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  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 
  التأسيس واألنشطة  .١

  

االت ش ركة العُمانية لالتص ركة األم أو  .م.ع.عالش جلة وفقاً لقانون "("الش اهمة ُعمانية عامة مس ركة مس ركة") هي ش الش
لطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في   مدرجة أسهم الشركة بمسقط سلطنة ُعمان. مدينة العرفانالشركات التجارية بس

   في سوق مسقط لألوراق المالية.
  

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

لطنة عمان و االت في س قيقة خدمات اإلتص ركاتها الش ركاته التابعة ("المجموعة") إلى جانب ش ركة وش دول  ٩تقدم الش
  أخرى.

                              
  أساس اإلعداد  .٢

ً المرحلية الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية  رة وفقا بي الدولي للمعيار المختص : "التقارير المالية ٣٤رقم  المحاس
  المرحلية".

    

خم في    ودان يعاني من ارتفاع معدالت التض اد جمهورية جنوب الس اح عن ٢٠١٦بات اقتص . ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفص
ودان من حيث وحدة القي ركة التابعة للمجموعة في جنوب الس اس الجارية في النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للش

بة الدولي رقم خم المرتفع.  ٢٩ :تاريخ التقرير وفقًا لمعيار المحاس اديات ذات التض ن إالخاص بالتقرير المالي في االقتص
طتها في بيئات   الطرق المستخدمة في قياس القيمة العادلة  ركات المجموعة التي تزاول أنش والتعديالت التي أجريت على ش

 خم مرتفعة مبينة بشكل أكثر استفاضة في السياسات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة.اقتصادية ذات معدالت تض
    

، الحظت المجموعة أن اقتصاد جمهورية السودان، التي تعمل بها شركات تابعة للمجموعة، قد يعاني من ارتفاع ٢٠١٥في   
خم  خم ٢٠١٥من مطلع  اعتباراً معدالت التض عار الذي يوضح أن معدل التض توى العام لألس ر المس تنادًا إلى مؤش . وذلك اس

في  ةالمالي التقارير: ٢٩رقم  المعيار المحاسبي الدوليفي ذلك الوقت. غير أن  %١٠٠التراكمي للثالث سنوات يتجاوز نسبة 
ادية خم ال يح البيئات االقتص خم، كما أنه ينص على التي تعاني من ارتفاع معدالت التض دد معدالً مطلقًا لتعريف ارتفاع التض

افة إلى ذلك،  عة لالجتهاد. وإض ألة خاض رورة إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار هي مس أن تحديد توقيت ض
يشير إلى أن ، ٢٠١٤الحظت المجموعة أن التقرير الصادر من قبل صندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السودان لسنة 

نة  ودان في س نوات القادمة للس خم التراكمي المتوقع للثالث س معيار الوبالتالي فإن تطبيق ، %٥٧يقارب  ٢٠١٧معدل التض
ب نة  ٢٩الدولي رقم  يالمحاس خم والخروج منه في  ٢٠١٥خالل س من نطاق ارتفاع معدل التض قد يترتب عليه الدخول ض

يرة ون فترة قص نة وهو ما تأكد عندما خ غض خم في س ودان من نطاق إرتفاع معدل التض تم . ٢٠١٦رجت جمهورية الس
نة  خم في س ودان مرة أخرى بأنها تعاني من إرتفاع معدل التض بناء على األمور المذكورة  . ٢٠١٨إعالن جمهورية الس

اس محدد ونهائي لتطبيقأعاله بي الدولي رقم  ، تعتقد المجموعة بأن ذلك أمراً مؤقتاً وأنه ال يوجد أس            . ٢٩المعيار المحاس
تمر ، وبالتالي  كل مس وف تقوم بمراجعته بش بي الدولي رقم إال أن المجموعة س                 ٢٩لم تدرج تأثير تطبيق المعيار المحاس

  .٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ كما في
  

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة المختصرة المرحلية الموحدة المعلومات المالية هذه إن 
تحقاقات  ويات (التي تتكون من االس مين كافة التس معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة، فقد تم تض

على النتائج  مؤشراً لية ال تعتبر بالضرورة المتكررة االعتيادية) والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائج الفترة المرح
المعيار ، بما في ذلك أثر األمر المبين أعاله فيما يتعلق بتطبيق ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التي قد تكون متوقعة للسنة التي تنتهي في 

لدولي بي ا ية ٢٩رقم  المحاس مال نات ال يا ول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الب مد الموحدة. للحص قة ال ق
   .٢٠١٩ديسمبر  ٣١واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في 

  

 وشركات المجموعة الشقيقةالدعم المالي للشركة 

مالها العامل  ركات تابعة تعاني من عجز في رأس التزمت المجموعة بتوفير رأس المال العامل والدعم المالي اآلخر لعدة ش
االت المتنقلة  ركة االتص ركات ش من هذه الش ركة زين جنوب ومن ض ركة الخاتم وش ركة زين األردن وش عودية وش الس

ركات  لبي في عمليات ش ودان. وبناًء على خطط األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الظروف أثر مادي س الس
  المجموعة.

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

تخدمة في إعداد هذه  بية المس ات المحاس ياس رة المرحلية الموحدة لومات المالية المعإن الس تخدمة المختص متفقة مع تلك المس
 :ستثناء ما يرد أدناهإ، ب٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدةفي إعداد البيانات المالية 

مح به معيار التقارير المالية الدولية رقم  بة التحوط  ٩وفقاً لما يس ، فقد اختارت المجموعة اإلنتقال إلى تطبيق متطلبات محاس
. عند اإلنتقال إلى تطبيق معيار التقارير المالية ٢٠٢٠يوليو  ١إعتباراً من  ٩الواردة في معيار التقارير المالية الدولية رقم 

بة التحوط الوادرة في المعيار  ٢٠١٨ام في ع ٩الدولية رقم  تمرار في تطبيق متطلبات المحاس ، اختارت المجموعة اإلس
  . ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
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  (تابع) أساس اإلعداد  .٢
  

 (تابع) التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

طبقا لألنواع الثالثة لمحاسبة  ٩معيار التقارير المالية الدولية رقم يستمر تطبيق متطلبات محاسبة التحوط العام الواردة ضمن 
يما فيما يتعلق  التحوط . بة التحوط الس بة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاس ومع ذلك، يتوافر قدر أكبر من المرونة بالنس

مالية المؤهلة لمحاسبة التحوط. إضافة بتوسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة كأدوات تحوط وأنواع بنود المخاطر للبنود غير ال
ً التحوط بأثر رجعي لم يعد مطلوب إلى ذلك، تم استبدال اختبار الفعالية بمبدأ "العالقة االقتصادية". كما أن إجراء تقييم فعالية . ا

  وتم إدخال متطلبات اإلفصاح المحسنة بالنسبة ألنشطة المجموعة الخاصة بإدارة المخاطر.  

ة بالمجموعة والقائمة كما في  ً مؤهلة  ٢٠٢٠يوليو  ١إن عالقات التحوط المؤهلة الخاص ا بة التحوط  أيض ً لمحاس لمعيار  وفقا
تمرة .٩التقارير المالية الدولية رقم  روري إعادة ،وعند االنتقال ، وعليه تم اعتبارها عالقات تحوط مس  لم يكن من الض

من  تظل .التوازن في أي من عالقات التحوط معيار التقارير عالقات التحوط فعالة وفقاً لمتطلبات تقييم الفاعلية الواردة ض
ية ألدوات التحوط تتطابق مع عالقات التحوط للبند المتحوط له مقابلها. لم  اً ، نظر ٩المالية الدولية رقم  اس روط األس ألن الش

ً تحدد المجموعة  ا وابط التأهل  ٩ية الدولية رقم معيار التقارير المالأي عالقات تحوط بموجب  أيض توفي ض والتي لم تكن لتس
 . ٣٩رقم  للمعيار المحاسبي الدوليللمحاسبة عن التحوط وفقاً 

بة التحوط الواردة في  بات محاس ية رقم لم يكن لتطبيق متطل لدول ية ا مال قارير ال يار الت تائج  ٩مع أي أثر جوهري على الن
  والسنوات السابقة أو أي منها.  والمركز المالي للمجموعة للسنة الحالية 

 محاسبة التحوط 

تقات كتحوطات القيمة العادلة ل بة التحوط، تقوم المجموعة بتحديد المش بة لمحاس ول بالنس معترف بها أو  اإللتزاماتأو ألص
ا أو  ات المعترف به د الموجودات أو المطلوب أح ات خطر معين متعلق ب ة) أو كتحوط ادل ة الع د (تحوط القيم اط مؤك ارتب
تثمار في عمليات أجنبية (تحوط  افي االس كل كبير (تحوط التدفقات النقدية) أو كتحوطات ص المعامالت التي يمكن توقعها بش

  ).صافي االستثمار

افة إلى أهدافها من إدارة في بداية عال قة التحوط، توثق المجموعة عالقة التحوط بين أداة التحوط والبند المتحوط له باإلض
تمر بتوثيق  كل مس َرة عمليات التحوط. عالوة على ذلك وفي بداية التحوط، تقوم المجموعة بش تراتيجيتها لُمبَاَش المخاطر واس

وي زى إلى ة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له والتي تعُ ما إذا كانت أداة التحوط ذات فاعلية لتس
 ويتحقق ذلك عندما تستوفي عالقات التحوط جميع متطلبات فاعلية التحوط التالية:  ،المخاطر المتحوط لها

 أن يكون هناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط؛  •

 لمخاطر االئتمانية على التغيرات في القيمة التي تنشأ عن تلك العالقة االقتصادية؛ و أال يهمين أثر ا •

بة الناتجة عن كمية البند المتحوط له التي تقوم المجموعة بالتحوط  • بة التحوط في عالقة التحوط هي نفس النس أن تكون نس
 لك الكمية من البند المتحوط له. له فعليًا، ومبلغ أداة التحوط الذي تستخدمه المجموعة فعليًا لتحوط ت

بة التحوط ولكن ظل الهدف من إدارة المخاطر لعالقة  تيفاء متطلب فاعلية التحوط المتعلق بنس إذا توقفت عالقة التحوط عن اس
التحوط المصنفة كما هو، يجب على المجموعة تعديل نسبة التحوط الخاص بعالقة التحوط (أي إعادة التوازن) بحيث تستوفي 

 ابط التأهل مرة أخرى.  ضو

ر اآلجلة) كأداة التحوط لجميع عالقات التحوط  امالً العناص تحدد المجموعة التغير الكامل في القيمة العادلة لعقد آجل (أي ش
 الخاصة بها والتي تنطوي على عقود آجلة. 

