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 التأسيس واألنشطة .1
 

الـشركة"( هي ـشركة مـساهمة عممانية مـسجلة وفقاً لقانون الـشركات  ")"الـشركة األم أو  ش.م.ع.ع  تـصاالتالـشركة العممانية لال

بورـصة في  مدرجة  أـسهم الـشركة  بمـسقط ـسلطنة عممان.  مدينة العرفانالتجارية بـسلطنة عممان. يقع المقر الرئيـسي للـشركة في 

   .مسقط
 

ها  تقدم الـشركة وـشركاتفي ـسلطنة عممان.    تـصاالتاألنـشطة الرئيـسية للـشركة هي إنـشاء وتـشغيل وـصيانة وتطوير خدمات اال

 دول أخرى 8في سلطنة عمان و  تصاالتخدمات اال التابعة  ها)"المجموعة"( مع شركات
                             

 أساس اإلعداد .2
 

ــبي اـلدولي رقم   اً للمعـيار المـحاســ ــرة وفـق "التـقارير الـمالـية  :  34تم إـعداد ـهذه المعلوـمات الـمالـية الموـحدة المرحلـية المختصــ

 المرحلية".
  

ــادإبات    ــخم في   قتص ــودان يعاني من ارتفاع معدالت التض ــاح عن  2016جمهورية جنوب الس . ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفص

ــودان من حيث وحدة القياس الجارية في  ــركة التابعة للمجموعة في جنوب الســ النتائ  والتدفقات النقدية والمركز المالي للشــ

 خاص بالتقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع. ال  29 :تاريخ التقرير وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم
  

ــرـكات ـتابـعة ، ـقد يكون   2015في ـعام   ــودان ، حـيث تمتـلك المجموـعة شــ ــاد جمهورـية الســ ، الحـ ت المجموـعة أن إقتصــ

ثالث   . وقد إســتند ذلك إلى مؤشــر األســعار العام الذي يوضــح معدل التضــخم التراكمي لمدة2015متضــخماً من بداية عام  

: التقارير المالية في 29٪ في ذلك الوقت. ومع ذلك ، فإن المعيار المحاســـبي الدولي رقم 100 نســـبة ســـنوات والذي يتجاوز

االقتصـادات ذات التضـخم المرتفع ال يحدد المعدل المطلق الذي ينشـأ فيه التضـخم المرتفع ويوضـح أن األمر يخضـع للتقدير 

المالية وفقاً لهذا المعيار ضــرورية. باإلضــافة إلى ذلك ، أشــارت المجموعة إلى أنه في البيانات   إعادة إدراجعندما يصــبح 

عن الســـودان ، فإن التوقعات التراكمية المتوقعة لمعدل التضـــخم لثالث ســـنوات   2014تقرير صـــندوق النقد الدولي لعام 

، كان  2015في عام  29اسبي الدولي رقم ٪ ، وبالتالي ، فإن تطبيق المعيار المح57ستكون حوالي   2016للسودان في عام 

من الممكن أن يســتلزم إســتمرار التضــخم المفرط والخروج منه خالل فترة قصــيرة وهو ما تحقق عندما خرجت جمهورية  

ــخم المفرط في عام  ــودان من التضـ ــخم مفرط في عام 2016السـ ــودان مرة أخرى كدولة ذات تضـ . تم إعالن جمهورية السـ

مور المذكورة أعاله ، تعتقد المجموعة أنه ال يوجد أســاس نهائي لتطبيق المعيار المحاســبي الدولي رقم  . بناًء على األ2018

ــتمر، وبالتالي فهي لم تحدد تأثير تطبيق المعيار    29 ــكل مســ ــتقوم المجموعة بمراجعتها بشــ في هذه المرحلة. ومع ذلك، ســ

 .2022 يونيو  30كما في   29المحاسبي الدولي رقم 
 

ال تتـضمن كافة المعلومات واإلفـصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة الموحدة المرحلية المختـصرة المعلومات المالية  هذه إن 

ــتحـقاـقات أـنه  اإلدارة ترىمـعدة وفـقاً للمـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية.  ــوـيات )التي تتكون من االســ ــمين ـكاـفة التســ ـقد تم تضــ

على النتائ    مؤـشراً تبر ـضرورية للعرض العادل. إن نتائ  الفترة المرحلية ال تعتبر بالـضرورة المتكررة االعتيادية( والتي تع

المعيار  ، بما في ذلك أثر األمر المبين أعاله فيما يتعلق بتطبيق 2022ديـسمبر   31التي قد تكون متوقعة للـسنة التي تنتهي في 

دولي ــبي اـل ــول على  29رقم    المـحاســ ة  ال. للحصــ الـي ات الـم اـن د من المعلوـمات، يرجى الرجوع إلى البـي ة   الموـحدةمزـي دقـق الـم

   .2021ديسمبر  31واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في 
 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

متفقة مع تلك المسـتخدمة في الموحدة المرحلية المختصـرة إن السـياسـات المحاسـبية المسـتخدمة في إعداد المعلومات المالية  

ــنوية إعداد البيانات المالية الموحدة  ــنة المنتهية في السـ ــمبر  31للسـ ــيرات تطبق للمرة 2021ديسـ . بعض التعديالت والتفسـ

 لمرحلية المختصرة للمجموعة.ا، إال أنها لم تؤثر على المعلومات المالية الموحدة   2022ي عام فاألولى 
 

 شركات المجموعةإلى الدعم المالي 

بما في ذلك شـركة االتصـاالت  تابعة  الشـركات  ال إلى بعضالتزمت المجموعة بتوفير رأس المال العامل والدعم المالي اآلخر 

تعاني من عجز في رأـسمالها العامل. المتنقلة الـسعودية وـشركة زين األردن وـشركة الخاتم وـشركة زين جنوب الـسودان التي  

 وبناًء على خطط األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه ال روف أثر مادي سلبي في عمليات شركات المجموعة.
 

 ى أسهم إضافية في شركة تابعةعل االستحواذ

ــترت    2021في يناير  ــركة، اشــ ــافية تمثل  الشــ ــهماً إضــ ــبة أســ ــركة زين البحرين 9.6  نســ ــمال شــ ش.م.ب. ٪ من رأســ

  ٪. 65 نسـبة  إلىشـركة زين البحرين )"ام.تي.سـي.بي"(  ، مما أدى إلى زيادة حيازة المجموعة الفعلية في   )"ام.تي.سـي.بي"(

تم تحويل الفرق بين المقابل المحول والقيمة الدفترية لصـــافي أصـــول شـــركة زين البحرين المنســـوبة إلى الفائدة اإلضـــافية  

 المقتناة إلى األرباح المحتجزة.
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 لدى البنوك نقد وأرصدة  .3

   النقد والنقد المعادل التالي:  لدى البنوكيتضمن النقد واألرصدة 

 مدققة   غير مدققة  

   
 يونيو 30

2022 
 

 ديسمبر  31

2021 

  
 ألف  

 لاير عماني
 

 ألف  

 لاير عماني 

     

 351,464  344,349  نقد بالصندوق ولدى البنوك 

 59,324  36,105  ودائع قصيرة األجل لدى بنوك 

 14  10  محتفظ بها لدى شركات تابعة شهادات حكومية لودائع 

  380,464  410,802 

 (20,588)  (20,677)  الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  359,787  390,214 

     

 (2,662)  (6,839)  نقد لدى بنك مرهون  

 (14)  (10)  بها لشركات تابعة شهادات حكومية لودائع ذات آجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر محتفظ  

 387,538  352,938  النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر   
 

 والعمليات الموقوفة  مصنفة كمحتفظ بها للبيعال االستبعادمجموعة   التزاماتأصول و . 4

 

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

كمحتفظ بها للبيع أصول أبراج االتصاالت في الكويت والمملكة العربية  االستبعاد المصنفة  مجموعة    أصول والتزاماتتمثل  

    .األصولر لتلك ستئجاالبيع وإعادة االالسعودية وسلطنة عمان المصنفة كمحتفظ بها للبيع، على أساس خطة 
 

 )شركة االتصاالت المتنقلة السعودية(  زين السعودية 4.1
 

موافقة مجلس اإلدارة على العروض  علىخالل الفترة  )شركة االتصاالت المتنقلة السعودية(    شركة زين السعودية  حصلت

وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن فهد وشركة سلطان القابضة بعد استكمال   النهائية من صندوق االستثمارات العامة

االستحواذ على   متمثلة فيوالموافقات الداخلية من جميع األطراف. كانت العروض النهائية المعتمدة  مراحل العناية الواجبة  

مليون    807  وتقدر قيمة هذه األصول بمبلغبرًجا    8,069في البنية التحتية ألبراج زين السعودية التي تتكون من  حصص  

المتنقلة السعودية حصةفمليون لاير عماني(.    302.5دوالر أمريكي )  النهائية، ستمتلك شركة االتصاالت   وفقًا للعروض 

تم تشكيلها حديثًا. يتضمن العرض النهائي لصندوق االستثمارات العامة أيًضا خيار شراء    التي  أبراجفي شركة  ٪  20  بنسبة

٪ من زين السعودية بمبلغ معين. بموجب شروط العروض،  20  مقدرة بنسبةيمنح الصندوق الحق في شراء الحصة المتبقية ال

ميع هوائيات االتصاالت الالسلكية األخرى والبرام  ستبيع زين السعودية البنية التحتية ألبراجها المادية الخاملة وتحتفظ بج 

 .والتكنولوجيا والملكية الفكرية
 

 الكويت  4.2
 

برج اتصاالت في الكويت. من المتوقع   1,355  عدد  بيع وتأجير  شركة زين الكويت، أكملت  2021و  2020خالل عامي  

 . 2022األبراج المتبقية في عام  استبعاد
 

 سلطنة عمان 4.3
 

برج   2890 استئجار، أبرمت الشركة األم اتفاقية مع شركة هيليوس تاورز بي إل سي لبيع وإعادة 2021مايو  11في  (أ

ً  15األبراج المباعة لمدة  استئجارإعادة  سوف تتممليون دوالر أمريكي.  575 في عمان مقابل اتصاالت  .عاما
 

، أنشأت الشركة األم بالتعاون مع جهاز االستثمار العماني صندوقًا عقاريًا يسمى صندوق اللؤلؤة    2022أبريل    13في    (ب

قبل  لالستثمار   المعتمد من  المال  ل   العامة  هيئةالالعقاري  بتحويل مبسوق  األم  الشركة  قامت  إلى   هاقرعمان.  الرئيسي 

مليون لاير عماني والتي تم تسويتها من قبل صندوق االستثمار العقاري   55بقيمة  صندوق اللؤلؤة لالستثمار العقاري  

مليون لاير عماني )يمثل   27.9  قدره  مبلغ  والذي يعادللالستثمار العقاري  من خالل إصدار وحدات في صندوق اللؤلؤة  

اتفاقية إيجار    بإبرامالشركة األم في نفس الوقت    قامت مليون لاير عماني.    27.1  ٪( ونقد قدره65.7  بنسبة   حصة ملكية

طرح صندوق اللؤلؤة لالستثمار العقاري  عتزم يالرئيسي.   مقرهاالستئجار مبنى صندوق اللؤلؤة لالستثمار العقاري مع 

٪(  32.2)تمثل حصة ملكية بنسبة    مليون لاير عماني  13.8  بمبلغوحدات    بيعحيث تعتزم الشركة األم    ولياالكتتاب األ

. تم تصنيف القيمة المتبقية  "بيعل قبل نهاية العام وعلى هذا النحو يتم تصنيف هذه الوحدات ضمن "األصول المحتفظ بها ل

 .شقيقةمليون لاير عماني كاستثمارات في شركة  14.1 بمبلغللوحدة 
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 مصنفة كمحتفظ بها للبيع )تابع(  مستبعدةأصول والتزامات مجموعة  . 4

 الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان )تابع(  -أصول والتزامات المجموعة المستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع  
 

 سلطنة عمان )تابع( 4.3

أنشطتها على األعمال األخرى للمجموعة. تم تصنيف تتوافق عمليات البيع مع سياسة المجموعة طويلة األجل لتركيز  

شهًرا، على أنها مجموعة استبعاد محتفظ بها للبيع وتم عرضها بشكل منفصل في    12هذه العمليات المتوقع بيعها خالل  

الدفترية  القيمة  كبير  بشكل  البيع  تتجاوز متحصالت  أن  المتوقع  المختصر. من  المرحلي  الموحد  المالي  المركز  بيان 

لصافي الموجودات ذات الصلة، وبالتالي لم يتم تسجيل أي خسائر انخفاض في القيمة عند تصنيف هذه العمليات على 

 أنها محتفظ بها للبيع.

 

نقل مخاطر القيمة المتبقية كما توفر المرونة في إدارة تقادم األصول وسيولة   بتسهيل  ستئجارعملية البيع وإعادة اال  قومت

 المجموعة. 
 

 فيما يلي القيمة الدفترية لمجموعة االستبعاد المحتفظ بها للبيع:

  

 الكويت 

)راجع إيضاح 

4.2 )  

 السعودية

)راجع إيضاح 

4.1 )  

 عمان 

)راجع إيضاح 

4.3 )  

يونيو  30

2022 

  )غير مدققة( 

ديسمبر   31

2021 

 )مدققة( 

وحدات في صندوق اللؤلؤة لالستثمار            

 )ب( أعاله(  4.3العقاري )إيضاح  

- 

 

- 

 

13,814 

 

13,814 

 

- 

  25,632  163,714  24,089  137,611  2,014 أصول أبراج االتصاالت

 5,957   112,921  4,704  102,332  5,885 أصول حق االستخدام

 
7,899 

 
239,943 

 
42,607 

 
290,449 

 
 31,589  

          

 1,957 التزامات اإليجار 
 

102,790 
 

3,784 
 

108,531 
 

1,924 

 - التزامات أخرى 
 
- 

 
1,309 

 
1,309 

 
1,325 

 1,957 
 

102,790 
 

5,093 
 

109,840 
 

3,249 

 

 .2022بيعها خالل سنة  من المتوقع أن يتم 
 

 ومشروع مشترك  شقيقةات في شركات استثمار . 5

 مدققة  غير مدققة  

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 ألف ر.ع  ألف ر.ع 
    

 7,809  7,592 الشركة العممانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع  
 5,326  5,175 شركة مجان لالتصاالت ش.م.م

 3,546  3,296 اكوينيكس مسقط ش.م.م

 -  14,095 )ب((  4.3صندوق اللؤلؤة لالستثمار العقاري )راجع إيضاح 

 519  491 ( أدناه(1بلوك تشين سوليوشنس ش.م.م )راجع إيضاح )

 -  177 أبراج تاسك القابضة المحدودة  

 908  1,603 اي.اتش.اس الكويت المحدودة

 32,429 
 18,108 
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 استثمارات في شركات شقيقة ومشروع مشترك )تابع( . 5
 

، بلوك تشين سوليوشنس ش.م.م٪ من رأسمال شركة  21  نسبة  ، اشترت المجموعة أسهًما إضافية تمثل2021( في ديسمبر  1

الفعلية للمجموعة في الحيازة  ٪. وبالتالي، تسيطر  51  نسبة  إلى  بلوك تشين سوليوشنس ش.م.م  شركة  مما أدى إلى زيادة 

تشين سوليوشنس ش.م.مشركة  المجموعة على   ديسمبر    بلوك  المالية  2021اعتباًرا من  البيانات  أن  وبما  غير الموحدة  . 

في   كما  ال2022يونيو    30متوفرة  توحيد  يتم  لم  نتائ  منشأة،  ليس جوهريًا على  التوحيد  تأثير عدم  أن  المجموعة  تعتقد   .

 المجموعة. 
 

