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      المالية البياناتحول  إيضاحات
                       ١٧                                                                                                                           ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  

  
  معلومات قانونية واألنشطة   - ١

االت ش.م.ع.ع ركة العُمانية لالتص جلة وفقاً لقانون  الش اهمة ُعمانية عامة مس ركة مس ركة") هي ش ركة األم أو الش ("الش

ركة في  هم الش لطنة ُعمان. يتم إدراج أس قط س ي للشركة في الموالح، بمس الشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيس

يا ركة هي إنشاء وتشغيل وص ية للش طة الرئيس قط لألوراق المالية. األنش وق مس االت في سلطنة س نة وتطوير خدمات االتص

قيقة تقدم ُعمان.  ركاتها الش ركاتها التابعة (المجموعة) مع ش ركة وش االتإن الش عة دول  خدمات االتص لطنة ُعمان وتس في س

  أخرى.
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢

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

  
  أساس اإلعداد  ١-٢

  
   فقرة االلتزام وأساس القياس  ( أ )

احات والنماذج  البياناتتم إعداد    من قواعد اإلفص اح الواردة ض المالية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفص
ركات التجارية لعام  ى مع متطلبات قانون الش لطنة ُعمان، وهي تتماش وق المال بس ادرة عن الهيئة العامة لس  ١٩٧٤الص

ه.  ديالت استوتع انات المالية على أس ذه البي داد ه خم في حاالت  م إع مبدأ التكلفة التاريخية للقياس المعدل ليعكس أثر التض
خم المرتفع، والمعدل بإعادة التقييم وفقًا للقيمة العادلة  اديات ذات التض طتها في االقتص ركات التي تزاول أنش وللالش  ألص

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المالية للسنة المنتهية في تشمل هذه البيانات  ."الدخلالمالية المحتفظ بها كـ "بالقيمة العادلة من خالل بيان 
ركة تابعة. تمثل البيانات المالية  اهمة المجموعة في ش ركاتها التابعة (معاً "المجموعة") ومس ركة األم وش البيانات المالية للش

تقل. البيانات المالية الموحدة والبيانات المالية  اس مس ركة األم على أس لة البيانات المالية للش لة يشالمنفص ار إليهما المنفص
  مجتمعةً على أنهما "البيانات المالية".

  
ع أحكام ويتطلب إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة             ات قد تؤثوض ر على تقديرات وافتراض

ياسات و ول واإللتزامات وتطبيق الس قة . تستند التقديرات واإلفتراضات المتعلالمصروفاتاإليرادات و المبالغ المدرجة لألص
ابقة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف دار األ بها إلى الخبرة الس اس إص كل نتائجها أس كام حالتي تش

ادر أخرى. وقد تختلف النتائج الفعلية هولة من مص ول واإللتزامات التي لن تظهر بس دفترية لألص هذه  عن حول القيم ال
  ٣٤التقديرات. يتم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إيضاح رقم .

  
  

   ٢٠١٧المعايير والتعديالت والتفسيرات لمعايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة   (ب)
بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة  المجموعةقامت  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ بالنسبة للسنة المنتهية في

عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية (المجلس) واللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (اللجنة) التابعة 
  .٢٠١٧يناير  ١في للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ 

  
  بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح ٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
   ضرائب الدخل: إدراج األصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة ١٢التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
   ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤دورة التحسينات السنوية من  •

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

  
على المبالغ التي  ولم تؤثر للمجموعةلم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى أية تغييرات رئيسية في السياسات المحاسبية 

 انها للسنة الحالية والفترات السابقة.تم بي
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  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة- ٢
  (تابع) أساس اإلعداد ١-٢  

  
  الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذالمعايير   )ج(
  

   المعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية التي قد تؤثر على البيانات المالية             
  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١لمجموعة ولكن ليست إلزامية بعد للسنة المنتهية في ل           

  
  األدوات المالية ٩معيار التقرير المالي الدولي 
  اإليرادات الناتجة من عقود مبرمة مع عمالء ١٥التقرير المالي الدولي معيار 
  عقود اإليجار ١٦معيار التقرير المالي الدولي 
  عقود التأمين ١٧معيار التقرير المالي الدولي  
  ٤٠تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تحويالت عقارات استثمارية  
  ٢٠١٦(الصادرة في ديسمبر  ٢٠١٦إلى  ٢٠١٤دورة التحسينات السنوية من(  

o  حذف اإلعفاءات قصيرة األجل للمتبنين  -تطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى  ١معيار التقرير المالي الدولي
  للمرة األولى

o  تثمر آت الُمستوضيح بأن قياس المنش -: اإلستثمارات في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة ٢٨معيار المحاسبة الدولي
  هو خيار إستثمار على أساس اإلستثمار بيان الدخلفيها بالقيمة العادلة من خالل 

o  واإلعتبار المسبقمعامالت العمالت األجنبية  ٢٢لجنة تفسير معيار التقرير المالي الدولي 
o  إلعفاءات المتبنين ألول مرة. عدم اليقين من معالجة ضريبة الدخل ٢٣لجنة تفسير معيار التقرير المالي الدولي  

  
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح إلزامية بعد ولم  األخرىالمعايير والتفسيرات إن 

  يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة. المن قبل المجموعة،  يتم تطبيقها مبكراً 
        

المعايير والتعديالت الجديدة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية التي قد تؤثر على البيانات المالية 
  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١لمجموعة ولكن ليست إلزامية بعد للسنة المنتهية في ل

  :األدوات المالية ٩معيار التقرير المالي الدولي 

وف تطبق ال ةس ار  مجموع دولي معي الي ال اريخ  ٩التقرير الم اير  ١بت اً  ٢٠١٨ين ة وفق ارن ات المق ان معلوم ادة بي إع ولن تقوم ب
ادات معايير التقارير المالية الدولية. إن معيار التقرير المالي الدولي  ادر في يوليو  ٩إلرش ، يحل محل ٢٠١٤األدوات المالية الص

بة الدولي  من معيار التقرير المالي الدولي األدوات المالية: اإلعت ٣٩معيار المحاس أن  ٩راف والقياس. يتض ادات ُمعدَّلة بش إرش
اب انخفاض قيمة الموجودات المالية  ارة االئتمانية المتوقع الجديد لحس نيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك نموذج الخس تص

أن ا بة التحوط. كما أنه يقدم توجيهات بش إلعتراف وإلغاء اإلعتراف باألدوات المالية من معيار والمتطلبات العامة الجديدة لمحاس
  .٣٩المحاسبة الدولي 

  
  :٩المتطلبات الرئيسية لمعيار التقرير المالي الدولي 

ولإن كافة األ • يتطلب قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة  ٩المالية المدرجة التي تقع في نطاق معيار التقرير المالي الدولي  ص
يل التدفقات النقدية التعاقدية  من نموذج أعمال يهدف إلى تحص تثمارات الدين المحتفظ بها ض العادلة. وعلى وجه التحديد، إن اس

ها عامةً بالتكلفة المطفأة والتي لها تدفقات نقدية تعاقدي ل المبلغ القائم يتم قياس ل الدين وفائدة على أص ة تكون فقط مدفوعات أص
واء من  من نموذج األعمال الذي يتم تحقيقه س بية الالحقة. إن أدوات الدين التي يتم اإلحتفاظ بها ض في نهاية الفترات المحاس

يل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األ ولخالل تحص روط تعاقدية تؤدي إلى تواريخ محددة للتدفقات النقدية ص  المالية والتي لها ش
امل  ها عامةً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش لي القائم، يتم قياس ل الدين والفائدة على المبلغ األص التي هي فقط مدفوعات أص

هم تثمارات في األس تثمارات الدين األخرى واإلس بية الالحقة.  اآلخر. يتم قياس جميع اس بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاس
افة إلى ذلك، وبموجب معيار التقرير المالي الدولي  آت إجراء خيارات غير قابلة لإللغاء لعرض التغيرات ٩باإلض ، يجوز للمنش

تثمارات في األسهم (غير المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المح شتري تمل المعترف بها من قبل المالالحقة في القيمة العادلة لإلس
  .بيان الدخلفي دمج األعمال) في الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج عامةً إيرادات توزيعات األرباح في 

  
ارة فإن معيار التقرير المالي الدولي  لتزاماتفيما يتعلق بقياس اإل • نفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس بأن  ٩المالية المص

ه في  وبة إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام يتطلب عرض مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنس
لتغييرات في الدخل الشامل اآلخر سيؤدي إلى تكوين أو زيادة عدم تطابق المحاسبة الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج هذه ا

ن تمي. ال بيان الدخلفي  وبة إل مةيفي الق راتيالتغ فيالحقا إعادة تص بيان  یإل ةيمخاطر االئتمان للمطلوبات المال یالعادلة المنس
بة. وفقا لمعيار  الدخل نفة بالقيمة العادلة  لتزاماتفي القيمة العادلة لإل ، يتم عرض كامل التغير٣٩الدولي  المحاس المالية المص

  .بيان الدخلمن خالل األرباح أو الخسائر في 
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  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة- ٢
  (تابع) اإلعدادأساس  ١-٢  
  
    نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة، مقابل  ٩المالية، يتطلب معيار التقرير المالي الدولي صول فيما يتعلق بانخفاض قيمة األ          •

   . يتطلب نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة من المنشأة ٣٩الخسارة اإلئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي  نموذج           
   المتوقعة والتغيرات في تلك الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في  ئتمانيةمحاسبة الخسارة اإل           
   مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. وبعبارة أخرى، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر            
  .االئتمان            

  
   تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة باألنواع الثالثة من آليات محاسبة التحوط المتاحة حالياً في معيار المحاسبة    •

   ، تم األخذ بمزيد من المرونة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط ٩. وبموجب معيار التقرير المالي الدولي ٣٩الدولي            
    المؤهلة ألدوات التحوط وأنواع مكونات المخاطر للبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط.  دواتوتحديدًا توسيع أنواع األ           
  باإلضافة إلى ذلك، تم إصالح اختبار الفعالية واستبداله بمبدأ "العالقة االقتصادية". كما لم يعد من الضروري إجراء تقييم بأثر            
   .المعززة حول أنشطة إدارة المخاطر في المنشأة إلفصاحرجعي لفعالية التحوط. كما تم إدخال متطلبات ا            

 
  تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب وسوف لن تقوم بإعادة بيان معلومات المقارنة.تنوي المجموعة 

    وبشكل عام، ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري على بيان مركزها المالي وحقوق المساهمين باستثناء تأثير تطبيق              
           يستند هذا التقييم إلى المعلومات المتاحة حالياً  .٩بمقتضى معيار التقرير المالي الدولي متطلبات التصنيف وانخفاض القيمة              
   عندما سوف تتبنى  ٢٠١٨وقد يخضع للتغيرات الناشئة عن معلومات معقولة وداعمة أخرى يتم إتاحتها للمجموعة في سنة             

  . ٩الدولي  المجموعة معيار التقرير المالي             
  

  
 الخاص "بإيرادات ناتجة من عقود مبرمة مع عمالء" ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم      

بة الدولية في مايو  در مجلس معايير المحاس " "اإليرادات من العقود مع ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٢٠١٤أص
ري تطبيقه اعتباراً من  ماح بالتطبيق المبكر. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  ٢٠١٨يناير  ١العمالء" على أن يس مع الس

ع نموذًجا مكون من خمس خطوات لذلك.  ١٥رقم  مبادئ االعتراف باإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء ويض
يتم االعتراف باإليرادات وق ١٥وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ائع والخدمات في حدود مقدار س ت نقل ملكية البض

املة من متطلبات  اعة والخدمات عند نقل ملكيتها. كما يحدد المعيار مجموعة ش ابل للبض ة في المبلغ المق ل الملكي اق حق ن
  االفصاح فيما يتعلق بطبيعة وحجم وتوقيت االيرادات وعدم التأكد من االيرادات وتدفقاتها النقدية من العمالء.

بية األخرى وفقًا للمعيار ق ية والتغيرات المحاس ت اإلدارة بتحديد األمور أدناه التي يكون لالعتراف باإليرادات الرئيس ام
  أثًرا في البيانات المالية المجمعة للمجموعة. ١٥الدولي للتقارير المالية رقم 

 

  هواتف مدعومة

افة إلى خدمات  االت المتنقلة، ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية تقدم المجموعة هواتف مدعومة لعمالئها باإلض االتص
بي لكل  ١٥رقم  عر البيع النس اس س عر التعاقدي للمعاملة على كل التزام أداء محدد وذلك على أس رکات توزيع الس من الش

تقل كل مس يؤدي بدايةً  .التزام أداء بش لى ومة وكذلك سيؤدي إإلى تخصيص مبالغ أكبر من اإليراد على الهواتف المدع ذلك س
تخدم من الخدمات  ط إيرادات كل مس ح عنها والمبالغ المفوترة وكذلك انخفاض في متوس وجود فروق بين اإليرادات المفص

  األخرى.

  محاسبة المحفظة

ائص مماثلة. وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أة أن ١٥تبرم المجموعة عقود مع العمالء ذات خص ، يمكن للمنش
كل مادي إتطبيقها على محفظة من العقود أو تختار  ائص المماثلة إذا كانت النتيجة ال تختلف بش لتزامات األداء ذات الخص

  عن محاسبة كل عقد على حدة من خالل:

 ة والمواقع ت ال، أثر مختلف العروض والفترات الزمني ل المث بي اة، على س ة مع مراع ل محفظ ك قييم البنود التي تش
  الجغرافية وتعديالت العقود

 تحديد بشكل دوري ما إذا كان نهج المحفظة يعطي نتيجة مختلفة بشكل مادي  

 بًا، بما في ذلك الن ة أحكام لتحديد متى يكون نهج المحفظة مناس ة بالعميل ممارس ظر فيما إذا كانت أي اتفاقيات خاص
  ستكون مؤهلة.
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  إيضاحات حول البيانات المالية
                       ٢٠                                                                                                                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  
  ة (تابع)هامالسياسات المحاسبية الملخص   - ٢
  أساس اإلعداد (تابع)  ١-٢
  

  حقوق الترقية

تقدم المجموعة حقوق ترقية مبكرة للحصول على خدمات إضافية. ويتطلب ذلك من المجموعة أن تحدد طريقة المحاسبة، بما 
عر  ك ما إذا كان قد تم منح حق مادي للعميل وإذا كان لهذا الحق أثًرا في س بة تعديل العقد في ذل المعاملة وإذا كانت محاس

لع أو  ول على س ازل عنها تمثل حافًزا إلبرام عقد جديد. إن الحق المادي هو خيار الحص الغ المتن ت المب ان تنطبق أو إذا ك
  خدمات إضافية بسعر ال يعكس سعر البيع المستقل للسلعة أو الخدمة ويعتبر التزاًما منفصًال لألداء.

  

  وحة بهدف االحتفاظ بالعمالءالخصومات الممن

إذا لم تكن الخصومات المتعلقة باالحتفاظ بالعميل منصوص عليها صراحة في العقد، فإن الممارسة التجارية المتعارف عليها 
ومات كتعديالت على  يمكن أن تعني أن العوض النقدي الثابت متغير في جوهره. وبدال من ذلك، يمكن النظر إلى هذه الخص

م يمثل عوض نقدي متغير أم تعديل  ١٥لب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم العقد. يتط إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان الخص
تقييم ما  ١٥للعقد. وسيتطلب ذلك حكًما وقد يؤثر في توقيت االعتراف باإليرادات. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ع أنظمة وإجراءات إذا كانت العروض الترويجية للعمال ويقية وكذلك وض ء الحاليين هي تعديالت على عقود أو معامالت تس
  قادرة على تتبع ورصد جميع الخصومات واالمتيازات والعروض الترويجية الممنوحة للعمالء.

 

  عنصر التمويل الهام

تراة طيلة فترة ما بالتزامن مع اال بكة، فإن المعيار إذا كان بإمكان العميل الدفع مقابل المعدات المش تفادة من خدمات الش س
ر تمويل هام. إذا كان كذلك،  ١٥الدولي للتقارير المالية رقم  من عنص ة أحكام لتحديد ما إذا كان العقد يتض يتطلب ممارس

  ل.لة ليعكس القيمة الزمنية لألموافيجب تعديل سعر المعام

  

  العموالت وتكاليف العقود األخرى

ول على عقد مع عميل ١٥للتقارير المالية رقم وفقا للمعيار الدولي  افية المتكبدة في الحص يتم تأجيل بعض التكاليف اإلض ، س
في بيان المركز المالي المجمع ويتم إطفاؤها بالتوافق مع إثبات اإليراد بموجب العقد ذي الصلة. وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى 

ة تحق الغ بعض العموالت المس ت الحق بمب أة قد  االعتراف في وق لمتعاملين وموظفين تابعين لطرف ثالث. غير أن المنش
  تختار إطفاء تكاليف شراء العقد دفعة واحدة إذا كانت فترة إطفاء األصل الناتج سنة واحدة أو أقل.

  
  خيارات االنتقال من تطبيق معيار دولي إلى معيار آخر

ة رقم  الي ارير الم دولي للتق ار ال أثر رجع ١٥يمكن تطبيق المعي ديل أرقام المقارنة وتعديل األرباح المرحلة في ب ك بتع ي، وذل
ل آخر، يمكن اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  دي ة. وكب ارن ة أقرب فترة مق داي اعتباًرا من تاريخ بدء التطبيق،  ١٥ب

  وذلك عن طريق تعديل األرباح المرحلة في سنة التقرير األولى (نهج األثر التراكمي).

وف تعترف باألثر التراكمي  تخدام طريقة األثر التراكمي، مما يعني أن المجموعة س تعتزم المجموعة اعتماد المعيار باس
من  نوية التي تتض يد االفتتاحي لألرباح المرحلة لفترة التقرير الس وية للرص للتطبيق المبدئي للتطبيق األولي لهذا المعيار كتس

اح عن أثره في أول معلومات مالية تاريخ التطبيق األولي. إن المجمو يتم اإلفص دد تحليل أثر االنتقال في التطبيق وس عة بص
 والتي سوف تعكس أثر تطبيقه اعتباًرا من تاريخ السريان. ٢٠١٨مارس  ٣١مرحلية كما في 

 

  الخاص "بعقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

در مجلس معايير ا٢٠١٦في يناير  بة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، أص "عقود اإليجار" على أن  ١٦لمحاس
د  دأ في أو بع ة التي تب نوي ه على الفترات الس ري مفعول اير  ١يس  ١٦. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٢٠١٩ين

من نطاق الم بة عن غالبية عقود اإليجار الواقعة ض تأجرين كيفية المحاس بة عن عقود للمس عيار وذلك بنفس طريقة المحاس
بة الدولي رقم  تأجرين االعتراف بـ  ١٧اإليجار التمويلي وفقًا لمعيار المحاس "عقود اإليجار". يتطلب هذا المعيار من المس

ل على مد تخدام" وااللتزام المالي المقابل له في الميزانية العمومية. ويتم إطفاء األص ل المنطوي على حق اس دة ار م"األص
بة  بة للمؤجرين فقد أبقى هذا المعيار على طريقة محاس الي بالتكلفة المطفأة. أما بالنس اس االلتزام الم د اإليجار ويتم قي عق

دون تغيير. إن المجموعة بصدد تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير  ١٧المؤجر كما هي في معيار المحاسبة الدولي رقم 
  اناتها المالية المجمعة.في بي ١٦المالية رقم 
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  ٢١                                                                                                                  إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  (تابع)ة هامملخص السياسات المحاسبية ال  - ٢
  أساس اإلعداد (تابع)  ١-٢
  
   تابعةالشركات ال   ١-٢-٢

  
 عندما السيطرة تحقيق يتم. ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في كما التابعة وشركاتها للشركة األم المالية البيانات على الموحدة المالية البيانات تشتمل

 العوائد تلك على التأثير على وتكون قادرة بها، الجهة المستثمرمع  شراكتها من المتغيرة الناتجة للعوائد حقوق، لديها أو المجموعة، تتعرض
المجموعة  لدى في حال توافر بها فقط المستثمر الجهة على المجموعة تسيطر التحديد، وجه على. بها المستثمر الجهة على سلطتها خالل من

  :ما يلي

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

  

 لحقائقا جميع تأخذ المجموعة في عين اإلعتبار بها، المستثمر الجهة في مماثلة حقوق أو التصويت أكثرية من أقل للمجموعة يكون عندما
  :متضمنةً  بها، المستثمر الجهة سلطة على لديها ما إذا كانت تقييم في الصلة ذات والظروف

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

 في راتتغيي هناك أن إلى والظروف الحقائق بها في حال أشارت المستثمر الجهة على تسيطر ما إذا كانت سواء تقييم بإعادة تقوم المجموعة
 عندما يتوقفو التابعة الشركة على السيطرة المجموعة على تحصل عندما تابعة شركة يبدأ توحيد. الثالثة عناصر السيطرة من أكثر أو واحد
السنة  خالل المستبعدة أو المقتناة التابعة الشركة ومصروفات وإيرادات األصول واإللتزامات إن. التابعة الشركة على السيطرة المجموعة تفقد

  .ابعةالت الشركات على السيطرة المجموعة توقف تاريخ حتى للسيطرة تاريخ إكتساب المجموعة من الشامل الدخل بيان في يتم إدراجها

 

 ىحت المسيطرة، غير الحصص وإلى للمجموعة األم الشركة مساهمي إلى اآلخر الشامل الدخل بنود من بند وكل ، بيان الدخل  تنسب المنشأة
  . المسيطرة غير الحصص رصيد عجز في هذا نتج عن ولو

 

علی البيانات المالية للشرکات التابعة لتتماشی سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.  عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت
ضاء ت بين أعالميرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاإلوحقوق الملكية وا لتزاماتواإل صوليتم استبعاد جميع األ

  عند التجميع. المجموعة بالكامل

  . في ملكية الشركات التابعة، بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة حقوق ملكيةتغيير ال

 

  :ستقوم إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة، فإنها

 بإلغاء اإلعتراف بأصول (متضمنةً الشهرة) وإلتزامات الشركة التابعة؛ 
  في الشركة التابعة؛بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة 
 بإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ 
 اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛ 
 العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛ بالقيمة اإلعتراف 
 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ 
 المسجلة البنود من األم الشركة حصة تصنيف إعادة  ً  عة،األرباح غير الموز أو الخسارة أو الربح اآلخر إلى الشامل الدخل في سابقا

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

 البيانات المالية المنفصلة للشركة األم بالتكلفة ناقصاً إنخفاض القيمة، إن وجد.يتم إدراج اإلستثمار في الشركات التابعة في 
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  ٢٢                                                                                                                               إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)- ٢
  

  الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع     ٢-٢-٢
تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع مساهمي المجموعة. وبالنسبة للمشتريات من الحقوق غير المسيطرة، 
ركة تابعة في حقوق  ول ش افي أص لة التي تمت حيازتها للقيمة الدفترية لص ة ذات الص عر مدفوع والحص جيل الفرق بين أي س يتم تس

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

ص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة، مع ادراج التغيير في القيمة دعندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم، تتم إعا ة قياس أية حص
احتساب أية مبالغ أدرجت سابقاً ضمن دخل شامل آخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو باإلضافة إلى ذلك، يتم  الدفترية في الربح أو الخسارة.

