
   )ع ع م ش( لالتصاالتالشركة العُمانية 
١٠  

   المالية البياناتحول  إيضاحات
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 

 

                            
  قانونية واألنشطة معلومات   - ١

ً لقانون  .م.ع.علالتصاالت شالشركة العُمانية  ("الشركة األم أو الشركة") هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقا

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

   سوق مسقط لألوراق المالية.

  

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

  موضحة أدناه:للمجموعة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة 
  

 األسم المباشرة نسبة الحيازة  األنشطة الرئيسية مكان التأسيس
للمجموع    

 ة
للشركة 

 األم
 

   % %  
الهاتف تعمل في مجال  باكستان

المحلي الالسلكي وخدمات 
االتصاالت الدولية والهواتف 
العمومية وخدمات التلفزيون  

 العاملة بالكوابل

 شركة وورلد كول المحدودة ٥٦٬٨ ٥٦٬٨ تابعة
 لالتصاالت 

 
 ل في مجال تقديم خدمات تعم عمان سلطنة

 البيانات حفظ
 شركة ُعمان للبيانات الرقمية    ٦٠ ٦٠ تابعة

  عمان سلطنة
  

  تعمل في مجال تقديم خدمات
 تتعلق بالتجارة اإللكترونية

  الشركة العُمانية للتجارة  - ١٠٠ تابعة
 م.م.اإللكترونية ش

تعمل في مجال تطوير   سلطنة عمان
تطبيقات وخدمات إتصاالت 

  أم ٢سمارت وأم 

  إنترنت األشياء ش م م  ٥٥  ٥٥  تابعة

 تعمل في مجال تقديم خدمات  فرنسا
  البيع بالجملة

   SASعمانتل فرنسا   ١٠٠  ١٠٠  تابعة

المركبات ذات األغراض   عمان سلطنة
  الخاصة

  اإلصدار األول ش م ع م  ١٠٠  ١٠٠  تابعة

تعمل في مجال تصنيع   عمان سلطنة
وتصميم  األلياف البصرية 

  والكابالت

  الشركة العمانية لأللياف  ٤٠٬٩٦ ٤٠٬٩٦ شقيقة
  .م.ع.عالبصرية ش

تعمل في مجال تقديم خدمات  عمان سلطنة
مرتكزة على تقنية 

 المعلومات

 ش.م.مخط المعلومات   ٤٥ ٤٥ شقيقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  ١١                                                                           المالية البياناتإيضاحات حول 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
  
  المحاسبية الهامةملخص السياسات   - ٢

 
ات تم تطبيقها بثبات في كل    ياس ية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة فيما يلي. هذه الس بية الرئيس ات المحاس ياس الس

  الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.
  
  أساس اإلعداد  ١-٢

  
   فقرة االلتزام وأساس القياس  ( أ )

تثناء    كما تم إعداد  .ما يتم اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية التاليةتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باس
ادرة  احات والنماذج الص من قواعد اإلفص اح الواردة ض القوائم المالية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفص

  وتعديالته.  ١٩٧٤لعامة لسوق المال بسلطنة ُعمان، وهي تتماشى مع متطلبات قانون الشركات التجارية لعام عن الهيئة ا
نة المنتهية في    مل هذه البيانات المالية للس مبر  ٣١تش ركة ٢٠١٦ديس ركاتها التابعة (معاً  البيانات المالية للش األم وش

اس  ركة األم على أس لة البيانات المالية للش ركة تابعة. تمثل البيانات المالية المنفص اهمة المجموعة في ش "المجموعة") ومس
  مستقل. البيانات المالية الموحدة والبيانات المالية المنفصلة يشار إليهما مجتمعةً على أنهما "البيانات المالية".

  
  استخدام التقديرات  واألحكام   (ب)

ديرات    ادات وتق ع إجته ام بوض ة من اإلدارة القي دولي ة ال الي ارير الم ايير التق ا يتوافق مع مع ة بم الي داد القوائم الم ب إع يتطل
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير. 

ا تعتمد على الخبرة التاريخية والعديد من العوامل األخرى التي يعتقد أنها معقولة في ال ة به ات المرتبط ديرات واالفتراض تق
اسا لوضع التقديرات عن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تظهر بسهولة  ظل هذه الظروف والتي تشكل نتائجها أس

  الفعلية عن هذه التقديرات. من مصادر أخرى.  وقد تختلف النتائج
بية في    تمر.  تدرج التعديالت على التقديرات المحاس اس مس تند إليها على أس ات التي تس تتم مراجعة التقديرات واالفتراض

تقبلية إذا ك ديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المس ا تع ن االفترة التي يتم فيه
اح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو  تقبلية معاً.  تم اإلفص التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمس

  .٤التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية المجمعة باإليضاح رقم 
  

  ٢٠١٦والتفسيرات السارية المفعول في سنة والتعديالت معايير ال  (ج)
نة المنتهية في      مبر  ٣١للس ركة األم و، تبنت ٢٠١٦ديس ادرة الش يرات الجديدة والمعدلة الص المجموعة كافة المعايير والتفس

بة الدولية المتعلقة  يرات تقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاس بة الدولية ولجنة تفس عن مجلس معايير المحاس
  .٢٠١٦يناير  ١بعملياتها والسارية للفترات التي تبدأ بتاريخ 

    
  حسابات التأجيل التنظيمية؛ ١٤ي الدولي معيار التقرير المال •
  الترتيبات المشتركة: محاسبة تملكات الحصص؛ ١١تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  •
  : توضيح الطرق المقبولة لإلستهالك واإلطفاء؛٣٨و معيار المحاسبة الدولي  ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
  الزراعة: النباتات الُمثِمرة؛ ٤١و معيار المحاسبة الدولي  ١٦اسبة الدولي تعديالت على معيار المح •
  : طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة؛٢٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
  :٢٠١٤إلى  ٢٠١٢التحسينات السنوية من  •
  بها للبيع وعمليات متوقفة؛ موجودات غير متداولة ُمحتفظ ٥معيار التقرير المالي الدولي  -
  األدوات المالية: اإلفصاحات؛ ٧معيار التقرير المالي الدولي  -
  منافع الموظفين؛ ١٩معيار المحاسبة الدولي  -
  .التقارير المالية المرحلية ٣٤معيار المحاسبة الدولي  -
  
  مبادرة اإلفصاح؛ ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
بة الدولي  ١٢و معيار التقرير المالي الدولي  ١٠معيار التقرير المالي الدولي تعديالت على      • آت  ٢٨و معيار المحاس المنش

  اإلستثمارية: تطبيق إستثناء التوحيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  
١٢   

   المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
  
  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢
                 (تابع) أساس اإلعداد  ١-٢
  

  (تابع) ٢٠١٦المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في سنة   (ج)
    

ركة األم والمجموعة ولم تؤثر على المبالغ التي تم  بية للش ات المحاس ياس يرات إلى تغييرات في الس لم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفس
  بيانها للسنة الحالية.

  
  المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي ليست سارية بعد ولم تقم الشركة األم والمجموعة بتبنيها مبكراً (د) 

   
رك بة الدولية التي قد تؤثر على البيانات المالية للش دارها من قبل مجلس معايير المحاس  ةالمعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إص

  :٢٠١٦ديسمبر  ٣١موعة ولكن ليست إلزامية بعد للسنة المنتهية في األم والمج
  

خة النهائية من معيار ٢٠١٥في يوليو  األدوات المالية: ٩الدولي معيار التقرير المالي  بة الدولية النس در مجلس معايير المحاس ، أص
روع األدوا ٩التقرير المالي الدولي  بة الدولي األدوات المالية التي تعكس جميع مراحل مش  ٣٩ت المالية ويحل محل معيار المحاس

ابقة من معيار التقرير المالي الدولي  دارات الس ة اإلص اف اس وك ة: االعتراف والقي الي . يُدِخل المعيار متطلبات جديدة ٩األدوات الم
بة التحوط. إن معيار التقرير المالي الدولي  نيف والقياس، وإنخفاض القيمة، ومحاس اري المف ٩للتص نوية التي تبدأ س عول للفترات الس

ماح للتطبيق المبكر. بإستثناء محاسبة التحوط، يتطلب التطبيق بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة ٢٠١٨يناير  ١في أو بعد  ، مع الس
ت إلزامية. لقد أجرت  وتتوقع أال  ٩تقييم األثر رفيع المستوى من جميع الجوانب الثالثة من معيار التقرير المالي الدولي  المجموعةليس

ريانه  اهمين. تخطط المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ س يكون هناك أي تأثير كبير على بيان مركزها المالي وحقوق المس
  المطلوب.

  
ئة عن العقود المبرمة مع العمالءاإليرا ١٥معيار التقرير المالي الدولي  در معيار التقرير المالي الدولي  :دات الناش في مايو  ١٥ص

ئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقاً  ٢٠١٤ يتم تطبيقها على اإليرادات الناش س نموذجاً جديداً من خمس خطوات التي س ويؤس
أة ليكون من حقها في مقابل نقل يتم إدراج اإليرادات بالم ١٥لمعيار التقرير المالي الدولي  بلغ الذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنش

ائع أو الخدمات إلى العمالء. تُوفِّر مبادئ معيار التقرير المالي الدولي  نهج أكثر تنظيماً لقياس واالعتراف باإليرادات. معيار  ١٥البض
وف يحل محل جميع الم آت وس تطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير اإليرادات الجديد ينطبق على جميع المنش

نوية التي تبدأ في أو بعد  ماح  ٢٠١٨يناير  ١المالي الدولي. يتطلب تطبيق المعيار إما بالكامل أو ُمعدَّل بأثر رجعي للفترات الس مع الس
ةللتبني المبكر. تقوم  دو المجموع الي ال ار التقرير الم أثير معي اً بتقييم ت الي ريان  ١٥لي ح د في تاريخ الس دي ار الج وتخطط لتبني المعي

ة في شهر  المجموعةالمطلوب. تأخذ  ودة للمناقش بة الدولية كمس ادرة من قبل مجلس معايير المحاس يحات الص في عين اإلعتبار التوض
  وستقوم برصد أية تطورات إضافية. ٢٠١٥يوليو 

  
عقود اإليجار،  ١٦در مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي عقود اإليجار: أص ١٦معيار التقرير المالي الدولي 

بة للمؤجرين، يوجد هناك تغير طفيف في  تأجرين إدراج الموجودات والمطلوبات لمعظم عقود اإليجار. بالنس الذي يتطلب من المس
بة الدولي  بة القائمة في معيار المحاس تقوم  ١٧المحاس تقبل لتحديد المدى.  المجموعةعقود اإليجار. س ل في المس بإجراء تقييم مفص

نوية التي تبدأ في أو بعد  اري المفعول للفترات الس يكون المعيار الجديد س رط أن معيار ٢٠١٩يناير  ١س مح بالتطبيق المبكر، بش . يس
دولي  الي ال ار التقرير الم د، معي دي ة مع الع ١٥اإليرادات الج ه في ذات اإليرادات من العقود المبرم ه، أو يتم تطبيق د تم تطبيق مالء، ق

  .١٦تاريخ معيار التقرير المالي الدولي 
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١٣  

   المالية البياناتحول  إيضاحات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 

  
                (تابع) ةهامملخص السياسات المحاسبية ال  - ٢

  
  المالية  البيانات توحيدأساس   ٢-٢
  
   تابعةالشركات ال   ١-٢-٢

  
تمل   ركة األم المالية البيانات على الموحدة المالية البيانات تش ركاتها للش  يتم. ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما التابعة وش

يطرة تحقيق راكتها من المتغيرة الناتجة للعوائد حقوق، لديها أو المجموعة، تتعرض عندما الس مع الجهة  ش
تثمر لطتها خالل من العوائد تلك على التأثير على وتكون قادرة بها، المس تثمر الجهة على س  وجه على. بها المس

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

 لطة تثمر الجهة على الس طة لتوجيه الحالية القدرة تعطيها التي القائمة أي الحقوق( بها المس  للجهة لةالص ذات األنش
 ؛)فيها المستثمر

 بها أو الحقوق فيها، و المستثمر التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة 
 بها للتأثير على عوائدها. المستثمر القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة 

  
ويت أكثرية من أقل للمجموعة يكون عندما   ن المجموعة في عيتأخذ  بها، المستثمر الجهة في مماثلة حقوق أو التص

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

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

  
واء تقييم بإعادة تقوم المجموعة    روفوالظ الحقائق بها في حال أشارت المستثمر الجهة على تسيطر ما إذا كانت س

يطرة من أكثر أو واحد في تغييرات هناك أن إلى ر الس ركة يبدأ توحيد. الثالثة عناص ل عندما تابعة ش  تحص
يطرة المجموعة على ركة على الس يطرة المجموعة تفقد عندما ويتوقف التابعة الش ركة على الس  إن .التابعة الش

روفات وإيرادات ومطلوبات موجودات ركة ومص  بيان في السنة يتم إدراجها خالل المستبعدة أو المقتناة التابعة الش
  .تابعةال الشركات على السيطرة المجموعة توقف تاريخ حتى للسيطرة تاريخ إكتساب المجموعة من الشامل الدخل

  
أة   ب المنش ارة، أو الربح تنس  ىوإل للمجموعة األم الشركة مساهمي إلى اآلخر الشامل الدخل بنود من بند وكل الخس

ص يطرة، غير الحص يد عجز في هذا نتج عن ولو حتى المس ص رص يطرة غير الحص رورة، عند. المس  يتم الض
ركات المالية البيانات على تعديالت إجراء ىمن أجل أن  التابعة للش اتها تتماش ياس بية س ياس مع المحاس  اتالس

بية روفات الموجودات جميع إن. للمجموعة المحاس اهمين واإليرادات والمص  داخل والمطلوبات وحقوق المس
  .التوحيد عند بالكامل المجموعة يتم حذفها أعضاء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات المجموعة،

    
ة في التغير            ركة في الملكية حص يطرة فقدان دون تابعة، ش بته يتم الس  فقدت الفي ح. ملكية حقوق كمعاملة محاس

  :فإنها ستقوم تابعة، شركة على السيطرة المجموعة
 بإلغاء اإلعتراف بأصول (متضمنةً الشهرة) وإلتزامات الشركة التابعة؛ 
  الشركة التابعة؛بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في 
 بإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ 
 اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛ 
 العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛ بالقيمة اإلعتراف 
 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ 
 نيف إعادة ة تص ركةال حص جلة البنود من األم ش ً  المس ابقا امل الدخل في س ارة أو الربح اآلخر إلى الش  أو الخس

ب األرباح غير الموزعة، اء، حس يكون كما االقتض ً مطلوب س رةً  ا رف في حال قامت المجموعة مباش  بالتص
 الصلة. ذات االلتزامات أو باألصول

ركات التابعة في البيانات  تثمار في الش اً إنخفاض القيمةيتم إدراج اإلس ركة األم بالتكلفة ناقص لة للش ، إن المالية المنفص
  وجد.

  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

١٤  
   المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
  

  (تابع) ةهامملخص السياسات المحاسبية ال  - ٢
  (تابع) تابعةالشركات ال   ١-٢-٢
  الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع     ٢-٢-٢

تريات    بة للمش اهمي المجموعة. وبالنس يطرة كمعامالت مع مس تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المس
لة التي تمت حيازتها للقيمة  ة ذات الص عر مدفوع والحص جيل الفرق بين أي س يطرة، يتم تس من الحقوق غير المس

ج اهمين.  كما يتم تس ركة تابعة في حقوق المس ول ش افي أص تبعادات الحقوق الدفترية لص ائر اس يل أرباح أو خس
  غير المسيطرة في حقوق المساهمين. 

ص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة، مع دعندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم، تتم إعا   ة قياس أية حص
احتساب  فترية المبدئية ألغراضالقيمة العادلة هي القيمة الد ادراج التغيير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة.

روع مشترك أو أصل مالي الحقاً. قيقة أو مش ركة ش باإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أية  الحصص المحتفظ بها كش
تبعاد  رة باس امل آخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو قامت المجموعة مباش من دخل ش ابقاً ض مبالغ أدرجت س

يعني هذا أن المبالغ التي أدرجت سابقاً في دخل شامل آخر تم إعادة تصنيفها  وقد األصول وااللتزامات ذات الصلة.
  كأرباح أو خسائر.

  إستثمار في شركات شقيقة    ٣-٢-٢
ركة إن   قيقة الش ً  تأثيراً  المجموعة تمارس عليها منشأة هي الش  اتقرار في المشاركة صالحية هو الهام التأثير. هاما

  .اساتالسي هذه على مشتركة سيطرة أو سيطرة ليس ولكن بها، المستثمر للمنشأة والتشغيلية المالية السياسة
  

يطرة أو الهام التأثير تحديد من أجل إن األمور التي تم إتخاذها في عين اإلعتبار   تركة الس  لكلت مماثلة هي المش
يطرة لتحديد الالزمة ركات على الس قيقة وذلك  .التابعة الش ركاتها الش تثمارات المجموعة في ش بة إس يتم محاس

  بإستخدام طريقة حقوق الملكية.
  

   ً تثمارات يتم إدراج الملكية، حقوق لطريقة وفقا ركة في االس قيقة الش ً  الش  الدفترية القيمة تعديل يتم. بالتكلفة مبدئيا
تثمار ة في التغيرات إدراج من أجل لالس افي من المجموعة حص ركة موجودات ص قيقة الش  تاريخ منذ الش
تمالك هرة إدراج يتم. اإلس ركة المتعلقة الش قيقة بالش من الش تثمار، الدفترية القيمة ض  وال طفاؤهاإ وهي ال يتم لإلس

  .القيمة إلنخفاض فردي بشكل يتم إختبارها
  

ارة أو الربح بيان يعكس   ة الخس ركة عمليات نتائج من المجموعة حص قيقة الش  بنود في تغيير أي إدراج يتم. الش
امل الدخل تثمر بها لتلك اآلخر الش آت المس امل اآلخر الدخل من كجزء المنش افة. للمجموعة الش  ذلك، إلى باإلض
 من حصتها المجموعة بإدراج تقوم الشقيقة، الشركة مساهمي حقوق في مباشرة تم إدراجه تغيير هناك يكون عندما

اهمين حقوق في التغيرات بيان في للتطبيق، عندما يكون ذلك قابل تغييرات، أية تبعاد يتم. المس با اس  لمكاس
 ركةالش في المجموعة حصة حد إلى الشقيقة والشركة المجموعة بين المعامالت عن الناتجة والخسائر غير المحققة

  .الشقيقة
  

ة مجموع يظهر   ائر أو أرباح من المجموعة حص ركة خس قيقة الش ح في الش كل واض ارة أو الربح بيان بش  الخس
غيلية، األرباح خارج ارة أو الربح ويمثل التش م بعد الخس رائب خص ص الض يطرة غير والحص  ركاتالش في المس
  .الشقيقة للشركة التابعة

  
ركة المالية البيانات إعداد يتم   قيقة للش  تعديالت إجراء يتم الضرورة، عند. المجموعة تقرير إعداد فترة في ذات الش

  .المجموعة تلك السياسات التي تتبناها مع تتماشى المحاسبية السياسات لجعل
روري من كان إذا ما المجموعة تحدد الملكية، حقوق طريقة تطبيق بعد   ارة إدراج الض  على القيمة انخفاض خس

تثماراتها  بأن وعيموض دليل هناك كان إذا ما بتحديد المجموعة تقوم تقرير، كل تاريخ في. الشقيقة شركاتها في اس
تثمار نخفاض إ باحتساب المجموعة تقوم الدليل، هذا مثل هناك كان إذا. قيمتها انخفضت قد الشقيقة الشركة في االس

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

ركة على الهام التأثير فقدان عند   قيقة، الش تثمار محتفظ به أي وإدراج بقياس المجموعة تقوم الش . العادلة تهبقيم إس
ركة الدفترية القيمة بين فرق أي قيقة للش يطرة أو الهام التأثير فقدان عند الش لإلستثمار  لعادلةا والقيمة المشتركة الس

  .الخسارة أو الربح في البيع يتم إدراجه من والمتحصالتالمحتفظ به 
ركة األم، يدرج اإلستثمار في الشركات الشقيقة بالتكلفة ناقصاً إنخفاض القيمة، إن    لة للش في البيانات المالية المنفص

    وجد.
  

          



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

١٥  
   المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
  
  (تابع) ةهامالمحاسبية الملخص السياسات   - ٢

                
  إندماج األعمال والشهرة    ٤-٢-٢

    
بة يتم   تخدام األعمال إندماج محاس تمالك طريقة باس تمالك تكلفة قياس يتم. اإلس  سالمقا العوض كإجمالي اإلس

تمالك تاريخ في العادلة بالقيمة ة في كل المجموعتختار . المنشأة المشتراة في مسيطرة غير أي حصص ومبلغ اإلس
ن صافي م بحصة تناسبية أو العادلة بالقيمة المشتراة المنشأة في المسيطرة غير قياس الحصص سواء عملية إندماج

للمنشأة المشتراة. يتم قيد التكاليف المتعلقة باإلستمالك كمصروف عند تكبدها وتدرج ضمن  األصول القابلة للتحديد
  المصروفات اإلدارية.

