
  (ع ع م ش) لالتصاالتالشركة الُعمانية 

31 

  المالية البياناتحول  إيضاحات

  2132ديسمبر  13في  كما 

 

              

 قانونية واألنشطة معلومات  - 3
)"الشركة األم أو الشركة"( هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقا  لقانون  .م.ع.عالشركة الُعمانية لالتصاالت ش

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

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

     
 موضحة أدناه:للمجموعة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة 

 
 األسم المباشرة الحيازةنسبة   األنشطة الرئيسية مكان التأسيس

للشركة  للمجموعة    
 األم

 

   % %  
تعمل في مجال الهاتف  باكستان

المحلي الالسلكي وخدمات 
االتصاالت الدولية والهواتف 
العمومية وخدمات التلفزيون  

 العاملة بالكوابل

 شركة وورلد كول المحدودة 51,9 70,8 تابعة
 لالتصاالت 

      
 في مجال تشغيلتعمل  سريالنكا

 وصيانة شبكات
 الهواتف العمومية

شركة وورلد كول لالتصاالت  - 31,07 تابعة
 ( الخاصة المحدودة) النكا

ل في مجال تقديم تعم عمان سلطنة
 البيانات حفظ خدمات 

 شركة ُعمان للبيانات الرقمية    11 01 تابعة

 عمان سلطنة
  

تعمل في مجال تقديم 
 خدمات

 اإللكترونيةتتعلق بالتجارة 

 الشركة الُعمانية للتجارة  - 011 تابعة
 م.م.اإللكترونية ش

تعمل في مجال تقديم  فرنسا
 البيع بالجملة خدمات

  SASعمانتل فرنسا  311 311 تابعة

تعمل في مجال تصنيع  عمان سلطنة
وتصميم  األلياف البصرية 

 والكابالت

 الشركة العمانية لأللياف  21,31 21,31 شقيقة
 .م.ع.عالبصرية ش

تعمل في مجال تقديم  عمان سلطنة
خدمات مرتكزة على تقنية 

 المعلومات

 ش.م.مخط المعلومات   25 67 شقيقة
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 33                                           المالية البياناتإيضاحات حول 

 2132ديسمبر  13في كما  
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4
 
بات   تم تطبنق ا اث سات  السناسات المحاسبنة الرئنسنة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالنة مبننة فنما يلي. هذه السنا

 في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غنر ذلك.
 
 أساس اإلعداد 4-0

 
   فقرة االلتزام وأساس القياس ) أ (

ستثناء   نة، اا فة التاريخ بدأ التكل حة تم إعداد القوائم المالنة وفقا  لم عة المتا لة إلستثمارات المجمو مة العاد ناس القن ق

نة للبنع واإلستثمارات االقنمة العادلة من خالل الراح أو الخسارة واإلستثمارات العقارية قوائم المال عداد ال . كما تم إ

عن  صادرة  ماذج ال صاحات والن طبقا  لمعاينر التقارير المالنة الدولنة ومتطلبات اإلفصاح الواردة ضمن قواعد اإلف

 3372ال نئاة العاماة لسااوق الماال اسالطنة ُعمااان، وهاي تتماشاى مااع متطلباات قاااون الشااركات التجارياة لعااام 

 وتعديالته. 

عا   البنااات المالنة للشركة 2132ديسمبر  13اات المالنة للسنة المنت نة في تشمل هذه البنا  األم وشركات ا التااعة )م

شركة األم  نة لل اات المال صلة البنا نة المنف اات المال ثل البنا عة. تم شركة تاا في  "المجموعة"( ومساهمة المجموعة 

اات على أساس مستقل. البنااات المالنة الموحدة والبنااات الما ما "البنا لى أا  عة  ع ما مجتم شار إلن  صلة ي نة المنف ل

 المالنة".
 

 استخدام التقديرات  واألحكام  )ب(
ضع إجت ادات   نام او من اإلدارة الق نة  نة الدول قارير المال عاينر الت مع م فق  ما يتوا نة ا قوائم المال عداد ال لب إ يتط

لدخل والمصروفات  وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبنق السناسات المحاسبنة مات وا ومبالغ األصول وااللتزا

مل  من العوا يد  نة والعد لى الخبرة التاريخ مد ع طة ا ا تعت ضات المرتب قديرات واالفترا ير. الت الصادر عن ا التقر

قنم  عن ال قديرات  سا لوضع الت شكل اتائج ا أسا تي ت ظروف وال هذه ال ظل  في  لة  قد أا ا معقو تي يعت األخرى ال

ية لألص هذه الدفتر عن  نة  تائج الفعل لف الن قد تخت خرى.  و صادر أ من م س ولة  تي ال تظ ر ا مات ال ول وااللتزا

 التقديرات.

قديرات   لى الت عديالت ع تدرج الت ستمر.   ساس م لى أ ستند إلن ا ع تي ت ضات ال قديرات واالفترا عة الت تتم مراج

عديل  ترة الت في ف ترة أو  لك الف لى ت قط ع يؤثر ف عديل  كان الت قدير إذا  عديل الت يتم فن ا ت تي  ترة ال المحاسبنة في الف

تي والفترات المستقبلنة إذا كان التعديل يؤثر على الفترات  جاالت ال عن الم صاح  تم اإلف عا .   ستقبلنة م نة والم الحال

ية  قديرات جوهر ضات والت كون فن ا اإلفترا تي ت جاالت ال ند أو الم قدير أو التعق من الت نرة  لى درجة كب تنطوي ع

 .2للقوائم المالنة المجمعة ااإليضاح رقم 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )ج(
عن 2132ديسمبر  13للسنة المنت نة في    صادرة  لة ال يدة والمعد ، تبنت المجموعة كافة المعاينر والتفسنرات الجد

نة  سبة الدول عاينر المحا لس م عة لمج نة التاا نة الدول قارير المال سنرات ت نة تف نة ولج سبة الدول عاينر المحا مجلس م

 .2132يناير  3خ المتعلقة اعملنات ا والسارية للفترات التي تبدأ اتاري

 :2132يناير  3المعاينر والتعديالت الجديدة التالنة أصبحت سارية المفعول كما في  

  الموحدة، ومعنار التقرير المالي  المالنة البنااات 31 تعديالت  لمعنار التقرير المالي الدولي –المنشآت اإلستثمارية

 البنااات المالنة المنفصلة. 27المحاسبة الدولي  األخرى ومعنار المنشآت في الحصص عن اإلفصاح 32 الدولي

 قاص يتم جودات ت نة المو ال المال اات مقا نة المطلو عديالت - المال لى الت نار ع سبة مع لدولي المحا األدوات  12 ا

 المالنة: العرض.

 لدولي  -القاالة لالسترداد للموجودات غنر المالنة  المبالغ افصاحات سبة ا نار المحا لى مع عديالت ع ااخفاض  13ت

 .قنمة الموجودات

  نار  -تجديد عن طريق إادال المشتقات الحالنة امشتقات أخرى جديدة ومواصلة محاسبة التحوط التعديالت على مع

 األدوات المالنة: اإلعتراف والقناس. 13المحاسبة الدولي 

  ة.الضرائب المفروض 23تفسنر لجنة معاينر التقارير المالنة الدولنة 

  معنار التقرير على معاينر التقارير المالنة الدولنة: التعديالت على  2132إلى  2131دورة التحسننات السنوية من

 : المدينون والدائنون قصنري األجل.31 المالي الدولي

  معنار التقرير التعديالت على  على معاينر التقارير المالنة الدولنة: 2131إلى  2133دورة التحسننات السنوية من

 السارية المفعول. معاينر التقارير المالنة الدولنة: معنى 3المالي الدولي 

لى   تؤثر ع لم  ما  عة ك سبنة للمجمو سات المحا لم ينتج عن تبني هذه المعاينر والتفسنرات أية تغننرات رئنسنة للسنا

 تم اناا ا الفترات الحالنة والسااقة. األرقام التي
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  المالية البياناتحول  إيضاحات
 2132ديسمبر  13في كما  
 

         )تابع( أساس اإلعداد 4-0

 

 بعد ولم تقم المجموعة بتبنيها: المفعول سارية المعايير والتعديالت والتفسيرات للمعايير القائمة التي ليست 
 

في أصدر مجلس معاينر   نة  سنة المنت  نة لل ست إلزام كن لن نة ول يدة التال المحاسبة الدولنة المعاينر والتعديالت الجد

 :2132ديسمبر  13

 

  تي اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 38معنار التقرير المالي الدولي سنوية ال ترات ال : الساري المفعول للف

 .2137يناير  3تبدأ في 

  في األدوات المالنة محاسبة التحوط:  3 الدوليمعنار التقرير المالي بدأ  تي ت سنوية ال  3الساري المفعول للفترات ال

 .2138يناير 

 

 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 35الدولي  المالي التقرير معيار
 
نارصدر   ير مع مالي التقر لدولي ال جا   2132مايو في  38 ا سس اموذ يدا   ويؤ سنتم  جد تي  من خمس خطوات ال

مالء.  المبرمة عقودالتطبنق ا على اإليرادات الناشئة عن  قا  مع الع نار وف ير لمع مالي التقر لدولي ال  يتم إدراج 38 ا

لى   النكون من حق المنشأة هتوقعتي ذال العوضيعكس  الذي مبلغالاإليرادات ا خدمات إ في مقاال اقل البضائع أو ال

 ُ مالء. ت باوف  الع ناردئ ر م ير مع مالي التقر لدولي ال ما   38 ا ثر تنظن تراف  ا ج أك ناس واالع نار  اإليرادات.الق مع

نع الاإليرادات  لى جم شآتجديد ينطبق ع نعيوسوف  المن نة حل محل جم بات الحال  اإليراداتاالعتراف ل المتطل

سنوية اأثر رجعي ُمعدَّل أو االكامل المعنار إما تطبنق يتطلب. الدولي المالي التقرير معنار اموجب تي  للفترات ال ال

نيمع  2137يناير  3تبدأ في أو اعد  كر.  السماح للتب قوم المب نا  ت عة حال ننم المجمو نارتأثنر  اتق ير مع مالي التقر  ال

 المطلوب. السريانتاريخ  في المعنار الجديد وتخطط لتبني 38 الدولي

 

 ةاألدوات المالي 1معيار التقرير المالي الدولي  

 

نو   لدولي 2132في يول مالي ا ير ال نار التقر من مع نة  سخة الن ائ نة الن سبة الدول عاينر المحا لس م صدر مج  3، أ

لدولي  األدوات  13األدوات المالنة التي تعكس جمنع مراحل مشروع األدوات المالنة ويحل محل معنار المحاسبة ا

لدولي المالنة: االعتراف والقناس وكافة اإلصدارات السااقة من معنا مالي ا بات 3ر التقرير ال نار متطل ُدِخل المع . ي

لدولي  عول  3جديدة للتصننف و القناس، وإاخفاض القنمة، ومحاسبة التحوط. إن معنار التقرير المالي ا ساري المف

عد  في أو ا بدأ  ناير  3للفترات السنوية التي ت اأثر رجعي، 2138ي نق  كر. يتطلب التطب نق المب سماح للتطب مع ال  ،

ن معلومات المقاراة لنست إلزامنة. يسمح االتطبنق المبكر لإلصدارات السااقة من معنار التقرير المالي الدولي ولك

مالي 2138فبراير  3( إذا كان تاريخ التطبنق األولي قبل 2131و  2131و  2113) 3 . إن تبني معنار التقرير ال

لى سوف يكون له تأثنر على تصننف وقناس الموجودات  3الدولي  تأثنر ع المالنة للمجموعة، ولكن لنس هناك أي 

 تصننف وقناس المطلواات المالنة للمجموعة.

 

يتم  وتفسنرات مجلس معاينر المحاسبة الدولنةإن معاينر   لم  عد و نة ا ست إلزام األخرى التي تم إصدارها ولكن ا لن

ج ،من قبل المجموعة تطبنق ا مبكرا   تأثنر  كون ل ا  قع أن ي من المتو عةلنس  نة للمجمو اات المال لى البنا  وهري ع

نة جودات المال ناس المو صننف وق نر ت مدى  .وتغن يد  يتم تحد لم  كرا  و نار مب هذا المع نق  عة تطب نوي المجمو ال ت

 التأثنر.
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  المالية البياناتحول  إيضاحات
 2132ديسمبر  13في كما 

 

        )تابع( ةهامملخص السياسات المحاسبية ال - 4
 

 المالية  البيانات توحيدأساس  4-4

 

  تابعةالشركات ال  4-4-0
 
سمبر 13 في كما التااعة وشركات ا للشركة األم المالنة البنااات على الموحدة المالنة البنااات تشتمل   يتم. 2132 دي

نق سنطرة تحق ندما ال عرض ع عة، تت قوق، لدي ا أو المجمو ئد ح جة للعوا نرة النات مع الج ة  شراكت ا من المتغ

لى سلطت ا خالل من العوائد تلك على التأثنر على وتكون قادرة ا ا، المستثمر ستثمر الج ة ع لى. ا ا الم  وجه ع

 :المجموعة ما يلي لدى في حال توافر ا ا فقط المستثمر الج ة على المجموعة تسنطر التحديد،

 
 صلة ذات األاشطة لتوجنه الحالنة القدرة تعطن ا التي القائمة أي الحقوق) ا ا المستثمر الج ة على السلطة  للج ة ال

 ؛(فن ا المستثمر

 ا ا أو الحقوق فن ا، و المستثمر التعرض للعوائد المتغنرة الناتجة من الشراكة مع الج ة 

 ا ا للتأثنر على عوائدها. المستثمر القدرة على إستخدام سلطت ا على الج ة 

 
عنن  ا ا، المستثمر الج ة في مماثلة حقوق أو التصويت أكثرية من أقل للمجموعة يكون عندما  تأخذ المجموعة في 

 :متضمنة   ا ا، المستثمر الج ة سلطة على لدي ا ما إذا كاات تقننم في الصلة ذات والظروف الحقائق جمنع اإلعتبار

 

 الترتنبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للج ة المستثمر ا ا؛ 

  ترتنبات تعاقدية أخرى؛الحقوق الناتجة من 

 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت ا المحتملة 

 
ظروف الحقائق ا ا في حال أشارت المستثمر الج ة على تسنطر ما إذا كاات سواء تقننم اإعادة تقوم المجموعة   وال

لى ناك أن إ نرات ه حد في تغن ثر أو وا سنطرة من أك صر ال ثة عنا ند. الثال بدأ توح عة شركة ي ندما تاا  تحصل ع

لى سنطرة المجموعة ع لى ال شركة ع عة ال قف التاا ندما ويتو قد ع عة تف سنطرة المجمو لى ال شركة ع عة ال  إن. التاا

نان في السنة يتم إدراج ا خالل المستبعدة أو المقتناة التااعة الشركة ومصروفات وإيرادات ومطلواات موجودات  ا

 .التااعة الشركات على السنطرة المجموعة توقف تاريخ حتى ةللسنطر تاريخ إكتساب المجموعة من الشامل الدخل

 
عة األم الشركة مساهمي إلى اآلخر الشامل الدخل انود من اند وكل الخسارة، أو الراح تنسب المنشأة  لى للمجمو  وإ

في هذا اتج عن ولو حتى المسنطرة، غنر الحصص سنطرة غنر الحصص رصند عجز  ند. الم ضرورة، ع  يتم ال

جراء عديالت إ لى ت اات ع نة البنا شركات المال عة لل شى التاا جل أن تتما سات ا من أ سبنة سنا سات مع المحا  السنا

سبنة عة المحا جودات جمناع إن. للمجمو صروفات المو ساهمنن واإليارادات والم قوق الم  داخال والمطلوااات وح

 .التوحند عند االكامل حذف االمجموعة يتم  أعضاء انن االمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات المجموعة،

 
سنطرة فقدان دون تااعة، شركة في الملكنة حصة في التغنر  سبته يتم ال لة محا نة حقوق كمعام حال. ملك قدت في   ف

 :فإا ا ستقوم تااعة، شركة على السنطرة المجموعة

 اإلغاء اإلعتراف اأصول )متضمنة  الش رة( وإلتزامات الشركة التااعة؛ 

 االقنمة الدفترية ألي حصص غنر مسنطرة في الشركة التااعة؛ اإلغاء اإلعتراف 

 اإلغاء اإلعتراف افروقات تحويل العمالت األجنبنة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكنة؛ 

 اإلعتراف االقنمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛ 

 العادلة ألي إستثمار محتفظ اه؛ االقنمة اإلعتراف 

 اأي فائض أو عجز في الراح أو الخسارة؛ اإلعتراف 

 عادة صننف إ شركة حصة ت نود من األم ال سجلة الب لدخل في سااقا   الم شامل ا لى ال لراح اآلخر إ سارة أو ا  أو الخ

عة، نر الموز ااح غ سب األر ضاء، ح ما االقت ا سانكون ك شرة   ا  مطلو عة مبا مت المجمو حال قا  االتصارف في 

 الصلة. ذات االلتزامات أو ااألصول

مة، إن  صا  إاخفاض القن فة ااق شركة األم االتكل يتم إدراج اإلستثمار في الشركات التااعة في البنااات المالنة المنفصلة لل

 وجد.
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  المالية البياناتحول  إيضاحات
 2132ديسمبر  13في كما  

 

 )تابع( ةهامملخص السياسات المحاسبية ال - 4

 )تابع( تابعةالشركات ال  4-4-0

 الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع   4-4-4

شتريات   سبة للم عة. واالن ساهمي المجمو مع م عامالت  سنطرة كم نر الم تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غ

مة  مت حنازت ا للقن تي ت صلة ال من الحقوق غنر المسنطرة، يتم تسجنل الفرق انن أي سعر مدفوع والحصة ذات ال

ستبعادات الحقوق  الدفترية لصافي أصول ااح أو خسائر ا سجنل أر يتم ت ما  ساهمنن.  ك في حقوق الم شركة تااعة 

 غنر المسنطرة في حقوق المساهمنن. 