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

  
  يقة والمشاريع المشتركةإستثمار في شركات شق    ٣-٢-٢
  
ً  تأثيراً  المجموعة تمارس عليها منشأة هي الشقيقة الشركة إن  التشغيليةو المالية السياسة قرارات في المشاركة صالحية هو الهام التأثير. هاما

  .السياسات هذه على مشتركة سيطرة أو سيطرة ليس ولكن بها، المستثمر للمنشأة
  

يطرة أو الهام التأثير تحديد من أجل في عين اإلعتبار إن األمور التي تم إتخاذها تركة الس  على سيطرةال لتحديد الالزمة لتلك مماثلة هي المش
  يتم محاسبة إستثمارات المجموعة في شركاتها الشقيقة وذلك بإستخدام طريقة حقوق الملكية. .التابعة الشركات

  
 ً تثمارات يتم إدراج الملكية، حقوق لطريقة وفقا ركة في االس قيقة الش ً  الش تثمارلال الدفترية القيمة تعديل يتم. بالتكلفة مبدئيا  إدراج من أجل س

 ضمن قيقةالش بالشركة المتعلقة الشهرة إدراج يتم. اإلستمالك تاريخ منذ الشقيقة الشركة موجودات صافي من المجموعة حصة في التغيرات
  .القيمة إلنخفاض فردي بشكل يتم إختبارها وال إطفاؤها وهي ال يتم لإلستثمار، الدفترية القيمة

  
ةالدخل  بيان يعكس ركة عمليات نتائج من المجموعة حص قيقة الش امل الدخل بنود في تغيير أي إدراج يتم. الش آت ا لتلك اآلخر الش لمنش

تثمر بها  اهميمس حقوق في مباشرة إدراجه تم تغيير هناك يكون عندما ذلك، إلى باإلضافة. للمجموعة الشامل اآلخر الدخل من كجزء المس
قيقة، الشركة . المساهمين قوقح في التغيرات بيان في عندما يكون ذلك قابل للتطبيق، تغييرات، أية من حصتها المجموعة بإدراج تقوم الش

تبعاد يتم ب اس ركة المجموعة بين المعامالت عن الناتجة والخسائر غير المحققة المكاس قيقة والش ة حد إلى الش  لشركةا في المجموعة حص
  .الشقيقة

  
ة مجموع يظهر ائر أو أرباح من المجموعة حص  أو لربحا ويمثل التشغيلية، األرباح خارج الدخل بيان بشكل واضح في الشقيقة الشركة خس

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

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

  
تثمارات ارة انخفاض القيمة على اس روري إدراج خس ركاتهابعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الض  ها في ش

قيقة. في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن االستثمار في الشركة الشقيقة قد انخفضت قيمتها  .الش
قيقة وقيمها شكة الإذا كان هناك مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب إنخفاض القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشر

  .الدخلالدفترية، ثم تدرج الخسارة على أنها "حصة من أرباح شركة شقيقة" في بيان 
لدفترية اعند فقدان التأثير الهام على الشركة الشقيقة، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي إستثمار محتفظ به بقيمته العادلة. أي فرق بين القيمة 

قيقة عند فقدان الت ركة الش الت من البيع يتم إدراجه في للش تثمار المحتفظ به والمتحص تركة والقيمة العادلة لإلس يطرة المش أثير الهام أو الس
  .بيان الدخل

  
يطرة  م متفق عليه تعاقديا للس تركة هي تقاس يطرة المش تركة. إن الس يطرة مش ترك هو ترتيب تعاقدي يعطي طرفين أو أكثر س الترتيب المش

يطرة. إن على الترتيب، وهو موجو م الس لة موافقة إجماعية من األطراف التي تتقاس طة ذات الص أن انش د فقط عندما يتطلب اتخاذ قرار بش
ول  افي أص تركة على الترتيب لهما حقوق في ص يطرة المش ترك بحيث يكون للطرفين اللذين لهما الس ترك هو ترتيب مش روع المش المش

  مشترکة وحساباتها باستخدام طريقة حقوق الملکية.الترتيب. تدرج المجموعة حصصها في المشاريع ال
قيقة  ركات الش تثمار في الش ركة األم، يدرج اإلس لة للش فاض في القيمة، بالتكلفة ناقصا اإلنخوالمشاريع المشتركة في البيانات المالية المنفص

  إن وجد.
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  ٢٣                                                                                                                               إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  

  
                ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع- ٢
  إندماج األعمال والشهرة    ٤-٢-٢
  

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

 العادلة أو بحصة تناسبية من صافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المشتراة. يتم قيد التكاليف المتعلقةالمسيطرة في المنشأة المشتراة بالقيمة 
  .المصروفات اإلدارية إيرادات أخرى/ باإلستمالك كمصروف عند تكبدها وتدرج ضمن

 
ت ولالمجموعة أعمال، تقوم بتقييم حوذ عندما تس ني لتزاماتواإل األص مونة للتص روط التعاقالمالية المض بة وفقاً للش مية المناس دية ف والتس

ت ادية والظروف المعنية كما في تاريخ اإلس ية من قبل حواذوالظروف االقتص اس منة عن العقود األس تقات المتض ل المش مل فص . وهذا يش
  المنشأة المشتراة.

  
واذ حالمحتفظ بها سابقاً بالقيمة العادلة بتاريخ اإلست في حال يتم تحقيق إندماج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس أي حصة حقوق ملكيتها

  تم أخذها في عين اإلعتبار في تحديد الشهرة.يومن ثم . بيان الدخلويتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة في 
  

يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ اإلس ترية س أة المش يتم تحويله من قبل المنش نف العوض المحتمل الم. تحواذإن أي عوض محتمل س ص
بة الدولي  من نطاق معيار المحاس ل أو إلتزام وهو أداة مالية ض ه بالقيمة العادلة مع  ٣٩كأص األدوات المالية: االعتراف والقياس، يتم قياس

امل اآلخر. في حال  ارة أو كتغير في الدخل الش واء في إما الربح أو الخس س العوض المحتمل ليالتغيرات في القيمة العادلة يتم إدراجها س
من نطاق معيار المحاسبة الدولي  ، فيتم قياسه وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المناسبة. العوض المحتمل الذي يتم تصنيفه كحقوق ٣٩ض

  ملكية ال يعاد قياسه ويتم محاسبة التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.
    

هرة مبدئياً بالتكلفة، كونها ص  يتم قياس الش يطرة، وأي حص ص غير المس تمثل الزيادة في مجموع العوض المحول والمبلغ المدرج للحص
تملكة القابلة للتحديد واإل ول المس ابقاً، على صافي األص مونة. في حال القيمة العادلة لصافي األصول المستملك لتزاماتمحتفظ بها س ة المض

تملكة وجميع اإلتتجاوز مجموع العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تق ول المس حيح كافة األص كل ص واء قد حددت بش  ماتلتزاييم، س
مونة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إدراجها في تاريخ اإلست  تزال . في حال عملية إعادة التقييم الحواذالمض

  .بيان الدخلالعوض المحول، بعد ذلك يتم إدراج المكسب في على مجموع  حوذةتنتج زيادة القيمة العادلة لصافي األصول المست
  

هرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض قيمة متراكمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، الشهرة المكتسب  ةبعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الش
ت النقد للمجموعة التي يتوقع أن تستفيد من اإلندماج، بصرف ، يتم تخصيصها لكل من وحدات توليد حواذمن إندماج األعمال، من تاريخ اإلس

  األخرى للمنشاة المشتراة يتم تخصيصها لتلك الوحدات. لتزاماتأو اإل صولالنظر سواء األ
  

تب هرة المرتبطة بالعملية المس تبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة، فإن الش هرة إلى وحدة توليد النقد وتم إس يص الش دة يتم عحيث تم تخص
تبعدة في هذه الظروف عل هرة المس تبعاد. يتم قياس الش ارة الناتجة من اإلس  ىإدراجها بالقيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخس

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

غيلي هو  روفات، بما في إن القطاع التش طة التجارية التي من خاللها قد يحقق إيرادات ويتكبد مص أحد مكونات الكيان؛ الذي يمارس األنش
غيل  ي عن قرارات التش ؤول الرئيس روفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى بذات الكيان، والتي يقوم المس ذلك اإليرادات والمص

غيلها بانتظا ص الى القطاع وتقييم األداء الخاص به؛ كما تتوفر له في الكيان بفحص نتائج تش أن الموارد التي تخص م التخاذ قرارات بش
بية للمجموعة  ات المحاس ياس بية للقطاعات التي يتم عمل تقارير عنها، هي نفس الس ات المحاس ياس ل معلومات مالية عنه. الس كل منفص بش

  .٣٥مبينة في اإليضاح  . إن تحديد القطاعات والتقارير٢المبينة في اإليضاح  
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  ٢٤                                                                                                                                 إيضاحات حول البيانات المالية 
                                                                                                                      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  

  
  ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال -٢

  إيرادات  ٤-٢
  

الناشئة  والتليكس والبرقيات وتأجير المعدات والمبالغ تتمثل اإليرادات في العائد من الهاتف الثابت والنظام العالمي للهاتف النقال واإلنترنت
عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة. إن إيرادات الخطوط الثابتة 

  بعد الخصومات والتخفيضات المسموح بها. عند تقديم الخدمة وبالصافيال وخدمات اإلنترنت يتم إدراجها والنظام العالمي للهاتف النق
  

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

ات العمومي والبطاقتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقاً كإيرادات استنادا إلى االستخدام الفعلي للهاتف 
  المدفوعة مسبقاً المباعة.

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

لتلفزيوني عبر الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات  ومصاريف الربط البيني عند تأدية الخدمات، وتدرج إيرادات اشتراكات البث  ا
  القنوات عند تقديم الخدمات.

  
تمنح حوافز إلى العمالء بطرق مختلفة وتعرض على العمالء عادة عند توقيع عقد جديد أو كجزء من عرض ترويجي. وعندما تقدم هذه 

يل حالي، يتم تأجيل اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز والمتعلق الحوافز عند توصيل الخدمة للعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عم
  ة بالحافز.ها المتعلقبالمنتجات الترويحية األخرى المقدمة إلى العميل كجزء من نفس الترتيبات ويتم إدراجها طبقا ألداء المجموعة اللتزامات

  
ل واحد، يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل منتج اعتمادا على القيمة العادلة لكفي حالة ترتيبات اإليرادات التي تشمل أكثر من منتج ترويجي 

  ة.دعنصر منفرد. وتحدد المجموعة بشكل عام القيمة العادلة للعناصر الفردية اعتمادا على األسعار التي يتم بها البيع عادة لكل منتج على ح
ستخدام طريق العائد الفعلي، كما يتحقق اإليراد من توزيعات األرباح عندما يثبت يتم تسجيل إيرادات الفوائد على أساس التوزيع الزمني با

  الحق في استالم دفعات األرباح.
          

  اإليجارات     ٥-٢
  
  قد ع  يتم تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية عندما يتم تحويل كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى المستأجر، بناءا على شروط  

  اإليجار. في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية.
  

  المجموعة كمؤجر
على الكابالت البحرية المصنفة كإيجار تمويلي في وقت التسليم وموافقة  يتم إدراج اإليراد  الناتج عن منح حق اإلستخدام الغير قابل لإللغاء

  خدام غير قابل لإللغاء بقيمة صافي إستثمارات المجموعة في اإليجارات. العميل. ويتم إدراج تكلفة حق اإلست
  

يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب االيجارات التمويلية االخرى  كذمم مدينة بقيمة صافي استثمارات المجموعة في 
ئم تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القااإليجارات. يتم توزيع إيرادات التأجير التمويلي على الفترات المحاسبية ل

  في مجال التأجير.
  

  اإليرادات من بيع طاقة اإلرسال للكابالت األرضية والبحرية يتم إدراجها على أساس مبدأ القسط الثابت خالل فترة العقد.
  

ية المباشرة ى الفترة الزمنية لإليجار المعني. ويتم إضافة التكاليف المبدئإيرادات التأجير التشغيلي يتم إدراجها بإستخدام طريقة القسط الثابت عل
ابت ثالمتكبدة في التفاوض وإجراء الترتيبات المتعلقة بالتأجير التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وتدرج على اساس مبدأ القسط ال

  خالل فترة التأجير.
  

  المجموعة كمستأجر
المنافع المستحقة  عني .الم القسط الثابت خالل فترة التأجيربمبدا  الدخلالتأجير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمستحقة  اإليجارمبالغ  تحميليتم 

  القسط الثابت على مدة التأجير. أساسعلى  أيضاتشغيلي يتم توزيعها  تأجيرلالستالم والمستلمة كحوافز للدخول في 
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  تكاليف اإلقتراض  ٦-٢
  

أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة األصل. يتم االعتراف بتكاليف  باإلستحواذيتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة 
الفائدة  تكاليف اإلقتراض باستخدام طريقة معدل م إدراجتي االقتراض كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها فيما عدا مقدار ما يتم رسملته.

إن معدل الفائدة الحقيقي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة إللتزام مالي وتخصيص مصروف الفوائد على مدى الفترة المتعلقة.  .الحقيقي
 عإن معدل الفائدة الحقيقي هو المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية بصورة صحيحة من خالل العمر المتوق

  تراضات.  لإلق
  
  عمالت األجنبيةال  ٧-٢

  
  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.

  
خ التقرير. أرباح تارييتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في 

معدل الفائدة بأو خسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بالريال العُماني في بداية الفترة والتي تتم تسويتها 
صرف  رة.  تدرج أرباح وخسائرالفعال والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفت

العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لألصول 
نقدية  وات تغطية تدفقاتوااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل، باستثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل شامل آخر كأد

  مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.
  

رف في ت عر الص ها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بس ول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياس ريخ ايتم تحويل األص
ول وااللتزا ئة من تحويل األص اهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناش مات غير النقدية مثل حقوق المس

ول المالية غير  ارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األص ارة كجزء من ربح أو خس ائر في الربح أو الخس من خالل األرباح أو الخس
 النقدية مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر.

  
ولم تحويل التوحيد، يت عند ائدة في تاريخ بللعمليات األجنبية إلى الريال العماني  لتزاماتواإل األص رف الس عار الص  المركز المالي بيانأس

رف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم ب تحويلهابيان الدخل يتم بنود و عار الص ألجل  لتحويلا فروق أسعار الصرف الناتجة عن إدراجأس
د امل اإليراداتفي  التوحي داألخرى.  ةالش اهمينفي حقوق  الواردأجنبي، المبلغ المتراكم المؤجل  كيان بيع عن عملية المتعلق بتلك ال المس

غيل تحتفي بيان الدخل  المعينة يتم إدراجهاألجنبية  غيل األخرى أو إيرادات التش روفات التش هرة ناتجة عن اقتناألخرى مص اء . إن أي ش
ة  ة وأي ة أجنبي ديالتعملي تحواذ تع اتجة عن عملية االس ات الن ة للموجودات والمطلوب دفتري ة للقيم ال ادل ة الع موجودات ك يتم معاملتها القيم

 سعر اإلقفال.ب ويتم تحويلهاومطلوبات العمليات األجنبية 
 

ركات التابعة وال قيقةيتم تحويل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للش سابها كشركات والتي يتم احت) شركات المجموعة ( للمجموعة ش
  باشرةالم األم مختلفة عن عملة العرض للمجموعة إلى عملة العرض للشركة فعالةتضخم مفرط والتي لها عمالت  ذات تعمل في اقتصادات

ائدة في تاريخ التقرير. وبما أن عملة العرض للمجموعة هي تلك التي تتعلق باق رف الس عار الص ضخم، فإن تصاد غير مفرط في التوفقا ألس
 مبالغ المقارنة لمؤسسة المجموعة ال يتم تعديلها بسبب التغيرات في مستوى األسعار أو أسعار الصرف في السنة الحالية.

 
                

  الممتلكات واآلالت والمعدات      ٨-٢
تهالك  ا االس ملة يتم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقص ائر انخفاض القيمة  المحددة إن وجدت. يتم رس المتراكم و خس

منة  ل، متض كل منفص به عنها بش بة والتى يتم المحاس روفات المتكبدة إلحالل أحد مكونات بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المحتس المص
روفات الفحص الرئيسي والعمرة الشاملة. يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما مثلة في تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المت مص

روف عند  روفات االخرى بقائمة الدخل  كمص كل موثوق. يتم إدراج كل المص ها بش بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ويمكن قياس
  تكبدها.

  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

   ٢٦                                                                                                                              إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  

 ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال -٢
  (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات      ٨-٢
  

اوية  اط متسـ ار اإلنتاجية المتوقعة لألصول ، األعمار اإلنتاجية يتم شطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على أقسـ على مدى األعمـ
  المقدرة هي :

  سنوات
 
 مباني وتحسينات على عقارات مستأجرة ٥٠-٣
 معدات اإلتصاالت ٢٠-٣
 طائرات ١٠-٨
 أثاث ومعدات مكتبية ٥-٣

  
  

  يكون ذلك مالئماً، بتاريخ كل تقرير.تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما 
  

  ال يتم استهالك األرض بالملكية الحرة نظرا  لعمرها اإلنتاجي غير المحدد.
  

ول  اس االص تهالكها على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لها وذلك على نفس اس ول المحتفظ بها بموجب اإليجار التمويلي يتم اس األص
  لمعني أيهما اقل.المملوكة أو وفقا لشروط اإليجار ا

  
تخدام. يتم إخ ول جاهزة لالس بح األص ول الثابتة عندما تص مالية قيد التنفيذ الى ان يتم تحويلها إلى األص تهالك األعمال الرأس  بارتال يتم اس

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلنخفاض القيمة إن وجد.  
  

ل أكبر من القيمة  ل ،عند ذلك يتم تخفيض قيمها فورا الى القيمة المتوقع عندما تكون القيمة الدفترية لألص تردادها عن ذلك األص المقدر اس
  استردادها .

  
رات العامة لألسعار اعتباًرا من تاريخ  صوليتم إعادة عرض األ في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع عن طريق تطبيق التغير في المؤش

 إلى المبالغ المعاد عرضها.  صولتند احتساب استهالك هذه األاالقتناء حتى تاريخ فترة التقرير الحالية. يس
 
  غير الملموسة األصول ٩-٢

  
ولاأل ها عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة.  ص ل يتم قياس كل منفص ة المقتناة بش من األغير الملموس ولتتض وم ت ص ة رس رخيص غير الملموس

  االتصاالت وعقود وعالقات العمالء وحقوق االستخدام غير القابلة لإلبطال والقفليات وحقوق استغالل برامج حاسب آلي.
  
ة األ  ول تكلف ة إندماج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ اإلقتناء. عقب اإلثبات المبدئي، ص اة من عملي ة المقتن درج تغير الملموس

ولاأل ائر متراكمة إلنخفاض القيمة.  ص اً أي إطفاء متراكم وأية خس ة بالتكلفة ناقص ولاألغير الملموس ة،  ص المولدة داخليا غير الملموس
تثناء تكاليف التطوير  ملةباس ملتها، المرس روفوينعكس  ال يتم رس ارة في الفترة التي يتم فيها تكب المص لة في الربح أو الخس د ذات الص

  .وفالمصر
  
   غير الملموسة على أنها محددة أو غير محددة. صوليتم تقدير األعمار اإلنتاجية لأل 
  

ولاأل ادية ويتم تقدير إنخفاض القيمة حينما يوجد  ص ة بأعمار إنتاجية محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتص غير الملموس
ولاألهناك دليل بأن  ة يجوز أن تنخفض قيمتها ص ولأل. فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لغير الملموس ة بأعمار إنتاجية  ص غير الملموس

تهالك المنافع ة مالية. التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع إلس ن ل س ة ك اي ل في نه ا على األق ددة يتم مراجعتهم  مح
منة  تقبلية المتض ادية المس باً، ويتم معاملتها كتغييرات في اإلقتص بتها بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، كما هو مناس ل يتم محاس في األص

روف اإلطفاء على  بية. مص ولالتقديرات المحاس روف  األص ة باألعمار المحدودة يتم إدراجها في بيان الدخل في فئة المص غير الملموس
  غير الملموسة. الصولالمتمشي مع وظيفة ا

  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

   ٢٧                                                                                                                              إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  

 ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال -٢
  (تابع) غير الملموسة األصول ٩-٢
  

ولاأل توى وحدة التوليد النقدي. إن  ص نوياً إما فردياً أو على مس ة بأعمار إنتاجية غير محددة يتم إختبارها إلنخفاض القيمة س غير الملموس
نوياً  ة بأعمار غير محددة يتم مراجعتها س ة ال يتم إطفاؤها. األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموس مثل تلك الموجودات غير الملموس

تمر قائماً. في حال ليس قائماً، فإن التغيير في تقييم األعمار اإلنتاجية من غير محددة إللتح واء أن تقييم األعمار غير المحددة يس  ىديد س
  محددة يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.

  
ئة من إلغاء اإلعتراف باألصل غير الملموس يتم قياسها كالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية ائر الناش  األرباح أو الخس

  لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل. 
  

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

  
  سنة ٢٥الى  ٤من   التراخيص

  سنوات ٥إلى  ٤من   عقود وعالقات العميل
  سنوات ٥الى  ٣من   البرامج

  
  المخزون  ١٠-٢

  
عر التكلفةيم المخزون وفقاً يقتم تي افي القيمة القابلة للتحققأ لس اس الوارد أوالً أيهما أقل وص ادر أوالً لا، وتحدد التكلفة على أس ص

ط التكلفة المرجح  ب المالئم أو متوس روفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين، حس  نإوتتضمن المص
افية ال ياق األعمال االعتياقابلة للتحقق هي القيمة الص عار التي يمكن عندها بيع المخزون في س ة البيعية. دية بعد مراعاة التكلفألس

  يتم تكوين مخصص عندما يكون ضروريا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.
  
  األدوات المالية  ١١-٢

   
 االدوات المالية غير المشتقة  )أ(

  
ول    منة االص ول المالية االخرى (متض أتها. وتدرج كافة االص تدرج المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاريخ نش

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

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

  
 .حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتهت  
  تلمة  المجموعةقامت ل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المس ول على التدفقات النقدية من األص بتحويل حقوقها في الحص

 بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير من خالل"، وإما
 ، أواألصولبتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع  المجموعةقد قامت  -
كما لم تحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول، ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة بتحويل  المجموعةلم تقم  -

  على األصول.
  

ا   تتكون  حينم ام د ق ة ق ول علىبتحويل حقوقها في  المجموع ل أو  الحص ن تمرير مترتيب " أبرمتالتدفقات النقدية من األص
يطرة على بتحويل كما لم تحتفظ جوهرياً "، ولم تقم خالل ول، كما لم تقم بتحويل الرقابة والس بكافة المخاطر ومنافع ملكية األص

ول اركة  إدراج، يتم األص ول إلى مدى مش ول. في هذه الحالة، فإن  المجموعةاألص تمرة في األص ً  جتدر المجموعةالمس ا  أيض
ات ل المحول  اإللتزام اس األص ة. يتم قي اس يعكس واإللتزامالمرتبط ات التي  المرتبط على أس تالحقوق وااللتزام د إحتفظ  ق
مان على  بها. المجموعة كل ض تمرة التي تأخذ ش اركة المس وليتم قياس المش ية القيمة الدفتر بينقل األ بالقيمةالمحولة،  األص

  .هسداد المجموعةطلب من تيمكن أن ي الذي العوضلألصل والحد األقصى لمقدار  ةاألصلي
  

    
 
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

   المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٨                                                                                                                             ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  
  
     ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال ٢
  (تابع) األدوات المالية  ١١-٢
 (تابع) المشتقةاالدوات المالية غير   )أ(
    

  و بشرط ان يكون لدى المجموعة حق  تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالية بصافي  قيمها المعروضة بقائمة المركز المالي فقط       
  قانوني في مقاصة المبالغ وتكون لديها النية في السداد بصافي القيمة او بيع األصل وسداد اإللتزام في الوقت ذاته.        

  
  تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة  وفقا لألنواع التالية  :       

  
  بيان الدخلمالية بالقيمة العادلة من خالل أصول       

  
ولاأل            نفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند  لتزاماتالمالية واإل ص  جوز أنيالمبدئي.  اإلعترافالمالية المص

تيفاء المعايير التالية، ويتم تحديد  اإلدارةتعين  ارة عند االعتراف األولي عندما يتم اس فقط أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس
  على حدة: كل أداةعلى أساس  التصنيف

  
نيف - قة الغير  المعالجةيلغي أو يخفف كثيرا من  إن التص أمتناس ولمن قياس األ التي قد تنش عتراف أو اال لتزاماتأو اإل ص

 األرباح أو الخسائر عليهم على أساس مختلف.ب
 

 وأداؤها يتم تقييمهأو كليهما، التي تدار المالية  لتزاماتالمالية واإل صولاألهي جزء من مجموعة من  لتزاماتواإل صولاأل -
 على أساس القيمة العادلة، وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية االستثمار.