ار. يتم االعتراف  ة للخي ة الزمني اء القيم تثن اس ه، أي ب د متحوط ل ارات كبن ة لعقود الخي ة الحقيقي ة فقط القيم دد المجموع تح
من  امل اإليراداتبالتغيرات في القيمة العادلة للقيمة الزمنية المتوافقة للخيار ض من تكلفة  األخرى ةالش ويتم تجميعها ض

نيف القيمة الزمنية إلى  ائراحتياطي التحوط. إذا كان البند المتحوط له متعلقاً بالمعاملة، يتم إعادة تص أو عندما  األرباح أو الخس
ائريؤثر البند المتحوط له على  نيف الاألرباح أو الخس مبلغ المجمع .إذا كان البند المتحوط له متعلقًا بفترة زمنية، يتم إعادة تص

تطبق المجموعة اإلطفاء على أساس القسط الثابت.  -على أساس منطقي  األرباح أو الخسائرضمن تكلفة احتياطي التحوط إلى 
من  نيفها ض ائريتم االعتراف بتلك المبالغ المعاد تص طر ذاته المحدد للبند المتحوط له. إذا كان البند  األرباح أو الخس في الس

ضمن تكلفة احتياطي التحوط يتم إزالته مباشرة من حقوق الملكية ويتم تضمينه في  المتراكملي، فإن المبلغ المتحوط له غير ما
ارة  افة لذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع أن جزء من أو كل الخس القيمة الدفترية األولية للبند غير المالي المعترف به .إض

ت من تكلفة احتياطي التحوط لن يتم اس رة إلى المتراكمة ض نيف هذا المبلغ مباش تقبل، يتم إعادة تص األرباح أو ردادها في المس
   الخسائر.
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  (تابع) التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

 تحوطات القيم العادلة 

إال إذا اشتملت أدوات التحوط على  الخسائراألرباح أو يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة ضمن 
نفة بالقيمة العادلة من خالل  أداة حقوق امل اإليراداتملكية مص من  ة األخرى،الش وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها ض
امل اإليرادات ه فعلياً بالقيمة العادلة األخرىالش ة مقابل التغير في . يتم تعديل القيمة الدفترية للبند المتحوط له الذي لم يتم قياس

. بالنسبة ألدوات الدين المقاسة األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة الذي يعُزى إلى المخاطر المتحوطة مع إدراج ما يقابله ضمن 
امل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  عادلة، ، فإنه لن يتم تعديل القيمة الدفترية نظراً ألنها مدرجة فعلياً بالقيمة الاألخرى ةالش

من  ائر التحوط ض ائرولكن يتم االعتراف بأرباح أو خس امل اإليراداتبدالً من  األرباح أو الخس . وفي حالة إذا األخرى ةالش
نفة بالقيمة العادلة من خالل  امل اإليراداتكان البند المتحوط له يمثل أداة حقوق الملكية المص ، فإن ربح أو  األخرى ةالش

من أجل مطابقة أداة التحوط. عند االعتراف بأرباح أو خسائر  األخرى ةالشامل اإليراداتخسارة التحوط تظل مدرجة ضمن 
 ضمن السطر ذاته المحدد للبند المتحوط له.  إدراجهايتم  ،الخسائرأو  األرباحالتحوط ضمن 

بة عن التحوط فقط عندما تتو تيفاء تتوقف المجموعة عن المحاس قف عالقة التحوط (أو جزء من عالقة التحوط) عن اس
اء أداة التحوط أو بيعها أو  مل ذلك حاالت انقض وابط التأهل (بعد إعادة التوازن لعالقة التحوط، إذا كان ُمنطبقاً). ويش ض

العادلة المطبقة على القيمة  إنهائها أو ممارستها. ولهذا الغرض، يتم المحاسبة عن حالة التوقف بأثر مستقبلي. إن تسوية القيمة
 عتباراً من ذلك التاريخ.  إ األرباح أو الخسائرالدفترية للبند المتحوط له والناتجة عن المخاطر المتحوط لها يتم إطفاؤها ضمن 

 تحوطات التدفق النقدي 

لة األخرى ال عا قات وأدوات التحوط الف ت لة للمش عاد مة ال عال من التغيرات في القي ها إن الجزء الف ها وتأهيل نيف تي يتم تص
امل اإليراداتفي  إدراجهكتحوطات تدفق نقدي يتم  راً على التغير  األخرى ةالش ص التحوط، مقتص من مخص ويتم تجميعه ض

ارة على الجزء غير  التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له اعتباراً من بداية التحوط. ويتم االعتراف بالربح أو الخس
 ، ويتم إدراجه ضمن بند "أرباح وخسائر أخرى." الخسائرأو  األرباحلتحوط مباشرة في الفعال من ا

ابقاً في  ةالمدرجإن المبالغ  امل اإليراداتس ارة  األخرى ةالش نيفها إلى الربح أو الخس من حقوق الملكية يعُاد تص والمجمعة ض
من البند المتحوط له والمعترف به. غير أنه  ارة، وذلك ض في الفترات التي يؤثر خاللها البند المتحوط له في الربح أو الخس

ل غير مالي أو التزام غير مالي،  أ عن معاملة متوقعة متحوط لها االعتراف بأص ائر المععندما ينش ترف فإن األرباح والخس
ابق املة األخرىاً في بها س من  اإليرادات الش تبعادها من حقوق الملكية وإدراجها ض من حقوق الملكية يتم اس والمجمعة ض

ل غير المالي أو االلتزام غير المالي. وال يؤثر هذا التحويل على  ة مبدئياً لألص املة األخرىالتكلفة المقاس . اإليرادات الش
وة على ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع أن بعض أو كل الخسائر المتراكمة ضمن مخصص التحوط لن يتم استردادها في عال

 . الخسائرأو  األرباحالمستقبل، فإنه يتم إعادة تصنيف هذا المبلغ مباشرة ضمن 

تيف بة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن اس وابط التأهل (بعد إعادة توقف المجموعة محاس اء ض
تها. ويتم  الحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارس مل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها ص التوازن، إن وجد). ويش

ائر المدرجة في  تقبلي. إن األرباح والخس بة عن هذا التوقف بأثر مس املة األخرىالمحاس من  اإليرادات الش والمتراكمة ض
ص الت نيفها إلى مخص من حقوق الملكية ويتم إعادة تص ائرأو  األرباححوط في ذلك الوقت تظل مدرجة ض في حال  الخس

اح والخسائر المتراكمة ضمن مخصص التحوط يتم بفإن األر ،دما ال يتوقع حدوث معاملة متوقعةحدوث معاملة متوقعة. وعن
 .  الخسائرأو  األرباحتصنيفها مباشرة ضمن 

 ستثمارات في عمليات أجنبية تحوطات صافي اال

كل مماثل لتحوطات التدفق النقدي: يتم االعتراف بأي  تثمارات في عمليات أجنبية بش افي االس بة عن تحوطات ص يتم المحاس
امل ويتم  من الدخل الش ائر ناتجة عن عقود العمالت األجنبية اآلجلة فيما يتعلق بالجزء الفعال من التحوط ض أرباح أو خس

. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة ضمن تجميعها ضمن احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
ائر ناتجة عن  نيف أي أرباح أو خس ائر أخرى." يتم إعادة تص طر "أرباح وخس من بند س ارة ويتم إدراجها ض الربح أو الخس

من احتياطي ترجمة عمالت أجنبية إلى  ومتراكمةأداة التحوط  ائرأو  األرباحض تبعاد عن الخس تبعاد الكامل أو االس د االس
 الجزئي لعملية أجنبية.  
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  (تابع) أساس اإلعداد  .٢

  المعايير المحاسبية الجديدة والمعدلة

  المفعول للفترة الحالية ةساري

  مفعول:طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها وسارية ال

للفترات  تسري
السنوية التي تبدأ 

 في أو بعـد

  

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  

  تعديالت على اإلشارات إلى إطار عمل مبادىء معايير التقارير المالية الدوليةال  ٢٠٢٠يناير  ١
    

  .عمل التجاريتعديالت لتوضيح تعريف ال – ٣لتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ا ٢٠٢٠يناير  ١
    

  ٢٠٢٠يناير  ١
سائل ما قبل تعديالت حول م – ٩و ٧التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية أرقام 

  .معدل الفائدة بين البنوك معالجةاإلستبدال في إطار 
    

 ٢٠٢٠يناير  ١
ت اإليجار امتيازاتعديالت حول  – ١٦التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  ١٩-المتعلقة بفيروس كوفيد 
    

  ادحول تعريف المو تعديالت – ٨و ١التعديالت على المعايير المحاسبية الدولية أرقام  ٢٠٢٠يناير  ١
    

  المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة.لم يكن لتطبيق تلك المعايير أي تأثير جوهري على 

  والمراجعات الصادرة ولم يبدأ سريانها بعدالمعايير 

   المالية الدولية الجديدة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد. لم تطبق المجموعة معايير التقارير

للفترات  تسري
السنوية التي تبدأ 

 في أو بعـد

  

 التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلةمعايير 

  

  تعديالت حول تصنيف اإللتزامات – ١المعيار المحاسبي الدولي رقم لتعديالت على ا ٢٠٢١يناير  ١
    

  ٢٠٢٠يناير  ١

 – ٢٨دولي رقم والمعيار المحاسبي ال ١٠التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 
يقة أو تعديالت تتعلق بمعالجة بيع أو مساهمة في األصول من المستثمر إلى شركته الشق

 مشروعه المشترك.
    

  ٢٠٢٢يناير  ١
لى المعيار التعديالت ع –العوائد من اإلستخدام المستهدف  –الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ١٦المحاسبي الدولي رقم 
    

  ٣٧قم رالتعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  –تكلفة الوفاء بالعقد  –العقود الشاقة   ٢٠٢٢يناير  ١
    

ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق تلك المعايير أي تأثير جوهري على المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
  للمجموعة في فترات مستقبلية.