  
تمل عندما   مونة المالية والمطلوبات الموجودات بتقييم تقوم أعمال، المجموعة كتس نيف المض مي للتص  ةوالتس

بة ً  المناس روط وفقا ادية والظروف التعاقدية للش تمالك تاريخ في كما والظروف المعنية االقتص ملي وهذا. اإلس  ش
  .المنشأة المشتراة قبل من العقود األساسية عن المتضمنة المشتقات فصل

  
ة أي قياس إعادة يتم مراحل، على األعمال إندماج حال يتم تحقيق في   ً  حص القيمة ب حقوق ملكيتها المحتفظ بها سابقا

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

  
يتم محتمل عوض أي إن   يتم إدراجه قبل من تحويله س ترية س أة المش ت تاريخ في العادلة بالقيمة المنش . مالكاإلس

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

ارة أو امل اآلخر الدخل في كتغير أو الخس  يالدول المحاسبة معيار نطاق ضمن في حال العوض المحتمل ليس. الش
ه ،٣٩ ً  فيتم قياس بة الدولية المالية التقارير لمعايير وفقا نيفه. المناس  ال ملكية حقوقك العوض المحتمل الذي يتم تص
  .الملكية حقوق ضمن الالحقة التسوية محاسبة ويتم قياسه يعاد

  
هرة قياس يتم   ً  الش ص المدرج والمبلغ المحول العوض مجموع في الزيادة تمثل كونها بالتكلفة، مبدئيا  غير للحص

يطرة، ص محتفظ بها وأي المس ابقاً، حص . لمضمونةا والمطلوبات القابلة للتحديد المستملكة األصول صافي على س
افي العادلة القيمة في حال ول لص تملكة األص  يم،تقي بإعادة تقوم المجموعة المحول، مجموع العوض تتجاوز المس

واء كل حددت قد س حيح بش ول كافة ص تملكة األص مونة وجميع المس  اإلجراءات وتقوم بمراجعة المطلوبات المض
تخدمة يتم إدراجها لقياس المس تمالك تاريخ في المبالغ التي س  زيادة نتجتزال ت ال التقييم إعادة في حال عملية. اإلس

افي العادلة القيمة ول لص تملكة األص ب المحول، العوض على مجموع المس  أو حالرب في بعد ذلك يتم إدراج المكس
  .الخسارة

  
ً  الشهرة قياس يتم المبدئي، االعتراف بعد    انخفاض باراخت لغرض. متراكمة قيمة انخفاض خسائر أي بالتكلفة ناقصا

هرة القيمة، بة الش تمالك، تاريخ من األعمال، إندماج من المكتس ها اإلس يص  قدالن توليد وحدات من لكل يتم تخص
تفيد أن يتوقع التي للمجموعة رف اإلندماج، من تس واء النظر بص ا األخرى المطلوبات أو الموجودات س  ةللمنش

  .الوحدات لتلك يتم تخصيصها المشتراة
  

 لمرتبطةا الشهرة فإن الوحدة، بداخل العمليات من وتم إستبعاد جزء النقد توليد وحدة إلى الشهرة تخصيص تم حيث  
تبعدة يتم إدراجها بالعملية ارة أو الربح تحديد عند للعمليات الدفترية بالقيمة المس  يتم. تبعادمن اإلس الناتجة الخس

هرة قياس تبعدة الش اس على الظروف هذه في المس بية القيم أس تبعدةللعملية  النس  النقد يدتول وحدة من وجزء المس
  .بها المحتفظ

  
   لقطاعيةالتقارير ا  ٣-٢

غيلإن ال   اع التش طة التجاريةأحد مكونات الكيان؛ الذي يمارس هو  يقط حقق إيرادات التي من خاللها قد ي األنش
روفات، يو روفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى ب بما في ذلكتكبد مص  ،ذات الكياناإليرادات والمص

غيل في الكيانيقوم والتي  ي عن قرارات التش ؤول الرئيس غيل المس أن بانتظام التخاذ قر هابفحص نتائج تش ارات بش
ص الى الموارد التي ت ل ؛ كما تتوفر له األداء الخاص بهالقطاع وتقييم خص كل منفص  ت مالية عنه.معلومابش

بية للقطاعات التي  ات المحاس ياس بية للمجموعة المبينة في  ،رير عنهااتقعمل تم يالس ات المحاس ياس هي نفس الس
  .٦تحديد القطاعات والتقارير مبينة في اإليضاح . إن ٢ اإليضاح 

  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

١٦  
   المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
  
  (تابع) ةهامالمحاسبية الملخص السياسات   - ٢
  

  
   إيرادات الخدمات  ٤-٢

  
ل اإليرادات في    ائد منتتمث قيات وتأجير كس والبريالنقال واإلنترنت والتل للهاتف العالمي والنظامالهاتف الثابت  الع

طة  من األنش االت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ض ئة عن بيع معدات االتص المعدات والمبالغ الناش
ة.  ة للمجموع ادي ة  الخطوطإيرادات إن االعتي ابت امالث المي  والنظ اتفالع ال وخدمات اإلنترن لله   ت يتم إدراجهاالنق

  .المسموح بها تخفيضاتلخصومات والعند تقديم الخدمة وبالصافي بعد ا
  

اس    بة ترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أس تغرق الوقت نس االت علىالمس  والتركيب الفعلي لمعدات االتص
  التوالي.

  
بقاً كإيرادات    تناداتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مس تخدام  اس هاتف لل الفعليإلى االس

ً العمومي و   .المباعة البطاقات المدفوعة مسبقا
                                  

تخدم من   ب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المس ات كإيرادالمدفوعة مقدما البطاقات و الهواتف العمومية  وتحتس
  .مؤجلة

  
د    اريف الربط البيني عن درج إيرادات ومص تراكات البث  التلفز تأديةت بر يوني عالخدمات، وتدرج إيرادات اش

  الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.
  

د توقيع    ادة عن ة وتعرض على العمالء ع دتمنح حوافز إلى العمالء بطرق مختلف دي د ج أو كجزء من عرض  عق
دم هذه الحوافزترويجي ا تق دم يل الخدمة . وعن تم ، يحاليللعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل  عند توص

ء من األخرى المقدمة إلى العميل كجز الترويحية جاتنتوالمتعلق بالم تأجيل اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز
  المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. ألداءطبقا  إدراجهانفس الترتيبات ويتم 

  
ل    م ات اإليرادات التي تش ة ترتيب ال  حد، يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل منتجوا نتج ترويجيمن م أكثرفي ح

ر منفرداعتمادا على القيمة العادلة لكل  كل. وتحدد المجموعة عنص راع بش عتمادا ا الفردية م القيمة العادلة للعناص
  .حدةمنتج على  عادة لكل بيعبها الالتي يتم  األسعارعلى 

    
  في إستالمها. يتم محاسبة إيرادات توزيعات األرباح حينما يتقرر الحق  
          

  اإليجارات     ٥-٢
، كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى المستأجر عندما يتم تحويل ةتمويلي اإليجارات كإيجاراتيتم تصنيف     

  في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية. .عقد اإليجارشروط بناءا على 
  

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

تخدام غير قابل لإللغاء  ليم وموافقة العميل. ويتم إدراج تكلفة حق اإلس تثمابفي وقت التس افي إس رات قيمة ص
من المستأجرين بموجب االيجارات التمويلية االخرى  كذمم  المجموعة في اإليجارات. يتم تسجيل المبالغ المستحقة

ة  دين أجير التمويلي على الفترات بم ارات. يتم توزيع إيرادات الت ة في اإليج ارات المجموع تثم افي اس ة ص قيم
  في مجال التأجير.القائم المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة 

  
ترة القسط الثابت خالل فأساس مبدأ على  إدراجهاوالبحرية يتم  األرضيةلكابالت طاقة اإلرسال لاإليرادات من بيع   

  العقد.
  

غيلي يتم    تخدام إدراجهاإيرادات التأجير التش ط الثابت على  بإس يتم و الفترة الزمنية لإليجار المعني.طريقة القس
افة رة التكاليف المبدئية إض غيلي إل وإجراءالمتكبدة في التفاوض  المباش ى القيمة الترتيبات المتعلقة بالتأجير التش
  القسط الثابت خالل فترة التأجير.على اساس مبدأ المؤجر وتدرج  لألصلالدفترية 

  
  

١٧  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

   المالية البياناتحول  إيضاحات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  

  
         (تابع) ةهامملخص السياسات المحاسبية ال  - ٢

  
    (تابع)اإليجارات    ٥-٢
  

  المجموعة كمستأجر
تحقة  اإليجارمبالغ  تحميليتم     ترة التأجيرالقسط الثابت خالل فبمبدا  الدخلالتأجير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمس

تلمة كحوافز للدخول في  المعني . تالم والمس تحقة لالس غيلي يتم توزيعها  تأجيرالمنافع المس اسعلى  اأيضتش  أس
  القسط الثابت على مدة التأجير.

                  
  إيرادات / تكاليف التمويل  ٦-٢

روفات إيرادات م إدراجتي   تخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي الفوائد ومص ة إن معدل الفائدة الحقيقي هي طريق .باس
روف الفوائد على مدى الفترة المتعلقة. إن معدل الفائدة  يص مص اب التكلفة المطفأة إللتزام مالي وتخص إلحتس
الحقيقي هو المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية بصورة صحيحة من خالل العمر 

  المتوقع لإلقتراضات.  
    

  رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية      ٧-٢
تمل ت   يل والتوزيع وخصم الديون التجارية ش وم التحص  تحصيل و وكالء خصمى لاالرسوم المستحقة الدفع  علىرس

تحقة الدفع ل القيمةالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة  وم المس ب الرس بقاً. تحتس م الديونوكمس بتاريخ  الء خص
تحقة الدفع لوكالء التحصيل عند تحصيل الفواتير. تحتسب الرسوم  وم المس ب الرس التنازل عن الذمم المدينة. تحتس

  الء البيع بتاريخ بيع البطاقات للوكالء. وكالمستحقة الدفع ل
  
  األجنبيةعمالت ال  ٨-٢

  
  ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وقيدها وفقا  )١(
  
رف   )  ٢( 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  دة في تاريخ التقرير. أرباح أو خس ائ الس
ويتها بمعدل الفائدة الفعال والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة  داية الفترة والتي تتم تس اني في ب ال العُم الري ب
رف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة  عر الص بالعمالت األجنبية المحولة بس

وية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحوي ول من تس ائدة في نهاية العام لألص رف الس ل العمالت بمعدالت الص
امل آخر  تثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل ش امل، باس وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الش

  كأدوات تغطية تدفقات نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.
  
ول وااللتزامات غ  )  ٣( ها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني يتم تحويل األص ير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياس

ئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية  رف في تاريخ تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناش عر الص بس
ائر اهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس ارة كجزء من  مثل حقوق المس في الربح أو الخس

نفة كمتاحة للبيع  هم المص ول المالية غير النقدية مثل األس ارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األص ربح أو خس
  في دخل شامل آخر.

  
عار الصرف السبالتوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني  عند  )٤( ة في ائدأس

ائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم ب تحويلهابيان الدخل يتم بنود و بيان المركز الماليتاريخ  رف الس عار الص أس
رف الناتجة عن إدراج عار الص امل اإليراداتفي  ألجل التوحيد التحويل فروق أس  كيان بيع عنداألخرى.  ةالش

اهمينفي حقوق  الواردأجنبي، المبلغ المتراكم المؤجل  في  اجهالمعينة يتم إدرالمتعلق بتلك العملية األجنبية  المس
غيل تحتبيان الدخل  غيل األخرى أو إيرادات التش روفات التش هرة ناتجة عن اقتناء عملية األخرى مص . إن أي ش
تحوا تعديالتأجنبية وأية   يتم معاملتها ذالقيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية االس

  سعر اإلقفال.ب ويتم تحويلهاكموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية 
  

ة   رك د بيع ش اهمين المتعلق بتلك العملية  تراكم المؤجل المعترف بهأجنبية، وإثبات المبلغ الم عن في حقوق المس
غيلية األخرى. يجوز يدرج األجنبية  غيل األخرى أو اإليرادات التش روفات التش ارة في مص في الربح أو الخس

ً أو جزئيا  بيعللمجموعة  اهمتها أو كليا فية، وجنبية من خالل البيع األعملية الفي  مس دادالتص و رأس المال أ وس
 .من تلك الشركة ، أو جزءالتخلي عن كل 

  
١٨  
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   المالية البياناتحول  إيضاحات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  

           
  ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال  - ٢

                
  الممتلكات واآلالت والمعدات      ٩-٢

تهالك واآلالتبنود الممتلكات  إدراجيتم    ا االس ائر انخفاض القيمة  المتراكم والمعدات بالتكلفة ناقص لمحددة ا و خس
ملة .وجدت إن روفات المتكبدة  يتم رس بة واآلالتمكونات بنود الممتلكات  أحد إلحاللالمص  والمعدات المحتس

به عنها كل  والتى يتم المحاس لنفمبش روفات الفحص الص منة مص املة، متض ي والعمرة الش مرئيس لة . يتم رس
ادية المستقبلية  روفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتص  واآلالتلكات بنود الممتبند من المتمثلة في المص

  كمصروف عند تكبدها.  الدخلبقائمة االخرى كل المصروفات  إدراج. يتم شكل موثوقوالمعدات ويمكن قياسها ب
  

صول المتوقعة لألأقسـاط متسـاوية على مدى األعمـار اإلنتاجية على تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  شطبيتم   
  : ، 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 

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

  
ول    تهالكها التمويلي  المحتفظ بها بموجب اإليجاراألص لى وذلك علها  توقععلى مدار العمر اإلنتاجي الميتم اس

  اقل. اإليجار المعني أيهماأو وفقا لشروط نفس اساس االصول المملوكة 
  

تهالك    مالية قيد التنفيذ ال يتم اس ول الثابتة عندما  هاليتحويتم  الى اناألعمال الرأس  جاهزةصول ألتصبح اإلى األص
تخدام.ل مالية قيد التنفيذ يتم إختبار الس  للألص عندما تكون القيمة الدفترية  جد.إلنخفاض القيمة إن و األعمال الرأس

  ،عند ذلك يتم تخفيض قيمها فورا الى القيمة المتوقع استردادها . ذلك األصلعن  استردادهاأكبر من القيمة المقدر 
  

تبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات وفقاً لقيمها الدفترية يتم تحديد    ائر إس عند  وتؤخذ في اإلعتبارأرباح وخس
  .تحديد األرباح قبل الضرائب

  
  

  غير الملموسة الموجودات  ١٠-٢
  

ها عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير    ل يتم قياس كل منفص ة المقتناة بش الموجودات غير الملموس
ة المقتناة من عملية إندماج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ اإلقتناء. عقب  ج اإلثبات المبدئي، تدرالملموس

ائر متراكمة إلنخفاض القيمة. اً أي إطفاء متراكم وأية خس ة بالتكلفة ناقص  الموجودات الموجودات غير الملموس
تثناء تكاليف التطوير  ة، باس ملةالمولدة داخليا غير الملموس ات الصلة ذ المصروفوينعكس  ال يتم رسملتها، المرس

  .المصروفلتي يتم فيها تكبد في الربح أو الخسارة في الفترة ا
  

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

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

نة  ة بأعمار إنتاجية محددة يتم مراجعتهما على األقل في نهاية كل س ة اإلطفاء للموجودات غير الملموس وطريق
ادية المستقبل تهالك المنافع اإلقتص ة المتضمنة يمالية. التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع إلس

باً، ويتم معاملتها كتغييرات في التقديرات  بتها بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، كما هو مناس ل يتم محاس في األص
ة باألعمار المحدودة يتم إدراجها في بيان الدخل في  روف اإلطفاء على الموجودات غير الملموس بية. مص المحاس

  ر الملموسة.فئة المصروف المتمشي مع وظيفة الموجودات غي
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١٩  

   المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
  
     ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال ٢
  
  (تابع) غير الملموسةالموجودات   ١٠-٢

    
نوياً إما فردياً أو على    ارها إلنخفاض القيمة س ددة يتم إختب ة غير مح اجي ار إنت أعم ة ب الموجودات غير الملموس

ة ال يتم إطفاؤها. األعمار اإلنتاجية للموجودات  توى وحدة التوليد النقدي. إن مثل تلك الموجودات غير الملموس مس
ة بأعمار غير محددة يتم مراجعتها سنوياً لتحديد سواء أن تقييم األعمار غير المحددة يستمر قائماً. في  غير الملموس

  ر اإلنتاجية من غير محددة إلى محددة يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.حال ليس قائماً، فإن التغيير في تقييم األعما
  

الت    افي متحص ها كالفرق بين ص ل غير الملموس يتم قياس ئة من إلغاء اإلعتراف باألص ائر الناش األرباح أو الخس
    .اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل

  
  اإلطفاء 

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

  سنة ٢٥الى  ٤  التراخيص
  سنوات ٥الى  ٣من   البرامج

    
  

                        استثمارات عقارية  ١١-٢
  

تثمارات العقارية،    ول على هي عقارات محتفظ بها لواالس  أرباح/ أو تحقيق  و إيجاراتإيرادات غرض الحص
مالية افا  رأس ها مبدئيا بالتكلفة مض تثمارات المبدئي، يتم قياس اال اإلدراجتكاليف المعاملة ، وبعد  إليها، يتم قياس س

ائر الناتجة عن التغير األرباحالعقارية بالقيمة العادلة، ويتم إدراج  تثمار العق اتوالخس اري في القيمة العادلة لالس
  عن الفترة التي تنشأ فيها.الدخل بقائمة 

  
تخدام العقار بحيث يتم    بح قيمته العادلة إعادة عندما يتغير اس من الممتلكات واآلالت والمعدات، تص نيفه ض تص

  .  ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادةبتاريخ 
  

  المخزون  ١٢-٢
  

عر التكلفةيم المخزون وفقاً يقتم تي   افي القيمة القابلة للتحققأ لس س الوارد أوالً ، وتحدد التكلفة على أساأيهما أقل وص
من المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين،  صافية القيمة ال إنصادر أوالً وتتض

عار التي يمكن عندها بيع اقابلة للتحقق هي ال ياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة البيعية. ألس لمخزون في س
  يتم تكوين مخصص عندما يكون ضروريا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

  
  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

ارة) مبدئيا بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه  نفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ول المص االص
  . المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية 
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٢٠  

   المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
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  (تابع) األدوات المالية )١
   

 (تابع) االدوات المالية غير المشتقة  )أ(
  

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

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

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

  الرقابة والسيطرة على األصول.
  

ول علىبتحويل حقوقها في  قد قامت المجموعةتكون  حينما   ل أو  الحص تيب تر أبرمتالتدفقات النقدية من األص
ً "، ولم تقم تمرير من خالل" ا ا لم تحتفظ جوهري ل كم ا لم تقم  بتحوي ول، كم ة األص افع ملكي اطر ومن ة المخ اف بك

يطرة على األصول اركة  إدراج، يتم بتحويل الرقابة والس ول إلى مدى مش تمرة في األصول.  المجموعةاألص المس
ً  جتدر المجموعةفي هذه الحالة، فإن  ا ل المحول  اإللتزامات أيض لى المرتبط ع واإللتزامالمرتبطة. يتم قياس األص

اس يعك كل  بها. المجموعة قد إحتفظتس الحقوق وااللتزامات التي أس تمرة التي تأخذ ش اركة المس يتم قياس المش
مان على الموجودات المحولة،  لي بينقل األ بالقيمةض ل والحد األقصى لمقدار  ةالقيمة الدفترية األص  لعوضالألص

  .هسداد المجموعةطلب من تيمكن أن ي الذي
  

ول واإللت   ة األص رط ان يكون تتم مقاص ة بقائمة المركز المالي فقط و بش افي  قيمها المعروض زامات المالية بص
داد  ل وس افي القيمة او بيع األص داد بص ة المبالغ وتكون لديها النية في الس لدى المجموعة حق قانوني في مقاص

  اإللتزام في الوقت ذاته. 
  

  لألنواع التالية  :تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة  وفقا   
  

  أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

 إلعترافاالموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند   
فقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي عندما يتم  اإلدارةتعين  يجوز أنالمبدئي. 

  على حدة: كل أداةعلى أساس  التصنيفاستيفاء المعايير التالية، ويتم تحديد 
  

نيف - ةيلغي أو يخفف كثيرا من  إن التص الج ة الغير  المع ق اس أمتن د تنش اس الموجودات أو  التي ق من قي
 األرباح أو الخسائر عليهم على أساس مختلف.باالعتراف المطلوبات أو 

 
ا، التي تدار  - ة أو كليهم الي ات م ة ومطلوب الي ة من موجودات م ات هي جزء من مجموع الموجودات والمطلوب

 على أساس القيمة العادلة، وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية االستثمار. وأداؤها يتم تقييمه
  

كل جوهري التدفقات النقدية  من المالية على واحد أو أكثراألداة تحتوي  - منية، التي تعدل بش تقات الض المش
 من قبل العقد. ةكون مطلوبتخالف ذلك بالتي من شأنها 

  
ارة في بيان المركز    ة والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس الي ل الموجودات الم جي يتم تس

ارة الناتجة عن الموجودات  افي الربح أو الخس جيل التغيرات في القيمة العادلة في ص المالي بالقيمة العادلة. يتم تس
ات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر تحق الفوائد والمطلوب ارة. تس  أو المتكبدة في إيرادات المحققةبح أو الخس

تخدام  روفات الفوائد، على التوالي، وذلك باس عرالفوائد أو مص جيلالفائدة الفعلي، في حين  س يرادات إ يتم تس
  الحق في الدفع. يتقرررباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما األتوزيعات 
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٢١  

   المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
  
     ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال ٢
  
  (تابع) األدوات المالية  ١٣-٢

   
 (تابع) االدوات المالية غير المشتقة  )أ(
 

  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
  والمقدرة إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونوثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق محددة  دفعاتاالستثمارات ذات 

الستثمارات ا إدراجعلى االحتفاظ بها حتى االستحقاق، يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق. يتم 
فاض القيمة مع خسائر انخ بعد خصم أى حقيقيالمحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ال

  وتشتمل االصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون االوراق المالية. .فعليال طريقة العائدباإليرادات  إدراج
  

  القروض والذمم المدينة 
  

والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط. ومثل  ذات دفعات ثابتة او محددةإن القروض والذمم المدينة هي أصول مالية 
تلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها اي تكاليف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد اإلدراج 

 رالمبدئي ، تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها اي خسائ
في االنخفاض في القيمة. تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجارية  والذمم المدينة 

  االخرى. 
  

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

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

  
  األصول المالية المحتفظ بها للبيع

  
ع هي تلك للبي متاحةلى أنها متاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. استثمارات األسهم المصنفة عالاالستثمارات 

الدين في  سنداتب يقصدالتي ال تصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
لفترة غير محددة من الزمن ويمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات  سيحتفظ بهاهذه الفئة التي 

  .في ظروف السوق
 ً  متاحة للبيع بالقيمة العادلة.المالية ال ستثماراتاإل قياس بعد القياس المبدئي، يتم الحقا

في  ) في التغيراألخرى ةالشامل اإليراداتوالخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين ( األرباح دراجيتم إ
 دراجهاإاإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق  بيعالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. عندما يتم 

 تملكء أثنا إيرادات الفوائدالدخل ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى.  بيانفي  إدراجهايتم  المساهمينضمن حقوق 
 رباحاأل اتزيعتوإيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. ك يتم إدراجهامتاحة للبيع المالية الستثمارات اإل

 في بيان الدخل كإيرادات التشغيل األخرى عندما إدراجهامتاحة للبيع يتم ال أثناء تملك اإلستثمارات المالية المحققة
خفاض ان ضمنفي بيان الدخل  يتم إدراجها حق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات يتقرر

 ير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.قيمة االستثمارات وإزالتها من التغ
  
  االلتزامات المالية غير المشتقة (ب) 

  
  االقتراضات

تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي حصيلة إصدارها (القيمة العادلة للسعر المستلم) ناقصاً تكاليف 
ة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصاً تكاليف المعاملالمعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة 

  وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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  (ب)       االلتزامات المالية غير المشتقة (تابع)

  
  ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى  

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

 تصدر ، بالتكلفة المطفأة.
  