  
أنها  من األداة المالية على واحد أو أكثرتحتوي  - كل جوهري التدفقات النقدية التي من ش منية، التي تعدل بش تقات الض المش

 من قبل العقد. ةكون مطلوبتخالف ذلك ب
  

  في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة.  بيان الدخلبالقيمة العادلة من خالل المالية  لتزاماتالمالية واإل صولاألتم تسجيل 
ارة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من              افي الربح أو الخس جيل التغيرات في القيمة العادلة في ص يتم تس

تحق ال ارة. تس تخدام  المحققةفوائد خالل الربح أو الخس روفات الفوائد، على التوالي، وذلك باس أو المتكبدة في إيرادات الفوائد أو مص
  لدفع.الحق في ا يتقرررباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما األإيرادات توزيعات  يتم تسجيلالفائدة الفعلي، في حين  سعر

 
  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

تى على االحتفاظ بها ح  والمقدرة إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونومحددة وتواريخ استحقاق محددة ثابتة أو  دفعاتاالستثمارات ذات 
تحقاق. يتم  تثمارات محتفظ بها حتى االس نيفها كاس تحقاق، يتم تص تثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلف إدراجاالس ة المطفأة االس

تخدام معدل الفائدة ال م أى يقيحقباس ول المالية وتشتمل االص .فعليطريقة العائد الباإليرادات  إدراجخسائر انخفاض القيمة مع  بعد خص
  المحتفظ بها لالستحقاق على ديون االوراق المالية.

  
  القروض والذمم المدينة 

  
ول مالية  ول يتم  ذات دفعات ثابتة او محددةإن القروض والذمم المدينة هي أص ط. ومثل تلك االص وق نش والتي لم يتم ادراجها بعد بس

رة بالمعامالت. بعد اإلدراج المبدئي ، تدرج  القروض والذمم  لة مباش افا إليها اي تكاليف ذات ص ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مض
ائ وما منها اي خس تخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخص تمل القروض والذالمدينة  بالتكلفة المطفأة باس مم  ر في االنخفاض في القيمة. تش

  المدينة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجارية  والذمم المدينة االخرى. 
  

  النقد و ما في حكم النقد   
دة النقدية والودائع تحت تمل النقد وما في حكم النقد على األرص هر أو أقل  طلبال يش تحق خالل ثالثة أش لحيازة اريخ امن توالتي تس

يرة  تخدامها من قبل  المجموعة إلدارة التزاماتها قص ة لمخاطر هامة ناتجة عن التغير في  القيمة العادلة يتم اس ت معرض والتي هي ليس
  االجل.

  
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

   المالية البياناتحول  ضاحات
  ٢٩                                                                                                                             ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  
  
     ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال ٢
  (تابع) األدوات المالية  ١١-٢
 (تابع) االدوات المالية غير المشتقة  )أ(

  
  المحتفظ بها للبيعاألصول المالية 

ف على للبيع هي تلك التي ال تصن متاحةمتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. استثمارات األسهم المصنفة على أنها الاالستثمارات 
غير محددة من ترة لف سيحتفظ بهاسندات الدين في هذه الفئة التي ب يقصد. بيان الدخلأنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل 

  الزمن ويمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.
  

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

) في التغير في القيمة العادلة األخرى ةالشامل اإليراداتوالخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين ( األرباح دراجيتم إ
 إدراجهايتم  نالمساهميضمن حقوق  إدراجهااإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق  بيعلالستثمارات المتاحة للبيع. عندما يتم 

إيرادات ك هايتم إدراجمتاحة للبيع المالية الات ستثماراإل تملكأثناء  إيرادات الفوائدالدخل ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى.  بيانفي 
في بيان الدخل  اجهاإدرمتاحة للبيع يتم ال أثناء تملك اإلستثمارات المالية المحققة رباحاأل توزيعاتالفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. 

 ضمندخل في بيان ال يتم إدراجها ذه االستثماراتحق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة ه يتقرركإيرادات التشغيل األخرى عندما 
 انخفاض قيمة االستثمارات وإزالتها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.

  
  االلتزامات المالية غير المشتقة (ب) 

  
  االقتراضات

ً تكاليف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي حصيلة إصدارها (القيمة  العادلة للسعر المستلم) ناقصا
تدرج اإلقتراضات الحقاً بالتكلفة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصاً تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل على 

  مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
  

  أخرى ذمم تجارية وذمم دائنة
درت عنها فواتير للمجموعة أم لم تصدر ،  واًء أص تلمة س دادها مقابل البضائع والخدمات المس يتم ادراج االلتزامات للمبالغ الواجب س

 بالتكلفة المطفأة.
  

  االدوات المالية المشتقة (ج) 
  

تقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد االشتقاق تقرير.  ويعاد قياسها الحقاً بقيمها العادلة في تاريخ كل تدرج االدوات المالية المش
إن فوتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة الدخل فورا إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة وبالفعل كأداة تحوط ، في هذه الحالة ،  

  وقت إدراجها في قائمة الدخل  يعتمد على طبيعة عالقة التحوط.
  

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

    
  محاسبة التحوط 

    
ة بين  ان  بتوثيق العالق ة التحوط  يقوم الكي ة عالق داي د ب اطر عن داف إدارة المخ ا مع أه أدوات التحوط واالمور التي يتم تحويطه

افة إلى ذلك وعند بداية التحوط على أساس مبدأ االستمرار ، تقوم المجموعة بتوثيق ما  تراتيجيتها للقيام بعدة تعامالت تحوط، باإلض وإس
ة كبيرة  الي ة التحوط تكون ذات فع ة في عالق تخدم ت أدوات التحوط المس ان في مقابلة التغيرات في التدفق النقدي لالمور التي يتم إذا ك

  تحويطها.
  
  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  ٣٠                                                                                                                             المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  
  
     السياسات المحاسبية الهامة (تابع)ملخص  ٢
  (تابع)األدوات المالية   ١١-٢

  (تابع)االدوات المالية المشتقة (ج) 
  

ه لالجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة لمقايضة سعر الفائدة والمخصص والذي يصلح كأداة تحوط  للتدفق النقدي ، فإنه  يتم تأجي
  الدخل . بيان في حقوق المساهمين. األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعّال يتم إدراجها مباشرة في 

  
ارة  في الفترات التي يتم فيها إدراج البنود التي يتم إن المبالغ المؤجلة في حقو اهمين يتم إعادة إدراجها في قائمة الربح أو الخس ق المس

  الدخل .بيان تحويطها في 
  

ته خ عالقة التحوط أو انتهاء مدة أدوات التحوط أو بيعها أو إنهاؤها او ممارس بة بمبدأ التحوط عند قيام المجموعة بفس  ايتم إيقاف المحاس
ائر متراكمة ومؤجلة في حقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق  بة التحوط. أي أرباح أو خس توف مبادئ محاس أو إذا لم تعد تس

اهمين ويتم إدراجها عندما يتم في النهاية إدراج عملية التنبؤ في  . في حالة أن عملية  التنبؤ لم تعد متوقعة الحدوث ، فإن بيان الدخلالمس
  .الدخل بيانتم إدراجها فوراً في الخسائر التراكمية  التي كانت مدرجة في حقوق الملكية ي األرباح أو

  
  

  والعمليات المتوقفةمتداولة المحتفظ بها لغرض البيع غير ال صولاأل  ١٢-٢
نف المجموعة األ ولتص كل  ص ترداد قيمها الدفترية بش يتم اس تبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان س غير المتداولة ومجموعات اإلس

تبعاد  تمر. يتم قياس هذه الموجودات غير المتداولة ومجموعات اإلس تخدام المس ي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االس رئيس
  دفترية والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة األقل بين قيمها ال

  
ول أو مجموعة  تيفاؤها فقط عندما يكون من المحتمل جدا البيع واألص نيف كمحتفظ بها للبيع على أنها قد تم إس تعتبر معايير التص

تبعاد متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. تتطلب اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية البيع ال ير إلاإلس ى أنه من تي ينبغي أن تش
حب قرار البيع. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع، الذي ينبغي توقعه أن  تتم أو أن يتم س غير المحتمل أن تغييرات كبيرة في البيع س

  يكون مؤهالً لإلدراج كبيع مكتمل خالل سنة واحدة من تاريخ إعادة التصنيف.
  

  والمعدات واألصول غير الملموسة حينما يتم تصنيفها كمحتفظة للبيع.ال تستهلك وال تطفأ الممتلكات واآلالت 
  األصول واإللتزامات المصنفة كمحتفظ بها للبيع يتم عرضها بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي.

  
فظ به اده، أو قد تم تصنيفه كمحتتؤهل المجموعة المستبعدة كعمليات متوقفة إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي كان إما قد تم إستبع

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

  
العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات يتم استبعاد 

  المتوقفة في بيان الدخل الشامل.
  

. تشمل جميع اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية مبالغ للعمليات المستمرة، مالم ٣يتم توفير إفصاحات إضافية في اإليضاح 
  كر غير ذلك.يذ
  

  انخفاض قيمة األصول    ١٣-٢
  

 األصول غير المالية  )أ(
لة بتدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد أكبر من قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القا

النقدية  أكثر. ولتقدير القيمة عند االستخدام، تخصم التدفقات لالسترداد هي قيمته المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما
 المستقبلية على قيمته الحالية باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة المخصوم والذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود

  ومخاطر األصل  المحددة.
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   المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٣١                                                                                                                                    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

  
     ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال -٢
  (تابع) انخفاض قيمة األصول  ١٣-٢

 (تابع) األصول غير المالية  )أ
  

المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ بيان مركز مالي عن أي دالئل زيادة أو نقصان الخسائر أو  خسائر انخفاض القيمة
تخدم لتحديد القيمة التي يمكن  ة إذا كان هناك تغير في التقدير المس اض القيم ائر انخف ائر. يتم عكس خس اك خس د هن إذا لم تع

ائر انخفاض القيمة فقط تردادها. يتم عكس خس ل القيمة الدفترية التي كان يمكن  اس إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية لألص
  تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم تدرج خسائر انخفاض القيمة.

  
ارت األحداث أو التغيرات في الظروف إل كل متكرر إذا أش نويا أو بش هرة لتحديد اإلنخفاض في القيمة س أن  ىيتم مراجعة الش

هرة من خالل قد تنخفض قيمتها.  القيمة الدفترية ترداد للوحدة الم يتم تحديد انخفاض القيمة للش  تجة للنقدنتقييم القيمة القابلة لإلس
هرة. عندما تكون القيمة القابلة لمنتجة للنقد) الوحدات ا مجموع أو( ترداد للوحدة الموالتي تتعلق بها الش مجموع أو ( نتجة للنقدلإلس

دات ا ة للنقد) أقل من القيمة الدفالوح هرة تمالتي لمنتجة  للنقد) ت االوحدا موع(مج النقدنتاج ة لوحدة إتريلمنتج عليها،  توزيع الش
 القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.خفاض في نايمكن عكس خسائر  ال. يدرج إنخفاض في القيمة

  
  

  األصول المالية  )ب(
ل المالي الغير ارة يتم تقييمه بتاريخ كل مركز مالي لتحديد ما اذا كان هناك  األص نف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس مص

ير الى  وعي يش ل المالي منخفض القيمة إذا وجد دليل موض ير الى االنخفاض في قيمته. يعتبر األص وعي يش اي دليل موض
ارة  كان له تأثير، على االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث او اكثر قد طرأ بعد اال ل، وان  حدوث تلك الخس دراج المبدئي لألص

  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  لألصل بشكل يمكن تقديره.
  

الب فيما يتعلق   داد او التغير الس من عدم وفاء المدين او تأخره  في الس ول يتض وعي على إنخفاض قيم األص إن الدليل الموض
بة الى االستثمار في اسهم األوراق المالية ، فإن التدهور الشديد او لمدة طويلة في القيمة العادلة الى م داد وخالفه. كذلك بالنس  ابالس

  يعتبر دليال موضوعيا على االنخفاض في القيمة.  يقل عن التكلفة ، 
  

  منافع التقاعد    ١٤-٢

تلتزم المجموعة بسداد اشتراكات محددة في نظم التأمينات االجتماعية الحكومية وكذلك سداد مبالغ للموظفين عند انتهاء خدمتهم               
المطبقة في البلدان التي يعملون بها. إن هذا االلتزام غير ممول ويتم دفعة واحدة بموجب الئحة مزايا محددة وذلك وفقاً للقوانين 

احتسابه على أساس المبلغ المستحق بافتراض وقوع كامل االلتزام كنتيجة إلنهاء خدمة العاملين في تاريخ بيان المركز المالي، 
 .النهائي ويستخدم هذا االفتراض كتقدير مناسب للقيمة الحالية لهذا االلتزام

  
  منافع اإلنهاء االختياري للخدمة  ١٥-٢

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

إن منافع إنهاء الخدمة لتقليل العمالة بشكل طوعي يتم إدراجها كمصروفات إذا كان من المحتمل  .بالتقاعد االختياري لتقليل العمالة
  .أن يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن تقدير عدد الذين سيقبلوا بذلك بصفة موثوق فيها

            
  مخصصات ال    ١٦-٢

  
) ناتجة عن حدث سابق، والتي من استدالليةالمجموعة (قانونية أو  من قبليتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  

صات ه. يتم تحديد المخصببشكل موثوق  االلتزاميمكن تقدير مبلغ كما االلتزامات،  تسوية تلك تتطلب من المجموعةالمحتمل أن 
منية للنقود عكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزتي تقبل الضريبة وال ة بمعدل ماعقتوالتدفقات النقدية المستقبلية  الم بالخصم من 

  االلتزام. هذاوالمخاطر المحددة ل
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  ٣٢                                                                                                                               المالية البياناتحول  إيضاحات
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  
  
  ة (تابع)هامملخص السياسات المحاسبية ال -٢
  
  الضريبة   ١٧-٢

يشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص لمصروف ضريبة الدخل وفقاً للتشريعات 
  الدول التي تعمل فيها المجموعة. الضريبية المعمول بها في

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

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

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

  
ألصول لتحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية 

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 الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو 

  لتقرير. واسع في تاريخ ا
  

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

   
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   ١٨-٢

وتعديالته و متطلبات الهيئة  ١٩٧٤قانون الشركات التجارية لعام أحكام مجلس اإلدارة بما يتوافق مع مكافأة أعضاء  احتسابيتم 
  .ةمعنيال والتشريعاتوفقاً للقوانين  احتسابهابالنسبة للشركات التابعة، فيتم  .العامة لسوق المال في سلطنة عمان

  
  رباح  األتوزيعات   ١٩-٢

رباح وفقاً المطبقة في سلطنة عمان. يتم توزيع األوالتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية  أرباح حذرةبنى مجلس اإلدارة سياسة توزيع يت
يتم إدراج توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كإلتزام في البيانات  ويخضع ذلك لموافقة المساهمين. للنظام األساسي للشركة

  ا الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة.المالية الموحدة للمجموعة فقط في السنة التي يتم فيه
  

    برنامج الوالء   ٢٠-٢
تقوم المجموعة بتقديم برنامج والء العمالء، حيث يتم منح عمالء القروض ("نقاط") على أساس استخدام المنتجات والخدمات، 

القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق فيما يتعلق يعطي للعمالء الحق في استرداد قيمة النقاط المتراكمة عبر وسائل محددة. 
لة للحق في لنقاط بالرجوع إلى القيمة العادللبيع األخرى. يقدر المبلغ المخصص ا نقاط ومكوناتالبين  هابيع األولي يتم تخصيصالب

قدر القيمة العادلة للحق في تلثة. بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أطراف ثا إستردادها
لنقاط لمصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص الفي االعتبار معدل  ليؤخذالخصم، بعد تعديله  قيمةعلى أساس  اإلسترداد

الء. تجاه العمالتزاماتها بمجموعة الأوفت قد هذه النقاط و يتم إسترداداإليرادات المؤجلة. يتم إثبات اإليرادات عندما  ويدرج ضمن
 ً   نقاط.ال سيتم استبدال همؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أناليرادات اإل اإلفراج عن يتم أيضا
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  ٣٣                                                                                                                           إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  
  
      ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٢
 
  التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع  ٢١-٢

  
تعديل البيانات المالية لشركات المجموعة التي تكون عمالتها الرئيسية هي عمالت االقتصاديات ذات التضخم المرتفع بوحدة يتم 

   .القياس الجارية بنهاية فترة التقرير
  

األرصدة  ىفي الفترة األولى للتطبيق، يتم االعتراف بالتعديالت المحددة في بداية الفترة مباشرة في حقوق الملكية كتعديل عل
االفتتاحية لألرباح المرحلة. وفي الفترات الالحقة، يتم المحاسبة عن تعديالت الفترة السابقة، التي تتعلق بمكونات حقوق المالكين 

   .والفروق الناتجة عن ترجمة أرقام المقارنة، في الدخل الشامل اآلخر
  

مع التي لم يعبر عنها بوحدة قياس جارية مثل البنود غير النقدية في نهاية الفترة يتم إعادة عرض بنود بيان المركز المالي المج
 المسجلة بالتكلفة أو التكلفة ناقًصا االستهالك، باستخدام مؤشر أسعار عام. تتحدد التكلفة أو التكلفة ناقًصا االستهالك المعاد عرضها

نهاية  خية واالستهالك المتراكم من تاريخ االقتناء إلىلكل بند بواسطة تطبيق التغير في المؤشر العام لألسعار على تكلفته التاري
ة ، إذا تجاوز المبلغ المعاد عرضه لبند غير نقدي قيمته المقدر بيان الدخلفترة التقرير. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في 

    .القابلة لالسترداد
  

الكين ما عدا األرباح المرحلة باستخدام مؤشر أسعار عام من في بداية الفترة األولى للتطبيق، يتم إعادة عرض مكونات حقوق الم
تواريخ المساهمة بالمكونات أو نشوئها. يتم اشتقاق مبالغ األرباح المرحلة المعاد عرضها من كافة المبالغ األخرى المعاد عرضها 

ر مكونات حقوق المالكين بتطبيق مؤش في بيان المركز المالي. في نهاية الفترة األولى وفي الفترات الالحقة، يُعاد عرض جميع
   .عام لألسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة في هذه المكونات، إذا كان هذا التاريخ الحقًا

  
  قياس القيمه العادله  ٢٢-٢

  
إعتيادية  بموجب أي معاملةالقيمة 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 األصل  أو في غيابه، و بموجب أفضل الشروط 
  لتزام .إلالسوقية التي تستطيع المجموعة الحصول عليها في هذا التاريخ. والقيمة العادلة لإللتزام تعكس  مخاطر عدم الوفاء المتعلقة با

  
ة. لعندما يكون متاحا، تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أي أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نشط للتعامل باالدوات المماث

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

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

تحديد  ق ألغراضالمعنية الغير ملحوظة. وهذه التقنيات تتضمن جميع العناصر التي يضعها عادة في الحسبان المتعاملين في السو
  السعر في أي معاملة.

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

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

ية مبدئيا ات المالكذلك ال يعكسها أسلوب التقييم الذي يستند إلى معلومات مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدو
بالقيمة العادلة ، ثم تعدل قيمها فيما بعد لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج 

خير أالسعر(الفرق) في قائمة الدخل إستنادا إلى تقييم مناسب على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من االحوال فلن يتم ت
  التقييم بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة.

  
  



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٣٤                                                                                                                              ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  
  أصول مصنفة كمتاحة للبيع- ٣
  

  (أ) إلغاء اإلعتراف بشركة تابعة
  

بالتوقيع على اتفاقية لشراء أسهم مع شركة وورلد كول للخدمات المحدودة وشركة فيررت  ٢٠١٦أكتوبر  ١١قامت الشركة األم في 
على التوالي والتي تحتفظ بها  المحدودة لالتصاالتمن أجل بيع األسهم العادية والممتازة القابلة للتحويل لشركة وورلد كول  لألستشارات

تصنيف شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت كمجموعة التصرف على أنها محتفظ بها للبيع وكعمليات  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم في  .عمانتل
ما كشركة وورلد كول للخدمات المحدودة لم تعد تسيطر على  األموبالتالي فإن الشركة سهم األاكتمل نقل تم إكتمال  ل السنة، الخمتوقفة. 

  ة الموحدة.في البيانات الماليشركة وورلد كول للخدمات المحدودة في  اإلستثمار إستبعادعلى ذلك، تم  اً . وبناءبيان المركز الماليفي تاريخ 
  

  المالي للمجموعة هي كما يلي:وأثرها على المركز المستبعدة شركة وورلد كول للخدمات المحدودة ل لتزاماتاإلو األصولإن 
  

عألف ر.   
  