مع دعندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو افوذ م م، تتم إعا  ة قناس أية حصص محتفظ ا ا في الكنان اقنم ا العادلة، 

في  ية  مة الدفتر في القن نر  سارة.ادراج التغن لراح أو الخ غراض  ا نة أل ية المبدئ مة الدفتر هي القن لة  مة العاد القن

قا . مالي الح صل  شترك أو أ شقنقة أو مشروع م يتم  احتساب الحصص المحتفظ ا ا كشركة  لك،  لى ذ ااإلضافة إ

عة مبا مت المجمو لو قا ما  نان ك اذلك الك لق  ما يتع خر فن شامل آ شرة احتساب أية مبالغ أدرجت سااقا  ضمن دخل 

صلة. تم  ااستبعاد األصول وااللتزامات ذات ال خر  شامل آ خل  في د سااقا   تي أدرجت  بالغ ال هذا أن الم ني  قد يع و

 إعادة تصننف ا كأرااح أو خسائر.

 إستثمار في شركات شقيقة  4-4-4

 قرارات في المشاركة صالحنة هو ال ام التأثنر. هاما   تأثنرا   المجموعة تمارس علن ا منشأة هي الشقنقة الشركة إن 

 .السناسات هذه على مشتركة سنطرة أو سنطرة لنس ولكن ا ا، المستثمر للمنشأة والتشغنلنة المالنة السناسة

 

بار  عنن اإلعت جل إن األمور التي تم إتخاذها في  يد من أ تأثنر تحد سنطرة أو ال ام ال شتركة ال لة هي الم لك مماث  لت

مة يد الالز سنطرة لتحد لى ال شركات ع عة ال لك  .التاا شقنقة وذ شركات ا ال في  عة  ستثمارات المجمو سبة إ يتم محا

 اإستخدام طريقة حقوق الملكنة.

 

شركة في االستثمارات يتم إدراج الملكنة، حقوق لطريقة وفقا    شقنقة ال بدئنا   ال فة م عديل يتم. االتكل مة ت ية القن  الدفتر

 تاااريخ منااذ الشااقنقة الشااركة موجااودات صااافي ماان موعااةالمج حصااة فااي التغناارات إدراج ماان أجاال لالسااتثمار

مة ضمن الشقنقة االشركة المتعلقة الش رة إدراج يتم. اإلستمالك ية القن يتم لإلستثمار، الدفتر ها وهي ال   وال إطفاؤ

 .القنمة إلاخفاض فردي اشكل يتم إختبارها

 

تائج من المجموعة حصة الخسارة أو الراح انان يعكس  نات ا شركة عمل شقنقة ال نر أي إدراج يتم. ال نود في تغن  ا

لدخل من كجزء المنشآت المستثمر ا ا لتلك اآلخر الشامل الدخل شامل اآلخر ا عة ال لى ااإلضافة. للمجمو لك، إ  ذ

 من حصت ا المجموعة اإدراج تقوم الشقنقة، الشركة مساهمي حقوق في مباشرة تم إدراجه تغننر هناك يكون عندما

ية نرات، أ ندما  تغن نق،ع ال للتطب لك قا كون ذ نان في ي نرات ا قوق في التغ ساهمنن ح ستبعاد يتم. الم سب ا  المكا

قة نر المحق سائر غ جة والخ عامالت عن النات عة انن الم شركة المجمو شقنقة وال لى ال عة حصة حد إ  في المجمو

 .الشقنقة الشركة

 

ااح من المجموعة حصة مجموع يظ ر  شركة خسائر أو أر شقنقة ال شكل  ال فيا ضح  نان وا لراح ا  الخسارة أو ا

ضرائب خصم اعد الخسارة أو الراح ويمثل التشغنلنة، األرااح خارج سنطرة غنر والحصص ال شركات في الم  ال

 .الشقنقة للشركة التااعة

 

جراء يتم الضرورة، عند. المجموعة تقرير إعداد فترة في ذات الشقنقة للشركة المالنة البنااات إعداد يتم  عديالت إ  ت

 .المجموعة تلك السناسات التي تتبناها مع تتماشى المحاسبنة السناسات لجعل

ضروري من كان إذا ما المجموعة تحدد الملكنة، حقوق طريقة تطبنق اعد  مة ااخفاض خسارة إدراج ال لى القن  ع

 اأن موضوعي دلنل هناك كان إذا ما اتحديد المجموعة تقوم تقرير، كل تاريخ في. الشقنقة شركات ا في استثمارات ا

إاخفاض  ااحتساب المجموعة تقوم الدلنل، هذا مثل هناك كان إذا. قنمت ا ااخفضت قد الشقنقة الشركة في االستثمار

لى أا ا الخسارة تدرج ثم الدفترية، وقنم ا الشقنقة الشركة من لالسترداد القاالة القنمة انن الفرق على أاه القنمة  ع

 .الخسارة أو الراح انان في شقنقة" شركة أرااح من "حصة

ناس المجموعة تقوم الشقنقة، الشركة على ال ام التأثنر فقدان عند  اه أي وإدراج اق حتفظ  ستثمار م ته إ لة اقنم . العاد

لة والقنمة المشتركة السنطرة أو ال ام التأثنر فقدان عند الشقنقة للشركة الدفترية القنمة انن فرق أي  لإلستثمار العاد

 .الخسارة أو الراح في البنع يتم إدراجه من المحتفظ اه والمتحصالت

مة، إن   في البنااات المالنة المنفصلة للشركة األم، يدرج اإلستثمار في الشركات الشقنقة االتكلفة ااقصا  إاخفاض القن

      وجد.
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 إندماج األعمال والشهرة  4-4-2
  
سبة يتم  ادماج محا مال إ ستخدام األع قة اا ناس يتم. اإلستمالك طري فة ق ستمالك تكل مالي اإل عوض كإج قاس ال  الم

تختار المجموعة في كل . المنشأة المشتراة في مسنطرة غنر أي حصص ومبلغ اإلستمالك تاريخ في العادلة االقنمة

ادماج نة إ ناس الحصص سواء عمل نر ق سنطرة غ شأة في الم شتراة المن مة الم لة االقن سبنة أو العاد من  احصة تنا

يد لة للتحد بدها  صافي األصول القاا ند تك صروف ع قة ااإلستمالك كم كالنف المتعل ند الت يتم ق شتراة.  شأة الم للمن

 وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية.

 

 والتساامنة للتصااننف المضاامواة المالناة والمطلواااات الموجااودات اتقناانم تقاوم أعمااال، المجموعااة تسااتملك عنادما 

ظروف التعاقدية للشروط وفقا   المناسبة صادية وال نة االقت ظروف المعن ما وال هذا. اإلستمالك تاريخ في ك شمل و  ي

 .المنشأة المشتراة قبل من العقود األساسنة عن المتضمنة المشتقات فصل

 

مة  حقوق ملكنت ا المحتفظ ا ا سااقا   حصة أي قناس إعادة يتم مراحل، على األعمال إادماج في حال يتم تحقنق  االقن

ثم. الخسارة أو الراح في ااتجة خسارة أو راح أي إدراج اإلستمالك ويتم اتاريخ العادلة عنن  ومن  في  خذها  نتم أ ف

 .الش رة تحديد في اإلعتبار

 

له سنتم محتمل عوض أي إن  بل من تحوي جه ق سنتم إدرا شترية  شأة الم مة المن لة االقن . اإلستمالك تاريخ في العاد

صنف مل الم عوض المحت صل ال تزام أو كأ هو إل نة أداة و طاق ضمن مال نار ا سبة مع لدولي المحا  األدوات 13 ا

 الراح إما في سواء يتم إدراج ا العادلة القنمة في التغنرات مع العادلة االقنمة قناسه يتم والقناس، االعتراف: المالنة

سبة معنار اطاق ضمن في حال العوض المحتمل لنس. الشامل اآلخر الدخل في كتغنر أو الخسارة أو لدولي المحا  ا

صننفه. المناسبة الدولنة المالنة التقارير لمعاينر وفقا   فنتم قناسه ،13 يتم ت لذي  مل ا نة كحقوق العوض المحت  ال ملك

 .الملكنة حقوق ضمن الالحقة التسوية محاسبة ويتم قناسه يعاد

 

عوض مجموع في الزيادة تمثل كوا ا االتكلفة، مبدئنا   الش رة قناس يتم  لغ المحول ال مدرج والمب  غنر للحصص ال

اات القاالة للتحديد المستملكة األصول صافي على سااقا ، حصص محتفظ ا ا وأي المسنطرة، . المضمواة والمطلو

عة المحول، مجموع العوض تتجاوز المستملكة األصول لصافي العادلة القنمة في حال قوم المجمو عادة ت ننم، اإ  تق

ستملكة األصول كافة صحنح اشكل حددت قد سواء نع الم اات المضمواة وجم قوم امراجعة المطلو  اإلجراءات وت

عادة عملنةفي حال . اإلستمالك تاريخ في المبالغ التي سنتم إدراج ا لقناس المستخدمة ننم إ نتج ال التق يادة تزال ت  ز

يتم إدراج المكسب المحول، العوض على مجموع المستملكة األصول لصافي العادلة القنمة لراح في اعد ذلك   أو ا

 .الخسارة

 

عد  تراف ا بدئي، االع ناس يتم الم ش رة ق صا   ال فة ااق سائر أي االتكل فاض خ مة ااخ مة قن غرض. متراك بار ل  اخت

ند وحدات من لكل يتم تخصنص ا اإلستمالك، تاريخ من األعمال، إادماج من المكتسبة الش رة القنمة، ااخفاض  تول

 للمنشاة األخرى المطلواات أو الموجودات سواء النظر اصرف اإلادماج، من تستفند أن يتوقع التي للمجموعة النقد

 .الوحدات لتلك يتم تخصنص ا المشتراة

 

 المرتبطة الش رة فإن الوحدة، اداخل العملنات من وتم إستبعاد جزء النقد تولند وحدة إلى الش رة تخصنص تم حنث 

مة المستبعدة يتم إدراج ا االعملنة ية االقن نات الدفتر ند للعمل يد ع لراح تحد جة الخسارة أو ا  يتم. من اإلستبعاد النات

ساس على الظروف هذه في المستبعدة الش رة قناس قنم أ سبنة ال ستبعدة الن نة الم حدة من وجزء للعمل ند و قد تول  الن

 .ا ا المحتفظ

 

  لقطاعيةالتقارير ا 4-4

مارس هو  يقطاع التشغنلإن ال  لذي ي نان؛ ا اات الك يةأحد مكو شطة التجار قد ي األا من خالل ا  تي  يرادات ال حقق إ

ا اما في ذلكتكبد مصروفات، يو اات األخرى  مع المكو عامالت  قة ام ناناإليرادات والمصروفات المتعل  ،ذات الك

شغنل المسؤول الرئنسي عن قرارات التشغنل في الكنانيقوم والتي  شأن   اافحص اتائج ت قرارات ا خاذ  ظام الت ااات

تي ت موارد ال لى ال ننم خصص ا طاع وتق اهالق خاص  له األداء ال توفر  ما ت صل ؛ ك شكل منف نه. ا نة ع مات مال معلو

قعمل تم يالسناسات المحاسبنة للقطاعات التي  في  ،رير عن اات نة  عة المبن سبنة للمجمو سات المحا فس السنا هي ا

 .3تحديد القطاعات والتقارير مبننة في اإليضاح . إن 2 اإليضاح 
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  إيرادات الخدمات 4-2

 
تأجنر نالنقال واإلاترات والتل لل اتف العالمي والنظامال اتف الثاات  العائد منتتمثل اإليرادات في   كس والبرقنات و

شطة  ضمن األا قع  تي ت قة ا ا وال خدمات األخرى المتعل صاالت وال عدات االت نع م عن ا المعدات والمبالغ الناشئة 

تة  الخطوطإيرادات إن االعتنادية للمجموعة.  ظامالثاا عالمي  والن ا لل اتفال خدمات اإلاتر قال و يتم إدراج ا الن  ت 

 .المسموح ا ا تخفنضاتلخصومات والعند تقديم الخدمة واالصافي اعد ا

 

ساس   سبة ترتكز إيرادات التأجنر والتركنب على أ قت ا ستغرق الو لى الم صاالت ع عدات االت لي لم نب الفع والترك

 التوالي.

 

لى االستخدام  استناداتدرج مبنعات اطاقات ال اتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا  كإيرادات   ليإ  اتف لل الفع

 .المباعة والبطاقات المدفوعة مسبقا  العمومي 

                        

من  ستخدم  نر الم االجزء غ قة  نة  وتحتسب المبنعات المتعل تف العموم قات و ال وا قدما البطا عة م كإيرادات المدفو

 .مؤجلة

 

ند   ني ع لراط البن يرادات ومصاريف ا يةتدرج إ بث  التلف تأد شتراكات ال يرادات ا تدرج إ خدمات، و بر ال يواي ع ز

 الكااالت واالاترات ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.

 

نع   ند توق عادة ع لى العمالء  عرض ع فة وت طرق مختل يدتمنح حوافز إلى العمالء ا قد جد عرض  ع من  أو كجزء 

نل  عند توصنل الخدمة . وعندما تقدم هذه الحوافزترويجي لى عم خدمات إ حديث ال يد أو لت نل الجد يتم حاليللعم  ،

األخرى المقدمة إلى العمنل كجزء من  الترويحنة جاتنتوالمتعلق االم تأجنل اإليراد الذي يمثل القنمة العادلة للحافز

 المجموعة اللتزامات ا المتعلقة االحافز. ألداءطبقا  إدراج اافس الترتنبات ويتم 

 

جيمن م أكثرفي حالة ترتنبات اإليرادات التي تشمل   نتج  نتج تروي كل م لى  بات ع ال الترتن يع مقا يتم توز حد،  وا

صراع اشكل. وتحدد المجموعة عنصر منفرداعتمادا على القنمة العادلة لكل  ية م القنمة العادلة للعنا مادا  الفرد اعت

 .حدةمنتج على  عادة لكل بنعا ا الالتي يتم  األسعارعلى 

  

 لحق في إستالم ا.يتم محاسبة إيرادات توزيعات األرااح حننما يتقرر ا 

     

 اإليجارات     .-4

كل مخاطر ومنافع  الملكنة ادرجة كبنرة إلى  عندما يتم تحويل ةتمويلن اإليجارات كإيجاراتيتم تصننف   
في حنن ان جمنع االيجارات االخرى يتم تصننف ا كوا ا ايجارات  .عقد اإليجارشروط اناءا على المستأجر، 

 تشغنلنة.
 

 كمؤجرالمجموعة  
مويلي  يتم إدراج اإليراد  الناتج عن منح حق اإلستخدام الغنر قاال لإللغاء  على الكااالت البحرية المصنفة كإيجار ت

غاء  ال لإلل نر قا ستخدام غ حق اإل فة  يتم إدراج تكل نل. و قة العم سلنم ومواف قت الت ستثماراتافي و صافي إ مة   قن

المجموعة في اإليجارات. يتم تسجنل المبالغ المستحقة من المستأجرين اموجب االيجارات التمويلنة االخرى  كذمم 

نة  ترات امدي لى الف مويلي ع تأجنر الت يرادات ال يع إ يتم توز جارات.  في اإلي عة  ستثمارات المجمو صافي ا مة  قن

 في مجال التأجنر.القائم مجموعة المحاسبنة لتعكس معدل عائد دوري ثاات على صافي استثمار ال

 

القسط الثاات خالل فترة أساس مبدأ على  إدراج اوالبحرية يتم  األرضنةلكااالت طاقة اإلرسال لاإليرادات من انع  

 العقد.

 

يتم   شغنلي  ستخدام إدراج اإيرادات التأجنر الت لى  اإ ات ع سط الثا قة الق ني.طري جار المع نة لإلي ترة الزمن يتم  الف و

فاوض  المباشرة التكالنف المبدئنة ةإضاف في الت بدة  جراءالمتك مة  وإ لى القن شغنلي إ تأجنر الت قة اال بات المتعل الترتن

 القسط الثاات خالل فترة التأجنر.على اساس مبدأ المؤجر وتدرج  لألصلالدفترية 
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   )تابع(اإليجارات    .-4
 

 المجموعة كمستأجر
 القسط الثاات خالل فترة التأجنرامبدا  الدخلالتأجنر التشغنلي إلى قائمة  اموجبالمستحقة  اإليجارمبالغ  تحمنليتم  

في  المعني . لدخول  حوافز ل يتم توزيع ا  تأجنرالمنافع المستحقة لالستالم والمستلمة ك شغنلي  ضات لى  أي ساسع  أ

 القسط الثاات على مدة التأجنر.
         

 إيرادات / تكاليف التمويل 4-8

قة  .ااستخدام طريقة معدل الفائدة الحقنقي الفوائد ومصروفات إيرادات م إدراجتي  هي طري إن معدل الفائدة الحقنقي 

تزام فة المطفأة إلل ئدة  إلحتساب التكل عدل الفا قة. إن م ترة المتعل مدى الف لى  ئد ع مالي وتخصنص مصروف الفوا

خالل  من  صورة صحنحة  ية ا ستقبلنة التقدير ية الم مدفوعات النقد يتم اموجبه خصم ال لذي  عدل ا هو الم الحقنقي 

 العمر المتوقع لإلقتراضات.  

  

 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية      4-3
 وتحصنل  وكالء خصمى لاالرسوم المستحقة الدفع  علىرسوم التحصنل والتوزيع وخصم الديون التجارية شتمل ت 

ل القنمةالديون ووكالء انع البطاقات المدفوعة  لدفع  ستحقة ا تاريخ وكمسبقا . تحتسب الرسوم الم لديون ا الء خصم ا

سب الرسوم التنازل عن الذمم المدينة. تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء  فواتنر. تحت التحصنل عند تحصنل ال

 الء البنع اتاريخ انع البطاقات للوكالء. وكالمستحقة الدفع ل
 
 األنجنبيةعمالت ال 4-6

 

 يتم تحويل المعامالت االعمالت األجنبنة إلى الريال الُعمااي وقندها وفقا ألسعار الصرف السائدة اتاريخ المعاملة. (3)

 

يل األصول  (  2) صرف يتم تحو قا ألسعار ال مااي وف يال الُع لى الر نة إ االعمالت األجنب سجلة  ية الم مات النقد وااللتزا

كة  كالنف الم ل انن الت فرق  هي ال نة  نود المال في الب نة  ااح أو خسائر العمالت األجنب السائدة في تاريخ التقرير. أر

ئدة ا عدل الفا سويت ا ام كة االريال الُعمااي في اداية الفترة والتي تتم ت كالنف الم ل ترة والت خالل الف لدفعات  عال وا لف

جة  االعمالت األجنبنة المحولة اسعر الصرف في ا اية الفترة.  تدرج أرااح وخسائر صرف العمالت األجنبنة النات

عام لألصول  ية ال في ا ا سائدة  صرف ال عدالت ال يل العمالت ام من تحو جة  لك النات عامالت وت من تسوية هذه الم

مات  خر وااللتزا شامل آ خل  في د تم تأجنل ا  ما  ستثناء إذا  شامل، اا لدخل ال مة ا في قائ نة  االعمالت األجنب ية  النقد

 كأدوات تغطنة تدفقات اقدية مؤهلة وأدوات تغطنة صافي االستثمار.