  
  اإلجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة  .٣

إجتهادات محاسبية وتضع تقديرات اإلدارة المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة أن تجري إعداد  يتطلب
واإليرادات  لتزاماتواإل صوللأل التي تم اإلفصاح عنهاقد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  وإفتراضات

والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في سبيل تطبيق السياسات 
للمجموعة  الموحدةمتفقة مع تلك المطبقة على البيانات المالية السنوية  لتقدير الشكوكالمحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

 .٢٣ستثناء ما هو مبين في إيضاح رقم إ، ب٢٠١٩ديسمبر  ٣١نتهية في للسنة الم
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  لدى البنوكنقد وأرصدة   . ٤

   النقد والنقد المعادل التالي: لدى البنوكيتضمن النقد واألرصدة 

  مدققة   غير مدققة  

 سبتمبر ٣٠ 
 ديسمبر ٣١  ٢٠٢٠

٢٠١٩ 
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  

       

 ٢٦٤٫٧٤٤  ٤٤٥٫٨٧٨ بالصندوق ولدى البنوكنقد 
 ٢٢٦٫٥٢١  ٨٠٫٣٦١ ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

 -  ١١٠ محتفظ بها لدى شركات تابعةشهادات حكومية لودائع
        
  ٤٩١٫٢٦٥  ٥٢٦٫٣٤٩ 

 )٢٠٫٦٩٠(  )٢٣٫٣٤٣( الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ٤٧٠٫٥٧٥  ٥٠٣٫٠٠٦ 

 )١٨٫٥٢٤(  )١٤٫١٧٦( نقد مرهون لدى بنك
 )٢٫٥٦٠(  )٢٫٦٣٦( ودائع ذات أجل استحقاق يتجاوز ثالثة أشهر

 )١٣٤(  )١١٠( شهادات حكومية لودائع ذات آجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر
 ٤٤٩٫٣٥٧  ٤٨٦٫٠٨٤  الموحد المختصرالنقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

  

 مصنفة كمحتفظ بها للبيع مستبعدةأصول والتزامات مجموعة   . ٥

برج إتصاالت  من  ١٫٠٢٢بيع وإعادة إستئجار عدد  ")زين الكويتشركة اإلتصاالت المتنقلة ("، أكملت  ٢٠٢٠في فبراير   .أ) ٥
مليون  ٣٠٫٤مليون دوالر أمريكي ( ٨٢٫٠١٢برج  في الكويت مصنفة كمحتفظ بها للبيع بمقابل إجمالي قدره  ١٫٥٢٦إجمالي 

بنسبة مليون لایر عماني. كما افترضت زين الكويت حصة أقلية  ٥٫٨٠٦لایر عماني). بلغ إجمالي الربح من هذه المعاملة 
  في شركة أبراج المؤسسة حديثاً.   %٣٠

  سنوات. ١٠تم إعادة إستئجار األبراج المباعة لمدة 

  األصول وسيولة المجموعة. أعمارمخاطر القيمة المتبقية ، كما يوفر المرونة في إدارة  تحويلستئجار إليسّهل البيع وإعادة ا

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٣٫٧٢٧في الكويت بمبلغ  المتبقية  يمثل ذلك القيمة الدفترية ألصول برج إتصاالت  .ب)٥
 – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٤٫١٧٢بمبلغ المتبقي مليون لایر عماني) والحق في إستخدام األصول  ٩٫٥ –

ديسمبر  ٣١اني (مليون لایر عم ١٫٢٣٤) في الكويت وإلتزامات اإليجار ذات الصلة بمبلغ مليون لایر عماني ١٢٫٢٨٧
  .٢٠٢١. يتوقع أن يتم بيعها خالل سنة ) ، مصنفة كمجموعة إستبعاد محتفظ بها للبيعمليون لایر عماني ٦٫٦٧٨ – ٢٠١٩

  

  ومشروع مشترك شقيقةتثمارات في شركات إس  . ٦

  مدققة   غير مدققة  

 سبتمبر ٣٠ 
 ديسمبر ٣١  ٢٠٢٠

٢٠١٩ 
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  

       

 ١٧٫٠٣٦  ١٦٫٥٤٤  شركات شقيقة
 ٨٩٫٨٢٩  ٨٩٫٧١٠ أنظر اإليضاح أدناه)( مشروع مشترك

  ١٠٦٫٨٦٥  ١٠٦٫٢٥٤ 
  

   في مشروع مشترك إستثمار 

من أسهم وحقوق  %٣١لمجموعة في المشروع المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة بنسبة يتضمن ذلك حصة ا
  مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع اإلتصاالت في تلك الدولة).التصويت في شركة وانا (شركة 
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  ممتلكات ومعدات   .٧

  مدققة  غير مدققة 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠ 
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩ 

 
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر 

  عماني

 ١٫٨٦٢٫٦٠٤١٫٨٩٥٫٢٧٠ صافي أصول ثابتة

 ١٥٩٫٨٣١ ١٥٩٫٧٠٨ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 ٢٫٠٢٢٫٣١٢٢٫٠٥٥٫١٠١ 

 

 ٢٧٣٫٩٦وقدره بمبلغ  ممتلكات ومعدات، استحوذت المجموعة على ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 
 مليون ٢٦٦٫٢إن االستهالك المحمل على الفترة يبلغ  .)لایر عمانيمليون  ٢٣٦٫١: ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠( مليون لایر عماني

  ).لایر عمانيمليون  ٢٥٦٫٥: ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠(لایر عماني 

 

 أصول غير ملموسة والشهرة  .٨

  مدققة  غير مدققة 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠ 
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩ 

 
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر 

  عماني

 ٢٫٤٧٨٫١٨٥٢٫٥٠٤٫٣٨٠  أصول غير ملموسة

 ١٫٠٥٧٫٤١٢١٫٠٦٣٫٢٥٧ الشهرة 

 ٣٫٥٣٥٫٥٩٧٣٫٥٦٧٫٦٣٧ 

 

 ٨٣٫٣١٧، استحوذت المجموعة على أصول غير ملموسة بمبلغ وقدره ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةخالل 
  مليون لایر عماني). ١٥٨٫٩: ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠مليون لایر عماني (

  
  سلطنة عمان

ع على قسطين مليون لایر عماني تدف ٧٥وتم تجديده بمبلغ  ٢٠١٩إنتهت صالحية ترخيص الهاتف النقال للشركة في فبراير 
، وافقت وزارة المالية على تأجيل دفع مبلغ الترخيص المتبقي  ٢٠٢٠. في فبراير ٢٠١٩سنويين متساويين إعتباراً من يناير 

  .٢٠٢٠سنوات إعتباراً من فبراير  ٣مليون لایر عماني على مدى  ٣٧٫٥وقدره 
  

  العراق

،  ٢٠٣٠أغسطس  ٣٠، قررت حكومة العراق  تجديد ترخيص أثير لثمان سنوات إضافية تنتهي في  ٢٠٢٠يوليو  ٧في 
   . ٢٠٢١يناير  ١إعتباراً من  )٤G(تكنولوجيا الشبكات الخلوية عريضة النطاق ولمنح ترخيص لتشغيل الجيل الرابع من 

  

  ضريبة الدخل المستحقة  .٩

ضريبة الدخل الحالية المستحقة من الشركات التابعة للمجموعة في العراق (أثير) واألردن  تتضمن ضريبة الدخل المستحقة
  على الترتيب.

وهي قيد النظر حالياً لدى الهيئة العامة للضرائب في  ٢٠١١إلى  ٢٠٠٤تم الطعن على قرارات الربط الضريبي للسنوات من 
وسددت أثير مبلغ الضريبة ، كما اعتبرت الهيئة العامة للضرائب  ٢٠١٢لسنة العراق. تم اإلنتهاء من إجراء الربط الضريبي 

كما اعتبرت الهيئة العامة للضرائب أن التقدير الذاتي في العراق اإلقرارات الضريبية على أنها بمثابة ربط ضريبي نهائي. 
بة تقديراً نهائياً في مارس بمثا ٢٠١٣مليون لایر عماني) لسنة  ١٢٫٦مليون دوالر أمريكي ( ٣٣٫٨٥لضريبة الدخل بمبلغ 

  . سددت (أثير) هذا المبلغ بالفعل.٢٠٢٠
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  (تابع) ضريبة الدخل المستحقة  .٩

 مليون لایر ٢٥٫٣٧(مليون دوالر أمريكي  ٦٨، تلقت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية بمبلغ  ٢٠٢٠خالل شهر مايو 
قسطاً  ١١اقع وافقت أثير على سداد المبلغ بو .٢٠١٨إلى  ٢٠١٤عماني) من الهيئة العامة للضرائب في العراق للسنوات من 

لمطعون فيها (أنظر اشهرياً مع الفوائد. تعتقد اإلدارة بأنها لديها مخصصات كافية لإللتزامات فيما يتعلق بالربوط الضريبية 
  ).١٩إيضاح 

 

 وضقر  .١٠

 ةمدقق  ةغير مدقق  
 سبتمبر ٣٠ 

٢٠٢٠ 
 ديسمبر ٣١ 

٢٠١٩ 
  ألف لایر عماني   ألف لایر عماني 

  الشركة األم

 ١١٤٫٣٨٠ ١١٥٫٥٨٢   )٢( قروض طويلة األجل

  ١٨٫٣٨٠  ٢٠٫٥٣٢  )٣قروض أخرى طويلة األجل (

   

  اوزتل

 ١٣٧٫٠٠٠ ١٣٧٫٩٣٤  )٢(قرض طويل األجل 

   

   عمان للبيانات الرقمية ش.م.مشركة 

 ٧٫١٩١ ٧٫٠٤٨ قروض طويلة األجل

 ٢٥ ٢٠ التزام إيجار تمويلي

   

    )٥( الكويت –شركة اإلتصاالت المتنقلة 

 ٩٩٫٦٨٥ ١٣٦٫٢٩٢ قروض قصيرة األجل

 ٧٤٠٫٤٤٨ ٧١٠٫٦٨٧ قروض طويلة األجل

   

   األردن  –زين 

 ٨٫١٩٢ - األجل قرض طويل   

   

    )٦( شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 ٦٧١٫٥٠٣ ٥٩٠٫٠٠١ قروض طويلة األجل   

   

    )٧( العراق –أثير 

 ٢٠٨٫٣١٢ ٢٣٧٫٠٤٠ قروض طويلة األجل   

   

  ٢٫٢٢١  ٤ أخرى

   

 ٢٫٠٠٧٫٣٣٧ ١٫٩٥٥٫١٤٠  لبنوكمستحق 

  ٥٧٤٫١٢٠  ٥٨٤٫٠٨٤ )٤( سندات –اوزتل 

  ٢٫٥٨١٫٤٥٧  ٢٫٥٣٩٫٢٢٤ قروض إجمالي
  
  

  :للمجموعة فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة

 ٢٢٩٫٣٨٤ ٢١٨٫٣١٥ متداولة التزامات

 ٢٫٣٥٢٫٠٧٣ ٢٫٣٢٠٫٩٠٩ غير متداولة التزامات

 ٢٫٥٨١٫٤٥٧ ٢٫٥٣٩٫٢٢٤ 
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 (تابع)  قروض  .١٠

  بالعمالت التالية:إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة 
 ةمدقق  ةغير مدقق 

 
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠ 
 ديسمبر ٣١ 

٢٠١٩ 

  ألف لایر عماني   ألف لایر عماني 

 ١٫٩٤٦٫١٥٢ ١٫٩٤٨٫٠٧٩ دوالر أمريكي

 ٥٥٤٫٥٩٤  ٥٢١٫٩٨٣  لایر سعودي

 ٦٣٫٠٨٥ ٦٢٫٠٩٤ دينار كويتي

  ٧٫٢١٦  ٧٫٠٦٨  لایر عماني

 ١٠٫٤١٠ - أخرى

 ٢٫٥٨١٫٤٥٧ ٢٫٥٣٩٫٢٢٤ 
 

إلى  %٢٫٢٢من  -٢٠١٩ديسمبر  ٣١( %٦٫٩٩إلى  %٠٫٩٣٥من  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠تراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 
  سنوياً.) %٦٫٩٩إلى  %٢٫٢٢ – ٢٠١٩يونيو  ٣٠،  %١٨

  
  إللتزام بتعهدات المديونياتا) ١(
  

   ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن: الشركة األمإن 
  

  على المستوى  المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء الموحدإلى نسبة الربح  الموحدةنسبة صافي القروض
 الموّحد بإستثناء مجموعة زين.

 

 .نسبة تغطية الفوائد 
  

  مجموعة زين ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن:
  

  المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء الموحدإلى نسبة الربح  الموحدةنسبة صافي القروض. 
 