  ٨٫٢٣٠مجموع األصول
  )٥٩٫٣٦٨(مجموع اإللتزامات

  )٨٥٣(إحتياطي القيمة العادلة
  )٥١٫٩٩١(لتزامصافي مركز اإل

  ٣٥٫٦٤٨يخصم: حصص غير ُمسيطرة
  )١٦٫٣٤٣(األصولصافي

  ١٣٫٦٦٧قرض من البنك الوطني العماني ش م ع ع (راجع اإليضاح (أ) أدناه)
  -العوض

  -إستثمار محتفظ به في أسهم ممتازة قابلة للتحويل (راجع اإليضاح (ب) أدناه)
  ٢٫٦٧٦الربح من إستبعاد شركة تابعة

  
 

ي من البنك الوطني العمانشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت عليه  حصلت، فإن القرض الذي األسهمشراء وفقا لشروط اتفاقية   )أ
 ً  . األمالشركة  سوف تتحمله األممن قبل الشركة  مقابل تقديم ضمانالفوائد المستحقة  متضمنا

  
من دون  ت لالستشاراترالقابلة للتحويل لشركة فير األسهم الممتازةمن  ٪٨٥وفقا لشروط اتفاقية شراء األسهم، باعت الشركة األم   )ب

القيمة  بأن، تعتقد اإلدارةإلى أسهم عادية فقط في تاريخ التحويل اإللزامي.  ٪١٥المتبقية البالغة  الحصص. يمكن تحويل مادي مقابل
 .صفرالعادلة للمبلغ المتبقي تقارب قيمة 
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  ٣٥                                                                                                                          إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  

  أصول مصنفة كمتاحة للبيع-٣
  (أ) إلغاء اإلعتراف بشركة تابعة

  
هي  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في تاريخ اإلستبعاد وكما في  لالتصاالتشركة وورلد كول المحدودة  أصول وإلتزاماتتفاصيل   )ج

 كالتالي:
 ٢٠١٦  ٢٠١٧   
  ألف ر.ع  ألف ر.ع  

    األصول
   غير متداولة األصول

 ١٤٠ ١٤٠  إستثمارات عقارية
 ٤٠٦ ٤٠٣  أصول مالية أخرى

 ٥٤٦ ٥٤٣ 
    متداولة األصول
 ٨١٣    ٥٣٨  مخزون

 ٥٬٠٧٦ ٤٬٥٦٣ ذمم تجارية مدينة وأخرى
 ٨٨٢ ٢٬٢٣٩  أصول مالية أخرى

 ً  ٧٢ ٣٢  مدفوعات مقدما
 ١٬٧٤٧ ٣١٥ نقدية وأرصدة لدى البنوك

 ٨٬٥٩٠ ٧٫٦٨٧ 
 ٩٬١٣٦ ٨٬٢٣٠  األصولمجموع 

   
    اإللتزامات
   غير متداولة اإللتزامات
 ١٩٨ ٣٢١  إقتراضات

 ١٬٤٩٢ ٤٢٧  إلتزام منافع التقاعد 
 ١٢٧ ١٢٦  إلتزامات أخرى 

 ١٬٨١٧ ٨٧٤ 
    متداولة اإللتزامات
 ٢٢٬٣٧٢ ٢٢٬٩١١  إقتراضات

 ٣٥٬١٨٦ ٣٥٫٥٨٣ ذمم تجارية دائنة وأخرى
 ٥٧٬٥٥٨ ٥٨٫٤٩٤ 

 ٥٩٬٣٧٥ ٥٩٬٣٦٨  اإللتزاماتمجموع 
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  ٣٦                                                                                                                         إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  
  
  أصول مصنفة كمتاحة للبيع -٣

  (أ) إلغاء اإلعتراف بشركة تابعة
  

  . وفيما يلي النتائج:الدخل الموحد بيانفي  تاريخ إلغاء اإلعترافيتم إدراج نتائج شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت حتى 
  

  السنة المنتهية  الفترة المنتهية 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف ر.ع  ألف ر.ع 
   

 ٧٬٠٧٩ ٢٬٦٠٣  إيرادات 
  (٨٬٥٦١) (٥٬٠٦٦)  مصروفات

 (١٬٤٨٢) (٢٬٤٦٣)  خسارة التشغيل 
   

 (٩٦٦) (١٬١٣٦) التمويل صافي تكاليف
 ٣٦٥ ٥٧٦ صافي إيرادات أخرى

 (٢٬٠٨٣) (٣٬٠٢٣) من العمليات المتوقفة/ السنةخسارة الفترة 
 ٣٥٢ -  الضرائب

)١٬٧٣١( (٣٬٠٢٣) خسارة الفترة/ السنة من العمليات المتوقفة  
    المنسوبة إلى:
 (٩٨٣) (١٬٧١٧)  األممالكي الشركة 

 (٧٤٨) (١٬٣٠٦) حصص غير ُمسيطرة
 (١٬٧٣١) (٣٬٠٢٣) خسارة الفترة/ السنة من العمليات المتوقفة

   
للسهم (لایر عماني) منالسنة/الخسارة األساسية للفترة

 (٠٫٠٠١) (٠٫٠٠٢)  العمليات المتوقفة

 
   صافي التدفقات النقدية المتولدة / (المتكبدة):

 )٥٩٩( (٣٬٥٥٠)  التشغيل
 ٨٩٩ ٢٬١١٨  التمويل

  
  
  

  (ب) ممتلكات وآالت وعدات شركة تابعة مصنفة كمتاحة للبيع
  

المصنفة كمحتفظ بها للبيع على أساس  مليون لایر عماني ٩٫٦بمقدار  ج االتصاالت في الكويتابرأ ألصولالقيمة الدفترية بند يمثل هذا ال
 سنة من تاريخ تصنيفها.في غضون بيع به كومن المتوقع أن يكون البيع مؤهال لالعتراف  األصولأن اإلدارة ملتزمة بخطة لبيع هذه 
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  ٣٧                                                                                                                                إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  

  
  تابعة والشقيقة الشركات ال-٤
  

  التابعة والشقيقة الرئيسيون هي: الشركات
  الشركة األم:المساهمة المباشرة المحتفظة من 

  
 الشركة التابعة نسبة الحيازة  طبيعة األعمال مكان التأسيس

  ٢٠١٧ ٢٠١٦  
  % %  

دولة اإلمارات 
 العربية المتحدة

ذات األغراض الخاصة لتملك  منشأة
 أسهم في مجموعة زين

 SPCأوزتل القابضة المحدودة  ١٠٠ -

  الكويت
تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في 

  وثمانية بلدان أخرىالكويت 
شركة االتصاالت المتنقلة ش م ك ع (مجموعة   ٢١٫٩  -

  ) أدناه)١زين) (الرجوع إلى اإليضاح (

 سلطنة عمان
تعمل في مجال تقديم خدمات  حفظ 

 البيانات
 شركة ُعمان للبيانات الرقمية ش م م    ٦٠ ٦٠

  فرنسا
تعمل في مجال تقديم خدمات البيع 

 بالجملة
   SASعمانتل فرنسا   ١٠٠  ١٠٠

  سلطنة عمان
ت تعمل في مجال تطوير تطبيقا

  أم ٢وخدمات إتصاالت سمارت وأم 
  إنترنت األشياء ش م م  ٦٥  -

  
  الشركات الشقيقة      

  

  سلطنة عمان
تعمل في مجال تصنيع وتصميم  

  األلياف البصرية والكابالت
  الشركة العمانية لأللياف  ٤٠٬٩٦ ٤٠٬٩٦

  البصرية ش.م.ع.ع

 سلطنة عمان
تعمل في مجال تقديم خدمات مرتكزة 

 على تقنية المعلومات
 خط المعلومات ش.م.م  ٤٥ ٤٥

  
  ستحواذ)  ملخص اإل١(

على السيطرة على شركة  األمالمملوكة بالكامل من قبل الشركة  SPCأوزتل القابضة المحدودة ، استحوذت شركة ٢٠١٧نوفمبر  ١٥في 
 ٪٩٫٨٤هذا االستحواذ هو إضافة إلى نسبة إن . ٪١٢٫٠٧زيادة حصة الشركة بنسبة  خاللاالتصاالت المتنقلة ش م ك ع (مجموعة زين) من 

بنسبة  مساهمة، مما أدى إلى اقتناء حصة ٢٠١٧أغسطس  ٢٤من األسهم التي حصلت عليها شركة أزتيل هولديجز أس بي سي ليمتد في 
  .في مجموعة زين ٪٢١٫٩١

  
تسيطر على مجموعة زين على الرغم من أنها تحتفظ بأقل من نصف حقوق التصويت للشركة التابعة  األمأن الشركة ب اإلدارةقد خلصت ل

فيما  اآلخرين المسيطرينحقوق التصويت للمساهمين  وإنتشارعلى أساس الحقوق المكتسبة بموجب المعاملة. قامت اإلدارة بمراجعة حجم 
امت الرئيسية في اجتماع المساهمين. وقد ق األمورأنه لن يكون من الممكن لهم العمل بالتنسيق مع الشركة األم بشأن بيتعلق بحجمها وخلصت 

من حقوق التصويت على أنه  ٪٢٤٫٦الذي يمتلك  المسيطر اآلخربمراجعة نمط التصويت للمساهم  اإلستنتاجعند الوصول إلى هذا  اإلدارة
لتأكيد  المسيطرينمناقشات مع المساهمين  اإلدارةكما عقدت   في اجتماع المساهمين السابق. مفي طبيعته استنادا إلى نمط تصويته سلبي

  .فهمهم وتقييم نمط تصويتهم في المستقبل
  

ة اف اإلض ك،  ب كإلى ذل ركة  تمتل في تعيين وإلغاء وتحديد مكافآت  الحقفي مجلس إدارة مجموعة زين مما يعطيها  الغالبيةتمثيل  األمالش
ؤولة اإلدارة لة األنشطةعن توجيه  المس ركة بمجموعة زين ذات الص ر أو تغيي إدخال اإلدارةتمثيلها في مجلس  خاللمن  األم. كما يحق للش

  وعة.ت جوهرية تقوم بها مجموعة زين لتحقيق أوجه التآزر الممكنة المتوخاة في إطار الصفقة لصالح المجمالأية معام
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  ٣٨                                                                                                                    إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  
  
  (تابع)الشركات التابعة والشقيقة - ٤
  

  بشكل مؤقت كالتالي: ستحواذتم محاسبة اإل
 ٢٠١٧ 
ع .ألف ر   

 
 ٣٣٧٫٤٩٤تشمل ودائع ألجل نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٦٤٧٫٢٣١ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
 ٣٢٫٠٣٢مخزون

 ٢٢٫٩٥٨أصول مالية أخرى
 ٩٫٧٤٦أصول محتفظ بها للبيع

 ٢٣٩٫٨٣١ومشروع مشترك إستثمار في شركات شقيقة
 ٥٢٤٫٣٥١شركات شقيقةمستحقات من 

 ٩٤٨٫٢٨٦ممتلكات وآالت ومعدات
 ٤١١٫٠٧١أصول غير ملموسة

 ١٩٫٢٦٢أصول أخرى
)٧١٣٫٨٠٣(ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  

)١٫١٥٤٫٢٤٩(إقتراضات  
)٣٤٫٩٣٥(إلتزامات غير متداولة أخرى  

 
 ١٫٢٨٩٫٢٧٥صافي األصول القابلة للتحديد المقتناة

 
)١٫٠٥٠٫٧٢٩(حصص غير ُمسيِطرةيخصم:  

)٥٢٠٫٣٥٩(يخصم: العوض المحول إلى نقد  
ً )٣٢٩٫٤٤١(يخصم: القيمة العادلة بتاريخ التملك لحصص أسهم ممتلكة سابقا  

 
 ٦١١٫٢٥٤ستحواذالشهرة المؤقتة الناشئة من اإل

 
 تدفق نقدي صادر –عوض الشراء 

 
 ٣٢٦٫٥٧٦المساهمةمن  %٩٫٨٤دفعة نقدية لتملك 
 ٥٢٠٫٣٥٩من المساهمة %١٢دفعة نقدية لتملك 

 ٨٤٦٫٩٣٥المجموع
 

)٢٨٩٫٠٤١(المقتناة والنقد المعادل: النقدية يخصم  
 

 ٥٥٧٫٨٩٤صافي التدفق النقدي الصادر
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   ٣٩                                                                                                                        إيضاحات حول البيانات المالية 

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  
  
  (تابع)الشركات التابعة والشقيقة -٤
  

ئية دفي الوقت الذي تم فيه اعتماد البيانات المالية إلصدارها لم تقم المجموعة باستكمال المحاسبة عن حيازة مجموعة زين. إن المحاسبة المب
تمال عند اك لمقتناةا الشقيقةبما في ذلك تقييم السيطرة الفعلية على الشركة ، مؤقتة نظرا لتعقيدها وسيتم تعديلها بأثر رجعي  األعماللدمج 

  .ستحواذاإلفترة القياس لسنة واحدة من تاريخ  خاللتخصيص سعر الشراء النهائي 
  

كتاريخ  ٢٠١٧أكتوبر  ٣١حددت  مالءمة الغرض. ومع ذلك، فإن المجموعة من أجل ٢٠١٧نوفمبر  ١٥في  ستحواذاكتملت عملية اإل
  .ستحواذاإلوتاريخ  آنف الذكرتاريخ البين جوهرية أحداث  يوجد هناك بأنه البتقييم  اإلدارة. قامت إلستحواذا

  
  .ألماالمتوقع أن تنشأ للشركة  رقوي لمجموعة زين والربحية والتآزإلى المركز المالي ال منسوبة ستحواذاإلالناتجة من المؤقتة إن الشهرة 

  
 التملكبها مباشرة قبل تاريخ  اإلحتفاظالتي تم في مجموعة زين  %٩٫٨٤بنسبة  لحصة المجموعة التملكتم تحديد القيمة العادلة في تاريخ 

   ت حديثة مماثلة ذات حجم مماثل.الل معامالستشاريون والذي تم دعمه من خاإلمن قبل المجموعة استنادا إلى تقييم مستقل أجراه 
  
  ستحواذ) تكاليف ذات صلة باإل٢(

لة بالتملك بمقدار  من  ٣٫٤إن التكاليف ذات الص روفات األخرى وفي التدفقات النقدية مليون لایر عماني مدرجة ض اإليرادات / المص
  التشغيلية في بيان التدفقات النقدية.

  
  ) حصص غير ُمسيِطرة ٣(
ص غير المسيطرة في مجموعة زين بحصتها النسبية من صافي األ  تم  القابلة للتحديد المستحوذ عليها. صولقامت المجموعة بإدراج الحص

  .٢٧ اإليضاحزة لمجموعة زين في عرض المعلومات المالية الموج
  
  ) مساهمة اإليرادات واألرباح٤(
  
بةل اهمت األعمال المكتس افي ربح قدره  ٢١٩٫٦بمبلغ  في إيرادات قد س  عماني إلى المجموعة مليون لایر ٣٥٫٧مليون لایر عماني وص

مبر  ٣١إلى  ٢٠١٧وفمبر ن ١للفترة من  صبعد تعديل . ٢٠١٧ديس بة بأرباح قدرها  الحص همت األعمال المكتس يطرة أس  ٧٫٦غير المس
  .لمجموعةا لربح مليون لایر عماني

  
(بعد إدراج أثر تکلفة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  واألرباح الموحدة اإليرادات، فإن ٢٠١٧يناير  ١في  ستحواذاإلفي حالة حدوث 

مليون لایر عماني على التوالي. بعد تعديل الحصص  ٢٣٢٫٢مليار لایر عماني و  ١٫٨٢ستكون كانت  االقتراض ذات الصلة للسنة کاملة)
مليون لایر عماني. تم احتساب هذه المبالغ باستخدام النتائج السنوية  ٧١٫٩قد بلغ  األمكان الربح المنسوب إلى الشركة لغير المسيطرة، 

  لمجموعة زين.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

 

  
  ٤٠                                                                                                                         إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  
  (تابع)الشركات التابعة والشقيقة  -٤
  
  ) المساهمة المباشرة المحتفظة من مجموعة زين٥(
  

  فيما يلي: لمجموعة زين الرئيسية الشقيقةتتمثل الشركات التابعة والشركات 

 
 نسبة الملكية      

٢٠١٧ 
 

   بلد التأسيس  الشركات التابعة
    %١٠٠   هولندا "ZIBVشركة زين الدولية بي في "

  %٩٦٫٥١٦  األردن "Pella" –شركة بيال لالستثمار 
    %٥٤٫٧٨  البحرين "MTCBشركة زين البحرين ش.م.ب. "

    %١٠٠ لبنان "MTCLلبنان ش.م.م. " –شركة االتصاالت المتنقلة 
  %١٠٠   السودان الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة "زين السودان"

   %١٠٠   السودان   الشركة الكويتية السودانية القابضة
  %١٠٠   جنوب السودان  جنوب السودان"الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة "زين

   %٧٦   العراق   (الخاتم) –شركة الخاتم لالتصاالت 
  %٧٦  جزر الكايمان "Atheer"–شركة أثير لالتصاالت العراق المحدودة

   %٩٩٫١   األردن شركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت
   %٨٤٫٦٦   اإلمارات ذ.م.ممجموعة نكستجن لالستشارات، المنطقة الحرة

    
     الشقيقةالشركات

  %٣٧٫٠٤٥  السعودية"SMTCشركة االتصاالت المتنقلة السعودية "
   %١٥٫٥   المغرب شركة وانا (شركة زميلة لمشروع مشترك وهو شركة زين األجيال)

  

  "JMTS" –من الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة  %١٠٠تمتلك شركة بيال 

  

ركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة وشركة زين البحرين وزين السودان وزين جنوب السودان وشركة أثير يقومون بتشغيل شبكة  إن الش
ودان والعراق على التوالي. كما تقوم شركة االتصاالت المتنقلة اللبنانية  ودان وجنوب الس إدارة بالهواتف المتنقلة في األردن والبحرين والس

ركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت خدمات تقنية  بكة االتصاالت المتنقلة المملوكة من الحكومة اللبنانية في لبنان. وتقدم ش اي وش
  ماكس في األردن.

  

  زين جنوب السودان

ركتها التابعة زين جنوب ودان من خالل ش االت المتنقلة في جنوب الس ودان والتي ال تزال في انتظار  تقدم المجموعة خدمات االتص الس
  اإلصدار الرسمي لرخصة مزاولة خدمات االتصاالت. 

  

  الدعم المالي لشركات المجموعة

االت  ركة االتص من ش ركات المجموعة التي تتض كال الدعم المالي لبعض ش لقد تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغيره من أش
عودية، وزين األردن ركات.المتنقلة الس بب وجود عجز في رأس المال العامل لهذه الش ودان بس  عل خطط اً بناء ، والخاتم، وزين جنوب الس

  ة.جوهري على عمليات شركات المجموع المجموعة أن يكون لهذه الظروف تأثير سلبيالعمل، ال تتوقع 

  

عر سهمها المعلن في سوق الكويت ، بلغت القيمة العادلة إل٢٠١٧مبر ديس ٣١كما في   )٦( تثمارات المجموعة في زين، وهي س  وراقلألس
  . مليون لایر عماني ٥١٥٫٨٥المالية، 



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

                                ٤١                                                                                                                            نقد وأرصدة لدى البنوك -٥ 

  النقد والنقد المعادل التالية:يتضمن النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بنود 

  الموحدة  الشركة األم 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

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

  ١٠٬٠٢٢ ٢٢٨٬٨٥٤ ٧٠٬١٨٤٨٬٤٥٦ نقد بالصندوق ولدى البنوك

 ٥٨٬٥٠٠ ١٥١٬٨٤٠ ٣٬٠٠٠٥٨٬٥٠٠ ودائع قصيرة األجل لدى البنوك
 - ٣٠٢ -- شهادات إيداع حكومية 

 ٦٨٬٥٢٢ ٣٨٠٬٩٩٦ ٧٣٬١٨٤٦٦٬٩٥٦ 

     ناقًصا:

 - )٩٬٤٦٣( -- نقد محتجز لدى البنوك 

 )٥٨٬٥٠٠( )٤٠٬٨٥٢( )٥٨٬٥٠٠()٣٬٠٠٠( ودائع ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر

    -- شهادات إيداع حكومية باستحقاقات تتجاوز ثالثة
  -  )٣٠٢( - -  أشهر

 ١٠٬٠٢٢ ٣٣٠٬٣٧٩ ٧٠٬١٨٤٨٬٤٥٦ 
  
  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى -٦
 

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
       مدينون تجاريون:

  ٨٦٬٢٩١ ٣٣٢٬٠١٦ ١١٢٬٤٧١٨٤٬٦٨٥  عمالء
 ٢٬٥٥٠ ١٤٬٢٨٢ ٣٬٣١٠٢٬٥٥٠  موزعون

 ٢٥٬٨٨٨ ٦٤٬١٩٣ ٢٩٬٩١٧٢٥٬٨٨٨ مشغلون آخرون (الربط البيني)

 ٢٬٥١٤ ١٩٬١٢١ ٢٬٥٩١٢٬٥١٤  شركاء تجوال
 (٣٩٬٦٢٥) (١٢٤٬٢٨١) (٣٩٬٥٠٦)(٤٨٬٦٨٤) مخصص االنخفاض في القيمة

 ٧٧٬٦١٨ ٣٠٥٬٣٣١ ٩٩٬٦٠٥٧٦٬١٣١  

     أرصدة مدينة أخرى:
 ١٬٠٥١ ٤٬١٦٠ ١٤٠١٬٠٥١  إيرادات مستحقة

 ١٬٠٨٨ ٤٬٥٤٩ ٢٬٠٧٦١٬٠٨٨  موظفون
 ١٨٬٠٩١ ٢٠٢٬٤٥٣ ١٧٬٨٢٥١٩٬٥٣٤ والودائع األخرىسلفالمدفوعات مقدماً و

 - ١٧٩٬١٧٨-- أخرى (انظر اإليضاح أدناه)
 (٧٧٣) (٢٬٠٥١) (٧٧٣)(٧٧٣) مخصص االنخفاض في القيمة

 ١٩٬٤٥٧ ٣٨٨٬٢٨٩ ٢٠٬٩٠٠ ١٩٬٢٦٨ 
 ٩٧٬٠٧٥ ٦٩٣٬٦٢٠ ١١٨٬٨٧٣٩٧٬٠٣١ 

  

مقابل تسوية كفاالت كانت  )مليون دوالر أمريكي ٤٧٣ مليون لایر عماني( ١٧٩ بسداد مبلغزين مجموعة ، قامت ٢٠١١في عام 
الشركة قد قدمتها للبنوك التي أقرضت أحد المساهمين المؤسسين لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية. واصلت المجموعة متابعة 

مليون دوالر  ٤٧٣لمجموعة في استرداد مبلغ أيدت المحكمة حق ا ٢٠١٦إجراءات التقاضي السترداد هذا المبلغ، وفي نوفمبر 
أمريكي الذي تم دفعه باإلضافة إلى الفوائد والمصاريف. إن هذا المبلغ هو بضمان اتفاقية يتعهد فيها المساهم المؤسس بالتنازل عن 

 ي شركة االتصاالتأسهمه في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية لصالح المجموعة، والمرهونة حاليًا لدى مقرضي المرابحة ف
المتنقلة السعودية، وكذلك التنازل عن قرض المساهم المؤسس المستحق له في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية. بدأت الشركة 

 في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ قرار هيئة التحكيم. 



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

 ٤٢                                                                                                                تابع) (مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى -٦

  

 – ٢٠١٦( مليون لایر عماني ١٦٨٬٧أرصدة مدينون تجاريون بمبلغ ينقض تاريخ استحقاق ، لم ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
 مليون لایر عماني١٣٦٬٦أرصدة مدينون تجاريون بمبلغ انقضى تاريخ استحقاق ها. ولم تنخفض قيمت )مليون لایر عماني ٣٠٬٢

ترتبط هذه المبالغ بعدد من العمالء الذين ال يوجد لهم سجل تعثر  .لم تنخفض قيمتهالكن ) ومليون لایر عماني ٤٧٬٦ – ٢٠١٦(
  حديث. إن هذه األرصدة المدينة التجارية بدون ضمانات وتستحق كما يلي:

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
    

 ١٠٬٩٢٢ ٣٩٬٢٠٦ ١٠٬٨٠٠ ٢١٬٣٢٣  حتى ثالثة أشهر 
 ٧٬٥٣٨ ٢٥٬٧٩٩ ٧٬٢٨٨ ١٠٬٠٩٦  أشهر  ٦–٣
 ١٠٬١٧٦ ١٩٬٥٢٣ ١٠٬٠٣١ ٩٬٥٧٩  شهر ١٢–٦

 ١٨٬٩٥٣ ٥٢٬٠١٤ ١٦٬١١٧١٨٬٦٩٠  شهر  ١٢أكثر من 

 ٤٧٬٥٨٩ ١٣٦٬٥٤٢ ٥٧٬١١٥٤٦٬٨٠٩ 
     

 

مبر  ٣١كما في  ت ، ٢٠١٧ديس لایر  مليون ٣٩٬٦ – ٢٠١٦( لایر عماني مليون ١٢٤٬٣ بمبلغ مدينون تجاريون ذمم قيمةإنخفض
   ).لایر عماني مليون ٣٩٬٦ – ٢٠١٦( مليون لایر عماني ١٢٤٬٣) وتحتفظ المجموعة مقابلها بمخصص بمبلغ عماني

     األرصدة المدينة التي انخفضت قيمتها على أساس إفرادي تعود لعمالء الدفع اآلجل. وقد تم التقدير بأنه سيتم استرداد جزء من             

  هذه األرصدة المدينة.            

