
  ع .ع.م.ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
٩  

  الموحدة المرحلية المالية البياناتحول  إيضاحات
    ٢٠١٧يونيو  ٣٠ المنتهية في  فترةلل

 

                            
  معلومات قانونية واألنشطة   - ١

ً لقانون  العُمانية لالتصاالت ش.م.ع.عالشركة  ("الشركة األم أو الشركة") هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقا

الشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في الموالح، بمسقط سلطنة ُعمان. يتم إدراج أسهم الشركة في 

  سوق مسقط لألوراق المالية. 

  للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمان.    األنشطة الرئيسية

   
  األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة للمجموعة موضحة أدناه:     

  
 األسم  مكان التأسيس  األنشطة الرئيسية   نسبة الحيازة المباشرة

للمجموعة      للشركة األم
% %     

تعمل في مجال الهاتف المحلي   تابعة  ٥٦٬٨ ٥٦٬٨
الالسلكي وخدمات االتصاالت 

الدولية والهواتف العمومية 
وخدمات التلفزيون  العاملة 

  بالكوابل

 شركة وورلد كول المحدودة  باكستان
 لالتصاالت 

 حفظ تعمل في تقديم خدمات  تابعة ٦٠ ٦٠
  البيانات

  شركة عمان للبيانات الرقمية سلطنة عمان

  تعمل في مجال تقديم خدمات  تابعة - ١٠٠
  تتعلق بالتجارة اإللكترونية

  الشركة العُمانية للتجارة  سلطنة عمان
  اإللكترونية ش.م.م

 
٥٥ 

 
٥٥ 

تعمل في مجال تطوير تطبيقات   تابعة
وخدمات إتصاالت سمارت وأم 

  أم ٢

  إنترنت األشياء ش. م. م سلطنة عمان

تعمل في مجال تقديم خدمات   تابعة ١٠٠ ١٠٠
  البيع بالجملة

 SASعمانتل فرنسا   فرنسا

١٠٠         ١٠٠      
 
  

 اإلصدار األول ش.م.ع.م  سلطنة عمان  المنشأة ذات األغراض الخاصة  تابعة

تعمل في مجال تصنيع وتصميم    شريك ٤٠٫٩٦ ٤٠٫٩٦
  األلياف البصرية والكابالت

لأللياف شركة العمانية  سلطنة عمان
  البصرية ش.م.ع.ع

         
٤٥٫٤٥ 

          
٤٥٫٤٥ 

تعمل في مجال تقديم خدمات   شريك
  مرتكزة على تقنية المعلومات

  

  خط المعلومات ش.م.م سلطنة عمان

  
   



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

١٠  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠في  كما
 

                                     
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢

ات تم تطبيقها بثبات في كل الفترات    ياس ية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة فيما يلي. هذه الس بية الرئيس ات المحاس ياس الس
  المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.

  
  أساس اإلعداد  ١-٢

  
   القياس فقرة االلتزام وأساس  ( أ )

تثناء ما تم اإلفصاح عنه بالسياسات الم   اسبية أدناه. حتم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية غير المدققة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باس
ا من قواعد اإلفص اح الواردة ض النماذج حات وكما تم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفص

وتعديالته. تتماشى  ١٩٧٤الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُعمان، وهي تتماشى مع متطلبات قانون الشركات التجارية لعام 
تخدامها في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية غير المدققة ("القوائم المالية") مع تلك ال بية التي تم إس ات المحاس ياس ي تم تالس

  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إستخدامها في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
  

   استخدام التقديرات  واألحكام  (ب)
ؤثر تيتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بوضع إجتهادات وتقديرات وافتراضات   

يق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير. التقديرات واالفتراضات على تطب
المرتبطة بها تعتمد على الخبرة التاريخية والعديد من العوامل األخرى التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف والتي تشكل نتائجها 

ن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى.  وقد تختلف النتائج الفعلية عن أساسا لوضع التقديرات ع
  .هذه التقديرات

  
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند إليها على أساس مستمر.  تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم   

تقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات فيها تعديل ال
الحالية والمستقبلية معاً.  تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها 

  .٤لتقديرات جوهرية للقوائم المالية المجمعة باإليضاح رقم اإلفتراضات وا
  

  ٢٠١٧المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية في سنة   (ج)
طته والصادرة  ٢٠١٧ يونيو  ٣٠ قامت المجموعة خالل الفترة المنتهية   بإعتماد جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المتعلقة بأنش

بية التي تبدأ بتاريخ عن مجلس المعايير  يرات التقارير المالية الدولية والواجب تطبيقها على الفترات المحاس بية الدولية ولجنة تفس المحاس
  .٢٠١٧يناير  ١

  .تطبيق معايير التقرير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
  :٢٠١٧اير ين ١المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول إعتباراً من 

  
  ٢٠١٦-٢٠١٤ -دورة التحسينات السنوية 

اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح في معيار  ١٢تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 
  ١٢التقرير المالي الدولي 

  
، تنطبق ١٦ب  – ١٠بإستثناء تلك الواردة في الفقرات ب  ،١٢توضح التعديالت بأن متطلبات اإلفصاح في معيار التقرير المالي الدولي 

على حصة المنشأة في شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة (أو جزء من حصتها في شركة مشتركة أو شركة شقيقة) التي يتم 
  تصنيفها (أو متضمنة في مجموعات التصرف المصنفة) كمحتفظ بها للبيع. 

  
  بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح ٧المحاسبة الدولي تعديالت على معيار 

تتطلب التعديالت من المنشآت تقديم إفصاحات حول التغيرات في مطلوباتها الناشئة عن أنشطة التمويل بما في ذلك التغيرات الناجمة عن 
نشآت د التطبيق المبدئي للتعديل، ال يتطلب من المالتدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية (مثل أرباح أو خسائر الصرف األجنبي). عن

ً من المجموعة تقديم إفصاحات إضافية في البيانات المالية الموحدة المختصرة  تقديم معلومات مقارنة للفترات السابقة. ليس مطلوبا
  .٢٠١٧ديسمبر ٣١نتهية في المرحلية، ولكنها سوف تفصح عن معلومات إضافية في بياناتها المالية الموحدة السنوية للسنة الم

  
   : ضرائب الدخل: إدراج الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المدرجة١٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

توضح التعديالت بأن المنشأة بحاجة إلى األخذ في عين اإلعتبار سواء قانون الضرائب يقيد مصادر األرباح الخاضعة للضريبة التي 
أن تجري خصومات بشأنها على عكس هذا الفرق المؤقت القابل للخصم. عالوة على ذلك، تقدم التعديالت التوجيهات حول  يجوز لها

کيفية تحديد المنشأة لألرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة وشرحها الظروف التي قد يشمل فيها الربح الخاضع للضريبة استرداد بعض 
  .ريةالموجودات ألكثر من قيمها الدفت

  
يتطلب من المنشآت تطبيق التعديالت بأثر رجعي. ومع ذلك، عند التطبيق األولي للتعديالت، فإن التغير في حقوق المساهمين االفتتاحية 
ألقرب فترة مقارنة يمكن إدراجها في األرباح المحتفظة اإلفتتاحية (أو في عنصر آخر من حقوق المساهمين، حسب االقتضاء)، دون 

والمكونات األخرى لحقوق المساهمين. وعلى المنشآت التي تطبق هذا اإلعفاء أن تفصح  إفتتاحية األرباح المحتجزةير بين تخصيص التغي
  .عن ذلك

  
  الية.حلم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى تغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة ولم تؤثر على المبالغ التي تم بيانها للفترة ال  

  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

    
١١  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢
  (يتبع) أساس اإلعداد  ١-٢

  (يتبع) ٢٠١٧المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية في سنة   (ج)
  

   :ليست سارية بعد ولم تقم المجموعة بتبنيها مبكراً  المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي  
  

مجموعة لالمعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية التي قد تؤثر على البيانات المالية ل  
  :٢٠١٧يونيو  ٣٠ منتهية فيستة أشهر  فترةولكن ليست إلزامية بعد ل

  
، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من معيار التقرير ٢٠١٤في يوليو  : : األدوات المالية٩التقرير المالي الدولي معيار   

األدوات المالية:  ٣٩األدوات المالية التي تعكس جميع مراحل مشروع األدوات المالية ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  ٩المالي الدولي 
. يُدِخل المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس، ٩راف والقياس وكافة اإلصدارات السابقة من معيار التقرير المالي الدولي االعت

، ٢٠١٨يناير  ١ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ٩وإنخفاض القيمة، ومحاسبة التحوط. إن معيار التقرير المالي الدولي 
تطبيق المبكر. بإستثناء محاسبة التحوط، يتطلب التطبيق بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة ليست إلزامية. لقد أجرت مع السماح لل

وتتوقع أال يكون هناك أي تأثير كبير على  ٩الشركة تقييم األثر رفيع المستوى من جميع الجوانب الثالثة من معيار التقرير المالي الدولي 
  .حقوق المساهمين. تخطط الشركة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ سريانه المطلوببيان مركزها المالي و

  
 ٢٠١٤في مايو  ١٥صدر معيار التقرير المالي الدولي : اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء ١٥معيار التقرير المالي الدولي   

لى اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقاً لمعيار التقرير ويؤسس نموذجاً جديداً من خمس خطوات التي سيتم تطبيقها ع
يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنشأة ليكون من حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات  ١٥المالي الدولي 

نهج أكثر تنظيماً لقياس واالعتراف باإليرادات. معيار اإليرادات الجديد ينطبق  ١٥إلى العمالء. تُوفِّر مبادئ معيار التقرير المالي الدولي 
على جميع المنشآت وسوف يحل محل جميع المتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير المالي الدولي. يتطلب تطبيق 

  مع السماح للتبني المبكر.  ٢٠١٨يناير  ١تبدأ في أو بعد  المعيار إما بالكامل أو ُمعدَّل بأثر رجعي للفترات السنوية التي
  

  التأثير المحتمل للمعيار على المجموعة يتوقع أن يكون كالتالي:
  
تقديم الخدمة أو المعدات: عندما يكون العقد مع العميل يحتوي على التزامات أداء متعددة أو مجموعة منتجات مجتمعة، ويتوقع أن  )١

في وقت يتم فيه نقل السيطرة على األصل إلى العميل، وبشكل عام عند تسليم المنتجات على مدى فترة من الزمن يتم إدراج اإليرادات 
  .الذي يتم فيه تسليم الخدمات على مدى فترة العقد

  
عيار التقرير م تكاليف العقد: يتطلب رسملة تكاليف العقد التدريجية المتكبدة للحصول على العقد والوفاء بتقديم سلع أو خدمات بموجب )٢

في حال يتوقع استرداد هذه التكاليف. يتم إطفاء هذه التكاليف على فترة سريان العقد المتوقعة ويتم إختبار إنخفاض  ١٥المالي الدولي 
  .القيمة بشكل منتظم

  
  تستمر المجموعة في تقييم أثر هذه التغيرات والتغيرات األخرى على البيانات المالية للمجموعة.

  
  عقود اإليجار: ١٦التقرير المالي الدولي معيار   
عقود اإليجار، الذي يتطلب من المستأجرين إدراج الموجودات  ١٦أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي   

عقود  ١٧ر المحاسبة الدولي والمطلوبات لمعظم عقود اإليجار. بالنسبة للمؤجرين، يوجد هناك تغير طفيف في المحاسبة القائمة في معيا
 اإليجار. ستقوم الشركة بإجراء تقييم مفصل في المستقبل لتحديد المدى. سيكون المعيار الجديد ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ

اإليرادات من العقود  ١٥ي . يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط أن معيار اإليرادات الجديد، معيار التقرير المالي الدول٢٠١٩يناير  ١في أو بعد 
إن المجموعة بصدد تقييم اآلثار المترتبة  .١٦المبرمة مع العمالء، قد تم تطبيقه، أو يتم تطبيقه في ذات تاريخ معيار التقرير المالي الدولي 

  .١٦على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

١٢  
  المالية الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  

  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢
  أسس التوحيد        ٢-٢
   الشركات التابعة   ١-٢-٢

ركاتها التابعة كما في   ركة األم وش تمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للش يطرة عندما . يتم تحقيق ٢٠١٧يونيو  ٣٠ تش الس
تثمر بها، وتكون قادرة على التأثير على تلك  راكتها مع الجهة المس تتعرض المجموعة، أو لديها حقوق، للعوائد المتغيرة الناتجة من ش

ى دالعوائد من خالل سلطتها على الجهة المستثمر بها. على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الجهة المستثمر بها فقط في حال توافر ل
  المجموعة ما يلي:

 السلطة على الجهة المستثمر بها (أي الحقوق القائمة التي تعطيها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها)؛ 
 التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها، و 
  الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.القدرة على إستخدام سلطتها على 

  
عندما يكون للمجموعة أقل من أكثرية التصويت أو حقوق مماثلة في الجهة المستثمر بها، تأخذ المجموعة في عين اإلعتبار جميع الحقائق   

  والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سلطة على الجهة المستثمر بها، متضمنةً:
  

 ات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛الترتيب 
 الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ 
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة 

  
واء ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر بها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى أن هناك تغ   يرات يتقوم المجموعة بإعادة تقييم س

في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف 
روفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة  عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات وإيرادات ومص

يطرة على خالل  يطرة حتى تاريخ توقف المجموعة الس اب المجموعة للس امل من تاريخ إكتس نة يتم إدراجها في بيان الدخل الش الس
  الشركات التابعة.

  
ص غير    ركة األم للمجموعة وإلى الحص اهمي الش امل اآلخر إلى مس ارة، وكل بند من بنود الدخل الش أة الربح أو الخس ب المنش تنس

يطرة، حتى ول رورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية المس يطرة. عند الض ص غير المس يد عجز في الحص و نتج عن هذا رص
ياسات المحاسبية للمجموعة. إن جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق  ركات التابعة من أجل أن تتماشى سياساتها المحاسبية مع الس للش

روفات داخل الم اهمين واإليرادات والمص اء المجموعة يتم حذفها بالكامل المس جموعة، والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعض
  عند التوحيد.

  
بته كمعاملة حقوق المساهمين. في حال فقدت المجموعة السيطرة    ركة تابعة، دون فقدان السيطرة يتم محاس التغير في حصة الملكية في ش

  على شركة تابعة، فإنها ستقوم:
  اإلعتراف بأصول (متضمنةً الشهرة) وإلتزامات الشركة التابعة؛بإلغاء 
 بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛ 
 بإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين؛ 
  المستلم؛اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي 
 اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛ 
 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ 
  إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح غير الموزعة، حسب

 حال قامت المجموعة مباشرةً بالتصرف باألصول أو االلتزامات ذات الصلة. االقتضاء، كما سيكون مطلوباً في
  

  
  المعامالت مع الحصص غير الُمسيِطرة    ٢-٢-٢

تريات من الحقوق غير    بة للمش اهمي المجموعة. وبالنس يطرة كمعامالت مع مس تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المس
يطرة، يتم تسجيل الفرق بين أي س لة التي تمت حيازتها للقيمة الدفترية لصافي أصول شركة تابعة في المس ة ذات الص عر مدفوع والحص

  حقوق المساهمين.  كما يتم تسجيل أرباح أو خسائر استبعادات الحقوق غير المسيطرة في حقوق المساهمين. 
  

ص محتفظ به   ة حص اس أي ة أي تحكم أو نفوذ مهم، تتم إعادة قي د للمجموع ا ال يع دم ا في الكيان بقيمها العادلة، مع ادراج التغيير في عن
ارة. القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض احتساب الحصص المحتفظ بها كشركة شقيقة أ  والقيمة الدفترية في الربح أو الخس

ابق اب أية مبالغ أدرجت س افة إلى ذلك، يتم احتس ل مالي الحقاً. باإلض ترك أو أص روع مش امل آخر فيما يتعلق بذلك مش من دخل ش اً ض
ابقاً في دخل  لة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي أدرجت س ول وااللتزامات ذات الص تبعاد األص رة باس الكيان كما لو قامت المجموعة مباش

  شامل آخر تم إعادة تصنيفها كأرباح أو خسائر.
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     ١٣  
  المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  
  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة - ٢
  إستثمار في شركات شقيقة    ٣-٢-٢

ة    ياس اركة في قرارات الس الحية المش أة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. التأثير الهام هو ص قيقة هي منش ركة الش إن الش
  بها، ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر 

  
يطرة المشتركة هي مماثلة لتلك الالزمة لتحديد    إن األمور التي تم إتخاذها في عين اإلعتبار من أجل تحديد التأثير الهام أو الس

قيقة وذل ركاتها الش تثمارات المجموعة في ش بة إس ركات التابعة. يتم محاس يطرة على الش تخدام طريقة حقوق الس ك بإس
  المساهمين.

  
تثمارات في الشركة الشقيقة مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار من    وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االس

تمالك. يتم إدراج  قيقة منذ تاريخ اإلس ركة الش افي موجودات الش ة المجموعة من ص هرة أجل إدراج التغيرات في حص الش
  المتعلقة بالشركة الشقيقة ضمن القيمة الدفترية لإلستثمار، وهي ال يتم إطفاؤها وال يتم إختبارها بشكل فردي إلنخفاض القيمة.

  
ارة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة. يتم إدراج أي تغيير في بنود الدخل الشامل    يعكس بيان الربح أو الخس

آ افة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير تم اآلخر لتلك المنش امل اآلخر للمجموعة. باإلض تثمر بها كجزء من الدخل الش ت المس
تها من أية تغييرات، عندما يكون ذلك قابل  قيقة، تقوم المجموعة بإدراج حص ركة الش اهمي الش رة في حقوق مس إدراجه مباش

تب اهمين. يتم اس ائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين للتطبيق، في بيان التغيرات في حقوق المس ب والخس عاد المكاس
  المجموعة والشركة الشقيقة إلى حد حصة المجموعة في الشركة الشقيقة.

  
ح في بيان الدخل خارج األرباح التشغيلية،    كل واض قيقة بش ركة الش ائر الش ة المجموعة من أرباح أو خس يظهر مجموع حص

  خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الشقيقة.ويمثل الربح أو الخسارة بعد 
  

رورة، يتم إجراء تعديالت لجعل    قيقة في ذات فترة إعداد تقرير المجموعة. عند الض ركة الش يتم إعداد البيانات المالية للش
 السياسات المحاسبية تتماشى مع تلك السياسات التي تتبناها المجموعة.

  
د تطبي   ة على بع اض القيم ارة انخف روري إدراج خس ان من الض ا إذا ك دد المجموعة م اهمين، تح ة حقوق المس ق طريق

تثماراتها في شركاتها الشقيقة. في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن االستثمار  اس
هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب إنخفاض القيمة على أنه الفرق  في الشركة الشقيقة قد انخفضت قيمتها. إذا كان هناك مثل

قيقة وقيمها الدفترية، ثم تدرج الخسارة على أنها "حصة من أرباح شركة شقيقة"  ركة الش ترداد من الش بين القيمة القابلة لالس
  في بيان الربح أو الخسارة.