 

لى ا (  1) لة إ مااي يتم تحويل األصول وااللتزامات غنر النقدية االعمالت األجنبنة والتي تم قناس ا االقنمة العاد يال الع لر

ية  نر النقد مات غ اسعر الصرف في تاريخ تحديد القنمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزا

من  لراح أو الخسارة كجزء  في ا ااح أو الخسائر  مثل حقوق المساهمنن المحتفظ ا ا االقنمة العادلة من خالل األر

نع راح أو خسارة القنمة العادلة.  تدرج فر حة للب وق تحويل األصول المالنة غنر النقدية مثل األس م المصنفة كمتا

 في دخل شامل آخر.

 

في االتوحند، يتم تحويل الموجودات والمطلواات للعملنات األجنبنة إلى الريال العمااي  عند (2) أسعار الصرف السائدة 

يتم انود و انان المركز الماليتاريخ  لدخل  سعار ا تحويل اانان ا يتم أ عامالت.  لك الم تاريخ ت في  سائدة  صرف ال ال

عن إدراج جة  صرف النات سعار ال يل فروق أ ند التحو شامل اإليراداتفي  ألجل التوح نداألخرى.  ةال نع ع نان ا  ك

نة  المساهمننفي حقوق  الواردأجنبي، المبلغ المتراكم المؤجل  نة األجنب لك العمل جهالمتعلق ات يتم إدرا نة  في  المعن

نة األخرى مصروفات التشغنل األخرى أو إيرادات التشغنل تحتانان الدخل  ناء عمل عن اقت جة  ش رة اات . إن أي 

 يتم معاملت ا القنمة العادلة للقنم الدفترية للموجودات والمطلواات الناتجة عن عملنة االستحواذ تعديالتأجنبنة وأية 

 سعر اإلقفال.ا ويل اويتم تحكموجودات ومطلواات العملنات األجنبنة 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات      4-1

مة  المتراكم والمعدات االتكلفة ااقصا االست الك واآلالتانود الممتلكات  إدراجيتم   حددة  و خسائر ااخفاض القن الم

جدت إن سملة .و بدة  يتم ر صروفات المتك حد إلحاللالم كات  أ نود الممتل اات ا سبة واآلالتمكو عدات المحت  والم

سبه عن ا يتم المحا تى  شكل  وال حص الصلنفما صروفات الف ضمنة م شاملة، مت مرة ال سي والع سملة رئن يتم ر  .

كات المتمثلة في المنافع االقتصادية المستقبلنة  المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من نود الممتل  واآلالتاند من ا

 كمصروف عند تكبدها.  الدخلاقائمة االخرى كل المصروفات  إدراج. يتم شكل موثوقوالمعدات ويمكن قناس ا ا

 

المتوقعااة جناة أقساااط متساااوية علااى مادى األعمااار اإلاتاعلاى تكلفاة الممتلكاات واآلالت والمعاادات  شاطبياتم  

 ، األعمار اإلاتاجنة المقدرة هي :لألصول 

    سنوات
 مباني 2-31
2-21  كابالت ومعدات إرسال 
3-31  مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة 
0-7  هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
7-06  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
2-7  أثاث ومعدات مكتبية 
2-7  ومعداتسيارات  

 
 تتم مراجعة القنم المتبقنة واألعمار اإلاتاجنة لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئما ، اتاريخ كل تقرير. 

 األرض االملكنة الحرة اظرا  لعمرها اإلاتاجي غنر المحدد.ال يتم است الك  

 

مويلي  المحتفظ ا ا اموجب اإليجاراألصول   ست الك ا الت مر يتم ا مدار الع لى  تاجي المع قعاإلا لى ل ا  تو لك ع وذ

 اقل. اإليجار المعني أي ماأو وفقا لشروط افس اساس االصول المملوكة 

 

 جاهزةألصول تصبح اإلى األصول الثااتة عندما   اليتحويتم  الى اناألعمال الرأسمالنة قند التنفنذ ال يتم است الك  

من لعندما تكون القنمة الدفترية لألص الستخدام.ل بر  قدر  أك مة الم ستردادهاالقن لك األصلعن  ا يتم  ذ لك  ند ذ ،ع

 تخفنض قنم ا فورا الى القنمة المتوقع استردادها .

 

ية يتم تحديد   قا  لقنم ا الدفتر عدات وف كات واآلالت والم ستبعادات الممتل ااح وخسائر إ بارأر في اإلعت خذ  ند  وتؤ ع

 .تحديد األرااح قبل الضرائب
 
 

 الملموسةغير  المونجودات 4-01
 

نر   فة الموجودات غ فة. تكل بدئي االتكل بات الم ند اإلث س ا ع الموجودات غنر الملموسة المقتناة اشكل منفصل يتم قنا

تدرج  بدئي،  بات الم الملموسة المقتناة من عملنة إادماج األعمال هي القنمة العادلة كما في تاريخ اإلقتناء. عقب اإلث

 ااقصا  أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة إلاخفاض القنمة.الموجودات غنر الملموسة االتكلفة 

 

 يتم تقدير األعمار اإلاتاجنة للموجودات غنر الملموسة على أا ا محددة أو غنر محددة. 

 

قدير   يتم ت صادية و نة اإلقت ها اإلاتاج الموجودات غنر الملموسة اأعمار إاتاجنة محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمار

فاء إاخفاض الق ترة اإلط تنخفض قنمت ا. ف جوز أن  سة ي نر الملمو اأن الموجودات غ نل  ناك دل جد ه ما يو مة حنن ن

سنة  كل  ية  في ا ا لى األقل  ما ع يتم مراجعت  حددة  نة م وطريقة اإلطفاء للموجودات غنر الملموسة اأعمار إاتاج

ضمنة مالنة. التغنرات في األعمار اإلاتاجنة المتوقعة أو النمط المتوقع إلست ال ستقبلنة المت ك المنافع اإلقتصادية الم

قديرات  في الت نرات  يتم معاملت ا كتغن سبا ، و هو منا ما  قة اإلطفاء، ك ترة أو طري نر ف في األصل يتم محاسبت ا اتغن

في  لدخل  نان ا في ا يتم إدراج ا  المحاسبنة. مصروف اإلطفاء على الموجودات غنر الملموسة ااألعمار المحدودة 

 المتمشي مع وظنفة الموجودات غنر الملموسة.فئة المصروف 
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 )تابع( غير الملموسةالمونجودات  4-01

  

فاض  ها إلاخ يتم إختبار حددة  نر م نة غ مار إاتاج سة اأع نر الملمو جودات غ لى  المو يا  أو ع ما فرد سنويا  إ مة  القن

نة للموجودات  مستوى وحدة التولند النقدي. إن مثل تلك الموجودات غنر الملموسة ال يتم إطفاؤها. األعمار اإلاتاج

في  غنر الملموسة اأعمار غنر محددة يتم مراجعت ا سنويا  لتحديد سواء أن تقننم األعمار غنر المحددة يستمر قائما . 

 ئما ، فإن التغننر في تقننم األعمار اإلاتاجنة من غنر محددة إلى محددة يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.حال لنس قا

 

صافي متحصالت   انن  كالفرق  س ا  يتم قنا موس  األرااح أو الخسائر الناشئة من إلغاء اإلعتراف ااألصل غنر المل

  ل حننما يتم إلغاء اإلعتراف ااألصل.اإلستبعاد والقنمة الدفترية لألصل ويتم إدراج ا في انان الدخ

 
 اإلطفاء 

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

 سنة 37الى  07 التراخيص
 سنوات 01 حقوق الطبع واإلختراع

 سنوات 7الى  2من  البرامج
 سنة 07 إللغاءلحقوق االستخدام غير القابلة 

 

             استثمارات عقارية 4-33
 
ية،   حتفظ ا ا لواالستثمارات العقار قارات م لى هي ع يرادات غرض الحصول ع جاراتإ نق  و إي ااح/ أو تحق  أر

عد  إلن ا، يتم قناس ا مبدئنا االتكلفة مضافا  رأسمالنة ناس االستثمارات  اإلدراجتكالنف المعاملة ، وا يتم ق بدئي،  الم

نر األرااحالعقارية االقنمة العادلة، ويتم إدراج  قاري  اتوالخسائر الناتجة عن التغ لة لالستثمار الع مة العاد في القن

 عن الفترة التي تنشأ فن ا.الدخل اقائمة 

 

يتم   قار احنث  ستخدام الع نر ا عادة عندما يتغ كات واآلالت والإ ضمن الممتل صننفه  لة ت ته العاد صبح قنم عدات، ت م

 . ةالالحق للمحاسبةالتصننف هي التكلفة  إعادةاتاريخ 
 

 المخزون 4-34
 
لوارد أوال  أي ما أقل وصافي القنمة القاالة للتحققأ لسعر التكلفةنم المخزون وفقا  نقتم تي  ، وتحدد التكلفة على أساس ا

صافنة  إنصادر أوال  وتتضمن المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكااه الحالننن،  القنمة ال

نة. قاالة للتحقق هي ال فة البنع عاة التكل عد مرا ألسعار التي يمكن عندها انع المخزون في سناق األعمال االعتنادية ا

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

 األدوات المالية 4-31
  

 االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

ضمنة   نة االخرى )مت فة االصول المال تدرج المجموعة مبدئنا القروض والذمم المدينة في تاريخ اشأت ا. وتدرج كا

نه  صبح ف االصول المصنفة االقنمة العادلة من خالل الراح أو الخسارة( مبدئنا اتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي ت

 . المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالنة 
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 )تابع( األدوات المالية (3
  

 )تابع( االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

 موجودات مالنة مشااه( في الحاالت التالنة: مجموعة من منجزء األصل المالي )أو ا اإلعتراف يتم إلغاء 

 
 .حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إات ت 

  اتحويل حقوق ا في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام ادفع التدفقات  المجموعةقامت

 "تمرير من خالل"، وإماالنقدية المستلمة االكامل دون تأخنر جوهري إلى طرف ثالث اموجب ترتنب 

 اتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات، أو المجموعةقد قامت  -

اتحويل كما لم تحتفظ جوهريا  اكافة المخاطر ومنافع ملكنة األصول، ولكن قامت اتحويل  المجموعةلم تقم  -

 الرقااة والسنطرة على األصول.

 
لىاتحويل حقوق ا في  قد قامت المجموعةتكون  حننما  من األصل أو  الحصول ع ية  تدفقات النقد نب  أارمتال ترت

خالل" من  قم تمرير  لم ت قم "، و لم ت ما  نة األصول، ك نافع ملك خاطر وم فة الم يا  اكا حتفظ جوهر لم ت ما  يل ك اتحو

في األصول.  المجموعةاألصول إلى مدى مشاركة  إدراج، يتم اتحويل الرقااة والسنطرة على األصول ستمرة  الم

تزامالمرتبطة. يتم قناس األصل المحول  اإللتزامات أيضا   جتدر المجموعةفي هذه الحالة، فإن  لى  واإلل مرتبط ع ال

شكل  ا ا. المجموعة قد إحتفظتأساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي  خذ  تي تأ ستمرة ال شاركة الم ناس الم يتم ق

قدار  ةالقنمة الدفترية األصلن اننقل األ نمةاالقضمان على الموجودات المحولة،  عوضلألصل والحد األقصى لم  ال

 .هسداد المجموعةطلب من تيمكن أن ي الذي

 

كون   شرط ان ي قط و ا مالي ف مة المركز ال صافي  قنم ا المعروضة اقائ نة ا تتم مقاصة األصول واإللتزامات المال

ل كون  بالغ وت سداد لدى المجموعة حق قااواي في مقاصة الم نع األصل و مة او ا صافي القن سداد ا في ال نة  دي ا الن

 اإللتزام في الوقت ذاته. 

 

 تصنف المجموعة األصول المالنة غنر المشتقة  وفقا لألاواع التالنة  : 
 

 أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 
 اإلعترافالموجودات المالنة والمطلواات المالنة المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعننن ا من قبل اإلدارة عند  

ندما  اإلدارةتعنن  يجوز أنالمبدئي.  لي ع ند االعتراف األو لراح أو الخسارة ع خالل ا فقط أداة االقنمة العادلة من 

 على حدة: كل أداةعلى أساس  التصننفيتم استنفاء المعاينر التالنة، ويتم تحديد 

 

ماان قناااس الموجااودات أو  التااي قااد تنشااأمتناسااقة الغناار  المعالجااةيلغااي أو يخفااف كثناارا ماان  إن التصااننف -

 األرااح أو الخسائر علن م على أساس مختلف.االمطلواات أو االعتراف 

 

اات ما - نة ومطلو من موجودات مال تدار الموجودات والمطلواات هي جزء من مجموعة  تي  ما، ال نة أو كلن  ل

 على أساس القنمة العادلة، وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتنجنة االستثمار. وأداؤها يتم تقننمه

 

ية  من األداة المالنة على واحد أو أكثرتحتوي  - تدفقات النقد جوهري ال شكل  عدل ا تي ت ضمننة، ال شتقات ال الم

 من قبل العقد. ةكون مطلواتخالف ذلك االتي من شأا ا 

 

نان المركز   في ا لراح أو الخسارة  خالل ا من  لة  مة العاد نة االقن اات المال نة والمطلو سجنل الموجودات المال يتم ت

عن الموجودات  جة  المالي االقنمة العادلة. يتم تسجنل التغنرات في القنمة العادلة في صافي الراح أو الخسارة النات

مة ال ئد والمطلواات المالنة االقن ستحق الفوا لراح أو الخسارة. ت خالل ا من  لة  قةعاد يرادات  المحق في إ بدة  أو المتك

ستخدام  لك اا توالي، وذ لى ال ئد، ع صروفات الفوا ئد أو م حنن  سعرالفوا في  لي،  ئدة الفع سجنلالفا يرادات  يتم ت إ

 الحق في الدفع. يتقرررااح في إيرادات التشغنل األخرى عندما األتوزيعات 
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 )تابع( االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

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

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

وتشتمل االصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون  .فعليطريقة العائد البرادات اإلي إدراجالقيمة مع 
 االوراق المالية.

 

 القروض والذمم المدينة 
 

والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط.  ذات دفعات ثابتة او محددةإن القروض والذمم المدينة هي أصول مالية 
ومثل تلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها اي تكاليف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد 
اإلدراج المبدئي ، تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها 

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

 

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

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

 

 األصول المالية المحتفظ بها للبيع
 

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

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

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

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

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

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

 
 االقتراضات

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

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

 
 ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى 
 

االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء  أصدرت عنها فواتير يتم ادراج 
 .المطفأةبالتكلفة ،  للمجموعة أم لم تصدر

 
 

  االدوات المالية المشتقة  (ج)
 

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

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

المتبقية لألداة  االستحقاقغير متداول إذا كانت فترة  التزامتعرض األداة المالية المشتقة كأصل غير متداول أو  
 شهرا . 03ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم يس من المشهرا  ول 03تزيد عن 

  

 محاسبة التحوط 
  

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

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

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

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

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

 . الدخلفي قائمة  البنود التي يتم تحويطها إدراج
 

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

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

 . الدخلفي حقوق الملكية يتم إدراجها فورا  في قائمة كانت مدرجة 
 
 

   ض البيعالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغر  4-32
محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها ك اإلستبعادتصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات 

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

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

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

 ال تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات حينما يتم تصنيفها كمحتفظة للبيع.
البيانات )ب( حول  7يتم اإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات المصنفة كمحتفظ بها للبيع في اإليضاح 

 المالية المرحلية الموحدة.
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 انخفاض قيمة األصول   4-35
 

 األصول غير المالية (أ)
 

إنتاج النقد أكبر من قيمته القابلة تدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة 
لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي قيمته المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما أكثر. ولتقدير 
القيمة عند االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية على قيمته الحالية باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة 

 وم والذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر األصل  المحددة.المخص
 

خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ بيان مركز مالي عن أي دالئل زيادة أو 
كان هناك تغير في التقدير نقصان الخسائر أو إذا لم تعد هناك خسائر. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا 

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

 خسائر انخفاض القيمة.
 

 المالية األصول (ب)
 

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

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

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

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

  
  التقاعدمنافع   4-31

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

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

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

 .عند تكبدها الدخلكمصروف بقائمة يتم إدراجها م، 0660لسنة  االجتماعيةالُعمانيين وفقا  لقانون التأمينات 
 

تدير المجموعة خطة مكافأة المنافع المحددة غير الممولة لجميع الموظفين الدائمين وفقا لسياسة المجموعة. يتم 
 الذي يتم إجراؤهالبيانات المالية لتغطية االلتزامات على أساس التقييم االكتواري الواردة في  تكوين المخصصات

 سنويا وفقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 كافة األرباح والخسائر األكتوارية يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر عند حدوثها. 

 

 االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع  4-34
دون احتمال بشكل واضح و كمصروف عندما تلتزم المجموعة يتم ادراجها االختياري للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن 

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

يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن  أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجهايتم بشكل طوعي 
 .هافيذلك بصفة موثوق ذين سيقبلوا بتقدير عدد ال
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 مخصصات ال    4-06
 
( ناتجة عن حدث استدالليةالمجموعة )قانونية أو  من قبليتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  

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

 االلتزام. هذاعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لتي توال
 
 الضريبة  4-01

مخصص لمصروف ضريبة الدخل يشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين 
 وفقا  للتشريعات الضريبية المعمول بها في سلطنة ُعمان.