  

  االدوات المالية المشتقة   ) ج(
  

تدرج االدوات المالية المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد االشتقاق ويعاد قياسها الحقاً بقيمها العادلة في تاريخ 
اة تحوط ، كأدكل تقرير. وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة الدخل فورا إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة وبالفعل 

  في هذه الحالة ،  فإن وقت إدراجها في قائمة الدخل  يعتمد على طبيعة عالقة التحوط.
  

 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.
  

قدي ، فإنه  نالجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لمقايضة سعر الفائدة والمخصص والذي يصلح كأداة تحوط  للتدفق ال
  يتم تأجيله في حقوق المساهمين. األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعّال يتم إدراجها مباشرة في قائمة الدخل . 

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

  تحويطها في قائمة الدخل . التي يتم
  

يتم إيقاف المحاسبة بمبدأ التحوط عند قيام المجموعة بفسخ عالقة التحوط أو انتهاء مدة أدوات التحوط أو بيعها أو إنهاؤها او 
 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 

  قائمة الدخل .
  
  

  موجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع  ال  ١٤-٢
تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات اإلستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها الدفترية 

بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. يتم قياس هذه الموجودات غير المتداولة ومجموعات  معاملة بشكل رئيسي من خالل
ً تكاليف البيع. كاليف البيع هي ت اإلستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة األقل بين قيمها الدفترية والقيمة العادلة ناقصا

  ء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى البيع، باستثنا
  

تعتبر معايير التصنيف كمحتفظ بها للبيع على أنها قد تم إستيفاؤها فقط عندما يكون من المحتمل جدا البيع واألصول أو مجموعة 
تتطلب اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية البيع التي ينبغي أن تشير إلى أنه من  اإلستبعاد متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية.

توقعه أن  يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع، الذي ينبغي غير المحتمل أن تغييرات كبيرة في البيع ستتم أو أن يتم سحب قرار البيع.
  صنيف.يكون مؤهالً لإلدراج كبيع مكتمل خالل سنة واحدة من تاريخ إعادة الت

  
  حينما يتم تصنيفها كمحتفظة للبيع. واألصول غير الملموسة الممتلكات واآلالت والمعدات وال تطفأ ال تستهلك

  
   يتم عرضها بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي.المصنفة كمحتفظ بها للبيع  األصول واإللتزامات
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  الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع  (تابع)  ١٤-٢

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

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

كمبلغ واحد كربح أو خسارة بعد الضريبة من  يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها
  العمليات المتوقفة في بيان الدخل الشامل.
. تشمل جميع اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية مبالغ للعمليات المستمرة، ٥يتم توفير إفصاحات إضافية في اإليضاح 

  مالم يذكر غير ذلك.
  

  انخفاض قيمة األصول    ١٥-٢
  

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

النقدية المستقبلية على قيمته الحالية باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة المخصوم والذي يعكس التقييم الراهن للسوق التدفقات 
  للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر األصل  المحددة.

قصان الخسائر أو ن خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ بيان مركز مالي عن أي دالئل زيادة
أو إذا لم تعد هناك خسائر. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير المستخدم لتحديد القيمة التي يمكن 
استردادها. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان 

  يدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم تدرج خسائر انخفاض القيمة.يمكن تحد
  

  األصول المالية  )ب(
األصل المالي الغير مصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تقييمه بتاريخ كل مركز مالي لتحديد ما اذا كان 

صل المالي منخفض القيمة إذا وجد دليل موضوعي يشير هناك اي دليل موضوعي يشير الى االنخفاض في قيمته. يعتبر األ
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.
  

إن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيم األصول يتضمن عدم وفاء المدين او تأخره  في السداد او التغير السالب فيما يتعلق  
بالسداد وخالفه. كذلك بالنسبة الى االستثمار في اسهم األوراق المالية ، فإن التدهور الشديد او لمدة طويلة في القيمة العادلة 

  يعتبر دليال موضوعيا على االنخفاض في القيمة.  الى ما يقل عن التكلفة ، 
  منافع التقاعد    ١٦-٢

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

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

 .المتداولة
إن المساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمين ضد مخاطر العمل، بالنسبة للموظفين العُمانيين وفقاً لقانون 

  م، يتم إدراجها كمصروف بقائمة الدخل عند تكبدها.١٩٩١التأمينات االجتماعية لسنة 
المحددة غير الممولة لجميع الموظفين الدائمين وفقا لسياسة المجموعة. يتم لمجموعة خطة مكافأة المنافع الشركة التابع ل تدير

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

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

  منافع اإلنهاء االختياري للخدمة  ١٧-٢

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

إن منافع إنهاء الخدمة لتقليل العمالة بشكل طوعي يتم إدراجها كمصروفات  .لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالة
  .ق فيهاموثوإذا كان من المحتمل أن يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن تقدير عدد الذين سيقبلوا بذلك بصفة 
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  مخصصات ال    ١٨-٢
  
) ناتجة عن حدث سابق، استدالليةالمجموعة (قانونية أو  من قبليتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  

ه. بثوق بشكل مو االلتزاميمكن تقدير مبلغ كما االلتزامات،  تسوية تلك المجموعة تتطلب منوالتي من المحتمل أن 
عكس تقييم تي تقبل الضريبة وال ة بمعدل ماعقتوالتدفقات النقدية المستقبلية  الم بالخصم من يتم تحديد المخصصات 

  االلتزام. هذاية للنقود والمخاطر المحددة لالسوق الحالي للقيمة الزمن
  
  الضريبة   ١٩-٢

يشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص لمصروف ضريبة الدخل 
  .ي البلدان التي تعمل فيها المجموعهريبية المعمول بها فوفقاً للتشريعات الض

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

  سابقة.  
  

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

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

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

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

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

   
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   ٢٠-٢

وتعديالته و  ١٩٧٤الشركات التجارية لعام  قانونأحكام مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم 
ً لل احتسابهابالنسبة للشركات التابعة، فيتم  .متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان قوانين وفقا

  ة.معنيال والتشريعات
  
  رباح  األتوزيعات   ٢١-٢

ان. يتم المطبقة في سلطنة عموالتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية  بنى مجلس اإلدارة سياسة توزيع أرباح حذرةيت
لى يتم إدراج توزيعات األرباح إ ويخضع ذلك لموافقة المساهمين. األم توزيع األرباح وفقاً للنظام األساسي للشركة

وزيعات األرباح ة على تكإلتزام في البيانات المالية للشركة فقط في الفترة التي يتم فيها الموافق األم مساهمي الشركة
  .األم من قبل مساهمي الشركة

  
    برنامج الوالء   ٢٢-٢

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

المخصص  . يقدر المبلغاألخرى لبيعا مكوناتنقاط والبين  هابيع األولي يتم تخصيصالأو المستحق فيما يتعلق ب
بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو للمنتجات أو الخدمات  إستردادهالنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في ل

في  يؤخذل ، بعد تعديلهالخصم قيمةعلى أساس  اإلستردادقدر القيمة العادلة للحق في تلثة. التي تقدمها أطراف ثا
ات اإليرادات المؤجلة. يتم إثب ويدرج ضمنلنقاط لمصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص الاالعتبار معدل 

ً  تجاه العمالء. يتمالتزاماتها بمجموعة الأوفت قد هذه النقاط و يتم إسترداداإليرادات عندما   اإلفراج عن أيضا
  .نقاطال سيتم استبدال همؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أناليرادات اإل
  
 



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

٢٥  
   المالية البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
  
     ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال ٢

  
 

    أتاوة   ٢٣-٢
  

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

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

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

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

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

هذه التقنيات تتضمن جميع العناصر التي يضعها عادة في الحسبان . وملحوظةغير إستخدام المدخالت المعنية ال
  .السوق ألغراض تحديد السعر في أي معاملةالمتعاملين في 

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

ة مسعر المعاملة ، و يقصد بذلك القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن القي
العادلة المحددة عند االدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القيمة العادلة ال يعكسها بشكل دقيق السعر 
المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب التقييم الذي يستند إلى معلومات 

االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل قيمها فيما بعد مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس 
قائمة الدخل  في (الفرق)لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج السعر

د يتم تأخير التقييم بعإستنادا إلى تقييم مناسب على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من االحوال فلن 
  .الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة
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      الماليةإدارة المخاطر   - ٣

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

  المالية المشتقة. واألدواتوالقروض 
  
  المخاطر الماليةعوامل   ١- ٣
  

  نظرة عامة
أ مجلس أنشولقد تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. اإلجمالية المتمثلة في  يةمسئولالمجلس اإلدارة تقع على 

 بانتظامها طتن أنشع راإلدارة لجنة تنفيذية مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتقوم اللجنة برفع تقاري
تنفيذية إلى اللجنة ال همراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ويرفع تقاريرلب يلامجلس اإلدارة. يقوم فريق اإلدارة بتطوير أس ىإل

  والتي ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
  

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

  دوري بحيث تعكس التغيرات في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
  

بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتراجع مدى  بااللتزامكيفية قيام اإلدارة تشرف على قيق بالمجموعة لجنة التد إن
يتم مساندتها في دورها لجنة التدقيق بالمجموعة  إنعمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة.  كفاية إطار

 زامااللتمدى وألغراض خاصة إلختبار  يتولى قسم التدقيق الداخلي أعمال المراجعة الدورية اإلشرافي من خالل التدقيق الداخلي.
  إدارة المخاطر، ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.    وضوابط بإجراءات

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

  
  االئتمانمخاطر 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 

                                                                                               
   مخاطر اإلئتمان  )١(

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

  
  الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 

  ئتمان بالخصائص الفردية لكل عميل. بشكل رئيسي لمخاطر اإلتعرض المجموعة يتأثر 
  

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

 
  ومن اجل مراقبة مخاطر ائتمان العميل، تم تصنيف العمالء إلى الفئات التالية بناء على خصائصهم االئتمانية: 

 د ضمن القطاع الخاصاعمالء أفر 
 عمالء الشركات 
 عمالء القطاع الحكومي 
 مبالغ مستحقة من المشغلين 

قطاع الخاص وعمالء الشركات في سلطنة عمان إلى يتم تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من عمالء ال
غطاء  ، يقوم الوكيل بتوفيروبموجب اتفاقية خصم الديون  إلى وكيل خارجيهذه المستحقات  إسناد تحصيلبدرجة كبيرة 

م قد صوالوكيل الذي تسند اليه تحصيل الديون بمبدأ الخكافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبالغ المستحقة المحولة إليه. 
خرين مخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين اآلتنحصر . يلجأ الى الشركة في حدود معايير وضوابط ائتمان متفق عليها

  القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. في
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    إدارة المخاطر المالية (تابع)  - ٣
  (تابع) عوامل المخاطر المالية  ١- ٣

  
  (تابع)الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 

  
:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( تقريبا % ٣٧٫٤٦ وكيل تحصيل الديون إلى على اتالمستحقنسبة ت غلب، التقريرتاريخ  في

مليون ريال عماني إلى  ١٠٫٥ضمان بنكي بمقدار  وكيل تحصيل الديونقدم  .المجموعةب ينمدينال) من إجمالي %٣٠٫٨٦
) % ٢٧٫٠٨:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( % ٢٣٫٧١ تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبةالمجموعة. 

  . التقريرمن المبالغ المستحقة بتاريخ 
    

المدينة تجارية ال تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم والذي يمثل  في القيمة  لالنخفاض االمجموعة مخصص أنشأت
لفردية اتعرضات علق باليتي ذلواخسارة محدد  مكون  المدينة األخرى. المكونات الرئيسية لهذه الخسائر تتمثل فيذمم وال

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

  
  االستثمارات 

تقييم تع بمتمع الجهات التي تومخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول فقط لتعرضها تحصر المجموعة 
 فاصيلت وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها. ةجيد وفي ظل تصنيفات ائتمانيةجيد.  ائتماني

  .٤٥مخاطر اإلئتمان المتعلقة يتم إظهارها في اإليضاح 
 
  مخاطر السيولة )٢(

تي يتم سدادها الوالمالية المتعلقة بإلتزاماتها  رتباطاتها مخاطر السيولة تتمثل في مواجهة المجموعة لمصاعب في الوفاء باإن 
قدر  –منهج المجموعة  في إدارة السيولة يتمثل في ضمان حصولها على سيولة كافية  إن نقدا أو بواسطة أصل مالي آخر. 

عادية أو مشدّدة ، دون تكبد خسارة غير  في ظل ظروف  سواء  استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد  –اإلمكان 
  سمعة المجموعة.جازفة باإلساءة الى مالمقبولة أو 

  
، ايوم ٦٠للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة  كافية  متوفرة لديها سيولة حرص على وجود ، فإن المجموعة توبالمثل

مثل:  يركبالتأثير المحتمل للظروف القاهرة التي ال يمكن توقعها إلى حد وهذا ال يسجل متضمنة خدمة االلتزامات المالية، 
م إظهارها تفاصيل مخاطر السيولة المتعلقة يت .ائتمانيةالت الكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهي

  .٤٦في اإليضاح 
  

 
  مخاطر السوق )٣(

سهم األتغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار المخاطر السوق هي مخاطر إن 
الهدف من إدارة مخاطر السوق ولذلك فإن  األدوات المالية،  استثماراتها فيدخل المجموعة أو قيمة الذي سوف يؤثر على و

  .داكبر عائهو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، بينما يتم تحقيق 
  

  مخاطر العمالت األجنبية
  

جة بالريال العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة بدر أساسيةفيما يتعلق بالمعامالت األخرى للمجموعة، فهي تتم بصفة 
إن  ألمريكي.ابالدوالر  أساسيةتتم بصفة  األجنبيةحيث ان معامالتها بالعملة   األجنبيةالعمالت  راسعاكبيرة عن تقلبات 

توجد أدوات مالية ال و. ١٩٨٦ منذ عامظلت بدون تغيير  والريال العمانياسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي 
ى األجنبية عل تاالدارة تعتقد بان مخاطر العمال الدوالر األمريكي وبالتالي فإن  غيرهامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية 

   وااللتزامات ليست هامة.النقدية االخرى األصول 
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٢٨  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  

                
    إدارة المخاطر المالية (تابع)  - ٣
  
  عوامل المخاطر المالية (تابع)  ١- ٣
  

  مخاطر سعر الفائدة
  

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن الكيانات في المجموعة  تقترض أمواال بكل من معدالت الفائدة الثابتة والمتقلبة. ويتم 
تقييم أنشطة التحوط بواسطة إدارة الخزينة بالمجموعة بشكل دوري لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت الفائدة وقابلية المخاطر المحددة، 

ستراتيجيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية مصاريف الفوائد من خالل دورة اسعار فائدة لضمان تطبيق إ
  .٤٧يتم إظهار التفاصيل المتعلقة في اإليضاح مختلفة. 

  
  مخاطر أسعار السوق األخرى

  
احة واإلستثمارات المت العادلة من خالل الربح أو الخسارةتنشأ مخاطر أسعار األسهم من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة 

. الهدف األساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو تعظيم عوائد االستثمار من فائض النقد المتوفر، وهناك مستشارون للبيع
أو  ارات بالقيمة العادلة من خالل الربحخارجيون يساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقاً لهذه اإلستراتيجية ، فقد تم تصنيف عدة استثم

  الخسارة نظراً ألن أدائها مراقب بشكل فعّال وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة.
المتغيرات األخرى  كافة، على افتراض المملوكة في أسعار أسهمها ٪٥المجموعة لتغير  أو خسارة يوضح الجدول التالي حساسية ربح

  .ثابتةوخاصة أسعار صرف العمالت األجنبية ال تزال 
  ألف ر ع  التغير في السعر 
     

٣٫٠٧٤ %٥ -+ /   ٢٠١٦  
٢٫٩٢٤  %٥ -+ /   ٢٠١٥  

  
  إدارة رأس المال  

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

  التطور المستقبلي للعمل التجاري، ويراقب مجلس اإلدارة كالً من االنتشار الجغرافي للمساهمين والعوائد على حقوق الملكية.
  

إن اإلدارة على ثقة من قدرتها في الحفاظ على المستوى الحالي من الربحية عن طريق رفع معدالت النمو العليا وإدارة تكاليف حذرة. 
ال تخضع الشركة أو شركتها العمانية التابعة الى المتطلبات الخارجية المفروضة على رأس المال ، بخالف متطلبات قانون الشركات 

  وتعديالته. ١٩٧٤التجارية لسنة 
  
  تقدير القيمة العادلة ٢-٣

    
  استثمارات   

علقة تتقدر القيمة العادلة لالستثمارات بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات مشابهة أو بالرجوع إلى التدفقات النقدية المخصومة الم
  بصافي األصول . 

    
  األصول وااللتزامات المالية   
القيمة العادلة التفاصيل المتعلقة ب .قائمة المركز المالية بالقيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية الوارد  

 .٤٨يتم إظهارها في اإليضاح 
  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  - ٤

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

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

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

  معقولة الحدوث في ضوء األوضاع الراهنة.  
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٢٩ 
   المالية البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
                

  
  (تابع) والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام  - ٤
  

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

الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفردية غير المبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردية 
الهامة، ولكنه مضى تاريخ استحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاريخ االستحقاق وبناءا 

  على معدالت االسترداد التاريخية .
  

مليون  ١٢٥٫٥٨٨: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريال عماني ( ١١٨٫١٩٠ المدينةالتجارية ، بلغت قيمة الذمم التقريربتاريخ 
 ٤٨٫٤٦٩:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريال عماني ( ٤٠٫٣٩٨ريال عماني)، وبلغت قيمة مخصص الديون المشكوك فيها 

جها في بلية والمبالغ المتوقع تحصيلها يتم إدرامليون ريال عماني)، أي فروق بين المبالغ المحصلة فعلياً في فترات مستق
  .الدخلقائمة 

  
  المخزون قيمة انخفاض

  
متقادما ديما او ق. عندما يصبح المخزون أيهما أقل القيمة القابلة للتحقق صافي وتكلفة اليتم تسعير المخزون على أساس سعر 

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

  ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقاً ألسعار البيع التاريخية.
  
  

مليون ريال عماني)  ١٢٫٧٢٠:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريال عمانـي ( ١٢٫٤٠٦لمخزون ، بلغت قيمة االتقريربتاريـخ 
مليون ريال عماني)،  ٤٫٣٩٢:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريال عماني ( ٣٫٠٦٦وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

  .الدخلي قائمة في القوائم المالية يتم إدراجها ف مدرجهفترات مستقبلية والمبالغ ال تحصيلها في تى يتمأي فـروق بين المبالغ ال
  
  

  واإلستثمار في شركة تابعة الشهرة قيمة انخفاض
  

  .٩اإليضاح  يتم إظهار التفاصيل المتعلقة في
  

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

  ديرات.باستخدام أفضل التق واإلهتراء العادياإلنتاجي وفقاً لتقدير اإلدارة لعدة عوامل، مثل دورة التشغيل وبرامج الصيانة 
  

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

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

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

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

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

  الخطة الضريبية المستقبلية.
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    المالية البياناتحول  إيضاحات
٣٠  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
                                                                                                                                 

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

 على التوالي من أجل بيع األسهم العادية والممتازة القابلة للتحويل لشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت لألستشاراتت رريف
التي تحتفظ بها عمانتل. يعمل المشترون على االنتهاء من عملية الصفقة التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية بما في ذلك و

ديسمبر  ٣١لشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت في باكستان. تم في  الحصص غير الُمسيطرةالعرض العام لمساهمي 
ن إلبيع وكعمليات متوقفة. ل محتفظ بها التصرف على أنهاالت كمجموعة تصنيف شركة وورلد كول المحدودة لالتصا ٢٠١٦

  .عملية إتمام الصفقة ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير مالي جوهري على ربح المجموعة الذي تم بيانه
  بالتالي فإن نتائج شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت ال يتم عرضها:

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

  يتم عرض نتائج شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت فيما يلي:
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف ر ع  ألف ر ع  إيضاح  
        

  ٧٫٠٠٨  ٧٫٠٧٩    إيرادات
  )٢٠٫٢٧١(  )٨٫٥٦١(    مصروفات

  )١٣٫٢٦٣(  )١٫٤٨٢(   خسارة التشغيل 
  )٧١٫٩٨٩(  -  ٩ خسائر إنخفاض القيمة

  )١٩٫٤٣٤(  -   إحتياطي تحويل عملة أجنبية من إيرادات شاملة أخرىإعادة تصنيف 
  )٥٫٠٣٢(  )٩٦٦(   صافي تكاليف / إيرادات التمويل

  )٥١(  ٣٦٥   أخرى/ (مصروفات) صافي إيرادات
  )١٠٩٫٧٦٩(  )٢٫٠٨٣(   خسارة قبل الضريبة

  )٨٫٠٥٣(  ٣٥٢    الضريبة
  )١٠١٫٧١٦(  )١٫٧٣١(   المتوقفةخسارة السنة من العمليات

        المنسوبة إلى:
  )٦٦٫٩٠٤(  )٩٨٣(   مالكي الشركة األم

  )٣٤٫٨١٢(  )٧٤٨(   حصص غير ُمسيطرة
  )١٠١٫٧١٦(  )١٫٧٣١(   خسارة السنة من العمليات المتوقفة

       المخففة للسهم (ريال عماني) مناألرباحالخسارة األساسية و
  ٠٫٠٨٩  ٠٫٠٠١   العمليات المتوقفة

       صافي التدفقات النقدية المتولدة / (المتكبدة):
  ٦٧٥  )٥٩٩(    التشغيل
  )١٫٥٠٨(  ٨٩٩    التمويل

التعديالت المتعلقة بخسائر انخفاض القيمة وإعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت األجنبية تم تسجيلها من قبل مجموعة 
  كتعديالت التوحيد.