  
لمجموعة بقياس وإدراج أي إستثمار محتفظ به بقيمته العادلة. أي فرق بين عند فقدان التأثير الهام على الشركة الشقيقة، تقوم ا  

تثمار المحتفظ به  تركة والقيمة العادلة لإلس يطرة المش قيقة عند فقدان التأثير الهام أو الس ركة الش ة الدفترية للش القيم
    والمتحصالت من البيع يتم إدراجه في الربح أو الخسارة.

    
  والشهرة إندماج األعمال    ٤-٢-٢

تمالك كإجمالي العوض المقاس بالقيمة العادلة    تمالك. يتم قياس تكلفة اإلس تخدام طريقة اإلس بة إندماج األعمال باس يتم محاس
واء  تراة. تختار المجموعة في كل عملية إندماج س أة المش يطرة في المنش ص غير مس تمالك ومبلغ أي حص في تاريخ اإلس

يطرة في ال ص غير المس ول القابلة للتحديد قياس الحص افي األص بية من ص ة تناس تراة بالقيمة العادلة أو بحص أة المش منش
  للمنشأة المشتراة. يتم قيد التكاليف المتعلقة باإلستمالك كمصروف عند تكبدها وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية.

  
تملك المجموعة أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية الم   بة وفقاً عندما تس مية المناس نيف والتس مونة للتص ض

مل فصل المشتقات المتضمنة  تمالك. وهذا يش للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف المعنية كما في تاريخ اإلس
  عن العقود األساسية من قبل المنشأة المشتراة.

  
ة   ابقاً بالقيمة العادلة  في حال يتم تحقيق إندماج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس أي حص حقوق ملكيتها المحتفظ بها س

ارة. ومن ثم فيتم أخذها في عين اإلعتبار في تحديد  ارة ناتجة في الربح أو الخس تمالك ويتم إدراج أي ربح أو خس بتاريخ اإلس
  الشهرة.

  
يتم إدراجه بالقيمة العادلة في    ترية س أة المش يتم تحويله من قبل المنش تمالك. العوض إن أي عوض محتمل س تاريخ اإلس

بة الدولي  من نطاق معيار المحاس ل أو إلتزام وهو أداة مالية ض نف كأص األدوات المالية: االعتراف  ٣٩المحتمل المص
ارة أو كتغير في  واء في إما الربح أو الخس ه بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة يتم إدراجها س والقياس، يتم قياس

ا بة الدولي الدخل الش من نطاق معيار المحاس ه وفقاً لمعايير ٣٩مل اآلخر. في حال العوض المحتمل ليس ض ، فيتم قياس
ه ويتم محاسبة التسوية الالحقة  نيفه كحقوق ملكية ال يعاد قياس بة. العوض المحتمل الذي يتم تص التقارير المالية الدولية المناس

  ضمن حقوق المساهمين.
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  ١٤  

  البيانات المالية الموحدة المرحليةإيضاحات حول 
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢
  

  تابع)(إندماج األعمال والشهرة    ٤-٢-٢
  

يطرة،    ص غير المس هرة مبدئياً بالتكلفة، كونها تمثل الزيادة في مجموع العوض المحول والمبلغ المدرج للحص يتم قياس الش
ابقاً، على صافي األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة. في حال القيمة العادلة وأي حصص  محتفظ بها س

لصافي األصول المستملكة تتجاوز مجموع العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم، سواء قد حددت بشكل صحيح كافة 
ول المستملكة وجميع المطلوبات المضمونة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إدراجها في  األص

تملكة على مجموع  ول المس افي األص تمالك. في حال عملية إعادة التقييم ال تزال تنتج زيادة القيمة العادلة لص تاريخ اإلس
  العوض المحول، بعد ذلك يتم إدراج المكسب في الربح أو الخسارة.

  
ائر انخفاض قيمة متراكمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، بعد االعتراف المبدئ   اً أي خس هرة بالتكلفة ناقص ي، يتم قياس الش

بة من إندماج األعمال، من تاريخ اإلستمالك، يتم تخصيصها لكل من وحدات توليد النقد للمجموعة التي يتوقع  هرة المكتس الش
واء الموجودات أو  رف النظر س تفيد من اإلندماج، بص ها لتلك أن تس يص تراة يتم تخص اة المش المطلوبات األخرى للمنش

  الوحدات.
  

هرة المرتبطة بالعملية    تبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة، فإن الش هرة إلى وحدة توليد النقد وتم إس يص الش حيث تم تخص
ة المستبعدة من اإلستبعاد. يتم قياس الشهر المستبعدة يتم إدراجها بالقيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة

  في هذه الظروف على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة وجزء من وحدة توليد النقد المحتفظ بها.
  
  لقطاعية التقارير ا  ٣-٢

ة التي من خاللها قد يحقق    اري ة التج ط ارس األنش ذي يم ان؛ ال ات الكي د مكون غيلي هو أح اع التش إيرادات ويتكبد إن القط
مصروفات، بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى بذات الكيان، والتي يقوم المسؤول 
ص الى  أن الموارد التي تخص غيلها بانتظام التخاذ قرارات بش غيل في الكيان بفحص نتائج تش ي عن قرارات التش الرئيس

بية للقطاعات التي يتم القطاع وتقييم األداء الخاص  ات المحاس ياس ل معلومات مالية عنه. الس كل منفص به؛ كما تتوفر له بش
بية للمجموعة المبينة في اإليضاح   ياسات المحاس . إن تحديد القطاعات والتقارير مبينة في ٢عمل تقارير عنها، هي نفس الس

  .٦اإليضاح 
  

  إيرادات الخدمات   ٤-٢
د    ائ ل اإليرادات في الع ابت والنظام العالمي للهاتف النقال واإلنترنت والتليكس والبرقيات وتأجير المعدات تتمث اتف الث من اله

طة االعتيادية للمجموعة.  من األنش االت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ض ئة عن بيع معدات االتص والمبالغ الناش
ة والنظام العالمي للهاتف النق ابت افي بعد إن إيرادات الخطوط الث ال وخدمات اإلنترنت يتم إدراجها  عند تقديم الخدمة وبالص

  الخصومات والتخفيضات المسموح بها.
  

  ترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أساس نسبة الوقت المستغرق والتركيب الفعلي لمعدات االتصاالت على التوالي.  
  

تخدام الفعلي للهاتف العمومي تدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات    تنادا إلى االس بقاً كإيرادات اس المدفوعة مس
  والبطاقات المدفوعة مسبقاً المباعة.

                            
  وتحتسب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المستخدم من الهواتف العمومية  والبطاقات المدفوعة مقدما كإيرادات مؤجلة.  

  
اريف الر   درج إيرادات ومص تراكات البث  التلفزيوني عبر الكابالت ت ة الخدمات، وتدرج إيرادات اش أدي د ت بط البيني عن

  واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.
  

د أو كجزء من عرض ترويجي.    دي د ج د توقيع عق ادة عن ة وتعرض على العمالء ع تمنح حوافز إلى العمالء بطرق مختلف
ذه الح دم ه ا تق دم يل الخدمة للعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل حالي، يتم تأجيل اإليراد الذي وعن د توص وافز عن

ة العادلة للحافز والمتعلق بالمنتجات الترويحية األخرى المقدمة إلى العميل كجزء من نفس الترتيبات ويتم إدراجها  ل القيم يمث
  ز.طبقا ألداء المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحاف

  
مل أكثر من منتج ترويجي واحد، يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل منتج اعتمادا على    في حالة ترتيبات اإليرادات التي تش

عار التي يتم  ر الفردية اعتمادا على األس كل عام القيمة العادلة للعناص ر منفرد. وتحدد المجموعة بش القيمة العادلة لكل عنص
  على حدة.بها البيع عادة لكل منتج 

  
  يتم محاسبة إيرادات توزيعات األرباح حينما يتقرر الحق في إستالمها.  
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    ١٥ 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  اإليجارات     ٥-٢

ناءا على كبيرة إلى المستأجر، بيتم تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية عندما يتم تحويل كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة     
  شروط عقد اإليجار. في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية.

  المجموعة كمؤجر  
تخدام الغير قابل لإللغاء   نفة كإيجار تمويلي في وقت  يتم إدراج اإليراد  الناتج عن منح حق اإلس على الكابالت البحرية المص

ليم و تخدام غير قابل لإللغاء بقيمة صافي إستثمارات المجموعة في اإليجارات. التس موافقة العميل. ويتم إدراج تكلفة حق اإلس
تثمارات  افي اس تأجرين بموجب االيجارات التمويلية االخرى  كذمم مدينة بقيمة ص تحقة من المس جيل المبالغ المس يتم تس

بية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على المجموعة في اإليجارات. يتم توزيع إيرادات ال تأجير التمويلي على الفترات المحاس
  صافي استثمار المجموعة القائم في مجال التأجير.

  
  اإليرادات من بيع طاقة اإلرسال للكابالت األرضية والبحرية يتم إدراجها على أساس مبدأ القسط الثابت خالل فترة العقد.  
إدراجها بإستخدام طريقة القسط الثابت على الفترة الزمنية لإليجار المعني. ويتم إضافة التكاليف  إيرادات التأجير التشغيلي يتم  

ل المؤجر  غيلي إلى القيمة الدفترية لألص رة المتكبدة في التفاوض وإجراء الترتيبات المتعلقة بالتأجير التش المبدئية المباش
  ر.وتدرج على اساس مبدأ القسط الثابت خالل فترة التأجي

  
  المجموعة كمستأجر

ط الثابت خالل فترة التأجير المعني .    غيلي إلى قائمة الدخل بمبدا القس تحقة بموجب التأجير التش يتم تحميل مبالغ اإليجار المس
تلمة كحوافز للدخول في تأجير تشغيلي يتم توزيعها أيضا على أساس القسط الثابت على مدة  تالم والمس تحقة لالس المنافع المس

  التأجير.
              

  إيرادات / تكاليف التمويل  ٦-٢
اب    تخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي. إن معدل الفائدة الحقيقي هي طريقة إلحتس روفات الفوائد باس يتم إدراج إيرادات ومص

روف الفوائد على مدى الفترة المتعلقة. إن معدل الفائدة الحقيق يص مص لمعدل الذي ي هو االتكلفة المطفأة إللتزام مالي وتخص
  يتم بموجبه خصم المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية بصورة صحيحة من خالل العمر المتوقع لإلقتراضات.  

    
  رسوم التحصيل والتوزيع     ٧-٢

يل  الديون ووكالء بيع البطاقات    م وتحص تحقة الدفع الى وكالء خص وم المس يل والتوزيع على الرس وم التحص تمل رس تش
لمدفوعة القيمة مسبقاً. تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء خصم الديون بتاريخ التنازل عن الذمم المدينة. تحتسب الرسوم ا

تحقة الدفع لوكالء البيع بتاريخ بيع البطاقات  وم المس ب الرس يل الفواتير. تحتس يل عند تحص تحقة الدفع لوكالء التحص المس
  للوكالء. 

  
  األجنبيةعمالت ال  ٨-٢

  
  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. )١(
  
ائدة في   )  ٢( رف الس عار الص جلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألس ول وااللتزامات النقدية المس يتم تحويل األص

ائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بالريال العُماني في بداية تاريخ التقرير.  أرباح أو خس
عر  ائدة الفعال والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بس دل الف ا بمع ويته الفترة والتي تتم تس

رف العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من  الصرف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر ص
ول وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل  ائدة في نهاية العام لألص رف الس تحويل العمالت بمعدالت الص

  ت نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.الشامل، باستثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل شامل آخر كأدوات تغطية تدفقا
  
عر   )  ٣( ها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بس ول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياس يتم تحويل األص

ول وااللتزامات غير ا ئة من تحويل األص رف في تاريخ تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناش  لنقدية مثل حقوقالص
ارة القيمة  ارة كجزء من ربح أو خس ائر في الربح أو الخس اهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس المس

  العادلة.  تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر.
  
ائدة في تاريخ عند التوحيد، يتم تحو  )٤( رف الس عار الص يل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني بأس

عار  ائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إدراج فروق أس رف الس عار الص بيان المركز المالي وبنود بيان الدخل يتم تحويلها بأس
رف الناتجة عن التحويل ألجل التوحيد في اإليرادات  هرة ناتجة عن اقتناء عملية أجنبية وأية الص املة األخرى. إن أي ش الش

ا كموجودات  املته تحواذ يتم مع ة االس ة عن عملي اتج ات الن ة للموجودات والمطلوب دفتري ة للقيم ال ادل ة الع ديالت القيم تع
  ومطلوبات العمليات األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال.

  
ركة أجنبية، وإثبات الم   اهمين المتعلق بتلك العملية األجنبية يدرج عند بيع ش بلغ المتراكم المؤجل المعترف به في حقوق المس

ارة في مصروفات التشغيل األخرى أو اإليرادات التشغيلية األخرى. يجوز للمجموعة بيع أو جزئيا أو كلياً  في الربح أو الخس
  رأس المال أو التخلي عن كل ، أو جزء من تلك الشركة.مساهمتها في العملية األجنبية من خالل البيع والتصفية، وسداد 
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١٦  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

  الممتلكات واآلالت والمعدات      ٩-٢
جدت. القيمة  المحددة إن ويتم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم و خسائر انخفاض   

به عنها  بة والتى يتم المحاس روفات المتكبدة إلحالل أحد مكونات بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المحتس ملة المص يتم رس
ي والعمرة الشاملة. يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من  كل منفصل، متضمنة مصروفات الفحص الرئيس بش

ا كل موثوق. يتم إدراج المنافع االقتص ها بش تقبلية المتمثلة في بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ويمكن قياس دية المس
  قائمة الدخل  كمصروف عند تكبدها.كل المصروفات االخرى ب

  
ار اإلنتاجية المتوقعة    اوية على مدى األعمـ اط متسـ ـ طب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على أقس لألصول ، يتم ش

  األعمار اإلنتاجية المقدرة هي :
  سنوات

 
 مباني ٢٠-٣
٣٠-٣  كابالت ومعدات إرسال 
٢٠-٢   مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة 
٥-١  هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
١٤-٥  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
٥-٣  أثاث ومعدات مكتبية 
٥-٣  سيارات ومعدات 

  
  مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئماً، بتاريخ كل تقرير.تتم   
  را  لعمرها اإلنتاجي غير المحدد.ال يتم استهالك األرض بالملكية الحرة نظ  

  
تهالكها على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع   ول المحتفظ بها بموجب اإليجار التمويلي يتم اس اس األص  لها وذلك على نفس اس

  االصول المملوكة أو وفقا لشروط اإليجار المعني أيهما اقل.
  

ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الى ان يتم تحويلها إلى األصول الثابتة عندما تصبح األصول جاهزة لالستخدام.   
ل أكبر من القيمة المقدر ا ل ،عند ذلك يتم تخفيض قيمها فورا الى عندما تكون القيمة الدفترية لألص تردادها عن ذلك األص س

  القيمة المتوقع استردادها .
  

تبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات وفقاً لقيمها الدفترية وتؤخذ في اإلعتبار   ائر إس حديد األرباح عند ت يتم تحديد أرباح وخس
  قبل الضرائب.

  
  الموجودات غير الملموسة  ١٠-٢

ة الموجودات    ها عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير الملموس ل يتم قياس كل منفص ة المقتناة بش غير الملموس
اء. عقب اإلثبات المبدئي، تدرج الموجودات غير  اريخ اإلقتن ا في ت ة كم ادل ة الع ال هي القيم اج األعم دم ة إن اة من عملي المقتن

اً أي إطفاء متراك ة بالتكلفة ناقص ة المتولدة داخلياً، الملموس ائر متراكمة إلنخفاض القيمة. الموجودات غير الملموس م وأية خس
ارة في فترة تكبد  روفات المتعلقة يتم إدراجها في الربح أو الخس ملتها والمص ملة، ال يتم رس تثناء تكاليف التطوير المرس بإس

  المصروف.
  

  ى أنها محددة أو غير محددة.يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة عل  
  

ادية ويتم تقدير إنخفاض    ة بأعمار إنتاجية محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتص الموجودات غير الملموس
اء  ة اإلطف اء وطريق ا. فترة اإلطف ة يجوز أن تنخفض قيمته أن الموجودات غير الملموس ل ب اك دلي د هن ا يوج ة حينم القيم

نة مالية. التغيرات في األعمار للموجودات غ ة بأعمار إنتاجية محددة يتم مراجعتهما على األقل في نهاية كل س ير الملموس
اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل يتم محاسبتها بتغيير فترة أو 

باً، ويتم روف اإلطفاء على الموجودات غير  طريقة اإلطفاء، كما هو مناس بية. مص معاملتها كتغييرات في التقديرات المحاس
  الملموسة باألعمار المحدودة يتم إدراجها في بيان الدخل في فئة المصروف المتمشي مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

  
ة بأعمار إنتاجية غير محددة يتم إختبارها إلنخفاض ا   توى وحدة الموجودات غير الملموس نوياً إما فردياً أو على مس لقيمة س

ة بأعمار  ة ال يتم إطفاؤها. األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموس التوليد النقدي. إن مثل تلك الموجودات غير الملموس
تمر قائماً. في حال ليس قائم واء أن تقييم األعمار غير المحددة يس نوياً لتحديد س غيير في اً، فإن التغير محددة يتم مراجعتها س

  تقييم األعمار اإلنتاجية من غير محددة إلى محددة يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.
  

تبعاد    الت اإلس افي متحص ها كالفرق بين ص ل غير الملموس يتم قياس ئة من إلغاء اإلعتراف باألص ائر الناش األرباح أو الخس
  والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل. 
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١٧  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  (يتبع) الموجودات غير الملموسة  ١٠-٢

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

  
  سنة ٢٥الى  ٤  التراخيص

  سنوات ١٠ حقوق الطبع واإلختراع
  سنوات ٥الى  ٣من   البرامج

  
                        عقاريةاستثمارات   ١١-٢

  
ول على إيرادات إيجارات و/ أو تحقيق  أرباح    ارات العقارية، وهي عقارات محتفظ بها لغرض الحص تثم االس

تثمارات  افا إليها تكاليف المعاملة ، وبعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس االس ها مبدئيا بالتكلفة مض مالية ، يتم قياس رأس
تثمار العقاري  العقارية بالقيمة العادلة، ويتم ائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالس إدراج األرباح والخس

  بقائمة الدخل عن الفترة التي تنشأ فيها.
  

بح قيمته العادلة    من الممتلكات واآلالت والمعدات، تص نيفه ض تخدام العقار بحيث يتم إعادة تص عندما يتغير اس
  بتاريخ إعادة التصنيف هي التكلفة للمحاسبة الالحقة. 