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

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

 
تدرج ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة في حقوق 

 المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج في حقوق المساهمين.
 

جميع الفروق المؤقتة بين القيم تحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية ل
الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند إحتساب 
مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت 

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

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

  
 ء مجلس اإلدارة مكافأة أعضا 4-41

وتعديالته و  0636قانون الشركات التجارية لعام أحكام مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم 
وفقا  للقوانين  احتسابهابالنسبة للشركات التابعة، فيتم  .متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان

 ة.معنيال والتشريعات
 
 رباح  األتوزيعات  4-40

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

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

 
   برنامج الوالء  4-44

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

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

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

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

  .نقاطال
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   أتاوة  4-44

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

 
 قياس القيمه العادله  4-42

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

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

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

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

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

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

 .معاملة
 
ون إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد اليها بشأن تحديد القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلدراج المبدئي ، تك 

عادة سعر المعاملة ، و يقصد بذلك القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن 
القيمة العادلة المحددة عند االدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القيمة العادلة ال يعكسها بشكل دقيق 

أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب التقييم الذي يستند إلى  السعر المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل
معلومات مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل 

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

 .االحوال فلن يتم تأخير التقييم بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة
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     إدارة المخاطر المالية - 1

                                                                        

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

 
 عوامل المخاطر المالية 3- 1
 

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

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

 ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة. التنفيذية والتي
 

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

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

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

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

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

  االئتمانمخاطر 

 مخاطر السنولة 

 مخاطر السوق 
                                                                                              

  مخاطر اإلئتمان  (3)
هي خطر تعرض المجموعـة لخسائـر ماليـة فـي حالـة إخفـاق عميـل أو الطرف المقابل في أداة مالية من  ئتمانمخاطر اإل

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

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

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

 

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

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

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

 قيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها.ال فيالتجاريين اآلخرين 
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   )تابع(إدارة المخاطر المالية  - 4
 )تابع( عوامل المخاطر المالية 3- 1
 

 )تابع(الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 
:  3102ديسمبر  20) تقريبا % 38.63 وكيل تحصيل الديون إلى على اتالمستحقنسبة ت غلب، التقريرتاريخ  في

مليون لاير عماني إلى  01.7ضمان بنكي بمقدار  وكيل تحصيل الديونقدم  .المجموعةب ينمدينال( من إجمالي 33.73%
:  3102ديسمبر  20) % 38.37 تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبةالمجموعة. 

 . التقرير( من المبالغ المستحقة بتاريخ 22.20%
  
التجارية  بدة فيما يتعلق بالذمم تقديرها للخسائر المتكوالذي يمثل  في القيمة  لالنخفاض االمجموعة مخصص أنشأت

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

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

 
 االستثمارات 

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

 .63تفاصيل مخاطر اإلئتمان المتعلقة يتم إظهارها في اإليضاح 
 
 مخاطر السيولة (4)

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

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

 
، ايوم 01للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة  كافية  متوفرة لديها سيولة رص على وجود ح، فإن المجموعة توبالمثل

 كبيرالتأثير المحتمل للظروف القاهرة التي ال يمكن توقعها إلى حد وهذا ال يسجل متضمنة خدمة االلتزامات المالية، 
تفاصيل مخاطر السيولة المتعلقة يتم  .ائتمانيةمثل: الكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت 

 .62إظهارها في اإليضاح 
 

 
 مخاطر السوق (1)

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

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

 مخاطر العمالت األنجنبية

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

 العمالت بأنه ذو طبيعة طويلة األجل. 
 

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

 ة.مخاطر اإلقتراض بالعملة االجنبية هي غير محوط
 

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

ال توجد و . 0680 منذ عامظلت بدون تغيير  واللاير العمانيالر االمريكي إن اسعار الصرف بالنسبة الى الدو  األمريكي.
 تاالدارة تعتقد بان مخاطر العمال الدوالر األمريكي وبالتالي فإن  غيرأدوات مالية هامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية 

 .66المتعلقة في اإليضاح يتم إظهار التفاصيل  وااللتزامات ليست هامة.النقدية االخرى األجنبية على األصول 
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   إدارة المخاطر المالية )تابع( - 4
 
 )تابع( عوامل المخاطر المالية 3- 1
 

 مخاطر سعر الفائدة
 

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

تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية  ضمان تطبيق إستراتيجياتلالمخاطر المحددة، قابلية الفائدة و 
 .66يتم إظهار التفاصيل المتعلقة في اإليضاح . خالل دورة اسعار فائدة مختلفةمصاريف الفوائد من 

 
 مخاطر أسعار السوق األخرى

 
 الربح أو الخسارة من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من خاللاألسهم تنشأ مخاطر أسعار 

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

نظرا  ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إدارتها على أساس القيمة  الربح أو الخسارةعادلة من خالل استثمارات بالقيمة ال
 العادلة.

 

 إدارة رأس المال
 

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

  .الملكيةحقوق 
دارة العليا طريق رفع معدالت النمو عن ن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيإن اإلدارة على ثقة من قدرتها  وا 

بخالف ، رأس المال على المفروضة  ةخارجيالمتطلبات الى الالتابعة العمانية . ال تخضع الشركة أو شركتها ةذر حتكاليف 
 وتعديالته. 0636متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 

 

 تقدير القيمة العادلة 1-4
 

 ات استثمار

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

 
 األدوات المالية المشتقة

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

 العائد.
 

 المالية وااللتزامات  األصول

التفاصيل المتعلقة  .قائمة المركز الماليالواردة بالقيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية 
 .60بالقيمة العادلة يتم إظهارها في اإليضاح 

 
 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 2

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

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

 
بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات ألحداث مستقبلية  واألحكاميتم تقييم التقديرات 

   .في ضوء األوضاع الراهنةيعتقد أنها معقولة الحدوث 
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 )تابع( والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 2
 

 المدينة الذمم حسااات قنمة ااخفاض
يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل 
المبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفردية 

تحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاريخ االستحقاق غير الهامة، ولكنه مضى تاريخ اس
  وبناءا على معدالت االسترداد التاريخية .

مليون  006.767: 3102ديسمبر  20مليون لاير عماني ) 021.300 المدينةالتجارية ، بلغت قيمة الذمم التقريربتاريخ 
 66.371:  3102ديسمبر  20مليون لاير عماني ) 63.216ن المشكوك فيها لاير عماني(، وبلغت قيمة مخصص الديو 

مليون لاير عماني(، أي فروق بين المبالغ المحصلة فعليا  في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلها يتم إدراجها في 
 .الدخل الموحدةقائمة 

 
 المخزون قنمة ااخفاض

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

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

  المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقا  ألسعار البيع التاريخية.
 

مليون لاير عماني(  06.363:  3102ديسمبر  20مليون لاير عمانـي ) 02.680، بلغت قيمة المخزون التقريربتاريـخ 
مليون لاير عماني(،  2.610:  3102ديسمبر  20مليون لاير عماني ) 2.038وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

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

 
  الش رة قنمة ااخفاض

 .6مة الشهرة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح إلنخفاض قي
 
   للممتلكات والمعدات واالآلت هر اإلنتاجياعماأل

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

االستهالك  مصروفمما أدى إلى انخفاض في  المعداتالعمر اإلنتاجي لبعض  بتعديل المجموعة لقد قامتخالل الفترة، 
 .3106 ديسمبر 20المنتهية في  للسنةلاير عماني  مليون 3.6بمقدار 

 
 الضرائب

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

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

 ضريبية الخبرة لربوطعلى عوامل مختلفة، مثل  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 

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

 إستراتيجيات الخطة الضريبية المستقبلية.
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                                                      عمليات متوقفة -5

من أسهم التصويت بورلدكول المحدودة لالتصاالت  %31,07تمتلك ورلدكول المحدودة لالتصاالت نسبة  (أ
 النكا )شركة خاصة( والمسجلة بسريالنكا.

 

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

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

  المجموعة.
 

سلبية )األبراج واألعمال المدنية، المولدات، الخ( من العمليات ذات النطاق اليتم تصنيف البنية التحتية  (ب
من قبل إدارة الشركة  3106محتفظ بها للبيع بعد االلتزام في سبتمبر كتابعة الشركة للالعريض الالسلكية 

الذي يخضع  بيان المركز الماليي باكستان. في هذا بالنيابة، تم التوقيع على اتفاق الحق لتاريخ التابعة ف
شهادات عدم الممانعة وكذلك يخضع لفي جملة أمور،  لتقصي الحقائق والتأكد من صحة المعلومات المالية

في خفض كبير في  رتيباتسينتج عن هذه الت هأنباإلدارة ترى من المؤسسات المالية والموافقات الالزمة. 
 .للشركة التابعة التكاليف التشغيلية

  
 القيمة األقل بينإلى  لتخفيض مجموعة األصوللاير عماني  مليون 1.601 بمقدارخسائر انخفاض القيمة 

تكاليف( األخرى" )إيضاح ال/ ) اإليرادات" إدراجها ضمنالدفترية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع تم  اقيمته
ضمن (. تم تطبيق خسائر االنخفاض في القيمة لتخفيض القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات 23

 .األصول مجموعة
 

           التقارير القطاعية  - 1
 

: قطاعات  8 ة موضحة أدناه وفقا  لمعيار التقرير المالي الدوليالمعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموع
تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول  8 معيار التقرير المالي الدوليالتشغيل. يتطلب 

الموارد خصيص التشغيل لتالرئيسي عن قرارات مسؤول المكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب 
قطاعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد التقرير يوجد تغيير في تقارير  وتقييم أدائه. ال للقطاع

 الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع.
 

  المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها
 

 كاات المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئنسنن التالننن: 2132 ديسمبر 13كما في  

 

 الخط الثاات وأخرى
 

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

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

 
 الهاتف المتنقل

 

تشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقا  واآلجلة الدفع وتأجير المعدات والمبالغ الناشئة 
التصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة عن بيع معدات ا
  )الهاتف المتنقل(.
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         )تابع( التقارير القطاعية - 1

 النتائج واإليرادات القطاعية 

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

 

المنت نة في  للسنةكاات اتائج القطاعات . المبنعات انن القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة احتسابيتم 

 كما يلي:   2132 ديسمبر 13
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

 
 المجموع

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

     اإليرادات

 .260.44 (013) 413.412 032.146 مبنعات خارجنة
 - (.62.14) ..01.4 34.831 مبنعات انن القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 .260.44 (62.444) 403.321 423.816 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
 041.284 - 66.1.4 01..20 نتيجة القطاع

 (0.300)    التمويل تكالنف - صافي

 (181..)     أخرىتشغنلنة  غنر إيرادات

    _________ 

 042.341    الربح قبل الضريبة
 (01.081)    الضريبة

    _________ 

 0....00    ة سنربح ال

          

 
 

 كما يلي:  2131ديسمبر  13للسنة المنت نة في كاات اتائج القطاعات 
ال اتف الثاات  

 وأخاااااااااارى
 

 ال اتف المتنقل
تسوياااااااات 
 التوحنااااااااد

 
 المجموع

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

 232,833 (388) 237,288 338,733 مبنعات خارجنة
 - (82,313) 32,313 33,232 مبنعات انن القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 232,833 (82,283) 113,837 218,288 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
 323,233 - 33,227 11,233 نتيجة القطاع

 (3.281)    التمويل تكالنف - صافي

 7.233     غنر تشغنلنة أخرى إيرادات

    _________ 

 327,332    الربح قبل الضريبة
 (32,228)    الضريبة

    _________ 

 338,237    ة سنربح ال
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          )تابع(التقارير القطاعية  -8

 )تابع( القطاعيةالنتائج واإليرادات 

 :كما يلي  قائمة الراح أو الخسارةالمدرجة ا 2132ر ديسمب 13المنت نة في  للسنةكاات انود القطاع األخرى 
 
 

 

الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى

 

الهاتف 

 المتنقل

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 32.281 44.142 24.248 استهالك
    

 8.306 4.324 .4.13 إطفاء 
    
 

  كما يلي: قائمة الراح أو الخسارةالمدرجة ا 2131ديسمبر  13للسنة المنت نة في األخرى كاات انود القطاع 
    
ال اتف  

الثاات 

 ىروأخا

 المجموع ال اتف المتنقل

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

 

 73,818 13,823 13,382 است الك

    

 3,828 1,173 1,277  إطفاء
  

 كمافي ذلك التاريخ هي  ة المنت نةسنرأسمالنة للوالمصروفات ال  2132مبر ديس 13القطاع في  التزاماتو أصول

 ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 

 التوحيــــــــــــد

 

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

 642.032 (62.362) 202.411 1...12. أصول  

 482.014 (3.106.) 18..32 428.802 التزامات 

 021.618 - 83..86 60.441 رأسمالية مصروفات
  
 المنت نة في ذلك التاريخ هي كما للسنةوالمصروفات الرأسمالنة  2131 ديسمبر 13القطاع في  التزاماتو أصول 

 ي:يل
 
ال اتف الثاات  

 وأخاااااااااارى

 

 ال اتف المتنقل

تسويااااات 

 التوحند

 

 المجموع

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

 783.218 (22.318) 111.818 237.118 أصول  

 233.828 (38.182) 87.117 372.821 التزامات 

 83,223 - 13,211 81,223 رأسمالنة مصروفات

 

 غة التقرير الفرعياصي
 

لف األصول ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع  ي اعتمادا على المناطق الجغرافنة.يتم تقديم التقرير الفرع والتي ال تخت

 .لموقع العمنلعن الدخل وفقا 
 
 

 

     4102 ديسمبر 40في 

 

 

 سلطنة عمان

باكستان دولة 

ودولة 

 سريالنكا

 

تسويــــات 

 التوحيد

 

 

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

 .260.44 (013) 6.122 234.236 اإلنجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 642.032 (62.362) 36.140 621.143 أصول  

 021.618 - 2.161 348..02 رأسمالية مصروفات
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 2131ديسمبر  13في 

 

 

 سلطنة عمان

ااكستان دولة 

ودولة 

 سريالاكا

 

تسويااااات 

 التوحند

 

 

 المجموع

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

 232,833 (388) 32,321 281,312 اإلجمالنة القطاع ايراداتمجموع 

 783.218 (22.318) 33,833 713.877 أصول  

 83,223 - 2,188 88,131 مصروفات رأسمالنة

 

 الت والمعداتآلاالممتلكات و -3

 

القامة اشاطات ا  في الحكومة والتي تم الحصول علن ا من األراضي المستأجرة  قطع يعتبر مجلس اإلدارة أن )أ(

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

 .المؤجرة

 

 المرهونة كضماناألصول  )ب(    

 

 22.132ملنون لاير عمااي ) 22.213تم رهن ممتلكات وآالت ومعدات عائدة لشركة تااعة تبلغ قنمت ا الدفترية 

  قروض المجموعة.( لضمان 2131 ديسمبر 13 : ملنون لاير عمااي

 

( مضمواة اتسجنل األصول 23أاظر إيضاح طبقا لعقود التأجنر التمويلنة ) فإن التزام المجموعة، إلى ذلك إضافة

 13: ملنون لاير عمااي  2.182) ملنون لاير عمااي 3.312 الدفترية سم المؤجر والتي تبلغ قنمت اإجرة استأالم

  .(2131 ديسمبر
 



 ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

   
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 2132ديسمبر  13في كما  

 

12 

 آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و -3

 الحركة  في الممتلكات واآلالت والمعداتالموحدة 

 
 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
ومعدات  أثاث

 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 
 ومعدات الشبكه

  
 

 مباني

أرض 
بالملكية 

 الحـــــــــــــرة

 

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

 تكلفة       

 4102يناير  0 0,016 34,416 114,4.4 44,1.4 4,248 20,143 .08,..0,1
 إضافات - 8 413.. 23. 120 .024.10 021.618

 ت تحويال - 040.. 636..00 0.020 - (044.021) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (4.434) (4.434)

 )ب( ( 8تحويل إلى أصول متاحة للبنع )إيضاح  - - (6.466) - - - (6.466)

 تحويل من إستثمار عقاري  - 433 - - - - 433
 صافي فروق تحويل العملة األجنبنة 0 3 0.338 40 04 014 0.101

 ت استبعادا - (00) (4.4.0) (11) (03.) - (4.636)
 اعادة تصننف - - - (023) - - (023)
        

     4102 ديسمبر 40ى ف 0.011 33.616 .0.102.88 208..4 4.684 24..81 64..0.014
        

 استهالك       

   4102 يناير 0 - 46,464 66,1.4. 41,038 ..4,4 - 8.6,388

 للسنةالمحمل  - 2.012 83.031 4.841 23. - 32.281

 )ب( ( 8تحويل إلى أصول متاحة للبنع )إيضاح  - - (4.021) - - - (4.021)

 إاخفاض القنمة - - 03. - - - 03.