  المعدلة الموحدةالمعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة  الموحدنسبة الربح. 
 

  األصولنسبة حقوق الملكية إلى إجمالي. 
 

 ) قرض ألجل٢(
 

من  مليون لایر عماني) ٣٠٨( مليون دوالر أمريكي ٨٠٠بمبلغ على قرض ألجل  ٢٠١٧في سنة الشركة األم  حصلت
 ٤٣٥٫٢٢٥حولت الشركة األم مبلغ ئتالف بنكي بغرض تمويل شراء أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة (مجموعة زين). إ

ها التابعة المملوكة بالكامل يمثل الحصة األجنبية للقرض ألجل إلى شركت مليون لایر عماني) ١٦٧٫٦( مليون دوالر أمريكي
مليون لایر  ١٤٠٫٤( مليون دوالر أمريكي ٣٦٤٫٧٧٥اوزتل القابضة المحدودة. تحتفظ الشركة األم بالمبلغ المتبقي وقدره 

من أصل المبلغ  ويسدد المبلغ المتبقي  %١٥.  يسدد القرض ألجل على خمسة أقساط سنوية متساوية بمبلغ يمثل عماني)
            أشهر من تاريخ السحب  ٨في نهاية فترة القرض ألجل. تم تحديد الفترة األولى للفائدة على هذا القرض بـ   %٢٥الذي يمثل 

 أشهر بعد ذلك حتى تاريخ السداد. ٣و
 

مقابل  تسهيل، وقعت الشركة تعديالً على القرض ألجل تم بموجبه تمديد أجل القرض لمدة عامين مع  ٢٠١٩أكتوبر  ٢٢في 
 ١٧٠، يتم سداد القرض على أربعة أقساط سنوية بواقع  ٢٠٢١. إعتباراً من عام ٢٠٢٠و  ٢٠١٩على سداد القسط لعامي 

٪. القرض ٢٫٩٠٪ من المعدل السابق البالغ ٢٫٥٥مليون دوالر أمريكي. كما تم تخفيض الهامش على القرض ألجل إلى 
  مضمون برهن على األسهم المستحوذ عليها.
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 قروض (تابع)   .١٠

  
  قروض أخرى طويلة األجل ) ٣(

  

  مليون لایر  ٦٫١: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( مليون لایر عماني ٤٫٢تتكون القروض طويلة األجل من رصيد مستحق قدره
. القرض غير ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠قسط ربع سنوي إعتباراً من  ١٦من البنك الوطني العماني ، ويسدد على  عماني)

  مضمون.
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( مليون لایر عماني) ١٦٫٣مليون دوالر أمريكي ( ٤٢٫٣قرض إئتماني متوقع برصيد مستحق قدره :
يحمل التسهيل  من إئتالف بنكي بغرض تمويل شراء معدات رأسمالية. القرض غير مضمون. مليون لایر عماني) ١٢٫٢

 سنوياً وقد تم إستخدام الشرائح التالية: %٢٫٢٨فائدة بمعدل 
 

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( مليون لایر عماني) ٥٫١مليون دوالر أمريكي ( ١٣٫١أ) الشريحة األولى برصيد مستحق قدره 
  .٢٠١٨يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من نوفمبر  مليون لایر عماني) ٥٫١

  

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر عماني)  ٤٫٣مليون دوالر أمريكي ( ١١٫٣ب) الشريحة الثانية برصيد مستحق قدره 
  .٢٠١٩يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من مايو مليون لایر عماني)  ٤٫٦١٥

  

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر عماني)  ٧٫٢مليون دوالر أمريكي ( ١٨٫٦ج) الشريحة الثالثة برصيد مستحق قدره 
الفترة ، سحبت الشركة مبلغ خالل . ٢٠١٩يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من مايو مليون لایر عماني)  ٢٫٥

  مليون رايل عماني) من الشريحة الثالثة. ٥٫١مليون دوالر أمريكي ( ١٣٫٢
  

  ) سندات٤(
  

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

سنوياً. السندات مستحقة السداد في سنة  %٥٫٦٣مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  ٦٠٠سنوات بمبلغ  ٥٫٥شريحة   أ) 
 ٣١( مليون دوالر أمريكي ٦٠١٫٨سنوياً. القيمة العادلة للسند هي  %٦٫٠٥. معدل الفائدة الفعلي للسند هو ٢٠٢٣

  .مليون دوالر أمريكي) ٦٣٤٫٨: ٢٠١٩ديسمبر 
  

سنوياً. السندات مستحقة السداد في سنة  %٦٫٦٣مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  ٩٠٠سنوات بمبلغ  ١٠شريحة   ب) 
 ٣١( مليون دوالر أمريكي ٨٩٨٫٢سنوياً. القيمة العادلة للسند هي  %٧٫٠٩. معدل الفائدة الفعلي للسند هو ٢٠٢٨

  .مليون دوالر أمريكي) ٩٤٥: ٢٠١٩ديسمبر 
  

  لى األسهم التي تم اإلستحواذ عليها في مجموعة زين وهي مضمونة بواسطة الشركة األم.السندات مضمونة برهن ع  ج) 
  

  الكويت –) شركة اإلتصاالت المتنقلة ٥
  

  بـ: شركة اإلتصاالت المتنقلةخالل السنة ، قامت 
  

  مليون لایر عماني. ويتضمن ذلك: ١٥١٫٨سحب قروض بمبلغ  
  

مليون  ٧٠٠بمبلغ حالي مليون لایر عماني) من تسهيل إئتماني متجدد  ١١٢٫٣مليون دوالر أمريكي ( ٣٠٠مبلغ  -
  دوالر أمريكي.

  

مليون دوالر  ١٠٠بمبلغ حالي مليون لایر عماني) من تسهيل إئتماني متجدد  ٣٧٫٤مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠مبلغ  -
  أمريكي.

  

  مليون لایر عماني. ويتضمن ذلك: ١٣٨٫٢سداد قروض بمبلغ 
 

مليون دوالر  ٢٠٠مليون لایر عماني) من تسهيل طويل األجل بمبلغ  ١١١٫٩مليون دوالر أمريكي ( ٣٠٠مبلغ  -
  أمريكي.

  

  مليون دوالر أمريكي. ٢٠٠مليون لایر عماني) من تسهيل طويل األجل بمبلغ  ٥٫٩مليون دوالر أمريكي ( ١٥٫٧مبلغ  -
  

مليون  ٢٠٠من تسهيل قرض طويل األجل بمبلغ  مليون لایر عماني) ٤٫٥مليون دوالر أمريكي ( ١٢٫١٣٢مبلغ  -
  دوالر أمريكي.

  

لمدة ثالثة  معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور)أعاله  تحمل التسهيالت 
  أشهر أو فوق معدل خصم البنك المركزي. ٦أو 
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  قروض (تابع)  .١٠
  

  السعوديةشركة االتصاالت المتنقلة ) ٦(  
  

  قروض طويلة األجل تتضمن:
  

) كتسهيل مرابحة مشترك تم الحصول عليه من ائتالف مليون لایر عماني ٣٦٦٫٦٥مليون لایر سعودي ( ٣٫٦٨٢مبلغ وقدره 
 بنكي. 

  

الت يتسه، ابرمت شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية  إتفاقية (اإلتفاقية) مع إئتالف مقرضين إلعادة تمويل  ٢٠٢٠في سبتمبر 
في يونيو  القائمتمويل تسهيل المرابحة  وتأمين تمويل إضافي إلستثمارات رأسمالية مستقبلية. سبق وأن تم القائمةالمرابحة 

  مليون لایر سعودي وتسهيل رأس المال العامل. ٥٫٩٠٠بمبلغ  ٢٠١٨
  

  اإلتفاقية:
  

  ٤٫٨٨٠) يتكون من لایر عمانيليون م ٥٩٧٫٥٠٠( سعوديلایر مليون  ٦٫٠٠٠تتضمن إجمالي تسهيل مرابحة بمبلغ 
لایر عماني) إلعادة  مليون ١١٩( سعوديلایر  مليون ١٫١٢٠سعودي وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بمبلغ لایر  مليون
ورصيد مخصص لبعض  لایر عماني)  مليون ٣٤٫٧( سعوديلایر  مليون ٣٤٨تسهيل المرابحة القائم بمبلغ  تمويل

  األغراض التجارية المستقبلية. 
 

  ٨١٣٫٣٩٣ن يتكون م مليون لایر عماني) ٩٩٫٦( سعوديلایر مليون  ١٫٠٠٠تتضمن تسهيل رأسمال عامل متجدد بمبلغ 
 سعوديلایر مليون  ١٨٦٫٦٠٧وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بإجمالي مبلغ  مليون لایر عماني) ٨١مليون لایر سعودي (

 ون لایر عماني).ملي ١٨٫٦(
 

هيل القائنت عوديلایر مليون  ١٣٦م ربحاً بمبلغ ج عن إعادة تمويل التس وتم تقييمه، مقابل  مليون لایر عماني) ١٣٫٦( س
  بشكل منفصل عن حدود التمويل اإلضافية التي تم الحصول عليها.  ،ناتجة عن التعديلالربح أو الخسارة ال

  

  نشأ الربح الناتج عن التعديل مما يلي: 
 

  تخفيض معدل الفائدة المتغير المطبق بهامش ربح فوق معدل الفائدة بين البنوك في سنغافورة (سيبور) ومعدل الفائدة بين
 البنوك في لندن (ليبور). 