  
  المخزون  ١٢-٢

  
افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وتحدد التكلف   عر التكلفة أوص ى أساس الوارد أوالً ة عليتم تقييم المخزون وفقاً لس

من المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين، إن القيمة الصافية  صادر أوالً وتتض
ياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة البيعية.  عار التي يمكن عندها بيع المخزون في س القابلة للتحقق هي ألس

  يكون ضروريا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف. يتم تكوين مخصص عندما
  

  األدوات المالية  ١٣-٢
   

 االدوات المالية غير المشتقة  )أ(
  

منة    ول المالية االخرى (متض أتها. وتدرج كافة االص تدرج المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاريخ نش
نفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا ول المص ارة) مبدئيا بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه االص لخس
  المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية . 

  
  يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي (أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابه) في الحاالت التالية:  

  

 .حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتهت  
  قامت المجموعة بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية

 المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير من خالل"، وإما
 قد قامت المجموعة بتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات، أو -
المجموعة بتحويل كما لم تحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول، ولكن قامت بتحويل لم تقم  -

  الرقابة والسيطرة على األصول.
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١٨  
                                        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  (يتبع) الماليةاألدوات   ١٣-٢

   
 االدوات المالية غير المشتقة  )أ(

ل أو أبرمت ترتيب "تمرير من    ول على التدفقات النقدية من األص حينما تكون المجموعة قد قامت بتحويل حقوقها في الحص
ول، كما لم تقم بتحويل الرقابة يطرة و خالل"، ولم تقم بتحويل كما لم تحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األص الس

تمرة في األصول. في هذه الحالة، فإن المجموعة تدرج  ول إلى مدى مشاركة المجموعة المس ول، يتم إدراج األص على األص
اس يعكس الحقوق وااللتزامات التي قد  ل المحول واإللتزام المرتبط على أس اً اإللتزامات المرتبطة. يتم قياس األص أيض

مان على الموجودات المحولة، بالقيمة األقل بين إحتفظت المجموعة بها. يتم قياس ال كل ض تمرة التي تأخذ ش اركة المس مش
  القيمة الدفترية األصلية لألصل والحد األقصى لمقدار العوض الذي يمكن أن يتطلب من المجموعة سداده.

  
ة بقائمة المركز المالي فقط    افي  قيمها المعروض ول واإللتزامات المالية بص ة األص رط ان يكون لدى تتم مقاص و بش

داد بصافي القيمة او بيع األصل وسداد اإللتزام في الوقت  ة المبالغ وتكون لديها النية في الس المجموعة حق قانوني في مقاص
  ذاته. 

  
  تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة  وفقا لألنواع التالية  :  

  
  خسارةأصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

  
نفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند اإلعتراف المبدئي.    الموجودات المالية والمطلوبات المالية المص

تيفاء المعايير  ارة عند االعتراف األولي عندما يتم اس يجوز أن تعين اإلدارة فقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس
  م تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة:التالية، ويت

  
أ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو  - قة التي قد تنش نيف يلغي أو يخفف كثيرا من المعالجة غير المتناس إن التص

 االعتراف باألرباح أو الخسائر عليهم على أساس مختلف.
 

ة  - الي ة من موجودات م ات هي جزء من مجموع ومطلوبات مالية أو كليهما، التي تدار وأداؤها يتم الموجودات والمطلوب
 تقييمه على أساس القيمة العادلة، وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية االستثمار.

  
كل جوهري التدفقات النقدية التي من  - منية، التي تعدل بش تقات الض تحتوي األداة المالية على واحد أو أكثر من المش

 مطلوبة من قبل العقد.شأنها بخالف ذلك تكون 
  

ارة في بيان المركز المالي بالقيمة    جيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس يتم تس
مة يالعادلة. يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية بالق

روفات الفوائد، على  تحق الفوائد المحققة أو المتكبدة في إيرادات الفوائد أو مص ارة. تس العادلة من خالل الربح أو الخس
غيل األخرى  جيل إيرادات توزيعات األرباح في إيرادات التش عر الفائدة الفعلي، في حين يتم تس تخدام س التوالي، وذلك باس

  عندما يتقرر الحق في الدفع.
 

  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
االستثمارات ذات دفعات ثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق محددة ويكون لدى المجموعة رغبة إيجابية والمقدرة  على االحتفاظ 

ق ابها حتى االستحقاق، يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق. يتم إدراج االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحق
بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الحقيقي بعد خصم أى خسائر انخفاض القيمة مع إدراج اإليرادات بطريقة العائد الفعلي. 

  وتشتمل االصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون االوراق المالية.
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١٩  
  المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
   (يتبع) األدوات المالية  ١٣- ٢
 (يتبع) االدوات المالية غير المشتقة  )أ(

  القروض والذمم المدينة 
إن القروض والذمم المدينة هي أصول مالية ذات دفعات ثابتة او محددة والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط. ومثل تلك 

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

  حكم النقد والذمم التجارية  والذمم المدينة االخرى.تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في 
  
  النقد و ما في حكم النقد   

يشتمل النقد وما في حكم النقد على األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 
العادلة يتم استخدامها من قبل  المجموعة إلدارة  الحيازة والتي هي ليست معرضة لمخاطر هامة ناتجة عن التغير في  القيمة

 التزاماتها قصيرة االجل.
  

  األصول المالية المحتفظ بها للبيع
االستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. استثمارات األسهم المصنفة على أنها متاحة للبيع هي تلك التي ال 

لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقصد بسندات الدين في هذه الفئة التي تصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو با
  سيحتفظ بها لفترة غير محددة من الزمن ويمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.

 القيمة العادلة.بعد القياس المبدئي، يتم الحقاً قياس اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع ب
يتم إدراج األرباح والخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين (اإليرادات الشاملة األخرى) في التغير في القيمة 
العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. عندما يتم بيع اإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق إدراجها ضمن حقوق 

إدراجها في بيان الدخل ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى. إيرادات الفوائد أثناء تملك اإلستثمارات المالية المساهمين يتم 
المتاحة للبيع يتم إدراجها كإيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. توزيعات األرباح المحققة أثناء تملك اإلستثمارات 

بيان الدخل كإيرادات التشغيل األخرى عندما يتقرر حق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض  المالية المتاحة للبيع يتم إدراجها في
قيمة هذه االستثمارات يتم إدراجها في بيان الدخل ضمن انخفاض قيمة االستثمارات وإزالتها من التغير في القيمة العادلة 

 لالستثمارات المتاحة للبيع.
  
  االلتزامات المالية غير المشتقة (ب) 

  
  االقتراضات

تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي حصيلة إصدارها (القيمة العادلة للسعر المستلم) ناقصاً تكاليف المعاملة 
مة اإلسترداد المعاملة وقيالمتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصاً تكاليف 

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

  
يتم ادراج االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للمجموعة أم لم 

  لمطفأة.تصدر ، بالتكلفة ا
   
تدرج االدوات المالية المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد االشتقاق ويعاد قياسها الحقاً بقيمها العادلة في تاريخ 
كل تقرير. وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل الموحد المرحلي فورا إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة وبالفعل 

  داة تحوط ، في هذه الحالة ،  فإن وقت إدراجها في بيان الدخل  يعتمد على طبيعة عالقة التحوط.كأ
  

 ١٢تعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو التزام غير متداول إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية لألداة تزيد عن   
  شهراً. ١٢خالل شهراً وليس من المتوقع أن يتم إدراجها أو بيعها 

    
  محاسبة التحوط 

    
عند بداية عالقة التحوط  يقوم الكيان  بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط واالمور التي يتم تحويطها مع أهداف إدارة المخاطر 

لمجموعة ا وإستراتيجيتها للقيام بعدة تعامالت تحوط، باإلضافة إلى ذلك وعند بداية التحوط على أساس مبدأ االستمرار ، تقوم
بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة التحوط تكون ذات فعالية كبيرة في مقابلة التغيرات في التدفق النقدي 

 لالمور التي يتم تحويطها.
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  ٢٠              إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

  (يتبع) األدوات المالية  ١٣-٢
  

  االدوات المالية المشتقة   (ج) 
  

الجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لمقايضة سعر الفائدة والمخصص والذي يصلح كأداة تحوط  للتدفق النقدي ، فإنه  
  ل . بيان الدخيتم تأجيله في حقوق المساهمين. األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعّال يتم إدراجها مباشرة في 

  
إن المبالغ المؤجلة في حقوق المساهمين يتم إعادة إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة  في الفترات التي يتم فيها إدراج البنود 

  التي يتم تحويطها في بيان الدخل .
  

التحوط أو بيعها أو إنهاؤها او  يتم إيقاف المحاسبة بمبدأ التحوط عند قيام المجموعة بفسخ عالقة التحوط أو انتهاء مدة أدوات
ممارستها أو إذا لم تعد تستوف مبادئ محاسبة التحوط. أي أرباح أو خسائر متراكمة ومؤجلة في حقوق الملكية في ذلك الوقت 
  تبقى في حقوق المساهمين ويتم إدراجها عندما يتم في النهاية إدراج عملية التنبؤ في الربح أو الخسارة. في حالة أن عملية
التنبؤ لم تعد متوقعة الحدوث ، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية  التي كانت مدرجة في حقوق الملكية يتم إدراجها فوراً في 

  بيان الدخل .
  
  

  والعمليات المتوقفةالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع    ١٤-٢
ستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها الدفترية تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات اإل

بشكل رئيسي من خالل بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. يتم قياس هذه الموجودات غير المتداولة ومجموعات اإلستبعاد 
  يف البيع.المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة األقل بين قيمها الدفترية والقيمة العادلة ناقصاً تكال

 
تعتبر معايير التصنيف كمحتفظ بها للبيع على أنها قد تم إستيفاؤها فقط عندما يكون من المحتمل جدا البيع واألصول أو مجموعة 
اإلستبعاد متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع، الذي ينبغي توقعه أن يكون مؤهالً لإلدراج كبيع 

  خالل سنة واحدة من تاريخ إعادة التصنيف.مكتمل 
 

ال يتم إستهالك أو إطفاء الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة عند تصنيفها كمحتفظ بها للبيع. يتم عرض 
  الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي.

 
مجموعة التصرف كعمليات متوقفة إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي كان إما قد تم إستبعاده، أو قد تم تصنيفه كمحتفظ تؤهل 

 به للبيع، و:
 يمثل خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات؛ •
 العمليات أو؛هو جزء من خطة منسقة واحدة إلستبعاد خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من  •
 هو شركة تابعة تم تملكها حصرياً وذلك بهدف إعادة بيعها. •
 

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات 
 المتوقفة في بيان الدخل الشامل.

  
. تشمل جميع اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية مبالغ العمليات المستمرة، ٥يتم تقديم إفصاحات إضافية في اإليضاح 

  ما لم يذكر غير ذلك.
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٢١  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

 

  انخفاض قيمة األصول    ١٥-٢
  

 األصول غير المالية  )أ(
  

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

لسوق استخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة المخصوم والذي يعكس التقييم الراهن لالتدفقات النقدية المستقبلية على قيمته الحالية ب
  للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر األصل  المحددة.

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

خسائر. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير المستخدم لتحديد القيمة التي يمكن أو إذا لم تعد هناك 
استردادها. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان 

  ذا لم تدرج خسائر انخفاض القيمة.يمكن تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إ
  

  األصول المالية  )ب(
  

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

الى االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث او اكثر قد طرأ بعد االدراج المبدئي لألصل، وان  حدوث تلك الخسارة  كان له تأثير، 
  على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  لألصل بشكل يمكن تقديره.

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

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

   
  عد منافع التقا   ١٦-٢

يتم إستحقاق منافع نهاية الخدمة طبقا لشروط التوظيف الخاصة بموظفي المجموعة في سلطنة عمان في تاريخ كل تقرير مع 
مراعاة متطلبات قانون العمل العماني. يتم إدراج إستحقاقات الموظفين لإلجازة السنوية وتذاكر الطيران عندما تستحق 

ات المقدرة الناشئة كنتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم للموظفين ويتم تكوين مستحقات لإللتزام
إدراج هذه المستحقات ضمن اإللتزامات المتداولة. بينما يتم إدراج تلك المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة ضمن اإللتزامات غير 

 .المتداولة
 

والتأمين ضد مخاطر العمل، بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقاً لقانون  إن المساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة
  م، يتم إدراجها كمصروف بقائمة الدخل عند تكبدها.١٩٩١التأمينات االجتماعية لسنة 

  
يتم  .تدير الشركة التابع للمجموعة خطة مكافأة المنافع المحددة غير الممولة لجميع الموظفين الدائمين وفقا لسياسة المجموعة

تكوين المخصصات الواردة في البيانات المالية لتغطية االلتزامات على أساس التقييم االكتواري الذي يتم إجراؤه سنويا وفقا 
 لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

  
 كافة األرباح والخسائر األكتوارية يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر عند حدوثها. 

  
  ختياري للخدمةمنافع اإلنهاء اال  ١٧-٢

إن منافع اإلنهاء االختياري للخدمة يتم ادراجها كمصروف عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح و دون احتمال واقعي   
لإلنسحاب من الخطة الرسمية المفصلة إما النهاء الخدمة  قبل تاريخ التقاعد الطبيعي، أو تقديم منافع النهاء الخدمة كنتيجة 

إن منافع إنهاء الخدمة لتقليل العمالة بشكل طوعي يتم إدراجها كمصروفات  .الختياري لتقليل العمالةلعرض تشجيعي بالتقاعد ا
  .إذا كان من المحتمل أن يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن تقدير عدد الذين سيقبلوا بذلك بصفة موثوق فيها
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٢٢  
  المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  المخصصات     ١٨-٢

  
يتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية من قبل المجموعة (قانونية أو استداللية) ناتجة عن حدث سابق، والتي من  

د المخصصات م تحديالمحتمل أن تتطلب من المجموعة تسوية تلك االلتزامات، كما يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. يت
بالخصم من  التدفقات النقدية المستقبلية  المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والتي تعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود 

  والمخاطر المحددة لهذا االلتزام.
  
  الضريبة   ١٩-٢

بية للضرائب وفقاً للتشريعات الضرييشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص 
  المعمول بها في البلدان التي تعمل فيها المجموعة.

  
تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام باستخدام معدالت الضريبة 

  على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.   المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت
  

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

  
 ية لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفتريةتحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العموم

لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند إحتساب مبلغ الضريبة المؤجلة 
تي سيتم و العلى النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أ

  تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير. 
  

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

   
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   ٢٠-٢

وتعديالته و متطلبات  ١٩٧٤يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية لعام 
  الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. بالنسبة للشركات التابعة، فيتم احتسابها وفقاً للقوانين والتشريعات المعنية.

  
  توزيعات األرباح    ٢١-٢

يتبنى مجلس اإلدارة سياسة توزيع أرباح حذرة والتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المطبقة في سلطنة عمان. يتم توزيع األرباح 
وفقاً للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين. يتم إدراج توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كإلتزام في 

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

  برنامج الوالء     ٢٢-٢
تقوم المجموعة بتقديم برنامج والء العمالء، حيث يتم منح عمالء القروض ("نقاط") على أساس استخدام المنتجات والخدمات، 

د قيمة النقاط المتراكمة عبر وسائل محددة. القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق فيما يتعلق يعطي للعمالء الحق في استردا
بالبيع األولي يتم تخصيصها بين النقاط ومكونات البيع األخرى. يقدر المبلغ المخصص للنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق 

للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة. تقدر القيمة العادلة للحق  في إستردادها بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو
في اإلسترداد على أساس قيمة الخصم، بعد تعديله ليؤخذ في االعتبار معدل المصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص 

ذه النقاط وقد أوفت المجموعة بالتزاماتها للنقاط ويدرج ضمن اإليرادات المؤجلة. يتم إثبات اإليرادات عندما يتم إسترداد ه
  تجاه العمالء. يتم أيضاً اإلفراج عن اإليرادات المؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أنه سيتم استبدال النقاط. 
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    ٢٣  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

  أتاوة     ٢٣-٢
  

 تستحق األتاوة الدفع إلى هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس االستحقاق.
  
  قياس القيمه العادله  ٢٤-٢

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

ويكون ذلك في تاريخ قياس القيمة العادلة وفي ظل وجود األصل  أو في غيابه، و بموجب إعتيادية بين المتعاملين بالسوق، 
أفضل الشروط السوقية التي تستطيع المجموعة الحصول عليها في هذا التاريخ. والقيمة العادلة لإللتزام تعكس  مخاطر عدم 

  الوفاء المتعلقة باإللتزام .
  
عندما يكون متاحا، تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أي أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نشط للتعامل باالدوات  

المماثلة. و يعتبر السوق بأنه سوق نشط في حالة أن التعامالت بشأن األصل أو اإللتزام تتم بمعدالت كافية و بحجم تعامل كافي 
  ى معلومات عن األسعار بشكل مستمر ودائم. بحيث يسهل الحصول عل

 
وفي حالة تعذر الحصول على سعر مدرج في سوق نشط ، فعندها تلجأ المجموعة إلى تقنيات التقييم و التي تعظم إستخدام 

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

  
إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد اليها بشأن تحديد القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلدراج المبدئي ، تكون عادة سعر المعاملة  

فوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن القيمة العادلة المحددة عند االدراج ، و يقصد بذلك القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المد
المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القيمة العادلة ال يعكسها بشكل دقيق السعر المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل 

من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس  أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب التقييم الذي يستند إلى معلومات مستمدة
 .االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل قيمها فيما بعد لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة

ال تاجي  لألداة و في أي حو يتبع ذلك ، إدراج السعر(الفرق) في قائمة الدخل إستنادا إلى تقييم مناسب على مدى العمر االن
  من االحوال فلن يتم تأخير التقييم بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة.

  
  إدارة المخاطر المالية      - ٣

                                                                         
مركز المالي تشتمل على االستثمارات والنقد و ما في حكم النقد والذمم المدينة والذمم الدائنة األدوات المالية المدرجة في قائمة ال
  والقروض واألدوات المالية المشتقة.