  في مشروع مشترك  اتاستثمار( 2

في   (مليون لاير عماني  96.180  –   2021ديسمبر    31مليون لاير عماني )  98.357بمبلغ    يتضمن ذلك حصة المجموعة

من أسهم وحقوق التصويت في شركة وانا )شركة   ٪31شركة زين األجيال التي تمتلك حصة بنسبة    وهي  المشروع المشترك

  في تلك الدولة(. تصاالتمغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع اال

 ممتلكات ومعدات   .6

 مدققة  غير مدققة  

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
    

 1,779,983  1,606,089 صافي أصول ثابتة

 203,007  144,818 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

 1,750,907 
 1,982,990 

 

مليون لاير   94.1، استحوذت المجموعة على ممتلكات ومعدات بمبلغ  2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةخالل فترة  

 30مليون لاير عماني )  162.4  بمبلغلفترة  لالمحمل    االستهالك  قدر  مليون لاير عماني(.  67.3:  2021  يونيو  30عماني )

  مليون لاير عماني(. 167.4: 2021 يونيو

 أصول غير ملموسة والشهرة .7

 مدققة  غير مدققة  

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
    

 2,390,867  2,355,398  ملموسةأصول غير 

 1,060,120  1,069,970 الشهرة  

 3,425,368 
 3,450,987 

 

مليون لاير    17.2، استحوذت المجموعة على أصول غير ملموسة بمبلغ  2022  يونيو  30المنتهية في  أشهر    الستةفترة  خالل  

 30مليون لاير عماني )  88.9  بمبلغ  للفترة  المحمل  اإلطفاء  قدر  مليون لاير عماني(.  136.9:  2021يونيو    30عماني )

 مليون لاير عماني(. 86.9: 2021 يونيو
 

 ضريبة الدخل المستحقة  .8

الشركات التابعة للمجموعة في الشركة األم وضريبة الحالية المستحقة من ال بصورة رئيسية تتضمن ضريبة الدخل المستحقة 

 .تواليعلى ال والسودانالعراق واألردن 
 

، 2017بالنسبة للسنة الضريبية  .  2017الضريبية    ةللشركة األم )سلطنة عمان( حتى السن  ةط الضريبيومن الرب  االنتهاء تم   

مليون لاير عماني رافًضا بعض عمليات الشطب فيما يتعلق باستثمار    6.2طلب بمبلغ  بتقديم  الضرائب العمانية    هيئة  قامت

الضرائب وتعتقد أن لديها أسبابًا قوية لعكس الطلب   هيئةفي شركة تابعة سابقة. قدمت الشركة اعتراًضا على األمر إلى رئيس  

 الضريبي.
 

 

متنازع عليها وتخضع حالياً لن ر   2011إلى    2004سنوات من  فيما يتعلق بشركة أثير العراق، فإن أوامر الربط الضريبي لل

 لسنوات من الربط الضريبي ل  سداد وتسوية(. تم  16الهيئة العامة للضرائب العراقية )"هيئة الضرائب"( )أن ر إيضاح رقم  

 .2018إلى  2012
 

بعد األخذ في  الذاتي    الربطاستنادًا إلى  حتى تاريخه    2019  اعتباًرا من  سنة لأثير مصاريف ضريبة الدخل ل  شركة  سجلت

 حتى تاريخه.  ربطالنتائ  األكثر ترجيًحا. ولم يتم استالم أي أمر  االعتبار
 
 

 المتنازع عليها. ربوطالمتعلقة بال لتزاماتترى اإلدارة أن لديها مخصصات كافية لال
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 ضريبة الدخل المستحقة )تابع( .8

 زين السودان 
، قدمت زين السودان إقرار ضريبة دخل الشركات الخاص بها مطالبة 2021ديسمبر    31اعتباًرا من السنة المالية المنتهية في  

٪ بموجب اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية السودان ودولة الكويت. وعليه، 50بإعفاء ضريبي بنسبة  

٪. نت   3.5قدرت بنسبة    2021ديسمبر    31ن السودان للسنة المالية المنتهية في  فإن ضريبة دخل الشركات التي دفعتها زي

المسجل   زيادةمليون لاير عماني( خالل الفترة، وهو مخصص ال  2.5مليون جنيه سوداني )  3,754مبلغ قدره  بعن ذلك عكس  

 .2021ديسمبر  31في الدفاتر خالل السنة المنتهية في  
 

 قروض  .9

 مدققة  غير مدققة  

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  

    الشركة األم 

 87,597  88,227 األجل  محددقرض  
 12,551  11,342 قروض أخرى طويلة األجل 

 99,569  100,148 

    اوزتيل 

 104,537  105,289 قرض طويل األجل 

 576,827  577,559 سندات 

 682,848  681,364 

    شركة عمان للبيانات الرقمية 

 8,608  8,386 قروض طويلة األجل 

 9  4 إيجار تمويلي  التزامات

 8,390  8,617 

    الكويت   -شركة االتصاالت المتنقلة 

 48,509  49,193 قروض قصيرة األجل

 615,206  657,050 قروض طويلة األجل 

 706,243  663,715 

    االتصاالت المتنقلة السعودية شركة  

 583,794  624,558 قروض طويلة األجل 

 624,558  583,794 

    زين األردن 

 59,706  60,558 قروض طويلة األجل 

 60,558  59,706 

    أثير  

 8,756  7,846 سحب على المكشوف من البنوك

 296,658  299,413 قروض طويلة األجل 

 307,259  305,414 

    أخرى 

 154  569 سحب على المكشوف من البنوك

    

    

 2,489,994  2,402,912 

 

 :المبالغ المتداولة وغير المتداولةفيما يلي 

 مدققة  غير مدققة  

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
    

 579,725  377,782 التزامات متداولة 

 1,823,187  2,112,212 التزامات غير متداولة 
 

2,489,994 
 2,402,912 
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 )تابع(  قروض .9

 ة بالعمالت التالية:درجإن القيم الدفترية لقروض المجموعة م

 مدققة   غير مدققة 

 
 يونيو 30

2022 

 ديسمبر  31 

2021 

 ألف لاير عماني   ألف لاير عماني 

    

 1,846,578  1,942,033 أمريكي دوالر 

 30,880  30,865 دينار كويتي 

 516,684  508,137 لاير سعودي  

 8,770  8,959 لاير عماني 

 2,489,994  2,402,912 
 

الفــائــدة الفعلي كمــا في   إلى   ٪0.821من    -2021  يونيو  30)  ٪7.09إلى    ٪1.93من    2022  يونيو  30تراوح معــدل 

 سنوياً.(  7.09٪
 

 بالنسب المالية األساسية التي تتضمن:  الشركة األمتلتزم 
 

سـتثناء مجموعة  اب  مجمعالمسـتوى العند قبل الفائدة والضـريبة واالسـتهالك واإلطفاء    الربحصـافي القروض إلى  نسـبة  •

 زين.
 

 نسبة تغطية الفوائد. •
 

 مجموعة بالنسب المالية األساسية التي تتضمن:تلتزم ال
 

 واإلطفاء. االستهالكالمعدل قبل الفائدة والضريبة و الموحدإلى نسبة الربح  الموحدةنسبة صافي القروض  •
 

 المعدلة. الموحدةواإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة  االستهالكالمعدل قبل الفائدة والضريبة و الموحدنسبة الربح  •

 

 القيمة )حقوق الملكية( الموحدة.نسبة صافي القروض الموحدة إلى نسبة صافي  •
 

 

 الشركة األم واوزتيل
 

 ألجل قرض
 

ــنة   ــركة األم في س ــلت الش مليون دوالر أمريكي من إئتالف بنكي بغرض تمويل   800على قرض ألجل بمبلغ   2017حص

مليون دوالر أمريكي يمثل   435.225المتنقلة )مجموعة زين(. حولت الـشركة األم مبلغ   تـصاالتـشراء أـسهم في ـشركة اال

الحصــة األجنبية للقرض ألجل إلى شــركتها التابعة المملوكة بالكامل اوزتل القابضــة المحدودة. تحتفظ الشــركة األم بالمبلغ 

اوية بمبلغ يمثلالقرض ألجل علـسداد   تحقمليون دوالر أمريكي. يسـ   364.775المتبقي وقدره   ى خمـسة أقـساط ـسنوية متـس

في نهاية فترة القرض ألجل. تم تحديد الفترة األولى   ٪25 نـسبة  من أـصل المبلغ  ويـسدد المبلغ المتبقي الذي يمثل  ٪15 نـسبة

 أشهر بعد ذلك حتى تاريخ السداد.  3أشهر من تاريخ السحب و 8للفائدة على هذا القرض بـ 
 

ــرـكة األم و  ـقاـمت،  2019أكتوبر    22في   تم بموجبـها تـمدـيد فترة القرض التي  تـعديالً على فترة القرض  بتوقيع    أوزتـيلالشــ