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ر عألف   ألف ر ع  إيضاح  

  )١٠١٫٧١٦(  )١٫٧٣١(   خسارة السنة من العمليات المتوقفة
       إيرادات (مصروفات) شاملة أخرى:

  ١٩٫٤٣٤  -  ٢٠ إلى بيان الدخلاحتياطي تحويل العمالت األجنبيةإعادة تصنيف 
       إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

       في فترات الحقة:
  ٦٢  -   أكتواري من خطة منافع محددة لشركة تابعةربح 

  )١٢٦(  -  ٢٠ فرق تحويل عمليات أجنبية
  )١٦(  -  ٢١ إعادة تصنيف إحتياطي القيمة العادلة إلى بيان الدخل

  ٨٧  ٣٥٠  ٢١ تغير القيمة العادلة في إستثمارات متاحة للبيع
  ١٩٫٤٤١  ٣٥٠   إيرادات شاملة أخرى للسنة

  )٨٢٫٢٧٥(  )١٫٣٨١(   الشاملة للسنة من العمليات المتوقفةمجموع اإليرادات
       مجموع اإليرادات / (المصروفات) الشاملة للسنة المنسوبة إلى:

  )٤٧٫٦٢١(  )٧٨٦(   مالكي الشركة األم
  )٣٤٫٦٥٤(  )٥٩٥(   حصص غير مسيطرة

    ٨٢٫٢٧٥(  ١٫٣٨١(  
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    المالية البياناتحول  إيضاحات

٣١  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  

                                                                                                                                 
  (تابع) عمليات متوقفة  -٥

  ، هي كالتالي:٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في  للبيعالمصنفة كمحتفظ بها  أصول وإلتزامات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف ر ع  ألف ر ع     

        أصول
       أصول غير متداولة
  ١٤٠  ١٤٠   إستثمارات عقارية
  ٤٨٠  ٤٠٨   أصول مالية أخرى

    ٦٢٠  ٥٤٦  
        أصول متداولة

  ٨٢٠  ٨١٣    مخزون
  ٣٫٠٩٣  ٥٫٠٧٦   ذمم تجارية مدينة وأخرى

  ٤٩٦  ٨٨٢   أصول مالية أخرى
 ً   ٦٢  ٧٢   مدفوعات مقدما

  ١٫٤٤٧  ١٫٧٤٧   نقدية وأرصدة لدى البنوك
    ٥٫٩١٨  ٨٫٥٩٠  

  ٦٫٥٣٨  ٩٫١٣٦   مجموع األصول
        إلتزامات

       إلتزامات غير متداولة
  ٦٫٩٥٨  ١٩٨    إقتراضات

  ١٫٣٥٨  ١٫٤٩٢   إلتزام منافع التقاعد
  ١٢٨  ١٢٧   إلتزامات أخرى 

    ٨٫٤٤٣  ١٫٨١٧  
       إلتزامات متداولة

  ٢١٫٣٤٧  ٢٢٫٣٧٢    إقتراضات
  ٣٤٫٥٤٨  ٣٥٫١٨٦   ذمم تجارية دائنة وأخرى

    ٥٥٫٨٩٥  ٥٧٫٥٥٨  
  ٦٤٫٣٣٩  ٥٩٫٣٧٥   مجموع اإللتزامات

  
  .٢٢اإلفصاحات المتعلقة باإلقتراضات يتم إظهارها في اإليضاح 

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

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

                      التقارير القطاعية   - ٦
طلب : قطاعات التشغيل. يت ٨المعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموعة موضحة أدناه وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي 

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

ما يتم شرحه كشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت بإستثناء تلك المتعلقة ب الفترة السابقةتقارير قطاعات األعمال مقارنة ب
  ، حيث يعتمد التقرير الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع.٥في اإليضاح

  
   المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها

  
  كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما 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
المبالغ و وخدمات اإلنترنت تشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقاً واآلجلة الدفع وتأجير المعدات

الناشئة عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة (الهاتف 
  المتنقل). 

  
  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

٣٢  
   المالية البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  
               

                  (تابع) التقارير القطاعية  - ٦
  النتائج واإليرادات القطاعية 

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

  
   ٢٠١٦ ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةكانت نتائج القطاعات المبيعات بين القطاعات وفقاً ألسعار السوق السائدة.  احتسابيتم 

  كما يلي:
الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

  
 المجموع

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

 ٥٢٣٫٥٩٠ - ١٩٥٫٧٠٦٣٢٧٫٨٨٤مبيعات خارجية
 - )٦١٫١٤١( ٥٣٫٨٧١٧٫٢٧٠مبيعات بين القطاعات

 ٥٢٣٫٥٩٠ )٦١٫١٤١( ٢٤٩٫٥٧٧٣٥٥٫١٥٤مجموع اإليرادات
 ١٢٧٫٤٧٨ - ٣٢٫٣٠٨٩٥٫١٧٠ نتيجة القطاع

     
  ٤٫٥٠٦  إيرادات التمويل واإلستثمار

  )١٫٢٩٥( التمويل تكاليف
 ٢٫٩٩٧  غير تشغيلية أخرىإيراداتصافي 

  ١٣٣٫٦٨٦ الربح قبل الضريبة
 )١٦٫١٧٤(  الضريبة

 ١١٧٫٥١٢ ربح السنة من العمليات المستمرة
  

  كما يلي:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كانت نتائج القطاعات 
الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

  
 المجموع

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

 ٥٠٧٫٢٦٦ - ١٧٢٫٦٧٣٣٣٤٫٥٩٣مبيعات خارجية
 - )٩٢٫٠٤٣( ٨٤٫٠٩٧٧٫٩٤٦مبيعات بين القطاعات

 ٥٠٧٫٢٦٦ )٩٢٫٠٤٣( ٢٥٦٫٧٧٠٣٤٢٫٥٣٩مجموع اإليرادات
 ١٣٥٫٢٧٧ - ٥١٫٧٤٣٨٣٫٥٣٤ نتيجة القطاع

     
  ٣٫٩٧٢  إيرادات التمويل واإلستثمار

 )٤٣٥( التمويل تكاليف
  )١٢٫٥٧٨( الموظفيناالختياري لخدمةاإلنهاء 

 ٤٫٩٨٦ غير تشغيلية أخرىصافي إيرادات

 ١٣١٫٢٢٢ الربح قبل الضريبة
 )١١٫٤٥١(  الضريبة

 ١١٩٫٧٧١ من العمليات المستمرة ةسنربح ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  
٣٣  

   المالية البياناتحول  إيضاحات
               ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  

                    (تابع)التقارير القطاعية   -٦
  (تابع) القطاعيةالنتائج واإليرادات 

 :كما يلي  قائمة الربح أو الخسارةالمدرجة ب ٢٠١٦ر ديسمب ٣١المنتهية في  للسنةكانت بنود القطاع األخرى 
   

  
الهاتف الثابت 
 وأخــــــــــرى

  
الهاتف 
 المتنقل

  
 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
 

 ٩٤٫٣١٥ ٥٠٫١٠٣ ٤٤٫٢١٢ استهالك
   

 ٨٫٤٥٣ ٤٫٨٦٥ ٣٫٥٨٨ إطفاء 
  

    كما يلي: قائمة الربح أو الخسارةالمدرجة ب ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في األخرى كانت بنود القطاع 
 

  
الهاتف الثابت 
 وأخــــــــــرى

  
الهاتف 
 المتنقل

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
 

 ٨١٫٧٨٦ ٤٠٫٧١١ ٤١٫٠٧٥ استهالك
   

 ٦٫٦٠٤ ٣٫٣٤٠ ٣٫٢٦٤ إطفاء 
  
   

 اكمفي ذلك التاريخ هي  ة المنتهيةسنرأسمالية للوالمصروفات ال  ٢٠١٦مبر ديس ٣١القطاع في  التزاماتو أصول
  ي:يل

الهاتف الثابت  
 وأخــــــــــرى

  
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

  
 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف ر.عألف 
 

 ٨١٦٫٩٦٧ ١٠٠٫٣٢٧ ٢٧٢٫٤٣٨ ٤٤٤٫٢٠٢ أصول  
 ٢٢٠٫٠٢٧ )٥٫١٥٦( ٨٧٫٨٨٥ ١٣٧٫٢٩٨ التزامات 

     ١٦٨٫١٤٧ - ٦٧٫٣٠٣ ١٠٠٬٨٤٤ رأسمالية مصروفات
 المنتهية في ذلك التاريخ هي كما للسنةوالمصروفات الرأسمالية  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١القطاع في  التزاماتو أصول  
  ي:يل

الهاتف الثابت  
 وأخــــــــــرى

  
 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

  
 المجموع

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
 

 ٧٩٣٫١٩٤ ٧٨٫٤٢٢ ٢٦٤٫٧٢٥ ٤٥٠٫٠٤٧ أصول  
 ٢٨٧٫٨٢٧ ٦٧٫٢٤٥ ١٠٠٫٦٧٦ ١١٩٫٩٠٦ التزامات 

 ١٤٣٫٠٢٧ - ٨٢٫٢٢٨ ٦٠٫٧٩٩ رأسمالية مصروفات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  
٣٤  

   المالية البياناتحول  إيضاحات
 

            
 

 
  الت والمعداتآلاالممتلكات و  -٧

  
نة القامة نشاطاتها  في سلطالحكومة والتي تم الحصول عليها من األراضي المستأجرة  قطع يعتبر مجلس اإلدارة أن  

  .المقامة على تلك األراضي المؤجرةصول لأل االقتصاديالمجموعة على مدار العمر  إلستخدامستبقى متاحة عمان 
  

  .: صفر ريال عماني)٢٠١٥( ريال عمانيمليون  ٥٫٥٢٢تم خالل السنة رسملة تكلفة راتب بمقدار   
  
  
 



  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 
٣٥      

   المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  

 

  آلالت والمعدات (تابع)االممتلكات و  -٧
  الحركة  في الممتلكات واآلالت والمعداتالموحدة 

  
  
  

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

  التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 

مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 

 ومعدات الشبكه

  
  

مباني

أرض 
بالملكية 

الحـــــــــــــرة
ر.عألف  ر.عألف    ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف    ر.عألف 

  
تكلفة    

٣٣٫١٠٦ ٥٫٥٩٣  ٦٨٫٤٣٧ ١٫٢٠٠٫١٧٥ ١٫٠١٢٫٢٣٧ ٧٩٫٦٧٧ ٢٠١٦يناير١ ١٫١٢٥
١٠٧ ٢٫٢٦٨  ١٥٦٫٢٩٣ ١٦٢٫٥٥٠ ٣٫٨٨٢ - إضافات -

- )١٤٧٫٤٦٤(  - ٢٫٤٥١ ١٤٣٫٤١٧ ١٫٥٩٦  تتحويال -
 ت إلى أصول أخرىتحويال  - - - - -  )٥٫٠٥٧(  )٥٫٠٥٧(

 تعديالت  - (٤٫٨٦٦) ٨٫٧٨٥ (٢٫٤٣٥)  (٤٧)  -  ١٫٤٣٧
)٧١٨( )٩٩٩(  - )٩٩٫٢٣٩( )٩٧٫٥٢٢( - / مشطوبةتاستبعادا -
  

٣٢٫٥١١ ٦٫٨١٥  ٧٢٫٢٠٩ ١٫٢٥٩٫٨٦٦ ١٫٠٧٠٫٧٩٩ ٧٦٫٤٠٧    ٢٠١٦ديسمبر٣١ىف ١٫١٢٥
  
 استهالك       

   ٢٠١٦ يناير ١ - ٤٥٫٢٩٣ ٦٦٠٫٣٠٤ ٢٩٫٥٥٦ ١٫٧٣٠  - ٧٣٦٫٨٨٣

 عمليات مستمرة – للسنةالمحمل  - ٣٫٧٣٨ ٨٧٫٢٩١ ١٫٩٢٧ ١٫٣٥٩  - ٩٤٫٣١٥
  تعديالت  -  (١٤٥٥)  ٥٫٢٨٢  (٢٫٣٤٣)  (٤٧)  -  ١٫٤٣٧

 / مشطوبة استبعادات - - )٨٧٫٧٥٠( )٧١٨( )٩٨٠(  - )٨٩٫٤٤٨(
  

      ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ى ف - ٤٧٫٥٧٦ ٦٦٥٫١٢٧ ٢٨٫٤٢٢ ٢٫٠٦٢  - ٧٤٣٫١٨٧
  

 في صافي القيمة الدفترية       
    ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ ١٫١٢٥ ٢٨٫٨٣١ ٤٠٥٫٦٧٢ ٤٫٠٨٩ ٤٫٧٥٣  ٧٢٫٢٠٩ ٥١٦٫٦٧٩

  

  
  
  
  
  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
  البيانات المالية ايضاحات حول 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 

 

  
  ٣٦                            آلالت والمعدات (تابع)االممتلكات و  -٧

  الممتلكات واآلالت والمعداتالحركة  في -الموحدة
  
  

 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

  
تكلفة    

٣٥٫٤١٦ ٣٫٨٦٢  ٦٠٫٥٤٢ ١٫١٩٦٫٥٣٧ ١٫٠١٧٫٦٢٠ ٧٧٫٨٩٨ ٢٠١٥يناير١ ١٫١٩٩
١٥٤ ٣٫٢٨٩  ١٢٦٫٠٠٨ ١٣٦٫٣٥٤ ٦٫٨٨٣ ٢٠ إضافات -

- )١١٢٫٠٩٤(  - ١٫٧٣٧ ١٠٦٫٥٤٤ ٣٫٨١٣  تتحويال -
 ت إلى أصول أخرىتحويال  - - - - -  )٢٫٨٥٢(  )٢٫٨٥٢(

 تعديالت  - - )٧٦٨( ٣٢٩  ٧٠٨  -  ٢٦٩
٢٨( )٤(  )٧٣( ١٤٠( ٢٨٢ )٣٥( صافي فروق تحويل العملة األجنبية )٢(

)٣٫٤٧٤( )١٫٦٨٤(  - )٢١٫٢٠٤( )١٥٫٢٥٠( )٧٩٦( تاستبعادا -
 المشطوب  - - - - -  )١٫٩٣٦(  )١٫٩٣٦(
)١٫٠٢٨( )٥٧٨(  )١٫١٥٨( )١٠٧٫١٣٣( )١٠٣٫٠٧٤( )١٫٢٢٣(  )٩خسائر إنخفاض القيمة (إيضاح  )٧٢(
  

٣٣٫١٠٦ ٥٫٥٩٣  ٦٨٫٤٣٧ ١٫٢٠٠٫١٧٥ ١٫٠١٢٫٢٣٧ ٧٩٫٦٧٧    ٢٠١٥ديسمبر٣١ىف ١٫١٢٥
  
 استهالك       

   ٢٠١٥ يناير ١ - ٤٢٫٤٨٣ ٦٥٤٫٦٠٨ ٣١٫٦٨٤ ٢٫٣٩٤  - ٧٣١٫١٦٩

 عمليات مستمرة – للسنةالمحمل  - ٤٫٠٨١ ٧٥٫٠٣٠ ٢٫٠٢٧ ٦٤٨  - ٨١٫٧٨٦
  محول إلى أصول متاحة للبيع  -  -  -  -  ٢٦٩  -  ٢٦٩

  عمليات متوقفة –المحمل للسنة   -  ٤٤  ٤٫١٦٩  ٦٣  ٩  -  ٤٫٢٨٥
 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - ١٤ ١٫٥٦٧ ٨٨ ٣٩  - ١٫٧٠٨

 استبعادات - )٧١٧( )٩٫٧١٨( )٣٫٣٧٧( )١٫٥٢٩(  - )١٥٫٣٤١(
  )٩خسائر إنخفاض القيمة (إيضاح   - )٦١٢( )٦٥٫٣٥٢( )٩٢٩( )١٠٠(  - )٦٦٫٩٩٣(
  

      ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ى ف - ٤٥٫٢٩٣ ٦٦٠٫٣٠٤ ٢٩٫٥٥٦ ١٫٧٣٠  - ٧٣٦٫٨٨٣
  

 في صافي القيمة الدفترية       
    ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ ١٫١٢٥ ٣٤٫٣٨٤ ٣٥١٫٩٣٣ ٣٫٥٥٠ ٣٫٨٦٣  ٦٨٫٤٣٧ ٤٦٣٫٢٩٢

  

    



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
  البيانات المالية ايضاحات حول 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 

 

  
  
  
  ٣٧                            آلالت والمعدات (تابع)االممتلكات و  -٧

  الحركة فى الممتلكات واآلالت والمعدات –الشركة األم 
  
  

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

  التنفيذ

  
سيارات 
 ومعدات 

  
أثاث ومعدات 

 مكتبيـــــــــة

  
البنيه التحتيه 

 ومعدات الشبكه

  
  

 مباني

أرض 
بالملكية 

 الحرة

 

  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف   ر.عألف  ر.عألف 
  
تكلفة  

٣٢٫١٦١ ٥٫٥٦٠  ٦٨٫٠٢٢ ١٫١٩٢٫٥٠١ ١٫٠٠٥٫٩٥٦ ٧٩٫٦٧٧ ٢٠١٦يناير١ ١٫١٢٥
 إضافات  - - ٣٫٥٤٨ ١٠٢  ٢٫٢٦٨  ١٥٣٫٣٦٦  ١٥٩٫٢٨٤

- )١٤٦٫٧٤١(  - ١٫٧٧٨ ١٤٣٫٣٦٧ ١٫٥٩٦  تحويالت  -
 إعادة التصنيف  - (٤٫٨٦٦) ٨٫٧٨٥ (٢٫٤٣٥)  (٤٧)  -  ١٫٤٣٧

 أخرىتحويالت ألصول  - - - - -  )٤٫٩٨٧(  )٤٫٩٨٧(
)٧١٨( )٩٩٩(  - )٩٩٫٢٣٩( )٩٧٫٥٢٢( - استبعادات -
  

٣٠٫٨٨٨ ٦٫٧٨٢  ٦٩٫٦٦٠ ١٫٢٤٨٫٩٩٦ ١٫٠٦٤٫١٣٤ ٧٦٫٤٠٧    ٢٠١٦ديسمبر٣١ىف ١٫١٢٥
  

 استهالك       
٢٩٫١٣٦ ١٫٦٩٧  - ٧٣٥٫٤٧٨ ٦٥٩٫٣٥٢ ٤٥٫٢٩٣  ٢٠١٦ يناير ١  -

 سنةالمحمل لل  - ٣٫٧٣٨ ٨٦٫٨٠٦ ١٫٦٧٢ ١٫٣٥٩  - ٩٣٫٥٧٥
  إعادة التصنيف  -  (١٫٤٥٥)  ٥٫٢٨٢  (٢٫٣٤٣)  (٤٧)  -  ١٫٤٣٧

 استبعادات  - - )٨٧٫٧٥٠( )٧١٨( )٩٨٠(  - )٨٩٫٤٤٨(
  

٢٧٫٧٤٧ ٢٫٠٢٩  - ٧٤١٫٠٤٢ ٦٦٣٫٦٩٠ ٤٧٫٥٧٦       ٢٠١٦ديسمبر٣١ىف  -

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  الدفتريةصافي القيمة  ١٫١٢٥ ٢٨٫٨٣١ ٤٠٠٫٤٤٤ ٣٫١٤١ ٤٫٧٥٣ ٦٩٫٦٦٦ ٥٠٧٫٩٥٤
  

  
  

   
  
  
  
  
  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 
  البيانات المالية ايضاحات حول 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 

 

  
  
  ٣٨                            آلالت والمعدات (تابع)االممتلكات و  - ٧

 الحركة فى الممتلكات واآلالت والمعدات –الشركة األم   
  
  

  
  

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

  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  

٣٣٫٧٥٣ ٣٫٤٩٩  ٥٦٫٥٣٥ ١٫٠٨١٫٠٩٣ ٩٠٩٫٥١٤ ٧٦٫٦٦٧ ٢٠١٥يناير١ ١٫١٢٥
 إضافات  - ١٣ ٦٫٥٦٧ ٩٣  ٣٫٢٨٩  ١٢٤٫٧٠٥  ١٣٤٫٦٦٧

- )١١٠٫٤٣٨(  - ١٫٥٣٧ ١٠٥٫١٠٨ ٣٫٧٩٣  تحويالت  -
 تحويالت ألصول أخرى  - - - - -  )٢٫٧٨٠(  )٢٫٧٨٠(
)٣٫٢٢٢( )١٫٢٢٨(  - )٢٠٫٤٧٩( )١٥٫٢٣٣( )٧٩٦( استبعادات -
  

٣٢٫١٦١ ٥٫٥٦٠  ٦٨٫٠٢٢ ١٫١٩٢٫٥٠١ ١٫٠٠٥٫٩٥٦ ٧٩٫٦٧٧    ٢٠١٥ديسمبر٣١ىف ١٫١٢٥
  

 استهالك       
٣٠٫٤٨١ ٢٫٢٧٣  - ٦٦٩٫١٧٣ ٥٩٤٫٤٩٠ ٤١٫٩٢٩  ٢٠١٥ يناير ١  -

 سنةالمحمل لل  - ٤٫٠٨١ ٧٤٫٥٧٥ ١٫٨٧٧ ٦٤٧  - ٨١٫١٨٠
 استبعادات  - )٧١٧( )٩٫٧١٣( )٣٫٢٢٢( )١٫٢٢٣(  - )١٤٫٨٧٥(
  

٢٩٫١٣٦ ١٫٦٩٧  - ٧٣٥٫٤٧٨ ٦٥٩٫٣٥٢ ٤٥٫٢٩٣       ٢٠١٥ديسمبر٣١ىف  -

 ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في  صافي القيمة الدفترية ١٫١٢٥ ٣٤٫٣٨٤ ٣٤٦٫٦٠٤ ٣٫٠٢٥ ٣٫٨٦٣ ٦٨٫٠٢٢ ٤٥٧٫٠٢٣
  

  
  



                                   ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 

 

٣٩  
  المالية  البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  
  في شركات تابعة  استثمار – ٨

                    
  الشركة األم  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف ر ع   ألف ر ع   
      

  ٧٣٫٥٥٩   -  إستثمار في أسهم شركة وورلد كول المحدودة 
  ٧٫٧٤٠   -  للتحويل لدى شركة وورلد كول المحدودة إستثمار في أسهم ممتازة قابلة