  
  عوامل المخاطر المالية  ١- ٣
  

  نظرة عامة
س بالمجموعة. ولقد أنشأ مجل تقع على مجلس اإلدارة المسئولية اإلجمالية المتمثلة في تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر

اإلدارة لجنة تنفيذية مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتقوم اللجنة برفع تقارير عن أنشطتها بانتظام 
التنفيذية  للجنةإلى مجلس اإلدارة. يقوم فريق اإلدارة بتطوير أساليب لمراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ويرفع تقاريره إلى ا

  والتي ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
  

إن سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ترتكز على تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة من أجل وضع حدود مالئمة 
 عة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكلللمخاطر والسيطرة عليها وكذلك لمراقبة المخاطر والتقيد بالحدود التي تم وضعها. تتم مراج

  دوري بحيث تعكس التغيرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
  

إن لجنة التدقيق بالمجموعة تشرف على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتراجع مدى 
طر التي تواجه المجموعة. إن لجنة التدقيق بالمجموعة يتم مساندتها في دورها كفاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخا

اإلشرافي من خالل التدقيق الداخلي. يتولى قسم التدقيق الداخلي أعمال المراجعة الدورية وألغراض خاصة إلختبار مدى االلتزام 
 دقيق.   بإجراءات وضوابط إدارة المخاطر، ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة الت
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٢٤  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

      (يتبع) إدارة المخاطر المالية- ٣
  (يتبع) عوامل المخاطر المالية١- ٣

  
  (يتبع) نظرة عامة

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

                                                                                               
   مخاطر اإلئتمان  )١(

مخاطر اإلئتمان هي خطر تعرض المجموعـة لخسائـر ماليـة فـي حالـة إخفـاق عميـل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء 
  بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة لعمالء المجموعة واالستثمارات في أوراق مالية. 

  
  نة األخرى الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدي

  يتأثر تعرض المجموعة بشكل رئيسي لمخاطر اإلئتمان بالخصائص الفردية لكل عميل. 
  

أنشأت المجموعة سياسات وإجراءات إئتمانية والتي تعتبر مالئمة بالنسبة لمقدم الخدمة المرخص وتتناسب مع طبيعة وحجم المستحقات. 
ستحقات وأعمار الديون. ومن اجل مراقبة مخاطر ائتمان العميل، تم تصنيف تم وضع حدود االئتمان للعمالء  بناءا على  مبلغ الم

  العمالء إلى الفئات التالية بناء على خصائصهم االئتمانية: 
 عمالء أفراد ضمن القطاع الخاص 
 عمالء الشركات 
 عمالء القطاع الحكومي 
 مبالغ مستحقة من المشغلين 

  
التجاريين اآلخرين في القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة تنحصر مخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين 

  المشكوك في تحصيلها.
  

أنشأت المجموعة مخصصا لالنخفاض في القيمة  والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم  التجارية المدينة والذمم 
ية لهذه الخسائر تتمثل في مكون  خسارة محدد والذي يتعلق بالتعرضات الفردية ومكونات الخسائر المدينة األخرى. المكونات الرئيس

الجماعية التي انشأت بالنسبة الى مجموعات مشابهة من حيث االصول فيما يتعلق بالخسائر التي وقعت ولم يتم تحديدها بعد . يتم تحديد 
عن احصائيات  السداد  بالنسبة ألصول مالية مشابهه. تفاصيل مخاطر اإلئتمان  مخصص الخسائر الجماعية بناء على بيانات تاريخية

  .٤٠المتعلقة يتم إظهارها في اإليضاح 
  

  االستثمارات 
تحصر المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول فقط ومع الجهات التي تتمتع بتقييم ائتماني جيد. 

ت ائتمانية جيدة وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها. تفاصيل مخاطر اإلئتمان المتعلقة وفي ظل تصنيفا
  .٤٠يتم إظهارها في اإليضاح 
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٢٥  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  
      (يتبع) إدارة المخاطر المالية- ٣
  (يتبع) عوامل المخاطر المالية١- ٣

  
  مخاطر السيولة )٢(

 إن مخاطر السيولة تتمثل في مواجهة المجموعة لمصاعب في الوفاء بارتباطاتها  المتعلقة بإلتزاماتها المالية والتي يتم سدادها نقدا أو
وفاء لل –قدر اإلمكان  –على سيولة كافية  بواسطة أصل مالي آخر. إن منهج المجموعة  في إدارة السيولة يتمثل في ضمان حصولها 

بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها سواء  في ظل ظروف  عادية أو مشدّدة ، دون تكبد خسارة غير مقبولة أو المجازفة باإلساءة 
  الى سمعة المجموعة.

  
يوما، متضمنة  ٦٠التشغيل المحتملة لمدة  وبالمثل، فإن المجموعة تحرص على وجود سيولة كافية  متوفرة لديها  للوفاء بمصاريف

خدمة االلتزامات المالية، وهذا ال يسجل التأثير المحتمل للظروف القاهرة التي ال يمكن توقعها إلى حد كبير مثل: الكوارث الطبيعية، 
  .٤١ا في اإليضاح باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت ائتمانية. تفاصيل مخاطر السيولة المتعلقة يتم إظهاره

  
 

  مخاطر السوق )٣(
إن مخاطر السوق هي مخاطر التغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار األسهم والذي 

ورقابة  سوف يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة استثماراتها في األدوات المالية،  ولذلك فإن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة
  التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، بينما يتم تحقيق اكبر عائد.

  
  مخاطر العمالت األجنبية

  
مجموعة بصفة أساسية بالريال العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة بدرجة كبيرة عن تقلبات اسعار العمالت المعامالت تتم 
األجنبية تتم بصفة أساسية بالدوالر األمريكي. إن اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي  جنبية حيث ان معامالتها بالعملةاأل

. وال توجد أدوات مالية هامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية غير الدوالر األمريكي ١٩٨٦والريال العماني ظلت بدون تغيير منذ عام 
  جنبية على األصول النقدية االخرى وااللتزامات ليست هامة. وبالتالي فإن  االدارة تعتقد بان مخاطر العمالت األ

              
  مخاطر سعر الفائدة

  
تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن الكيانات في المجموعة  تقترض أمواال بكل من معدالت الفائدة الثابتة والمتقلبة. ويتم 

كل دوري لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت الفائدة وقابلية المخاطر المحددة، تقييم أنشطة التحوط بواسطة إدارة الخزينة بالمجموعة بش
لضمان تطبيق إستراتيجيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية مصاريف الفوائد من خالل دورة اسعار فائدة 

  .٤٢مختلفة. يتم إظهار التفاصيل المتعلقة في اإليضاح 
  

  األخرىمخاطر أسعار السوق 
  

تنشأ مخاطر أسعار األسهم من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واإلستثمارات المتاحة 
للبيع. الهدف األساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو تعظيم عوائد االستثمار من فائض النقد المتوفر، وهناك مستشارون 

ساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقاً لهذه اإلستراتيجية ، فقد تم تصنيف عدة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو خارجيون ي
  الخسارة نظراً ألن أدائها مراقب بشكل فعّال وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة.

  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

٢٦  
  المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

  ع)    (يتبإدارة المخاطر المالية - ٣
  
  بع)(بت عوامل المخاطر المالية١- ٣

  
  إدارة رأس المال  

  
إن سياسة مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والحفاظ على 

إن  ين والعوائد على حقوق المساهمين.للعمل التجاري، ويراقب مجلس اإلدارة كالً من االنتشار الجغرافي للمساهمالتطور المستقبلي 
اإلدارة على ثقة من قدرتها في الحفاظ على المستوى الحالي من الربحية عن طريق رفع معدالت النمو العليا وإدارة تكاليف حذرة. ال 

نية التابعة الى المتطلبات الخارجية المفروضة على رأس المال ، بخالف متطلبات قانون الشركات تخضع الشركة األم أو شركتها العما
  وتعديالته. ١٩٧٤التجارية لسنة 

 
  تقدير القيمة العادلة ٢– ٣

  استثمارات   
ومة المتعلقة التدفقات النقدية المخصتقدر القيمة العادلة لالستثمارات بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات مشابهة أو بالرجوع إلى 

  .  بصافي األصول
  

  األدوات المالية المشتقة
لتعاقدي ا إن القيمة العادلة لمبادلة سعر الفائدة تقاس بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أنها الفرق بين سعر الفائدة

  والمخصوم بناءا على منحنى ليبور المشتق من منحنى العائد. ومنحنى ليبور السائد الستحقاقات العقد المتبقية
    
  األصول وااللتزامات المالية   
  القيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية الواردة في بيان المركز المالي الموحد المرحلي.   

  
 .٤٤اإليضاح التفاصيل المتعلقة بالقيمة العادلة يتم إظهارها في 

  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة- ٤

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام تقديرات وافتراضات تؤثر على األصول وااللتزامات المالية التي يتم اإلبالغ عنها في 
بشأن  ون مبنية بشكل اساسي على افتراضاتتاريخ التقرير والمخصصات الناتجة عنها والتغيرات في القيمة العادلة. والتقديرات تك

العديد من العوامل والتي تتضمن درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح ، ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن 
  تقديرات اإلدارة بما يؤدي إلي تغيرات مستقبلية في االلتزامات واألصول المقدرة.

  
حكام بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات ألحداث مستقبلية يعتقد أنها يتم تقييم التقديرات واأل  

  معقولة الحدوث في ضوء األوضاع الراهنة.  
  

  انخفاض قيمة حسابات الذمم المدينة
لمبالغ. بالنسبة من غير المحتمل تحصيل كامل ايتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح 

 خللمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفردية غير الهامة، ولكنه مضى تاري
  تاريخية .لى معدالت االسترداد الاستحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاريخ االستحقاق وبناءا ع

  
مليون  ١١٨٫١٩٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ١٤٤٫٤٥٤بتاريخ التقرير، بلغت قيمة الذمم التجارية المدينة للمجموعة 

مليون لایر  ٤٠٫٣٩٨:  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٤٢٫٦٢٧لایر عماني)، وبلغ مخصص الديون المنخفضة قيمتها 
  عماني)، أي فروق بين المبالغ المحصلة فعلياً في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلها يتم إدراجها في بيان الدخل الموحدة.
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٢٧   
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

  (يتبع) األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة- ٤
  انخفاض قيمة المخزون

يتم تسعير المخزون على أساس سعر التكلفة و صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديما او متقادما يتم عمل 
ماعي يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم ج تقدير بصافي القيمة القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة ،

للمبالغ الفردية غير الهامة ، ولكنها قديمة او متقادمة ، ويتم عمل مخصص بناء على نوع المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك 
  وفقاً ألسعار البيع التاريخية.

  
  

مليون لایر عماني) وعمل  ١٢٬٤٠٦:  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ليون لایر عمانـي (م  ١٢٫٤٤٢بتاريـخ التقرير، بلغت قيمة المخزون 
مليون لایر عماني)، أي فـروق بين  ٣٫٠٦٦:  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٣٫١٧٥مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

  دراجها في قائمة الدخل.المبالغ التى يتم تحصيلها في فترات مستقبلية والمبالغ المدرجه في القوائم المالية يتم إ
  
  

      األعمار اإلنتاجيه للممتلكات والمعدات واالآلت
يتم تحميل مصروف اإلهالك من اجل توزيع تكلفة االصول على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها . يتم احتساب العمر اإلنتاجي وفقاً 

 لتقدير اإلدارة لعدة عوامل، مثل دورة التشغيل وبرامج الصيانة واإلهتراء العادي باستخدام أفضل التقديرات. 
  

  الضرائب
تعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى مجموعة توجد أوجه عدم التيقن فيما ي

ي ف واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، أو تغييرات
يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. تقوم الشركة بتكوين  المستقبل لمثل هذه االفتراضات، قد

مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط الضريبية للشركة. مقدار تلك 
ية سابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان المخصصات يستند على عوامل مختلفة، مثل الخبرة لربوط ضريب

  الخاضع للضريبة ومسؤولية دائرة الضرائب.
  

يتم إدراج األصول الضريبية المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة بمقدار المحتمل لألرباح الخاضعة للضريبة المتاحة 
ب من اإلدارة إتخاذ قرارات هامة من أجل تحديد قيمة األصول الضريبية المؤجلة التي يمكن مقابل الخسائر التي يمكن إستخدامها. يتطل

  إدراجها، بناءاً على الزمن والمستوى الممكن لألرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة مع إستراتيجيات الخطة الضريبية المستقبلية.
                                                                                                                                 

                                                           عمليات متوقفة-٥
 بالتوقيع على اتفاقية لشراء أسهم مع شركة وورلد كول للخدمات المحدودة وشركة فيررت ٢٠١٦أكتوبر  ١١قامت الشركة األم في 

على التوالي والتي تحتفظ  لألستشارات من أجل بيع األسهم العادية والممتازة القابلة للتحويل لشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت
، أعلنت شركة وورلد كول للخدمات المحدودة العرض العام للحصول على أسهم من مساهمي األقلية. ٢٠١٧مارس  ٨في   .بها عمانتل

تصنيف شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت كمجموعة التصرف على أنها محتفظ بها للبيع وكعمليات  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم في 
 . إن الصفقة في مرحلة متقدمة من إتمامها وتخضع للحصول على موافقة أصحاب المصلحة المعنيين.متوقفة

 
  بالتالي فإن نتائج شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت ال يتم عرضها:

 الخط الثابت" في قطاعات التقرير األساسي.تحت " -
  ال يتم عرض باكستان كقطاع جغرافي منفصل. -
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٢٨  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  (يتبع) عمليات متوقفة-٥
  يتم عرض نتائج شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت فيما يلي:

  ٣٠ 
  ٢٠١٧يونيو

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠

 ألف ر.ع ألف ر.ع  
     

 ١٬٦٠٢ ٢٬٦٠٣   إيرادات
  (٣٬٣٢٧) (٥٬٠٦٦)  مصروفات

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

 (١٬٧٢٥) (٢٬٤٦٣) خسارة التشغيل 
    

 (٣٦٣) (١٬١٣٦)  صافي تكاليف 
 ٨٩ ٥٧٧ صافي إيرادات أخرى

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

 (١٬٩٩٩) (٣٬٠٢٢) من العمليات المتوقفة خسارة الفترة
  ------------------------- ------------------------- 

    المنسوبة إلى:

 (١٬١٣٥) (١٬٧١٦) مالكي الشركة األم
 (٨٦٤) (١٬٣٠٦) حصص غير ُمسيطرة

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

 (١٬٩٩٩) (٣٬٠٢٢) من العمليات المتوقفة خسارة الفترة
  ========= ========= 

    

واألرباح المخففة للسهم (لایر عماني)الخسارة األساسية للفترة
 من العمليات المتوقفة

 
٠٫٠٠٢ 

 
٠٫٠٠٢ 

  ========= ========= 

   صافي التدفقات النقدية المتولدة / (المتكبدة):

 (١٬٣٥٨) (٣٬٥٥٠)  التشغيل
 (٢٦٤) ٢٬١١٨  التمويل

    

  
ال يوجد لدى شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت أية معامالت غير شاملة خالل الفترة. تم تسجيل التعديالت المتعلقة 

كتعديالت  ٢٠١٥تحويل العمالت األجنبية من قبل المجموعة خالل سنة بخسائر انخفاض القيمة وإعادة تصنيف احتياطي 
توحيد. آخذين في عين اإلعتبار وضع سيولة شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت وقرار الشركة األم بعدم استثمار / دعم 

بات مليات األجنبية وفقا لمتطلشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت بأي شكل آخر، تعتبر المجموعة بأن هذا هو تخلي عن الع
تأثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بإعادة تصنيف  - ٢١معيار المحاسبة الدولي 

الخسائر المتراكمة الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية على اإلستثمار في شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت (الشركة 
  ابعة) إلى بيان الدخل الموحد المرحلي.الت
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  ٢٩              إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  ع)(يتب عمليات متوقفة-٥
  كالتالي:، هي ٢٠١٧مارس  ٣١أصول وإلتزامات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في 

 يونيو ٣٠  
٢٠١٧ 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦  

 ألف ر.عألف ر.ع  
    أصول

    أصول غير متداولة
 ١٤٠ ١٤٠  إستثمارات عقارية
 ٤٠٦ ٤٠٦  أصول مالية أخرى

  ------------------------- ------------------------- 
  ٥٤٦ ٥٤٦ 
  ------------------------- ------------------------- 

    أصول متداولة
 ٨١٣   ٥٣٨  مخزون

 ٤٬٥٦٣٥٬٠٧٦  ذمم تجارية مدينة وأخرى
 ٢٬٢٣٩٨٨٢  أصول مالية أخرى

 ً  ٣٢٧٢  مدفوعات مقدما
 ٣١٢١٬٧٤٧  نقدية وأرصدة لدى البنوك

  ------------------------- ------------------------- 
  ٨٬٥٩٠ ٧٬٦٨٤ 
  ------------------------- ------------------------- 

 ٩٬١٣٦ ٨٬٢٣٠  مجموع األصول
    إلتزامات

    إلتزامات غير متداولة
 ٣٢١١٩٨  إقتراضات

 ٤٢٧١٬٤٩٢  إلتزام منافع التقاعد 
 ١٢٧١٢٧  إلتزامات أخرى 

  ------------------------- ------------------------- 
  ١٬٨١٧ ٨٧٥ 

    إلتزامات متداولة
 ٢٢٬٩١١٢٢٬٣٧٢  إقتراضات

 ٣٥٬٥٨٢٣٥٬١٨٦  ذمم تجارية دائنة وأخرى 
  ٥٧٬٥٥٨ ٥٨٬٤٩٣ 

 ٥٩٬٣٦٨٥٩٬٣٧٥  مجموع اإللتزامات

  
تتعرض الشركة التابعة للمجموعة في باكستان أيضاً إلى بعض المطالبات الناشئة عن أمور تنظيمية وضريبية وتشغيلية. ترى 

  هناك تأثير هام من أيٍ من هذه المطالبات على بياناتها المالية الموحدة المرحلية.اإلدارة بأنه ال يتوقع أن يكون 
  

  :تمثل هذه تسهيالت قرض طويل األجل من بنوك وتشمل التالي
  
 ٢٨قسطا شهريا تنتهي في  ٢٣مليون روبية باكستانية الذي يتم سداده على  ٥٠قرض من البنك سوناري المحدود بمقدار  ١

سنويا ويدفع شهريا. إن سعر الفائدة خالل الفترة على  ٪٣. ويحمل فائدة شهر واحد كيبور باإلضافة إلى ٢٠١٦فبراير 
) سنويا. إن القرض مضمون عن طريق ٪١٢٫٠٩إلى  ٪٩: ٢٠١٥( ٪١٢٫٠٩إلى  ٪٩الرصيد غير المسدد يتراوح بين 

، تم إعادة جدولة التسهيالت ٢٠١٦في أغسطس  االتفاق بالتساوي برهن مشترك على األصول الثابتة الحالية والمنقولة. 
 لقرضمن قبل البنك سوناري المحدود. مع اإلبقاء على شروط وأحكام أخرى من االتفاقية غير معدلة، يتم سداد أصل ا

. وفقا لشروط إعادة الجدولة، المدفوعات المتعلقة بأصل القرض ٢٠١٨يناير  ٣٠قسطا شهريا تنتهي في  ١٨على 
. ومع ذلك، فإن مدفوعات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون روبية كان يتطلب أداؤها حتى السنة المنتهية في  ٤٫٢٣٨ومجموعها 