 

  يستحق سداد القرض على أربعة أقساط متساوية مدة كل ٢٠٢٥إلى سبتمبر  ٢٠٢٣تمديد أجل استحقاق القرض من يونيو .
 من تاريخ السريان.  إعتباراً  شهراً  ٦٠من تاريخ السريان وتنتهي بعد  إعتباراً  شهراً  ٢٤، تبدأ بعد شهراً  ١٢منها 

 

 ار أسهم حقوق تقييم التدفقات النقدية بموجب شروط السداد غير المؤكدة والدفع المسبق اإللزامي في حال االنتهاء من إصد
ً األولوية بنجاح والقدرة على سحب قرض  ً ستخدام السيناريو األكثر ترجيحإوذلك في تاريخ التعديل ب الحقا  .  ا

 

كل جزئي بكفالة من  مون بش هيل المرابحة مض االت المتنقلة يظل تس ركة اإلتص االت  من ورهن الكويت –ش ركة اإلتص ش
عودية والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.  الكويت –المتنقلة  ين في زين الس س اهمين المؤس ص المس وبعض حص

عودية أن تعلن عن توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو عينية  بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، يجوز لزين الس
  اقية.  للمساهمين شريطة التزام زين السعودية بكافة التزاماتها بموجب هذه االتف

 

  من اتفاقية تسهيل مرابحة ثانوي موقعة في يونيو مليون لایر عماني)  ٢٢٣٫٣( سعوديلایر مليون  ٢٫٢٤٣مبلغ وقدره
إن هذا التسهيل مكفول بالكامل بضمان  .ي على خيار بالتجديد لسنة إضافيةمن ائتالف بنكي ومدتها سنتين وتنطو ٢٠١٩

 . الكويت –شركة اإلتصاالت المتنقلة من قبل 
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  قروض (تابع)  .١٠
  
  

  أثير  ) ٧
  

  تتضمن القروض طويلة األجل:
  

  مليون دوالر أمريكي ما يعادل  ١٠٠ – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٣٧٫٣مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠مبلغ
 .٢٠٢٤ديسمبر  ١٧مليون لایر عماني) من بنك تجاري يسدد بحلول  ٣٧٫٥

 

  مليون دوالر أمريكي ما يعادل  ١٠٥ – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٣٩٫٢مليون دوالر أمريكي ( ١٠٥مبلغ
 .٢٠٢٣ يونيو ٣٠مليون لایر عماني) من بنك تجاري يسدد بحلول  ٣٩٫٣

 

 مليون دوالر أمريكي ما يعادل  ٥٠ – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ١٨٫٧مليون دوالر أمريكي ( ٥٠ مبلغ
 .٢٠٢١ ابريل ٩مليون لایر عماني) من بنك تجاري يسدد بحلول ١٨٫٧٥٠

  

  مليون دوالر أمريكي  ١٥٠٫٩١٧ – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٤٨٫٦مليون دوالر أمريكي ( ١٣٠٫٣١٩مبلغ
 .٢٠٢٥مايو  ٣١يسدد بحلول  مؤسسة ماليةمليون لایر عماني) من  ٥٦٫٥ما يعادل 

 

  مليون  ١٥٠ – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٥٥٬٩مليون دوالر أمريكي ( ١٥٠بمبلغ تسهيالت إئتمانية متجددة
 .٢٠٢٢ديسمبر  ١٧مليون لایر عماني) من بنك تجاري يسدد بحلول  ٥٦٫٢دوالر أمريكي ما يعادل 

 

  ٢٠٢٣يوليو  ٣١: ال شىء) يسدد بحلول ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٣٧٫٥مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠مبلغ. 
  

فوق معدل وتحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت  الكويت –شركة اإلتصاالت المتنقلة هذه التسهيالت مضمونة بواسطة 
  الليبور لثالثة أشهر.

  

 أخرىغير متداولة إلتزامات   .١١
  مدققة  غير مدققة 

  سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠ 

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩ 

  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  المملكة العربية السعودية  –مستحق لوزارة المالية 
  ٣٥٨٫٢٣٩  ٣٤٨٫٦٣٢ ])١إيضاح ([   

  المملكة العربية السعودية  –مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
  ٩٢٫٣٦٧  ١٤٦٫٠١٠ مقابل الحصول على طيف ترددي   

  -  ١٢٫٥٠٠ ])٢إيضاح ([ عمان لترخيص الهاتف النقال –مستحق لهيئة تنظيم اإلتصاالت 

  ١١٫٠٥٣  ١٠٫١٦٩ ودائع عمالء

  ٤٨٫١٠٠  ٥٣٫٨٠٣ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ١٠٦٫٥٢٦ ١١٠٫٤١٢ أخرى

 ٦١٦٫٢٨٥ ٦٨١٫٥٢٤ 
  

نة خالل) ١( عودية ٢٠١٣ س عودية اتفاقًا مع وزارة المالية بالمملكة العربية الس االت المتنقلة الس ركة االتص ، أبرمت ش
   .٢٠٢١. وتستحق هذه المبالغ على سبع أقساط ابتداًء من يونيو ٢٠٢١المبالغ المستحقة عليها حتى اد لتأجيل سد

  

مليون لایر عماني  ٣٧٫٥وقدره  النقال، وافقت وزارة المالية على تأجيل سداد مبلغ ترخيص الهاتف  ٢٠٢٠) في فبراير ٢(
  . ٢٠٢٠سنوات تبدأ من فبراير  ٣على مدى 

  

  لهذه المبالغ المستحقة إلى جانب الفوائد المستحقة مسجل تحت بند ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى.  الجزء المتداول
 

 رأس المال  .١٢

در والمدفوع بالكامل كما في  رح به والمص بتمبر ٣٠يتكون رأس المال المص هم  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠من  ٢٠٢٠ س              س
  للسهم الواحد. بيسة ١٠٠) بقيمة سهم ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(
  

  توزيعات   .١٣

نة المنتهية في  اهمون في اجتماع الجمعية العمومية للس مبر  ٣١اعتمد المس  ٢٠٢٠ مايو ١٠المنعقد بتاريخ  ٢٠١٩ديس
 ٤١٫٢٥٠٫٠٠٠ مبلغللسهم الواحد ب لایر عماني)  ٠٫٠٥٠ – ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني ( ٠٫٠٥٥توزيعات نقدية بواقع 

 لایر عماني). ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠ – ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني (
 



 وشركاتها التابعة الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
١٩  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
  مدققة) (تابع)(غير  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

  اإلحتياطيات  . ١٤
  

 اإلحتياطي القانوني

غ رصيده المتراكم من ربح السنة إلى هذا اإلحتياطي إلى أن يبل %١٠وفقاً لقانون الشركات التجارية العماني ، ينبغي تحويل 
ركة  اوياً لثلث قيمة رأس المال المدفوع للش لة. هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. نمس اً لبلوغ هذا ظرالعمانية ذات الص

  عن إجراء التحويل. األم س المال المدفوع ، فقد توقفت الشركةاإلحتياطي لثلث رأ
  

  اإلحتياطي اإلختياري
ركة األم  ٥/٢٠٠٠تي/١٦وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم  نوية إلى  %١٠، تحول الش افي أرباحها الس إحتياطي من ص

اوياً  بح مس ف رأس المال المدفوع. نظراً لكون هذا اإلحتياطي أص اوياً لنص بح مس إختياري غير قابل للتوزيع إلى أن يص
  عن إجراء التحويل.األم س المال المدفوع على األقل ، فقد توقفت الشركة رأ لنصف

  

  مساهمة رأسمالية
االت بس ٢٠٠٤فبراير  ١١في  درت هيئة تنظيم اإلتص االت ، أص ركة األم لخدمات اإلتص لطنة عمان تراخيص إلى الش

  سنة ، على الترتيب. ٢٥و ١٥لایر عماني ولمدة  ٢٠٠٫٠٠٠لایر عماني و ٥٠٠٫٠٠٠المتنقلة والثابتة بتكلفة قدرها 
  

ركةقامت ال ركة األم  ش ارات بتعيين ش تش تقلةاس ، والتي  ٢٠٠٤فبراير  ١١لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  مس
االت المتنقلة والثابتة بمبلغ  لتراخيصحددت القيمة العادلة  مبر  ٣١عماني تقريباً ( مليون لایر ٤٤٫٨٨١اإلتص : ٢٠١٩ديس

  مليون لایر عماني). ٤٤٫٨٨١
  

وقية المفتوحة للتراخيص بم اس التقييم على القيمة الس ركة جديدة كان أس روطها الحالية حيث أنها تنطبق على ش وجب ش
ل على التراخيص. ول غير  تحص ركة الجديدة" هو التمييز بين قيمة التراخيص من األص بب تبني إفتراض "الش كان س

ة األخرى التي تملكها ال ركةالملموس ة" لمجموعة التراخيص . ش ت "قيمة خاص وعليه ، فإن القيمة المرفقة بالتراخيص ليس
  .شركةال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تتمتع بها الو
  

االتتم إثبات الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة عن المبالغ المدفوعة إلى  ، والتي تمثل أرباح القيمة  هيئة تنظيم اإلتص
مبر  ٣١( مليون لایر عماني ٤٤٫١٨١العادلة بمبلغ  مالية غير  مليون لایر عماني) ٤٤٫١٨١: ٢٠١٩ديس اهمة رأس كمس

  قابلة للتوزيع ضمن حقوق الملكية.
  

ركة  . عند تجديد هذا الترخيص ، فقد تم تحويل الجزء الخاص من  ٢٠١٩في فبراير األم إنتهى ترخيص الهاتف النقال للش
 مليون لایر عماني إلى إحتياطي رأس المال. ٣٦٫٨٩٣مبلغ القيمة العادلة المتعلق بترخيص الهاتف النقال السابق ب

 

  إحتياطي رأس المال
  .٢٠١٩ترخيص الهاتف النقال السابق والذي إنتهى في فبراير بهذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع ويمثل الجزء الخاص 

  

  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
رة يتم  ول واإللتزامات من العملة مباش رف المتعلقة بتحويل األص عر الص جيل فروق س غيلية للعمليات األجنبية تس التش

  للمجموعة إلى الريال العماني ، في إحتياطي تحويل عمالت أجنبية.
  

  إحتياطي القيمة العادلة
  .المالية األصولينشأ احتياطي القيمة العادلة عن إعادة تقييم 

  

  إحتياطي التحوط
جيل  تخدم احتياطي التحوط لتس نيفها وتأهيلها كتحوطات للتدفقات النقدية  األرباحيس تقات التي يتم تص ائر في المش والخس

املوا ائر عندما يؤثر بند التحوط الفعال على  .لتي يتم إثباتها في الدخل الش نيف المبالغ إلى بيان األرباح أو الخس يعاد تص
  األرباح أو الخسائر.

  

  ت/(خسائر) إستثمارإيرادا  . ١٥
  أشهر المنتهية في تسعة  ثالثة أشهر المنتهية في 
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

 من استثمار في أوراق مالية خسارة)ربح/(
  )١٫١١١(  ٤٩  )٤٩(  ٣٦٢ الخسائرأو  األرباحبالقيمة العادلة من خالل 

  ١٫٠٣٥  ٦٨٧ ٧٩ ٣٤ إيرادات توزيعات

 ٧٦(  ٧٣٦ ٣٠ ٣٩٦(  

  
  
  
  
  
  
  
  



 وشركاتها التابعة الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
٢٠  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
  مدققة) (تابع)(غير  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

  ربحية السهم  . ١٦

   حو التالي:على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على الن بناءاً يتم احتساب ربحية السهم األساسية 
  أشهر المنتهية في تسعة  ثالثة أشهر المنتهية في 
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني 

  ٥٢٫٦٨٠  ٤٦٫٣٥٣ ١٩٫٥١٧ ٢٢٫٣٩٠ المنسوب إلى المساهمينربح الفترة 

  أسهم  أسهم  أسهم  أسهم  
٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠رةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفت

  ٠٫٠٧٠  ٠٫٠٦٢ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٣٠ والمخفضة األساسية –ربحية السهم 
  

  معلومات القطاع  . ١٧

والبلدان األخرى.  عمانتعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات المتعلقة بها في 
 ويشكل هذا األمر أساس القطاعات الجغرافية.