  ----------  ----------  
  -  ٨١٫٢٩٩  

  )٨١٫٢٩٩(  -  )٩مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات (إيضاح 
  ----------  ----------  
  -  -  

  ٦٠٠   ٩٠٠  إستثمار في شركة ُعمان للبيانات الرقمية ش م م
  ٢٦   ٢٦    SASإستثمار في ُعمانتل فرنسا 

  ٥٠٠  ٥٠٠  إستثمار في اإلصدار األول ش م ع م
  -  ٢٥٠  إنترنت األشياء ش م م

  ----------  ----------  
  ١٫١٢٦  ١٫٦٧٦  ديسمبر ٣١في 

  ======  ======  
  
  الشهرة  - ٩

  موحدة
   ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١

٢٠١٥    ٢٠١٦ 
  ر.عألف   ر.ع ألف

  
 ١٤٫٧٣٥ -  يناير ١في

 )١٣٫٩٢٥( -القيمةخسائر إنخفاض 
 )٨١٠( -اثر فروق تحويل العملة األجنبية

  
   - - ديسمبر ٣١في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

٤٠  
  المالية  البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
    

  (تابع) الشهرة  - ٩
  

  شركة وورلد كول المحدودةإختبار إلنخفاض قيمة اإلستثمار في 
  

كل في رصد وتقييم األداء بش -وورلد كول المحدودة  -الشركة األم باستمرار منذ تأريخ اإلستثمار مع الشركة التابعة عملت 
تمر. ولكن لم يؤد هذا إلى العوائد المرجوة على حساب المنافسة والتغييرات الكبيرة في المشهد التنظيمي. وقد أشار تقييم  مس

ع الما وق، فإنه ليس من المحتمل أن تتحقق اإلدارة أنه بالنظر إلى الوض ركة التابعة وإلى جانب تحديات الس لي الحالي للش
تثمارات في  خت المزيد من اإلس ترايجية التحول دون حقن مبلغ كبير من رأس المال. قامت اإلدارة بتقييم حالة إن ض اس

تنتجت بأن المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، وله ركة وورلد كول المحدودة، واس تثمار ش تمرار في اإلس ذا قررت بعدم اإلس
بب الشكوك الكبيرة التي تحيط بعمليات الشركة التابعة، فقد أدرجت الشركة األم  ركة وورلد كول المحدودة. لذلك وبس في ش

ولها. املة أص تان ش هرة وعمليات باكس روف انخفاض القيمة مقابل كامل القيمة الدفترية للش ني مص نة تص ف تم خالل الس
  ).٥كمجموعة تصرف محتفظ بها للبيع (إيضاح  ورلد كول المحدودةشركة و

  
  

  هي كالتالي: شركة وورلد كول المحدودةتفاصيل مصروف إنخفاض القيمة المدرج في بيان الدخل للمجموعة بشأن 
  موحدة                         

٢٠١٥ ٢٠١٦ 
  ألف ر.ع  ألف ر.ع

  
 ٤٠٫١٤٠ - آالت ومعداتممتكات و

  ١٣٫٩٢٥  -  شهرة
  ٤٫٦٧٤  - أصول غير ملموسة أخرى

  ٩٫٦٩٧  - أصول ضريبة مؤجلة 
  ٣٫٥٥٣  - مجموعة من األصول محتفظ بها للبيع

 ----------  ----------  
 -  ٧١٫٩٨٩  
 ======  ======  

   
  تفاصيل مصروف إنخفاض القيمة المدرج في البيانات المالية للشركة األم هي كالتالي:

 األمالشركة 
٢٠١٥ ٢٠١٦ 

  ألف ر.ع  ألف ر.ع
  

 ١٩٫١٦٨ -  إستثمار في أسهم
 ٧٫٧٤٠ - إستثمار في أسهم ممتازة قابلة للتحويل

 ----------- ----------- 
  ٢٦٫٩٠٨  - إنخفاض في قيمة األسهم واألسهم الممتازة القابلة للتحويل

 ١٣٫١٨١ - )١٥مديونيات تجارية (إيضاح–مستحقة القبض من شركة تابعة
 ١٣٫٦٦٧ ٩٠٥ )٢٥ضمان شركة (إيضاح–مستحقة القبض من شركة تابعة
 ٦٫٦٣٤ - )٢٥حق خيار البيع (إيضاح–مستحقة القبض من شركة تابعة

 ----------- ----------- 
 ٦٠٫٣٩٠ ٩٠٥ 
 ====== ======  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

٤١  
  
  المالية  البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  

                  غير الملموسةاألصول األخرى   ١٠
 
  
  
  

 الموحدة

 
  
  
  

 تراخيص

حقوق ملكية
فكرية 

وبراءة 
 اختراع

  
  
  

  برامج
 حاسب آلي

  
  

تكاليف 
حيازة 

  المشترك

  
  
  
  

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

    التكلفة

 ٨٥٫٦٨٤  ١٦١ ٦٣٫٤٨٨٨٢٢٫٠٢٧ ٢٠١٥يناير  ١في
  ١٠٫٥٦٦ -  ٢٫٩٠٩ - ٧٫٦٥٧  اإلضافات خالل السنة

  )٢٫٧١٨( -  )٢٫٧١٨( - -  تحويالت
  )٨٫٣٨٢( -  )٦٤( )٨( )٨٫٣١٠( )٩خسائر إنخفاض القيمة (إيضاح

  )٥٢( -  )٥٢( - -  تعديالت
  )٢٩٩( -  )٢( - )٢٩٧( صافى فروق تحويل العمالت األجنبية

 ٨٤٫٧٩٩  ١٦١ ٢٢٫١٠٠-٦٢٫٥٣٨ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في

  
 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 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في

 
     اإلطفاء

 ٥٥٫٦١٧  ١٦١ ٣٦٫٨٥٦٧١٨٫٥٩٣ ٢٠١٥يناير  ١في

 ٧٫٦٠٤ - ٢٫٣٥٢-٤٫٢٥٢عمليات مستمرة – سنةللالمحمل 

  ٥٥٧ -  ١١ - ٥٤٦ عمليات متوقفة –المحمل للسنة 

 )٢٫٧١٨( - )٢٫٧١٨(--  إستبعادات

  )٣٫٧٠٨( -  )٤٠( )٦( )٣٫٦٦٢( )٩خسائر إنخفاض القيمة (إيضاح

  )٥٤( -  )٥٤( - -  تعديالت

 )١٢٤( - )٢()١()١٢١( األجنبيةتحويل العمالتصافي فروق 

 ٥٦٫١٧٤  ١٦١ ١٨٫١٤٢-٣٧٫٨٧١  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في

  
 ٥٦٫١٧٤  ١٦١ ١٨٫١٤٢-٣٧٫٨٧١ ٢٠١٦يناير  ١في

 ٨٫٤٥٣ - ٢٫٧٩٨-٥٫٦٥٥عمليات مستمرة – سنةللالمحمل 

 )١٢( - )١٢(--  إستبعادات

  )١٫٢٠٣( -  )١٫١٩٨( -(٥)  تعديالت

   
 ٦٣٫٤١٢  ١٦١ ١٩٫٧٣٠-٤٣٫٥٢١  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في

 
    صافي القيمة الدفترية

 ٢٥٫٠٩٤ - ٦٫٠٧٧-١٩٫٠١٧  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في

 ٢٨٫٦٢٥ - ٣٫٩٥٨-٢٤٫٦٦٧  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في

 
 
 
 
 
 
 



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

٤٢ 
  المالية  البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
 

  (تابع) الملموسةغير األصول األخرى   ١٠
  

  الشركة األم 
  

   
  

 تراخيص

  
  برامج

 حاسب آلي

  
  تكاليف
  حيازة

  المشترك

  
  

 المجموع

 ر.عألف   ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     التكلفة

 ٧٣٫١١٧ ١٦١ ١٨٫٠٧٥ ٥٤٫٨٨١ ٢٠١٥ يناير ١في 
  ١٠٫١٨١  -  ٢٫٥٢٤  ٧٫٦٥٧  إضافات 
  ٣٫٤٦٣  -  ٣٫٤٦٣  -  تعديالت

 )٢٫٧١٨( - )٢٫٧١٨(- إستبعادات
 ٨٤٫٠٤٣ ١٦١ ٢١٫٣٤٤ ٦٢٫٥٣٨     ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 
 ٨٤٫٠٤٣ ١٦١ ٢١٫٣٤٤ ٦٢٫٥٣٨ ٢٠١٦ يناير ١في 

  ٤٫٨٥٢  -  ٤٫٨٥٢  -  إضافات 
  (١٫٢٠٣)  -  (١٫٢٠٣)  -  إعادة تصنيف

 )١٢( - )١٢(- إستبعادات
 ٨٧٫٦٨٠ ١٦١ ٢٤٫٩٨١ ٦٢٫٥٣٨     ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 

    

 
      اإلطفاء

 ٤٨٫٦٩٩ ١٦١ ١٤٫٩١٤ ٣٣٫٦٢٤ ٢٠١٥يناير  ١في 
 ٦٫٤٩٤ - ٢٫٢٤٢ ٤٫٢٥٢ السنة خاللالمحمل 
  ٣٫٤٦٣  -  ٣٫٤٦٣  -  تعديالت

 )٢٫٧١٨( - )٢٫٧١٨(- إستبعادات
 ٥٥٫٩٣٨ ١٦١ ١٧٫٩٠١ ٣٧٫٨٧٦     ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 
 ٥٥٫٩٣٨ ١٦١ ١٧٫٩٠١ ٣٧٫٨٧٦ ٢٠١٦يناير  ١في 

 ٨٫٢٥٣ - ٢٫٥٩٨ ٥٫٦٥٥ السنة خاللالمحمل 
  (١٫٢٠٣)  -  (١٫١٩٨)  (٥)  إعادة تصنيف

 )١٢( - )١٢(- إستبعادات
 ٦٢٫٩٧٦ ١٦١ ١٩٫٢٨٩ ٤٣٫٥٣١     ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 

 
     صافي القيمة الدفترية

 ٢٤٫٧٠٤ - ٥٫٦٩٢ ١٩٫٠١٢     ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 

 ٢٨٫١٠٥ - ٣٫٤٤٣ ٢٤٫٦٦٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

٤٣ 
  المالية  البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  

    في شركات شقيقة راستثما  - ١١
  
 : الشقيقة ات في الشركاتستثماروالقيم الدفترية لالاالستحواذ الالحقة علي رباح األفي فيما يلي نصيب الشركة   )أ(

  
 الموحدة الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

    
 ٩٫٣٩٩ ٩٫٣٨١ ٣٫٨٩٦ ٣٫٨٩٦ اإلفتتاحيالرصيد 

 ٨٠٩ ١٫١٧٢ - - من النتائجحصة ال
 )٨٢٧( )٧٧٧( - - مستلمة أرباحتوزيعات 

    
 ٩٫٣٨١ ٩٫٧٧٦ ٣٫٨٩٦ ٣٫٨٩٦ رصيد اإلقفال 

  
 
ألوراق درجة بسوق مسقط ل، المع .م.ع.شالشركة األم بالشركة العُمانية لأللياف البصرية  ستثمارالقيمة العادلة التبلغ   )ب(

اني ١٣٫٥٠٦٫٥٠٢ المالية  ـ ال ُعمـ ـ  مقارنةً مع تكلفة قدرها ريال ُعماني) ١٣٫٥٠٥٫٢١٨:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( ريـ
اني ( ٣٫٤٤٥٫٥١١ ال عم مبر  ٣١ري اني) ٣٫٤٤٥٫٥١١ -٢٠١٥ديس ال عم ب  .ري ة بموج ادل ة الع د القيم دي تم تح

 .١المستوى 
  

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

  
 

 
أصول

 
 التزامات

  
 ةنسب أرباح إيرادات

 الحيازة ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
   % 
        ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ى ف

 ٤٠٫٩٦ ٢٫٥٣٦ ٢٩٫١١٥ ٢٢٫٩٥٣ ٤١٫٨٧٨ الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع
 ٤٥ ٢٦١ ٧٫١٩٨ ١٫٠٦٢ ٢٫٨٥٤ خط المعلومات ش.م.م

  
       ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ى ف

 ٤٠٫٩٦ ١٫٦٠٨ ٢٢٫٥٦٣ ١٩٫٩٤٦ ٣٧٫٩٠٢ الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع
 ٤٥ ٣٤٠ ٦٫٢٩٠ ٨٦٢ ٢٫٦١٣ خط المعلومات ش.م.م
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٤٤ 
                                      المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 

  
  المالية األخرى األصول  - ١٢

  
  الموحدة 
 غير المتداولة المتداولة 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
   

    الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
     

         مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  أصول
 ٢٩٫٥٠٧ ٣٤٫٤٥٢ - - (أ) الربح أو الخسارة

 - - ٢٤٫٤٤٢ ٢٧٫٠٢٤ (ب) ات المحتفظ بها للمتاجرةستثماراال
     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  
     بالتكلفة 

 ١٫٨٢٥ ٢٫٩٣٣ - - (ج) أسهم غير مدرجة
     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  
     بالقيمة العادلة 

 ٢٣٨ ٢٤١ ٣١٩ - استثمارات مدرجة
     

     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
 ١١٫٤٢٠ ٩٫٠٠٠ ٦٫٣٧١ ٣٫٤٢٠ سندات (د)

     
     بالتكلفة األجلودائع طويلة 

 ٤ - - - ودائع لدى مؤسسات مالية
 - - ١٢٥ - (هـ) ضمانودائع 

 ١٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠ ٤٢٫٤٥٥ ٥٨٫٥٠٠ ودائع ثابتة بالبنوك (و)
 ١٢٧ - - - أخرى

     األجلطويلة ذمم مدينة 
 ٣٣٤ - - - ذمم تجارية مدينة

     
          بالتكلفة المطفأة مدرجةقروض 

 ١٥ - ٥٢ - قروض وسلفيات للموظفين (ز)
   

 ٥٣٫٤٧٠ ٥٠٫٦٢٦ ٧٣٫٧٦٤ ٨٨٫٩٤٤ 
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٤٥  
                                  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 

      
  (تابع) المالية األخرى األصول  - ١٢

  
 الشركة األم 
 غير المتداولة المتداولة 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
    

   الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
ول ة بالقيمة العادلة من خالل أص نف ة مص الي أوالربحم
 (أ)الخسارة

 
-

  
- 

٢٩٫٥٠٧ ٣٤٫٤٥٢ 

 - - ٢٤٫٤٤٢ ٢٧٫٠٢٤(ب)ات المحتفظ بها للمتاجرةستثماراال
    

   استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  بالتكلفة
 ١٫٨٢٥ ٢٫٩٣٣ --(ج)وأسهم غير مدرجهصندوق استثمار مشترك

     

   استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  بالقيمة العادلة
 ٢٣٨ ٢٤١ --استثمارات مدرجة

    
   استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 ١١٫٤٢٠ ٩٫٠٠٠ ٣٫٤٢٠٦٫٣٧١ سندات (د)
    

   بالتكلفةاألجلودائع طويلة 
 ١٠٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠ ٤٢٫٤٥٣ ٥٨٫٥٠٠)وودائع ثابتة بالبنوك (

    
 ٥٢٫٩٩٠ ٥٠٫٦٢٦ ٧٣٫٢٦٦ ٨٨٫٩٤٤ 
    

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

  الشركة األم والموحدة  
 القيمة الدفترية 

  فيكما 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥ 

 
/  إضافات

 إستبعادات
 ةسنخالل ال

 /األرباح
(الخسائر) 

المدرجه 
قائمة الربح ب

  أو الخسارة

القيمة الدفترية 
  فيكما 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦ 

 ر.عألف  ر.عألف  ع.ألف رألف ر.ع 
   

 ١٢٫٥٥٥ ٧١٧ ١٠٫٢٩٣١٫٥٤٥ اسهم 
  ٧٫٠٠٩ ٥٤  ٢٫٢٩٨ ٤٫٦٥٧ أدوات مالية بدخل ثابت

 ١٤٫٨٨٨ )٤٣( ١٤٫٥٥٧٣٧٤مشتركةاستثمار قيداصن
   

  ٣٤٫٤٥٢ ٧٢٨ ٢٩٫٥٠٧٤٫٢١٧ 

  
  ات محتفظ بها للمتاجرة استثمار  )ب(

تثمارتمثل اال   وقات المحتفظ بها س تثماريتم تقييم هذه اال .للمتاجرة األوراق المالية المتداولة في الس ات وفقاً س
  .التقريرلسعر التداول بتاريخ 

  
  ات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة استثمار  (ج)

تثمارتمثل اال تثمارات المتاحة للبيع االس تركات في س تثمار مش ندوق اس  درجتو ، مدرجة غير ملكية وادوات ص
  .ناقص إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة ات بالتكلفةستثماراال هذه
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             ٤٦  
المالية البياناتحول  إيضاحات  

    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  

  (تابع) المالية األخرى األصول  - ١٢
  ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال  (د)

  في السندات كما هو مبين فيما يلي:اإلستثمار المحتفظ بها لالستحقاق تمثل  اتستثماراال  
  الشركة األم والموحدة  

 اإلستحقاق معدل الفائدة الفعلي ٢٠١٦٢٠١٥ 
  (سنة) (سنويا) ,عألف رر.عألف 

  متداولة 
 

  

 ٢٠١٦ %٨ ٥٫٧٧١-  سندات
 ٢٠١٦ %٤٫٥ ٦٠٠-ثانويةأوراق مالية 
  ٢٠١٧  ٥٫٥٪-١٫٤٢٠ سندات ثانوية
  ٢٠١٧  ٦٫٥٪-٢٫٠٠٠ ثانويةأوراق مالية 
     غير متداولة

  ٢٠١٧  %٥٫٥  ١٫٤٢٠ - ثانوية سندات
 ٢٠١٧ %٦٫٥ ٢٫٠٠٠-ثانويةأوراق مالية 
  ٢٠١٨  %٥٫٧٥٧  ٥٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠ ثانويةأوراق مالية 

 ٢٠١٨ %٥ ١٫٠٠٠١٫٠٠٠اسالمية صكوك
  ٢٫٠١٩  %٤ ١٫٠٠٠١٫٠٠٠ أوراق مالية ثانوية

  ٢٠٢١  %٨٫٥-١٫٠٠٠ صكوك إسالمية
  ٢٠٢١  %٥٫٥  ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ أوراق مالية ثانوية

    
  ١٧٫٧٩١ ١٢٫٤٢٠    

    ضمانودائع   (هـ)
  .مختلفة ات مستنديةاعتمادو ضمانخطابات البنوك مقابل  الودائع لدى الضمان علىمل ودائع تتش  

   
  الودائع الثابتة   (و)

ركات التمويل البنوك التجاريةلدى الثابتة  الودائع إيداعيتم    ط ويبلغ  .وش عرمتوس  %٤ لودائعالفائدة على هذه ا س
  .)٢٠١٥عام  %٣في السنة (

  
  الموظفينإلى القروض والسلفيات   (ز)

لفيات    مانات إلى تمنح القروض والس لفيات  وبدونالموظفين دون اخذ ض من الس  إلدارةاموظفي إلى فوائد وتتض
  .)عمانيريال  مليون ٠٫٠١٧:  ٢٠١٥(عام  عمانيريال صفر  لشركات التابعة بمبلغإحدى االعليا ب

  
  مخزون   - ١٣

  الموحدة  األمالشركة 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٦٢٠١٥ 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألفر.عألف 
   

 ١٠٫٤٨١ ٩٫٣٣٦ ٩٫٣٣٥٨٫٩٧٣مخزون وقطع غيار
 ٢٫٢٣٩ ٣٫٠٧٠  ٢٫٢٣٠ ٣٫٠٧٠بطاقات مدفوعة األجر مسبقا

  وأجهزة هاتف نقال
   
 ١٢٫٧٢٠ ١٢٫٤٠٦ ١٢٫٤٠٥١١٫٢٠٣ 

 )٤٫٣٩٢( )٣٫٠٦٦( )٣٫٦٩٦()٣٫٠٦٦(مخصص تقادم المخزون
   
   
 ٨٫٣٢٨ ٩٫٣٤٠ ٩٫٣٣٩٧٫٥٠٧ 
   

  حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:         
   

 ٣٫١٢٨ ٤٫٣٩٢ ٣٫٦٩٦٢٫٩٦٢اإلفتتاحيالرصيد 
 ٧٣٤ - ٧٣٤-عمليات مستمرة –لسنة لحمل مال

  ٥٤١ - -- عمليات متوقفة –المحمل للسنة 
 - (٣٦٦) - (٣٦٦) السنةالمفرج عنه خالل

 - (٢٦٤) - (٢٦٤) المشطوب خالل السنة
 - (٦٩٦) - - تحويل إلى أصول محتفظ بها للبيع

 )١١( - - - صافي فروق تحويل العملة االجنبية
 ٤٫٣٩٢ ٣٫٠٦٦  ٣٫٦٩٦ ٣٫٠٦٦  رصيد اإلقفال
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٤٧  
                         إيضاحات حول البيانات المالية

    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  
              خرىاألمدينة ال  الذمممدينة والذمم التجارية ال  - ١٤

 الموحدة الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٦٢٠١٥ 
 ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف ألف ر.ع 
   

 ٥٨٫٨٠٧ ٤٤٫٣٦٥ ٤٢٫٧٥٩٤٩٫٣٠٣مبالغ مستحقة من عمالء
   مبالغ مستحقة من شركة

 ٣٨٫٧٦٧ ٤٤٫٢٧٤ ٤٤٫٢٧٤٣٨٫٧٦٧ُعمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع
 ٢٧٫٢٤٣ ٢٨٫٤٠٣ ٢٧٫٢٤٣ ٢٨٫٤٠٣ مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

 ٧٧١ ١٫١٤٨ ٧٧١ ١٫١٤٨ ذمم مدينة أخرى 
   
 ١٢٥٫٥٨٨ ١١٨٫١٩٠ ١١٦٫٠٨٤ ١١٦٫٥٨٤ 

 )٤٨٫٤٦٩( )٤٠٫٣٩٨( )٤١٫٤٣١( )٤٠٫٢٧٩( انخفاض قيمة ذمم مدينةمخصص 

 ٧٧٫١١٩ ٧٧٫٧٩٢ ٧٤٫٦٥٣ ٧٦٫٣٠٥ 
  ٣٫٦٥٧  ٤٫٨٤٦  ٣٫٦٥٧  ٤٫٨٤٦   ودائع 

 ٤٫٧٢١ ٣٫٩٥٦ ٢٫٦٩٨ ٥٫٥٣٢ مبالغ مدفوعة مقدما
     

 ٨٥٫٤٩٧ ٨٦٫٥٩٤ ٨١٫٠٠٨ ٨٦٫٦٨٣ 
  

  ).٢(ب) ( ٤٥الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة باإليضاح 
  

مليون  ١٫١مليون ريال عماني مودعة لدى هيئة تنظيم االتصاالت و  ١٫٧مليون ريال عماني وتشمل  ٤٫٨٤٦ودائع بمقدار 
 ٤١(أتاوة) واإليضاح  ٢٨ على النحو المبين في اإليضاحاإلحتجاج ريال عماني لدى السلطات الضريبية في ُعمان تحت 

  (الضرائب) على التوالي.
  