  صيرا وفقا للشروط.مليون روبية فقط تم أداؤها، مما يشكل تق ٣٫١٢٨قدرها 
  
مليون روبية باكستانية تم الحصول عليها من خالل إعادة هيكلة تسهيالت  ١٢٥يمثل هذا تسهيالت قرض ألجل بمقدار  ٢

. إن سعر الفائدة المحملة على الرصيد ٢٠١٨يوليو  ٣١قسط شهري تنتهي في  ٤٣تمويل سارية. يستحق القرض في 
نقطة أساس سيتم إعادة تحديدها وتسترد ربع  ٥٠أشهر كيبور +  ٣ستكون  ٢٠١٥أبريل  ١غير المسدد إعتباراً من 

سنوياً. إن القرض مضمون من خالل رهن بالتساوي مشترك على األصول المتداولة والثابتة الحالية والمستقبلية باستثناء 
  .٪٢٥األراضي والمباني للشركة التابعة في باكستان مع هامش 
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٣٠  
  البيانات المالية الموحدة المرحليةإيضاحات حول        

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
                                                                                                                      

  بع)عمليات متوقفة (يت-٥
مليون دوالر أمريكي من  ٣٥بالعمالت األجنبية بمقدار وقعت الشركة التابعة في باكستان على تسهيالت قرض مشترك   )٣

البنك الوطني العماني ش م ع ع والبنك األهلي ش م ع ع مع المنظم الرئيسي كونه البنك الوطني العماني. وسيتم سداده 
ل بواقع متوسط ثالثة أ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠قسط ربع سنوي ابتداءاً من  ١٦في  شهر للسعر . الربح يدفع ربع سنوياً، ويُحمَّ

سنويا. لضمان  ٪١٫٥سنويا ورسوم مراقبة بنسبة  ٪١٫٧٥السائد بين البنوك في سوق لندن (ليبور)، باإلضافة إلى 
التسهيالت، تم تقديم ضمان شركة من الشركة األم. يظل هذا الترتيب ساري المفعول حتى يتم سداد جميع االلتزامات 

بيان المركز المالي، إن الشركة التابعة مخالفة إلتفاقية التسهيالت. وعالوة المنصوص عليها في التسهيالت. كما في تاريخ 
 ٣١و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١على ذلك، فقد فشلت الشركة التابعة بدفع ربح مقابل هذه التسهيالت لربع السنة المنتهي في 

ل المستحق الدفع مقابل رصيد حساب إحتياط٢٠١٧مارس  ي خدمة الدين ( "الضمان") ، الذي أدى إلى مجموعة بنوك تُعدِّ
ن مجموعة البنوك للمطالبة بالمبلغ غير  المحتفظ لديهم. تشكل هذه أحداث تخلف عن السداد في إطار التسهيالت وتُمّكِ
المدفوع على إرادتهم. ونتيجة لذلك، أصبح مجموع المبلغ مستحق الدفع على الفور. لقد سجلت الشركة األم مخصص 

  الصادر.كامل مقابل ضمان الشركة 
  

   ٣-شهادات تمويل ألجل  (ب)
ً إعادة جدولة شهادات تمويل ألجل  التي بموجبها كان أصل المبلغ يستحق السداد على ثالثة  ٢٠١٢في ديسمبر  ٣تم سابقا

، بدأت الشركة التابعة عملية إعادة هيكلة ثانية مع حاملي ٢٠١٤. في يوليو ٢٠١٥أكتوبر  ٧أقساط نصف سنوية تنتهي في 
يدت جدولة شهادات تمويل ألجل وشروط اتفاقية إعادة الجدولة المعدلة سارية ، أع٢٠١٥أبريل  ٣شهادات التمويل ألجل. في 

. وفقاً للشروط المعدلة، تم تمديد فترة شهادات تمويل ألجل إلى سبع سنوات مع أقساط رئيسية ٢٠١٤أكتوبر  ٧إعتباراً من 
يتعلق بأصل المبلغ والفائدة مجموعها يبلغ . وفقاً لشروط إعادة الجدولة الثانية، إن المدفوعات فيما ٢٠٢١تنتهي في أكتوبر 

مليون لایر  ٠٫٢٢مليون روبية باكستانية) ( ٦٠مليون لایر عماني) (يشمل فائدة بمقدار  ٠٫٨٣مليون روبية باكستانية ( ٢٣٠
 مليون لایر ٠٫٥٣مليون  روبية باكستانية ( ١٤٦٫٦١٧عماني) كان يتطلب دفعها خالل السنة. ومع ذلك، مدفوعات بمقدار 

مليون لایر عماني) تم دفعها، بالتالي، تشكل مخالفة وفقاً  ٠٫٠٧مليون روبية باكستانية) ( ٢٠عماني) (تشمل فائدة بمقدار 
. وعالوة على ذلك، أصدر ٢٠١٥للشروط. ونتيجة لذلك، تم تصنيف المبلغ اإلجمالي في اإللتزامات المتداولة خالل سنة 

، إشعارا قانونيا إلى شركة وورلد كول ٢٠١٦أي إنفستمنت بانك ليميتد، في أبريل  المستشار القانوني (الوصي) في أي جي
 ٣٠المحدودة لالتصاالت يطالب بالسداد الفوري لكافة المبالغ األصلية والفوائد المستحقة عليها واألضرار المقطوعة خالل 

اإلجراءات القانونية ضد شركة وورلد كول  يوما من تاريخ اإلشعار، وفي حال عدم الوفاء بذلك سيبادر الوصي إلى إتخاذ
المحدودة لالتصاالت. كما سحب الوصي شهادة عدم الممانعة التي قدمها إلى شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت فيما 

بلغ األصلي ميتعلق ببيع البنية التحتية الالسلكية. لم تقم شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت بأداء أية مدفوعات فيما يتعلق بال
. ومع ذلك، أبلغت اإلدارة بأنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد شركة وورلد ٢٠١٦أو الفوائد المستحقة عليها في سنة 

  كول المحدودة لالتصاالت في هذا الصدد كما في تاريخ التقرير. 
  

                      التقارير القطاعية   - ٦
: قطاعات التشغيل. يتطلب  ٨عة موضحة أدناه وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي المعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجمو

تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم  ٨معيار التقرير المالي الدولي 
في  ارد للقطاع وتقييم أدائه. ال يوجد تغييرمراجعتها بانتظام من جانب المسؤول الرئيسي عن قرارات التشغيل لتخصيص المو

  تقارير قطاعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد التقرير الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع.
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٣١  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

  بع)(يتالتقارير القطاعية - ٦
   المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها

  
  قطاعي العمل الرئيسين التاليين: كانت المجموعة منظمة ضمن ٢٠١٧يونيو  ٣٠ كما في 

  الخط الثابت وأخرى
تقديم خدمات االتصاالت الدولية والمحلية من الخطوط الثابتة بما في ذلك إيجارات وتركيبات الهواتف الثابتة  وخدمات 

  االنترنت (خطوط ثابتة وأخرى) والخدمات المقدمة من قسم تجارة الجملة. 
  الهاتف المتنقل

 آلجلة الدفع وتأجير المعدات والمبالغ الناشئة عن بيعتشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقاً وا
  معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة (الهاتف المتنقل).

            
  النتائج واإليرادات القطاعية 

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

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠ كانت نتائج القطاعات للفترة المنتهية فييتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقاً ألسعار السوق السائدة. 
  كما يلي:

الهاتف الثابت 
 وأخــــــــــرى

 
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
  

  اإليرادات من العمليات المستمرة
 ٢٦٧٬٧٣٨ - ١٦٤٬٥٤٧ ١٠٣٬١٩١مبيعات خارجية

 - (٣٢٬٦٤٩) ٣٬٣٥٧ ٢٩٬٢٩٢مبيعات بين القطاعات

 
  

١٦٧٬٩٠ ١٣٢٬٤٨٣مجموع اإليرادات

٤ 

(٣٢٬٦٤٩) ٢٦٧٬٧٣٨ 

 
  

 ٤٦٬٩٢٧ - ٣٦٬٠٨١ ١٠٬٨٤٦ نتيجة القطاع

 ١٬٤٥٨    إيرادات التمويل واإلستثمار

 (٧٢٣)   تكاليف التمويل

 ٤٧١   صافي إيرادات غير تشغيلية أخرى 

 
  

 
  

 ٤٨٬١٣٣   الربح قبل الضريبة

 (٥٬١٣٨)    الضريبة

 
  

 ٤٢٬٩٩٥    الفترة من العمليات المستمرةربح 
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٣٢  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

  (يتبع) التقارير القطاعية- ٦
 (يتبع) النتائج واإليرادات القطاعية

  
 كما يلي:  ٢٠١٦ يونيو ٣٠كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهية في 

  
الثابت الهاتف  

 وأخــــــــــرى
  

الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
  

  اإليرادات من العمليات المستمرة
 ٢٧٠٬٠٢٣ - ١٦٤٬٧٧٢ ١٠٥٬٢٥١مبيعات خارجية

 - )٤٩٬٤٤٥( ٣٬٦٤٥          ٤٥٬٨٠٠مبيعات بين القطاعات

    
 

 ٢٧٠٬٠٢٣ )٤٩٬٤٤٥( ١٦٨٬٤١٧ ١٥١٬٠٥١مجموع اإليرادات

    
 

 ٧٤٬٠٨٩  - ٣٢٬٦١٩ ٤١٬٤٧٠نتيجة القطاع

 ٢٬١٦١    إيرادات التمويل واإلستثمار

 (٥٠٨)   تكاليف التمويل

 ١٬٢٣٩   صافي إيرادات غير تشغيلية أخرى  

    
 

الربح قبل الضريبة من العمليات
 المستمرة

   ٧٦٬٩٨١ 

 (٩٬٢٩٣)    الضريبة

    
 

 ٦٧٬٦٨٨   ربح الفترة من العمليات المستمرة

  
  

  
المدرجة في بيان الدخل  ٢٠١٧ يونيو  ٣٠ من العمليات المستمرة للفترة المنتهية في كانت بنود القطاع األخرى
 الموحد المرحلي  كما يلي:

   
  

الهاتف الثابت 
 وأخــــــــــرى

  
الهاتف 
 المتنقل

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
 

 ٥٣٬٢٢٤ ٢٩٬٩٣٤ ٢٣٬٢٩٠  استهالك
 ٤٬٣٠٧ ٢٬٥٠٥ ١٬٨٠٢ إطفاء 

     
    

المدرجة في بيان الدخل   ٢٠١٦ يونيو ٣٠كانت بنود القطاع األخرى من العمليات المستمرة للفترة المنتهية في 
 الموحد المرحلي  كما يلي:

   
الهاتف الثابت 
 وأخــــــــــرى

الهاتف 
 المتنقل

 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
  

 ٤٥٬٢٢٦ ٢٣٬٤٠٦ ٢١٬٨٢٠ استهالك
 ٤٬٠٥٥ ٢٬٣٦٧ ١٬٦٨٨ إطفاء 
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٣٣  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

 
  (يتبع) التقارير القطاعية- ٦

  (يتبع) النتائج واإليرادات القطاعية
من العمليات المستمرة للفترة المنتهية في  والمصروفات الرأسمالية ٢٠١٧يونيو  ٣٠ القطاع فيوالتزامات  أصول

  ي:يل ذلك التاريخ هي كما
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
  

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
 

 ٧٩٥٬٦٨١ ٩٧٬٨١١ ٢٦٩٬١٥٨ ٤٢٨٬٧١٢ أصول  

 ٢١٠٬٣٦٨ (١٬٨٢٩) ٧٦٬١١١ ١٣٦٬٠٨٦ التزامات 

 ٦٨٬٤٣٤ - ٣١٬٧٧٠ ٣٦٬٦٦٤ مصروفات رأسمالية
    

المنتهية من العمليات المستمرة للفترة  والمصروفات الرأسمالية ٢٠١٦ديسمبر  ٣١القطاع في والتزامات  أصول
  ي:يل في ذلك التاريخ هي كما

الهاتف الثابت  
 وأخــــــــــرى

  
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
 

 ٨١٦٬٩٦٧ ١٠٠٬٠٧٧ ٢٧٢٬٤٣٨ ٤٤٤٬٤٥٢ أصول  
 ٢٢٠٬٠٢٧ (٥٬١٥٦) ٨٧٬٨٨٥ ١٣٧٬٢٩٨ التزامات 

 ١٦٨٬١٤٧ - ٦٧٬٣٠٣ ١٠٠٬٨٤٤ مصروفات رأسمالية



  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 
      

  الموحدة المرحلية  المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٧يونيو  ٣٠المنتهية في   للفترة 

 

٣٤  
  الممتلكات واآلالت والمعدات   -٧
  

  
  

 المجموع

أعمال 
قيد رأسمالية 

  التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 

 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 

  ومعدات الشبكه

  
  

 مباني

 
أرض 

بالملكية 
 الحرة

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

 تكلفة    
٢٠١٧يناير١ ١٬١٢٥ ٧٦٬٤٠٧ ١٬٠٧٠٬٧٩٩ ٣٢٬٥١١ ٦٬٨١٥ ٧٢٬٢٠٩ ١٬٢٥٩٬٨٦٦

إضافات - ٢ ٣٠٠ ٢٢١ ٨٦ ٦٧٬٤٤٧ ٦٨٬٠٥٦
 تحويالت - ١٬٥٧٩ ٦٨٬٦٥٥ ٤٦٥ - (٧٠٬٦٩٩) -

 تحويالت إلى أصول أخرى - - - - - (٣٢٧) (٣٢٧)
 إستبعادات - - (٢١٬٣٥٥) (٥٠) (١٥٥) - (٢١٬٥٦٠)

  ٢٠١٧يونيو٣٠فى ١٬١٢٥ ٧٧٬٩٨٨ ١٬١١٨٬٣٩٩ ٣٣٬١٤٧ ٦٬٧٤٦ ٦٨٬٦٣٠ ١٬٣٠٦٬٠٣٥
       
  استهالك       

  ٢٠١٧يناير  ١ - ٤٧٬٥٧٦ ٦٦٥٬١٢٧ ٢٨٬٤٢٢ ٢٬٠٦٢ - ٧٤٣٬١٨٧
 المحمل للفترة - ١٬٨٧٨ ٤٩٬٧٣٣ ٩٠٨ ٧٠٥ - ٥٣٬٢٢٤

  إستبعادات - - (١١٬٠٧٨) (٥٠) (١٤٨) - (١١٬٢٧٦)

٤٩٬٤٥٤ ٧٠٣٬٧٨٢ ٢٩٬٢٨٠ ٢٬٦١٩ - ٧٨٥٬١٣٥ - 
    ٢٠١٧يونيو  ٣٠فى 

١٬١٢٥ ٢٨٬٥٣٤ ٤١٤٬٦١٧ ٣٬٨٦٧ ٤٬١٢٧ ٦٨٬٦٣٠ ٥٢٠٬٩٠٠ 
ة في دفتري ة ال افي القيم (غير  ٢٠١٧مارس  ٣١ص

 مدققة)
============ ========== ======== ========== ============ ======== ========= 

  
ادي دام المجموعة على مدار العمر االقتصيعتبر مجلس اإلدارة أن قطع األراضي المستأجرة والتي تم الحصول عليها من الحكومة القامة نشاطاتها  في سلطنة عمان ستبقى متاحة إلستخ

  لألصول المقامة على تلك األراضي المؤجرة. 
  

  مليون لایر عماني). ٢٫٧٩١: ٢٠١٦لایر عماني ( مليون  ٢٫٥٠٧تم خالل الفترة رسملة تكلفة راتب بمقدار 
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٣٥  
  

  ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  (يتبع) الممتلكات واآلالت والمعدات  -٧
   

  
  
  

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

  التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 

مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 

 ومعدات الشبكه

  
  

مباني

أرض بالملكية
الحـــــــــــــر

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

  
 تكلفة    
 ٢٠١٦يناير١ ١٬١٢٥ ٧٩٬٦٧٧ ١٬٠١٢٬٢٣٧ ٣٣٬١٠٦ ٥٬٥٩٣ ٦٨٬٤٣٧ ١٬٢٠٠٬١٧٥

إضافات - - ١٬١٣٦ ١٦ ٢٠٤٠ ٧٠٬١٢٨ ٧٣٬٣٢٠
 تحويالت - ٧٨٢ ٧٠٬٦٥٦ ١٬١٩٣ - (٧٢٬٦٣١) -

 تحويالت إلى أصول أخرى - - ٣٬١٥٣ (١٬٧١٦) - (١٬٣٥٥) ٨٢
 تعديالت  (٤٬٨٦٦) ٥٬٦٣٢ (٧١٩) (٤٧) - -

تاستبعادا - - (٤٩٬٠٢٣) (٦١) (٩٢٦) - (٥٠٬٠١٠)
   ٢٠١٦يونيو٣٠فى ١٬١٢٥ ٧٥٬٥٩٣ ١٬٠٤٣٬٧٩١ ٣١٬٨١٩ ٦٬٦٦٠ ٦٤٬٥٧٩ ١٬٢٢٣٬٥٦٧

       
 استهالك       

   ٢٠١٦يناير  ١ - ٤٥٬٢٩٣ ٦٦٠٬٣٠٤ ٢٩٬٥٥٦ ١٬٧٣٠ - ٧٣٦٬٨٨٣
٨٨٢ ٦٥٥ - ٤٥٬٢٢٦ ٤١٬٧٤٢ ١٬٩٤٧ -  المحمل للفترة

  تحويالت إلى أصول أخرى - - ٣٬٠٦٥ (١٬٦٢٨) - - ١٬٤٣٧
  استبعادات - - (٣٩٬٥٦٦) (٦١) (٩٢٦) - (٤٠٬٥٥٣)

  تعديالت - (١٬٤٥٥) ٢٬٢١٧ (٧١٥) (٤٧) - -

٤٥٬٧٨٥ ٦٦٧٬٧٦٢ ٢٨٬٠٣٤ ١٬٤١٢ - ٧٤٢٬٩٩٣ - 
      ٢٠١٦ يونيو ٣٠فى 

١٬١٢٥ ٢٩٬٨٠٨ ٣٧٦٬٠٢٩ ٣٬٧٨٥ ٥٬٢٤٨ ٦٤٬٥٧٩ ٤٨٠٬٥٧٤ 
ة في  دفتري ة ال افي القيم غير ( ٢٠١٦ يونيو ٣٠ص

 )مدققة
============ ========== ======== ========= ========== ======== ========= 

  
  
  
  



                                   ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 

 

٣٦  
           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠كما في 
  
  استثمارات عقارية     -  ٨

                  
  
  المدققة   غير المدققة 
 ديسمبر  ٣١ يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