          
 لية:القيمة الدفترية لبند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى للمجموعة مقّومة بالعمالت التا           

 
  الموحدة  الشركة األم

٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
     

 ٦٩٬٩١٦ ٩٤٬٤٤٢ ٩١٬٤٥١٦٩٬٨٧٢  لایر العماني
 - ١٥٤٬٥١٧--  دينار كويتي

 ٢٧٬١٥٩ ٣٠٨٬٤٩٤ ٢٧٬٤٢٢٢٧٬١٥٩  دوالر أمريكي

 - ٢٤٬٠١٨--  دينار بحريني

 - ٨٬٣١٩--  جنيه سوداني 

 - ٢٣٬١٤٩--  دينار أردني

 - ٧٧٬٤٧٢--   دينار عراقي

 - ٣٬٢٠٩--  أخرى

 ٩٧٬٠٧٥ ٦٩٣٬٦٢٠ ١١٨٬٨٧٣٩٧٬٠٣١ 

 

          

 

 

 

 



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

 ٤٣                                                                                                              تابع) (مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى -٦

 كما يلي:  انخفاض قيمة الذمم المدينةالحركة في مخصص انخفاض قيمة 

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

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

 ٤٨٬٤٦٩ ٤٠٬٣٩٨ ٤٠٬٢٧٩٤١٬٤٣١  الرصيد اإلفتتاحي
 - ٧٥٬٧٠٣ - - ستحواذ على شركة تابعةااإل
 ٢٬٠٨٢ ١١٬٨٠٥ ٩٬١٧٨٢٬٠٨٧ عن العمليات المستمرة  حمل خاللالم
 (٣٬١٢٩) (٩٢) (٣٬١٢٩)- السنة اللشطب خال

 (١١٠) - (١١٠)-  إلى الحكومة التحويل

 (٦٬٩١٤) - -- محتفظ بها للبيع أصولالتحويل إلى 

 - (١٬١٠٨) -- عمالت صرف تتعديال
 - (٣٧٤) --  تتعديال

 ٤٠٬٣٩٨ ١٢٦٬٣٣٢ ٤٩٬٤٥٧٤٠٬٢٧٩  الرصيد الختامي

   
 
 
 المخزون -٧
 

  الموحدةالشركة األم             
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

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

 ١٢٬٤٠٦ ٦٠٬٩٢٧ ١٢٬٤٠٥ ١٣٬٥٩٠ هواتف ومكمالتها أجهزة
 )٣٬٠٦٦( )٨٬٥٢٧( )٣٬٠٦٦(  )٤٬٣٤٤( مخصص تقادم المخزون

 ٩٬٣٤٠ ٥٢٬٤٠٠ ٩٬٣٣٩ ٩٬٢٤٦  

   
 
  أصول مالية أخرى -٨
  

  الموحدة
  الغير متداولة  المتداولة

٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
      

 ٣٤٬٤٥٢ ٣١٬٨٥٠ ٢٧٬٠٢ ١٨٬٠٤٣  ل الرباح أو الخسارةالاستثمارات بالقيمة العادلة من خ
 ٢٬٩٣٣ ٨٬٦٤٤ - ١٠١ استثمارات متاحة للبيع مدرجة بالتكلفة

 ٢٤١ ١٤٬٣٧٦ - -  استثمارات متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة
 ٩٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠ ٣٬٤٢٠ ٦٬٠٠٠ ستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإل

  ٤٦٬٦٢ ٥٧٬٨٧٠ ٣٠٬٤٤٤ ٢٤٬١٤٤ 

 ٤٬٠٠  -  - - ودائع طويلة األجل

  ٥٠٬٦٢٦ ٥٧٬٨٧٠ ٣٠٬٤٤٤ ٢٤٬١٤٤ 
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  ٤٤                                                                                                                               (تابع) أصول مالية أخرى-٨
 

  الشركة األم
  الغير متداولة  المتداولة

٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
      

 ٣٤٬٤٥٢ ٣١٬٨٥٠ ٢٧٬٠٢٤ ١٧٬٠٦٧  ل الرباح أو الخسارةالالعادلة من خاستثمارات بالقيمة 
 ٢٬٩٣٣ ٢٬٥٦٦ - ١٠١ استثمارات متاحة للبيع مدرجة بالتكلفة

 ٢٤١ ٢٣٩ - - استثمارات متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة
 ٩٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠ ٣٬٤٢٠    ٦٬٠٠٠ ستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإل

  ٤٦٬٦٢٦ ٣٧٬٦٥٥ ٣٠٬٤٤٤ ٢٣٬١٦٨ 

 ٤٬٠٠٠ - - - ودائع طويلة األجل

  ٥٠٬٦٢٦ ٣٧٬٦٥٥ ٣٠٬٤٤٤ ٢٣٬١٦٨ 

 
  
 يشمل اإلستثمار ما يلي: 

 
  الموحدة  الشركة األم

٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع

      

 ١٧٬٦٥٨ ٢٦٬٠٠٩ ١٧٬٦٥٨ ١٦٬٠٧٠  صندوق إستثمار

 ٤٣٬٣٣٣ ٣٣٬٦١٤ ٤٣٬٣٣٣ ٢٨٬٤٤١  أسهم مدرجة
 ١٦٬٠٧٩ ٢٢٬٣٩١ ١٦٬٠٧٩ ١٦٬٣١٢  أسهم غير مدرجة

 ٧٧٬٠٧٠ ٨٢٬٠١٤ ٧٧٬٠٧٠ ٦٠٬٨٢٣ 

   
 
 

 يتم االستثمار في أوراق مالية بالعمالت التالية:
 

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

      

 ٣٧٬٢٠١ ٣٠٬٦٥٩ ٣٧٬٢٠١ ٣٠٬٦٥٩  الريال العماني

 - ٨٬٠٢١ - - دينار كويتي
 ٣٠٬٩٥٤ ٣٦٬٤٤٣ ٣٠٬٩٥٤ ٢٦٬٤٥٨  دوالر أمريكي
 ٨٬٩١٥ ٦٬٨٩١ ٨٬٩١٥  ٣٬٧٠٦  عمالت أخرى

 ٧٧٬٠٧٠ ٨٢٬٠١٤ ٧٧٬٠٧٠ ٦٠٬٨٢٣ 

   
 

    
  
  
  
  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٤٥                                                                                                                        تابعة اتشرك اإلستثمار في  -٩
 

  الشركة األم 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

 ألف ر.ع ألف ر.ع

    

 - ٨٥١٬٧٢٨  ( راجع اإليضاح أدناه) SPCاإلستثمار في أوزتل القابضة المحدودة 

 ٩٠٠ ١٬٦٥٠  شركة عمان للبيانات الرقميةاإلستثمار في 

 ٢٦ ٢٦  SASعمانتل فرنسا اإلستثمار في 

 ٥٠٠ ٥٠٠  اإلصدار األول ش.م.ع.ماإلستثمار في 

 ٢٥٠ ٨٦٤  إنترنت األشياء ش. م. ماإلستثمار في 

 ١٬٦٧٦ ٨٥٤٬٧٦٨  ديسمبر ٣١في

   
  

  وتم تقديمه لتمويل شراء أسهم في مجموعة زين. SPCيمثل هذا المبلغ المستحق من شركة أوزتل القابضة المحدودة           
 

  الموحدة -أصول أخرى -١٠

    مستحق من أحد المساهمينلایر عماني مليون  ١٥٬٥مليون دوالر أمريكي؛ أي ما يعادل  ٤٠األخرى" مبلغ  صولتشمل "األ       

   ، ٢٠١٣السعودية وهو بضمان اتفاقية تقضي بتحويل ملكية أسهمه لصالح المجموعة. وفي عام  لشركة االتصاالت المتنقلةالمؤسسين       

  حصلت المجموعة على حكم قضائي لصالحها باسترداد هذا المبلغ، وتقوم المجموعة حاليًا بإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ        

  السعودية. المملكة العربيةهذا الحكم في       

  

 شقيقة شركات في استثمار -١١

 :الشقيقة الشركات في لالستثمارات الدفترية والقيم االستحواذ على الالحقة األرباح في الشركة نصيب يلي فيما      أ) 
  الموحدة  الشركة األم

٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
      

 ٩٬٣٨١ ٩٬٧٧٦ ٣٬٨٩٦ ٣٬٨٩٦  اإلفتتاحيالرصيد 
 - ٣٢٧٬٩٤٥ - - )أدناهاإليضاح(ب)إلىالرجوع( الفترة خالل إضافة

  ١٥٠٬٨٧٧ - - اإلستحواث على شركة تابعة
  ٤١ - ٤١  أخرى إضافات

 ١٬١٧٢ ٤٬٦٤٤ - -  الشقيقة الشركات نتائج من حصة

 - ٣٩٧ - -  الشقيقة للشركات اآلخر الشامل الدخل من حصة

 - (٤٬١٨٨) - - أجنبيةعمالت تحويالت خسائر

إعادة تصنيف حقوق الملكية عند اقتناء الشركة 
  )٤التابعة(الرجوع إلى اإليضاح 

- - (٣٣٠٬٨١٠) - 

 (٧٧٧) (٩٣٢) - - مستلمة أرباح توزيعات

 ٩٬٧٧٦ ١٥٧٬٧٥٠ ٣٬٨٩٦ ٣٬٩٣٧  الرصيد الختامي
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 ٤٦                                                                                                              (تابع) شقيقة شركات في استثمار -١١

  
مليون سهم  ٤٢٥٫٧الشركة األم على المملوكة بالكامل من قبل  SPCأوزتل القابضة المحدودة ، استحوذت ٢٠١٧أغسطس  ٢٤في     ب)

بلغ إجمالي المبلغ  دينار كويتي للسهم.  ٠٫٠٦٠("زين") بسعر  المتنقلة المال شركة اإلتصاالتمن رأس  ٪٩٫٨٤خزينة تمثل 
ستثمار إلى استثمار في شركة تابعة بعد اقتناء حصة إضافية تم إعادة تصنيف اإل  .مليون لایر عماني ٣٢٦٫٦ ستحواذالمقدر لإل

مليون لایر عماني  ٣٫٤٥٣سجلت المجموعة حصة من نتائج زين بمبلغ  ).٤في مجموعة زين (راجع إيضاح  ٪١٢٫٠٦بنسبة 
  قبل تحويلها إلى شركة تابعة.

  

 ملخص المعلومات المالية حول شركة االتصاالت المتنقلة السعودية:ج)  

  
 ٢٠١٧  

 ألف ر.ع  

 ٣٧٩٬٠٧٩ متداولة أصول

 ٢٬٢٣٨٬٦١٥ غير متداولة أصول

 ١٬١٥٩٬٣٠١ التزامات متداولة

 ١٬٠٩٨٬٧٨٥ التزامات غير متداولة

 ٣٥٩٬٦٠٩ لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية صولصافي األ

 ٧٥٥٬٦٦٩  إيرادات 

 ١٬١٩٣  خالل السنةالربح 

 (٧٢١) ىخرأ شاملة مصاريف

 ٤٧٢  مجموع الدخل الشامل 
  

 حصة ملكية المجموعة في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
٪٣٧٫٠٤٥ 

  

مبر  ٣١كما في  ركة االتصاالت المتنقلة ا٢٠١٧ديس تثمار المجموعة في ش مليون لایر  ١٥٩٬٥٢لسعودية ، بلغت القيمة العادلة الس
  ، والتي تتمثل في سعر السهم المعلن في السوق المالية السعودية. عماني

  

اهمة  ع مجموعة زينإن مس االت المتنقلة الس ركة االتص ين اآلخرين في ش س اهمين المؤس ي قرض والمس ودية مرهونة لمقرض
داد قيمة دين المرابحة  عودية بس االت المتنقلة الس ركة االتص تمر حتى قيام ش مان مس ركة الزميلة وذلك كض المرابحة الممنوح للش

ترك البالغة  داد بالكامل في عام  ٢٫٣المش تحق هذا الدين الس االت ٢٠١٨مليار دوالر أمريكي بالكامل، ويس ركة االتص . تتفاوض ش
االت المتنقلة الم ركة االتص هيل. ووفقاً لعقد تمويل المرابحة، يتعين على ش ين إلعادة تمويل هذا التس عودية مع المقرض تنقلة الس

ين لإلعالن عن أي توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدًا أو عينًا  بقة من المقرض ول على موافقة خطية مس عودية الحص الس
  أي اتفاقية قرض من مساهم أو تسديد قرض ممنوح من قبل المساهم. للمساهمين أو إجراء أي تعديل على 
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 ٤٧                                                                                                                   ( تابع)شقيقة شركات في استثمار -١١

 أخرى. ملخص المعلومات المالية لهذه الشركات الشقيقة هي كما يلي: يوجد لدى المجموعة حصص في شركات شقيقةد)  
 

  
 

 
أصول

 
 التزامات

  
 نسبة أرباح إيرادات

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

     ٢٠١٧ ديسمبر ٣١فى 
 ٤٠٫٩٦ ٨٣ ٢٣٬٦٦٠ ٢١٬٥٨٤ ٣٨٬٤١٦الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع

 ٤٥ ٢٠٨ ١٠٬٥٩٣ ٢٬٧١٥ ٤٬٥٨١ المعلومات ش.م.مخط 
     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١فى 

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

 ٤٥ ٢٦١ ٢٬٨٥٤١٬٠٦٢٧٬١٩٨خط المعلومات ش.م.م
  

   حصة في مشروع مشترك -١٢
   المشروع المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة  في لایر عمانيمليون  ٨٧٬٦يمثل هذا البند حصة المجموعة البالغة          
  مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع االتصاالت في تلك  حقوق التصويت في شركة وانا (شركةمن أسهم و %٣١بنسبة         
   . الدخل الموحد في بيان  لایر عمانيألف  ٦٢الدولة). تم إدراج حصة المجموعة في خسارة المشروع المشترك للسنة البالغة قيمتها         
  داً إلى حقوق الملكية استنا وع المشترك للسنة باستخدام طريقةتقوم إدارة المجموعة بتحديد القيمة الدفترية ونتائج األعمال للمشر        

 معلومات اإلدارة المقدمة من قبل شركة وانا.        
 

  شقيقة  مستحقات من شركات -١٣
  

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
  ألف ر.ع ألف ر.ع  
   

- ٣٣٥٬٤٩١ قروض

- ١٨٥٬٩٥٤ أخرى
٥٢١٬٤٤٥ -

  

اح  ها المقدمة من البنوك (راجع إيض اندة لقروض عودية، وهي مس االت المتنقلة الس ركة االتص تحق هذه المبالغ من ش ). (ج) ١١تس

من القروض قرض  ٣٦٫٨٣٩مليون لایر عماني) ومبلغ  ٢٩٤٬٤مليون دوالر أمريكي ( ٧٦٤٫٢٦١بالدوالر األمريكي بمبلغ اً تتض

عر  %٤٫٢٥و %٦٫٧٥عماني) وتحمل تلك القروض معدل فائدة فعلي بواقع مليون لایر  ٤٦٬٢مليون دينار كويتي ( نوياً فوق س س

الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سيبور) لفترة ستة وثالثة أشهر على التوالي. وتتضمن المبالغ األخرى أتعاب إدارة 

  والقيمة الحالية للفائدة المستحقة على القروض.

 

 

 

 

 

 

 



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٤٨                                                                                                                    معداتالو واآلالت ممتلكاتال -١٤

  والمعدات: واألالت الحركة في الممتلكات –الموحدة 

  

 
 

أراضي ومباني
وتحسينات على
مباني مستأجرة

 شبكات خلوية
أخرىومعدات 

  مشاريع
  قيد التنفيذ

 
  المجموع

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

 ١٬٢٥٩٬٨٦٦ ٧٢٬٢٠٩ ١٬١١٠٬١٢٥ ٧٧٬٥٣٢  ٢٠١٧ يناير١

 ٢٬١٥٠٬٦٧٦ ١١٩٬٦٠٥ ١٬٩٣٧٬٥٤٦ ٩٣٬٥٢٥  )٤اإلستحواذ على شركة تابعة(إيضاح 

 ٢٠٥٬١٤٦ ١٨٢٬٧١٧ ١٥٬٣٦١ ٧٬٠٦٨  إضافات 

 - (١٧٢٬٣٤٨) ١٦٧٬٨٤٩ ٤٬٤٩٩  تحويالت 

 (٢٬٧٠١) (٢٬٧٠١) - -  تحويالت إلى أصول أخرى

 (٣١٬٤٧٤) (٢٬١٧١) (٢٩٬٣٠٣) -  استبعادات

 (٢٢٬١٥٢) (٢٬٠٨٣) )٢٠٬٠٦٩( -  )٣٣االنخفاض في القيمة (إيضاح 

 (٥٩٬٢١١) (٧٬٦٦٥) )٤٧٬٤٣٦( (٤٬١١٠)  عمالت أجنبية صرفتعديالت 

 ٣٬٥٠٠٬١٥٠ ١٨٧٬٥٦٣ ٣٬١٣٤٬٠٧٣ ١٧٨٬٥١٤  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
   

    اإلستهالك

 ٧٤٣٬١٨٧ - ٦٩٥٬٦١١ ٤٧٬٥٧٦  ٢٠١٧ يناير ١

 ١٬٢٠٢٬٣٩٠ -٣١٬٣٦١١٬١٧١٬٠٢٩  )٤اإلستحواذ على شركة تابعة(إيضاح 

 ١٢٩٬٠٣٩ -٤٬١٣٤١٢٤٬٩٠٥  المحمل خالل السنة

 (١٬٤٩٦) - (١٬٤٩٦)       )٣٣االنخفاض في القيمة (إيضاح 

 (١٣٬٣٤٧) -(١٣٬٣٤٧)      استبعادات

 (٢٧٬٨٥٤) - (٢٧٬٣٢٤) (٥٣٠)  عمالت أجنبية صرفتعديالت 

 ٢٬٠٣١٬٩١٩ - ١٬٩٤٩٬٣٧٨ ٨٢٬٥٤١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  

   الدفترية القيمة صافي 

 ١٬٤٦٨٬٢٣١ ١٨٧٬٥٦٣ ١٬١٨٤٬٦٩٥ ٩٥٬٩٧٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٤٩                                                                                                                   (تابع) معداتالو واآلالت ممتلكاتال -١٤

 
 

أراضي ومباني
وتحسينات على
مباني مستأجرة

 شبكات خلوية
ومعدات أخرى

  مشاريع
  قيد التنفيذ

 
  المجموع

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

 ١٬٢٠٠٬١٧٥ ٦٨٬٤٣٧ ١٬٠٥٠٬٩٣٦ ٨٠٬٨٠٢  ٢٠١٦يناير ١
 ١٦٢٬٥٥٠ ١٥٦٬٢٩٣ ٦٬٢٥٧ -  إضافات 

 - (١٤٧٬٤٦٤) ١٤٥٬٨٦٨ ١٬٥٩٦  تحويالت 
 (٥٬٠٥٧) (٥٬٠٥٧) - - تحويالت إلى أصول أخرى

 ١٬٤٣٧ - ٦٬٣٠٣ (٤٬٨٦٦)  تعديالت
 (٩٩٬٢٣٩) - (٩٩٬٢٣٩) -  /مشطوباتاستبعادات

 ١٬٢٥٩٬٨٦٦ ٧٢٬٢٠٩ ١٬١١٠٬١٢٥ ٧٧٬٥٣٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
     

      اإلستهالك
 ٧٣٦٬٨٨٣ - ٦٩١٬٥٩٠ ٤٥٬٢٩٣  ٢٠١٦ يناير١

 ٩٤٬٣١٥ - ٩٠٬٥٧٧ ٣٬٧٣٨  المحمل خالل السنة
 ١٬٤٣٧ - ٢٬٨٩٢ (١٬٤٥٥)  تعديالت

 (٨٩٬٤٤٨) - (٨٩٬٤٤٨) -  /مشطوباتاستبعادات
 ٧٤٣٬١٨٧ - ٦٩٥٬٦١١ ٤٧٬٥٧٦ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

   الدفترية القيمة صافي        

 ٥١٦٬٦٧٩ ٧٢٬٢٠٩ ٤١٤٬٥١٤ ٢٩٬٩٥٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  

  والمعدات: واألالت الحركة في الممتلكات – الشركة األم

 
 

 أراضي ومباني
وتحسينات على
مباني مستأجرة

  شبكات خلوية
 ومعدات أخرى

  مشاريع
  قيد التنفيذ

 
  المجموع

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

 ١٬٢٤٨٬٩٩٦ ٦٩٬٦٦٠ ١٬١٠١٬٨٠٤ ٧٧٬٥٣٢  ٢٠١٧ يناير١
 ١٤٣٬٣٥٤ ١٤٢٬١٥٢ ١٬٢٠٠ ٢  إضافات 

 - (١٥٦٬١٨٢) ١٥٢٬٥٣٩ ٣٬٦٤٣  تحويالت 
 (٢٬٤٩٦) (٢٬٤٩٦) - - تحويالت إلى أصول أخرى

 (٢٥٬٢١٦) - (٢٥٬٢١٦) -  استبعادات
 ١٬٣٦٤٬٦٣٨ ٥٣٬١٣٤ ١٬٢٣٠٬٣٢٧ ٨١٬١٧٧ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

     
      اإلستهالك

 ٧٤١٬٠٤٢ - ٦٩٣٬٤٦٦ ٤٧٬٥٧٦  ٢٠١٧ يناير١
 ١٠٦٬٣٤٩ - ١٠٢٬٤٧٣ ٣٬٨٧٦  المحمل خالل السنة

 (١١٬٥٤٠) - (١١٬٥٤٠)   استبعادات
 ٨٣٥٬٨٥١ - ٧٨٤٬٣٩٩ ٥١٬٤٥٢ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

   الدفترية القيمة صافي

 ٥٢٨٬٧٨٧ ٥٣٬١٣٤ ٤٤٥٬٩٢٨ ٢٩٬٧٢٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٥٠                                                                                                        (تابع) معداتالو واآلالت ممتلكاتال -١٤

سنوات بناءاً على تقييم  ٨إلى  ٥خالل السنة، بإعادة تقييم األعماراإلنتاجية لألصول الجوالة واألصول المتنقلة من  األم  قامت الشركة
 .مليون لایر عماني ٢٫٨الناتجة عن اإلستهالك  مدخراتفني داخلي، وبلغت ال

  

 
 

أراضي ومباني
وتحسينات على
مباني مستأجرة

 شبكات خلوية
ومعدات أخرى

  مشاريع
  التنفيذ قيد

 
  المجموع

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

 ١٬١٩٢٬٥٠١ ٦٨٬٠٢٢ ١٬٠٤٣٬٦٧٧ ٨٠٬٨٠٢   ٢٠١٦يناير١
 ١٥٩٬٢٨٤ ١٥٣٬٣٦٦ ٥٬٩١٨ -  إضافات 

 - (١٤٦٬٧٤١) ١٤٥٬١٤٥ ١٬٥٩٦  تحويالت 
 ١٬٤٣٧ - ٦٬٣٠٣ (٤٬٨٦٦)  إعادة تصنيف

 (٤٬٩٨٧) (٤٬٩٨٧) - - تحويالت إلى أصول أخرى
 (٩٩٬٢٣٩) - (٩٩٬٢٣٩) -  استبعادات

 ١٬٢٤٨٬٩٩٦ ٦٩٬٦٦٠ ١٬١٠١٬٨٠٤ ٧٧٬٥٣٢ ٢٠١٦ ديسمبر  ٣١كما في 
     

      اإلستهالك
 ٧٣٥٬٤٧٨ - ٦٩٠٬١٨٥ ٤٥٬٢٩٣  ٢٠١٦ يناير١

 ٩٣٬٥٧٥ - ٨٩٬٨٣٧ ٣٬٧٣٨  المحمل خالل السنة
 ١٬٤٣٧ - ٢٬٨٩٢ (١٬٤٥٥)  إعادة تصنيف

 (٨٩٬٤٤٨) - (٨٩٬٤٤٨) -  استبعادات
 ٧٤١٬٠٤٢ - ٦٩٣٬٤٦٦ ٤٧٬٥٧٦ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  

   الدفترية القيمة صافي

 ٥٠٧٬٩٥٤ ٦٩٬٦٦٠ ٤٠٨٬٣٣٨ ٢٩٬٩٥٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 المؤقتة  غير الملموسة والشهرة صولاأل - ١٥
 الموحدة  

  المجموع  أخرىرسوم ترخيص مؤقتة شهرة 
  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  

        التكلفة
 ٨٤٬٧٩٩ ٢٢٬٢٦١ ٦٢٬٥٣٨        -   ٢٠١٦يناير  ١كما في 

 ٤٬٩٢٢ ٤٬٩٢٢ - -  إضافات خالل السنة

 (١٬٢٠٣) (١٬٢٠٣) - -  تعديالت

 (١٢) (١٢) - -  استبعادات

 ٨٨٬٥٠٦ ٢٥٬٩٦٨ ٦٢٬٥٣٨ -   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  
 ٨٨٬٥٠٦ ٢٥٬٩٦٨ ٦٢٬٥٣٨ -  ٢٠١٧يناير  ١كما في 