نوات  اط للـس داد األقـس نتين مع اإلعفاء المقابل من ـس نة  ا.  2020و  2019لـس دد القرض على أربعة   2021عتباراً من ـس ، يـس

من المعدل   ٪2.55ح على القرض ألجل إلى  مليون دوالر أمريكي. تم أيضـاً تخفيض هامش الرب  170أقسـاط سـنوية بمبلغ 

 .٪2.90السابق وقدره  
 

 معدل مبادلة الفائدة. استخدامالقرض مضمون برهن على األسهم المستحوذ عليها. تم تغطية جزء من القرض بإن 
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 قروض )تابع(  .9
 

 قروض أخرى طويلة األجل
 

مليون    33.2 –  2021) مليون لاير عماني(  11.6مليون دوالر أمريكي )  30متوقع  برصـيد مسـتحق قدره   ائتمانيقرض  

اني  12.6)  (دوالر أمريكي ة.    ائتالفمن  (  مليون لاير عـم الـي ـــم ــراء مـعدات رأســ القرض غير  إن  بنكي بغرض تموـيل شــ

 الشرائح التالية: ه فياستخدامسنوياً وقد تم  ٪2.28مضمون. يحمل التسهيل فائدة بمعدل 
 

مليون دوالر  9.6 –  2021]مليون لاير عماني(   3.2مليون دوالر أمريكي )  8.4أ( الشريحة األولى برصيد مستحق قدره 

 .2018على أقساط نصف سنوية تبدأ من نوفمبر  تحق السداديس [مليون لاير عماني(  3.7أمريكي )
 

ــتحق قدره  ــيد مسـ ــريحة الثانية برصـ مليون    8.7  –  2021]مليون لاير عماني(   3.0مليون دوالر أمريكي )  7.9ب( الشـ

 .2019على أقساط نصف سنوية تبدأ من مايو  تحق السداديس [مليون لاير عماني(  3.3دوالر أمريكي )
 

مليون    14.9 –  2021]مليون لاير عماني(   5.4مليون دوالر أمريكي )  13.7د مســتحق قدره ج( الشــريحة الثالثة برصــي

 . 2019على أقساط نصف سنوية تبدأ من مايو  تحق السداديس [مليون لاير عماني(  5.6دوالر أمريكي )
 

 سندات
 

 وهي مدرجة في بورصة ايرلندا وتتكون من الشرائح التالية:  السندات المصدرة بالدوالر األمريكي ،يتم إدراج 
 

السندات مستحقة السداد في  إن  سنوياً.    ٪5.63  قدره   مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  600سنوات بمبلغ    5.5شريحة   أ( 

  31)   مليون دوالر أمريكي  600سنوياً. القيمة العادلة للسند هي    ٪6.05. معدل الفائدة الفعلي للسند هو  2023سنة  

 . مليون دوالر أمريكي( 624:  2021ديسمبر 
 

ت مستحقة السداد في السنداإن  سنوياً.    ٪6.63  قدره  مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  900سنوات بمبلغ    10شريحة   ب( 

 مليون دوالر أمريكي   945.9  بمبلغالقيمة العادلة للسند    تقدر.  ٪7.09معدل الفائدة الفعلي للسند هو  إن  .  2028سنة  

 .مليون دوالر أمريكي(  982.9: 2021ديسمبر  31)
 

 عليها في مجموعة زين وهي مضمونة بواسطة الشركة األم. االستحواذالسندات مضمونة برهن على األسهم التي تم  ج( 

 

 ش.م.ك.ع.المتنقلة  تصاالتشركة اال
 

 بما يلي: شركةال، قامت  الفترةخالل 
 

 : ويتضمن ذلك (مليون لاير عماني 202.7 – 2021ديسمبر   31)مليون لاير عماني  57.5مبلغ قروض ب سحب •

)  85  مبلغ - أمريكي  بمبلغ  لاير عمانيمليون    32.2مليون دوالر  ائتماني متجدد  تسهيل  مليون دوالر   330( من 

 أمريكي.

)  35.29مبلغ   - أمريكي  دوالر  عمانيمليون    13.1مليون  بمبلغ  لاير  األجل  طويل  جديد  قرض  تسهيل  من   )

 مليون دوالر أمريكي.  226.850

)  32.68مبلغ   - أمريكي  دوالر  ج  12.2مليون  قرض  تسهيل  من  عماني(  لاير  بمبلغ  مليون  األجل  طويل  ديد 

 مليون دوالر أمريكي.  129.718
 

 ، ويتضمن ذلك:  (لاير عمانيمليون   340.3 – 2021ديسمبر   31) لاير عمانيمليون   24.3سداد قروض بمبلغ  •

مليون دوالر    200األجل بمبلغ    طويل( من تسهيل  لاير عمانيمليون    5.8مليون دوالر أمريكي )  15.385مبلغ   -

 أمريكي.

مليون دوالر    200بمبلغ  تسهيل طويل األجل  ( من  مليون لاير عماني  4.6مليون دوالر أمريكي )  12.132  مبلغ -

 أمريكي.

مليون دوالر    200بقيمة  تسهيل طويل األجل  ( من  مليون لاير عماني  4.0مليون دوالر أمريكي )  10.80مبلغ   -

  أمريكي.

 

ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن )ليبور( لمدة ثالثة أو ستة    بمعدل  ربح  هامشتحمل التسهيالت المذكورة أعاله  

 أشهر أو فوق معدل خصم البنك المركزي. 

 

 

 

 
 



  ش.م.ع.ع تصاالتالشركة العُمانية لال

15 
 )غير مدققة(   2022يونيو  30 -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

 

 قروض )تابع(  .9
 

 المتنقلة السعودية تصاالتشركة اال
 

 ألجل:طويلة قروض  تتضمن ال
 

مليون لاير سعودي   2,955:  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )   582.2مليون لاير سعودي )  5.773مبلغ قدره   (1

مليون    42.3مليون لاير سعودي )  420ومبلغ    مشترك  تسهيل مرابحةمن  مليون لاير عماني(    295  مبلغ  بما يعادل

تسهيل من  ون لاير عماني(  ملي  34.928مليون لاير سعودي بما يعادل مبلغ    650:  2021ديسمبر    31لاير عماني( )

 .بنكي ائتالفيتم الحصول عليه من  الذي عامل المال الرأس 
 

مقرضين إلعادة تمويل   ائتالفتفاقية( مع  )االتعديل  تفاقية  االمتنقلة السعودية     تصاالتبرمت شركة االأ،    2020في سبتمبر  

 تمويل إضافي لالستثمار الرأسمالي المستقبلي.اعتباًرا من ذلك التاريخ ولتأمين  القائمةالت المرابحة يتسه
 

 اإلتفاقية: 
 

 4.880مليون لاير عماني( يتكون من  604.46مليون لاير سعودي ) 6,000بمبلغ  ألجل تضمن إجمالي تسهيل مرابحةت •

  0.12لاير سعودي ) مليار 1.120وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بمبلغ مليار لاير سعودي(  0.448)لاير سعودي  مليار

لاير عماني(    مليار  0.35لاير سعودي )  مليار  3.48القائم بمبلغ    ألجل  لاير عماني( إلعادة تمويل تسهيل المرابحة  مليار

 المستقبلية.  الخاصة بعض األغراض التجارية قاء ورصيد ل
 

  813.393مليون لاير عماني( يتكون من    100.74مليون لاير سعودي )  1,000تتضمن تسهيل رأسمال عامل متجدد بمبلغ   •

بالدوالر األمريكي بإجمالي مبلغ    81.94مليون لاير سعودي ) مليون لاير    186.607مليون لاير عماني( وجزء مقوم 

 مليون لاير عماني(. 18.8سعودي )
 

ؤسسين في وبعض حصص المساهمين المشركة  ال من  ورهنشركة  الي ل تسهيل المرابحة مضمون بشكل جزئي بكفالة من 

  مكن المدينة. بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، ي رصــدةوالتنازل عن بعض العقود واأل  شــركة االتصــاالت المتنقلة الســعودية

أن تعلن عن توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو عينية للمســاهمين شــريطة   لشــركة االتصــاالت المتنقلة الســعودية

  ها بموجب هذه االتفاقية.  التزاماتبكافة لسعودية شركة االتصاالت المتنقلة االتزام 
 

 تم التحوط لجزء من القرض المشترك أعاله من خالل عقد مقايضة معدل الربح.
 