   
 ١٤٠ -الرصيد اإلفتتاحي

  )١٤٠(  - المحول إلى أصول متاحة للبيع
    
  -  -  
    

  
                  األصول األخرى غير الملموسة  ٩

  تكاليف حيازة آليبرامج حاسب تراخيص 
  المشترك 

 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع 

   التكلفة

 ٨٤٬٧٩٩ ١٦١ ٢٢٬١٠٠  ٦٢٬٥٣٨   ٢٠١٦يناير  ١في 

 ٤٬٩٢٢ - ٤٬٩٢٢ - اإلضافات خالل السنة
 (١٬٢٠٣) - (١٬٢٠٣) -  تعديالت 

 (١٢) - (١٢) -  إستبعادات

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

 ٨٨٬٥٠٦ ١٦١ ٢٥٬٨٠٧ ٦٢٬٥٣٨(المدققة)٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

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

 ٨٨٬٥٠٦ ١٦١ ٢٥٬٨٠٧ ٦٢٬٥٣٨ ٢٠١٧يناير  ١في 
 ٣٠٤ - ٣٠٤ - اإلضافات خالل الفترة

      

 ٨٨٬٨١٠ ١٦١ ٢٦٬١١١ ٦٢٬٥٣٨ (غير المدققة)٢٠١٧يونيو  ٣٠في 

  ========== ========== ========== ========== 

    اإلطفاء
 ٥٦٬١٧٤ ١٦١ ١٨٬١٤٢ ٣٧٬٨٧١ ٢٠١٦يناير  ١في 

 ٨٬٤٥٣ - ٢٬٧٩٨ ٥٬٦٥٥  المحمل للسنة
 (١٢) - (١٢) -  إستبعادات 

 (١٬٢٠٣) - (١٬١٩٨) (٥)  تعديالت

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

 ٦٣٬٤١٢ ١٦١ ١٩٬٧٣٠ ٤٣٬٥٢١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

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

 ٦٣٬٤١٢ ١٦١ ١٩٬٧٣٠ ٢٠١٧٤٣٬٥٢١يناير  ١في 

 ٤٬٣٠٧ - ١٬٥٠١ ٢٬٨٠٦  المحمل للفترة

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

 ٦٧٬٧١٩ ١٦١ ٢١٬٢٣١ ٤٦٬٣٢٧ (غير مدققة)٢٠١٧يونيو  ٣٠في 

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

     صافي القيمة الدفترية                           

 ٢١٬٠٩١ - ٤٬٨٨٠ ١٦٬٢١١ (غير مدققة)٢٠١٧يونيو  ٣٠في 

  ========== ========== ========== ========== 

 ٢٥٬٠٩٤ - ٦٬٠٧٧ ١٩٬٠١٧ (المدققة)٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

٣٧  
           البيانات المالية الموحدة المرحليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  

  استثمار في شركات شقيقة   - ١٠
 الالحقة على االستحواذ والقيم الدفترية لالستثمارات في الشركات الشقيقة فيما يلي نصيب الشركة في النتائج      )أ(
    )ب(

 المدققة  غير المدققة  

  ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧يونيو  ٣٠ 

٢٠١٦ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٩٬٣٨١ ٩٬٧٧٦  الرصيد اإلفتتاحي

 - ٤١  إضافة خالل العام

 ١٬١٧٢ (٧٧)  حصة الربح

 (٧٧٧) (٨٨٦)  توزيعات أرباح مستلمة
 ------------------------------- ------------------------------- 

 ٩٬٧٧٦ ٨٬٨٥٤ رصيد اإلقفال

    

 النتائج المالية للشركات الشقيقة األساسية كما يلي:(ب)     ملخص 
  
 

 
 أصول 

 
 التزامات

  
 نسبة أرباح   إيرادات

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

     ٢٠١٧يونيو ٣٠ فى
 ٤٠٫٩٦ (٣٦٢) ١٠٬١٦٢ ٢٠٬١٢٠ ٣٨٬٩٤٤الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع

 ٤٥ ١٥٦ ٤٬٧٣٤ ١٬٣٧٦ ٣٬٢٣٤ ش.م.مخط المعلومات
     ٢٠١٦يونيو ٣٠فى 

 ٤٠٫٩٦ ١٬٥٣٢ ١٤٬٨٤٢ ٢٣٬١٦٢ ٤١٬٠٨٢ الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع
 ٤٥ ١٣٦ ٣٬٥٣٥ ٩٨٤ ٢٬٨٧١خط المعلومات ش.م.م

     ٢٠١٦ديسمبر ٣١فى 
 ٤٠٫٩٦ ٢٬٥٣٦ ٢٩٬١١٥ ٢٢٬٩٥٣ ٤١٬٨٧٨ الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع

 ٤٥ ٢٦١ ٧٬١٩٨ ١٬٠٦٢ ٢٬٨٥٤خط المعلومات ش.م.م

  األصول المالية األخرى  - ١١
 غير المتداولة المتداولة 
  المدققة  غير المدققة  المدققة غير المدققة 
يونيو٣٠ 

٢٠١٧ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٧ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
   

ة من خالل الربح أو ادل ة الع القيم ارات ب تثم اس
 الخسارة

  

نفة بالقيمة العادلة من خالل الربح ول مالية مص أص
  أو الخسارة (أ)

 
- 

 
- 

 
٣٤٬٩٤٧ 

 
٣٤٬٤٥٢ 

 - - ٢٧٬٠٢٤ ٢٢٬٠٠٩االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة (ب)
     

    استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  بالتكلفة
 ٢٬٩٣٣ ٢٬٦٨٣ - ١٠١أسهم غير مدرجة (ج)

     
     لةبالقيمة العاداستثمارات متاحة للبيع محتفظ بها 

 ٢٤١ ٢٣٩ - -استثمارات مدرجة
     

    استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
 ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ ٣٬٤٢٠ ٢٬٠٠٠ سندات (د)

      
    ودائع طويلة األجل بالتكلفة

 ٤٬٠٠٠ - ٥٨٬٥٠٠ ٢٬٠٠٠و)(الودائع الثابتة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
  -------------------------   ------------------------- ----------------------- ------------------------ 
  ٥٠٬٦٢٦ ٤٦٬٨٦٩ ٨٨٬٩٤٤ ٢٦٬١١٠ 
 ======================= =========== =========== 

  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

٣٨ 

           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  
  (يتبع) األصول المالية األخرى  - ١١

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

  كما في
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦ 

 
  /إضافات 

 إستبعادات)(

 /األرباح
(الخسائر) 

المدرجه في 
الربح أو 
  الخسارة

القيمة الدفترية 
  كما في

يونيو  ٣٠
٢٠١٧ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.عألف ر.ع 
   غير مدرجة

 ١١٬٩٤٥ (١٢٧) (٤٨٣)١٢٬٥٥٥ اسهم 
 ٦٬٨٧٢ ٨٣ (٢٢٠) ٧٬٠٠٩ أدوات مالية بدخل ثابت

 ١٦٬١٣٠ ٥٥٩ ٦٨٣ ١٤٬٨٨٨صناديق استثمار مشتركة
  ----------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
  ٣٤٬٩٤٧ ٥١٥ (٢٠) ٣٤٬٤٥٢ 

  ═══════ ══════    ═══════  ═══════ 
      

  
  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة   )ب(

تثمارات المحتفظ بها للمتاجرة األوراق المالية المتداولة    عر التداولتمثل االس تثمارات وفقاً لس وق. يتم تقييم هذه االس  في الس
  بتاريخ التقرير.

  
  استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة   (ج)

ترك وادوات ملكية غير مدرجة ، وتدرج هذه  تثمار مش ندوق اس تثمارات في ص تثمارات المتاحة للبيع االس تمثل االس
التكلفة ناقص إنخفاض القي ارات ب تثم بب عدم توفر القيمة العادلة.االس  ترى اإلدارة أنه لم يکن هناك انخفاض في  مة بس

  .٢٠١٧يونيو  ٣٠القيمة الدفترية لهذه االستثمارات کما في 
  

  االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق  (د)
  المحتفظ بها لالستحقاق تمثل اإلستثمار في السندات كما هو مبين فيما يلي: االستثمارات  

  
غير المدققة 

 يونيو٣٠

 
  المدققة 

  ديسمبر٣١

  
  معدل الفائدة الفعلي

 (سنويا)

  
  اإلستحقاق

  (سنة)
 ٢٠١٧٢٠١٦   
   ألف ر,عألف ر.ع 

   متداولة 
 ٢٠١٧ ٪٥٫٥ ١٬٤٢٠ -سندات ثانوية

 ٢٠١٧ ٪٦٫٥ ٢٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠ ثانوية سندات
     غير متداولة 
 ٢٠١٨ ٪٥٫٧٥٧ ٥٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠أذونات ثانوية

 ٢٠١٨ ٪٥ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠سندات اسالمية
 ٢٠٢١ ٪٨٫٥ ١٬٠٠٠١٬٠٠٠ سندات إسالمية
 ٢٠١٩ ٪٤ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ أذونات ثانوية
 ٢٠٢١ ٪٥٫٥ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ أذونات ثانوية

  -------------------  -------------------   
  ١٢٬٤٢٠ ١١٬٠٠٠   
      

   
  الودائع الثابتة   (هـ)

ات المالية إيداع الودائع الثابتة بالبنوك التجاريةيتم    س نوي  . ويبلغ و المؤس ط المرجح لمعدل الفائدة الس لى هذه ع المتوس
  ).٢٠١٦عام  % ٣٫٢٥( %٤الودائع 

  
  
  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

  
٣٩  

           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  
  مخزون    - ١٢

غير المدققة  
  يونيو   ٣٠

  المدققة 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٩٬٣٣٦ ٩٬٣٧١مخزون وقطع غيار
 ٣٬٠٧٠ ٣٬٠٧١بطاقات مدفوعة األجر مسبقا

 ------------------------- ------------------------- 
 ١٢٬٤٠٦ ١٢٬٤٤٢ 

 (٣٬٠٦٦) (٣٬١٧٥)مخصص تقادم المخزون
 ------------------------- ------------------------- 
 ٩٬٣٤٠ ٩٬٢٦٧ 
 ========= ========= 

  حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:         
     
      

 ٤٬٣٩٢         ٣٬٠٦٦الرصيد اإلفتتاحي
 (٣٦٦) ١٠٩خالل الفترة / السنة ) المفرج(حملالم

 (٢٦٤) - المشطوب خالل الفترة / السنة 
 (٦٩٦) - محول إلى أصول محتفظة للبيع

  -------------------------  ------------------------- 
 ٣٬٠٦٦  ٣٬١٧٥  رصيد اإلقفال

 ========= ========= 
  
              خرىاألمدينة الذمم  المدينة والذمم التجارية ال  - ١٣

  
غير المدققة  

  يونيو   ٣٠
  المدققة 

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٤٤٬٣٦٥ ٩٣٬٣٤٥مبالغ مستحقة من عمالء
 مبالغ مستحقة من شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

١٤٬٦٢٧  
 

٤٤٬٢٧٤ 
 ٢٨٬٤٠٣ ٣٥٬٣١٩  مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

 ١٬١٤٨ ١٬١٦٣ ذمم مدينة أخرى 
 ---------------------- ----------------------  
 ١١٨٬١٩٠ ١٤٤٬٤٥٤ 

 (٤٠٬٣٩٨) (٤٢٬٦٢٧) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

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

 ٧٧٬٧٩٢ ١٠١٬٨٢٧ 

 ٤٬٨٤٦ ٣٬٩٤٩ ودائع

 ً  ٣٬٩٥٦ ٤٬٠٥٩ مبالغ مدفوعة  مقدما

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

 ٨٦٬٥٩٤ ١٠٩٬٨٣٥ 

 ========= ========= 

  
  ).٢(ب) ( ٤٠الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة باإليضاح 

  
 ٢٤تشمل الودائع على ودائع محتفظ بها لدى هيئة تنظيم اإلتصاالت تحت اإلحتجاج كما هو مبين في اإليضاح 

  (أتاوة). 
 
  
  
  
 



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

٤٠  
                                         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠ كما في
 

                  رأس المال وتوزيعات األرباح  - ١٤
) قيمة ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سهـم عـادي ( ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠يشتمل رأس المال المصرح به والمصدر على  

لایر عماني) مدفوعة بالكامل. بالنسبة إلى مساهمى الشركة  ٠٬١٠٠:  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر ُعماني ( ٠٬١٠٠كل منها 
 ألم في تاريخ التقرير كما يلي:من أسهم الشركة ا %١٠األم الذين يملكون نسبة ال تقل عن 

  
٢٠١٧يونيو٣٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

% عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة  
       
- -           

 
٣٨٢٬٥٠٠٫٠٠٠     ٥١٬٠٠ الشركة المتحدة لالتصاالت الدولية

 لالستثمار والمشاريع ش م م
٥٥٫٢٣  

  
 الصندوق العماني لالستثمار  -      -  ٤١٤٬٢٢٥٬٠٠٠

على  ٢٠١٧مارس  ٣٠، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ  ٢٠١٦بالنسبة الى العام 
متها )  قي ٢٠١٥لایر عماني للسهم عام  ٠٬٠٦٠لایر عماني للسهم الواحد ( ٠٫٠٧٠توزيعات أرباح نقدية نهائيه بمبلغ 

  ).٢٠١٥مليون لایر عماني عام  ٤٥مليون لایر عماني ( ٥٢٫٥٠
  

  حتياطي القانونياال  - ١٥
من أرباح السنة للشركة األم لحساب هذا  %١٠م وتعديالته، تُجنب سنوياً ١٩٧٤وفقاً لقانون الشركات التجارية العُماني لسنة 

رأس مال المدفوع للشركة األم. وقد تم تحقيق ذلك لذلك  قيمة االحتياطي حتى يصبح رصيده المتراكم يساوي على األقل ثلث
  فقد أوقفت الشركة األم التحويالت. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

  
  ختيارياالحتياطي اال  - ١٦

من صافي أرباحها السنوية  %١٠، حولت الشركة األم في سنوات سابقة نسبة ٥/٢٠٠٠ت/١٦وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 
االحتياطي جاوز  وحيثإلى احتياطي اختياري قابل للتوزيع حتى يساوي نصف رأس مال المدفوع الخاص بالكيان المعني 

  الشركة التحويل الى هذا الحساب. ، اوقفت على األقلنصف راس المال المدفوع للشركة 
  

 االحتياطي لتحويل العمالت األجنبية   - ١٧
 

يتم تسجيل فروق التحويل المتعلقة بتحويل الموجودات والمطلوبات عند التوحيد من العملة الرئيسية للشركة األجنبية التابعة  
األجنبية. إن التفاصيل المتعلقة باالحتياطي لتحويل للمجموعة إلى الريال العماني مباشرة في االحتياطي لتحويل العمالت 

  .٥العمالت األجنبية مبينة في اإليضاح رقم 
  

  مساهمة رأسمالية    -١٨
االت الهاتف النقال والثابت ٢٠٠٤فبراير  ١١في  االت تراخيص للمجموعة لخدمات اتص درت هيئة تنظيم االتص م، أص

  سنة على التوالي. ٢٥و  ١٥ عماني ولمدة لایر ٢٠٠٬٠٠٠لایر عماني و  ٥٠٠٬٠٠٠بتكلفة قدرها 
  

تقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  تشارية مس ة اس س ، والتي حددت القيمة ٢٠٠٤فبراير ١١عينت المجموعة مؤس
  مليون لایر عماني تقريباً. ٤٤٬٨٨١العادلة لتراخيص الهاتف الثابت والنقال مبلغ  

  
يطبق على شركة جديدة تحصل تم التقييم بناء على قيمة  وق المفتوح التقديرية للتراخيص وفقاً لبنودها الحالية كما كان س الس

ة  ول غير الملموس ركة جديدة" هو التفرقة بين قيمة التراخيص وقيمة األص ية "ش بب وراء تبني فرض على التراخيص. الس
تراخيص ليست "قيمة خاصة" بالمجموعة عن التراخيص األخرى التي تملكها المجموعة، و بناء عليه فإن القيمة الملحقة بال

  وال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تمتلكها المجموعة.
                        

االت، أرباح القيمة العادلة وقدرها  ادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتص ل الزي تمث
  مليون لایر عماني والتي تم إدراجها ضمن حقوق الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع.  ٤٤٬١٨١

  
  احتياطي القيمة العادلة   -١٩

أ احتياطي القيم   ل المالي المعاد تقييمه، يتم ينش ول المالية المتاحة للبيع. وعندما يتم بيع األص ة العادلة من إعادة  تقييم األص
ه بالفعل في بيان الدخل الموحد المرحلي. عند انخفاض قيمة  د تم بيع ذي ق ل ال ك األص ذل اطي المتعلق ب إدراج جزء االحتي

  .حتياطي المتعلق بذلك االصل في بيان الدخل الموحد المرحلياالصل المالي المعاد تقييمه، يتم ادراج جزء اال
  



                                   ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 

 

٤١  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠ كما في 
  

 قتراضات اإل  - ٢٠
  المتداولة   

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

----------------------------  
٣١غير المدققة    

  مارس
  المدققة 

  ديسمبر ٣١
غير المدققة 

  مارس ٣١
  المدققة 

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٧٢٠١٦ سنة اإلستحقاق  معدل الفائدة اإلسمية العملة

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع
  بالتكلفة المطفأة–مضمونة

  %٢٫٥أشهر ليبور+٣ لایر عمانى قرض بنكى
سنويأ) %٦ - %٤٫٧٥(مستوى

٥٬٤٧٥ ٥٬٢١٣ ١٬٩٠٠ ٢٠٢١٢٬١٧٢-٢٠١٩ 

%٥(مستوى   (%٢٫٥أشهر ليبور+٣ لایر عمانى سحب على المكشوف
 سنويا)

- ٤٨٩ ٣٨١ - - 

 ٢٦٥ - ٤٢ ٢٨٦ -  سنوياً %١٢٫٦٩٥ لایر عمانى التزامات إيجار تمويلي
٪١٫٩نة لشهر واحد +يفاتورة خزلایر عمانى سحب على المكشوف

 ياسنو
 - - - ١٢٬٠٠٠)أإيضاح (

----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 ٥٬٧٤٠ ٥٬٢١٣ ٢٬٤٣١ ١٤٬٨٣٩ 
 ========= ========= ========= ========= 

  
  متعلقة بشركة تابعة في سلطنة ُعمان.والقروض مضمونة بالتنازل عن مديونيات 

  أ) إن السحب على المكشوف غير مضمون ويتم سداده بعد تاريخ الميزانية العمومية.
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٤٢  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  

  المؤجلة  ضريبةالتزام ال  - ٢١
  

  تتعلق بالبنود التالية: في بيان الدخل الموحد المرحليصافي  الضريبه المؤجله والضريبة المؤجلة المحملة/ (المستردة) 
 
 

 
  
  يناير  ١

٢٠١٧ 

 
ر التغير في أث

معدل 
 الضريبة

 
  
  

  أخرى

محملة/
(مستردة) 
على بيان 

  الدخل

(غير
  المدققة)