 صافي فروق تحويل العملة األجنبنة - 6 2.4 04 - - 234

 استبعادات - (00) (018) (12) (216) - (801)

 اعادة تصننف - - - (21) - - (21)
        

      4102 ديسمبر 40ى ف - 24.264 8.4.646 40.862 4.412 - 341.411

        

 في صافي القيمة الدفترية       

    4102 ديسمبر 40 0.011 .20..4 481.643 4.344 0.286 24..81 284.064

        



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 البيانات المالية ايضاحات حول 

 2132ديسمبر  13في  كما 

 

 

 18              آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و -3

 الحركة  في الممتلكات واآلالت والمعدات-الموحدة
 
 

 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       

 2131يناير  3 3,212 33,718 321,172 12,382 1,728 12,138 3,183,283
 إضافات - 21 3,323 813 327 82,283 83,223

 ت تحويال - 3,337 31,182 381 37 (73,123) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (2,738) (2,738)

 )د((33اقتناء شركه تااعه )ايضاح  - - - 33 - - 33
 اعادة تصننف (3) (2,238) 2,311 322 (7) 3,237 218

 صافي فروق تحويل العملة األجنبنة (8) (22) (2,277) (88) (11) (211) (2,832)
 ت استبعادا - (18) (88,381) (381) (223) - (83,233)
        

     2131 ديسمبر 13ى ف 3,338 72,138 312,281 11,381 1,223 23,317 3,188,338
        

 است الك       

   2131 يناير 3 - 18,172 312,233 23,887 2,331 - 373,112

 للسنةالمحمل  - 2,278 31,322 2,783 823 - 73,818

 اعادة تصننف - (2,238) 1,332 823 (7) - 218

 صافي فروق تحويل العملة األجنبنة - (21) (3,213) (13) 3 - (3,283)

 استبعادات - (12) (83,321) (322) (138) - (81,137)
        

      2131 ديسمبر 13ى ف - 18,182 888,381 23,373 2,288 - 388,733

        

 في صافي القنمة الدفترية       

    2131 ديسمبر 13 3,338 12,133 131,111 2,777 3,373 23,317 133,133

        
 

 
 
 
 
 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 البيانات المالية ايضاحات حول 

 2132ديسمبر  13في  كما 

 

 
 
 
 13              آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و -3

 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       

 4102يناير  0 .0,04 26.,30 18.,611 44,0.4 4,133 44,241 120,346
 اتإضاف - 8 2.681 441 141 046.146 022.042

 تحويالت - 004.. 018.461 0.4.1 - (004.6.4) -
 تحويالت ألصول أخرى - - - - - (4.131) (4.131)
  استبعادات - - (4.444) (31) (416) - (4.311)
        

     4102 ديسمبر 40ى ف .0.04 38.883 02..111 44.3.4 4.211 .4..8. 0.160.114
        

 استهالك       

 4102 يناير 0 - 43,6.2 44,288. 46,401 4,031 - 811,311

 سنةالمحمل لل - .2.13 84.046 4.421 241 - 86.110

 استبعادات - - (012) (36) (448) - (06.)
        

      4102 ديسمبر 40ى ف - 20.141 12.211. 41.260 4.434 - 881.034
        

 4102 ديسمبر 40في  صافي القيمة الدفترية .0.04 42.346 142..40 4.434 0.448 .4..8. 200.141
        

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 البيانات المالية ايضاحات حول 

 2132ديسمبر  13في  كما 

 

 17              آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و - 3

 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       

 2131يناير  3 3,323 38,837 838,813 11,882 1,327 23,311 328,833
 إضافات - 23 1,821 221 311 73,783 83,373

 تحويالت - 3,331 33,782 381 37 (33,722) -
 تحويالت ألصول أخرى - - - - - (2,738) (2,738)

 اعادة تصننف (3) (2,238) 1,327 832 (7) - 218
 استبعادات  - (18) (82,882) (313) (231) - (88,833)
        

     2131 ديسمبر 13ى ف 3,328 73,828 811,813 12,381 2,377 11,223 323,718
        

 است الك       

 2131 يناير 3 - 17,831 881,338 28,813 2,181 - 333,737

 سنةالمحمل لل - 2,222 83,128 2,233 232 - 33,232

 اعادة تصننف - (2,238) 1,323 832 (7) - 218

 استبعادات - (12) (83,731) (312) (287) - (82,723)
        

      2131 ديسمبر 13ى ف - 17,882 812,233 28,231 2,371 - 311,711

        

 2131 ديسمبر 13في  صافي القنمة الدفترية 3,328 11,332 238,121 1,321 817 11,223 123,118
        

 





                                  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

 

 المالية  البياناتحول  إيضاحات
 2132ديسمبر  13في  كما 

33 
 
 في شركات تابعة  استثمار – 6

          
 الشركة األم 

 (ُمعاد بيانها)  

 2131ديسمبر  13 4102ديسمبر  40 

 ألف ر ع  ألف ر ع  

   

 71.883  1...34  في شركة وورلد كول المحدودة  إستثمار

 7.721  3.321  إستثمار في أس م ممتازة قاالة للتحويل لدى شركة وورلد كول المحدودة

 111  811  إستثمار في شركة ُعمان للبنااات الرقمنة ش م م

 -  SAS   48إستثمار في ُعمااتل فراسا 

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

  60.14.  83.833 

 (21.881) (2.410.) مخصص إاخفاض قنمة إستثمارات )الرجاء الرجوع إلى فنما يلي(

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

 17.723  42..43  ديسمبر  13في 

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

 

( تجاوزت القنمة الدفترية في البنااات WTLالقنمة الدفترية لالستثمار في البنااات المالنة للشركة األم لالستثمار في شركة وورلد كول لالتصاالت )

 إعادة انان المالنة الموحدة لصافي موجودات الشركة التااعة اما في ذلك الش رة المرتبطة ا ا. ويعزى وجود هذا إلى السنوات السااقة واالتالي، يتم

 قة فنما يلي:معلومات المقاراة للفترة السااقة في هذه البنااات المالنة. يتم إظ ار التفاصنل المتعل

 

 اتنجة  لذلك فإن تأثنر المذكور أعاله هو كالتالي:

 2131ديسمبر  13 

 ُمعاد اناا ا التعديل كما تم اناا ا سااقا   

 ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  

    

 17.723  (22.371) 32.733  إاخفاض في إستثمار في شركة تااعة

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

 (2.381) (8.282) 3.133  إلتزام / )أصل( ضريبة مؤجلةإاخفاض في 

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

  181.238  (33.738) 171.233  إاخفاض في أرااح محتجزة 

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

 333.233  (1.187) 322.883  إاخفاض في راح قبل الضريبة للسنة 

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

    

 

 2132ديسمبر  13 

 ُمعاد اناا ا التعديل كما تم اناا ا سااقا   

 ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  

    

 11.887  (23.322) 82.373  إاخفاض في إستثمار في شركة تااعة

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

 (2.781) (2.733) 2.133  إاخفاض في إلتزام / )أصل( ضريبة مؤجلة

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

 137.273  (33.113) 111.331  إاخفاض في أرااح محتجزة 

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

 

 لنس هناك تأثنر من المذكور أعاله على البنااات المالنة الموحدة للمجموعة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

 المالية  البياناتحول  إيضاحات
 2132ديسمبر  13في  كما 

33 
 
 الشهرة - 1
 

  موحدة 
  ديسمبر 13  ديسمبر 40 
 4102    2131 
 ر.عألف  ر.ع ألف 
  

   
 38,123 02.431 يناير 3في 

 133 - حنازة شركة تااعة 
 (331) .48 اثر فروق تحويل العملة األجنبنة

   
 32,171 .02.34 ديسمبر 13في 

   

  

 اختبار انخفاض قيمة االستثمارات بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت  
 

من2132 مبرديس 13في كما  مة ، أجرت المجموعة تقننما للقنمة القاالة لالسترداد  ش رة  قن مة  أنوجدت وال القن

 .القاالة لالسترداد تزيد عن القنمة الدفترية

 

من تم تقننم القنمة القاالة  صاالتلالسترداد  حدودة لالت كول الم لد  شركة وور مادا ،االستثمار ا لى اعت ساب  ع إحت

مة  عفى االستخدام القن نة  بؤات المال لى التن مادا ع قدي اعت تدفق الن قدير ال ستخدم ت تي ت سنوات  نوال ترة خمس  ف

بعـــض المبــــادرات  التنبـــؤات الماليــــة تغطــــي .فااي الساانة (%33,8 -2131) %28.13  انساابة خصاامومعاادل ال
، التــي يتوقــع أن تحســن بشــكل جــوهري وورلــد كــول المحــدودة لالتصــاالت اإلســتراتيجية األخيــرة التــي تبنتهــا شــركة
قدي . وورلـد كـول المحـدودة لالتصـاالتاألداء المالي والمركز المـالي لشـركة  تدفق الن قدير ال تم ت منو ثر  ترة  ألك ف

قدير  يمثلالذي و في السنة  %2امعدل  الخمس سنوات ااستخدام معدل امو ثاات عدل متوسط ل ات مو األعمال  م ا

ستنادااحتساب القنمة  أن اإلدارةترى  .على المدى البعند مة  إ لى القن سبة  هو فى االستخدامإ سنة  االن عالي الحسا

لال أن كما. المال رأسإلى توقعات التدفق النقدي ولتكلفة  مال  إ فة  رأس ال في تكل نه  كان %27 ىزيادة  سننتج ع

سمبر  13في  عمااي ملنون لاير 3.8القنمة امبلغ  فيااخفاض  خسارة قاء  اإفتراض 2132دي نعا نرات جم  المتغ

 .ثااتة اآلخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

 

 المالية  البياناتحول  إيضاحات
 2132ديسمبر  13في  كما 

 
 21        غير الملموسةاألصول األخرى  01

  
 
 
 

 الموحدة

 
 
 
 

 تراخيص

حقوق 
ملكية 
فكرية 
وبراءة 
 اختراع

 
 
 

 برامج
 حاسب آلي

 
 

تكاليف 
حيازة 
 المشترك

 
حق 

إستخدام 
غير قابل 
 لإللغاء

 
 
 
 

 المجموع

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

       التكلفة
 21.,62 4,043 - .4.,03 6 84,681 4104يناير  0في 

 21.,4 - 080 4,466 - - اإلضافات خالل السنة
 (.44) - - (.44) - - اعادة تصننف

 2. - - 2. - - تعديالت
حويل صافى فروق ت

 العمالت األجنبنة
 
(.11) 

 
- 

 
(4) 

 
- 

 
(4.3) 

 
(6.1) 

       

 68,1.6 4,661 080 01,341 6 84,431  4104 ديسمبر 40في 
       

 68,1.6 4,661 080 01,341 6 84,431 4102يناير  0في 
 0.124 - - 0.124 - - اإلضافات خالل السنة

 414 - - 414 - - تحويالت
 (2) - - (2) - - تعديالت

 023 - - 023 - - اعادة تصننف
حويل صافى فروق ت

 العمالت األجنبنة
 

406 
 
- 

 
0 

 
- 

 
3. 

 
412 

       

 66.841 ..4.1 080 44.143 6 84.266  4102 ديسمبر 40في 
       

       اإلطفاء

 24,4.3 414 - 02,161 6 46,638 4104يناير  0في 

 8,804 011 080 4,016 - ..2,1 سنةالمحمل خالل ال

 (.44) - - (.44) - - اعادة تصننف

صافي فروق تحويل 

  األجنبنة العمالت
 

(0.6) 

 

(4) 

 

- 

 

- 

 

(44) 

 

(014) 
       

 24.,21 1.. 080 08,124 8 44,334    4104 ديسمبر 40في 
       

 24.,21 1.. 080 08,124 8 44,334 4102يناير  0في 

 .8.34 414 - 10..4 - 2.144 سنةالمحمل خالل ال

 21 - - 21 - - اعادة تصننف

صافي فروق تحويل 

  األجنبنة العمالت
 

.0 

 

0 

 

- 

 

- 

 

1 

 

80 
       

 8.463. 331 080 14..06 3 48.6.8    4102 ديسمبر 40في 
       

       صافي القيمة الدفترية

 44.4.4 .4.06 - 4.242 0 48.844    4102 ديسمبر 40في 
       

 13,833 2,123 - 1,333 2 11,237  2131ديسمبر  13في 
       

نون 1.137لفترة مبلغ ليتضمن  المحمل  سمبر 13لاير عمااي ) مل نون  1.138 -2131 دي مت رسملته لاير عمااي مل ( ت

 .السنةخالل 

جي أي لإل نكرهن ترخنص الشركة التااعة إلى ايتم  ضاح أي  ثة )إي لة الثال يل اآلج ش ادة التمو حدود، الوصي ل ستثمار الم

 ملنون لاير عمااي(. 8.8 -2131ديسمبر  13ملنون لاير عمااي ) 8.2(. القنمة الدفترية للتراخنص هي 23

 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

 المالية  البياناتحول  إيضاحات
 2132ديسمبر  13في  كما 

23 
 )تابع( غير الملموسةاألصول األخرى  01

 الشركة األم 
 

  

 

 تراخيص

 

 برامج

 حاسب آلي

 
 تكاليف
 حيازة

 المشترك

 

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

     التكلفة

 86,668 - .02,11 2,660. 4104 يناير 0في 

 (.44) - (.44) - اعادة تصننف

 26.,4 080 4,463 - السنةإضافات خالل 
     

 30,011 080 08,0.3 2,660.    4104 ديسمبر 40في 

  
 

 
 

  
 

 30,011 080 08,0.3 2,660. 4102 يناير 0في 

 0.144 - 0.144 - إضافات خالل السنة

 (2) - (2) - تعديالت
     

 34.003 080 .06.13 2.660.    4102 ديسمبر 40في 

  
 

 
 

  
 

     

     اإلطفاء

 43,4.1 - 28.,01 48,312 4104يناير  0في 

 (.44) - (.44) - اعادة تصننف

 604,. 080 4,014 4,281 السنة خاللالمحمل 

     

 24,646 080 14.,04 41,082    4104 ديسمبر 40في 
     

 24,646 080 14.,04 41,082 4102يناير  0في 

 630.. - 4.200 4.281 السنة خاللالمحمل 

     

 26.811 080 02.102 44.842    4102 ديسمبر 40في 
     

     صافي القيمة الدفترية

 42.206 - 4.080 40.4.3    4102 ديسمبر 40في 
     

 28,173 - 1,382 22,737  2131ديسمبر  13في 
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  في شركات شقيقة راستثما - 00

 

 : ات في الشركات الشقنقةستثماروالقنم الدفترية لالاالستحواذ الالحقة علي رااح األفي فنما يلي اصنب الشركة  (أ)

 

 الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 

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

 8,333 8.336 2,871 4.618 اإلفتتاحيالرصند 

ضاح د  شقنقه )إي شركه  فى  ستثمار  مة اال فاض قن ااخ

 أدااه(

 

- 

 

(372) 

 

- 

 

- 

 3,377 4.410 - - من النتائجحصة ال

 (31) (861) - - مستلمة أرااحتوزيعات 
     

 3,778 1.411 1,833 4.618 رصند اإلقفال 

     

 

 

صرية  ستثمارالقنمة العادلة التبلغ  (ب) ناف الب نة لألل شركة الُعماا شركة األم اال سقط ، المع .م.ع.شال سوق م درجة ا

نة  ااااي 32.112.138 لألوراق المال ااال ُعم سمبر  13) ري مااي( 3.331.382:  2131دي مع  لاير ُع اة   مقار

 .لاير عمااي( 1.228.833 -2131ديسمبر  13لاير عمااي ) 1.228.833تكلفة قدرها 

 

 النتائج المالنة للشركات الشقنقة األساسنة كما يلي:ملخص  (ج)

 
 
 

 
 أصول 

 
 التزامات

 
 إيرادات

 أرباح/
 ةنسب سائر(خ)

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

          4102 ديسمبر 40ى ف

      الشركة الُعماانة لأللناف البصرية 

 21,18 3.634 44.402 04.142 40.414 ش.م.ع.ع

 .2 086 4.202 .23 4.161 خط المعلومات ش.م.م

      
      

 

          4104 ديسمبر 40ى ف

      الشركة الُعماانة لأللناف البصرية 

 21,33 2,212 27,183 38,281 11,273 ش.م.ع.ع

 28 221 2,337 818 3,388 خط المعلومات ش.م.م

      

 

الشركة من اس م  %311للمعلومات ش م م على اسبة  عمان للبنااات الرقمنةحاز مساهمو شركة ، 2131أكتوار  8في  )د(

االعتراف  االقنمة الدفترية لالستثمار االشركة  إلغاءالعماانة للتجارة االلكتروانة ش م م ادون مقاال. واعد الحنازة ، تم  

 الشقنقة. 
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 المالية األخرى األصول - 04

 

 الموحدة 

 غير المتداولة المتداولة 

 4102 2131 4102 2131 

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

    الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

     

     مالنة مصنفة االقنمة العادلة من خالل  أصول

 33,233 48.481 - 733 )أ( الراح أو الخسارة

 - - 38,331 03.363 )ب( ات المحتفظ ا ا للمتاجرةستثماراال

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالتكلفة 

 881 0.131 - - صندوق استثمار مشترك )ج(

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالقيمة العادلة 

 223 412 118 460 استثمارات مدرجة

     

     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 38,733 08.310 - - سندات )د(

     

     بالتكلفة األنجلودائع طويلة 

 1 2 73 - ودائع لدى مؤسسات مالنة

 - - 283 438 )ها( ضمانودائع 

 3,111 - 33,788 30.114 ودائع ثااتة االبنوك )و(

 288 403 2 - أخرى

     األنجلطويلة ذمم مدينة 

 311 .20 - - ذمم تجارية مدينة

     

     قروض محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 22 02 328 020 قروض وسلفنات للموظفنن )ز(

     

 11.468 88,321 2..63. 21,312 
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 )تابع( المالية األخرى األصول - 04

 
 الشركة األم 
 غير المتداولة المتداولة 
 4102 2131 4102 2131 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

    الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الااراح أو مالنااة مصاانفة االقنمااة العادلااة ماان خااالل  أصااول
 )أ(الخسارة

 
311 

 
- 

 
48.481 

 
33,233 

 - - 38,331 03.363 )ب( ات المحتفظ ا ا للمتاجرةستثماراال
     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  بالتكلفة
 881 0.131 - - )ج(وأس م غنر مدرجه صندوق استثمار مشترك 

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  بالقيمة العادلة
 223 412 - - استثمارات مدرجة

     
     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 38,733 08.310 - - سندات )د(
     

     بالتكلفة األنجلودائع طويلة 
 3,111 - 33,282 30.114 (وودائع ثااتة االبنوك )

     
 61..66 82,337 2..44. 13,382 
     

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

 الشركة األم والموحدة 

القنمة الدفترية   
 فيكما 
ديسمبر  13

2131 

 
إضافات 
 ةسنخالل ال

 /األرباح
)الخسائر( 
المدرنجه 

قائمة الربح ب
 أو الخسارة

القيمة الدفترية 
 فيكما 
ديسمبر  40

4102 

 ر.عألف  ر.عألف  ع.ألف ر ألف ر.ع 
     مدرنجةغير 
 3.103 3.383 3.312 2.127 اس م 

 0.816 28 3.371 - أدوات مالنة ادخل ثاات 
 04.613 (3.137) 2.332 31.312 مشتركة استثمار قيداصن