              لبحرينالكويت واألردن والسودان والعراق واعمان و استناداً إلى الحدود الكمية، قامت المجموعة بتحديد عملياتها في
 كأساس لإلفصاح عن معلومات القطاع. السعوديةو

    



 وشركاتها التابعة الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

٢١  
  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  

  معلومات القطاع ( تابع)  . ١٧
  (غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

      

 المجموع أخرى السعودية البحرينالعراقالسوداناألردنالكويت  عمان
  ألف لایر عماني            

                   

 ١٫٦٩٥٫٨٢١  ٢٦٫٣٤٢  ٥٣٩٫٩٢٥  ٣٧٥٫٨٥١٢١٩٫٧١٣١٢٩٫٤٤٥١٠٢٫٧٢٢٢٦٤٫١٤٦٣٧٫٦٧٧)مع مرور الوقتاالشتراك في البث والبيانات (إيرادات القطاع:
      ١٦٣٫٣٣٤  ١٢٨  ٤٥٫٠٧٢  ٨٫٢٦٣ ١٫٠٢٥ ١٫٢٢٤ ٥٫٠٣٣ ٦٨٫٣٧٥ ٣٤٫٢١٤)عند نقطة زمنية محددة(إيرادات القطاع:

 ٣٦٣٫٢٨٦ ١٢٦٫١٠ ١٩٦٫٧٨ ٨٧٣٫٤١٠٠٥٫٢٧٢٠٫١١٦١٧٠٫٤١٠٧٦٫٢ ٨٠١٫٦٥صافي الربح قبل الفوائد والضرائب 
 ٥٫٠٥١ ٩٠ ١٫١١١ ١٫١٩٠٤٣١٢٤٥٦٧١١٨١ ١٫١٣٢إيرادات فوائد

 ٥٫٨٠٦ - - ----٥٫٨٠٦  - الربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
  ١٣٫٥٨٠  -  ١٣٫٥٨٠  - - - - -   - الربح من تعديل إلتزام

 )٩٤٫٢٠٨( )٦٢( )٧١٫٩٨٠( )٩٤٧()١٢٫٩٨٥()٨٩٦()٥٫٢٩٦()٥١١( )١٫٥٣١(تمويلتكاليف
 )٢٩٫٢٢٨( )٤٤٣( - -)٥٫٨٧٧()٦٫٤٨٣()٧٫٠١٩(- )٩٫٤٠٦(مصاريف ضريبة الدخل

١٨٧٫٣٦٤ ٩٫٧١١ ٢٠٫٩٠٧ ٤٨٫٣٥٨١٥٫١٢١١٢٫٩٨٢٢٢٫٩٧٩١٫٣١٠ ٥٥٫٩٩٦ 
     بنود غير موزعة:

 ٧٣٦    إيرادات استثمار
 ١٫٠١٣    ومشاريع مشتركةشقيقةحصة في نتائج شركات

 )٢١٫٤٤٢(    (أنظر اإليضاح أدناه)أخرى
 ١٦٧٫٦٧١    ربح الفترة

         

 ٧٫٠٥٢٫٩٦٢ ٩٠٫٨٥٨ ٣٫١٠٣٫٣٩٢ ٩٩٩٫٣٨٣٥٤٤٫٤٥٥١٤٦٫٤٩٢١٫٠٤٩٫٤٦٨١٣٠٫٣٨٧ ٩٨٨٫٥٢٧القطاع بما في ذلك الشهرةأصول
  ٢٣٦٫٥٧١  ٢١٤ ١٣٢٫٤٨٥  ١١٫٥٧٧ ٣٤٫٣٨٦ ٢٫٣٨٥ ٢٢٫٠٦٥ ٩٫٦٤٤  ٢٣٫٨١٥ أصول حق االستخدام

     بنود غير موزعة:
 ٤٤٫٦٩٨    الخسائرأواألرباحستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ
 ٢٫٠٠٠     ستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةإ
 ٩٫٠١٤    اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ
 ١٠٦٫٢٥٤    ومشاريع مشتركةشقيقةستثمارات في شركاتإ

 ١٥٥٫١٥٠    (إيضاح أدناه)أخرى
 ٧٫٦٠٦٫٦٤٩    األصول الموحدة

                  

 ٢٫٧٣٨٫٨٧٠ ٩٢٫٠٠٣ ١٫٥٩٥٫٧٤٢ ١٧٩٫٠٢٩١٧٦٫١٥٨٦٩٫٤٢٥٢٨٨٫٢١٧٣٦٫٧٧٠ ٣٠١٫٥٢٦القطاعالتزامات
  ٢٥٦٫٧٠٧  ١٦٨ ١٤٢٫٢٣٣  ١١٫٧٢٢ ٣٨٫٥٧٨ ٢٫١٤٩ ٢٢٫٨٦٩ ١٦٫٦٩٩  ٢٢٫٢٨٩ إلتزامات إيجار (متداولة وغير متداولة)

 ٨٥٦٫٦٤١ - ٥٩٢٫٠٠١ -٢٣٧٫٠٤٠---  ٢٧٫٦٠٠إقتراضات
 ٣٫٨٥٠٫٢١٨ ٩٢٫١٧٠ ٢٫٣٢٧٫٩٧٧ ١٩٥٫٧٢٨١٩٩٫٠٢٧٧١٫٥٧٤٥٦٣٫٨٣٥٤٨٫٤٩٢ ٣٥١٫٤١٥بنود غير موزعة:

 ١٫٦٨٤٫٥٨٢    إقتراضات
 )٤٧٨٫٤٧٣(    أخرى

 ٥٫٠٥٦٫٣٢٧    اإللتزامات الموحدة
 ٢٫٥٥٠٫٣٢٢    األصول الموحدةصافي

         

 ٤٠٨٫٤٤٢ ١٠٫٠٣١ ٢١٨٫٠٣٨ ٢٤٫١٦٤٤٫٢٩١٢٧٫٨٥٠٤٥٫٣٨٠١٤٫٧٦٦ ٦٣٫٩٢٢تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 ٨١٠    غير موزعة

 ٤٠٩٫٢٥٢    إجمالي التكاليف الرأسمالية
                  

 ٣٩٢٫٤٧٩ ٣٫٧١٤ ١٥٥٫٢٠٨ ٥٣٫١٠٩٢٩٫٧٤١٩٫٣٢٤٥٢٫٥٠١١٠٫٤٢٦ ٧٨٫٤٥٦استهالك وإطفاء
  ٥٢٫٤٢٤  ١٥٩ ٢٧٫٥٩٢  ٣٫٢٣١ ٦٫١٣٣ ٢٨٧ ٣٫٣٤٥ ٥٫٣٢٨  ٦٫٣٤٩ إطفاء أصول حق االستخدام

 ٢٫٩٠٨    غير موزعة
     ٤٤٧٫٨١١    إجمالي االستهالك واإلطفاء

    زين. مجموعة مليون لایر عماني) يمثل تكاليف الفوائد من القروض المتعلقة بحيازة أسهم في ٣٩٫١٤٤ – ٢٠١٩مليون لایر عماني ( ٣٩٫١٩٥"أخرى" تتضمن مبلغ   



 وشركاتها التابعة الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

٢٢  
  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 مدققة) (تابع)(غير  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  
  معلومات القطاع ( تابع)  . ١٧

  (غير مدققة)٢٠١٩سبتمبر ٣٠
   

 المجموع  أخرى  السعوديةالبحرينالعراقالسوداناألردنالكويت  عمان
 ألف لایر عماني             

                   

 ١٫٧٢١٫٨٢٢  ١٨٫٥٤١  ٥٣٩٫٥١٠  ٢٣٨٫٣٨٨١٣٢٫٦١٤٨٠٫٤٧١٢٩٤٫٠٧١٣٧٫٢٢٧ ٣٨١٫٠٠٠)مع مرور الوقتإيرادات القطاع: االشتراك في البث والبيانات (
     ١٧١٫٥٣٨  ٥٢  ٧٤٫١٦٧ ٦٦٫٩٦٧٤٫٩٥٩٥٦٨١٫٤٢٢٨٫٠٩٥ ١٥٫٣٠٨)عند نقطة زمنية محددةإيرادات القطاع: (

 ٣٣٠٫٠٧٢ ١٠٫١١٧ ٥٨٫١٨٤٢٩٫٦٦٥١٧٫١٦٦٣٣٫٣٢٤٢٫٠٧٠١٠٨٫٦٥١  ٧٠٫٨٩٥صافي الربح قبل الفوائد والضرائب 
 ٦٫٥٠٨ ٣٣٧ ٢٨٨٣٥٩٩٧١١٫١٨٨١٨٢٢٫٠٠١  ١٫١٨٢إيرادات فوائد

 )١٠٦٫١٦٩( )١١١( )٧٨٫٢٠٧()٨٣١()١٧٫٤٧٠()٢٢٤()٦٫٧٤٥()٣٧٧(  )٢٫٢٠٤(تمويلتكاليف
 )٢٧٫٤١٤( )٤٨٤( --)٤٫٣١٨()٥٫٠٦٠()٧٫٠٢٩(-  )١٠٫٥٢٣(مصاريف ضريبة الدخل

٢٠٢٫٩٩٧ ٩٫٨٥٩ ٥٨٫٠٩٥١٦٫٢٥٠١٢٫٨٥٣١٢٫٧٢٤١٫٤٢١٣٢٫٤٤٥  ٥٩٫٣٥٠ 
    بنود غير موزعة:

 )٧٦(   إيرادات استثمار
 ٢٫٢٤٤   ومشاريع مشتركةشقيقةحصة في نتائج شركات

 )٦٫٩١٢(   (أنظر اإليضاح أدناه)أخرى
 ١٩٨٫٢٥٣   ربح الفترة

         

  ٧٫٠٠٣٫٢٦٦  ٩٧٫٤٣٤ ٣٫١٥٠٫٠٨١  ١٣٠٫٠٧٨ ٩٤٨٫٨١٢ ١٤٩٫٢٢٤ ٥٥١٫٤٠٣ ١٫٠٠٥٫٤٧٠   ٩٧٠٫٧٦٤القطاع بما في ذلك الشهرةأصول
  ٢٣٦٫٣٣٩  ٤٢٧ ١٤١٫٢٤٣ ٨٫٩٣٨ ٣٨٫٠٨٤ ١٫٨٠٠ ١٨٫٤٨٧ ٦٫٨٢٠   ٢٠٫٥٤٠ ستخدامإلأصول حق ا

    بنود غير موزعة:
 ٤٩٫٣٨٥   لخسائراأواألرباحستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ

 ٣٫٠٠٠    إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
الشاملةاإليراداتستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ

 األخرى
 

   ٦٫٣٤٩ 
 ١٠٦٫١٧٧   ومشاريع مشتركةشقيقةستثمارات في شركاتإ

 ١٦٧٫٥٣٣   أخرى
 ٧٫٥٧٢٫٠٤٩   األصول الموحدة

         

 ٢٫٥٤٠٫٧٨٥ ٨٥٫٩٦١ ١٫٥٧٧٫٩٥٠ ١٥٠٫٩٧٠١٦٠٫٧٤١٥٦٫٦٨٧١٨٨٫٦٠٨٣٢٫٧٩٤  ٢٨٧٫٠٧٤القطاعإلتزامات
  ٢٥٣٫٣٧٨  ٤٦٥ ١٥٢٫٨٧٦ ٩٫٤٣٣ ٤٢٫١٦٧ ١٫٩٢٧ ١٨٫٨٧٨ ٦٫٥٣٠   ٢١٫١٠٢ إلتزامات إيجار (متداولة وغير متداولة)

