.037  127.360  925.004  156.402  590.777  965.748  754.275 القطاع بما في ذلك الشهرة أصول
                أصول حق االستخدام
                بنود غير موزعة:

 67.493               الخسائرأو  األرباحثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل است
 9.000               ر في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةاستثما
 7.978               اإليرادات الشاملة األخرىرات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل استثما
 730.154               ومشاريع مشتركة شقيقةرات في شركات استثما
 534.517               حق من شركات شقيقةمست
 497.780               ىأخر

 5.476.425               األصول الموحدة
                

 1.101.994  268.162  31.962  194.359  45.524  202.324  105.618  254.045 القطاع التزامات
 202.178  -  937  182.023  -  -  -  19.218 مستحق لبنوك

 273.263  105.618  202.324  45.524  376.382  32.899  268.162  1.304.172 
                بنود غير موزعة:

 1.809.829               حق لبنوكمست
 73.122               ىأخر

 3.187.123                لتزامات الموحدةاإل
 2.289.302               األصول الموحدةصافي 

                

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

 42.123               إجمالي التكاليف الرأسمالية
                

 85.802  1.586  3.381  24.831  3.928  9.726  15.737  26.613 استهالك وإطفاء
 682               غير موزعة 

 86.484               إجمالي االستهالك واإلطفاء 
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 معامالت مع طرف ذو عالقة      .17

  

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

 

 المعامالت

 الموحدة 

 ثالثة أشهر المنتهية 

 مارس )غير مدققة( 31 

  2019 2018 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 729 124 إيرادات

 1.897 2.607 شراء بضائع وخدمات

 1.226 - (األخرىاإليرادات أتعاب اإلدارة )متضمنة في 

 7.163 - شقيقةإيرادات فوائد قروض لشركة 

 391 6.222 شراء ممتلكات ومعدات من شركة شقيقة
       

 مكافأة اإلدارة العليا

   
 1.524 1.580 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 57 14 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

 األرصدة

 الموحدة 

 ثالثة أشهر المنتهية 

 مارس )غير مدققة( 31 

  2019 2018 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 - 41 ذمم تجارية مدينة

 1.920 1.934 ذمم تجارية دائنة

 

 التزامات ومطلوبات محتملة)أ(      .18
 الموحدة 

 ثالثة أشهر المنتهية 

 مارس )غير مدققة( 31 

  2019 2018 

 عمانيألف لاير  ألف لاير عماني 
   

 237.259 79.517 تكاليف رأسمالية

 1.189 - مال غير مستدعى في شركات مستثمر فيهارأس

 102.340 - خطابات ضمان

 1.128 - استثمارات

ممنوحة مليون لاير عماني( ال 9 – 2018ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 9مجموعة زين هي الضامن للتسهيالت اإلئتمانية بمبلغ 

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

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

  

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

مليون لاير  2.2إضافية مستحقة من سنوات سابقة ععلى بعض فئات إيرادات البيع بالجملة. اضطرت الشركة األم إلى دفع مبلغ 

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

 اإلدارة بأن مبلغ األتاوة اإلضافية غير مستحق.
 

 مطالبات متعلقة بمجموعة زين

 واألرباح الرأسمالية في العراق ضرائب الدخل

أخرى، على ، أبرمت أثير اتفاقية مع وزارة المالية العراقية حصلت بموجبها شركة أثير، فضالً عن تنازالت 2016في نوفمبر 

 244بمبلغ  2010حتى  2004الحق في تقديم اعتراضها على ضريبة الدخل التي تطالب بها هيئة ضرائب الدخل للسنوات من 

٪ 25(. وبموجب شروط هذه االتفاقية، تعي ن على شركة أثير دفع ما ال يقل عن لاير عمانيمليون  91.3مليون دوالر أمريكي )

( على خمسين قسًطا لاير عمانيمليون  68.5مليون دوالر أمريكي ) 173المبلغ المتبقي وقدره من المبلغ المطالب به، ويدفع 

. وعليه، تحتفظ شركة أثير بالحق في تقديم اعتراض لكل من هذه السنوات. وبالتالي، 2016شهريًا متساويًا اعتباًرا من ديسمبر 

( في نوفمبر لاير عمانيمليون  91.3مليون دوالر أمريكي ) 244غ قدمت أثير الئحة اعتراض ضد المطالبة الضريبية المقدرة بمبل