 ١٬٦٦٨٬١٤١ ٢١٤٬٢٠٧ ٨٤٢٬٦٨٠ ٦١١٬٢٥٤ )٤اإلستحواذ على شركة تابعة(إيضاح
 ٦٬١١٢ ٦٬١١٢ - -  إضافات خالل السنة

 (٢٣٬٩٤٠) (٢٣٬٩٤٠) - -  مشطوبات

 )٣٦٬٨٣٢( (٤٬١٦٣) (١٩٬٦٧٤) (١٢٬٩٩٥)  تعديالت صرف عمالت أجنبية

 ١٬٧٠١٬٩٨٧ ٢١٨٬١٨٤ ٨٨٥٬٥٤٤ ٥٩٨٬٢٥٩  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٥١                                                                                                          المؤقتة غير الملموسة والشهرة صولاأل-١٥
 الموحدة (تابع)       

  

  المجموع  أخرى رسوم ترخيص  مؤقتة شهرة  

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

      اإلطفاءات المتراكمة 
 ٥٦٬١٧٤ ١٨٬٣٠٣ ٣٧٬٨٧١ -  ٢٠١٦يناير  ١كما في 

 ٨٬٤٥٣ ٢٬٧٩٨ ٥٬٦٥٥ -  المحمل خالل السنة

 (١٢) (١٢) - -  استبعادات

 (١٬٢٠٣) (١٬١٩٨) (٥) -  تعديالت

 ٦٣٬٤١٢ ١٩٬٨٩١ ٤٣٬٥٢١ -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 
 ٦٣٬٤١٢ ١٩٬٨٩١ ٤٣٬٥٢١ -  ٢٠١٧يناير  ١كما في 

 ٦٤٥٬٨١٦ ١٦٦٬٥١٣ ٤٧٩٬٣٠٣ - )٤اإلستحواذ على شركة تابعة (إيضاح
 ٢٢٬٦٩٠ ٦٬٨٦٩ ١٥٬٨٢١ -  المحمل خالل السنة

 (٢٣٬٩٤٠) (٢٣٬٩٤٠) - -  مشطوبات

 (١١٬١٢٦) (٣٬٢١٤) (٧٬٩١٢) -  تعديالت صرف عمالت أجنبية

 ٦٩٦٬٨٥٢ ١٦٦٬١١٩ ٥٣٠٬٧٣٣ -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  

   الدفترية القيمة صافي        

 ١٬٠٠٥٬١٣٥ ٥٢٬٠٦٥ ٣٥٤٬٨١١ ٥٩٨٬٢٥٩  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما  في 

  
 ٢٥٬٠٩٤ ٦٬٠٧٧ ١٩٬٠١٧ - ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما  في 

 

  اختبار انخفاض قيمة الشهرة
  

تحواذ مجموعة زين. إن بة عن إس تكمال المحاس دارها لم تقم المجموعة باس بة الم في الوقت الذي تم فيه اعتماد البيانات المالية إلص حاس
راء النهائي خالل فترة  عر الش يص س يتم تعديلها بأثر رجعي عند اكتمال تخص هرة مؤقتة نظرا لتعقيدها وس المبدئية لدمج األعمال والش
تقل الذي قام به  تنادا على التقييم المس ركة اس تحواذ مؤخرا من قبل الش تحواذ. تم اإلنتهاء من عملية اإلس نة واحدة من تاريخ اإلس س

ت ركة.قامت اإلدارة بتقييم أن الشهرة ال يمكن توزيعها بصورة موثوقة بين وحدات إنتاج النقد وليس اإلس اريون الذين تعاقدت معهم الش ش
 هناك مؤشرات على اإلنخفاض في قيمة الشهرة المؤقتة المحسوبة.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٥٢                                                                                               (تابع)-المؤقتة  غير الملموسة والشهرة صولاأل -١٥

 
 غير الملموسة صولاأل -الشركة االم          

  
  المجموع  أخرى  تراخيص 
  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع  

      التكلفة
 ٨٤٬٠٤٣ ٢١٬٥٠٥ ٦٢٬٥٣٨   ٢٠١٦يناير  ١كما في 

 ٤٬٨٥٢ ٤٬٨٥٢ -  إضافات 

 (١٬٢٠٣) (١٬٢٠٣) -  إعادة تصنيف

 (١٢) (١٢) -  استبعادات

 ٨٧٬٦٨٠ ٢٥٬١٤٢ ٦٢٬٥٣٨   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  
  

 ٦٢٬٥٣٨٢٥٬١٤٢٨٧٬٦٨٠   ٢٠١٧يناير  ١كما في 
 ٢٬٥٧٢ ٢٬٥٧٢ -  إضافات 

 ٦٢٬٥٣٨٢٧٬٧١٤٩٠٬٢٥٢   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  
 

       اإلطفاءات المتراكمة 
 ٥٥٬٩٣٨ ١٨٬٠٦٢ ٣٧٬٨٧٦  ٢٠١٦يناير  ١في  كما

 ٨٬٢٥٣ ٢٬٥٩٨ ٥٬٦٥٥  المحمل خالل السنة

 (١٬٢٠٣) (١٬١٩٨) (٥)  إعادة تصنيف

 (١٢) (١٢) -  استبعادات

 ٦٢٬٩٧٦ ١٩٬٤٥٠ ٤٣٬٥٢٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  

 ٤٣٬٥٢٦١٩٬٤٥٠٦٢٬٩٧٦  ٢٠١٧يناير  ١كما في 
 ٨٬٨١٤ ٣٬٢٠٠ ٥٬٦١٤  المحمل خالل السنة 

 - - -  استبعادات

 ٤٩٬١٤٠٢٢٬٦٥٠٧١٬٧٩٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  

   الدفترية القيمة صافي        

 ١٣٬٣٩٨٥٬٠٦٤١٨٬٤٦٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما  في 

  
 ٢٤٬٧٠٤ ٥٬٦٩٢ ١٩٬٠١٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما  في 

 
  
  
  
  
  
  
  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٥٣                                                                                                                     دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  -١٦

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 

     

 ١٠٣٬٩٠١ ٥٨٣٬٢٢٠ ٩٩٬٣٦١ ١٢٨٬٢٧٦ دائنون تجاريون ومستحقات

 ٢٩٬٤٨١ ٨٦٬٣٩٤ ٢٦٬٤٧٨٢٩٬٤٨١  إيرادات مؤجلة

 ٣٬١٦٤ ٢٨٬٦٧٤ ٣٬١٦٤ ٢٬٥١٩ المستحق لمشغلي خدمات التجوال

 ٥٬٣٤٩ ٢١٬٨١٧ ٥٬٣٤٩ ٨٬٣١٨ مستحق للمشغلين اآلخرين

 ٣٣٬٩٠٢ ٣٠٬٦١٢ ٣٣٬٩٠٢ ٢٥٬٥٦٦  مستحق إلى سلطة تنظيمية

 ١٥٬٩٠٣ ٥١٬٥٠٥ ١٥٬٩٠٣ ٢٬٧٥٤  )٢٣ضرائب مستحقة (إيضاح

 - ١٦٬٣٦٥ - -  توزيعات مستحقة 

 - ٣٬٤٤٥ - -  مخصصات

 ١٠٬٤٨٢ ٣٢٬٧٢٩ ١٠٬٠٧٢ ١٢٬٥٧٨  دائنون آخرون

 ٢٠٢٬١٨٢ ٨٥٤٬٧٦١ ١٩٧٬٢٣٢ ٢٠٦٬٤٨٩ 

  اإلقتراضات -١٧

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 

      الشركة األم (أ)
 - ٥٥٤٬٠١٠ -٥٥٤٬٠١٠  قروض قصيرة األجل 
 - ٣١٣٬٠٣٧ - ٣١٣٬٠٣٧  قروض طويلة األجل 

     

    الرقمية للبيانات عمان شركة

 ٧٬٣٧٥ ٧٬١٩٩ - -  قروض طويلة األجل

 ٤٨٩ ٤٢٧ - -  المكشوف على سحب

 ٣٠٧ ٢٧٦ - - إيجار تمويلي التزامات

     

     الكويت (ب)–شركة اإلتصاالت المتنقلة
 - ١٣٨٬٦٣٩ - -  قروض قصيرة األجل 
 - ٧٨٠٬٠٣٧ - -  قروض طويلة األجل 

     

      البحرين  (ج) –زين

 - ١٬٨٨٣ - -  قروض طويلة األجل

     

      العراق (د) –أثير

 - ١٧٠٬٨٤٧ - -  قروض طويلة األجل

 ٨٬١٧١ ١٬٩٦٦٬٣٥٥ - ٨٦٧٬٠٤٧ 

 

 

 

 



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٥٤                                                                                                                                 (تابع) اإلقتراضات -١٧

  فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة:

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 

     

 ٢٬٤٣١ ٨٥٤٬٩٣٤ - ٦٠١٬٣٩٣ متداولة
 ٥٬٧٤٠ ١٬١١١٬٤٢١ - ٢٦٥٬٦٥٤  متداولةغير

      ٨٬١٧١ ١٬٩٦٦٬٣٥٥ - ٨٦٧٬٠٤٧ 

 

 إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقّومة بالعمالت التالية:   

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

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

 - ١٬٩١٦٬٢٩٤ - ٨٦٧٬٠٤٧  دوالر أمريكي
 - ٤٠٬٢٧٦ - -  دينار كويتي
 ٨٬١٧١ ٧٬٩٠٤ - -  لایر عماني

 - ١٬٨٨١ - -  عمالت أخرى
 ٨٬١٧١ ١٬٩٦٦٬٣٥٥ - ٨٦٧٬٠٤٧ 

   

  ) سنوياً. %١٢٬٧إلى  %٥  - ٢٠١٦( %١٢٫٠٠إلى  %٢٫٠١من  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  الفعلييتراوح معدل الفائدة     

  

  اإللتزام مع عهود الديون  

  متوافقة مع تعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن: شركة األمإن ال 

  وعة على المستوى الموحد باستثناء مجم الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاءقبل  الربحصافي القروض إلى نسبة نسبة
 زين

 نسبة تغطية الفوائد 

   

  متوافقة مع تعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن: مجموعة زينإن  

 .نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء  

  المجمعة المعدلةنسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة. 

 صولنسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي األ. 

  

 

  

  

  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٥٥                                                                                                                               (تابع) اإلقتراضات -١٧

 الشركة االمأ) 
  يري وقرض ألجل بمقدار هيالت قرض تجس ول على تس نة بالحص ركة األم خالل الس مليون دوالر أمريكي  ١٫٤٥٠قامت الش

هم في  ٨٠٠و راء أس ركة االتصاالت المتنقلة (مليون دوالر أمريكي على التوالي من مجموعة بنوك بغرض تمويل ش ة مجموعش
هيلين  يري في تس هيالت القرض التجس حب تس نة واحدة من تاريخ التوقيع ويمكن زين). يتم س تحق الدفع خالل س لين وتس منفص

داد القرض ألجل على خمسة أقساط سنوية متساوية بمقدار  افيتين. يتم س هر إض تة أش من المبلغ األصلي،  ٪١٥تمديدها لفترتي س
مون برهن ع %٢٥والمبلغ المتبقي وقدره  تحق الدفع في نهاية فترة القرض ألجل. إن القرض مض هم المقتناة. يتم مس لى األس

حب وبعد ذلك في فترة  ٨تحديد فترة الفائدة األولى للقرض في  هر من تاريخ الس ركة  ٣أش داد. تنوي الش هر حتى تاريخ الس أش
 .إعادة تمويل قرضها التجسيري من خالل أدوات رأسمال دين طويلة األجل

 
  عماني من البنك الوطني العماني ويتم سداده علی  مليون لایر ١٢٫٣تتكون القروض ألجل من رصيد غير مسدد قدره

  . إن القرض غير مضمون.٢٠١٧سبتمبر  ٣٠قسط ربع سنوي ابتداء من  ١٦

  الكويت –ب) شركة اإلتصاالت المتنقلة 

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

  

  البحرين -ج) زين 

، بهامش ربح ٢٠١٣يمثل هذا البند الرصيد القائم المتعلق بالتسهيالت طويلة األجل المقومة بالدينار البحريني، والتي تم منحها في 
الت هذه التسهيالت هي عبارة عن تسهيثابت فوق سعر الفائدة على القروض ليوم واحد بين البنوك في مملكة البحرين (بيبور). 

  مطفأة تستحق خالل مدة أربع سنوات.

  

  أثيرد) 

بضمان هذه التسهيالت والتي تحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل  الكويت –شركة اإلتصاالت المتنقلة تعهدت 
  الليبور لثالثة أشهر.

  

  أخرى إلتزامات -١٨

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

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

 ٥٬١٩٦ ١٢٬٤٦٥ ٥٬١٩٦ ٥٬٤٧٩  ودائع العمالء
 ٤٬٤٧٨ ٣٢٬٠٦٣ ٤٬٤٢٦ ٤٬٤٧٦ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 - ١٤٬٣٧١ - ٦٠٨ الودائع القابلة لالسترداد وغيرها
 ٩٬٦٧٤ ٥٨٬٨٩٩ ٩٬٦٢٢ ١٠٬٥٦٣ 

                

              

  

                                                                                                  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

                          ٥٦                                                                                                                               رأس المال واالحتياطيات -١٩
) قيمة كل ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سهـم عـادي ( ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠يشتمل رأس المال المصرح به والمصدر على  

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

  
٢٠١٧ديسمبر٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

% المملوكةعدد األسهم  % عدد األسهم المملوكة  
       
- -           

 
٣٨٢٫٥٠٠٫٣٤٥     ٥١٬٠٠ الشركة المتحدة لالتصاالت الدولية

لالستثمار والمشاريع ش م م
٥٥٫٢٣  

  
 الصندوق العماني لالستثمار  - - ٤١٤٬٢٢٥٬٠٠٠

  
  

  والتي    مليون لایر عماني ٣٧٬٥بقيمة  الواحد للسهم عماني لایر ٠٬٠٥٠ بمبلغ ارباح بتوزيعات اإلدارة مجلس أعضاء اوصى             
  تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.               

   
ام  ة الى الع ب النس نوية الذي عقد  ٢٠١٦ب اهمون في اجتماع الجمعية العامة الس على  ٢٠١٧مارس  ٣٠بتاريخ ، وافق المس

هم الواحد ( ٠٫٠٧٠توزيعات أرباح نقدية نهائيه بمبلغ  هم عام  ٠٬٠٦٠لایر عماني للس  ٥٢٫٥٠)  قيمتها  ٢٠١٥لایر عماني للس
  ).٢٠١٥مليون لایر عماني عام  ٤٥مليون لایر عماني (

  
طس  ٧وافق مجلس اإلدارة بتاريخ  هم الواحد ( ٠٫٢٠مقدار على توزيعات أرباح نقدية مرحلية ب ٢٠١٧أغس  ٣٠لایر عماني للس

  مليون لایر عماني). ٣٠: ٢٠١٦مليون لایر عماني ( ١٥لایر عماني) مجموعها  ٠٫٠٤٠: ٢٠١٦يونيو 
  

 توزيعات األرباح غير المطالب بها محولة إلى صندوق أمانات المستثمرين             
ب تحوي    ال يتطل وق الم ة لس ام ة الع اً للوائح الهيئ هر من تاريخ  ٧ل توزيعات األرباح غير المطالب بها لفترة تزيد عن وفق أش

نة تحويل توزيعات األرباح غير المطالب بها بمقدار تثمرين بالهيئة. تم خالل الس ندوق أمانات المس تحقاقها إلى ص  ١٢٢٬٢١٠اس

  لایر عماني) إلى صندوق أمانات المستثمرين.   ٨٠٬٧٤٨ -٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر عماني (
  

 االحتياطي القانوني

نة  ركات التجارية العُماني لس نوياً ١٩٧٤وفقاً لقانون الش من أرباح السنة لحساب هذا االحتياطي حتى  %١٠م وتعديالته، تُجنب س
اوي على األقل ثلث يده المتراكم يس بح رص ركة. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. حيث أن  قيمة يص رأس مال المدفوع للش

 اإلحتياطي يساوي ثلث رأس المال المدفوع، بالتالي فقد قامت الشركة بإيقاف التحويل.

 

 ختيارياالحتياطي اال

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

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

  

  

  

  

  

  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

                           ٥٧(تابع)                                                                                                         رأس المال واالحتياطيات -١٩

  

 مساهمة رأسمالية  

اال٢٠٠٤فبراير  ١١في  االت تراخيص للمجموعة لخدمات اتص درت هيئة تنظيم االتص ت الهاتف النقال والثابت بتكلفة ، أص
  سنة على التوالي. ٢٥و  ١٥لایر عماني ولمدة  ٢٠٠٬٠٠٠لایر عماني و  ٥٠٠٬٠٠٠قدرها 

  
، والتي حددت القيمة العادلة ٢٠٠٤فبراير ١١عينت المجموعة مؤسسة استشارية مستقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في 

  مليون لایر عماني تقريباً. ٤٤٬٨٨١لغ  لتراخيص الهاتف الثابت والنقال مب
  

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

ة" بالمجموعة عن التراخيص وال تعكس  ت "قيمة خاص التي تملكها المجموعة، و بناء عليه فإن القيمة الملحقة بالتراخيص ليس
  القيمة الكاملة لألصول غير الملموسة التي تمتلكها المجموعة.

                        
ة  ة إلى هيئ دفوع الغ الم ة على المب ادة في تقييم تراخيص المجموع ل الزي ا تمث دره ة وق ادل ة الع اح القيم االت، أرب تنظيم االتص

  مليون لایر عماني والتي تم إدراجها ضمن حقوق الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع.  ٤٤٬١٨١
  

 االحتياطي لتحويل العمالت األجنبية

  لعماني مباشرة جنبية للمجموعة إلى اللایر ااألللعمليات يتم تسجيل فروقات التحويل المتعلقة بتحويل األصول واإللتزامات من العملة التشغيلية  

  في احتياطي تحويل العمالت األجنبية. 

  

  احتياطي القيمة العادلة             
ول المالية المتاحة للبيع. وعندما يتم بيع    أ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم األص  إدراج، يتم المالي المعاد تقييمه األصلينش

ل الذي قد تم بيعه بالفعلجزء االحتياطي المتعلق بذلك  ل المالي المعاد تقييمه، يفي بيان الدخل األص تم . عند انخفاض قيمة االص
  .الدخل في بيانادراج جزء االحتياطي المتعلق بذلك االصل 

  

  احتياطي التحوط       
ات النقدية  طات للتدفقالناتجة عن المشتقات المصنفة والمؤهلة كتحويتم استخدام احتياطي التحوط لتسجيل األرباح أو الخسائر  

. يتم إعادة تصنيف المبالغ إلى بيان الدخل عندما يؤثر البند ٣٠إدراجها في الدخل الشامل كما هو موضح في اإليضاح والتي يتم 
  .المتحوط له على بيان الدخل

  

 اإليرادات -٢٠
  الموحدة  الشركة األم

٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
     

 ٥١١٬٠٧٢ ٧١٥٬٠٨٨ ٥٠٦٬٣٩٤ ٥١٥٬٠٣٠وقت البث والبيانات واالشتراك
 ٨٬٢٧٩ ٣٦٬٦٣٧ ٨٬٦٦٤ ١٢٬٤٨٥  إيرادات متاجرة

 ٥١٩٬٣٥١ ٧٥١٬٧٢٥ ٥١٥٬٠٥٨ ٥٢٧٬٥١٥ 

  

  

  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

  ٥٨                                                                                                                                  مصاريف تشغيلية وإدارية -٢١

وفي الشركة األم هذا يشمل  ).لایر عمانيمليون  ٦٨٬٩٨ – ٢٠١٦( لایر عمانيمليون  ٨٦٫٤إن هذا البند يتضمن تكاليف موظفين بقيمة 
  .)لایر عمانيمليون ٦٧٬٩٤– ٢٠١٦(مليون لایر عماني  ٦٨٬٩يف موظفين بقيمة تكال

  

  إيرادات اإلستثمارات -٢٢
  الموحدة  الشركة األم

٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦  ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

 ١٬١٥١ ٤٢٠ ١٬١٥١ ٤٨٢ بيان الدخلأرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 (١٬٠٦٩) (٦٣) (١٬٠٦٩) (٦٣) بيان الدخلبالقيمة العادلة من خاللخسائر محققة 

 - (٧٠) - - أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع

 - ٤٣٥ - - خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
 ١٬٤٣٣ ١٬٣٩٤ ٢٬٢١٠ ٢٬٣٢٧  توزيعات األرباح

 ١٬٥١٥ ٢٬١١٦ ٢٬٢٩٢ ٢٬٧٤٦ 

 

                                                                                                                                                  الضرائب  -٢٣

  .ثل في مصاريف ضريبة الدخل للشركة االم والشركات التابعة لمجموعة زينتتم

 مستمرة ما يلي:العمليات للسنة لالمحملة خالل اتتضمن رسوم الضريبة   )أ
 

  الشركة األم
٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 ألف ر.عألف ر.ع 
   

 ١٥٬٨٩٨ ٢٬٧٤٧ الضرائب الحالية
 ٢٧٦  ٩٬٠٢٠  الضرائب المؤجلة

 ١٦٬١٧٤ ١١٬٧٦٧ 

  

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

  الشركة األم
٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 ألف ر.عألف ر.ع 
   

 ١٢٬٣٥٩١٦٬٠٣٨ الضريبـة على الربـح المحاسبـي
   يضاف/ (يطرح) األثر الضريبي لـ:

 ٣٤٥ ١٬٧٥٠ مصاريف غير قابلة للخصم
 (٢٠٩) ١٠إيرادات غير خاضعة للضريبة

 - (٢٬٣٥٢) التغير في معدل الضريبة
 ١٦٬١٧٤ ١١٬٧٦٧ الضريبة المحملة وفقاً لبيان الدخل

 
  



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

     (تابع)الضرائب    -٢٣

                                                                                                                                                                    ٥٩  

  الربوط الضريبيةموقف  (ج)
              

  ).  %١٢-٢٠١٦(  %١٥ألم هو معدل الضريبة المطبق على الشركة ا للشركة األم. ٢٠١٤تم االنتهاء من الربوط الضريبية حتى سنة      
   .المفتوحةإن اإلدارة ليست على دراية وال تتوقع أية إلتزامات ضريبية إضافية سيتم تكبدها متعلقة بسنوات الضريبة      

  
  الربوط الضريبية للشركات التابعة في مراحل مختلفة من اإلنجاز.    
 