     
 32.283 8.233 337 44.244 

     مدرنجةال أدوات الملكية

 4.843 218 3.183 3.821 المدرجة اإلستثمارات أس م في اإلستثمار
 33.233 3.388 3.178 43.1.1 
     

 
 ات محتفظ بها للمتانجرة استثمار (ب)

سوقستثمارتمثل اال  في ال لة  نة المتداو تاجرة األوراق المال حتفظ ا ا للم هذه اال .ات الم ننم  قا  ستثماريتم تق ات وف

 .التقريرلسعر التداول اتاريخ 

 

 ات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة استثمار )ج(

شتركات في ستثمارات المتاحة للبنع االستثمارتمثل اال ستثمار م نة وادوات صندوق ا ت ، مدرجة غنر ملك  درجو

 .القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة ناقص إنخفاض ات االتكلفةستثماراال هذه
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 )تابع( المالية األخرى األصول - 04

 ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال )د(

 

 في السندات كما هو مبنن فنما يلي: اإلستثمارالمحتفظ ا ا لالستحقاق تمثل  اتستثماراال 
 الشركة األم والموحدة 

 اإلستحقاق معدل الفائدة الفعلي 2131 4102 
  )سنة(  )سنويا( ,عألف ر ر.عألف  

 غير متداولة ومدرنجة
 

    

 4108 %8 8,773 330..  سندات
 4103 %8,8 3221 0.241 سندات ثااوية

     غير متداولة وغير مدرنجة
 4106 %3.3.. 8 ,111 111.. سندات ثااوية 

 4106 %8 3,111 0.111 اسالمنة صكوك
 4108 %2,8 311 811 سندات مالنة ثااوية
 4.101 %2 - 0.111 أوراق مالنة ثااوية
 4103 %3,8 2,111 4.111 أوراق مالنة ثااوية

      
 08.310 38,733   
  

 

 

 

  

  ضمانودائع  )هـ(

 .مختلفة ات مستنديةاعتمادو ضمانخطااات البنوك مقاال  الودائع لدى الضمان علىمل ودائع تتش 
  
 الودائع الثابتة  )و(

هذه  .الثااتة االبنوك التجارية الودائع إيداعيتم   لى  ئدة ع مرجح للفا ئعويبلغ المتوسط ال سنة ) %1 الودا  %1في ال

 .(2131عام 
 
 الموظفينإلى القروض والسلفيات  )ز(

ادونالموظفنن دون اخذ ضمااات إلى تمنح القروض والسلفنات   سلفنات  و ضمن ال ئد وتت لى فوا  اإلدارةموظفي إ

 .(عماايلاير  ملنون 1.138:  2131)عام  عماايلاير  ملنون 1.123 لشركات التااعة امبلغإحدى االعلنا ا
 
 مخزون   - 04

 الموحدة األم الشركة 
 4102 2131 4102 2131 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 31,382 00.411 8,328 6.141 مخزون وقطع غنار
 1,288 4.018 1,278 4.063 اطاقات مدفوعة األجر مسبقا  

     وأج زة هاتف اقال
     
 00.008 33,321 04.268 32,222 

 (1,213) (4.046) (1,331) (4.184) مخصص تقادم المخزون
     
     
 6.0.2 8,711 01.4.6 31,813 
     

     

 حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:         
     

 1,332 4.218 1,332 4.011 اإلفتتاحيالرصند 
 131 203 117 203  السنة  حمل خاللمال

 - (.3) - (.8) (2السنة )ايضاح المفرج عنه خالل 
 (882) (61.) (813) (61.) المشطوب خالل السنة

 - (23) - - خالل السنة تحويالت
 (32) 3 - - صافي فروق تحويل العملة االجنبنة

     
 1,213 4.046 1,331 4.184 رصند اإلقفال
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       خرىاألمدينة ال  ذممالمدينة والالتجارية ذمم ال - 02
 

 الموحدة الشركة األم 
 4102 2131 4102 2131 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
     

 82.812 84.1.4 21,738 60..0. مبالغ مستحقة من عمالء
     مبالغ مستحقة من شركة 

 13,838 43.083 13,838 43.083 ش.م.ع.عُعمان لالستثمارات والتمويل 
 23,877 41.263 23,877 41.263 مبالغ مستحقة من مشغلنن آخرين

 3.333 0.1.1 331 0.1.1 ذمم مدينة أخرى 
     

 001.412 312,771 041.388 332.828 

 (23,281) (23.412) (21,133) (21.218) مخصص ااخفاض قنمة ذمم مدينة

 36.666 83,217 64.284 38.238 

 3,832 .31.. 2,131 4.0.8 مبالغ مدفوعة  مقدما  

     

 60.122 33,271 61.4.3 73.813 

     

 
 .(2) )ب( 22 ااإليضاحالحركة في مخصص ااخفاض قنمة الذمم المدينة مبننة 

 
         رأس المال وتوزيعات األرباح - .0

 
: 2131ديسمبر  13س ام عاادي ) 781,111,111  علىرأس المال المصرح اه والمصدر  شتملي

لاير عمااي( مدفوعة  1,311:  2131ديسمبر  13لاير ُعمااي ) 1,311( قنمة كل من ا 781,111,111
م. 2118يناير  38اتاريخ  1/2118االكامل. ووفقا  للقرار الوزاري الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 

اي. االنسبة إلى مساهمى الشركة لاير ُعما 1,311خفضت القنمة االسمنة لكل س م من لاير ُعمااي واحد إلى 
 من أس م الشركة األم في تاريخ التقرير كما يلي: %31 ال تقل عن األم الذين يملكون اسبة

 
2131  4102    

  عدد األسهم المملوكة % عدد األس م المملوكة %
     

 حكومة سلطنة ُعمان 11.111..464 0. 828 ,111, 111 71
مارس  22، وافق المساهمون في اجتماع الجمعنة العامة السنوية الذي عقد اتاريخ  2131االنسبة الى العام 

لاير عمااي للس م  1,178لاير عمااي للس م الواحد ) 1,178امبلغ  ا ائنه على توزيعات أرااح اقدية 2132
 (.2132ملنون لاير عمااي عام  83.28ملنون لاير عمااي ) 83,28(  قنمت ا  2132عام 

 
لاير عمااي  1.121لاير عمااي للس م الواحد ) 1.121دفع توزيع أرااح اقدية مرحلنة اواقع  السنةتم خالل 

 (.2131ملنون لاير عمااي عام  11ملنون لاير عمااي ) 11( قنمت ا 2131للس م الواحد عام 
 

 ا من خالل طرح من اس م %33، اعلنت الحكومة عن رغبت ا في انع ما اسبته 2131سبتمبر  37في تاريخ 
من األس م والمخصصة للمؤسسات والمستثمرين المؤهلنن ذوي  ٪3.8، تم انع 2132 ديسمبر 13كما في عام. 

 .إلى مستثمري التجزئة ٪3.8المالءة المالنة العالنة. تم االات اء من تخصنص ما تبقى من 
 

لاير عمااي  1,178س م الواحد )لاير عمااي لل 1,178اوصى أعضاء مجلس اإلدارة اتوزيعات ارااح امبلغ 
  .السنوية العامةالجمعنة إجتماع ويتوقف صرف ا على موافقة المساهمنن ا(   2131للس م عام 

 

 القانوني حتياطياال - 08

 

لحساب هذا  من أرااح السنة %31نويا  ، تُجنب سم وتعديالته3372لسنة وفقا  لقااون الشركات التجارية الُعمااي 

هذا .  المعني المدفوع الخاص االكنانثلث رأس مال  يساوي على األقلرصنده المتراكم صبح حتى ي االحتناطي

 .غنر قاال للتوزيع االحتناطي
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 ختيارياال حتياطياال - 03

 

إلى ا السنوية أرااح  من صافي %31 األم ، تحول الشركة8/2111ت/33وفقا  لقرار مجلس اإلدارة رقم 

وحنث جاوز الخاص االكنان المعني  المدفوع اصف رأس ماليساوي قاال للتوزيع حتى  اختناري احتناطي

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

 

 مساهمة رأسمالية   -06

 

صاالت، أصدرت هنئة تنظنم م2112فبراير  33في  خدمات  االت عة ل صاالتتراخنص للمجمو قال  ات ال اتف الن

 سنة على التوالي. 28و  38لمدة و اايلاير عم 211,111لاير عمااي و  811,111قدرها  والثاات اتكلفة

 

شاريةعننت المجموعة مؤسسة  في  است ما  تراخنص ك لة لل مة العاد يد القن ستقلة لتحد ير 33م تي 2112فبرا ، وال

 .ملنون لاير عمااي تقريبا   22,883 مبلغ  والنقال حددت القنمة العادلة لتراخنص ال اتف الثاات

 

توح ية تم التقننم اناء على قنمة السوق المف نة  التقدير ها الحال قا  لبنود تراخنص وف لىلل سنطبق ع كان  ما  ركة ش ك

مة  .جديدة تحصل على التراخنص تراخنص وقن مة ال انن قن السبب وراء تبني فرضنة "شركة جديدة" هو التفرقة 

مة  و اناء علنه ،التي تملك ا المجموعةاألخرى غنر الملموسة  األصول ست "قن االتراخنص لن قة  فإن القنمة الملح

 .لك ا المجموعةتغنر الملموسة التي تم لألصولال تعكس القنمة الكاملة خاصة" االمجموعة عن التراخنص و

            

لة االتصاالتهنئة تنظنم إلى تمثل الزيادة في تقننم تراخنص المجموعة على المبالغ المدفوعة  مة العاد ، أرااح القن

قدرها  لة  22,383و نر قاا سمالنة غ ساهمة رأ نة كم قوق الملك ضمن ح تم إدراج ا  تي  مااي وال نون لاير ع مل

  .وزيعللت

 

  األنجنبيةتحويل العمالت  احتياطي - 01

 

من عملة التشغنل  عند توحند القوائم المالنةلتزامات إلوا األصولروق سعر الصرف المتعلقة اتحويل ف تسجنليتم 

 األجنبنة.تحويل العمالت  احتناطيفي  ةمباشرإلى الريال العمااي ة للمجموعة تااعال األجنبنةللشركة 

 

 احتياطي القيمة العادلة  -41

  

نعاألصول ينشأ احتناطي القنمة العادلة من إعادة  تقننم  حة للب نة المتا نع . المال يتم ا ندما  عاد  لاألصوع مالي الم ال

مة  ااخفاضعند . في انان الدخل الذي قد تم انعه االفعل األصلاالحتناطي المتعلق اذلك  جزء إدراجيتم تقننمه،  قن

 .الدخل في اناناالحتناطي المتعلق اذلك االصل  المعاد تقننمه، يتم ادراج جزءاالصل المالي 
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  قتراضاتاإل - 40
 المتداولة    

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

----------------------------- 
 2131 4102 2131 4102 سنة اإلستحقاق اإلسمية الفائدةمعدل  العملة  الموحدة

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف      
        المطفأةبالتكلفة  –مضمونة 

 3.282 8.218 78 0.1.1 4141-4103 أش ر 1 لاير عمااى قرض انكى
 %2لنبور+  

 سنويأ( %8 إلى2.78 )مستوى
     

 3.338 - - 448 .410 سنويا   %8 لاير عمااي قرض انكى
 - - 281 -  سنويا   %3 لاير عمااي قرض انكي

      أش ر 1 أمريكيدوالر   طويل األجلقرض 
 33.712 6.124 3.387 4.212 )أ( إيضاح 4106 %2,38نبور+ل  

 - 43 - 080 4108 سنويا   %1ش ر واحد كنبور +  روانة ااكستاانة طويل األجلقرض 
 8.821 231.. - - (بإيضاح ) سنويا   %37.21 أمريكيدوالر  أس م ممتازة قاالة للتحويل

      أش ر 3 روانة ااكستاانة 1-ألجلتمويل  اتش اد
 2.133 - 2.118 8.061 .410 %3,31نبور +ك  
      أش ر  1 روانة ااكستاانة  قصنرة األجلض وقر
 - - 1.321 4.614 - سنويا %8إلى  %3.8+كنبور  

      أش ر 1 لاير عمااى سحب على المكشوف
 % 8)مستوى  %2لنبور+  

 سنويا(
- 4.6 28 - - 

 - - 333 - - سنويا   %3.8 لاير عمااى سحب على المكشوف
       %2.8أش ر كنبور +  3 ااكستاانة روانة تمويلي إيجار اتالتزام

 3 00 383 2 - سنويا    
 131 423 81 41 - سنويا   %32.338 لاير عمااى تمويلي إيجار اتالتزام
        

     02.41. 331.7 40.404 312.23 
 

 

 23                                                                                 المالية البياناتحول  إيضاحات



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

 2132ديسمبر  13في  كما
 

 ) تابع ( قتراضاتاإل - 40
 
 قرض طويل االنجل )أ(

االوفشور المحدودة، البحرين والمنظم الرئيسي كونـه بنـك عسـكري قامت شركة تابعة في باكستان بتوقيع قرض مشترك بالعملة األجنبية على شكل تسهيل مع بنك عسكري المحدود، الوحدة المصرفية   
سـنويا تسـتحق الـدفع علـى  %0,3سـنويا ، ورسـوم الرصـد بنسـبة  %0,37مليون دوالر أمريكي. يتم إحتساب الفائدة على متوسط معدل فائدة ليبور لفترة ثالثـة شـهور باإلضـافة إلـى  27المحدود بمبلغ 

مانة تجاريـة مـن ر اعتمـاد مسـتندي تحـت الطلـب عنـد اول طلـب غيـر مشـروط وغيـر قابـل لاللغـاء مـن قبـل البنـك الـوطني العمـاني لصـالح بنـك عسـكري المحـدود مقابـل ضـالمبلغ المتبقى. قد تم إصـدا
يونيــو  0بتــاريخ ربــع ســنوي متســاوي مــع فتــرة ســنتين ســماح تبــدأ  طقســ 31فــي  هــذا القــرض فــي البدايــة، يــتم إعــادة دفــعالشــركة األم. وســتبقى هــذه الترتيبــات فعالــة إلــى أن يــتم ســداد جميــع التســهيالت. 

   .3106يونيو  0بتاريخ قسط ربع سنوي تبدأ  00على  اآلن يسددو قد تم إعادة جدولة هذا القرض من قبل البنك العسكري المحدود . ل3102
 أسهم ممتازة قابلة للتحويل (ب) 

 011 قـدرها سـميةإقيمـة  لـديهاسـهم ممتـازة"( أ"، أو "أسـهم ممتـازة قابلـة للتحويـلممتـازة قابلـة للتحويـل )" تراكميـة وأسـهم التصـويت، ااألجنبيـة بالـدوالر األمريكـي، ال يحـق لهـ ةالعملـب األسهم تمتهذه إن 
مـن قبـل الشـركة  مـن األسـهم الصـادرةعلى التوالي  أمريكي مليون دوالر 07و  أمريكي رمليون دوال 31 بمقدارمحدود )المستثمر( ال، تحتفظ عمانتل )الشركة األم( وبنك حبيب سهملكل  أمريكي دوالر

 التابعة في باكستان.
. فــي الــذكرى الســنوية الخامســةولكــن فــي موعــد ال يتجــاوز الــذكرى الســنوية  اإلصــدارمــن تــاريخ  األولــى الســنوية فــي أي وقــت بعــد الــذكرى حامــل الســهمممارســة مــن قبــل لل قابــل خيــار التحويــل هــوإن 

أمريكـي مليـون دوالر  0فـي مضـاعفات مـن  أو جزئيـا   تحويـل األسـهم الممتـازة القابلـة للتحويـل كليـا   سـيتملتصـويت. قابلـة لإلـى أسـهم عاديـة  ، سيتم تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل إلزاميا  الخامسة
 .السنوية من الذكرى منتهيةخصم إضافي عن كل سنة ك ٪01على سعر السهم بعد الذكرى السنوية األولى، وبالتالي زيادة بنسبة  ٪01 قدره خصم بواقع يةالتحويل المحدد في االتفاق بمعدل

 
 ما أعلى.تابعة للمساهمين العاديين أيهالشركة ال معلنة منأرباح توزيعات أو  سنويا   ٪7.6ي سيتم احتساب بمعدل تنقدية الغير أرباح توزيعات  لحاملي األسهميحق 

 
كمـة متراأربـاح  توزيعـات للتحويـل بمبلـغ المشـاركة جنبـا إلـى جنـب مـع أي الممتـازة القابلـة هحيـث يمكـن للمسـتثمر بيـع أسـهم الـدوالر األمريكـيقد وفرت عمانتل )الشركة األم( خيار البيـع للمسـتثمر فـي ل
السـنوية ألسـهم الممتـازة القابلـة للتحويـل حتـى الـذكرى ل الثالثـةمليـون دوالر أمريكـي مـن الـذكرى السـنوية  0فـي مضـاعفات مـن  أو جزئيـا   ( لعمانتل. يمكن ممارسة خيـار البيـع كليـا  البيعمستحقة )سعر و 

 األسهم الممتازة القابلة للتحويل. فترةاألسهم الممتازة القابلة للتحويل في أي وقت خالل  يةكما هو محدد في اتفاق البدء بمرحلة التنفيذأو عند  الخامسة
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  مؤنجلةال ضريبةالتزام ال - 44
 

       الموحدة
 االبنود التالنة: تتعلق قائمة الراح أو الخسارةا)المستردة(  والضريبة المؤجلة المحملة/ هالمؤجل هالضريب/ )اصل( لتزاما صافي 

 
 

 
 
  يناير 0

4102 

لة/ محم
)مستردة( 

بيان على 
 الدخل

 
 فروق 
العملة 
 األنجنبية

 
40 
 ديسمبر 

4102 

 
 
  يناير 3

2131 

محملة/ 
)مستردة( 

انان  على
 الدخل

 
 

فروق العملة 
 األجنبنة

 
 

 ديسمبر 13
2131 

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

 (3,238) 331 (327) (8,312) (414..) (.2) 0.480 (8.206) مخصص ااخفاض قنمة ذمم مدينة 

 (311) 3 83 (338) (.04) (0) (0) (044) مخصص تقادم مخزون 

 333 (22) (33) 373 8.0 08 01 808 مخصص مساهمة رأس المال

 (221) 27 81 (827) (284) (01) (44) (241) التزام منافع التقاعد
 - - - - 8.1 - 8.1 - أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات 