، لدى شركة 2019مارس  31مبديةً اعتراضها على مبلغ المطالبة بالكامل، وبدأت في سداد المبلغ المتفق عليه. كما في  2016

ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  28.2إثنين وعشرون قسًطا متبقية )على مليون دوالر أمريكي  75سداد مبلغ وقدره ب التزامأثير 

 ، بعد خصم الدفعات السابقة.لاير عماني( مليون  32.2مليون دوالر أمريكي بما يعادل  86: 2018
 

                    ، أصدرت الهيئة قراًرا برفض االعتراضات على السنوات المذكورة أعاله من دون إبداء أي أسباب. وفي2017وفي مايو 

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

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

            نة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق عليها مع وزارة المالية. وفي، مما يعني أن لج2016االعتراضات األصلية في نوفمبر 

برفض طعون أثير على أساس أنه في حين  2010-2008، أصدرت لجنة الطعون قراًرا فيما يتعلق بالسنوات 2017ديسمبر  21

جب القانون كي يتم اعتبار تقديم االعتراضات أن أثير قد قدمت االعتراضات في الوقت المحدد لكنها لم تدفع المبالغ المطلوبة بمو

نوفمبر  21مقبواًل من الناحية الشكلية مما يعني مرة أخرى أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق عليها مع وزارة المالية. وفي 

ا طعنًا مماثاًل لدى لجنة ، وقدمت أيضً 2007-2004، قدمت أثير طعنًا آخر لدى لجنة التمييز بالهيئة فيما يتعلق بالسنوات 2017

، أصدرت لجنة التمييز قرارات لصالح شركة أثير فيما 2018فبراير  12. في 2010-2008للسنوات  2018يناير  2التمييز في 

بحفظ حق شركة أثير في الطعن وتوجيه لجنة الطعون إلعادة النظر في تلك الطعون استنادًا إلى  2010-2004يتعلق بالسنوات 

، حيث قدمت شركة 2018كة أثير المبرم مع وزارة المالية لم يكن باطاًل. واستأنفت لجنة الطعون جلساتها في يونيو أن اتفاق شر

، قررت لجنة الطعون تعليق القرار النهائي في هذه القضية حتى وصول الرد 2018سبتمبر  25أثير بيانًا لتوضيح حججها. وفي 

توصيات لجنة داخلية بوزارة المالية. وبناًء على تقرير الخبراء القانونيين، ترى شركة من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناًء على 

 أثير أن فرص تسوية هذا األمر تبدو لصالحها.
 

 لايرمليون  15.3 – 2018ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  15.44إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 

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

: 2018ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  11.84وقامت شركة بيال برفع دعاوى قضائية ضد مطالبة السلطات الرقابية بمبلغ 

على أساس أن شركة بيال قامت فعلياً وفي وقت سابق بدفع المبالغ  2005إلى  2002عن السنوات من  لاير عماني(مليون  11.77

المترتبة عليها عن تلك السنوات. كما قامت شركة بيال باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد السلطات الرقابية مطالبةً باسترداد رسوم 

عن  لاير عماني(مليون  14.45: 2018ديسمبر  31) يلاير عمنمليون  11.988الترخيص المدفوعة بالزيادة والبالغة قيمتها 

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

 بيال. 
 

ئية. وبناًء على المعلومات باإلضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات القضا

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

 للمجموعة. الموحدعلى المركز أو األداء المالي 
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 األدوات المالية .19
 

 المالية واإللتزامات األصولفئات  

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

 على النحو التالي:

 الموحدة 

 ثالثة أشهر المنتهية 

 مارس )غير مدققة( 31 

  2019 2018 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

   :وذمم مدينةتكاليف مطفأة / قروض 

 503.423 511.741 نقد وأرصدة بنكية

 726.369 626.815 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 114.835 122.456 أصول العقد )متداولة وغير متداولة(

 3.000 3.000 بالتكلفة المطفأةاستثمار في أوراق مالية 

 1.283 1.251 أصول أخرى

 األرباح استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 62.706 54.599 أو الخسائر

 8.692 9.064 خالل اإليرادات الشاملة األخرىاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 
 

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

 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

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

 العادلة.