مليون    2,250بمبلغ    ثانوي مشترك  رابحة، وقعت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية على تسهيل م2019خالل عام   (2

مليون    224  مبلغ   مليون لاير سعودي بما يعادل  2,247:  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  226.9لاير سعودي )

من   عماني(  أبريل    بنكي  ائتالفلاير  واحد. خالل شهر  عام  لمدة  التمديد  خيار  مع  عامين  قامت شركة 2022لمدة   ،

 لمبلغ المستحق وفقًا التفاقية تمويل مرابحة.اأصل بتسوية  طواعيًة االتصاالت المتنقلة السعودية

 

 خالل الفترة بما يلي: شركة االتصاالت المتنقلة السعوديةقامت 

 مبلغ مليون لاير عماني( من تسهيل مرابحة مشترك و  282.3مليون لاير سعودي )  2,800  مبلغ  تم سحب •

ي تم الحصول عليه ذمليون لاير عماني( من تسهيل رأس المال العامل ال  42.3مليون لاير سعودي )  420

 من مجموعة من البنوك.

ي تم الحصول ذمليون لاير عماني( من تسهيل رأس المال العامل ال  65.5مليون لاير سعودي )  650سداد مبلغ   •

 عليه من مجموعة من البنوك.

 الثانوي مليون لاير عماني( من تسهيل المرابحة المشترك 226.9مليون لاير سعودي ) 2,250سداد مبلغ  •
 

 زين األردن 
 

 قروض طويلة األجل:تتضمن ال
 

مليون دوالر أمريكي بما   160  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )   60.5مليون دوالر أمريكي )  160مبلغ قدره  

 . 2025 سنة قرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد فيمن مليون لاير عماني(  59.7 مبلغ يعادل
 

 أثير
 

 قروض طويلة األجل:تتضمن ال
 

مليون دوالر أمريكي بما   90  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  34.0مليون دوالر أمريكي )  90( مبلغ قدره  1

ديسمبر    17قرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في  من  مليون لاير عماني(    33.58  مبلغ  يعادل

2024. 
 

مليون دوالر أمريكي بما   105  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  39.7مليون دوالر أمريكي )  105( مبلغ قدره  2

يونيو    30قرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في  من  ليون لاير عماني(  م  39.18  مبلغ  يعادل

2023. 
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 قروض )تابع(  .9
 

 أثير )تابع(
 

مليون دوالر أمريكي بما   150  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  56.8مليون دوالر أمريكي )  150( مبلغ قدره  3

ستحق السداد تمن بنك تجاري و   اتم الحصول عليه  من تسهيالت ائتمانية متجددةمليون لاير عماني(    55.97  مبلغ  يعادل

 . 2022ديسمبر  17في 
 

مليون دوالر أمريكي بما   100  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  37.8مليون دوالر أمريكي )  100( مبلغ قدره  4

  يوليو  31ويستحق السداد في  بنك تجاري  قرض ألجل تم الحصول عليه من  من  مليون لاير عماني(    37.3  مبلغ  يعادل

2023. 
 

مليون دوالر أمريكي بما   50  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  18.9مليون دوالر أمريكي )  50( مبلغ قدره  5

ابريل    14مليون لاير عماني( من قرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في    18.6يعادل مبلغ  

2024. 
 

مليون دوالر أمريكي بما   75  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  27.0مليون دوالر أمريكي )  71.25( مبلغ قدره  6

ابريل    28يه من بنك تجاري ويستحق السداد في  مليون لاير عماني( من قرض ألجل تم الحصول عل  27.98يعادل مبلغ  

2025. 
 

بما   دوالر أمريكيمليون    125  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  47.3مليون دوالر أمريكي )  125مبلغ قدره    (7

مايو    3قرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في  من  (  مليون لاير عماني  46.65يعادل مبلغ  

2025. 
 

 دوالر أمريكيمليون    100  –  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني( )  37.47مليون دوالر أمريكي )  100مبلغ قدره    (8

مايو   25( كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في  مانيعمليون لاير    37.3يعادل مبلغ  بما  

2024. 
 

 وتحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور لثالثة أشهر. مجموعة زينهذه التسهيالت مضمونة بواسطة 
 

 غير متداولة  أخرى  التزامات .10

 مدققة   غير مدققة 

 

 يونيو 30

2022  

 ديسمبر  31

2021 

 ألف لاير عماني   ألف لاير عماني 
    

 المملكة العربية السعودية )راجع أدناه(   –المالية  المستحق إلى وزارة 

 305,256  250,811 ](1إيضاح )[    

 169,798  157,550 طيف ترددي لحيازة المستحق  

 9,860  10,132 ودائع عمالء 

 56,012  58,345 مكافأة نهاية الخدمة 

 65,967  56,119 أخرى 

 532,957  606,893 
 

المتنقلة السعودية اتفاقًا مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لتأجيل سداد   تصاالتشركة اال، أبرمت  2013خالل سنة  

. يتم تسجيل الجزء  2021يتم سداد هذه المبالغ على سبعة أقساط اعتباًرا من يونيو    .2021  سنة   المستحقة حتى  دفوعاتالم

 .  "دائنة أخرى أرصدةو ة ندائذمم تجارية "الدائنة ضمن  رصدةالمتداول من هذه األ
 

                                         رأس المال                                                                                                          .11
 

 لاير عماني للسهم الواحد(  0.100رأس المال )بقيمة إسمية 
 مدققة   غير مدققة 

 

 يونيو 30

2022 

 ديسمبر  31 

2021 

 عدد األسهم   عدد األسهم 

 750,000,000  750,000,000 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

 ألف لاير عماني   ألف لاير عماني 

 750,000  750,000 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 

   من أسهم الشركة في تاريخ التقرير: ٪10يملكون نسبة ال تقل عن الذين األم مساهمي الشركة فيما يلي 

 2022  2021 

عدد األسهم   

 المملوكة 

عدد األسهم  

 المملوكة 
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 382,500,345  382,500,345 الشركة المتحدة لالتصاالت الدولية لالستثمار والمشاريع ش م م
 

 

                                         رأس المال )تابع(                                                                                                      .11

 القانوني االحتياطي

ً 2019وفقاً لقانون الشركات التجارية العمماني لسنة   حتى   االحتياطي من ربح السنة لحساب هذا    ٪10  نسبة  ، تخصص سنويا

غير قابل للتوزيع. حيث   االحتياطية. هذا  مجموعقيمة رأس المال المدفوع لل يصبح رصيده المتراكم يساوي على األقل ثلث

 ة بإيقاف التحويل.مجموعال فقد قامتيساوي ثلث رأس المال المدفوع،  االحتياطيأن 
 

 االحتياطي االختياري 

اإلدارة رقم   لقرار مجلس  نسبة  5/2000ت/16وفقاً  األم  الشركة  احتياطي   ٪10، حولت  إلى  السنوية  أرباحها  من صافي 

اختياري قابل للتوزيع حتى يساوي نصف رأس المال المدفوع الخاص بالكيان. ن ًرا ألن االحتياطي يعادل نصف راس المال  

 بإيقاف التحويل.  ةمجموعة على األقل، فقد قامت المجموع المدفوع لل
 

 مساهمة رأسمالية  

ضمن   2004في سنة    تصاالتعلى المبالغ المدفوعة إلى هيئة تن يم اال  الثابت  تدرج الزيادة في تقييم ترخيص الشركة األم

  حقوق الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع.
  

 رأس المال احتياطي

غير قابل للتوزيع ويمثل القيمة العادلة التي تزيد عن المبلغ المدفوع مقابل ترخيص الهاتف المحمول ، والذي   االحتياطيهذا 

 .2019إنتهى في فبراير 
 

 تحويل العمالت األجنبية  احتياطي

العمالت األجنبية الناتجة من مجموعة زين وزين السودان وزين جنوب   تحويلبشكل رئيسي خسائر    االحتياطييمثل هذا  

 السودان.