 
 صافي (أصل) / إلتزام ضريبة مؤجلة ومصروف / (خصم) ضريبة مؤجلة في بيان الدخل منسوبة إلى البنود التالية المبينة أدناه: د)
 

 

أثر التغير في ٢٠١٧يناير  ١
  أخرى  معدل الضريبة

مقيدالمحمل/ (ال
إلى الجانب 

بيان ل) الدائن
  الدخل

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧ 

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

       مؤقتةفروقات
 (٤٬٩٣١) (١٬٣٧٧) - (٧١١) (٢٬٨٤٣) مخصص مديونيات منخفضة القيمة
 (٢٤٢) (١٩٢) - (١٠) (٤٠) مخصص المخزون التالف المتقادم

 ٩٤٣ ٢١٤ - ٥٨٣١٤٦ من اإلستثماراتأرباح القيمة العادلة 
 - ١٤٬٢٠١ - (٢٬٨٤٠) (١١٬٣٦١) بيع / انخفاض قيمة اإلستثمار في شركة تابعة

 ٤٬٦٠٨ (١٬٤٧٣) - ٤٬٨٦٥١٬٢١٦  إستهالك وإطفاء
 )٤٧٢( - ٢٩٧ )١٥٤()٦١٥(  إطفاء التراخيص

 )٩٤( ١١٬٣٧٣ ٢٩٧ )٢٬٣٥٣( )٩٬٤١١( 
  
  

أثر التغير في٢٠١٦يناير  ١ 
ديسمبر  ٣١  أخرى معدل الضريبة

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

      فروقات مؤقتة
(٢٬٨٤٣)-١٢٥(٢٬٩٦٨) مخصص مديونيات منخفضة القيمة
(٤٠)-٧٥(١١٥) مخصص المخزون التالف المتقادم

٤٩٠٩٣٥٨٣ أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات
(١١٬٣٦١)-(١٠٩)(١١٬٢٥٢) اإلستثمار في شركة تابعةبيع / انخفاض قيمة 

٤٬٨٦٥-٤٬٧٧٣٩٢  إستهالك وإطفاء
(٦١٥)(٦١٥)--  إطفاء التراخيص

 (٩٬٠٧٢)(٩٬٤١١)(٦١٥)٢٧٦
 
 
 
  
  
 
 



  ع  ع م ش لالتصاالتالشركة العُمانية 
  المالية البياناتحول  إيضاحات

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما 
 

 

       ٦٠                                                                                                               العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد -٢٤
 

 تم التوصل لعائد السهم الواحد بقسمة أرباح الفترة المنسوبة إلي مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.            
  أسهم مخففة محتملة، فإن ربحية السهم المخففة هي ذات العائد األساسي للسهم الواحد.حيث لم يكن أي 

 
٢٠١٦ ٢٠١٧ 

   
 ١١٦٬٦٧١ ٧٩٬٧١٧ (ألف ر.ع )أرباح الفترة المنسوبة إلي مساهمي الشركة األم

 ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (رقم)المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 ٠٫١٥٦ ٠٫١٠٦ (ر.ع)للسهم الواحدالعائد األساسي والمخفف

  
  

                                                                                                                                           األطراف ذات العالقة -٢٥
 
   طراف األصدة مع ألرت واال. إن المعامإدارة الشركةقة بشروط معتمدة من قبل العالراف ذات األطمع  التدخلت المجموعة في معام 
  خرى هي كما يلي:األاحات اإليضضافة إلى تلك المفصح عنها في إلبا القةذات الع 

       
  الموحدة   

         
 ٢٠١٦ ٢٠١٧المعامالت

 ألف ر.عألف ر.ع 
   

 ١٠ ٩٠١  اإليرادات
 ١٠٬٢٨٩ ١٤٬٠٤٨ شراء بضائع وخدمات

 - ٨٣٩ أتعاب إدارة (متضمنة في إيرادات أخرى)
 ٧٧٧ ٩٣٢توزيعات أرباح من شركة شقيقة

 - ٤٬٧٦٨ شقيقةإيرادات فوائد على قروض لشركة
   

    مكافأة اإلدارة العليا
 ٢٬٣٤٣ ١٬٠٦٦  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين

 ١٠١ ٧٨ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
   

 ٢١٠ ٥٧٣ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
   

    األرصدة
 ٩٦ ٢٠٬٧٦٩  ذمم تجارية مدينة
 ١٬٢٠١ ١٤٬٤٤٢  ذمم تجارية دائنة
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  ٦١                (تابع)                                                                                                                         األطراف ذات العالقة -٢٥
  
 
  الشركة األم  

        
 ٢٠١٦ ٢٠١٧المعامالت

 ألف ر.عألف ر.ع 
   

 ٤٨٠ ٤٣٦  اإليرادات
 ١٠٬٦٣٣ ١٤٬٠٤٨  شراء بضائع وخدمات

 ٧٧٧ ٩٣٢توزيعات أرباح من شركة شقيقة
 - - شقيقةإيرادات فوائد على قروض لشركة

   
    مكافأة اإلدارة العليا

 ٢٬٣٤٣ ١٬٠٦٦ رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين
 ١٠١ ٧٨  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   
 ٢٠٠ ٢٠٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

   
    األرصدة

 ١٬١٨١ ١٬٦٢٦  ذمم تجارية مدينة
 ١٬١١٢ ١٬٨٤٣  ذمم تجارية دائنة

  
                                                                                                                                                       إرتباطات -٢٦

  
 كما يلي: المالية البياناتالتي لم يتم تكوين مخصص لها بهذه  إرتباطات  )أ

 
  الموحدة  الشركة األم

٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
     

 ٩٩٬٦٧٨ ١٥٦٬٧٤١ ٩٩٬٦٧٨ ١٠٩٬٤٢٤  ارتباطات رأسمالية
 - ٧٦٬٢٩٩ - - شقيقةشركةفيحصة–ارتباطات رأسمالية 

 - ٥٬٨٧٦ - - مستدعى من شركات مستثمر فيها رأس مال غير
 ١٬٣٢٧ ٥٧٠٬٤٢٤ ١٣ - خطابات ضمان

 ٥٬١٥٣ ٤٬١٤١ ٥٬١٥٣ ٤٬١٤١  إستثمارات
 

   منها التي تستفيدمليون لایر عماني مقدمة من مجموعة زين تتعلق بالقروض  ٤٩٧يتضمن ما ورد أعاله ضمانات بقيمة       
  السعودية.اإلتصاالت المتنقلة  شركة      

  
  شركة  مليون لایر عماني الممنوحة لمساهم مؤسس في  ١٣٫٢٣ئتمانية البالغة إلت االمجموعة زين هي أيضا ضامن للتسهي           

    تاللمساهم المؤسس للبنك تغطي التسهيالمتنقلة السعودية. تعتقد المجموعة أن الضمانات المقدمة من قبل ا تالتصااإل     
  نية.ئتماإلا     
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  ٦٢                                    إرتباطات (تابع)                                                                                                               -٢٦
  
 مطالبات  )ب

  
  الشركة األم             
 

مليون لایر عماني من هيئة تنظيم االتصاالت تجاه األتاوة اإلضافية  ٤٫٤دفع  ، تلقت الشركة األم إشعار بطلب٢٠١٥خالل سنة 
 مليون لایر عماني إلى ١٫٧المستحقة الدفع للسنوات السابقة على بعض فئات إيرادات البيع بالجملة. دفعت الشركة األم مبلغ وقدره 

فسير األحكام ذات الصلة من شروط ترخيص الشركة األم، هيئة تنظيم االتصاالت تحت اإلحتجاج.  بناءاً على الرأي القانوني وت
 ترى اإلدارة بأن قيمة اإلتاوة اإلضافية غير مستحقة الدفع. 

 
 

  المطالبات المتعلقة بمجموعة زين           
  

   مليون  ٣٧٬٨مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠، قامت هيئة اإلعالم واالتصاالت بمطالبة شركة أثير بسداد مبلغ إجمالي قيمته ٢٠١١في
لایر عماني) مدعية عدم التزام أثير ببعض شروط الترخيص. صدر حكم في هذه المطالبة لصالح أثير خالل الربع الثاني من سنة 

قدم الرئيس التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت شكوى لدى لجنة االستماع التابعة لهيئة اإلعالم ، ٢٠١٦. غير أنه في مارس ٢٠١٥
مليون لایر عماني) وذلك فيما يتعلق باألمر نفسه الذي تم البت فيه  ٣٧٬٨مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠واالتصاالت للمطالبة بمبلغ 

، أصدرت ٢٠١٦يوليو  ١٣وبتاريخ   عون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت.سابقًا ثالث مرات لصالح شركة أثير من قبل مجلس الط
، قدمت أثير ٢٠١٦سبتمبر  ٨لجنة االستماع التابعة لهيئة اإلعالم واالتصاالت قراًرا لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. وبتاريخ 

، أصدر مجلس الطعون التابع ٢٠١٧يناير  ١٥في طعنًا على هذا القرار أمام مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت. و
لهيئة اإلعالم واالتصاالت قراًرا لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. قامت أثير بالطعن على قرار مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم 

ي العراق) والذي يُحصن قرار (الذي ينظم أنشطة االتصاالت ف ٦٥واالتصاالت أمام محكمة البداءة مستندة إلى أن أحكام القرار رقم 
مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت من االستئناف أو الطعن، غير دستورية. وطلبت أثير من المحكمة إصدار قرار 
 بمنع هيئة اإلعالم واالتصاالت من تحصيل مبلغ المطالبة أو تفعيل قرار مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت إلى أن

يقضيان بإيقاف أي إجراءات تنفيذية  ٢٠١٧تقوم المحكمة بالبت في هذا األمر. أصدرت محكمة البداءة قرارين في فبراير وأبريل 
 من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت فيما يتعلق بتحصيل مبلغ المطالبة إلى حين البت في الدعوى من قبل المحكمة. 

  

، قدمت شركة أثير طعنًا ٢٠١٧ءة قراًرا لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت. وفي مايو ، أصدرت محكمة البدا٢٠١٧أبريل  ٢٧وفي 
، أصدرت محكمة االستئناف قراًرا لصالح شركة أثير. غير أن هيئة ٢٠١٧على هذا القرار أمام محكمة االستئناف. وفي نوفمبر 

 ٢٠١٧نوفمبر  ١٥ة التمييز التي أصدرت قراًرا في اإلعالم واالتصاالت قد طعنت في هذا القرار من خالل تقديم طعن لدى محكم
، أصدرت محكمة االستئناف ٢٠١٧ديسمبر  ٢٨برد قرار محكمة االستئناف وإعادة الملف إلى محكمة االستئناف للبت فيه. وفي 

حكمة التمييز بتاريخ . وقدمت أثير طعنًا على هذا القرار لدى م٢٠١٧أبريل  ٢٧قراًرا مؤيدًا لقرار محكمة البداءة الصادر بتاريخ 
  . وبناًء على تقرير الخبراء القانونيين، ترى أثير أن فرص تسوية هذا األمر تبدو لصالحها.٢٠١٨يناير  ١١

  

  ، أبرمت أثير اتفاقية مع وزارة المالية العراقية على النحو التالي:٢٠١٦في نوفمبر 

  

  مليون دوالر أمريكي  ٢٤٤والبالغة  ٢٠١٠حتى  ٢٠٠٤من فيما يتعلق بالضريبة اإلضافية على إيرادات الشركات للسنوات
) التي تطالب بها الهيئة العامة للضرائب العراقية، فإن لشركة أثير الحق في تقديم اعتراضها على لایر عمانيمليون  ٩٢٬٣٥(

لمطالب به، ويدفع من المبلغ ا ٪٢٥، ودفع ما ال يقل عن ٢٠١٠حتى  ٢٠٠٤ضريبة الدخل التي تطالب بها الهيئة للسنوات من 
) على خمسين قسًطا شهريًا متساويًا اعتباًرا من ديسمبر لایر عمانيمليون  ٦٥٬٥مليون دوالر أمريكي ( ١٧٣المبلغ المتبقي وقدره 

 ، بالصافي من المبلغ المدفوع. تحتفظ أثير بالحق في تقديم اعتراض لكل من هذه السنوات.٢٠١٦
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  ٦٣                             (تابع)                                                                                                                        إرتباطات -٢٦

  

  ٥٠) والتي تمثل عمانيلایر مليون  ٣٥٬٢مليون دوالر أمريكي ( ٩٣تقوم أثير بتسوية مطالبة ضريبة األرباح الرأسمالية البالغة٪ 
  ؛٢٠١٦من مبلغ المطالبة األصلية استنادًا إلى موافقة مجلس الوزراء العراقي في نوفمبر 

    .تم إلغاء تجميد الحسابات البنكية الخاصة بشركة أثير ورفع الحجز عن جزء من أسهم المجموعة في شركة الخاتم  

  

  وهو ما ترتب عليه إلغاء تجميد حساباتها البنكية ورفع الحجز عن أسهم  ٢٠١٦قامت أثير بسداد المبالغ المتفق عليها في ديسمبر
مليون  ٢٤٤، قدمت أثير الئحة اعتراض ضد المطالبة الضريبية المقدرة بمبلغ ٢٠١٦المجموعة في شركة الخاتم. في نوفمبر 

، لدى أثير ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ل. كما في ) مبديةً اعتراضها على مبلغ المطالبة بالكاملایر عمانيمليون  ٩٢٬٤دوالر أمريكي (
) بالصافي من الدفعات السابقة على سبعة لایر عمانيمليون  ٤٨٬٥مليون دوالر أمريكي (بما يعادل  ١٢٨التزًما يقضى بسداد مبلغ 

  وثالثين قسًطا.

يونيو  ٧ء أي أسباب. وفي ، أصدرت الهيئة قراًرا برفض االعتراضات على السنوات المذكورة أعاله من دون إبدا٢٠١٧وفي مايو 

، أصدرت لجنة الطعون ٢٠١٧نوفمبر  ٩، قدمت شركة أثير طعون على قرارات الهيئة لدى لجنة الطعون التابعة للهيئة. في ٢٠١٧

برفض طعون أثير بحجة أن أثير لم يكن لها الحق في تقديم االعتراضات األصلية في  ٢٠٠٧-٢٠٠٤قرارا فيما يتعلق بالسنوات 

، أصدرت لجنة ٢٠١٧ديسمبر  ٢١، مما يعني أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق عليها مع وزارة المالية. وفي ٢٠١٦نوفمبر 

برفض طعون أثير على أساس أنه في حين أن أثير قد قدمت االعتراضات في  ٢٠١٠-٢٠٠٨الطعون قراًرا فيما يتعلق بالسنوات 

وبة بموجب القانون كي يتم اعتبار تقديم االعتراضات مقبوًال من الناحية الشكلية مما يعني الوقت المحدد لكنها لم تدفع المبالغ المطل

، قدمت أثير طعنًا آخر لدى ٢٠١٧نوفمبر  ٢١مرة أخرى أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق عليها مع وزارة المالية. وفي 

للسنوات  ٢٠١٨يناير  ٢مت أيًضا طعنًا مماثًال لدى لجنة التمييز في ، وقد٢٠٠٧-٢٠٠٤لجنة التمييز بالهيئة فيما يتعلق بالسنوات 

الطعون وأمرت لجنة حق شركة أثير في الطعن تمييز لجنة ال ، أيدت٢٠١٨ وفي األسبوع األخير من شهر يناير. ٢٠١٠-٢٠٠٨

تتوقع  .وزارة المالية ليس باطًال مع المبرم االتفاق وذلك على إعتبار أن أسس موضوعية  علىأثير شركة بإعادة النظر في طعون 

  أن تكون نتائج هذه الطعون في صالحها. شركة أثير

يال برفع دعاوى قضائية مطالبة . وقامت شركة بلایر عمانيمليون  ١٥٬٦٥إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 

نظًرا لقيامها بسداد هذا المبلغ بالفعل حيث تم  ٢٠٠٥إلى  ٢٠٠٢للسنوات من  لایر عمانيمليون  ١١٬٩السلطات التنظيمية بمبلغ  ضد

 دإلزامها بسداده عن تلك السنوات في وقت سابق. كما قامت شركة بيال باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد السلطات التنظيمية مطالبةً باستردا

وبناًء على تقرير خبرائها القانونيين،  سنوات سابقة.عن  لایر عمانيمليون  ١٤٬٩رسوم الترخيص المدفوعة بالزيادة والبالغة قيمتها 

  تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في صالح شركة بيال.   

باإلضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية لصالح وضد المجموعة أمام بعض السلطات القضائية. وبناًء على المعلومات المتوفرة حالياً 

داء األ تشارة الخبراء القانونيين، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه األمور أثر سلبي هام على المركز أووبعد اس

  المالي المجمع للمجموعة.
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 ٦٤                                                                             شركات تابعة تمتلك فيها الحصص غير المسيطرة حقوق جوهرية -٢٧

  والتي تمتلك فيها الحصص غير المسيطرة حقوق جوهرية مبين أدناه. زين مجموعةلإن ملخص المعلومات المالية للشركات التابعة 
٢٠١٧  

 ألف ر.ع 
  

 ٩٣١٬٩١٤  أصول متداولة
 ٢٬٨٧٢٬٩١٦  غير متداولة  أصول

 ٨٩٦٬٦٨٨ متداولة  إلتزامات
 ٨٨٩٬٣٧٧  غير متداولة  إلتزامات

  
  حقوق ملكية عائدة إلى:

  ١٬٨٢٠٬٥٩٤  مالكي الشركة -
 ١٩٨٬١٧١ حصص غير مسيطرة-
  

 ١٬٢٨٦٬١٣٠  إيرادات 
  

 ٢٠٥٬٠٦٢  السنة ربح
 (١١٤٬٥٨٢)  الدخل الشامل اآلخر 

 ٩٠٬٤٨٠  مجموع الدخل الشامل 
  

  مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
 ٨٧٬٤٤٩  مساهمي الشركة -
 ٣٬٠٣١ حصص غير مسيطرة-
 ٩٠٬٤٨٠ 
  

 ٣١٤٬١٣٧ من أنشطة التشغيلي الناتجصافي التدفق النقد
 (١٦٢٬٦٠٧) أنشطة االستثمارفي)/ (مستخدممنالناتج صافي التدفق النقدي

 (١٠٨٬٠١٦) أنشطة التمويلفي)/ (مستخدممنناتجصافي التدفق النقدي ال
 ٤٣٬٥١٤ الزيادة في التدفقات النقدية/ صافي (النقص) 

  
                                                                                                                                إدارة المخاطر المالية  -٢٨

  المالية للمجموعة كاآلتي:  صولاألتم تصنيف   
     

  الموحدة  الشركة األم
٢٠١٦  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  

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

 ٦٨٬٥٢٢ ٣٨٠٬٩٩٦ ٦٦٬٩٥٦ ٧٣٬١٨٤  نقد وأرصدة لدى البنوك
 ٩٧٬٠٧٥ ٦٩٣٬٦٢٠ ٩٧٬٠٣١ ١١٨٬٨٧٣  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 ٨١٬٠٧٠ ٨٢٬٠١٤ ٨١٬٠٧٠ ٦٠٬٨٢٣  أصول مالية أخرى
 - ٥٢١٬٤٤٥ - -  شقيقةمستحق من شركات 

 - ١٥٬٥٠٠ - - أخرى أصول
 ٢٤٦٬٦٦٧ ١٬٦٩٣٬٥٧٥ ٢٤٥٬٠٥٧ ٢٥٢٬٨٨٠ 

       
     بالقيمة العادلة من  مدرجة"غير تلك ال على أنها ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المالية كما في  لتزاماتتم تصنيف جميع اإل  

  ".الدخل خالل بيان   
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   ٦٥      (تابع)                                                                                                                       إدارة المخاطر المالية  -٢٨

 عوامل المخاطر المالية     

مالية عدة من ضمنها مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم إن استخدام المجموعة لألدوات المالية يعرضها لمخاطر 
المجموعة بمراجعة تعرضها للمخاطر باستمرار وتقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحدها لمستويات مقبولة. يتولى مجلس اإلدارة 

ول عن وضع سياسات ؤموعة. كما أن مجلس اإلدارة مسالمسئولية العامة إلعداد واإلشراف على اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المج
إدارة المخاطر ومراقبتها بالتعاون مع الوحدات التشغيلية األخرى في المجموعة. تم إعداد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة بهدف 

خاطر ومدى االلتزام بالحدود التعرف على المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها، ووضع حدود وضوابط مخاطر مالئمة، ومراقبة الم
الموضوعة. وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة 
المجموعة. إن المجموعة تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم 
كافة الموظفون من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم. تقوم لجنة مجلس اإلدارة لدى المجموعة باإلشراف على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام 
بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يخص المخاطر التي تواجهها 

التدقيق الداخلي بمساعدة اللجنة لدى المجموعة في أداء دورها اإلشرافي. إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة. تقوم إدارة 
  المجموعة مبينة أدناه: 

 مخاطر السوق   )أ

 مخاطر العمالت األجنبية 

    رف العمالت ص أسعارالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في  تقلبتتمثل في مخاطر        

  األجنبية.        

  

  الشركة األم   

م بصفة أساسية األجنبية تت جنبية حيث ان معامالتها بالعملةمستقلة بدرجة كبيرة عن تقلبات اسعار العمالت األ الشركة األم تعتبر معامالت
. وال توجد أدوات ١٩٨٦بالدوالر األمريكي. إن اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي والريال العماني ظلت بدون تغيير منذ عام 

 نبية على األصولاالدارة تعتقد بان مخاطر العمالت األجالدوالر األمريكي وبالتالي فإن  مالية هامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية غير
  النقدية االخرى وااللتزامات ليست هامة.

  

  الشركات التابعة

مما يعرضها لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن التعرض لعمالت عدة ال سيما بالنسبة للدوالر  انشاطها دوليً  مجموعة زينتزاول 
 المعترف بها وصافي االستثمارات لتزاماتواإل ألصولاألمريكي. تنشأ مخاطر العمالت األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية وا

  في العمليات األجنبية.

سياسة تتطلب من شركات المجموعة إدارة مخاطر العمالت األجنبية الخاصة بها مقابل العمالت الرئيسية.  قامت إدارة المجموعة بوضع
ة ليست العملة بعمل لتزاماتواإل صولألتنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية عندما تتم المعامالت التجارية المستقبلية أو يتم االعتراف با

  الرئيسية للشركة. 
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  ٦٦    (تابع)                                                                                                                       المخاطر المالية  إدارة -٢٨

 (تابع)مخاطر السوق   )أ

  

ية مقومة بالعمالت األجنب إلتزاماتو أصولتتعرض المجموعة بشكل أساسي لمخاطر العمالت األجنبية كنتيجة ألرباح / خسائر ترجمة 
  من مثل مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى ودائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى والمستحق للبنوك.

مقابل العمالت الرئيسية  %١٠بواقع  فعالةالبعد الضريبة الناتج من انخفاض أو ارتفاع سعر صرف العملة الموحد إن األثر على الربح 
  لها المجموعة مبين أدناه: التي تتعرض 

  الموحدة
٢٠١٦ ٢٠١٧  

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 - ١٨٬٢٠٣  الدوالر األمريكي
 - ٤١  اليورو

 - ١٬٧٦٣  الريال السعودي

   

  مخاطر أسعار األسهم 

قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية لألسهم سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل معينة بالنسبة  تقلبتتمثل في مخاطر 
ألداة فردية أو الجهة المصدرة أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم 

فظ بها المجموعة وتقوم بتصنيفها في بيان المركز المالي المجمع إما كمتاحة للبيع أو بالقيمة العادلة من خالل بسبب االستثمارات التي تحت
. ال تتعرض المجموعة لمخاطر تغير أسعار السلع. لغرض إدارة مخاطر تقلبات األسعار الناجمة عن االستثمارات في األسهم، بيان الدخل

  كون ذلك وفقاً للحدود التي تضعها المجموعة.تقوم المجموعة بتنويع محفظتها وي

  

لقيمة . إن األثر على الربح كنتيجة للتغير في افي مجلس التعاون الخليجي البورصاتيتم تداول استثمارات المجموعة بشكل رئيسي في 
تفظ الملكية ألدوات حقوق الملكية المح " واألثر على بيان حقوقالدخلالعادلة ألدوات حقوق الملكية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل بيان 

  في مؤشر سوق األسهم، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى هو كاآلتي: %٥بواقع  نخفاض/ اال االرتفاعبها كـ "متاحة للبيع" نتيجة 

٢٠١٦ ٢٠١٧   
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 
 فياألثر  

 صافي الربح
حقوق  فياألثر 

 الملكية
 صافي فياألثر 
 الربح

حقوق  فياألثر 
 الملكية

 ٢٬١٦٦ ٢٬١٦٦ ١٬٩١٥ ١٬٤٧١  اإلرتفاع / اإلنخفاض في مؤشر سهم السوق

  

   التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر معدالت الفائدة

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة  تقلبتتمثل مخاطر معدالت الفائدة في مخاطر 
  السوقية.