المالية إلى ثال  مستويات استنادًا إلى أهمية المدخالت المستخدمة في قياس القيمة  لتزاماتواإل األصوليصنف هذا التسلسل 

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

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

والملحوظة لألصل أو االلتزام سواء بشكل مباشر )مثل  1دخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى : م2المستوى 

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

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

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

 القيمة العادلة.
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 )تابع( األدوات المالية .19
 

 الموحدة

 2019مارس  31

 المجموع   3 المستوى  2المستوى   1المستوى   

 
ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول

أو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 54.599  6.208  35.009  13.382 الخسائر

اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 9.064  -  7.773  1.291 األخرى

 63.663  6.208  42.782  14.673 األصولمجموع 
 

 2018 ديسمبر 31

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول

أو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 62.706  6.325  41.055  15.326 الخسائر

اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 8.692  6.362  1.080  1.250 األخرى

 71.398  12.687  42.135  16.576 األصولمجموع 
 

 القياس بالقيمة العادلة

 لم تتغير أساليب وطرق التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنةً بالسنة السابقة.
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 زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم  .20

 صافي الربح النقدي 

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

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

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

 كـ "صافي ربح نقدي".  الموحد المختصر

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

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

 عامل التغير  المؤشر  

 1.0  9.181 2019مارس  31

 1.46  6.306 2018ديسمبر   31

 2.04  4.502 2017ديسمبر  31

 4.44  2.068 2016ديسمبر  31

 25.72  357 2015ديسمبر  31

 54.01  170 2014ديسمبر  31

 59.23  155 2013ديسمبر  31

 مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

، ارتأت المجموعة أن القيمة الدفترية ألصول شبكتها في شركة زين جنوب السودان تجاوزت قيمتها االستردادية 2018في مارس 

 .لاير عمانيمليون  12.1حسبما حددته قيمتها العادلة ناقًصا تكلفة البيع وسجلت خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ وقدره 

 األدوات المالية المشتقة .21

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

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

  مشتقات المالية التي تم قياسها.ياس التغيرات في قيمة الوتمثل األساس لق

وال تعطي مؤشًرا لمخاطر السوق أو مخاطر  الفترةإن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية 

 االئتمان. يتم تقييم كافة عقود المشتقات على أساس البيانات الملحوظة في السوق.
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 2019مارس  31في 

 
 القيمة العادلة

  الموجبة

 القيمة العادلة

  السالبة

 القيمة 

 اإلسمية

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

      مشتقات محتفظ بها للتحوط:

      حوط التدفقات النقديةت

 69.849  -  288 الفائدةمبادلة معدل 

      اوزتل

 139.699  -  619 مبادلة معدل الفائدة

      مجموعة زين

 299.587  8.906  - مبادلة معدالت الربح
 

      2018ديسمبر  31في 

      

      مشتقات محتفظ بها للتحوط:

      حوط التدفقات النقديةت

 69.849  -  799 الشركة األم – مبادلة معدل الفائدة

 139.699  -  1.502 اوزتل - مبادلة معدل الفائدة

 297.995  2.159  - مجموعة زين – مبادلة معدالت الربح
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 أرقام المقارنة  .22

ونتج عنه تعديل نتائج فترات المقارنة.  2017نوفمبر  12األثر المحاسبي لتخصيص سعر الشراء معروض كما في تاريخ الحيازة 

 مبينة في الجدول أدناه: للسنة السابقة الموحد التعديل على بيان الدخل الموحد وبيان المركز الماليأثر 

 بيان الدخل

 المعدلة كما هو مفصح عنها 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 86.484 75.069 اإلستهالك واإلطفاء

 3.492 2.752 الحصة في نتائج شركة شقيقة ومشروع مشترك
   

 53.401 65.556 الربح قبل الضريبة

 (8.181) (8.181) الضريبة

 45.220 57.375 ربح السنة

   منسوب إلى:

 13.435 15.970 حقوق مساهمي الشركة األم

 31.785 41.405 حقوق األقلية

 45.220 57.375 ربح السنة
   

   اإليرادات الشاملة األخرى

 (86.686) (86.686) تحويل عمليات أجنبيةفروقات صرف العمالت الناشئة من 

 1.880 1.880 تحوطات التدفقات النقدية

 (84.806) (84.806) صافي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 
   

مصاريف شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات 
 الحقة

  

بالقيمة العادلة من خالل  التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات في أسهم

 (58) (58) اإليرادات الشاملة األخرى
   

 (39.644) (27.489) إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
   

   منسوبة إلى:

 (1.407) 1.128 حقوق مساهمي الشركة األم

 (38.237) (28.617) حقوق األقلية

 (27.489) (39.644) 

 

 

  

 