 

 احتياطيات أخرى
 تتضمن االحتياطيات األخرى بشكل رئيسي األرباح أو الخسائر من ترتيبات التحوط.

 

 2021  -أرباح توزيعات 

توزيع    2022  مارس  27المنعقدة بتاريخ    2021ديسمبر    31اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في  

 (.لكل سهم بيسة 55 - 2020 لسنة) 2021بيسة لكل سهم لسنة  55أرباح نقدية بواقع 
 

 استثمار إيرادات  . 12

 يونيو 30المنتهية في ستة أشهر ال يونيو 30ثالثة أشهر المنتهية في ال 

 غير مدققة 

  2022 2021 2022 2021 

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

ربح/)خسارة( من استثمار في أوراق مالية  

 2,839 1,935 2,232 (24) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 435 810 230 607 إيرادات توزيعات 

 583 2,462 2,745 3,274 
 

 ربحية السهم . 13

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

 يونيو 30ستة أشهر المنتهية في ال يونيو 30ثالثة أشهر المنتهية في ال 

  2022 2021 2022 2021 

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

 غير مدققة 

 32,433 34,603 15,334 16,108 ربح الفترة المنسوب إلى المساهمين 

     

 

 

 

 

 أسهم

 

 أسهم 

 

 أسهم

 

 أسهم 

المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة القائمة   

 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 خالل الفترة 
     

 

 لاير عماني

 

 لاير عماني 

 

 لاير عماني

 

 لاير عماني 
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 0.043 0.046 0.020 0.021 األساسية والمخفضة  – ربحية السهم 
 

 اتمعلومات القطاع . 14

. بصرف الن ر عن والخدمات المتعلقة بها  تصاالتوشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االاألم  تعمل الشركة  

 دول. يشكل هذا أساس القطاعات الجغرافية.   8من خالل مجموعة زين في  األم عملياتها في سلطنة عمان، تعمل الشركة

سودان  في عمان والكويت واألردن وال  عمليات االتصاالت الخاصة بها، قامت المجموعة بتحديد معايير اإلفصاحاستناداً إلى  

 .اتكأساس لإلفصاح عن معلومات القطاع السعوديةو والعراق والبحرين
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 معلومات القطاع ) تابع( . 14
 )غير مدققة(  2022يونيو  30 

    

 المجموع  أخرى   السعودية  البحرين   العراق   السودان  األردن  الكويت  عمان  

 
ألف لاير  

 عماني
ألف لاير   

 عماني
ألف لاير   

 عماني
ألف لاير   

 عماني
 ألف لاير  

 عماني
ألف لاير   

 عماني
 ألف لاير  

 عماني
ألف لاير   

 عماني
 ألف لاير   

 عماني
                  

 
 1,146,179  13,701  382,223  27,457  145,040  77,297  90,187  158,632 251,642 ( مع مرور الوقتبث وبيانات واشتراكات ) :اتإيرادات القطاع

 148,431  43  57,118  5,983  1,265  787  3,783  54,255 25,197 ( عند نقطة زمنية محددةإيرادات متاجرة ) إيرادات القطاعات:

                 
 205,938  1,748  46,708  2,866  15,099  41,609  19,619  34,717 43,572 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب   

 3,628  5  185  56  1  755  703  933 990 إيرادات فوائد 
 (40,927)  (19)  (24,555)  (465)  (10,199)  (117)  (4,116)  (461) (995) تكاليف تمويل 

 (16,120)  (1)  -  -  (4,363)  (698)  (4,816)  - (6,242) مصاريف ضريبة الدخل

 37,325 35,189  11,390  41,549  538  2,457  22,338  1,733  152,519 

                 بنود غير موزعة:
 2,745                إيرادات استثمار

 2,866                حصة في نتائ  شركات شقيقة ومشروع مشترك
)بما في ذلك ضريبة الدخل غير الموزعة وتكاليف التمويل بالصافي بعد  أخرى 

 االستبعاد(
 

 
 

 
          

 
(29,510) 

 128,620                ربح الفترة 
                 

 7,021,160  105,335  3,261,932  125,257  986,524  70,782  627,272  930,699 913,359 أصول القطاعات بما في ذلك الشهرة الموزعة
 181,163  17  43,168  14,518  31,976  1,732  10,873  13,655 65,224 أصل حق االستخدام 

                 بنود غير موزعة:
 71,280                استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 26,664                استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 1,000                استثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة 

 130,786                استثمار في شركات شقيقة ومشروع مشترك
 203,755                أخرى )بالصافي بعد االستبعادات(

 7,635,808                األصول الموحدة
                 

 2,296,197  87,953  1,199,582  34,663  184,236  46,708  207,309  191,613 344,133 التزامات القطاعات
 201,467  11  49,315  14,614  30,112  869  13,111  21,722 71,713 التزامات إيجار )متداولة وغير متداولة( 

 1,012,677  -  624,558  -  307,259  -  60,558  - 20,302 قروض

 436,148 213,375  280,978  47,577  521,607  49,277  1,873,455  87,965  3,510,341 

                 بنود غير موزعة: 
 1,477,317                قروض
 (132,656)                )بالصافي بعد االستبعادات(أخرى 

 4,855,002                االلتزامات الموحدة 

 2,780,806                صافي األصول الموحدة 
                 

 108,541  16,001  29,482  496  7,935  6,159  2,380  4,659 41,429 نفقات رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 1,495                )بالصافي بعد االستبعادات( غير موزعة 

 110,036                إجمالي النفقات الرأسمالية 
                 

 251,260  2,684  92,311  6,238  42,354  1,507  21,763  40,151 44,252 استهالك وإطفاء
 24,499  21  9,705  1,873  4,007  128  883  3,804 4,078 إطفاء أصول حق االستخدام 

 (51)                غير موزعة  

   275,708                إجمالي االستهالك واإلطفاء  
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 معلومات القطاع )تابع( . 14
 )غير مدققة(   2021يونيو   30 

  

 المجموع   أخرى   السعودية   البحرين   العراق   السودان   األردن   الكويت   عمان  

 
ألف لاير  
 عماني 

ألف لاير   
 عماني 

ألف لاير   
 عماني 

ألف لاير   
 عماني 

ألف لاير   
 عماني 

ألف لاير   
 عماني 

 ألف لاير   
 عماني 

ألف لاير   
 عماني 

 ألف لاير  
 عماني  

                  

 1,072,240  26,066  343,406  25,680  139,988  59,604  88,147  149,001  240,348 ( مع مرور الوقتبث وبيانات واشتراكات ) إيرادات القطاعات:

 121,845  68  40,477  6,874  756  519  3,631  44,202  25,318 (عند نقطة زمنية محددةمتاجرة ) ت إيرادا إيرادات القطاعات:

                  
 175,580  8,158  32,321  2,848  22,189  18,297  21,351  28,960  41,456 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  

 3,546  5  25  45  53  529  624  1,051  1,214 إيرادات فوائد 
 782  -  -  -  -  -  -  782  - الربح من معاملة بيع وإعادة استئجار 

 (40,899)  (34)  (24,144)  (516)  (9,334)  (677)  (4,595)  (411)  (1,188) تكاليف تمويل 
 (17,621)  (5)  -  -  (4,301)  (2,694)  (5,328)  -  (5,293) مصاريف ضريبة الدخل

 36,189  30,382  12,052  15,455  8,607  2,377  8,202  8,124  121,388 
                  بنود غير موزعة: 

 3,274                 يرادات استثمار إ
 1,069                 حصة في نتائ  شركات شقيقة ومشروع مشترك 

أخرى )متضمنة ضريبة دخل غير موزعة وتكاليف تمويل بالصافي بعد  
 االستبعاد( 

  
 

 
 

          
 

(17,137) 

 108,685                 ربح الفترة 
                  

 6,917,254  105,513  3,082,365  119,378  1,023,037  26,521  612,984  994,010  953,446 أصول القطاعات بما في ذلك الشهرة الموزعة 
 233,870  128  127,880  13,438  33,073  539  24,394  12,165  22,253 أصل حق االستخدام 
                  بنود غير موزعة: 

 51,055                 استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 21,130                 استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 1,000                 استثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة

 112,511                 استثمار في شركات شقيقة ومشروع مشترك 
 227,815                 أخرى )بالصافي بعد االستبعادات( 