طفاء  38.213 (313) (3.283) 21.331 01.481 411 346 06.440 استهالك وا 
         
 00.638 4.84. 481 02.330 32,331 (2,288) (733) 33.873 

         الخسائر الضريبية 

 (21.313) 3.283 (1,138) (38,127) (42.463) (240) (4.623) (41.011) غير المستخدمة  واالستردادات

 ______ ______ _______ ______ ______ ______ _______ ______ 

 (6.444) (0.404) (030) (1.808) (1,132) (8,383) 287 (8,211) 

 :كما يليالمركز المالي  انانيتم عرض األرصدة الضريبنة المؤجلة في 

 4102 2131 
 ع.رألف  ع.رألف  

 3,112 60..04 (3) اشركة تااعة في ااكستان متعلق همؤجله ضريبأصل 

 (3,133) (.4.18)  إلتزام ضريبه مؤجله متعلق االشركة األم

 1.808 8,211 

 

 ستخدام الضرائب المؤجلة.إل راح خاضع للضريبة كافييتوفر لشركة التااعة، من المحتمل أن خطة العمل المعتمدة ل اناءا  على (0)
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 )تابع(  مؤنجلةال ضريبةالتزام ال   -  44
 

 الشركة األم
 
 
 
 يناير  0

4102 

لة/ محم
)مستردة( 

بيان على 
 الدخل

 
 
 
  ديسمبر 40

4102 

 
 
 
 يناير  3

2131 

محملة/ 
)مستردة( 

انان على 
 الدخل 

 
 
 

 ديسمبر 13
2131 

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

 (2,133) 33 (2,238) (4.611) 11..0 (2.411) قنمة ذمم مدينة ااخفاضمخصص 
 (82) 31 (332) (43) 43 (2.) مخصص تقادم مخزون 

 - - - 8.1 8.1 - أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات
شركة  في  ستثمار  مة إ فاض قن إاخ

 (8تااعة )إيضاح 
(..4.4) (0.48.) (8..03) (2.733) (233) (8.282) 

 8.882 (333) 3.821 024.. (201) 4....  وإطفاء است الك
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 (2.0.4) 810 (4...4) (2.781) (3.171) (2.381) 

 

 منافع التقاعد التزام   -  44
 

 :منافع التقاعد كما يلي التزامالحركة في  

 الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

 8,138 830..   1,383 2.202 يناير 3في 
 332 128 333 844 ( 12لسنة )إيضاح لالمحمل 

 (323) (0.243) (383) (0.160) السنة فوعات خالل المد
 23 - - - حنازة شركة تااعة 

 - (84) - - محول إلى ذمم دائنة أخرى
 (3) 61 - - اكتوارية عن خطة المنافع المحددةاثبات ايرادات 

 (81) 44 - - األجنبنةفروق تحويل العملة 
     
 4.188 2,232 ..421 8,373 
     

 غير متداولة –أخرى  التزامات   -  42
 2,338 01..2 (أدااه إيضاح) - األجلذمم دائنة طويلة 

 388 042 األجلودائع طويلة 
   

 2.8.4 2,271 
   

 طويلة االنجل ذمم دائنه
 2,337 - مستحق الدفع إلى هنئة إتصاالت ااكستان

 3,323 01..2 الموردين
   
 2..01 2,338 
   

 مستحق الدفع إلى هيئة إتصاالت باكستان

المستحقة الدفع إلى  USF( لا APCإلى هنئة إتصاالت ااكستان رسوم ترويج الوصول ادون فوائد ) لمستحقاتتمثل ا

 سنويا. %33هنئة إتصاالت ااكستان. تم خصم األقساط  اإستخدام معدل الفائدة الفعلي انسبة 

 الموردين

 المبالغ المستحقة للموردين غنر مضمواة وادون فوائد.  
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 دائنة أخرى ذممدائنة و تجارية ذمم - .4
 الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

 22.272 44.8.2 3,273 01.2.2 ذمم  تجارية دائنة 

 8,822 8.826 8,822 8.826 آخرين اتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم

 38,723 ....44 38,282 44.4.6 مستحقة الدفعضمان مبالغ 

 1,722 4.620 - - (أدااهأ  إيضاح)مستحقة الدفع  رسوم ترخنص 

 18,288 6.262. 18,318 4.210. مستحقات

 38.223 42.264 32,372 .42.03 مؤجلةإيرادات 

 7,238 .04.18 7,238 .04.18 سبقة الدفعمفواتنر 

 323 381 - - فوائد مستحقة

 3.813 01.138 3,323 0.688 أخرىذمم دائنة 
     

 044.383 31,121 082.48. 333.111 
     

 رسوم ترخيص مستحقة الدفع (أ)

الدائرة ترخنص رسوم عن  ال نئة الباكستاانة لإلتصاالت مستحقة الدفع من قبل شركة تااعة إلىتمثل رسوم الترخنص 

 المحلنة الالسلكنة. 

 

 أتاوة مستحقة الدفع    - 48

 

مرخص قبل والمعتمد من قل متن( من ترخنصي ال اتف الثاات وال3)2وفقا  للمادة رقم  لى ال صاالت فع ظنم االت ئة تن هن

لراط إيرادات من إجمالي  %7 قدرهاأتاوة تنظنم االتصاالت دفع ل نئة له أن ي ومصاريف الترخنص عدا انع معدات ا

 .الراط البنني

 

 للسهم الواحد  األصول قيمة صافي  - 43
 
صافي  احتسابتم  شركة  األصولقنمة  ساهمي ال سواة لم حد المن س م الوا صافي  األم لل سمة  تاريخ  األصول اق في 

 القائمة كما يلي:س م على عدد األ التقرير
 
     
 الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 
     
     
 811,231 31.082. 822.233 33.484. المنسواة   األصول افي ص

     (ألف ر.ع) الشركة األم لمالكي
     

 781,111 3.1,111 781,111 3.1,111 ف(القائمة )أالس م عدد األ
     
     

 1,733 1,381 1.723 1.331 الواحدللس م األصول قنمة صافي 
     )ر.ع(الواحد 
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 البيع بالجملةإيرادات  -46

 الموحدة الشركة األم 
 4102 2131 4102 2131 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

 11.173 41.133 28,133 42.112 ادارة خارجنة )إيضاح أ(ايراد 

 37,782 08.140 37,723 08.116 ايراد الراط البنني )إيضاح ب(

 22,317 .42.14 22,317 .42.14 مبنعات القدرة االاتاجنه 

 3,128 04.611 3,128 04.611 اخرى 
     

 31.328 72,878 62.624 82,318 
     

 .على شبكة المجموعة نن اآلخرينالمشغلمرور إا اء الناتج من  تتمثل ايرادات اإلدارة الخارجنة فى الدخل ) أ (

 استخدام فيالمشغلنن المحلننن المرخص ل م ن المعامالت مع عالناتجة اإليرادات في الراط البنني إيرادات تتمثل  )ب(

 .المشغل على شبكة المجموعة مروررسال ومصروفات إا اء اإلمعدات ومرافق 

 

 الربط البينيتكاليف  -41

مرخص ل م  مصاريفتمثل  ننن ال مرور ا اء إلالراط البنني الرسوم المدفوعة اواسطة المجموعة إلى المشغلنن المحل

 .مشغل على شبكة المجموعةال

 

 تكاليف خدمات المحتوى -41

تتمثل تكالنف خدمات المحتوى االمصروفات التي دفعت ا المجموعة لمزودي خدمة المحتوى عن تقديم خدمات 

 .قنوات التلفزيون الخإلى النصوص السمعنة والرسائل القصنرة 

 

 مصروفات إدارة خارنجية - 40

مرورا اء إلى مشغلنن خارجننن إل المصروفات التي دفعت ا المجموعةمصروفات اإلدارة الخارجنة فى تتمثل  لى  ال ع

 المشغل.شبكة 
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 موظفين تكاليف ال - 44

 

 الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

     

 88,183 81.236 83,232 6.414. رواتب وادالت

 2,337 2.343 2,381 2.886 االجتماعنةتكالنف التأمننات 

 837 630 333 844 ( 22منافع التقاعد )إيضاح 

 2,831 4.038 2,331 4.618 مزايا أخرى للموظفنن

     

 88.211 31,373 81.484 33,278 
     

 
 مصروفات تشغيل وصيانة - 44

 

 22,312 44..42 21,711 44.431   األصول صنااة 

 32,383 01.330 31,733 1.406 تكلفة مبنعات 

 31,833 04.424 31,381 04.448 رسوم قنوات أقمار صناعنة وترددات

 3,812 3.414 8,723 8.108 إيجار

 1,823 .4.81 2,311 4.601 ك رااء ومناه

 1,813 4.466 1,221 4.411 وإيجار مصروفات صنااة

 332 .82 827 24. وقود وزيوت وشحوم

 3,388 0.114 313 3.3 تأمنن
 1,121 4.384 2,288 4.141 أخرى

     

 80.431 87,878 83.220 31,738 
     

 

          مصروفات إدارية - 42
     

 2,183 0.161 2,172 0.186 تكالنف تدريب

 2,388 4.133 3,787 0.866 م ننة استشاراتأتعاب 

 2,882 4.823 2,332 4.241 خدمات إدارية

 3,773 0.630 3,232 0.262 عمل ياتسفر

 3,217 0.200 3,118 0.1.6 وخدمات مكتبنة توريدات
     

 1.843 3,128 01.168 31,312 
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 الديون التجارية وخصمرسوم التحصيل والتوزيع  - .4

 

 تم اموجب ا إسناد تحصنلحنث ي( ش.م.ع.عات والتمويل )ستثمارمع شركاة ُعمان لال اتفاقنةأارمت المجموعة 

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

  .(ع.ع.م.ش)

 

عة  هؤالء العمالءتحصنل المبالغ المستحقة من يتم  كز المجمو خالل مرا خاللمن  وكالء التحصنل اآلخرين.  ومن 

يل شركة ُعمان لال إلىالرسوم المستحقة من  الخصم رسوم طرحويتم  ال التحصنل  (ش.م.ع.ع)ستثمارات والتمو مقا

  .عن طريق خصم الديون 
 

. والمبالغ المسند تحصنل ا العمنلعلى فئة اناء  أعاله  االتفاقنات اموجب خصم الديونرسوم  ادفعلمجموعة تقوم ا

( لتحصنل المبالغ ش.م.ع.عات والتمويل )ستثمارشركة ُعمان لالتسعى ، انااة عن المجموعة، وإلى ذلكااإلضافة 

امعدالت  خصم ديوندرة قبل ادء التعاقد مع ا والتي تدفع عن ا رسوم اصفنما يتعلق افواتنر المشتركنن الالمستحقة 

 . تختلف وفقا  لعمر المبالغ المحصلة
 

 .للمجموعةاألخرى انع البطاقات المدفوعة األجر مسبقا  والخدمات  كالءإلى ويتم أيضا  دفع رسوم توزيع 

 
 

 صافى - التمويل (تكاليفإيرادات / ) - 48

  الموحدة الشركة األم 
 4102 2131 4102 2131 
 ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع 

     إيرادات التمويل

 1,883 044.. 1,281 2.304 إيرادات الفوائد

 - 80..0 283 - تحويل العمالت مكاسب

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

 2.304 1.813 8.862 1.883 

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

 

     إيرادات اإلستثمار 

 732 0.148 882 0.318 أرااح إيرادات توزيعات

     القنمة العادلة مكاسب

 3,171 - 3,171 - استثمارات محتفظ ا ا للمتاجرةعلى 
     استثماراتعلى  القنمة العادلة مكاسب

 837 0.331 837 0.331 االقنمة العادلة من خالل الراح او الخسارة
       ةمحقق مكاسب

 783 441 783 441 ستثمارات محتفظ ا ا للمتاجرةعلى ا

     القنمة استثمارات على ا  ةمحقق مكاسب
 118 - 118 - الراح أو الخسارةمن خالل  العادلة

 (78) - - - خسارة إاخفاض قنمة أصول متاحة للبنع
     
 4.134 1.883 4.414 1.723 
 ________ ________ ________ ________ 
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 83       صافى )تابع( – التمويل (تكاليفإيرادات / ) -48 
 

 تكاليف التمويل
  الموحدة الشركة األم 
 4102 2131 4102 2131 
 ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع 

     

 (3,331) (4) - (4) تحويل العمالت خسائر

 (2,823) (6.414) (322) -  القروض ىفوائد عل
     

 (4) (322) (6.41.) (2,813) 
     

 أخرى إيرادات  - 43
     

 833 0.210 323 0.620 إيرادات متنوعة 
خسااارة إاخفاااض قنمااة أصااول محااتفظ ا ااا للبنااع 

 ب( 8)إيضاح 
 
- 

 
- 

 
(101) 

 
- 

 - (03.) - - خسارة إاخفاض قنمة أصول أخرى
 - (0.2) - - (8خسارة من إعادة قناس إستثمار عقاري )إيضاح 

 3,812 ... 3,812 ... مستردة -لم تعد مطلواة التزامات 
     

 4.418  2,328 43. 2,123 
     

 
 الضرائب - 46

 :علىة سنالضرائب المحملة لل تشتمل ) أ (
  الموحدة الشركة األم 
 4102 2131 4104 2132 
   )ُمعاد اناا ا(  

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

 38,313 84..06 37.372 06.286 ضرائب حالنة
 - 0.601 - 0.483 ( (بضرائب متعلقة اسنوات سااقة )إيضاح )

 (8,383) (0.404) (3.171) 810 ( 22ضرائب مؤجلة )إيضاح 
     

 41.248 33.313 01.081 32,228 

 على النحو التالي: قائمة الراح أو الخسارةمع الضرائب المحملة اتسوية الضرائب على الراح المحاسباي  (ب)

  الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

 32,223 04.244 33.128 08.348 الضريباة على الرااح المحاسباي 

     يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لا:

 3,127 4.1.1 333 446 مصاريف غنر قاالة للخصم

 (821) (63) (238) (20) إيرادات غنر  خاضعة للضريبة 
 - 0.601 - 0.483 ضرائب متعلقة اسنوات سااقة

 - 4.128 - 4.128 متعلقة اسنوات سااقة رائب مؤجلةض
     

 32,228 01.081 33.313 41.248   لبيان الدخلالضريبة المحملة وفقاً 
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 )تابع( الضرائب - 46
 

                                                                                            الضريبنة الراوط  موقف  )ج(
 . للشركة األم 2113من الراوط الضريبنة حتى سنة  االات اءتم  

 السااقة  السنوات  ضرائب (د)
كالنف  2.338اند الضرائب المتعلقة االسنوات السااقة مبلغ وقدره يتضمن   عديل إطفاء ت لق ات نون لاير عمااي يتع مل

قدره  للشركة األم. 2131إلى  2112ترخنص ال اتف النقال للسنوات الضريبنة من  ااإلضافة إلى ذلك يتضمن مبلغ و
ضريبنتنن ملنون لاير عمااي متعلق اعكس قند اعض المخصصات الزائدة  3.8 سنتنن ال لراطنن لل على حساب إا اء ا

 للشركة األم. 2113و  2118
 
 العائد األساسي للسهم الواحد - 41

سواة تم التوصل لعائد الس م الواحد اق ترة المن ااح الف لي سمة أر عدد إ مرجح ل لى المتوسط ال شركة األم ع ساهمي ال م
 .القائمةس م األ

 
 عالقةالطرا  ذات األ - 21

تمتلك األطراف التي  كناااتس اإلدارة والأعضاء مجلو واإلدارة العلناتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمنن 
 .على القرارات المالنة والتشغنلنة ال امممارسة التأثنر  وأ السنطرةالقدرة على  فن ا ذات العالقة

 
المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فن ا  اتنجة إلىاألطراف ذات العالقة  هذه تحتفظ المجموعة اأرصدة مع

  متفق علن ا انن األطراف.اموجب شروط وأحكام 
 فنما يلي: السنة تتمثل طبنعة وقنمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل

 
 الشركة األم

 شراء بضائع وخدمات (0)
 4102 2131 
 ر.عألف  ألف ر.ع 
   

 813 .1 تااعةشركات             

 3,118 2.808 شركات شقنقة            
 18 - أطراف أخرى ذات عالقة             

   
   
 2.300 3,882 

   

   (       بيع خدمات4)            
 2 - أطراف أخرى ذات عالقة                        

 843  __________ 843 شركات تااعة                         

811 __________  891 

 
   شركات تابعة أخرى(       4)            

 331 0.348 فوائد على أس م ممتازة                        
 383 4.8 أتعاب إدارة وتس نالت على أس م ممتازة             

 114.4 123 

   مجلس اإلدارةومكافآت أعضاء (       بدالت حضور 2)            
   

 32 64 ننغنر تنفنذي –ادالت حضور مجلس اإلدارة                         
 ______313 ______600 ننغنر تنفنذي –مجلس اإلدارة  مكافآت أعضاء             

 211 411 المجموع
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 )تابع(  أطرا  ذات عالقة - 21
 

 تعويضات لإلدارة العليا  ( .) 
 4102 2131 
 ع.ألف ر ع.ألف ر 

 3,132 0.0.3 رواتب أساسنة وادالت           

 3,133 0.212 أخرى ومنافعمصروفات            

 71 18 االجتماعنةتكالنف التأمننات            

 11 43 منافع التقاعد           
   

 4.812 2,378 
  

 
   

 

 أرصدة ناشئة عن بيع/شراء بضائع/خدمات (  8)

 ذمم دائنة              مدينةذمم               

 4102 2131 4102 2131 

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

 122 36 8.373 41..00 شركات تااعة            
 3,133 0.424 - -  شركات شقنقة            
 8 - 3 46 ذات عالقة   أخرى أطراف            

     

 00...3 8.377 0.441 3.238 
     

 

 الموحدة

 شراء بضائع وخدمات (0)           

 4102 2131 

 ع.رألف  ع.ألف ر 
   

 3,118 2.808 شركات شقنقة            
 18 428 ذات عالقة  أخرى أطراف            

   
   

 3,121 2.184 المجموع
   

 4 - بيع بضائع وخدمات أخرى ألطرا  ذات عالقة(       4)