  يونيو ٣٠
٢٠١٧ 

 
  
  يناير  ١

٢٠١٦ 

محملة/ 
(مستردة) 
على بيان 

 الدخل

  
  
  

 أخرى

  
٣١  

  ديسمبر
٢٠١٦ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
          الفروق المؤقتة 

 (٢٬٨٤٣) - ١٢٥ (٢٬٩٦٨) (٣٬٨٨٨) (٣٣٤) - (٧١١) (٢٬٨٤٣) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 
 (٤٠) - ٧٥ (١١٥) (٦٦) (١٦) - (١٠) (٤٠) مخصص تقادم مخزون 

 ٥٨٣ - ٩٣ ٤٩٠ ٧٨٤ ٥٥ - ١٤٦ ٥٨٣ أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات
 ٤٬٨٦٥ - ٩٢ ٤٬٧٧٣ ٤٬٥٨٨ (١٬٤٩٣) - ١٬٢١٦ ٤٬٨٦٥ استهالك وإطفاء

 (١١٬٣٦١) - (١٠٩) (١١٬٢٥٢) (١٤٬٢٠١) - - (٢٬٨٤٠) (١١٬٣٦١)  إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة
 (٦١٥) (٦١٥) - - (٦٢٠) - ١٤٩ (١٥٤) (٦١٥)  إطفاء الترخيص

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
  (٩٬٤١١) (٢٬٣٥٣) (٩٬٤١١) (٦١٥) ٢٧٦ (٩٬٠٧٢) (١٣٬٤٠٣) (١٬٧٨٨) ١٤٩ 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

 
  . ٣٦. مزيد من التفاصيل مبينة في اإليضاح ٢٠١٧يناير  ١إعتباراً من  %١٥تم زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 
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٤٣  
                                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
   

  التزام منافع التقاعد   -  ٢٢
  
  :الحركة في التزام منافع التقاعد كما يلي  

غير المدققة  
  يونيو ٣٠

  المدققة 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

  
 ٥٬٧٧٢ ٤٬٤٧٧  الرصيد االفتتاحي

 ٧٤٦ ٤٧٢)٣٠المحمل للفترة / للسنة (إيضاح

 (٦٩٠) (٣٠٥)المدفوعات خالل الفترة / السنة

 (١٬٣٥١) -محول إلى إلتزام مرتبط بأصل متاح للبيع
 ٤٬٤٧٧ ٤٬٦٤٤ الرصيد الختامي

  
  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  - ٢٣

غير المدققة 
  يونيو   ٣٠

  المدققة 
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع

  
 ٢٠٬٨٤٠ ١٢٬٠٩٠ ذمم  تجارية دائنة 

 ٨٬٥١٢ ٨٬٢٩٠ مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين
 ٢٧٬٨٣٨ ٢٦٬٢٦٢ مبالغ ضمان محتجزة مستحقة الدفع

 ٦١٬١٥٨ ٥٧٬٣٠١ مستحقات

 ١٣٬٥١٠ ١٨٬٥٧٩ إيرادات مؤجلة

 ١٥٬٩٧٠ ١٥٬٠٠٣ فواتير مسبقة الدفع

 ٦٬٣٣٧ ٣٬٠٩٨  أ)إيضاح :اإلنهاء االختياري للخدمة (

 - ٣٠  الفائدة المستحقة

 ٣٬٤٠٧ ٥٬٨٣٩ أخرىذمم دائنة 

١٥٧٬٥٧٢ ١٤٦٬٤٩٢ 

  
 الحركة في حساب اإلنهاء االختياري للخدمة هي كما يلي:  )أ(

غير المدققة 
  يونيو ٣٠

  المدققة 
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع

  
 ١٠٬٤١٦ ٦٬٣٣٧ في بداية الفترة / السنة

 (٤٬٠٧٩) (٣٬٢٣٩)  مدفوعات خالل الفترة / السنة 

  ٦٬٣٣٧ ٣٬٠٩٨ 
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  ٤٤  

                                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  
  أتاوة مستحقة الدفع    - ٢٤

  
ي الهاتف الثابت ١(٤وفقاً للمادة رقم  االت فعلى المرخص ) من ترخيص والمتنقل والمعتمد من قبل هيئة تنظيم االتص

االت أتاوة قدرها  اريف  %٧له أن يدفع لهيئة تنظيم االتص من إجمالي إيرادات الترخيص عدا بيع معدات الربط ومص
اح  االت مبينة في اإليض يل مطالبة هيئة تنظيم اإلتص االت ). قامت هيئة تنظيم ا١(ج) )( ٣٩الربط البيني. تفاص التص

  .٢٠١٧يناير  ١إعتباراً من  %١٢بزيادة معدل األتاوة إلى 
االت هي تحت اإلحتجاج كما هو مبين في  ١٫٦الودائع بمقدار  مليون لایر عماني المحتفظ بها لدى هيئة تنظيم االتص

  .١٣اإليضاح 
  

  للسهم الواحد  األصول قيمة صافي   - ٢٥
  

هم  ول  للس افي األص اب قيمة ص ول  في تاريخ تم احتس افي األص مة ص ركة األم بقس اهمي الش وبة لمس الواحد المنس
  التقرير على عدد األسهم القائمة كما يلي:

  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦ ٢٠١٧  
    
      

 ٥٨٢٬٣٤٥ ٥٧٠٬٦٣٣ صافي األصول   المنسوبة لمالكي الشركة األم (ألف ر.ع)

    
 ٧٥٠٬٠٠٠ ٧٥٠٬٠٠٠ عدد األسهم المستحقة (أالف)

   
 ٠٫٧٧٦ ٠٫٧٦١ قيمة صافي األصول للسهم الواحد (ر.ع)

  
  إيرادات البيع بالجملة  -٢٦

هر   تة أش لس
  منتهية 

هر  ة أش لثالث
  منتهية  

هر  تة أش لس
  منتهية  

هر  ة أش لثالث
  منتهية  

ي   ونيو٣٠ف ي
٢٠١٧  

ي  ونيو  ٣٠ف ي
٢٠١٧  

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦ 

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦  

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

 ٦٬٠٣٧ ١٢٬٤٦٧ ٦٬٦١٥ ١٢٬٢٦٤ ايراد ادارة خارجية (إيضاح أ)

 ٤٬٧٧٨ ٩٬٢٧٠ ٣٬٩٤٧ ٨٬٣٨٢ ايراد الربط البيني (إيضاح ب)

 ١٣٬٢٠٨ ٢٥٬١٤٦ ١٢٬٧٨٢ ٢١٬٣٢١ مبيعات القدره االنتاجيه

 ٦٬٠٤١ ١١٬٤١٤ ٦٬٢٧٦ ١٢٬٥٧٣ أخرى 

  ٣٠٬٠٦٤ ٥٨٬٢٩٧ ٢٩٬٦٢٠ ٥٤٬٥٤٠     

  
  تتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية فى الدخل الناتج من إنهاء مرور المشغلين اآلخرين على شبكة المجموعة.  ( أ )

  
تخدام معدات ومرافق   (ب) غلين المحليين المرخص لهم نظير اس تتمثل إيرادات الربط البيني في اإليرادات الناتجة من المش

  مرور المشغل على شبكة المجموعة.اإلرسال و تكلفة إنهاء 
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  ٤٥ 

                                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  
  تكاليف الربط البيني  -٢٧

غلين المحليين المرخص  طة المجموعة إلى المش وم المدفوعة بواس اريف الربط البيني الرس ور لهم إلنهاء مرتمثل مص
  المشغل على شبكة المجموعة.

  
  تكاليف خدمات المحتوى  -٢٨

خدمات  مثل تتمثل تكاليف خدمات المحتوى بالمصروفات التي دفعتها المجموعة لمزودي خدمة المحتوى عن تقديم خدمات
  النصوص السمعية والرسائل القصيرة إلى قنوات التلفزيون الخ.

  مصروفات إدارة خارجية  - ٢٩
روفات التي دفعتها المجموعة إلى مشغلين خارجيين إل لى نهاء المرور عتتمثل مصروفات اإلدارة الخارجية فى المص

  شبكة المشغل.
  

  تكاليف الموظفين   - ٣٠
هر  تة أش لس

  منتهية 
هر  ة أش لثالث

  منتهية  
هر لستة أشهر منتهية   ة أش ثالث ل

  منتهية  
ي  يو٣٠ف ون ي

٢٠١٧  
ي يو ٣٠ف ون ي

٢٠١٧  
ي و  ٣٠ ف ي ون ي

٢٠١٦ 
ي  و  ٣٠ف ي ون ي

٢٠١٦  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
       

 ١٥٬٠٥٩ ٢٩٬٥٨٧ ١٥٬٥٥٤ ٣٠٬٥٧٧ رواتب وبدالت
 ١٬٢١٤ ٢٬٤٥٨ ١٬٢٢٢ ٢٬٤٢٧تكاليف التأمينات االجتماعية
 ١٥٧ ٣٨٥ ١٤٢ ٤٠٨منافع التقاعد (إيضاح أدناه)

 ١٬٠٢٠ ٢٬٠٧٢ ١٬٢٠٦ ٢٬٤٠٨ أخرى للموظفينمنافع

 ١٧٬٤٥٠ ٣٤٬٥٠٢ ١٨٬١٢٤ ٣٥٬٨٢٠ 

 
 مليون لایر عماني) تم رسملته خالل الفترة. ٠٫٠٥١: ٢٠١٦مليون لایر عماني (  ٠٫٠٦٤يشمل مبلغ وقدره 

  
  مصروفات تشغيل وصيانة  - ٣١

هر  تة أش لس
  منتهية 

هر  لثالثة أش
  منتهية  

هر  تة أش لس
  منتهية  

هر  لثالثة أش
  منتهية  

يونيو٣٠في 
٢٠١٧  

يونيو  ٣٠في 
٢٠١٧  

ي  يونيو  ٣٠ف
٢٠١٦ 

ي  يونيو  ٣٠ف
٢٠١٦  

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

 ٦٬٢٢٢ ١١٬٤٩٩ ٥٬٩١٦ ١٢٬٠٠٨ األصول    صيانة

 ٨٬٣٠٧ ١٥٬٨٥٢ ١٠٬٠٧٧ ١٦٬١٤٣ تكلفة مبيعات 

  ٣٬٤٢٨ ٧٬٤٧٦رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات
٧٬٤١٦ 

 
٣٬٩٥٦ 

 ٢٬١٩٠ ٤٬٠٤٩ ٢٬٠٨٢ ٤٬١٣٢ مصروفات إيجار

 ٦٣٣ ١٬٥١٥ ٧٤١ ١٬٦٢١ كهرباء ومياه

 ٧٨٣ ١٬٤٥٤ ٦٧٤ ١٬٢٨٧وإيجار مصروفات صيانة

 ١٨٣ ٣٦٢ ١٤٩ ٣١٧ وقود وزيوت وشحوم

 ٢٠٥ ٤١٤ ٢٢٦ ٣٧٩تأمين

 ٩٧٨ ١٬٨٥٣ ٥٬٠٠٥ ٨٬٤١٢أخرى

   

 ٢٣٬٤٥٧ ٤٤٬٤١٤ ٢٨٬٢٩٨ ٥١٬٧٧٥ 
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                    ٤٦                       الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

  
                    مصروفات إدارية  -٣٢ 

هر   تة أش لس
 منتهية 

هر  لثالثة أش
  منتهية  

هر  تة أش لس
  منتهية  

هر  لثالثة أش
  منتهية  

ي    ٣٠ف
و  ي ون ي

٢٠١٧  

يونيو  ٣٠في 
٢٠١٧  

ي   ٣٠ف
و  ي ون ي

٢٠١٦  

يونيو  ٣٠في 
٢٠١٦ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
    

 ٤٠٤ ٧٩١ ٢٧٣ ٦١٢ تكاليف تدريب

 ٢٬٠١٤ ٢٬٣٧٢ ٤٩٩ ٦٧٤ أتعاب استشارات مهنية

 ٧٤٠ ١٬٢٠٣ ١٬٠٦٢ ١٬٣٧٣ خدمات إدارية

 ٣٥٣ ٦٩٥ ٣٢٨ ٦٤٧ سفريات عمل

 ٢٩٨ ٦٠٠ ٣١١ ٦٤٤توريدات وخدمات مكتبية

   

٣٬٨٠٩ ٥٬٦٦١ ٢٬٤٧٣ ٣٬٩٥٠ 

  
  رسوم التحصيل والتوزيع   - ٣٣

  
حيث يتم بموجبها إسناد تحصيل وخصم   ش.م.ع.ع أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركـة ُعمان لالستثمارات والتمويل 

   . ع.عش.م.كافة المبالغ المستحقة من فئة معينة من العمالء في سلطنة عمان إلى شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل 
  

يل اآلخرين.  تحقة من هؤالء العمالء من خالل مراكز المجموعة ومن خالل وكالء التحص يل المبالغ المس يتم تحص
مقابل التحصيل عن  ش.م.ع.عويتم طرح رسوم الخصم من الرسوم المستحقة إلى شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل 

  طريق خصم الديون . 
  

وجب االتفاقيات أعاله بناًء على فئة العميل والمبالغ المسند تحصيلها. في تقوم المجموعة بدفع رسوم خصم الديون بم
  ولم تقم اإلدارة بتجديده.  ش.م.ع.ع، إنتهى العقد مع شركـة ُعمان لالستثمارات والتمويل ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  
يل المبالغ لتحص ش.م.ع.عشركة ُعمان لالستثمارات والتمويل تسعى نيابة عن المجموعة، باإلضافة إلى ذلك، و

المستحقة فيما يتعلق بفواتير المشتركين الصادرة قبل بدء التعاقد معها والتي تدفع عنها رسوم خصم ديون بمعدالت 
  تختلف وفقاً لعمر المبالغ المحصلة. 

  
  يتم أيضاً دفع رسوم توزيع إلى وكالء بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقاً والخدمات األخرى للمجموعة. 
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    ٤٧  
                                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  صافى إيرادات / (تكاليف) التمويل   - ٣٤

هر ة أش ت لس
 منتهية 

ر  ه ة أش الث ث ل
  منتهية  

هر لستة أشهر منتهية   ة أش ثالث ل
  منتهية  

ي و٣٠ف ي ون ي
٢٠١٧  

ي و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٧  

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦  

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع
   إيرادات التمويل)١(

 ٥٧٠ ١٬٢٨٦ ١٦٨ ٨٨٤ إيرادات الفوائد

 ٨٣ ١٥٢ - -  تحويل العمالتأرباح

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
 ٦٥٣ ١٬٤٣٨ ١٦٨ ٨٨٤ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
     اإلستثمار )خسائر(إيرادات/)٢(

 ٤٠٢ ٦٩٩ ٢٨٩ ٨٠٧ إيرادات توزيعات أرباح

تثمارات ارة) القيمة العادلة من اس أرباح/(خس
 ٣٥١ (٢١) ٤٥٢ ٥١٥ بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

تثمارات محتفظ أرباح القيمة العادلة على اس
  بها للمتاجرة

(١٬١٢٩) (١٬٢٢٥) ٧١٧ ٨٤٧ 

تثمارات محتفظ بها ائر محققة على اس خس
 للمتاجرة

(١٦٢) (٧١٣) ٣٨٢ ٣٦٧ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
 ١٬٣٠٨ ٨١٢ (١٠٢) ٥٦٠ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
     تكاليف التمويل)٣(

 - - (٢٨١) (٣٨٨)  تحويل العمالتخسائر

 (٣٠٢) (٥٠٨) (٦٣) (٣٢١) فوائد على القروض 

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

 (٧٠٩) (٣٤٤) (٥٠٨) (٣٠٢) 

========= ========= ========= ========= 

  
  إيرادات أخرى   - ٣٥
هر  تة أش لس

  منتهية 
هر  ة أش لثالث

  منتهية  
هر  ة أش ت لس

  منتهية  
لثالثة أشهر منتهية 

يونيو٣٠في 
٢٠١٧  

ي و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٧  

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦  

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 

       
 ٣١٩ ٤٤٩ ٤٨٣ ٥٤٨ إيرادات متنوعة 
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  ٤٨  
                                           المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
 

  الضرائب  - ٣٦
  

   تشتمل الضرائب المحملة للفترة على:  ( أ )
هر ة أش ت لس

 منتهية 
هر  ة أش لثالث

  منتهية  
هر  ة أش ت لس

  منتهية  
هر  ة أش ثالث ل

  منتهية  
ي   و٣٠ف ي ون ي

٢٠١٧  
ي و  ٣٠ف ي ون ي

٢٠١٧  
ي  و  ٣٠ف ي ون ي

٢٠١٦  
ي و  ٣٠ ف ي ون ي

٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع  
          

 ٤٬٦٨٣ ٩٬٢٧٩٣٬٨٩٥٩٬٧١٩ ضرائب حالية

 (٤٦٨) (٤٢٦)(٥٦٨)(١٬٧٨٨) )٢١ضرائب مؤجلة (إيضاح 

اح  ريبة (إيض تأثير التغير في معدل الض
٢١(  

(٢٬٣٥٣)- - - 

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

  ٤٬٢١٥ ٩٬٢٩٣ ٣٬٣٢٧ ٥٬١٣٨ 

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

هر  تة أش لس
 منتهية 

ر  ه ة أش الث ث ل
  منتهية  

هر  تة أش لس
  منتهية  

لثالثة أشهر منتهية  

ي   ٣٠ف
و  ي ون ي

٢٠١٧  

ي و ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٧  

يونيو  ٣٠في 
٢٠١٦  

ي  و  ٣٠ف ي ون ي
٢٠١٦ 

 ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع  

ح المحاسبـي من العمليات  ة على الربـ الضريبـ
 المستمرة 

٤٬٢٨٨ ٧٬٥٠٥٣٬٣٤٠٩٬٢٩٣ 

     يضاف/ (يطرح) األثر الضريبي لـ:

 ٧١ ١٧٣(١٢٩)٢٨ للخصممصاريف غير قابلة 

 (١٤٤) (١٧٣)١١٦(٤٢) إيرادات غير خاضعة للضريبة 

 - - -(٢٬٣٥٣)  تأثير التغير في معدل الضريبة

      

ة وفقاً لبيان الدخل الموحد  ة المحمل ريب الض
  المرحلي 

٤٬٢١٥ ٩٬٢٩٣ ٣٬٣٢٧ ٥٬١٣٨ 

  
 موقف الربوط الضريبية  (ج) 

ريبية  نة تم االنتهاء من الربوط الض ت على دراية وال تتوقع أية إلتزامات  ٢٠١٤حتى س ركة األم. إن اإلدارة ليس للش
  ضريبية إضافية سيتم تكبدها متعلقة بسنوات الضريبة المفتوحة.