 7,564,635                 األصول الموحدة 
                  

 2,160,398  91,731  1,113,111  33,201  214,556  44,318  193,378  215,230  254,873 التزامات القطاعات 
 257,139  114  145,156  13,552  31,035  391  24,778  20,456  21,657 التزامات إيجار )متداولة وغير متداولة( 

 976,076  -  584,342  -  309,703  -  59,978  -  22,053 قروض 
 298,583  235,686  278,134  44,709  555,294  46,753  1,842,609  91,845  3,393,613 
                  د غير موزعة: بنو

 1,539,820                 قروض 
 (101,504)                 أخرى )بالصافي بعد االستبعادات( 

 4,831,929                 االلتزامات الموحدة 
 2,732,706                 صافي األصول الموحدة

                  

 206,746  5,994  10,385  378  70,701  8,282  73,365  13,262  24,379 نفقات رأسمالية متكبدة خالل الفترة 
 1,297                 غير موزعة )بالصافي بعد االستبعادات( 

 208,043                 إجمالي النفقات الرأسمالية
                  

 254,615  2,685  95,269  6,098  38,703  2,424  20,980  37,929  50,527 استهالك وإطفاء 
 39,079  39  23,268  1,769  4,260  99  2,125  3,714  3,805 إطفاء أصول حق االستخدام 

 (272)                 غير موزعة  
 293,422                 إجمالي االستهالك واإلطفاء 
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 عالقة اتف ذاطرأمعامالت مع       .15
  

بـشروط معتمدة من قبل اإلدارة. فيما يلي المعامالت واألرصـدة مع األطراف   عالقةأبرمت المجموعة معامالت مع أطراف ذات   
 ة )باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في إيضاحات أخرى(:عالقذات 

 

 المعامالت
 ستة أشهر المنتهية فيال 

 يونيو )غير مدققة(  30 

  2022  2021 

 ألف لاير عماني   عمانيألف لاير  
    

 6,559  6,280 إيرادات

 3,411  4,321 تكلفة مبيعات

 27  23 شراء ممتلكات وآالت ومعدات  
       

 مكافأة اإلدارة العليا
 ستة أشهر المنتهية فيال 

 يونيو )غير مدققة(  30 

  2022  2021 

 ألف لاير عماني   ألف لاير عماني 
    

 890  1,381 ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين رواتب 

 68  59 مكافأة نهاية الخدمة 
 

 األرصدة

 مدققة   غير مدققة 

 
 يونيو 30

2022 

 ديسمبر  31 

2021 

 ألف لاير عماني   ألف لاير عماني 

    

 2,632  4,505 ذمم تجارية مدينة 

 58  4,732 ذمم تجارية دائنة 
 

 ومطلوبات محتملة التزامات   .16

 مدققة   غير مدققة 

 
 يونيو 30

2022 

 ديسمبر  31 

2021 

 ألف لاير عماني   ألف لاير عماني 

    

 150,105  168,758 التزامات رأسمالية

 2,609  1,120 رأسمال غير مستدعى في شركات مستثمر فيها 

 114,841  108,373 وائتمانخطابات ضمان 
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 ومطلوبات محتملة )تابع( التزامات .  16
   

 األتاوة في سلطنة عمان

ً   2020تلقت الشركة خالل السنة المالية   على فئات معينة من إيرادات   اإلتاوةيوضح إمكانية تطبيق    تصاالتمن هيئة تن يم اال  خطابا
، طالبت الهيئة بدفع إتاوة على هذه اإليرادات  2020من عام  عتباراً االبيع بالجملة. مع توضيح أن هذه البنود معفاة من حق اإلتاوة 

اإلدارة    . بناًء على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة لشروط ترخيص الشركة األم، تعتقد2019إلى    2013للفترات من  
 أن مبلغ اإلتاوة اإلضافي غير مستحق الدفع. 

   ضرائب الدخل في العراق

السنوات أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية عن  العراقية  2010إلى    2004  من  تلقت  للضرائب  العامة  الهيئة  نوفمبر  من  . في 
الدخل اإلضافية   يبةعلى ضر  اعتراضهابموجبها على الحق في تقديم    تفاقية مع وزارة المالية العراقية  حصلتا، أبرمت أثير  2016

  اعتراضها مليون لاير عماني( وقدمت    74.2مليون دوالر أمريكي )  196التي تطالب بها الهيئة العامة للضرائب العراقية  بمبلغ  
 . الضريبية ةالمطالب على

 

مليون   88.8، أصدرت لجنة الطعون بالهيئة العامة للضرائب العراقية قرارها بتخفيض مبلغ المطالبة إلى  2019أكتوبر    15في  
محكمة   أمام القرار    اعتراض على هذاال  خيار  لهيئة العامة للضرائب العراقيةا  تملكمليون لاير عماني(.    33.6دوالر أمريكي ) 
الهيئة العامة انقضت فترة الطعن ولم تتلقى أثير أي إخطار من محكمة النقض أو من    لجنة الطعون. يوماً من قرار    15التمييز خالل  

إلرسال   الهيئة العامة للضرائب العراقيةبشأن الطعن في القرار. قدمت أثير التماساً إلى محكمة النقض لتوجيه    للضرائب العراقية
 راًرا لصالح أثير، وتتوقع أن تتلقى قرار المحكمة قريبًا.أصدرت محكمة النقض قملف القضية وهي بإنت ار الرد. 

 

الهيئة العامة للضرائب مليون لاير عماني(  من    7.3مليون دوالر أمريكي )  19.3ضريبة دخل إضافية بقيمة    ةتلقت أثير مطالب
أثير  2021مارس    12  . في2020مارس    9  بتاريخ  2011عن عام    العراقية قدمت  الدخل    ةمطالبعتراضاتها على  ا،  ضريبة 
تخضع هذه المطالبة الضريبية اإلضافية  إن  .  2020مارس    15  بتاريخ  الهيئة العامة للضرائب العراقية  ، والتي رفضتهااإلضافية

. تعتقد أثير أن لديها مخصصات كافية للوفاء بهذا اإللتزام ، إذا  بالهيئة العامة للضرائب العراقيةأمام لجنة الطعون    لالستئنافاآلن  
  نشأ.

 

 األردن –شركة بيال 
 

مليون لاير عماني(   12  -  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني )  12.2مطالبة بمبلغ  الضد    ضائية ق  دعاويبيال  شركة    أقامت  أ.
على أساس أنها دفعت بالفعل المبلغ الذي كانت ملزمة   2005  -  2002فيما يتعلق بحصة اإليرادات للسنوات    الهيئة الرقابيةمن قبل  

في  سداده عن  ب السنوات.  ا2021يونيو    9تلك  االستئناف  به    عوىلد، رفضت محكمة  المطالب  المبلغ  بدفع  المجموعة  وألزمت 
 .في قرار المحكمة هذا، والقضية اآلن أمام محكمة النقض بالطعن   المجموعةقامت فباإلضافة إلى الرسوم ذات الصلة، 

 

القانوني  يرى ، فإن  2021يونيو    9  بتاريخوباإلشارة إلى قرار المحكمة الصادر    ،ال يزال موقف المجموعة جيدًا  أنه   المستشار 
الحكم في القضية بسبب المفاوضات إصدار  المجموعة لديها فرصة جيدة للطعن في ذلك أمام محكمة النقض. تم تقديم طلب لتأجيل  

 المجموعة، فمن المتوقع أن تكون   طرفالدعوى من    خسارةفي حالة  ف. ومع ذلك،  هيئة تن يم االتصاالتوالجارية بين المجموعة  
التي قد تنشأ   غراماتوالفوائد و / أو ال  2021إلى    2006المطالبة أعلى بكثير بالن ر إلى المطالبات المماثلة في السنوات من    قيمة

 .الوقت نتيجة النقضاء
 

قرار صادر عن مجلس الوزراء في   مستخلص، أصدرت هيئة تن يم االتصاالت خطابًا تضمن  2022خالل الربع األول من عام  
  5)  الجيل الخامس  قنيةإلدخال ت   جهات التشغيل  رغبة إنتاجالمملكة األردنية الهاشمية يهدف إلى إصالح قطاع االتصاالت وتعزيز  