 

 مجلس اإلدارة  اعضاءوبدالت حضور  أتعاب(       4)

  

 

 37 34 ننغنر تنفنذي –ادالت حضور مجلس اإلدارة                      

 313 006 ننغنر تنفنذي –مجلس اإلدارة  مكافآت أعضاء                     
   

              414 211 
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 )تابع(  أطرا  ذات عالقة - 21

 الموحدة )تابع(

 

 تعويضات لإلدارة العليا  ( 2) 

 4102 2131 

 ع.رألف  ع.ألف ر 
   

 3,821 0.844 رواتب أساسنة وادالت            

 3,133 0.212 أخرى ومنافعمصروفات             

 71 18 االجتماعنةتكالنف التأمننات             

 11 43 منافع التقاعد            
   

 2,717 4.081 المجموع            
  

 

 
 وو

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

 ذمم دائنة ذمم مدينة 

 4102 2131 4102 2131 

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

 3,133 0.424 - -  شركات شقنقة
 13 0. 3.373 011 ذات عالقة   أخرى أطراف

     

 011 3.373 0.414 3,318 
     

 إلتزامات وإرتباطات إحتمالية طارئة     - 20
 

 إلتزامات (أ)

 كما يلي: اتاستثمارثااتة و أصول تتعلق اشراء ا ذه القوائم المالنة مخصص ل ا  يتم تكوينالتي لم  اإللتزامات

 الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 

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

 38,188 68.134 83,288 31.004 رأسمالنة ثااتة عن افقات إلتزامات
     

     
 31,111 211.. 31,111 211.. اتاستثمار

     

 إرتباطات إحتمالية طارئة )ب( 
 

 138 044 - - اعتمادات مستندية
     

 2,238 24..2 8 - ضمانخطااات 
     

 11 448 - - ضمااات مناقصة
     

 311 066 - - أداءضمااات 
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 إلتزامات وإرتباطات إحتمالية طارئة )تابع(     - 20 

 إرتباطات إحتمالية طارئة )تابع( )ب( 

 .اديتنعالمذكورة أعاله في إطار سنر العمل االاالعتمادات المستندية وخطااات الضمان صدرت 
              

 مطالبات  )ج(
من قبل هنئة  غرامة االضوااط التنظنمنة ، اسبب قنود تشغنلنة أو مالنة إلى مخاطر فرض  االلتزامقد تؤدي اعض حاالت عدم 

ترى دائرة الشؤون  .ال نئة افرض الغرامة فعال   إال أاه ال يمكن حالنا  تحديد مبلغ الغرامة أو ما إذا ستقوم .تنظنم االتصاالت

أو تقدير اتنجة تلك  قناسمخاطر في مرحلت ا الحالنة واأاه ال يمكن القااوانة والتنظنمنة االمجموعة أن تلك الحاالت منخفضة ال

 .الحاالت

تتعرض الشركة التااعة للمجموعة في ااكنستان أيضا  إلى اعض المطالبات الناشئة عن أمور تنظنمنة وضريبنة وتشغنلنة. تعتقد 

 ه المطالبات على انااات ا المالنة. إدارة الشركة التااعة اأاه ال يتوقع أن يكون هناك تأثنر هام من أٍي من هذ

 

 االئتمانمخاطر    - 24
  

 االئتمانالتعرض لمخاطر  (أ)

 

خاطر إجمالي مثل ي حد األقصى لم نة ال ية لألصول المال مة الدفتر مانالقن خاطر  .االئت حد األقصى لم مان كان ال االئت

 كما يلي: التقريراتاريخ 
 

 الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

     

 338.378 040.060 312,771 001.412 أخرىوذمم مدينة مدينة  تجارية ذمم

 328.213 628..04 321,813 042.604 أصول مالنة أخرى

 73.821 26.646 32,833 ..1..2   االبنوكاقد وأرصدة 

 - - 8,373 00.444 ذمم مدينة من شركات تااعة
     

 400.412 238,133 40..6.. 132.211 
     

لذمم االئتمان كان الحد األقصى لمخاطر  ية االنسبة ل نة والتجار لذممالمدي نة  ا تاريخ األخرى المدي يرا نوع  التقر قا  ل وف

 العمنل كما يلي:

 الموحدة الشركة األم 

 4102 2131 4102 2131 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

     شركة ُعمان 

 13,838 43.083 13,838 43.083 ع.ع.م.شات والتمويل ستثمارلال

 23,877 41.263 23,877 41.263 مستحقات من مشغلنن آخرين

 32,138 10..04 32,138 10..04 ديون حكومنة

 3,132 00.083 3,132 00.083 وكالء انع البطاقات المدفوعة مسبقا  

 23.213 21.381 28,333 46.664 عمالء آخرين
     
     
 001.412 312,771 040.060 338.378 
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 )تابع( االئتمانمخاطر    - 24
 
 
 كما يلي:  التقريركاات أعمار الذمم المدينة وخسائر االاخفاض في القنمة اتاريخ  (  ب) 

  

 4102 2131 

 

 الموحدة

 

 اإلنجمالي

في  نخفاضاال

 القيمة

 

 اإلجمالي

 اخفاضاال

 في القنمة

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

 - 11,831 - 24.263 متأخرةغنر 

 1,312 21.233 4.381 44.438 يوم 381 – صفر متأخرة

 881 7,321 24. .01.40 يوم 138 – 383متأخرة 

 2,138 7,833 4.124 00.181 سنتننإلى من سنة 
 22,228 28,833 21.121 124..2 أكثر من سنتنن

     
     
 040.060 23.412 338.378 23,281 
     

 

 

        الشركة األم 
     

 - 27,171 - 41.3.2 متأخرةغنر 

 1,213 21,133 .4.38 40.140 يوم 381 – صفر متأخرة

 738 7,122 42. 1.664 يوم 138 – 383متأخرة 

 3,838 7,172 .4.81 01.141 سنتننإلى من سنة 

 17,237 21,383 04..42 46.813 أكثر من سنتنن
     
     
 001.412 21.218 312,771 21,133 
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 االئتمان )تابع(مخاطر    - 24
 
ملنون لاير   18.233 عمااي )ملنون لاير  23.2 يتضمن رصند الذمم المدينة للمجموعة مدينون اقنمة دفترية قدرها  (3)

عن مخصص المجموعة  تكون لم والتى، التقرير تاريخ في سدادها تاريخ تجاوزت التي( 2131ديسمبر  13عمااي : 

لة  لى أا ا قاا بالغ مصنفة ع لت الم مان وال زا نة االئت لك  .لالستردادأي مبلغ حنث أاه ال يوجد تغنر هام في اوع ال تم

 يوما. 381والعمر المتوسط ل ذه الذمم المدينة  .تلك األرصدة مقاالالمجموعة أي ضمااات 

 

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

 

 

 الموحدة األم الشركة 
     
 4102 2131 4102 2131 

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

 27,282 21.4.1 21,828 24.488 اإلفتتاحيالرصند 

 (122) 448 - - صافي فروق تحويل العملة األجنبنة

 2,133 4.8.8 3,783 4.686 للسنةالمحمل 

 (3,333) (14..4) (3,331) (14..4) المسترد خالل السنة 

 - (4.348) - (4.348) المحول إلى الحكومة

 - (211) - (211) تعديالت
     

 23,281 23.412 21,133 01.218 رصند اإلقفال 
     
 
 

مة، إال إذا  التجارية يتم استخدام حسااات مخصص الذمم  في القن قدتالمدينة لتسجنل خسائر االاخفاض  عة  اعت المجمو

ال  اعتبارهفي هذه الحالة فإاه سنتم مباشرة شطب المبلغ الذي تم  .المبلغ المدين استرداداعدم إمكاانة   لالستردادغنر قا

  .مقاال األصول المالنة

 

فى المسترد من العمالء الذين تم تكو  سمبر  13ين مخصص ل م  عه يتم، 2112دي مة دف لى  للحكو ضافته كرصند إ  وإ

فى مالا المتعلقسترداد د تم قند اإللق .الديون المشكوك فى تحصنل امخصص  سمبر  13خصص المكون  في  2112دي

 .في انان الدخلاألرصدة المتبقنة  ، اننما تم قندحساب الحكومة
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 مخاطر السيولة   - 24
 

 الفوائد: مدفوعاتمتضمنة  غنر المالنة ، لتزاماتالتعاقدية لال االستحقاقاتفنما يلي 
 
 
     4102ديسمبر  40

القيمة 
 الدفترية

 أشهر  8
 أقلأو 

8 – 04  
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

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

 041..0 8.4.6 403.. 1.641 24..48 اإلقتراضات
 - - - 381 381 فوائد مستحقة

 - 0.424 0.1.4 41.224 44.848 تجارية دائنةذمم  
      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 8.826 8.826 آخرين اتصاالت
 - - 024 44.204 ....44 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 6.262. 6.262. مستحقات
 0.212 - - 01.346 04.044 ذمم دائنة أخرى

 - - - 24..40 24..40 المستحقة تاوةاأل
 044 - - - 044 التزامات اخرى طويلة االجل

 - - - 4.620 4.620 رسوم ترخنص مستحقة
      
 013.43. 08..866 3.400 3.811 08.838 
      

 

 
القيمة  

 الدفترية
أشهر أو  8
 أقل

8 – 04 
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 
 أكثر من سنتين

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

      

 - - - 01.2.2 01.2.2 ذمم  تجارية دائنة

      مبالغ مستحقة

 - - - 8.826 8.826 آخرين اتصاالت يشغللم

 - - - 44.4.6 44.4.6 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 4.210. 4.210. مستحقات

 - - - 0.688 0.688 ذمم دائنة أخرى

 - - - 24..40 24..40 المستحقة تاوةاأل
      
      

 043.031 043.031 - - - 
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 )تابع(مخاطر السيولة    - 24
 
 

 
     2131ديسمبر  13

 أش ر  3 القنمة الدفترية
 أو أقل

3 – 32  
 ش ر

 أكثر  سنتنن –سنة 
 من سنتنن

 ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع الموحدة  (أ)
      

 21.338 8.333 1.113 1.813 13.222 اإلقتراضات
 - - - 323 323 فوائد مستحقة

 733 3.213 3.388 21.882 21.333 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 8,822 8,822 آخرين اتصاالت
 - - 321 38,323 38,723 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 18,288 18,288 مستحقات
 3,337 823 238 2.782 7.223 ذمم دائنة أخرى

 - - - 11,238 11,238 المستحقة تاوةاأل
 388 - - - 388 التزامات اخرى طويلة االجل

 - - - 1,722 1,722 رسوم ترخنص مستحقة
      
 338.137 327.128 2,332 31.713 22.713 
      

 

 
أو  أش ر 3 القنمة الدفترية 

 أقل
3 – 32 

 ش ر
 –سنة 
 سنتنن

 
 أكثر من سنتنن

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

      

 - - - 3,273 3,273 ذمم  تجارية دائنة

      مبالغ مستحقة

 - - - 8,822 8,822 آخرين اتصاالت يشغللم

 - - - 38,282 38,282 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 18,318 18,318 مستحقات

 - - - 3,323 3,323 ذمم دائنة أخرى

 - - - 11,238 11,238 المستحقة تاوةاأل
      
      

 313,123 313,123 - - - 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

 

38 

  المالنة البناااتحول  إيضاحات
 2132ديسمبر  13في  كما 

 

 مخاطر سعر الفائدة   - 22

 

 : كما يلي التقريرلمجموعة اتاريخ االتي تتعامل ا ا ئدة المحملة االفا لألدوات المالنةكان تحلنل سعر الفائدة 

 الموحدة الشركة األم 
     
 4102 2131 4102 2131 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

 أدوات مالية ذات سعر

 متغيرفائدة 

    

     

 (28,381)  (41.443)  - - مالنة التزامات
     

 أدوات مالية ذات سعر

 فائدة ثابت

    

     

 33.823 63.314 33,228 63.314 أصول  مالنة

 (7,832) (8.060) - - مالنة التزامات
     

     

 63.314 33,228 60.804 33.382 
     

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
ااح  التزاماتوال تحتسب المجموعة أي أصول  خالل األر من  لة  مة العاد ، الخسائرأو مالنة ذات سعر فائدة ثاات االقن

 .الخسائرأو لن يؤثر على األرااح  التقريرلذا فإن أي تغنر في أسعار الفائدة في تاريخ 

 

 مخاطر العملة األنجنبية   -.2

  

ستثمارعن  نتجي ،ملكنةالحقوق  ضمن األجنبنةالعمالت  تقلبات أسعارتعرض المجموعة الرئنسي لإن  فيا شركة  ات ا 

 .ة في ااكستانتااع
 

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

 4102 2131 
   
 روانة ااكستاانة روبية باكستانية 

 ب .ألف ر ب.رألف  
   

 22,221,813 480..40.38 األصول  مجموع

 1,813,132 4.648.112 الش رة

 (21,111,372) (3.044...40) لتزاماتاال مجموع

 (3,338,822) (68.424) حصص غنر مسنطرة
   

 4.1.3.110 3,131,333 
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 مخاطر العملة األنجنبية )تابع(    -.2

 

 ة:سنأسعار الصرف ال امة التالنة خالل التم تطبنق 
 
 روبية باكستانية  
   

 .4.6.61   2132 رديسمب 13إلى   2132 يناير 3لفترة من لصرف السعر متوسط 

 1.3..48   2132 رديسمب 13سعر الصرف كما في 
  

سبة  قوى ان مااي أ لك  %8في حال كان الريال الع سنؤدي ذ كان  عاله ،  مذكورة أ لة ال ال العم لى مقا تخفنض حقوق إ

عام  3.13)ملنون لاير عمااي   1.713  امقدار ملكنة نون لاير  نع  .(2131مل ظل جم نل أن ت ترض التحل مليف  العوا

  .وتحديدا  أسعار الفائدة ثااتةاألخرى 
 

  .ةعكسنلكن اصورة  ، سنؤثر اشكل مساو %8انسبة الريال العمااي  إاخفاض

           
 لتزاماتواال لألصولالقيمة العادلة    -28
  

 
 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية 

ماليتقارب قنم ا الدفترية كما المالنة وااللتزامات  لألصولالقنم العادلة    مة المركز ال بنن اقائ عدا هو م ما   األصول ، 

، يتم عند عدم وجود قناس للقنمة العادلة يمكن الوثوق اه. تفاظ ا ا لالستحقاقحلتي يتم االالمالنة التي يتم قناس ا االتكلفة وا

 .األصول المالنة االتكلفةقناس 

 

 في قائمة المركز المالي ةقياس القيمة العادلة المدرنج 

لى ة جمعالمبدئي االقنمة العادلة ، م اإلدراجمالنة التي تم قناس ا اعد ال لألدواتتحلنال  أدااهيبنن الجدول   ستوياتإ  من الم

 اعتمادا على درجة الوثوق اقناس القنمة العادلة : 1إلى  3

  من  أسالنبهو من   األولقناس المستوى لة (  األسعارالقناس التي يتم الحصول علن ا  نر المعد نة )غ سواقالمعل  اأ

 .مماثلة التزاماتأو  ألصولاشطة 

  من  أسالنبقناس المستوى الثااي  هو من القناس التي يتم الحصول علن ا من مدخالت غنر  التي يتم الحصول علن ا 

لة  أو التزامات ألصول والتي هي مالحظة االنسبة الواردة االمستوى األولالمعلنة  األسعار شر مماث شكل مبا سواء ا

 .شر )"تم توجن  ا اواسطة األسعار"()"مثال ذلك: األسعار"( أو غنر مبا

  من سالنبقناس المستوى الثالث  هو  من  أ يتم الحصول علن ا  تي  ناس ال سالنبالق مدخالت  أ ضمن  تي تت ننم  ال التق

يـتم تقيـيم  .التي يمكن مالحظت ا )مدخالت ال يمكن مالحظت ا( األسواقال تعتمد  على انااات  أو االلتزام التي ألصلا
لمسـتثمر فيهـا والتـى تقـارب القيمـة العادلـة ا اصـول الشـركة صـافي فى قيمة الشركة االستثمارات بناء على حصةتلك 

 فى نهاية فترة التقرير. 
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    )تابع( في قائمة المركز المالي ةقياس القيمة العادلة المدرنج        
 

 
  

 المستوى 
 

 المستوى  
 

 المستوى 
 المجموع

 ديسمبر 40
 4102 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 04.613 - 04.613 - مشتركةق يدااستثمارات اصن

 0.816 - 0.816 - أدوات مالنة ادخل ثاات
 3.103 164.. 0.142 - أس م غنر مدرجةادوات 

 4.843 - - 4.843 ادوات ملكنة مدرجة
     

     لمتانجرةل محتفظ بهااستثمارات 
 03.363 - - 03.363 مدرجة  أس مأدوات  

     العادلةاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة 
 412 - 412 - استثمار مشترك صناديق
 460 - - 460 أس م مدرجةادوات 

     
 517.12 1.7.48 27938 427881 
     
 
  

 المستوى 
 

 المستوى  
 

 المستوى 
 المجموع

 ديسمبر 13
 2131 الثالث الثااي األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 31,313 - 31,313 - مشتركةق يدااستثمارات اصن

 2,128 2,128 - - أس م غنر مدرجةادوات 
 3,818 - - 3,818 ادوات ملكنة مدرجة

     
     لمتانجرةل محتفظ بهااستثمارات 

 38,331 - - 38,331 مدرجة  وسندات أس م 
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 223 - 223 - استثمار مشترك صناديق
 118 - - 118 أس م مدرجةادوات 

     
 803171 873117 43114 113771 
     
 
 

 .السنة ال توجد تحويالت انن المستويات خالل
  

 
 أرقام المقارنة   - 23

لك، 8وتم إظ ار التأثنر في اإليضاح  2131ديسمبر  13تم إعادة انان البنااات المالنة للسنة المنت نة في             . إلى جااب ذ

إن هذه لنست جوهرية ولنس ل ا تأثنر على  .ة الحالنةسنعرض ال لتتماشى معتم إعادة تبويب اعض أرقام المقاراة لقد 

 اناا ما سااقا .  مركزي الراح أو حقوق المساهمنن اللذين تم 
 

             
 