  
 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد  - ٣٧

ركة األم  اهمي الش وبة إلي مس مة أرباح الفترة المنس هم الواحد بقس ل لعائد الس ط المرجح لعدد تم التوص على المتوس
هم القائمة. ي  األس اس هم المخففة هي ذات العائد األس هم مخففة محتملة، فإن ربحية الس ركة األم أي أس حيث لم يكن للش
  للسهم الواحد. 

  
  األطراف ذات العالقة  - ٣٨

التي تمتلك األطراف ذات  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين واإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة والكيانات
  العالقة فيها القدرة على السيطرة أو ممارسة التأثير الهام على القرارات المالية والتشغيلية.

  
تحتفظ المجموعة بأرصدة مع هذه األطراف ذات العالقة نتيجة إلى المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها 

 ألطراف.بموجب شروط وأحكام متفق عليها بين ا
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 ٤٩  
                                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  

  (يتبع) األطراف ذات العالقة  - ٣٨
  تتمثل طبيعة وقيمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة فيما يلي:

  
  بضائع وخدماتشراء   )١(

 غير المدققة  غير المدققة  
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

  
 ٣٬٤٥٨ ٩٬٤٠٧ شركات شقيقة

 
 ٣٬٤٥٨ ٩٬٤٠٧ المجموع

   
   

  
  
 

 
  أطراف أخرى ذات صلة -بيع الخدمات  )٢(
 

- ٨ 

  
  
 
  غير التنفيذيين –بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة   )٣(

٦٢ ٤٧ 

  
  )       تعويضات لإلدارة العليا ٤( 

 غير المدققة  غير المدققة 
 يونيو ٣٠ يونيو  ٣٠  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

 ألف ر.ع ألف ر.ع  

 ٦٩٠ ٦٨٩   رواتب أساسية وبدالت 

 ٩٠٤ ١٬١٠٣ مصروفات ومزايا أخرى

 ٣٣ ٣٢ تكاليف التأمينات االجتماعية

 ٢١ ٢٢ منافع التقاعد

 ١٬٦٤٨ ١٬٨٤٦ موعجالم

  
 

 
  خدماتأرصدة ناشئة عن بيع / شراء بضائع /   )  ٥(

 ذمم دائنة              ذمم مدينة              
غير المدققة  

  يونيو ٣٠
  المدققة 

  ديسمبر ٣١
غير المدققة 

  يونيو ٣٠
  المدققة 

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

   
 ٩٨٧ ١٬٥٠٨ - - شركات شقيقة 

 ٢١٤ ١٠٤ ٩٦ - أطراف أخرى  ذات عالقة 
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 - ١٬٢٠١ ١٬٦١٢ ٩٦ 

 
  
             ٥٠                              إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية  
 

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
   إلتزامات      - ٣٩

  إلتزامات  )أ(
 يلي: كما أصول  ثابتة واستثماراتاإللتزامات التي لم يتم تكوين مخصص لها بهذه القوائم المالية تتعلق بشراء 

  
  غير المدققة  

  يونيو ٣٠
 ٣١المدققة 
  ديسمبر

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٩٩٬٦٧٨ ١٢٩٬٠٣٤إلتزامات عن نفقات رأسمالية ثابتة

 ٥٬١٥٣ ٤٬١٢١ استثمارات

  إرتباطات إحتمالية طارئة  (ب) 
  

 ٤٢٧ ٤٢٧  خطابات إعتماد

 ١٫٣٢٧ ١٬٣٥٤ خطابات ضمان بنكية

  صدرت االعتمادات المستندية وخطابات الضمان المذكورة أعاله في إطار سير العمل االعتيادي.
                     

  مطالبات   (ج)
  

مليون لایر عماني فيما  ٥بفرض غرامة بمقدار  ٢٠١٥مارس  ٢٥المؤرخ في  ٦/٢٠١٥اصدرت هيئة تنظيم االتصاالت قراراً رقم  )١
أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت قراراً  ٢٠١٥يوليو  ٩. بتاريخ ٢٠١٤نوفمبر  ١٧يتعلق بانقطاع خدمات إتصاالت الشركة في تاريخ 

مليون لایر عماني من  ٢دره مليون لایر عماني. عالوةً على ذلك وافقت عمانتل أيضاً على اإلستثمار بمبلغ وق ١بتخفيض الغرامة إلى 
مليون لایر  ٢أجل توسيع شبكة الهاتف المحمول في المناطق الريفية، التي ال تزال المواقع قيد اإلعداد. يتم تسجيل الرصيد البالغ 

  عماني كودائع مدرجة ضمن ذمم مدينة تجارية وأخرى، كما أن اإلدارة واثقة من استردادها في الوقت المناسب.
  

مليون لایر عماني من هيئة تنظيم االتصاالت تجاه األتاوة اإلضافية  ٤٫٤، تلقت الشركة األم إشعار بطلب دفع ٢٠١٥خالل سنة  )٢
 مليون لایر عماني إلى ١٫٧المستحقة الدفع للسنوات السابقة على بعض فئات إيرادات البيع بالجملة. دفعت الشركة األم مبلغ وقدره 

).  بناءاً على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة من شروط ترخيص ١٣اج (إيضاح هيئة تنظيم االتصاالت تحت اإلحتج
 الشركة األم، ترى اإلدارة بأن قيمة اإلتاوة اإلضافية غير مستحقة الدفع. 

 
ن قبل ة  مقد تؤدي بعض حاالت عدم االلتزام األخرى بالضوابط التنظيمية ، بسبب قيود تشغيلية أو مالية إلى مخاطر فرض غرام )٣

ية نهيئة تنظيم االتصاالت. إال أنه ال يمكن حالياً تحديد بيقين وقناعة مبلغ الغرامة أو الحدث الفعلي للغرامة. ترى دائرة الشؤون القانو
ة عوالتنظيمية بالمجموعة بأن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في مرحلتها الحالية ال يمكن قياس أو تقدير نتيجة أوضاعها بيقين وقنا

  معقولة.
  

  مخاطر االئتمان    - ٤٠
  التعرض لمخاطر االئتمان  )أ(

ى لمخاطر االئتمان  ى لمخاطر االئتمان. كان الحد األقص ول المالية الحد األقص يمثل إجمالي القيمة الدفترية لألص
  بتاريخ التقرير كما يلي:

   
غير المدققة 

  يونيو ٣٠

  
 ٣١المدققة 
  ديسمبر

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
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 ١١٨٬١٩٠ ١٤٤٬٤٥٤ ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
 ١٣٩٬٥٧٠ ٧٢٬٩٧٩أصول مالية أخرى

   

  
                                         الموحدة المرحلية           إيضاحات حول البيانات المالية  

٥١            
  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في  
  

  (يتبع) مخاطر االئتمان    - ٤٠
  (يتبع) التعرض لمخاطر االئتمان  )أ(

بة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بتاريخ التقرير وفقاً لنوع  ى لمخاطر االئتمان بالنس كان الحد األقص

  العميل كما يلي:
غير المدققة  

  يونيو ٣٠
 ٣١المدققة 
  ديسمبر

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٤٤٬٢٧٤ ١٤٬٦٢٧ شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع
 ٢٨٬٤٠٣ ٣٥٬٣١٩مستحقات من مشغلين آخرين

 ١٢٬٧٥٤ ١٣٬٧٤٩ ديون حكومية
 ٤٬٧١٩ ٦٬٩٩٩وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقا 

 ٢٨٬٠٤٠ ٧٣٬٧٦٠ عمالء آخرين

 ١١٨٬١٩٠ ١٤٤٬٤٥٤ 

  
  
  كانت أعمار الذمم المدينة وخسائر االنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير كما يلي:    )ب(

    
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المدققة  ٢٠١٧ يونيو ٣٠غير المدققة   
  
 

  
 اإلجمالي

االنخفاض في 
 القيمة

  
 اإلجمالي

االنخفاض 
 في القيمة

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 - ٣٠٬٢٠٣ - ٤٤٬٢٨٣ غير متأخرة

 ٣٬١٦٣ ٢١٬٦٢٣ ٢٬٥٠٩ ٣٥٬٦٨٤ يوم ١٨٠ – ١متأخرة 

 ٢٬٠٧٣ ١٢٬٢٤٩ ١٬٧٥٦ ٩٬٢٧٤  يوم ٣٦٥ – ١٨١متأخرة 

 ٢٬٣١٣ ١١٬٤٢٤ ٥٬٣٨٩ ١٢٬٥٩٦ من سنة إلى سنتين
 ٣٢٬٨٤٩ ٤٢٬٦١٧٣٢٬٩٧٣٤٢٬٦٩١ أكثر من سنتين

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

  ٤٠٬٣٩٨ ١١٨٬١٩٠ ٤٢٬٦٢٧ ١٤٤٬٤٥٤ 

 ========== ==================== ========== 
  
يد الذمم المدينة للمجموعة مدينون بقيمة دفترية قدرها   )١( من رص لایر مليون  ٤٧٫٦مليون لایر عماني ( ٥٧٬٥يتض

) التي تجاوزت تاريخ سدادها في تاريخ التقرير، والتى لم تكون المجموعة مخصص عن ٢٠١٦ديسمبر  ٣١عماني : 
ترداد. ال تملك  نفة على أنها قابلة لالس أي مبلغ حيث أنه ال يوجد تغير هام في نوعية االئتمان وال زالت المبالغ مص

 يوما. ١٨٠المتوسط لهذه الذمم المدينة . والعمر المجموعة أي ضمانات مقابل تلك األرصدة
  
  
  
  
  

   



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

   ٥٢  
                                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
  

  (يتبع) مخاطر االئتمان    - ٤٠
  
  الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي: )٢(

  ٣٠غير المدققة  
  يونيو

  ديسمبر ٣١المدققة 

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

  
 الرصيد اإلفتتاحي

٤٠٬٣٩٨ 
 

٤٨٬٤٦٩ 
 ٢٬٠٨٢ ٢٬٢٢٩ العمليات المستمرة –للسنة  للفترة/ المحمل

 (٣٬١٢٩) - المشطوبة خالل السنة 

 (١١٠) -  المحول إلى الحكومة

 (٦٬٩١٤) -  المحول إلى أصول محتفظ بها للبيع 

 

 ٤٠٬٣٩٨ ٤٢٬٦٢٧ رصيد اإلقفال 

  
يتم استخدام حسابات مخصص الذمم التجارية المدينة لتسجيل خسائر االنخفاض في القيمة، إال إذا اعتقدت المجموعة بعدم إمكانية استرداد 

  .األصول الماليةالمبلغ المدين. في هذه الحالة فإنه سيتم مباشرة شطب المبلغ الذي تم اعتباره غير قابل لالسترداد مقابل 
  

، يتم  تحويل ودفع هذه المبالغ المستردة من هذا الدين ٢٠٠٤ديسمبر   ٣١وفي حالة استرداد الحق للمستحقات التي أنشئت بشأنها أحكام في 
  المعدوم  إلى الحكومة.

  
  مخاطر السيولة    - ٤١

  
  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية:

  (غير مدققة)) ٢٠١٧يونيو  ٣٠(
  

القيمة
 الدفترية

 أشهر٦
 أو أقل

١٢ – ٦   
 شهر

 –سنة 
 سنتين

  أكثر 
 من سنتين

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

 ٢٬٣٧٧ ٣٬١٣٤ ١٬٣٧٨ ٢٠٬٥٩٤١٣٬٧٠٥ اإلقتراضات

 - - -١٢٬٠٩٠١٢٬٠٩٠ ذمم  تجارية دائنة

مبالغ مستحقة لمشغلي إتصاالت
 - - - ٨٬٢٩٠ ٨٬٢٩٠ آخرين

 - - -٢٦٬٢٦٢٢٦٬٢٦٢ مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 - - -٥٧٬٣٠١٥٧٬٣٠١ مستحقات

 - - - ٥٬٨٣٩ ٥٬٨٣٩ ذمم دائنة أخرى

 - - -٢٨٬٩٥٥٢٨٬٩٥٥  أتاوة مستحقة الدفع 

 - - -٣٬٠٩٨٣٬٠٩٨اإلنهاء اإلختياري للخدمة

   - - - 

٢٬٣٧٧ ٣٬١٣٤ ١٬٣٧٨ ١٥٥٬٥٤٠ ١٦٢٬٤٢٩ 
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 ٥٣  
                                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
   (يتبع) مخاطر السيولة    - ٤١

  
  (المدققة)     ٢٠١٦ديسمبر   ٣١              

 أشهر٦القيمة الدفترية  
أو أقل

١٢ – ٦   
 شهر

  أكثر نسنتي –سنة 
 من سنتين

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

 ٣٫٩٤٣ ٢٫١٦٩ ٨٫٩٠٦١٫٥٠١١٫٢٩٣ اإلقتراضات
 - - -٢٠٫٨٤٠٢٠٫٨٤٠ذمم  تجارية دائنة

مبالغ مستحقة لمشغلي إتصاالت
 آخرين

٨٫٥١٢٨٫٥١٢- - - 

   ٢٧٫٨٣٨٢٧٫٨٣٨ مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
  -  -  -٦١٫١٥٨٦١٫١٥٨ مستحقات

 - - ٦٣٧ ٥٫٧٠٠ ٦٫٣٣٧ اإلنهاء اإلختياري للخدمة
 - - -٣٫٤٠٧ ٣٫٤٠٧ذمم دائنة أخرى

        -  - ٣٣٫٩٠٣ ٣٣٫٩٠٣ أتاوة مستحقة الدفع
 ٣٫٩٤٣ ٢٫١٦٩ ١٧٠٫٩٠١١٦٢٫٨٥٩١٫٩٣٠ 
    

  
  مخاطر سعر الفائدة    - ٤٢

  المالية المحملة بالفائدة التي تتعامل بها المجموعة بتاريخ التقرير كما يلي :كان تحليل سعر الفائدة لألدوات 
 ٣٠غير المدققة  

  يونيو
  ديسمبر ٣١المدققة 

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 

   أدوات مالية ذات سعر فائدة متغير

 (٧٬٨٦) (١٤٬٥٥٣) التزامات مالية

   

   أدوات مالية ذات سعر فائدة ثابت

 (٧٤٬٩٢) ١٣٬٠٠٠ مالية أصول 
 (٣٠٧) (٢٨٦) التزامات مالية

   

 ٧٤٬٦١٣ ١٢٬٧١٤ 

  
  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت

ائر،  عر فائدة ثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس ول والتزامات مالية ذات س ب المجموعة أي أص ال تحتس
  تغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على األرباح أو الخسائر.لذا فإن أي 
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             ٥٤  
                                           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
    

                
 مخاطر العمالت األجنبية  -٤٣

 
ذمم الدائنة  ية. وحيث أن الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن إن ال ورة رئيس والذمم المدينة تم تقييمها  بالدوالر األمريكي بص

  .لة. الذمم الدائنة والذمم المدينة بعمالت أخرى ليست مهمةرة ترى أن مخاطر العملة ذات الصلة تكون ضئيدااإل
  

  القيمة العادلة لألصول وااللتزامات  -٤٤
   

 
  القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية

دلة يمكن االقيم العادلة  لألصول وااللتزامات المالية تقارب قيمها الدفترية كما هو مبين بقائمة المركز المالي. عند عدم وجود قياس للقيمة الع

  الوثوق به، يتم قياس األصول المالية بالتكلفة.

  
  المركز الماليقياس القيمة العادلة المدرجة في قائمة  

تويات من   ها بعد اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة ، مجمعة إلى المس  ٣إلى  ١يبين الجدول أدناه تحليال لألدوات المالية التي تم قياس

  اعتمادا على درجة الوثوق بقياس القيمة العادلة :

  ول عليها من اليب القياس التي يتم الحص توى األول هو من  أس طة قياس المس واق نش عار المعلنة (غير المعدلة ) بأس األس

 ألصول أو التزامات مماثلة.

 اليب القياس التي توى الثاني  هو من أس ول عليها من مدخالت غير قياس المس عار  يتم الحص ول عليها من األس التي يتم الحص

ول أو التزامات مماث بة ألص توى األول والتي هي مالحظة بالنس ر ("مثال ذلك: المعلنة الواردة بالمس كل مباش واء بش لة س

 األسعار") أو غير مباشر ("تم توجيهها بواسطة األسعار").

  ل أو من مدخالت األص اليب التقييم  التي تتض ول عليها من أس اليب القياس التي يتم الحص توى الثالث  هو من أس قياس المس

(مدخالت ال يمكن مالحظتها). يتم تقييم تلك االستثمارات بناء االلتزام التي ال تعتمد  على بيانات األسواق التي يمكن مالحظتها 

  على حصة الشركة فى قيمة صافي اصول الشركة المستثمر فيها والتى تقارب القيمة العادلة فى نهاية فترة التقرير. 
 

 
  

وى ت مس  ال
  األول

  
  

وى  ت مس ال
  الثاني

  
  

وى ت مس  ال
  الثالث

 
 

وع م ج م   ال
و  ٣٠ ي ون ي

٢٠١٧  
   

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف ر.عألف
   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ١٦٬١٣٠ - ١٦٬١٣٠- استثمارات بصناديق مشتركة
 ٦٬٨٧٠ - ٦٬٨٧٢-  أدوات مالية بدخل ثابت

 ١١٬٩٤٥ ٦٬٣٧٥ ٥٬٥٧٠- ادوات أسهم غير مدرجة
     

   استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 ٢٢٬٠٠٩ - -٢٢٬٠٠٩أدوات أسهم مدرجة 

    
   استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 ٢٣٩ - ٢٣٩-صناديق استثمار مشترك
    

٥٧٬١٩٥ ٦٬٣٧٥ ٢٢٬٠٠٩٢٨٬٨١١ 
 ========== ========== ========== ========== 
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        ٥٥  

                                           المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

                
  (يتبع) القيمة العادلة لألصول وااللتزامات   -٤٤

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١
 
  

المستوى

  
  

 المستوى  

  
  

 المستوى 

  
 ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦ الثالث الثانياألول
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف ر.عألف

   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات 
 ١٤٬٨٨٨ - ١٤٬٨٨٨-استثمارات بصناديق مشتركة

 ٧٬٠٠٩ - ٧٬٠٠٩- أدوات مالية بدخل ثابت
 ١٢٬٥٥٥ ٦٬٥٠١ ٦٬٠٥٤-ادوات أسهم غير مدرجة

    
    إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 ٢٧٬٠٢٤ - -٢٧٬٠٢٤  ادوات ملكية مدرجة
   

   استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة
 ٢٤١ - ٢٤١-صناديق استثمار مشترك

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

٦١٬٧١٧ ٦٬٥٠١ ٢٧٬٠٢٤٢٨٬١٩٢ 
 =======    ======== ======== ========  
  

  .ين المستويات خالل الفترة ال توجد تحويالت ب
   

 أرقام المقارنة    - ٤٥
ت جوهرية وليس لها تأثير على               ى مع عرض الفترة الحالية. إن هذه ليس تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماش

  مركزي الربح أو حقوق المساهمين للمجموعة اللذين تم بيانهما سابقاً.  
 

                          
 
 