  ذمم مدينة من شركات تابعة   - ١٥
 الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
  

 مستحق القبض من
  مبالغ مستحقة من شركة وورلد كول المحدودة

 ١٣٫١٨١ - مديونيات تجارية -
  ١٣٫٦٦٧  - )٢٥ضمان شركة (إيضاح -
  ٦٫٦٣٤  - )٢٥خيار البيع (إيضاححق  -
  ----------  ----------  
  -  ٣٣٫٤٨٢  

  )٣٣٫٤٨٢(  - )٩مخصص إنخفاض القيمة (إيضاح
  ----------  ----------  
     

  ٧١٦  ٨٨٢ شركة ُعمان للبيانات الرقمية ش م م
  ١١  ١٨ SASُعمانتل فرنسا 

  -  ٢٨١ إنترنت األشياء ش م م
  ----------  ----------  
  ٧٢٧  ١٫١٨١  
  ======  ======  
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  المالية البياناتحول  إيضاحات
٤٨                                                                                       ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما

                     
  

  رأس المال وتوزيعات األرباح  - ١٦
          

) قيمة ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سهـم عـادي ( ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠يشتمل رأس المال المصرح به والمصدر على 
ريال عماني) مدفوعة بالكامل. بالنسبة إلى مساهمى الشركة  ٠٬١٠٠:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ريال ُعماني ( ٠٬١٠٠كل منها 

  من أسهم الشركة األم في تاريخ التقرير كما يلي: %١٠األم الذين يملكون نسبة ال تقل عن 
  

٢٠١٦ ٢٠١٥  
% عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة  
   
- - ٥٥٫٢٣ ٤١٤٫٢٢٥٫٠٠٠  لالستثمارالصندوق العماني 

  حكومة سلطنة ُعمان - -  ٣٨٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٥١
  

  
  (تابع)  رأس المال وتوزيعات األرباح  - ١٦

ريال عماني للسهم عام  ٠٫٠٦٠ريال عماني للسهم الواحد ( ٠٬٠٧٠اوصى أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيعات ارباح بمبلغ 
موافقة المساهمين بإجتماع الجمعية ل وتخضع مليون ريال عماني) ٤٥: ٢٠١٥مليون ريال عماني (٥٢٬٥٠ بلغت  ) ٢٠١٥

    العامة السنوية.
  

على  ٢٠١٦مارس  ٣٠، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٥بالنسبة الى العام 
 ٤٥)  قيمتها ٢٠١٤ريال عماني للسهم عام  ٠٬٠٧٥ريال عماني للسهم الواحد ( ٠٫٠٦٠بمبلغ  نهائيه توزيعات أرباح نقدية
  ).٢٠١٤مليون ريال عماني عام  ٥٦٫٢٥مليون ريال عماني (

  
للسهم الواحد ريال عماني  ٠٫٠٤٠أرباح نقدية مرحلية بواقع  اتتوزيع ٢٠١٦أغسطس  ١٤إعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ 

 ٤١٫٢٥٠: ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠مليون ريال عماني ( ٣٠قيمتها  ) للسهم الواحدريال عماني ٠٫٠٥٥: ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠(
  مليون ريال عماني).

  
  القانوني حتياطياال  - ١٧

 االحتياطيلحساب هذا  من أرباح السنة %١٠م وتعديالته، تُجنب سنوياً ١٩٧٤وفقاً لقانون الشركات التجارية العُماني لسنة 
ابل غير ق االحتياطيهذا المدفوع الخاص بالكيان المعني . ثلث رأس مال  يساوي على األقلرصيده المتراكم صبح حتى ي

  للتوزيع.
  

  ختيارياال حتياطياال  - ١٨
 اختياري احتياطيا السنوية إلى أرباحه من صافي %١٠ األم ، تحول الشركة٥/٢٠٠٠ت/١٦وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 

وحيث جاوز االحتياطي نصف راس المال  الخاص بالكيان المعني  نصف رأس مال المدفوعيساوي قابل للتوزيع حتى 
  ، اوقفت الشركة التحويل الى هذا الحساب.  على األقلالمدفوع للشركة 

  
  مساهمة رأسمالية    -١٩

االت تراخيص للمجموعة لخدمات ٢٠٠٤فبراير  ١١في  درت هيئة تنظيم االتص االتم، أص الهاتف النقال والثابت  اتص
  سنة على التوالي. ٢٥و  ١٥لمدة و ريال عماني ٢٠٠٬٠٠٠ريال عماني و  ٥٠٠٬٠٠٠قدرها  بتكلفة

  
ة  س تشاريةعينت المجموعة مؤس تقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما  اس ، والتي حددت القيمة ٢٠٠٤فبراير ١١في مس

  مليون ريال عماني تقريباً. ٤٤٬٨٨١مبلغ   والنقال العادلة لتراخيص الهاتف الثابت
  

وق المفتوح يطبق علىللتراخيص وفقاً لبنودها الحالية  التقديرية تم التقييم بناء على قيمة الس ركة جديدة تحصل ش كما كان س
بب وراء تبن .على التراخيص ة الس ول غير الملموس ركة جديدة" هو التفرقة بين قيمة التراخيص وقيمة األص ية "ش ي فرض

فإن القيمة الملحقة بالتراخيص ليست "قيمة خاصة" بالمجموعة عن التراخيص  و بناء عليه ،األخرى التي تملكها المجموعة
  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 ريال عماني والتي تم إدراجها ضمن حقوق الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع.  ٤٤٬١٨١
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  ة تحويل العمالت األجنبي احتياطي  - ٢٠

جيليتم  يل للشركة من عملة التشغ المالية البياناتعند توحيد لتزامات إلوا األصولفروق سعر الصرف المتعلقة بتحويل  تس
  تحويل العمالت األجنبية. احتياطيفي  ةاألجنبية التابعة للمجموعة إلى الريال العماني مباشر

  
نة  المجموعة رأت تانية مقابل الريال العماني وليس من  كانبأنه  ٢٠١٥خالل س ا كبيرا في الروبية الباكس هناك انخفاض

تقبل المنظور. وعالوة على ذلك فقد أدرجت المجموعة  تانية في المس رف الروبية الباكس عر الص ن س المتوقع أن يتحس
م تانية التي تض هرة والعمليات الباكس روف إنخفاض قيمة مقابل كامل القيمة الدفترية للش ولها. بالنظر إلى م مص وقف أص

افة  ركة وورلد كول المحدودة أي إض تثمار / دعم ش ركة األم لعدم االس ركة وورلد كول المحدودة وقرار الش يولة لش الس
تأثير التغيرات في أسعار صرف  - ٢١أخرى تصنف كالتخلي عن العمليات األجنبية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 

تثمار العمالت األجنبية.  ائر تحويل العمالت األجنبية المتراكمة على االس نيف خس ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بإعادة تص
  .٢٠١٥خالل سنة  في شركة وورلد كول المحدودة (الشركة التابعة) إلى بيان الدخل

  
  احتياطي القيمة العادلة   -٢١

ول المالية المتاحة للبيع. وعندما يتم بيع    أ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم األص لينش ييمه، يتم المالي المعاد تق األص
لجزء االحتياطي المتعلق بذلك  إدراج ل المالي المعفي بيان الدخل الذي قد تم بيعه بالفعل األص اد . عند انخفاض قيمة االص

  .الدخل في بيانتقييمه، يتم ادراج جزء االحتياطي المتعلق بذلك االصل 
  



                                   ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 

 

٤٩ 
  المالية  البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  

  قتراضاتاإل  - ٢٢
  المتداولة   

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

-----------------------------  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٦٢٠١٥ سنة اإلستحقاق اإلسمية الفائدةمعدل  العملةالموحدة

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

 ٧٫٣٣١ ٥٫٤٧٥ ٢٠١٩١٫٩٠٠١٫١٥٠-٢٠١٧%٢٫٥أشهر ليبور+٣ ريال عمانى قرض بنكى
   سنويأ) %٥(مستوى   

   
سنوياً%٣شهر واحد كيبور +روبية باكستانيةطويل األجلقرض

 %٠٫٥أشهر كيبور + ٣و 
 ً   سنويا

٢٠١٨و٢٠١٦
  ٢و ١) أإيضاح (

- ٣١٩  -  ١٦١  

  -  -  ١٣٫٦٦٧ - ٣)أإيضاح (٢٠٢٢ %٣٫٢٥أشهر ليبور+٣ دوالر أمريكي قرض طويل األجل
ً  %٥٫٩أمريكيدوالرأسهم ممتازة قابلة للتحويل  ٦٫٦٣٤ - --)بإيضاح ( سنويا

 - - ٥٫٤٦٧-)ج(٢٠٢١%١٬٦٠يبور +ك أشهر٦روبية باكستانية٣-ألجلتمويلاتشهاد
     %١٫٥+أشهر كيبور ٦إلى ٣روبية باكستانيةقصيرة األجلضوقر

 - - ٢٫٠٤٧- - سنويا %٤إلى  
    (مستوى%٢٫٥أشهر ليبور+٣ ريال عمانى سحب على المكشوف

 - - ٤٨٩٥٢٤ - سنويا)%٥  
   %٢٫٥أشهر كيبور +٦باكستانيةروبيةتمويليإيجاراتالتزام

   ً  ٦ - ٥--  سنويا
ً  %١٢٫٦٩٥ ريال عمانى تمويليإيجاراتالتزام   ٣٠٥  ٢٦٥  ٣٦ ٤٢ - سنويا

    

١٤٫٥٩٥ ٥٫٧٤٠ ٢٫٤٣١٢٣٫٠٥٧ 
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٥٠ 
                                                                                         المالية البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما
  

 ( تابع ) قتراضاتاإل  - ٢٢
  
  ض طويل االجلوقر  )أ(

    
  تمثل هذه تسهيالت قرض طويل األجل من بنوك وتشمل التالي: 
  
تانية مليون روبية ٥٠بمقدار  المحدود سوناريقرض من البنك  )١ داده على  باكس هريا تنتهي في  ٢٣الذي يتم س سنويا  ٪٣كيبور باإلضافة إلى  واحد شهر فائدة. ويحمل ٢٠١٦فبراير  ٢٨قسطا ش

هريا. يو عر الفائدةدفع ش دد يتراوح بين  إن س يد غير المس نويا. ٪١٢٫٠٩إلى  ٪٩: ٢٠١٥( ٪١٢٫٠٩إلى  ٪٩خالل الفترة على الرص مون) س اوي  إن القرض مض رهن بعن طريق االتفاق بالتس
  مشترك على األصول الثابتة الحالية والمنقولة.

 
هيالت يمثل )٢ تانية  ١٢٥ألجل بمقدار قرض  هذا تس ول عليها من خالل إعادة هيكلة تم مليون روبية باكس هيالتالحص ارية تمويل تس تحق القرض في . س ط ٤٣يس هري قس يوليو  ٣١تنتهي في  ش

عر الفائدة المحملة. ٢٠١٨ يد غير المسدد  إن س تكون  ٢٠١٥أبريل  ١إعتباراً من على الرص ً  وتسترد تحديدهاإعادة  يتمسنقطة أساس  ٥٠أشهر كيبور +  ٣س من  مضمون إن القرض. ربع سنويا
 .٪٢٥مشترك على األصول المتداولة والثابتة الحالية والمستقبلية باستثناء األراضي والمباني للشركة التابعة في باكستان مع هامش  رهن بالتساويخالل 

 
تان )٣ ركة التابعة في باكس هيالت وقعت الش ترك  على تس والبنك األهلي ش م ع ع مع المنظم  ش م ع ع من البنك الوطني العمانيأمريكي مليون دوالر  ٣٥ بمقدارالعمالت األجنبية بقرض مش

يتم  كونهالرئيسي  دادهالبنك الوطني العماني. وس نوي ابتداء ١٦في  س ط ربع س بتمبر  ٣٠من  اً قس ً دفع ربع سنويي. الربح ٢٠١٧س  في البنوك بين للسعر السائدهر متوسط ثالثة أش ل بواقعحمَّ ويُ ، ا
وق  نويا ٪١٫٧٥ إلى باإلضافة ،)ليبور( لندنس بةمراقبة  رسومو س نويا ٪١٫٥ بنس  سدادتم يحتى  ساري المفعوليظل هذا الترتيب شركة األم. لا شركة من ضمان تقديم تم ،لضمان التسهيالت. س

وص عليها في  ركة التابعة إن ، بيان المركز الماليتاريخ  في كما. التسهيالتجميع االلتزامات المنص  مقابلبدفع الفائدة  عةالتاب . وعالوة على ذلك، فقد فشلت الشركةإلتفاقية التسهيالت مخالفةالش
هيالت نة هذه التس مبر  ٣١المنتهي في  لربع الس يد مقابل ل المستحق الدفععدِّ تُ  مجموعة بنوكإلى  ىأد الذي ٢٠١٦ديس مان( " إحتياطي خدمة الدين حساب رص كل هذه المحتفظ لديهم") الض . تش

داد في إطار التسهيحداث أ بح مجموع المبلغ على إرادتهم. و غير المدفوعالمبلغ بللمطالبة بنوك المجموعة ن مكِّ وتُ  التتخلف عن الس جلت الشركة لقد س على الفور. الدفع مستحقنتيجة لذلك، أص
  ) ).أ( ٢٥الشركة الصادر (الرجوع إلى اإليضاح األم مخصص كامل مقابل ضمان 
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٥١  

                                                                                         المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما

  
 ( تابع ) قتراضاتاإل  - ٢٢

   
  أسهم ممتازة قابلة للتحويل  )ب( 

هم تمتهذه إن  ويت، ااألجنبية بالدوالر األمريكي، ال يحق له ةالعملب األس هم التص هم ممتازة قابلة للتحويلممتازة قابلة للتحويل (" تراكمية وأس هم ممتازة") أ"، أو "أس ميةإقيمة  لديهاس  ١٠٠ درهاق س
من قبل الشركة  من األسهم الصادرةعلى التوالي  أمريكي مليون دوالر ١٥و  أمريكي مليون دوالر ٢٠ مقداربمحدود (المستثمر) ال، تحتفظ عمانتل (الشركة األم) وبنك حبيب سهملكل  أمريكي دوالر
تان. التابعة ة من قبل لل قابل خيار التحويل هوإن  في باكس همممارس نوية في أي وقت بعد الذكرى حامل الس دارمن تاريخ  األولى الس نوية  اإلص ةالخاولكن في موعد ال يتجاوز الذكرى الس . في مس

نوية  ةالذكرى الس ً الخامس هم الممتازة القابلة للتحويل إلزاميا يتم تحويل األس هم عادية  ، س ويت. قابلة لإلى أس يتملتص ً  س هم الممتازة القابلة للتحويل كليا ً  تحويل األس اعفات من في م أو جزئيا مليون  ١ض
م بواقع يةالتحويل المحدد في االتفاق أمريكي بمعدلدوالر  بة  ٪١٠ قدره خص نوية األولى، وبالتالي زيادة بنس هم بعد الذكرى الس عر الس نة ك ٪١٠على س افي عن كل س م إض  من الذكرى منتهيةخص
ً  ٪٥٫٩ي سيتم احتساب بمعدل تنقدية الغير أرباح توزيعات  لحاملي األسهميحق  .السنوية   تابعة للمساهمين العاديين.الشركة ال علنة منمأرباح توزيعات أو  سنويا

  
تثمر في ل ركة األم) خيار البيع للمس هم الدوالر األمريكيقد وفرت عمانتل (الش تثمر بيع أس اركة جنبا إلى جنب مع أي الممتازة القابلة هحيث يمكن للمس كمة متراأرباح  اتتوزيع للتحويل بمبلغ المش

عر و تحقة (س ً  ) لعمانتل. يمكنالبيعمس ة خيار البيع كليا ً  ممارس اعفات من  أو جزئيا نوية  ١في مض هم الممتازة القابلة للتحويل حتى الذكرى ل الثالثةمليون دوالر أمريكي من الذكرى الس نوية ألس الس
ة خيار  قابللقد سجلت الشركة األم مخصص كامل م األسهم الممتازة القابلة للتحويل. ةفتراألسهم الممتازة القابلة للتحويل في أي وقت خالل  يةكما هو محدد في اتفاق البدء بمرحلة التنفيذأو عند  الخامس

  .عماني ريالمليون  ٧وتم السداد من الشركة األم بمبلغ وقدره  قام المستثمر خالل السنة بممارسة كامل خيار البيع ) ).٢( ٢٥(الرجوع إلى اإليضاح البيع 
  
   ٣-شهادات تمويل ألجل  )ج(

ابقاً تم  هاداتس مبر في  ٣ تمويل ألجل إعادة جدولة ش تحقالتي بموجبها كان  ٢٠١٢ديس ل المبلغ يس نوية تنتهي في  أص ف س اط نص داد على ثالثة أقس ، بدأت ٢٠١٤في يوليو . ٢٠١٥أكتوبر  ٧الس
ركة التابعة هادات  حامليعملية إعادة هيكلة ثانية مع  الش هادات تمويل ألجل ، أعيدت جدولة ٢٠١٥أبريل  ٣. في تمويل ألجلالش روط اتفاقية إعادة ش ارية إعتباراً  المعدلةجدولة الوش أكتوبر  ٧من  س

٢٠١٤ . ً روط المعدلة، تم تمديد فترة ل وفقا هادات تمويل ألجل لش اط إلى ش نوات مع أقس بع س ية تنتهي في أكتوبر س ً ٢٠٢١رئيس روط إعادة  . وفقا لالمدفوعات فيما يتعلق إن الثانية، جدولة اللش  بأص
تانية مليون روبية ٢٣٠٫٠٠٠ يبلغمجموعها  والفائدة المبلغ مل  مليون ريال عماني) ٠٫٨٣( باكس تانية مليون ٦٠ بمقدارفائدة (يش دفعها خالل  كان يتطلب مليون ريال عماني) ٠٫٢٢( )روبية باكس

نة. ومع ذلك،  تانية روبية مليون  ١٤٦٫٦٢٥ مدفوعات بمقدارالس مل ت( مليون ريال عماني) ٠٫٥٣( باكس تانية مليون ٢٠ بمقدارفائدة ش ، بالتالي، تم دفعها مليون ريال عماني) ٠٫٠٧( )روبية باكس
ً  مخالفةشكل ت    .٥قفة تحت إيضاح تم إدراج هذه الشهادات ضمن العمليات المتو .٢٠١٥خالل سنة  المتداولة اإللتزاماتلشروط. ونتيجة لذلك، تم تصنيف المبلغ اإلجمالي في ل وفقا
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   ٥٢ 
                                  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 

  
   مؤجلةال ضريبةال أصول  - ٢٣

       الموحدة
  بالبنود التالية: تتعلق الدخل في بيان(المستردة)  والضريبة المؤجلة المحملة/ هالمؤجل هالضريب اصلصافي 

 
 

 
  
   يناير ١

٢٠١٦ 

محملة/
(مستردة) 

بيان على 
 الدخل

  
  
  

 أخرى

 
٣١  

  ديسمبر 
٢٠١٦ 

 
  
   يناير ١

٢٠١٥

محملة/
(مستردة) 

بيان على 
الدخل

التغير 
المتعلق 

بالعمليات 
  المتوقفة

خسائر 
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قيمة 
 )٩(إيضاح 

  
  فروق 
العملة 

 األجنبية

  
٣١  

  ديسمبر 
٢٠١٥ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
           الفروق المؤقتة 
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٥٣  
                                                                                                                         المالية البياناتحول  إيضاحات

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما
  (تابع)  مؤجلةال ضريبةالتزام ال   -  ٢٣                 

 
 الشركة األم

 
  
  
  يناير  ١

٢٠١٦

 
لة/ محم

(مستردة) 
بيان على 
الدخل

  
  
  
  

  أخرى

 
  
  

   ديسمبر ٣١
٢٠١٦

 
  
  
  يناير  ١

٢٠١٥

 
محملة/ 

(مستردة) 
بيان على 
الدخل

  
  
  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٥ 

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

 )٢٫٩٦٨()١٦٨()٢٫٨٠٠((٢٫٨٤٣) -١٢٥)٢٫٩٦٨( قيمة ذمم مدينةانخفاضمخصص
 )١١٥()٨٨()٢٧()٤٠(  -٧٥)١١٥(مخصص تقادم مخزون

  ٤٩٠ )١٦٠( ٦٥٠ ٥٨٣ - ٩٣ ٤٩٠ أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات
ركة تثمار في ش إنخفاض قيمة إس

 تابعة
)١١٫٢٥٢( )٤٫٧٣٥( )٦٫٥١٧( )١١٫٣٦١(  - )١٠٩( )١١٫٢٥٢(  

 ٤٫٧٧٣)٣٦٩(٤٫٨٦٥٥٫١٤٢ -٤٫٧٧٣٩٢ وإطفاءاستهالك
 - -  - (٦١٥)  (٦١٥) -  - إطفاء الترخيص

)٩٫٠٧٢()٥٫٥٢٠()٣٫٥٥٢()٩٫٤١١( (٦١٥)٢٧٦)٩٫٠٧٢( 
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٥٤  
                                                                                  المالية البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  

  منافع التقاعد التزام   -  ٢٤
  

  :منافع التقاعد كما يلي التزامالحركة في   
  الموحدة  الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

   
 ٥٫٢٤٩ ٥٫٧٧٢ ٤٫٣٧٨٣٫٩٦٦ يناير١في

 ١٫١٠١ ٧٤٦ ٧٢٨٧١٤ لسنة لالمحمل
 )٤٥٨( )٦٩٠( )٣٠٢()٦٨٠( السنة فوعات خالل المد

  -  (١٫٣٥١)  - - إلتزام مرتبط بأصول محتفظ بها للبيعمحول إلى 
 )٦٢( - -- اثبات ايرادات اكتوارية عن خطة المنافع المحددة