 جهات التشغيل توجيهات إلى هيئة تن يم االتصاالت لبدء المفاوضات مع التوصيات والمستخلص بعض في األردن. تضمن ال (جي
، بما في ذلك تمديد مدة التراخيص وإضافة ات تحفيزيةمجموعفي قطاع االتصاالت من خالل عدة    عيوبفي األردن إلصالح ال

، على سبيل المثال ال  وهيئة تن يم االتصاالت  لجهات التشغيالحالية بين    نزاعاتحيادية لجميع الترددات وتسوية ال   قدرة تشغيل
التسوية باإلضافة إلى مكتب محاماة سيشارك في عملية   مبالغساب  تحمجلس الوزراء بتعيين مستشار ال  إخطارالحصر. كما تم  

تعتقد اإلدارة أنه ال تزال هناك عدة متغيرات يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن النتيجة المحتملة لما ورد  .  التفاوض
ال يمكن تقديره بشكل   هيئة تن يم االتصاالتمع    قيد الن ر  دعوى القضائيةإلى أن جزء التسوية الذي يتعلق بال  انتهتأعاله، وبالتالي  

 .لةفي هذه المرح منه موثوق
 

مليون    12مطالبة باسترداد فائض حصة اإليرادات المدفوعة بمبلغ    الرقابية  الهيئاتضد    دعاوي قضائيةشركة بيال    أقامتب. كما  
. قررت محكمة النقض رفض  2010إلى    2002مليون لاير عماني( للسنوات من    11.87  -   2021ديسمبر    31لاير عماني )

 .محكمة االستئنافب قيد الن ر فيهار المحكمة والقضية قرا بالطعن في بيال فقامت شركةالدعوى 
 

مليون لاير    27.5  -  2021ديسمبر    31مليون لاير عماني )  27.9قضائية بمبلغ  الدعاوى  المدعى عليه في  ال  هي  بيالإن شركة  ج.  
 في صالح شركة بيال.  دعاوي، تتوقع المجموعة أن تكون نتيجة هذه الالشركة عماني(. استنادًا إلى تقرير محامي
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 التزامات ومطلوبات محتملة )تابع(  .16
 

 الكويت  -شركة االتصاالت المتنقلة 
 

  االتصاالت المتنقلة في الكويت من قبل وزارة االتصاالت منذ  جهات تشغيلة المفروضة على  رقابيجزء من التعريفة ال  بطالتم إ

في شكل   محتملة، فإن المجموعة لديها أصول  عليه. و2017من قبل محكمة التمييز الكويتية في أبريل    2011يوليو    26  تاريخ

 .المجموعةدرجة لصالح أول ، صدر حكم  2022. في يونيو رقابية المسددةاسترداد فائض التعرفة ال
 

بناًء على المعلومات ف.  المختصة   القضائية  جهاتباإلضافة إلى ذلك، تم رفع دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها في بعض ال

تأثير سلبي   دعاويالمتاحة حاليًا ونصائح المستشارين القانونيين، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المحتمل أن يكون لنتائ  هذه ال

 لمركز المالي الموحد أو األداء الموحد للمجموعة. جوهري على ا
 

 األدوات المالية  .17

 المالية  لتزاماتفئات األصول واال  17.1

المرحلي مفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد    والمالية للمجموعة كما ه  لتزاماتيمكن تصنيف القيم الدفترية لألصول واال

 المختصر على النحو التالي:

  

 

 لفة تكبال

 مطفأة ال

بالقيمة العادلة من   

خالل األرباح أو  

 الخسائر

بالقيمة العادلة من   

خالل اإليرادات  

 الشاملة األخرى

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

      (ة)غير مدقق 2022ونيو ي  30

 -  -  359,787 نقد وأرصدة لدى البنوك

 -  -  934,338 وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة  

 26,664  71,280  1,000 استثمار في أوراق مالية 

 1,295,125  71,280  26,664 

      (ة)مدقق 2021يسمبر د  31

 -  -  390,214 نقد وأرصدة لدى البنوك

 -  -  779,761 ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 22,438  68,851  1,000 استثمار في أوراق مالية 

 1,170,975  68,851  22,438 
 

  المطفأة". بالتكلفةكمدرجة "المالية   لتزاماتااليتم تصنيف كافة 
 

 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 17.2

ً   المختصرالمرحلي  الموحد  المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي    األصوليبين الجدول التالي   لتسلسل   وفقا

   القيمة العادلة.

التسلسل   القيمة   لتزاماتواال  األصوليصنف هذا  قياس  المستخدمة في  المدخالت  إلى أهمية  استنادًا  إلى ثالث مستويات  المالية 

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

 و  المتطابقة؛ لتزاماتاال وألألصول  ةق نشطاسوأ: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في 1المستوى 

)مثل الملحوظة لألصل أو االلتزام سواء بشكل مباشر    1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى  2المستوى  

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

 سوق ملحوظة )المدخالت غير الملحوظة(.   بياناتال تستند إلى  التي لتزاماتاال وأ لألصول: مدخالت 3المستوى 
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 )تابع( األدوات المالية .17

 

 العادلة )تابع( تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة  17.2

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

 القيمة العادلة. 
 

 )غير مدققة( 2022 يونيو 30

 المجموع     3المستوى   2المستوى   1المستوى   

 
ألف لاير  

 عماني 
 

ألف لاير  

 عماني 
 

لاير  ألف  

 عماني 
 

ألف لاير  

 عماني 

        أصول مالية بالقيمة العادلة: 

 71,280  29,764  33,721  7,795 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 26,664  17,599  3,541  5,524 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 97,944  47,363  37,262  13,319 مجموع األصول
 

 )مدققة( 2021ديسمبر  31
 

 المجموع     3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 
ألف لاير  

 عماني 
 

ألف لاير  

 عماني 
 

ألف لاير  

 عماني 
 

ألف لاير  

 عماني 

        أصول مالية بالقيمة العادلة: 

 68,851  29,357  30,984  8,510 الخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 22,438  17,355  3,339  1,744 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 مجموع األصول

 

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

 القياس بالقيمة العادلة

 القيمة العادلة مقارنةً بالسنة السابقة. لم تتغير أساليب وطرق التقييم المستخدمة لغرض قياس 
 

 زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم  .18

 

   ةح النقديارباأل)الخسائر( / صافي 

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

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

ليس ماديًا على   ة للفترةالنقدي  ( / األرباحخسائرال)التقرير المالي. إن أثر صافي    29قم  التقرير وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي ر

  المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

 األدوات المالية المشتقة  .19

 فترةال تم تحليلها حسب    التييوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية  

وتمثل األساس لقياس لألدوات المشتقة  المرجعي  أو المؤشر  السعر  أو  األصل ذي الصلة  االستحقاق. إن القيمة االسمية هي قيمة  

تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة وال تشير إلى   التغيرات في قيمة المشتقات المالية التي تم قياسها.

 العادلة على أساس بيانات السوق الملحوظة. للقيمةمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. يتم قياس كافة عقود المشتقات وفقًا 
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 )غير مدققة(   2022يونيو  30 -الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
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 المبالغ االسمية وفقاً لفترة االستحقاق 

 

القيمة العادلة  

 الموجبة 

القيمة العادلة   

 السالبة

 

 القيمة االسمية 

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

      مشتقات محتفظ بها للتحوط:

 478,275  -  7,292 واحدة( مبادالت معدالت الفائدة )تستحق بعد سنة 

      

      )مدققة( 2021ديسمبر   31في 

      مشتقات محتفظ بها للتحوط:

 474,835  14,544  - مبادالت معدالت الفائدة )تستحق بعد سنة واحدة( 
 

 19-تأثير فيروس كوفيد  .20

العالم. تم اإلفصاح في جميع أنحاء  و  سلطنة عمانشهدت بيئة عمل المجموعة انتعاًشا معتداًل وظهرت بوادر التعافي االقتصادي في  

عن االفتراضات الرئيسية حول المصادر المستقبلية والرئيسية األخرى للتقديرات التي قد تكون مرتبطة بمخاطر جوهرية تتسبب  

في البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة    المرحلية المختصرة  المالية الموحدة  معلوماتى الة علماديفي إجراء تعديالت  

   .2021ديسمبر  31المنتهية في 

 

 

 

 