 ٩٠٦٫٦٩٨ ١٦ ٦٧٠٫٩٢٧-٢١٠٫٩٨٣---  ٢٤٫٧٧٢مستحق لبنوك
 ٣٫٧٠٠٫٨٦١ ٨٦٫٤٤٢ ٢٫٤٠١٫٧٥٣ ١٥٧٫٥٠٠١٧٩٫٦١٩٥٨٫٦١٤٤٤١٫٧٥٨٤٢٫٢٢٧ ٣٣٢٫٩٤٨بنود غير موزعة:

 ١٫٧٢٥٫٩٦٩   مستحق لبنوك
 )٤٣٠٫٤٧٤(   أخرى

 ٤٫٩٩٦٫٣٥٦   اإللتزامات الموحدة
 ٢٫٥٧٥٫٦٩٣   األصول الموحدةصافي

         

 ٣٥٧٫٢٩٢ ١٠٤ ١٢٠٫٧٧٨ ٣٧٫٥١٣٥٫٧٥٣٢٫٤٣٥٢٨٫٧٠١١٣٫٩٥٣  ١٤٨٫٠٥٥تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 ٣٫٥٠٤   غير موزعة

 ٣٦٠٫٧٩٦   إجمالي التكاليف الرأسمالية
         

 ٤٠٤٫٢٨٧ ٤٫١٧٧ ١٤٦٫١٦٠ ٥٤٫٢٥٤٢٨٫٥٨٣٧٫٥٦٨٧٤٫٤٥٣١٠٫٤٣٨  ٧٨٫٦٥٤ستهالك وإطفاءإ
  ٥٤٫١٢٠  ٨٦٦ ٣٠٫٢٩٠ ٢٫٨٤٦ ٦٫٥٠٤ ١٥١ ٢٫٩٧١ ٣٫٣٠٧   ٧٫١٨٥ ستخدامإلإطفاء أصول حق ا

 ١٫٧٧٠   غير موزعة
 ٤٦٠٫١٧٧   ستهالك واإلطفاءإلإجمالي ا
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٢٣  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 
  عالقةمعامالت مع طرف ذو        .١٨

    

دة مع األطراف    روط معتمدة من قبل اإلدارة. فيما يلي المعامالت واألرص لة بش أبرمت المجموعة معامالت مع أطراف ذات ص
  ذات الصلة (باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في إيضاحات أخرى):

  

  المعامالت
  أشهر المنتهية في تسعة  ثالثة أشهر المنتهية في 
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  ٢٫٩٠٤  ١١٫٧٥٤  ١٫٧٥٨  ٢٫٦٧٩ إيرادات
  ٤٫٥٣٣  ٨٫١٢٣  ١٫٣٠٨  ١٩٤  شراء بضائع وخدمات

  ٥٫٧٥٢  ١٫٤٠٩  ١٫٥٠٤  ٣٧٢ شراء ممتلكات ومعدات من شركة شقيقة
         

  مكافأة اإلدارة العليا

  ٢٫٥١٤  ٢٫٢٥٣  ٤٨٩  ٤٣٩ رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
  ١٠٧  ٩٤  ٢٩  ٢٦ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  

  األرصدة
  مدققة  غير مدققة 
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  ١٠٫٩٨٥  ٨٫٧٠٥ ذمم تجارية مدينة
  ١٫٧٤٩  ٧٫٠٧٤ ذمم تجارية دائنة

  
  التزامات ومطلوبات محتملة  .(أ) ١٩

  مدققة  غير مدققة 
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

 ٣٤٢٫١٢٠ ٢٤٨٫٦١٩ تكاليف رأسمالية

 ٤٣١ ٣٫٣٧٨ مال غير مستدعى في شركات مستثمر فيهارأس

 ١١٢٫١٥٥ ١٠٢٫٠٦٧  وإئتمان خطابات ضمان

 ١٫٤٥٩ ٢٫٨٨٤ استثمارات

ممنوحة مليون لایر عماني) ال ٩ – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٩هي الضامن للتسهيالت اإلئتمانية بمبلغ الكويت زين 
بأن الضمانات المقدمة من المساهم  زين الكويتلمساهم مؤسس في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية. وترى من قبل أحد البنوك 

  ئتمانية.إلس لصالح البنك تغطي التسهيالت االمؤس
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٢٤  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  
      مطالبات  .(ب) ١٩

مليون لایر عماني من هيئة تنظيم اإلتصاالت عن أتاوة  ٤٫٤مطالبة بمبلغ إخطار  ٢٠١٥خالل السنة المالية  الشركة األماستلمت 
إلى  مليون لایر عماني ٢٫٢الشركة األم مبلغ  دفعتبالجملة. إضافية مستحقة من سنوات سابقة على بعض فئات إيرادات البيع 

هيئة تنظيم اإلتصاالت. بناء على رأي قانوني وتفسير األحكام ذات الصلة بالترخيص الممنوح للشركة األم ، ترى اإلدارة بأن مبلغ 
  األتاوة اإلضافية غير مستحق.

  

  مطالبات متعلقة بمجموعة زين

 )أثير( في العراقضرائب الدخل 

، ٢٠١٦. في نوفمبر الهيئة العامة للضرائب العراقيةمن  ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٤تلقت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية عن السنوات 
أبرمت أثير إتفاقية مع وزارة المالية العراقية  حصلت بموجبها على الحق في تقديم طعن على ضرائب الدخل اإلضافية التي تطالب 

مليون لایر عماني) وقدمت طعناً عن كامل مبلغ  ٩٠٫٣مليون دوالر أمريكي ( ٢٤٤بمبلغ   عراقيةالهيئة العامة للضرائب البها 
، أصدرت لجنة الطعون بالهيئة العامة للضرائب العراقية قرارها بتخفيض مبلغ  ٢٠١٩أكتوبر  ١٥الضريبة المطالب بها. في 

ي). يمكن للهيئة العامة للضرائب العراقية األعتراض على مليون لایر عمان ٤٠٫٦مليون دوالر أمريكي ( ١٠٩٫٧٥المطالبة إلى 
أثير أي إخطار من محكمة  تتلقىانقضت فترة الطعن ولم  يوماً من قرار لجنة الطعون. ١٥هذه القرار لدى محكمة التمييز خالل 

الهيئة العامة حكمة النقض لتوجيه بشأن الطعن في القرار. قدمت أثير التماساً إلى م الهيئة العامة للضرائب العراقيةالنقض أو من 
جميع الطعون التي  إحتماالت، تعتقد أثير أن  محاميهاعلى تقرير  بناءاً نتظار الرد. إإلرسال ملف القضية وهي ب للضرائب العراقية

  جيدة.تبدو حلها لصالح أثير  تم
  

            مليون لایر عماني)  ٨٫٨٨أمريكي (مليون دوالر  ٢٣٫٨، تلقت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية بقيمة  ٢٠٢٠في مارس 
على  ٢٠١٢و  ٢٠١١لعامي  الهيئة العامة للضرائب العراقيةمليون لایر عماني) من  ٩٫٢٥مليون دوالر أمريكي ( ٢٤٫٨و 

، رفضت  ٢٠٢٠مارس  ١٥عتراضاتها على مطالبات ضريبة الدخل اإلضافية. في إ، قدمت أثير  ٢٠٢٠مارس  ١٢. في الترتيب
بالهيئة هذه المطالبة الضريبية اإلضافية هي أمام لجنة الطعون . ٢٠١١ الخاص بعامعتراض إلا الهيئة العامة للضرائب العراقية

، قبلت الهيئة  ٢٠٢٠مارس  ١٦في  .نشأ، إذا  بهذا اإللتزام. تعتقد أثير أن لديها مخصصات كافية للوفاء العامة للضرائب العراقية
مليون دوالر أمريكي  ٢٤٫٨، والغت مطالبتها بضريبة إضافية بمبلغ  ٢٠١٢اإلعتراض المقدم عن عام  قيةالعامة للضرائب العرا

   كمبلغ ربط ضريبي نهائي. ٢٠١٢مليون لایر عماني) ، وقبل مبلغ التقدير الضريبي الذاتي الذي اجرته أثير لسنة  ٩٫٢٥(
  

 تجديد الترخيص في العراق  

                    ) سنوات إضافية تنتهي في٨( بتجديد ترخيص أثير لمدة ثماني قراراً  ٢٠٢٠يوليو  ٧أصدر مجلس الوزراء العراقي في 
. وفي أغسطس ٢٠٢١يناير  ١من  إعتباراً ومنح ترخيص لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع للشبكات الخلوية  ٢٠٣٠أغسطس  ٣٠

طعناً على هذا القرار ثم انضم له رئيس البرلمان كمدعي ثاٍن  وتم رفع الطعن ضد مجلس الوزراء ، قدم عضو في البرلمان ٢٠٢٠
العراقي وهيئة اإلعالم واالتصاالت ("الهيئة )"وثالث شركات اتصاالت في العراق ("المدعى عليهم)" لدى المحكمة االبتدائية. 

من استكمال اإلجراءات التنفيذية لتجديد الترخيص ومنح  يمنع الهيئة ٢٠٢٠أغسطس  ٢٥أصدرت المحكمة أمر تقييدي في 
ً على األمر التقييدي أمام  سبتمبر  ٢٠ في، إال أنها رفضته  المحكمةذات ترخيص شبكة الجيل الرابع. قدم المدعى عليهم طعنا

لدى محكمة التمييز وما يزالون في انتظار صدور الحكم. بناًء على تقرير الخبراء  طعناً على ذلك. ثم قدم المدعى عليهم ٢٠٢٠
 القانونيين، ترى أثير أن فرص تسوية هذا األمر لصالحها تبدو جيدة.  
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٢٥  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  
  (تابع) التزامات ومطلوبات محتملة       .١٩

  
  (ب) مطالبات 

  

  األردن –شركة بيال 
 لایرمليون  ١٥٫٣ – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ٤١٫٥إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 

، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. وقامت محاموها على تقرير  وبناءاً . عماني)
 ١١٫٧٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ١١٫٧٣بة السلطات الرقابية بمبلغ شركة بيال برفع دعاوى قضائية ضد مطال

على أساس أن شركة بيال قامت فعلياً وفي وقت سابق بدفع المبالغ المترتبة  ٢٠٠٥إلى  ٢٠٠٢عن السنوات من  لایر عماني)مليون 
ب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة ، تتوقع المجموعة أن تصمحاموها عليها عن تلك السنوات. وبناًء على تقرير 

كما قامت شركة بيال باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد السلطات الرقابية مطالبةً باسترداد رسوم الترخيص المدفوعة بالزيادة  بيال. 
ال يمكن تقدير ) عن سنوات سابقة. لایر عمانيمليون  ١١٫٨٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(لایر عماني مليون  ١١٫٨٧والبالغة قيمتها 

  األخرى. والفنيةألنها تعتمد على العديد من الجوانب القانونية والتنظيمية نتيجة األمر المذكور أعاله في هذا المرحلة ، 
  