 )٥٨( - --األجنبيةفروق تحويل العملة 
   

 ٥٫٧٧٢ ٤٫٤٧٧ ٤٫٤٢٦٤٫٣٧٨ ديسمبر٣١في
   

  مليون ريال عماني تم إعادة تصنيفه إلى عمليات متوقفة. ٠٫٣٧٢المحمل للسنة مبلغ وقدره يتضمن 
   

  مخصصات   -  ٢٥
  الموحدة  الشركة األم   

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

   
 - - ١٣٫٦٦٧ ١٣٫٦٦٧ ضمان شركة إيضاح (أ)

  -  -  ٦٫٦٣٤ - حق خيار البيع إيضاح (ب)
 ---------  ---------  ----------  ----------  

  -  -  ٢٠٫٣٠١  ١٣٫٦٦٧  ديسمبر٣١في
 ===== ======  ======  ======  

  
ضمان  الشركة األم قدمتالمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، و: المخصصات، ٣٧وفقا لمعيار المحاسبة الدولي   )أ(

 تم تقديمه))، ٣( أ ٢٢من البنك الوطني العماني (راجع إيضاح  تابعةشركة لضمان قرض طويل األجل من قبل  تجاري
  .ترتيبات إقتراضبموجب  للدفع مطلوبةلمدفوعات التي قد تكون لفي أفضل تقدير 

حق  الشركة األم قدمتالمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، و: المخصصات، ٣٧وفقا لمعيار المحاسبة الدولي   )ب(
في أفضل تقدير  تم تقديمه))، ب( ٢٢(راجع إيضاح  شركة تابعةمن قبل  أسهم ممتازة قابلة للتحويللضمان  خيار البيع

وقامت  حق خيار البيع خالل السنة مارس البنك الحبيب المحدود بموجب العقد. للدفع مطلوبةلمدفوعات التي قد تكون ل
  .وذلك بإستخدام مبلغ المخصص المتعلق الشركة األم بسداد المبلغ

  
  غير متداولة –أخرى  التزامات   -  ٢٦

  
  الموحدة  الشركة األم   

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

   
  ١٢٨  -  - -  ودائع طويلة األجل

  ٢٫١٦٢  -  ٢٫١٦٢ - )٣٩(إيضاح اإلنهاء االختياري للخدمة
 ---------  ---------  ----------  ----------  

  ٢٫٢٩٠  -  ٢٫١٦٢ -  ديسمبر٣١في
 ===== ======  ======  ======  
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٥٥  

                                                                                    المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 

  
  دائنة أخرى ذممدائنة و تجارية ذمم  - ٢٧
  الموحدة  الشركة األم 

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع

   
 ٣٩٫٩٧١ ٢٠٫٨٤٠ ١٧٫٦٦٢ ١٦٫٤٠٢ ذمم  تجارية دائنة 

 ٨٫٥٣٠ ٨٫٥١٢ ٨٫٥٣٠ ٨٫٥١٢ آخرين اتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم
 ٢٧٫٤١٠ ٢٧٫٨٣٨ ٢٧٫١٢١ ٢٧٫٨٣٨ مستحقة الدفعضمان مبالغ 

 ٣٫٧٠٨ - - - مستحقة الدفع  رسوم ترخيص 
 ٦٠٫٦٩٨ ٦١٫١٥٨ ٥٤٫٣٣٩ ٦١٫٠٥٦ مستحقات
 ١٦٫٦٨٦ ١٣٫٥١٠ ١٦٫٣٥٨ ١٣٫٥١٠ مؤجلةإيرادات 

 ١٥٫٧١٦ ١٥٫٩٧٠ ١٥٫٧١٦ ١٥٫٩٧٠ سبقة الدفعمفواتير 
 ٧٩٩ - - - فوائد مستحقة

  ١٠٫٤١٦  ٦٫٣٣٧  ١٠٫٤١٦  ٦٫٣٣٧  )٣٩(إيضاح  اإلنهاء االختياري للخدمة
 ٦٫٦٦١ ٣٫٤٠٧ ٥٫٤٤٧ ٢٫٩٩٧ أخرىذمم دائنة 

   
 ١٩٠٫٥٩٥ ١٥٧٫٥٧٢ ١٥٥٫٥٨٩ ١٥٢٫٦٢٢ 

   
  
  

  أتاوة مستحقة الدفع    - ٢٨
ي الهاتف الثابت وال١(٤وفقاً للمادة رقم  االت فعلى المرخص قبل والمعتمد من قل متن) من ترخيص هيئة تنظيم االتص

االت دفع لهيئة له أن ي اريف إيرادات من إجمالي  %٧ قدرهاأتاوة تنظيم االتص الترخيص عدا بيع معدات الربط ومص
  ).١(ج)(٤٤يضاح اإلمبين في  تنظيم االتصاالتهيئة تفاصيل الطلب األخير من قبل  .الربط البيني

  .%١٢بزيادة نسبة األتاوة إلى  هيئة تنظيم االتصاالتقامت  ٢٠١٧يناير  ١إعتباراً من             
  

دار  دى  ١٫٦الودائع بمق ا ل اني محتفظ به ال عم االتمليون ري ة تنظيم االتص ا هو مبين في  هيئ اج كم ت اإلحتج تح
  .١٤اإليضاح 

  
  للسهم الواحد  األصول قيمة صافي   - ٢٩

ابتم  افي  احتس ولقيمة ص ركة  األص اهمي الش وبة لمس هم الواحد المنس افي  األم للس مة ص ول بقس خ في تاري األص
  القائمة كما يلي:سهم على عدد األ التقرير

   
  الموحدة  الشركة األم  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    
        

 ٥٤٠٫٤٧٤ ٥٨٢٫٣٤٥  ٥٤٠٫١٨٥  ٥٨٢٫٦٩٦ المنسوبة   األصول افي ص
     )ألف ر.ع( الشركة األم لمالكي

   
 ٧٥٠٬٠٠٠ ٧٥٠٬٠٠٠ ٧٥٠٬٠٠٠ ٧٥٠٬٠٠٠ ف)القائمة (أالسهم عدد األ

   
   

 ٠٬٧٢١ ٠٫٧٧٦  ٠٫٧٢٠  ٠٫٧٧٧ (ر.ع) الواحدللسهم األصول صافي 
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٥٦  
                                                                                    المالية البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  

  البيع بالجملةإيرادات   -٣٠
  الموحدة  الشركة األم  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
         ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  

 ٢٤٫٧٤٩ ٢٨٫٩٩٧ ٢٤٫٧٥٥ ٢٨٫٩٩٧ ايراد ادارة خارجية (إيضاح أ)
 ١٧٫٩٨٤ ١٦٫٦٧٧ ١٧٫٩٧٧ ١٦٫٦٧٧ ايراد الربط البيني (إيضاح ب)

 ٢٣٫٠٠٦ ٣٢٫٦٢٥ ٢٣٫٠٤٣ ٣٢٫٦٦١ مبيعات القدرة االنتاجيه 
 ١٩٫٩٨٠ ٢٣٫٩٤٢ ١٩٫٩٨٠ ٢٣٫٩٤٢ اخرى 
   

  ٨٥٫٧١٩  ١٠٢٫٢٤١  ٨٥٫٧٥٥  ١٠٢٫٢٧٧  
   

  
  .على شبكة المجموعة ين اآلخرينالمشغلمرور إنهاء الناتج من  تتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية فى الدخل  ( أ )

  
معدات  خداماست فيالمشغلين المحليين المرخص لهم ن المعامالت مع عالناتجة اإليرادات في الربط البيني إيرادات تتمثل   (ب)

  .المشغل على شبكة المجموعة مروررسال ومصروفات إنهاء اإلومرافق 
  

  الربط البينيتكاليف   -٣١
اريفتمثل  غلين المحليين المرخص لهم  مص طة المجموعة إلى المش وم المدفوعة بواس رور منهاء إلالربط البيني الرس

  .المجموعةمشغل على شبكة ال
  

  تكاليف خدمات المحتوى  -٣٢
تتمثل تكاليف خدمات المحتوى بالمصروفات التي دفعتها المجموعة لمزودي خدمة المحتوى عن تقديم خدمات النصوص 

  .قنوات التلفزيون الخإلى السمعية والرسائل القصيرة 
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٥٧ 
   المالية البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  

  مصروفات إدارة خارجية  - ٣٣
لى ع المرورنهاء إلى مشغلين خارجيين إل المصروفات التي دفعتها المجموعةمصروفات اإلدارة الخارجية فى تتمثل 
  المشغل.شبكة 

  
  موظفين تكاليف ال  - ٣٤

  
  الموحدة  الشركة األم  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف   
          

 ٦١٫٦٨٩ ٥٩٫١٥٢ ٦٠٫٧٥٠ ٥٨٫١٧٨ رواتب وبدالت
 ٥٫٣٠٤ ٤٫٨٣٣ ٥٫٢٦٣ ٤٫٧٩٥ االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 ٧٢٩ ٦٥٧ ٧١٤ ٦٤٠ ) أدناهمنافع التقاعد (إيضاح 
 ٣٫٧٨٠ ٤٫٣٣٣ ٣٫٧٨٠ ٤٫٣٣٣ مزايا أخرى للموظفين

    

  ٧١٫٥٠٢  ٦٨٫٩٧٥  ٧٠٫٥٠٧  ٦٧٫٩٤٦  
   

  
  تم رسملته خالل الفترة. مليون ريال عماني ٠٫٠٨٨يتضمن مبلغ وقدره 

  
  مصروفات تشغيل وصيانة  - ٣٥

  
 ٢٤٫٠٨٢ ٢٢٫٣٨٤ ٢٤٫٠٥١ ٢٢٫٧٠٧   األصول صيانة 

 ١٩٫٤١٨ ٢٢٫٥٤٥ ١٧٫٩٥٧ ٢٠٫٦٣٨ تكلفة مبيعات 
 ١٤٫٣٠٠ ١٥٫٤١٦ ١٤٫٣٠٠ ١٥٫٤١٦ رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات

 ٧٫٠٤٣ ٨٫٠٣٧ ٦٫٨٩٩ ٧٫٨٢٣ إيجار
 ٢٫٨٧٤ ٣٫٢٤٤ ٢٫٧٨٤ ٣٫١٤٣ كهرباء ومياه

 ٣٫٤٤٧ ٢٫٥٨٥ ٣٫٤٣٧ ٢٫٥٨٥ وإيجار مصروفات صيانة
 ٥٥٦ ٧٤٨ ٥٥٦ ٧٤٨ وقود وزيوت وشحوم

 ٨٧٤ ٧٦٢ ٨٣٠ ٧١٩ تأمين
 ٣٫٤٧٠ ٧٫٤٢٠ ٧٫٣٧٥٣٫٤٥٨  أخرى

    
  ٧٦٫٠٦٤  ٨٣٫١٤١  ٧٤٫٢٧٢ ٨١٫١٥٤  
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٥٨  
   المالية البياناتحول  إيضاحات

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما 
  

    مصروفات إدارية  - ٣٦
  الموحدة  الشركة األم  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف   
          

 ٢٫٢٢٠ ١٫٨٢٢ ٢٫٢٠٥ ١٫٨١٦ تكاليف تدريب
 ٤٫٢٣٦ ٤٫١٧٩ ٤٫١٢٥ ٤٫٠٦٦ مهنية استشاراتأتعاب 

 ٣٫٦٧٠ ٢٫٧٩٥ ٣٫٦٤٣ ٢٫٧٢١ خدمات إدارية
 ١٫٦٨٧ ١٫٣٧٤ ١٫٦٦٢ ١٫٣٥٧ عمل ياتسفر

 ١٫١٤٤ ١٫٢٧١ ١٫٠٦٦ ١٫١٥٦ وخدمات مكتبية توريدات
   
 ١٢٫٩٥٧ ١١٫٤٤١ ١١٫١١٦١٢٫٧٠١ 
   

 
 

  الديون التجارية وخصمرسوم التحصيل والتوزيع   - ٣٧
  

 خصمو تم بموجبها إسناد تحصيلحيث ي) ش.م.ع.عات والتمويل (ستثمارمع شركـة ُعمان لال اتفاقيةأبرمت المجموعة 
   .)ع.ع.م.شات والتمويل (ستثمارشركة ُعمان لالإلى عمالء في سلطنة عمان فئة معينة من الكافة المبالغ المستحقة من 

  
تحقة من يتم  يل المبالغ المس يل اآلخرين.  من خالل مراكز المجموعة ومن خالل هؤالء العمالءتحص وكالء التحص

ركة ُعمان لال إلىالرسوم المستحقة من  الخصم رسوم طرحويتم  مقابل التحصيل  )ش.م.ع.ع(ستثمارات والتمويل ش
   .عن طريق خصم الديون 

    
. اوالمبالغ المسند تحصيله العميلعلى فئة بناًء أعاله  االتفاقيات بموجب خصم الديونرسوم  بدفعلمجموعة تقوم ا

) لتحصيل المبالغ ش.م.ع.عوالتمويل (ات ستثمارشركة ُعمان لالتسعى ، نيابة عن المجموعة، وإلى ذلكباإلضافة 
بمعدالت  ونخصم ديدرة قبل بدء التعاقد معها والتي تدفع عنها رسوم اصفيما يتعلق بفواتير المشتركين الالمستحقة 

  . تختلف وفقاً لعمر المبالغ المحصلة
  

  .للمجموعةخرى األبيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقاً والخدمات  كالءإلى ويتم أيضاً دفع رسوم توزيع 
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٥٩ 

    المالية البياناتحول  إيضاحات
   

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما
  
  

   التمويل )تكاليفصافى إيرادات / (  - ٣٨
   الموحدة  الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألفألف ر.ع 

     إيرادات التمويل
 ٤٫٠٢٥ ٢٫٨٣٨ ٤٫٠٠٦ ٢٫٨٣٨ إيرادات الفوائد

 ١٧٢ ١٥٣ ١٧٢ ١٥٣ تحويل العمالت مكاسب
  ---------  ---------  ---------  ---------  
  ٤٫١٩٧  ٢٫٩٩١  ٤٫١٧٨  ٢٫٩٩١  
  ---------  ---------  ---------  ---------  

 
          اإلستثمار  (خسائر) إيرادات

 ٢٫٠٩٣ ١٫٤٣٣ ٢٫٩٢٠ ٢٫٢١٠ أرباح إيرادات توزيعات
     استثماراتعلىالقيمة العادلة مكاسب

 )٨٦٩( ٧٢٨ )٨٦٩( ٧٢٨ بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
    ستثمارات محتفظعلى ا ةمحقق خسارة

 )٣٥٢( )١٫٠٦٩( )٣٥٢( )١٫٠٦٩( بها للمتاجرة
     

ارةربح ( تثمارات  )خس قيمة عادلة من إس
  )١٫٠٩٧(  ٤٢٣  )١٫٠٩٧( ٤٢٣  للمتاجرة

   
  ٢٢٥( ١٫٥١٥ ٦٠٢ ٢٫٢٩٢( 
  ________ ________  ________  ________  

  
  

  تكاليف التمويل
 ٤٣٥ ١٫٢٩٥ - -   القروض ىفوائد عل

   
 - - ٤٣٥ ١٫٢٩٥ 
   

  
  اإلنهاء اإلختياري للخدمة  - ٣٩

  
 لعرض تم تقديمهنهاية الخدمة نتيجة  مزاياخطة رسمية مفصلة لتوفير  بإعتماد ٢٠١٥ سنةخالل  الشركة األم قامت

 بدءاً  ةويربع سن مراحل ةسبع . وفقا لشروط الخطة، سيتم تنفيذ البرنامج على مدىاإلنهاء اإلختياري للخدمةلتشجيع 
إلى ما بعد اثني عشر شهرا من تاريخ بيان  الدفع المبلغ المستحق. ٢٠١٦مارس  ٣١المنتهي في  السنوي من الربع

تحت ذمم تجارية دائنة وأخرى  يتم إدراجه ) والمبلغ المتبقي٢٦ إيضاح( األجل طويل كإلتزاميصنف المركز المالي 
    .)٢٧(إيضاح 
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    المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٦٠  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما
  

  أخرى (تكاليف) إيراداتصافي    - ٤٠
   الموحدة  الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف ألف ر.ع 
     
        

 ٣٫٣٧٤ ١٫١٣٥ ١٫١٣٩٣٫٣٣١ إيرادات متنوعة 
 ١٫١١٢ ٦٩٠ ٦٩٠١٫١١٢مستردة-لم تعد مطلوبةالتزامات 

   
 ٤٫٤٨٦ ١٫٨٢٥ ٤٫٤٤٣ ١٫٨٢٩ 

  
 

  الضرائب  - ٤١
  :على للعمليات المستمرة ةسنالضرائب المحملة لل تشتمل  ( أ )

   الموحدة  الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف ألف ر.ع 
        

 ١٦٫٩٧١ ١٥٫٨٩٨ ١٦٫٩٧١ ١٥٫٨٩٨ ضرائب حالية
 )٧٨٥( ٢٧٦ )٥٫٥٢٠( ٢٧٦ ) ٢٣ضرائب مؤجلة (إيضاح 

   
  ١٦٫١٨٦  ١٦٫١٧٤  ١١٫٤٥١  ١٦٫١٧٤  

 على النحو التالي: الدخلببيان مع الضرائب المحملة تسوية الضرائب على الربح المحاسبـي   )ب(
   الموحدة  الشركة األم  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع  

 ١٥٫٧٤٣ ١٦٫٠٣٨ ٨٫٦٠٦ ١٦٫٠٣٨ الضريبـة على الربـح المحاسبـي 
     يضاف/ (يطرح) األثر الضريبي لـ:

 ٥٥٥ ٣٤٥ ٢٫٩٥٧ ٣٤٥ مصاريف غير قابلة للخصم
     )١١٢( )٢٠٩( )١١٢( )٢٠٩( إيرادات غير  خاضعة للضريبة 

 ١٦٫١٨٦ ١٦٫١٧٤ ١١٫٤٥١ ١٦٫١٧٤   لبيان الدخلالضريبة المحملة وفقاً 
        

  
                                                                                             الضريبية الربوط  موقف   (ج)

  شركة لل ٢٠١١للشركة األم وحتى السنة الضريبية  ٢٠١٤سنة الضريبية اللقد تم االنتهاء من الربوط الضريبية حتى               
 التابعة سابقاً عمان موبايل لالتصاالت المتنقلة ش م م.             
 ١٫١ودفعت طلب قدره  في حالة الشركة األم بعض المصروفات غير المسموح بخصمهااعتراض على  اإلدارة قدمت 

  . )١٤مليون ريال عماني تحت اإلحتجاج (إيضاح 
 ٪١٢تغييرات في القوانين والمعدالت الضريبية بما في ذلك زيادة في معدل ضريبة الدخل العمانية من  الشركةتوقع ت

ر في لة في المستقبل. يتم محاسبة أي تغييالتي قد تؤثر على الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المسج ٪١٥إلى 
قانون الضرائب في فترة سريانه. ال يمكن تحديد تأثير أي تغيير في قانون الضرائب حيث لم يتم نشر بعد المرسوم 

ن إعالوة على ذلك، . لمجموعةل على بيان الدخل جوهريأي تأثير  اإلدارة ال تتوقع السلطاني في الجريدة الرسمية.
  .لمفتوحةا السنوات الضريبيةب متعلقةضريبية اضافية سيتم تكبدها التزامات  ةليست على علم وال تتوقع أي اإلدارة

  
  للسهم الواحد والمخفف العائد األساسي  - ٤٢

هم الواحد بق ل لعائد الس مة تم التوص تمرةس نة األربح من العمليات المس وبة  للس ركة األم علىإلي المنس اهمي الش  مس
ي ربحية السهم المخففة هفإن ، محتملة لم يكن للشركة األم أي أسهم مخففة حيث .القائمةسهم المرجح لعدد األالمتوسط 
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  العائد األساسي للسهم الواحد. ذات
  

٦١  
    المالية البياناتحول  إيضاحات

   
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما

  
  

  عالقةالطراف ذات األ  - ٤٣
تمتلك األطراف ذات التي  كياناتس اإلدارة والأعضاء مجلو واإلدارة العلياتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين 

  .على القرارات المالية والتشغيلية الهامممارسة التأثير  وأ السيطرةالقدرة على  فيها العالقة
  

المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها  نتيجة إلىاألطراف ذات العالقة  هذه تحتفظ المجموعة بأرصدة مع
    متفق عليها بين األطراف.بموجب شروط وأحكام 

  فيما يلي: السنة تتمثل طبيعة وقيمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل
  

  الشركة األم
  شراء بضائع وخدمات  )١(

٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ر.عألف  ألف ر.ع

  
 ١٫٣٧١ ٥٢٥ تابعةشركات             
 ٧٫٥٠٩ ١٠٫١٠٨ شركات شقيقة            

   
   
 ٨٫٨٨٠ ١٠٫٦٣٣ 

  
   )       بيع خدمات٢(           

 - - أطراف أخرى ذات عالقة                        
  ٤٨٠ شركات تابعة                         

__________  
  

٤٨٠ 

١٫٩٥٥  
__________  

  
١٫٩٥٥ 

  
    أخرى وشركات شقيقة شركات تابعة)       ٣(            

  ٨٢٧ ٧٧٧ توزيعات أرباح من شركة شقيقة                         
 ١٫٣٣٨ - فوائد على أسهم ممتازة                        
 ٤٥٣ -أتعاب إدارة وتسهيالت على أسهم ممتازة             

 ٢٫٦١٨ ٧٧٧ 

    مجلس اإلدارةومكافآت أعضاء )       بدالت حضور ٤(            
     

 ٧٦ ٧٧ ينغير تنفيذي–بدالت حضور مجلس اإلدارة                        
 ______١٢٤ ______١٢٣ينغير تنفيذي–مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء             
 ٢٠٠ ٢٠٠ المجموع

  
  

  تعويضات لإلدارة العليا   ) ٥(
٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ع.ألف ر ع.ألف ر

 ١٫٢٨٩ ١٫٣٨٢ رواتب أساسية وبدالت           
  ١٫١٢٠  ٩٦١ أخرى ومنافعمصروفات            
 ٦٦ ٦٤ االجتماعيةتكاليف التأمينات            
 ٣١ ٣٧ منافع التقاعد           

  