مات المعلوباإلضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات القضائية. وبناًء على 
، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه األمور أثر سلبي هام  ستشارة الخبراء القانونيينإالمتوفرة حالياً وبعد 

  للمجموعة. الموحدعلى المركز أو األداء المالي 
 

 األدوات المالية  .٢٠

 المالية واإللتزامات األصولفئات   

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

  مدققة  غير مدققة 
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

     أصول مالية بالتكلفة المطفأة:

  ٤٧٠٫٥٧٥  ٥٠٣٫٠٠٥  نقد وأرصدة بنكية

  ٦٤٣٫٨٣٣  ٦٦٧٫٥٦٩ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  ٢٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠  بالتكلفة المطفأةاستثمار في أوراق مالية 

  األرباح استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٤٥٫٣٦٩  ٤٤٫٦٩٨ أو الخسائر

 ٧٫٨٦٨ ٩٫٠١٤ األخرىخالل اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 
 

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

  تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  

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

المالية إلى ثالث مستويات استنادًا إلى أهمية المدخالت المستخدمة في قياس القيمة  لتزاماتواإل األصوليصنف هذا التسلسل 
 يتضمن تسلسل القيمة العادلة المستويات التالية:  المالية. لتزاماتواإل صولالعادلة لأل

 المتطابقة؛ لألصول واإللتزامات: األسعار المعلنة (غير المعدلة) في سوق نشط ١المستوى 

والملحوظة لألصل أو االلتزام سواء بشكل مباشر (مثل  ١: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى ٢المستوى 
 مباشر (مثل المشتقة من األسعار)؛ و األسعار) أو غير

 ال تستند إلى معلومات سوق ملحوظة (المدخالت غير الملحوظة). واإللتزامات لألصول: مدخالت ٣المستوى 



 وشركاتها التابعة الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
٢٦  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  

  (تابع) األدوات المالية  .٢٠

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

  

 (غير مدققة) ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
 المجموع  ٣ المستوى ٢المستوى   ١المستوى   

ألف لایر 
 عماني

ألف لایر  
  عماني

ألف لایر  
  عماني

لایر ألف  
  عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول
و أ األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

٤٤٫٦٩٨  ٦٫١٣٧  ٣٠٫٧٨٢  ٧٫٧٧٩ الخسائر
الشاملة  اإليراداتاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ٩٫٠١٤  ٤٫٣٢١  ٢٫٧٣٧  ١٫٩٥٦ األخرى
٥٣٫٧١٢  ١٠٫٤٥٨  ٣٣٫٥١٩  ٩٫٧٣٥ األصولمجموع 

  

 (مدققة) ٢٠١٩ ديسمبر ٣١
        مالية بالقيمة العادلة:  أصول

و أ األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ٤٥٫٣٦٩  ٦٫٢٠٧  ٣٠٫٢٢٦  ٨٫٩٣٦ الخسائر

الشاملة  اإليراداتاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ٧٫٨٦٨  ٣٫٧٤٧  ٢٫٥٨٧  ١٫٥٣٤ األخرى
 ٥٣٫٢٣٧  ٩٫٩٥٤  ٣٢٫٨١٣  ١٠٫٤٧٠  األصولمجموع 

  

  

  .خالل الفترةلم تكن هناك تحويالت بين أي من مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 القياس بالقيمة العادلة

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

  زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم   .٢١

 صافي الربح النقدي 

. ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفصاح عن النتائج ٢٠١٦ سنة بات اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم في
ً والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان من حيث وحدة القياس الجارية بتاريخ التقرير   وفقا

الموحد  الخسائرأو  األرباحان التقرير المالي. إن األثر في صافي المركز النقدي متضمن في بي ٢٩رقم  للمعيار المحاسبي الدولي
  كـ "صافي ربح نقدي".  المختصر

تستند مؤشرات األسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة زين جنوب السودان والمبينة 
 أدناه إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي نشره مكتب جنوب السودان لإلحصاءات:

 عامل التغير المؤشر  
  ١٫٠٠  ١٤٫٩٣٢  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
 ١٫٤٠ ١٠٫٦٥٧ ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
 ٢٫٣٧ ٦٫٣٠٦ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 ٣٫٣٢ ٤٫٥٠٢ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 ٣٫٦٢ ٤٫١٢٧ ٢٠١٧أكتوبر  ٣١

  

  



 وشركاتها التابعة الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
٢٧  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  

  األدوات المالية المشتقة  .٢٢

المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية وقد تم تحليلها حسب فترة يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية   
االستحقاق. إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر 

   مشتقات المالية التي تم قياسها.وتمثل األساس لقياس التغيرات في قيمة ال

وال تعطي مؤشًرا لمخاطر السوق أو مخاطر  الفترةقيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية إن ال
 االئتمان. يتم تقييم كافة عقود المشتقات على أساس البيانات الملحوظة في السوق.

  
  

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في 
 القيمة العادلة

 السالبة
  القيمة

 اإلسمية
 ألف لایر عماني عمانيألف لایر  

  مشتقات محتفظ بها للتحوط:
   حوط التدفقات النقديةت

 ٥٩٣٫٩١٩ ٣١٫١٨٤  مبادلة معدل الفائدة
 

    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
     

  مشتقات محتفظ بها للتحوط:
   حوط التدفقات النقديةت

 ٥٠٧٫٨١١ ١٤٫٨٢٩   مبادلة معدل الفائدة
 

  

  ١٩ -كوفيد تأثير فيروس    .٢٣

حدوث اضطرابات واسعة النطاق في معظم الدول إلى  ٢٠٢٠) في بداية عام ١٩ –لقد تسبب تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد 
تأثير  هذا ستمرار إقتصادية. تراقب المجموعة بإلذلك من أثر سلبي على األنشطة ا في األعمال التجارية ، مع ما يترتب على

اإلرباك المحتمل في األعمال التجارية نتيجة لتفشي ، بينما تعمل عن كثب مع السلطات التنظيمية المحلية ، إلدارة  اإلضطراب
  .١٩ –فيروس كوفيد 

  

 اإلجتهاداتأي تعديالت وتغييرات في  إجراء، نظرت المجموعة فيما إذا كان من الضروري ١٩ -تفشي فيروسك كوفيد في ضوء 
. فيما يلي االفتراضات الموحدة المرحلية المختصرةعنها في المعلومات المالية  واإلفصاحوإدارة المخاطر المحاسبية والتقديرات 

التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة إلحداث تعديالت جوهرية األخرى للتقديرات ، ومصادر الرئيسية الالرئيسية حول المستقبل و
  .الموحدة المرحلية المختصرةعلى المعلومات المالية 

  

  التأثير على األصول غير المالية

ً أجرت المجموعة  ً  تقييما على  ١٩ –فيروس كوفيد عتبار التأثير األقل لـ إلات توليد النقد ، مع األخذ في استثمارها في وحدإل نوعيا
نخفاض إ تقييم وتوصلت إلى أنومعايير الصناعة  الموازنةلفترة مع لتصاالت ، وقارنت النتائج الفعلية إلالكيانات العاملة في قطاع ا

  ال يزال إلى حد كبير دون تغيير. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القيمة كما في 
 

األصول حول الممتلكات والمعدات وجوهرية نخفاض في القيمة تنشأ وأي شكوك إأي مؤشرات أخذت المجموعة في اإلعتبار كما 
ال يوجد تأثير  إلى أنه ، وتوصلتالناشئة بشكل خاص عن أي تغيير في شروط اإليجار الحق في إستخدام األصول غير الملموسة و

  .١٩ –فيروس كوفيد بسبب  جوهري
  

  

  



 وشركاتها التابعة الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
٢٨  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  

  (تابع) ١٩ –تأثير فيروس كوفيد    .٢٣
  

 نخفاض قيمة األصول الماليةإالمتوقعة و اإلئتمانيةالخسائر 

اإلحتماالت  الحالية من خالل تطبيق سيناريوهات اإلئتمانية المتوقعةالخسائر على نماذج  إعتماد اإلدارةقامت المجموعة بتطبيق 
ً تعمل فيه. قامت المجموعة  الذيقتصادي للسوق المعني إلقتصاد الكلي ذات الصلة بالمناخ اإلعلى عوامل ا المرجحة بتقييم  أيضا

بسبب  جوهريال يوجد تأثير  إلى أنه وتوصلت، نخفاض القيمة إأي مؤشرات على بالتعرضات في القطاعات التي يحتمل تأثرها 
  .١٩ –فيروس كوفيد 

  

 المحتملة والمطلوباتلتزامات إلا

ضطرابات تشغيلية ، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في العالقات التجارية بين إأي  تأثيرقامت المجموعة بتقييم 
  ولم يتم تسجيل أي مشاكل. والمطلوباتلتزامات إلمحتملة في االزيادة الالمجموعة والعمالء والموردين ، بهدف 

  

  مبدأ اإلستمرارية

قتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر إلمستمرة في ضوء الظروف ا منشأةقامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت 
فيروس لمال والسيولة. قد يستمر تأثير والشكوك المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس ا

ستمرار في التشغيل وأن إلفي التطور ، ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية ل ١٩ -كوفيد 
تم إعداد  فقدونتيجة لذلك ، . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ولم يتغير منذ إلى حد كبير  غير متأثر ال يزال  مركزها وفقاُ لمبدأ اإلستمرارية

ً بشكل مناسب  المختصرةالمرحلية الموحدة المعلومات المالية    ستمرارية.إلمبدأ ال وفقا

  

  معلومات المقارنة   .٢٤

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتماشى مع عرض الفترة الحالية. لم تؤثر إعادة التصنيف على صافي الربح الذي تم 
  اإلفصاح عنه سابقاً.

  

  الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل – ٢٣تأثير تطبيق معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 

" بإستخدام الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل: "٢٣التقارير المالية الدولية رقم طبقت المجموعة معيار لجنة تفسيرات معايير 
مليون لایر  ٥٥٫٧٣٧. بناء عليه ، فقد حددت اإلدارة إلتزام ضريبي إضافي بمبلغ ٢٠١٩طريقة األثر الرجعي المعدلة في ديسمبر 

 ٩٫٢٧٥وحقوق األقلية بمبلغ  والذي تم تعديله مع الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة ٢٠١٨إلى  ٢٠١١عماني للسنوات من 
  .٢٠١٩ يناير ١كما في  مليون لایر عماني على الترتيب ٤٦٫٤٦٢ومليون لایر عماني 

  

  أحداث الحقة لتاريخ التقرير  .٢٥

 إعادة هيكلة رأسمال زين السعودية   

وذلك  على إعادة هيكلة رأسمالها ٢٠٢٠وافقت الجمعية العامة غير العادية لزين السعودية في اجتماعاتها المنعقدة خالل أكتوبر 
سعودي عن طريق إلغاء األسهم المصدرة، ومن لایر ليار م ٤٫٤٨٧ سعودي إلىلایر مليار  ٥٫٨٣٧ن أوالً بتخفيض رأس المال م

مليار  ٨٫٩٨٧سعودي ليصبح رأس المال بمبلغ لایر مليار  ٤٫٥ثم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ 
   سعودي.لایر 

  

  