 ٢٫٥٠٦ ٢٫٤٤٤ 
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٦٢  

    المالية البياناتحول  إيضاحات
   

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما
  

  (تابع) عالقةالطراف ذات األ  - ٤٣
  الشركة األم (تابع)

  أرصدة ناشئة عن بيع/شراء بضائع/خدمات  )  ٦(
 ذمم دائنة              مدينةذمم               
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع 
    

  ١١٧  ١٢٥  ٦٩٠ ١٫١٨١ شركات تابعة            
 ١٫٤٥٨ ٩٨٧ --شركات شقيقة            
 - - ٢٨-ذات عالقةأخرى أطراف            

    
 ١٫٥٧٥ ١٫١١٢ ٧١٨ ١٬١٨١ 
    

 
  .٩يتم إظهارها في اإليضاح  شركة وورلد كول المحدودةالتفاصيل المتعلقة بخسائر إنخفاض القيمة المسجلة والمتعلقة ب

 
  الموحدة

  شراء بضائع وخدمات  )١(           
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ع.رألف  ع.ألف ر 

  
 ٧٫٥٠٩ ١٠٫١٠٨ شركات شقيقة            
 ١٣١ ١٨١ذات عالقةأخرى أطراف            

   
   

 ٧٫٦٤٠ ١٠٫٢٨٩ المجموع
  

  بيع بضائع وخدمات)       ٢(
  ٢٠  ١٠ ذات عالقةأخرى أطراف            

 
 مجلس اإلدارة  وبدالت حضور اعضاء أتعاب)       ٣(

  

  
  ٨١  ٨٧  ينغير تنفيذي –بدالت حضور مجلس اإلدارة                      

  ١٢٤  ١٢٣  ينغير تنفيذي –مجلس اإلدارة  مكافآت أعضاء                     
   

              ٢٠٥ ٢١٠ 
  
 

  
 

  
  تعويضات لإلدارة العليا   ) ٤(   

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ع.رألف  ع.ألف ر 
   

 ١٫٣٨٩ ١٫٣٨٢ رواتب أساسية وبدالت            
 ١٫١٢٠ ٩٦١ أخرى ومنافعمصروفات             
 ٦٦ ٦٤ االجتماعيةتكاليف التأمينات             
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 ٣١ ٣٧ منافع التقاعد            
   

 ٢٫٥٠٦ ٢٫٤٤٤ المجموع            
٦٣ 

    المالية البياناتحول  إيضاحات
   

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما
  

  (تابع) عالقةالطراف ذات األ  - ٤٣
  الموحدة (تابع)

  أرصدة ناشئة عن بيع/شراء بضائع/خدمات  )٦( 
 ذمم دائنة ذمم مدينة 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

  
 ١٫٤٥٨ ٩٨٧-- شركات شقيقة 

 ٨٢ ٩٦١٢٩٢١٤ذات عالقة  أخرىأطراف 
   

 ١٫٥٤٠ ١٫٢٠١ ١٢٩ ٩٦ 
  
  
  
  
 

  

  إلتزامات وإرتباطات إحتمالية طارئة     - ٤٤
  

  إلتزامات  )أ(
  كما يلي: أصول  ثابتة واستثماراتمخصص لها بهذه القوائم المالية تتعلق بشراء  يتم تكوينالتي لم  اإللتزامات

  الموحدة  الشركة األم  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 ٩٦٫٩٨٠ ٩٩٫٦٧٨ ٩٩٫٦٧٨٩٦٫٩٨٠رأسمالية ثابتةعن نفقات إلتزامات
    

 ٤٫٤٥٠ ٥٫١٥٣ ٥٫١٥٣٥٫٤٠٠ استثمارات
  إرتباطات إحتمالية طارئة  (ب) 

  
 - ٤٢٧--اعتمادات مستندية

   
 ٨٣٥ ١٣٣١٦١٫٣٢٧بنكية خطابات ضمان

  
  .اديتيعصدرت االعتمادات المستندية وخطابات الضمان المذكورة أعاله في إطار سير العمل اال

                         
  مطالبات   (ج)
  
مليون ريال عماني من هيئة تنظيم االتصاالت تجاه األتاوة اإلضافية  ٤٬٤إشعار بطلب دفع  ٢٠١٥خالل سنة  تلقت الشركة األم )١

ريال عماني  مليون ١٫٧قامت الشركة األم بدفع مبلغ وقدره  على بعض فئات إيرادات البيع بالجملة. للسنوات السابقةالمستحقة الدفع 
بناءاً على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة من شروط ترخيص  ).١٤(إيضاح  هيئة تنظيم االتصاالتتحت اإلحتجاج إلى 

  غير مستحقة الدفع.  الشركة األم، ترى اإلدارة بأن قيمة اإلتاوة اإلضافية
  
ن قبل م غرامة بالضوابط التنظيمية ، بسبب قيود تشغيلية أو مالية إلى مخاطر فرض  االلتزام األخرىقد تؤدي بعض حاالت عدم  )٢

القانونية  ترى دائرة الشؤون الحدث الفعلي للغرامة.مبلغ الغرامة أو  بيقين وقناعة إال أنه ال يمكن حالياً تحديد .هيئة تنظيم االتصاالت
ين وقناعة أوضاعها بيقأو تقدير نتيجة  قياسأن تلك الحاالت منخفضة المخاطر في مرحلتها الحالية ال يمكن بوالتنظيمية بالمجموعة 

 معقولة.
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٦٤ 
    إيضاحات حول البيانات المالية

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  
  االئتمانمخاطر     - ٤٥

   
  االئتمانالتعرض لمخاطر   )أ(

  
ى لمخاطر إجمالي مثل ي ول المالية الحد األقص ى لمخاطر  .االئتمانالقيمة الدفترية لألص ن االئتماكان الحد األقص

  كما يلي: التقريربتاريخ 
  

 الموحدة الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

         
 ١٢٥٫٩٢٢ ١١٨٫١٩٠ ١١٦٫٠٨٤ ١١٦٫٥٨٤ أخرىوذمم مدينة مدينة  تجارية ذمم

  ١٢٦٫٩٠٠  ١٣٩٫٥٧٠ ١٢٦٫٢٥٦ ١٣٩٫٥٧٠ أصول مالية أخرى
 - - ٧٢٧ ١٫١٨١ ذمم مدينة من شركات تابعة

   
 ٢٥٢٫٨٢٢ ٢٥٧٫٧٦٠ ٢٤٣٫٠٦٧ ٢٥٧٫٣٣٥ 
   

ى لمخاطر  بة للذمم االئتمان كان الحد األقص فقاً لنوع و التقريربتاريخ األخرى المدينة  الذممالمدينة والتجارية بالنس

  العميل كما يلي:
 الموحدة الشركة األم 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

     شركة ُعمان 
 ٣٨٫٧٦٧ ٤٤٫٢٧٤ ٣٨٫٧٦٧ ٤٤٫٢٧٤  ع.ع.م.شات والتمويل ستثمارلال

 ٢٧٫٢٤٣ ٢٨٫٤٠٣ ٢٧٫٢٤٣ ٢٨٫٤٠٣ مستحقات من مشغلين آخرين
  ١٣٫٩٠٨  ١٢٫٧٥٤ ١٣٫٩٠٨ ١٢٫٧٥٤ ديون حكومية

 ً  ٥٫١٩١ ٤٫٧١٩ ٥٫١٩١ ٢٫٥٥٠ وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقا
 ٤٠٫٨١٣ ٢٨٫٠٤٠ ٣٠٫٩٧٥ ٢٨٫٦٠٣ عمالء آخرين

   
   
 ١٢٥٫٩٢٢ ١١٨٫١٩٠ ١١٦٫٠٨٤ ١١٦٫٥٨٤ 
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٦٥ 
    إيضاحات حول البيانات المالية

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  
  (تابع) االئتمانمخاطر     - ٤٥

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

    
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
  

 الموحدة
  

 اإلجمالي
في  نخفاضاال

 القيمة
  

 اإلجمالي
 نخفاضاال

 في القيمة
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 - ٣٥٫٢٤٧ - ٣٠٫٢٠٣ متأخرةغير 
 ٣٫٥٩٨ ١٩٫٦٩١ ٣٫١٦٣ ٢١٫٦٢٣ يوم ١٨٠ – ١ متأخرة
  ١٫٦٩٦  ١٠٫٧٤٢  ٢٫٠٧٣  ١٢٫٢٤٩  يوم ٣٦٥ – ١٨١متأخرة 
 ٢٫٣٢٠ ١٠٫٦٨٥ ٢٫٣١٣ ١١٫٤٢٤ سنتينإلى من سنة 

 ٤٠٫٨٥٥ ٤٩٫٥٥٧ ٤٢٫٦٩١٣٢٫٨٤٩ أكثر من سنتين
   
   
 ٤٨٫٤٦٩ ١٢٥٫٩٢٢ ١١٨٫١٩٠٤٠٫٣٩٨ 
   

 
 

        الشركة األم 
   

 - ٣٣٫٨٩٨ - ٢٩٫٤٩٦ متأخرةغير 
  ٣٫٥٤٦  ١٨٫٨١٤  ٣٫١٦٦  ٢١٫٢٥٤  يوم ١٨٠ – ١ متأخرة
 ١٫٥٨٠ ١٠٫٢٠٩ ٢٫٠٧٣ ١٢٫١٠٤ يوم ٣٦٥ – ١٨١متأخرة 
  ١٫٧٣٥  ٩٫٨٩٥  ٢٫٣١٣  ١١٫٢٦٤  سنتينإلى من سنة 

 ٣٤٫٥٧٠ ٤٣٫٢٦٨ ٣٢٫٧٢٧ ٤٢٫٤٦٦ أكثر من سنتين
   
   
 ٤١٫٤٣١ ١١٦٫٠٨٤ ١١٦٫٥٨٤٤٠٫٢٧٩ 
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٦٦ 
    إيضاحات حول البيانات المالية

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

                              
  

  االئتمان (تابع)مخاطر     - ٤٥
  

يد الذمم المدينة للمجموعة مدينون بقيمة دفترية قدرها  )١( من رص مليون   ٤٢٫٢ل عماني (مليون ريا ٤٧٫٦ يتض
مبر  ٣١ريال عماني :  دادها تاريخ تجاوزت التي) ٢٠١٥ديس المجموعة  تكون لم والتى، التقرير تاريخ في س

ص  ث أنه ال يوجد تغير هام في مخص نفة على أنها قابلة  جودةعن أي مبلغ حي االئتمان وال زالت المبالغ مص
 يوما. ١٨٠والعمر المتوسط لهذه الذمم المدينة  .تلك األرصدة مقابلال تملك المجموعة أي ضمانات  .لالسترداد

  
  الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي: )٢(

  
 

 الموحدة األم الشركة 
       
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف  
   

 ٤٧٫٣٠٤ ٤٨٫٤٦٩ ٤٠٫٤٠٦ ٤١٫٤٣١ اإلفتتاحيالرصيد 
 )٦٩( - - - األجنبية صافي فروق تحويل العملة

 ١٫٤٣٦ ٢٫٠٨٢ ١٫٤٠١ ٢٫٠٨٧ العمليات المستمرة – للسنةالمحمل 
  ٣٥١ -  - -  العمليات المتوقفة –المحمل للسنة 

 - (٣٫١٢٩) - (٣٫١٢٩) خالل السنة  المشطوب
  )٣٧٦(  )١١٠(  )٣٧٦(  )١١٠(  المحول إلى الحكومة

  -  (٦٫٩١٤)  -  -  المحول إلى أصول محتفظ بها للبيع
  )١٧٧(  -  -  -  تعديالت

   
 ٤٨٫٤٦٩ ٤٠٫٣٩٨ ٤١٫٤٣١ ٤٠٫٢٧٩ رصيد اإلقفال 

   
  

  
ابات مخصص الذمم  لمجموعة ا اعتقدتالمدينة لتسجيل خسائر االنخفاض في القيمة، إال إذا  التجارية يتم استخدام حس

يتم مباشرة شطب المبلغ الذي تم  .المبلغ المدين استردادبعدم إمكانية   لالسترداد غير قابل اعتبارهفي هذه الحالة فإنه س
    .مقابل األصول المالية

  
ترد من العمالء الذين تم تكو  ص لهم فى المس مبر  ٣١ين مخص يد إلى  للحكومة دفعه يتم، ٢٠٠٤ديس افته كرص  وإض

ص  في  ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١خصص المكون فى مالب المتعلقسترداد لقد تم قيد اإل .الديون المشكوك فى تحصيلهامخص
  .حساب الحكومة
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٦٧ 
    إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  

  مخاطر السيولة    - ٤٦
  

  الفوائد: مدفوعاتمتضمنة  غير المالية ، لتزاماتالتعاقدية لال االستحقاقاتفيما يلي 
  

  
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

القيمة
الدفترية

 أشهر٦
أقلأو

١٢ – ٦   
 شهر

 –سنة 
 سنتين

  أكثر 
 من سنتين

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف ر.عألفر.عألف الموحدة   )أ(
    

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

  -  -  -٨٫٥١٢٨٫٥١٢ آخرين اتصاالت
 - - - ٢٧٫٨٣٨ ٢٧٫٨٣٨ مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - -٦١٫١٥٨ ٦١٫١٥٨ مستحقات
  -  -  ٦٣٧ ٥٫٧٠٠ ٦٫٣٣٧ اإلنهاء اإلختياري للخدمة

 - - -٣٫٤٠٧٣٫٤٠٧ذمم دائنة أخرى
 - - -٣٣٫٩٠٣٣٣٫٩٠٣ رسوم ترخيص مستحقة

    
 ٣٫٩٤٣ ٢٫١٦٩ ١٫٩٣٠ ١٧٠٫٩٠١١٦٢٫٨٥٩ 
    

  
  

القيمة 
الدفترية

أشهر أو٦
أقل

١٢ – ٦ 
 شهر

 –سنة 
 سنتين

  
أكثر من سنتين

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ع.رألف الشركة األم  )ب(
      

 - - - ١٦٫٤٠٢ ١٦٫٤٠٢ ذمم  تجارية دائنة
            مبالغ مستحقة

 - - - ٨٫٥١٢ ٨٫٥١٢ آخرين اتصاالت يشغللم
 - - -  ٢٧٫٨٣٨  ٢٧٫٨٣٨ مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - ٦١٫٠٥٦ ٦١٫٠٥٦ مستحقات
  -  -  ٦٣٧  ٥٫٧٠٠  ٦٫٣٣٧  اإلنهاء اإلختياري للخدمة

 - - - ٣٣٫٩١٤ ٣٣٫٩١٤ الدفع المستحقة تاوةاأل
 - - - ٢٫٩٩٧ ٢٫٩٩٧ ذمم دائنة أخرى

    
    

 ٦٣٧ ١٥٧٫٠٥٦١٥٦٫٤١٩ - - 
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٦٨ 
    إيضاحات حول البيانات المالية

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  
  

 (تابع)مخاطر السيولة     - ٤٦
  

٢٠١٥ديسمبر  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.عالموحدة   )أ(

    
 ١١٫٧٦٥ ٣٫٥٤٤ ٣٨٫٨٠٥٢٢٫٥١٣٩٨٣ اإلقتراضات

 - - -٧٩٩٧٩٩ فوائد مستحقة
 - - -٣٩٫٩٧١٣٩٫٩٧١ذمم  تجارية دائنة
   يشغلمبالغ مستحقة لم

  -  -  -٨٫٥٣٠٨٫٥٣٠ آخرين اتصاالت
 - - - ٢٧٫٤١٠ ٢٧٫٤١٠ مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - -٦٠٫٦٩٨ ٦٠٫٦٩٨ مستحقات
  -  ٢٫١٦٢  ٥٫٢٣٣ ٥٫١٨٣ ١٢٫٥٧٨ اإلنهاء اإلختياري للخدمة

 - - -٦٫٦٦١٦٫٦٦١ذمم دائنة أخرى
 - - -٣٣٫٦١١٣٣٫٦١١المستحقة تاوةاأل

 ١٢٨ - --١٢٨التزامات اخرى طويلة االجل
     - - -٣٫٧٠٨٣٫٧٠٨ رسوم ترخيص مستحقة

 ١١٫٨٩٣ ٥٫٧٠٦ ٢٣٢٫٨٩٩٢٠٩٫٠٨٤٦٫٢١٦ 
    

  
  

أشهر أو٦القيمة الدفترية 
أقل

١٢ – ٦ 
 شهر

 –سنة 
 سنتين

  
أكثر من سنتين

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ع.ألف رالشركة األم  )ب(
      

 - - - ١٧٫٦٦٢ ١٧٫٦٦٢ ذمم  تجارية دائنة
            مبالغ مستحقة

 - - - ٨٫٥٣٠ ٦٫٦٤٨ آخرين اتصاالت يشغللم
 - - -  ٢٧٫١٢١  ٢٣٫٢٥٨ مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - ٥٤٫٣٣٩ ٥٣٫٤٠١ مستحقات
  -  ٢٫١٦٢  ٥٫٢٣٣  ٥٫١٨٣  ١٢٫٥٧٨  للخدمةاإلنهاء اإلختياري 

 - - - ٣٣٫٦١١ ١٫٨٦٦ المستحقة تاوةاأل
 - - - ٥٫٤٤٧ ٣١٫٥٤٣ ذمم دائنة أخرى

    
    

 ٢٫١٦٢ ٥٫٢٣٣ ١٥٩٫٢٨٨١٥١٫٨٩٣ - 
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٦٩  
    إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  
  

  مخاطر سعر الفائدة    - ٤٧
  : كما يلي المجموعة بتاريخ التقريرالتي تتعامل بها ئدة المحملة بالفا كان تحليل سعر الفائدة لألدوات المالية

 الموحدة الشركة األم 
      

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

  أدوات مالية ذات سعر
 فائدة متغير

    

          
 )٣٠٫٦٧٧(  )٧٫٨٦٤(  - - التزامات مالية

  

  أدوات مالية ذات سعر
 فائدة ثابت

    

          
 ٧٠٫٢٤٦ ٧٤٫٩٢٠ ٧٠٫٢٤٦ ٧٤٫٩٢٠ أصول  مالية

 )٦٫٩٧٥( )٣٠٧( - - التزامات مالية
  

     
 ٦٣٫٢٧١ ٧٤٫٦١٣ ٧٠٫٢٤٦ ٧٤٫٩٢٠ 

  

  
  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 ي لذا فإن أ، ال تحتس
  تغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على األرباح أو الخسائر.

                      
  القيمة العادلة لألصول وااللتزامات   -٤٨

 
  مقابل القيمة الدفتريةالقيمة العادلة  

ة تقارب قيمها الدفترية كما هو مبين بقائمة المركز المالي. عند عدم وجود قياس للقيمة   الي ات الم ول وااللتزام ة  لألص ادل القيم الع

  العادلة يمكن الوثوق به، يتم قياس األصول المالية بالتكلفة.

  
  المركز المالي بيانقياس القيمة العادلة المدرجة في  

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

  اعتمادا على درجة الوثوق بقياس القيمة العادلة :

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

 ألصول أو التزامات مماثلة.

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

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

 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

ت بناء يتم تقييم تلك االستثمارا .حظتها)االلتزام التي ال تعتمد  على بيانات األسواق التي يمكن مالحظتها (مدخالت ال يمكن مال

  فى نهاية فترة التقرير. لمستثمر فيها والتى تقارب القيمة العادلة ا اصول الشركة صافيفى قيمة  الشركةعلى حصة 
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    إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٧٠ 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
    

  (تابع) لتزاماتواال لألصولالقيمة العادلة   -٤٨
     (تابع) المركز المالي بيانفي  ةقياس القيمة العادلة المدرج        

 
 المستوى 

  
 المستوى  

  
 المستوى 

  المجموع
 ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦ الثالث الثانياألول
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألفر.عألف

   الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 ١٤٫٨٨٨ - ١٤٫٨٨٨-مشتركةق يدااستثمارات بصن

  ٧٫٠٠٩  -  ٧٫٠٠٩ - أدوات مالية بدخل ثابت
 ١٢٫٥٥٥ ٦٫٥٠١ ٦٫٠٥٤-أسهم غير مدرجةادوات 

   
   لمتاجرةلمحتفظ بهااستثمارات 

 ٢٧٫٠٢٤ - -٢٧٫٠٢٤مدرجة  أسهمأدوات 
    استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 ٢٤١ - ٢٤١-استثمار مشترك صناديق
    

٦١٫٧١٧ ٦٫٥٠١ ٢٧٫٠٢٤٢٩٫٧٣٧ 
    

 
 المستوى 

  
 المستوى  

  
 المستوى 

  المجموع
 ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥ الثالث الثانياألول
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألفر.عألف

   الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 ١٤٫٥٥٧ - ١٤٫٥٥٧-مشتركةق يدااستثمارات بصن

  ٤٫٦٥٧  -  ٤٫٦٥٧ - أدوات مالية بدخل ثابت
 ١٠٫٢٩٣ ٦٫٤٦٥ ٣٫٨٢٨-أسهم غير مدرجةادوات 

   
   لمتاجرةلمحتفظ بهااستثمارات 

 ٢٤٫٤٤٢ - -٢٤٫٤٤٢مدرجة  أسهمأدوات 
    استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 ٢٣٨ - ٢٣٨-استثمار مشترك صناديق
 ٣١٩ - -٣١٩ مدرجةأسهم ادوات 

    
٥٤٫٥٠٦ ٦٫٤٦٥ ٢٤٫٧٦١٢٣٫٢٨٠ 

  
  .السنة ال توجد تحويالت بين المستويات خالل

  
 توزيعات األرباح غير المطالب بها محولة إلى صندوق أمانات المستثمرين    - ٤٩

اً ل    ال وفق وق الم ة لس ام ة الع ب لوائح الهيئ هر من تاريخ  ٧تحويل توزيعات األرباح غير المطالب بها لفترة تزيد عن يتطل أش

تثمرين بالهيئة.  ندوق أمانات المس تحقاقها إلى ص نة تحويلاس  ٨٠٫٧٤٨ بمقدار توزيعات األرباح غير المطالب بها تم خالل الس

  . نصندوق أمانات المستثمري إلى ريال عماني)  ١٦٤٫٠٠٨ -٢٠١٥ديسمبر  ٣١ريال عماني (
  

 أرقام المقارنة    - ٥٠
  ).٥(الرجوع إلى إيضاح  .ة الحاليةسنعرض ال لتتماشى معبعض أرقام المقارنة  تصنيفتم إعادة             

 
                 