تنشأ مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع قصيرة األجل والقروض البنكية. إن القروض الصادرة بمعدالت فائدة متغيرة 
ئدة التدفقات النقدية. أما بالنسبة للقروض الصادرة بمعدالت فائدة ثابتة، فإنها تعرض المجموعة لمخاطر تعرض المجموعة لمخاطر معدالت فا

 معدالت فائدة القيمة العادلة. وكانت قروض المجموعة ذات معدالت الفائدة المتغيرة مقومة بشكل رئيسي بالدوالر األمريكي.
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  ٦٧                                                                                                               (تابع)            إدارة المخاطر المالية  -٢٨

  (تابع)مخاطر السوق   )أ

  

تقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة بشكل دوري. وتقوم المجموعة بوضع سيناريوهات عدة مع األخذ بعين االعتبار 
المجمع  لدخلاإعادة التمويل، تجديد المراكز الحالية والتمويل البديل. بناًء على هذه السيناريوهات، تقوم المجموعة باحتساب األثر على بيان 

تحول معدل الفائدة المحدد. وفي كل افتراض يتم استخدام معدل فائدة متغير واحد لجميع العمالت. تعمل هذه السيناريوهات فقط للمطلوبات ل
م ستخدااالتي تمثل المراكز الرئيسية المحملة بالفائدة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الفائدة من خالل مراقبة تحركات معدالت الفائدة و

 مبادالت معدالت الفائدة للتحوط من التعرض لمخاطر معدالت الفائدة.

  

  الشركة األم

، مع ثبات جميع المتغيرات بيسة ٥٠، إذا تغيرت معدالت الفائدة في ذلك التاريخ باالرتفاع أو االنخفاض ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  ).ال شي – ٢٠١٦( لایر عمانيمليون  ٠٫٨٧٢األخرى، فإن ربح السنة سيتأثر باالرتفاع أو االنخفاض بمبلغ 

  
  الموحدة

، مع ثبات جميع المتغيرات بيسة ٥٠، إذا تغيرت معدالت الفائدة في ذلك التاريخ باالرتفاع أو االنخفاض ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  . لایر عمانيمليون  ٥٬٦األخرى، فإن ربح السنة سيتأثر باالرتفاع أو االنخفاض بمبلغ 

  

 االئتمانمخاطر   )ب

 صولألاتتمثل مخاطر االئتمان في احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسبباً خسارة مالية للطرف اآلخر. تتمثل 
دات والمدينون نالمالية التي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي في الودائع البنكية الثابتة والودائع بإشعارات قصيرة األجل والس

ع ئالتجاريون واألرصدة المدينة األخرى والقروض لشركات زميلة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق إيداع الودائع الثابتة والودا
وزعها بين يجة تبإشعارات قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية ذات جدارة ائتمانية عالية. إن مخاطر االئتمان فيمـا يتعلق بالمدينين محدودة نت

 عدد كبير من العمالء باإلضافة إلى االستعانة بشركات تحصيل متخصصة. تعتقد المجموعة أن الجودة االئتمانية للمبالغ التي لم تستحق ولم
 تنخفض قيمتها بأنها عالية.

  
  ١٣و  ٦و  ٥ لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع لإليضاحات

  
   مخاطر السيولة  -٢٩

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات التمويل. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل توفير النقد 
 مة معزالالزم واألوراق المالية القابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل مبالغ كافية ومناسبة تحصل عليها المجموعة من تسهيالت ائتمانية مل

القدرة على إقفال المراكز السوقية بمهلة قصيرة. يقوم مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال أو القروض بناًء على المراجعة المستمرة 
  لمتطلبات التمويل. 

 

فيما عدا النقد  ).)٥( ٤التابعة (أنظر إيضاح لقد تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغيره من أشكال الدعم المالي لبعض شركاتها 
والمحتفظ بها بجنيه  مليون لایر عماني ١٬٢٧والمحتفظ بها بالجنيه السوداني ومبلغ مليون لایر عماني  ٢٠واألرصدة البنكية المعادلة لمبلغ 

  جنوب السودان، إن كافة النقد واألرصدة البنكية األخرى محتفظ بها في عمالت قابلة للتحويل بسهولة.
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  ٨٦                                                                                                                                     السيولةمخاطر   -٢٩

  

  ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:اإليلي 

 

  الموحدة:       

  
  أقل من سنة  العقد قيمة 

  بين سنة
  وسنتين

 ٥و ٢بين 
  سنوات

 ٥أكثر من 
  سنوات

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع  
٢٠١٧     

 ١٦٧٬٤٣٩ ٧٦٩٬٠٨٤ ٢٧٥٬٣٠١ ٩٢٢٬٢٥٦ ٢٬١٣٤٬٠٨٠  اإلقتراضات
 ٦٠٠ ٣٧٩ ٢٥٢ ٦٨١٬٥٧٥ ٦٨٢٬٨٠٦ دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 ٣٬٢٩٢ - ٦٬٤٠٦ - ٩٬٦٩٨  تأمينات العمالء
 - - ٧٨٧ -٧٨٧ تأمينات مستردة وأخرى

      
٢٠١٦       

 - ٣٬٩٤٣ ٢٬١٦٩ ٢٬٧٩٤ ٨٬٩٠٦  اإلقتراضات
 - - - ١٢٢٬٣٩٠ ١٢٢٬٣٩٠ دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 - - ٥٬٧٠٢ - ٥٬٧٠٢  تأمينات العمالء

  

  الشركة األم 

  
  بين سنة  أقل من سنة  العقد قيمة 

  وسنتين
 ٥و ٢بين 

  سنوات
 ٥أكثر من 
  سنوات

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع  
٢٠١٧     

 - ٢٤٢٬٠٣٥ ٦٨٬٩٩٨ ٦٢٦٬٥٠٨ ٩٣٧٬٥٤١  اإلقتراضات
 - - - ١٥١٬٦٩١ ١٥١٬٦٩١ دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 - - ٥٬٤٧٩ - ٥٬٤٧٩  تأمينات العمالء
 - - ٦٠٨ -٦٠٨ تأمينات مستردة وأخرى

       
٢٠١٦       

 - - - - -  اإلقتراضات
 - - - ١٥١٬٣٥٤ ١٥١٬٣٥٤ دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 - - ٥٬٧٠٢ - ٥٬٧٠٢  تأمينات العمالء

 

افي اإل ً  ٥٥٨٫٥٣المتداولة للمجموعة  لتزاماتكما في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ ص ا اس إلى تمويل  مليون لایر عماني ويرجع ذلك أس
هيل قرض ألجل. ال ترى اإلدارة أن  ر وتس تحواذ زين مع قرض جس يولة نظرا إلإس الل خراجها من المنشأة من خذلك يزيد من مخاطر الس

هيل قرض طويل ألجل و/ أو  مالية. وبناء عليه، فإن تس روط ااإللأداة رأس عوبة في الوفاء بش  تزامات عنداإلدارة ال تتوقع مواجهة أي ص
  قها.استحقا
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  ٦٩                                                                                                                                األدوات المالية المشتقة -٣٠

تستخدم المجموعة، في النشاط االعتيادي لألعمال، األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها للتقلبات في معدالت الفائدة وأسعار صرف 
حد أو األسعار في وا تغيراتالعمالت األجنبية. إن األداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي بين طرفين تعتمد فيها المدفوعات على 

 األدوات المالية أو في معدالت أو مؤشرات السوق المرجعية.أكثر من 

  

ستحقاق. اليوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية وقد تم تحليلها حسب فترة ا
طيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر وتمثل األساس لقياس إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغ

  التغيرات في قيمة المشتقات المالية.

ان. مإن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية السنة المالية وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو مخاطر االئت
  المشتقات على أساس معلومات سوق مقارنة.يتم تقييم كافة عقود 

  

٢٠١٧  
  القيمة االسمية حسب فترة اإلستحقاق ألف ر.ع

القيمة
العادلة 
  الموجبة

القيمة
العادلة 
  السالبة

إجمالي القيمة 
  أقل من سنة  االسمية

سنة بين 
   وسنتين

 ٥و ٢بين 
  سنوات

         مشتقات محتفظ بها للتحوط:
 ٣٦٬٩٧٩١٧٢٬٥٧٠ ٣٦٬٩٧٩ ١٢٢٢٤٦٬٥٢٨- الشركة األم -التبادل بأسعار الفائدة
 - - ١٢٠٬٩٧٢ ١٢٠٬٩٧٢-١٨٧ قيقةشحصة في شركة – التبادل بأسعار الفائدة

  

لفترة وإن عمليات التبادل بأسعار الفائدة هي عبارة عن اتفاق تعاقدي بين طرفين لتبادل الفائدة استناداً إلى القيمة االسمية في عملة معينة 
محددة من الوقت. تستخدم المجموعة عمليات التبادل بأسعار الفائدة للتحوط من مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة على القروض ذات 

 الفائدة المتغيرة.

  إدارة مخاطر رأس المال  -٣١

ا لتحقيق عوائد للمساهمين ومنافع من أهم أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال تأمين قدرة المجموعة على االستمرار في مزاولة نشاطه
لألطراف المعنية األخرى وتوفير التركيبة األفضل لرأس المال لتخفيض تكاليف رأس المال. لغرض إدارة رأس المال، تأخذ المجموعة في 

ة الدين إلى علق بنسباالعتبار الشروط المالية في اتفاقيات القروض المتعددة والتي تتطلب من المجموعة الحفاظ على مستويات محددة تت
  حقوق الملكية ومعدل المديونية.

  

لغرض المحافظة على أو تعديل تركيبة رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو العائد على 
  لتخفيض الديون.  صولرأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع األ

ً مع نظرائها في الصناعة، تراقب المجموعة رأس مالها على أساس معدل المديونية والذي يتم احتسابه على أساس قسمة صافي  تماشيا
المديونية على إجمالي رأس المال. يتم احتساب صافي الدين على أساس إجمالي القروض ناقصاً النقد والنقد المعادل. في حين يتم احتساب 

  ل كحقوق المساهمين كما تظهر في بيان المركز المالي المجمع، زائدًا صافي الديون. إجمالي رأس الما
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  ٧٠(تابع)                                                                                                                      إدارة مخاطر رأس المال  -٣١

  

  المديونية كما في تواريخ بيان المركز المالي المجمع اآلتي:بلغ معدل 

  

٢٠١٦  ٢٠١٧  
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

١٬٩٦٦٬٣٥٥٨٬١٧١  قتراضاتإجمالي اإل
(٦٨٬٥٢٢)(٣٨٠٬٩٩٦)   واألرصدة لدى البنوكناقصاً: النقد 

(٦٠٬٣٥١)١٬٥٨٥٬٣٥٩  صافي الديون
١٬٥٩٧٬٨٢٧٥٤٦٬٧٠١ إجمالي حقوق المساهمين

٣٬١٨٣٬١٨٦٤٨٦٬٣٥٠  إجمالي رأس المال 
  

-%٤٩٬٨  معدل المديونية

 

                                                                                                                        القيمة العادلة لألدوات المالية  -٣٢

  المالية للمجموعة:فيما يلي تسلسل القيمة العادلة لألدوات 

  المجموع ٣المستوى  ٢المستوى ١المستوى
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع  ٢٠١٧
  مالية بالقيمة العادلة أصول

   
 ٤٩٬٨٩٣ ٧٬١٨٥ ٢٢٬٢٩١ ٢٠٬٤١٧ الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 ١٤٬٣٧٦ - ١٠٬١٧٩ ٤٬١٩٧  العادلةبالقيمة  استثمارات متاحة للبيع
٦٤٬٢٦٩ ٧٬١٨٥ ٢٤٬٦١٤٣٢٬٤٧٠ 

 

٢٠١٦     
     مالية بالقيمة العادلة أصول

      
 ٦١٬٤٧٦  ٦٬٥٠١ ٢٧٬٠٢٤٢٧٬٩٥١ الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 ٢٤١  - ٢٤١-  بالقيمة العادلة استثمارات متاحة للبيع
٦١٬٧١٧  ٦٬٥٠١  ٢٧٬٠٢٤٢٨٬١٩٢ 

  

مسجلة بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة نظًرا  لایر عماني مليون ٦٬٠٧تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع أوراق مالية غير مدرجة بمبلغ 
  لعدم التمكن من قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق فيه.

 

معدل الخصم الذي و ٣مدخالت المستوى  یذلك إل ستنديرية. تمطفأة تقارب قيمتها الدفلبالتكلفة امدرجة لمالية الإن القيمة العادلة لألدوات ا
  .األكثر أهميةالمدخل باعتباره مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة يعكس 
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 ٧١                                                                                           التعديالت المتعلقة باالقتصادات المفرطة التضخم -٣٣

 
 في جنوب السودانزين الشركة التابعة لمجموعة   )أ

  

   عاني يمنشأة تعمل في اقتصاد على أنها في جنوب السودان  مجموعة زينالشركة التابعة لعن  ت المحاسبةبناًء على تقديرات اإلدارة، تم       

 .٢٠١٦سنة تضخم منذ ارتفاع في معدالت المن        

      المبينة أدناه وتستند مؤشرات األسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة زين جنوب السودان       

  :اتالمستهلك الذي نشره مكتب جنوب السودان لإلحصاء مؤشر أسعارإلى       

 عامل التغير   المؤشر 

 ١٫٠  ٤٬٥٠٢  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١
 ١٬١  ٤٬١٢٧  ٢٠١٧أكتوبر   ٣١

  

     من  مسجل بالصافي لایر عمانيمليون  ٢٥٬٣النقدي بالعملة المحلية بما يعادل  الربحمجموعة بتحديد صافي البناء على ما تقدم، قامت    

  استثمار المجموعة في جنوب السودان.صافي من تاريخ االستحواذ والمتعلق بلمبلغ النقدي لجنبية ألت االخسائر صرف العم   

  

   اتج كخسارة نخفاض النسجلت اال، ويةستردادللممتلكات والمعدات إلى قيمتها اال لةقامت المجموعة بعد ذلك بتخفيض القيمة الدفترية المعد   

    ة ستبعاد المحددة باستخدام تكلفالتكلفة اناقًصا القيمة العادلة هي  يةالسترداداالقيمة إن  .لایر عمانيمليون  ٢٠٬٧ انخفاض القيمة بمبلغ    

    ت الأهم المدخل يمثالخدمات  على تقديم قدرةاللقيمة العادلة وتقييم مستويات قياس ات الستبدال الحالية، حيث أن المستوى الثالث من مدخالا  

  ). ١٤ إيضاح انظر( غير الملحوظة  

  
اد جمهورية السودان، التي تعمل بها شركات تابعة للمجموعة، كان يعاني من ارتفاع معدالت ٢٠١٥في   )ب ، الحظت المجموعة أن اقتص

خم اعتباًرا من مطلع  خم التراكمي للثالث ٢٠١٥التض ح أن معدل التض عار الذي يوض توى العام لألس ر المس تنادًا إلى مؤش ، وذلك اس
بة  نوات يتجاوز نس بة الدولي رقم في  %١٠٠س : المتعلق بالتقرير المالي في البيئات االقتصادية ٢٩ذلك الوقت. غير أن معيار المحاس

خم، كما أنه ينص على أن تحديد توقيت  خم ال يحدد معدالً مطلقًا لتعريف ارتفاع معدالت التض التي تعاني من ارتفاع معدالت التض
رورة إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا ال افة إلى ذلك، الحظت ض عة لالجتهاد. إض ألة خاض أن  مجموعة زينمعيار هي مس

ادر من قبل صندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السودان لسنة  ، يشير إلى أن معدل التضخم التراكمي المتوقع ٢٠١٤التقرير الص
نة  ودان في س نوات القادمة للس بة الدولي رقم ، وبالتالي فإن تطبيق مع%٥٧يقارب  ٢٠١٦للثالث س  ٢٠١٥خالل سنة  ٢٩يار المحاس

تناداً إلى األمور المذكورة  يرة. واس ون فترة قص خم والخروج منه في غض من نطاق ارتفاع معدل التض قد يترتب عليه الدخول ض
   .في ذلك الوقت ٢٩أعاله، استنتجت المجموعة عدم وجود أساس محدد ونهائي لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 رأي تدقيق متحفظ يتعلق بهذا األمر. ٢٠١٧مجموعة زين لسنة تحمل البيانات المالية ل       
        

  ية فهي غير قادرة ، وفي غياب المعلومات الکاف٢٠١٧حصلت شرکة عمانتل علی السيطرة علی مجموعة زين خالل شهر نوفمبر         
دقةالعلی   د ب دي تحواذ على مجموعة زين  تح بي عدم تطبيق أثرمن تاريخ األس : التقارير المالية في ٢٩رقم  الدوليالمعيار المحاس

  . المالية الموحدةاإلقتصادات ذات التضخم المفرط ضمن بياناتها 
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   ٧٢                                                                                                    التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٣٤

يها فتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند إليها على أساس مستمر.  تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 
التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية تعديل التقدير إذا كان 

وهرية أوالمجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات ج المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقديرأوالتعقيد إنوالمستقبلية معاً.  
  هي كما يلي:للقوائم المالية 

  التقديرات

  
 تقييم السيطرة

  
في الحاالت التي تملك فيها المنشأة أقل من غالبية حقوق التصويت، تمارس اإلدارة أحکام جوهرية تأخذ في عين االعتبار العديد من 

ان حول ما إذا کوذلك من أجل الوصول إلی استنتاج وغيرها أنماط تصويت المساهمين المسيطرين اآلخرين العوامل مثل تمثيل المجلس، و
  الصادر. حكملل ٤خالل السنة، يرجى الرجوع إلى اإليضاح  ستحواذ. لإللدى الشرکة سيطرة

 

  دمج األعمال

ة والتي المحتمل لتزاماتالمحددة وكذلك اإل لتزاماتواإل ألصولالتوزيع تكلفة عملية دمج األعمال، تقوم اإلدارة بعمل تقديرات مهمة لتحديد 
مبلغ  ديمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به وكذلك لتحديد القيم المؤقتة للمحاسبة المبدئية والقيم النهائية لعمليات دمج األعمال وتحدي

  .الشهرة ووحدة توليد النقد التي يجب أن توزع عليها
  

  إلتزاماتمحتملة /  إلتزامات

المحتملة نتيجة أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير مؤكدة ال تقع بالكامل  إلتزامات تنشأ
يد دعندما تعتبر الخسارة محتملة ويمكن تقديرها بصورة معقولة. إن عملية تح لتزاماتضمن سيطرة المجموعة. يتم تسجيل مخصصات اإل
 ستند إلى تقديرات اإلدارة.يمحتملة  و دعاويأ التزامما إذا كان يجب تسجيل مخصص من عدمه لقاء أي 

  

  التضخم المرتفع 

في البلدان التي تزاول فيها أعمالها، وما إذا كانت  ارتفاع معدالت التضخمتمارس المجموعة بعض األحكام والتقديرات الهامة لتحديد بداية 
 والمشاريع المشتركة هي عملة اقتصاد مرتفع التضخم. الشقيقةالعملة الوظيفية لشركاتها التابعة وا

  

  تؤخذ في االعتبار العديد من خصائص البيئة االقتصادية لكل بلد. تشتمل هذه الخصائص على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

  ،ما إذا كان عامة الناس يفضلون االحتفاظ بثرواتهم بموجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا 

 ،ما إذا كانت األسعار معلنة بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا 

 صيرة،ما إذا كانت أسعار المبيعات والمشتريات تأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة إئتمان ق 

 ما إذا كانت معدالت الفائدة واألجور واألسعار مرتبطة بمؤشر أسعار؛ و 

  ١٠٠ما إذا كان معدل التضخم التراكمي لثالث سنوات يقارب أو يزيد عن%. 

  

 تصنيف االستثمارات  

أو"  " أو "متاحة للبيع"الدخلتقرر اإلدارة عند اقتناء االستثمارات فيما لو يجب أن تصنف كاستثمارات "بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 .قروض ومدينون". عند القيام بمثل هذه التقديرات، تأخذ المجموعة باالعتبار الهدف الرئيسي من االقتناء وكيف تنوي إدارته وتقييم أدائه

وات في دهذا التقدير ما إذا كان سيتم قياس االستثمار الحقاً بالتكلفة أو القيمة العادلة وما إذا كان سيتم إدراج تغيرات القيمة العادلة لأل يحدد
 .أو مباشرة في حقوق المساهمين المجمع الدخلبيان 
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  ٧٣                                                                                                    التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٣٤

  

  االنخفاض في القيمة

 تعندما يكون هناك انخفاض جوهري أو متواصل في قيمة االستثمارات التي لها أسعار معلنة "المتاحة للبيع"، تقوم اإلدارة باستخدام تقديرا
موضوعية للحكم على ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة. تقوم اإلدارة في تاريخ كل بيان مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل وأدلة 

غير المالية. إن تحديد االنخفاض في القيمة يتطلب القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم تشمل طبيعة  صولعلى انخفاض قيمة األ
  وظروف السوق. الصناعة

  تمارس اإلدارة بعض األحكام الهامة عندما يكون إعادة إصدار البيانات المالية إلحدى شركات المجموعة أمًرا ضروريًا. 

  
 مصادر عدم التأكد من التقديرات   

 استثمارات في أوراق مالية ليس لها أسعار معلنة ودمج األعمال –القيمة العادلة 

  

الناشئة  المحددة وااللتزامات المحتملة لتزاماتواإل ألصولواإن وسائل التقييم الفنية لالستثمارات في أوراق مالية التي ليس لها أسعار معلنة 
المعدلة  ةعن عملية االندماج يتم فيها استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الخصم ومنحنيات العائد وأسعار السوق الحالي

  مة.عا بمخاطر السوق واالئتمان والنماذج والتكاليف المرتبطة ووسائل تقييم فنية أخرى يستخدمها المشاركون في السوق بصورة

     
  حسابات مدينة          

متوقعة من الديون النقدية التقوم المجموعة بتقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناًء على الخبرة التاريخية للتحصيالت والتدفقات 
  المستحقة.

  

  الملموسة وغير الملموسة  األصول

رات يتقدر المجموعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات الملموسة وغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة. قد تتسبب التغ
تغيرات في المؤشرات المستقبلية لألعمال أو العوامل االقتصادية لمجال باإلضافة إلى ال األصولفي التكنولوجيا أو فترة استخدام تلك 

  .األصولة لمثل هذه األعمال في تغير تقدير األعمار اإلنتاجي

  

  الضرائب

تخضع المجموعة لضرائب الدخل في بعض مناطق السيادة. إن ذلك يتطلب تقديرات هامة لتحديد مخصصات الضرائب. إن هناك العديد من 
وعة مالمعامالت والعمليات الحسابية حيث أن تحديد القيمة النهائية للضريبة غير مؤكد خالل فترة النشاط االعتيادي لألعمال، لذلك تقوم المج

بأخذ التزامات ضريبية متوقعة استناداً إلى التقديرات عندما يكون هناك ضرائب إضافية متوقعة. عندما يكون هناك اختالف بين الضرائب 
هائية ومبالغ الضرائب المتوقعة المسجلة مبدئيًا يكون أثر ذلك االختالف على ضريبة الدخل ومخصص الضرائب المؤجلة في الفترة التي الن

  حدث فيها ذلك االختالف.

صول أللرية تالقيمة الدف فيإن أي تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضات وكذلك استخدام تقديرات وافتراضات منطقية مختلفة قد يؤثر 
 الضريبية المؤجلة.

  

  غير المالية  األصولاالنخفاض في قيمة 

ً تقوم المجموعة  غير المالية وذلك لتحديد قيمهم االستردادية استناداً إلى حسابات قيمة االستخدام أو  األصولباختبار انخفاض قيمة سنويا
وات التقديرات الخاصة بمعدالت نمو التدفقات النقدية المستقبلية، وعدد السنبالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. إن قيمة االستخدام تتضمن 

ت السوقية المستخدمة في نموذج التدفقات النقدية ومعدالت الخصم. إن التقدير المعتمد على القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع يستند إلى المعامال
 ائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء المستخدمة في مثل هذه المعامالت. الحديثة / المزمع إتمامها ومضاعفات األرباح قبل الف
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   ٧٤                                                                                                                                    التقارير القطاعية -٣٥
                      

حة أدناه وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي المعلومات المتعلقة  غيل. يتطلب معيار التقرير  ٨بقطاعات عمل المجموعة موض : قطاعات التش
دولي  الي ال ة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب  ٨الم ات المجموع ة حول مكون داخلي ارير ال ادا على التق ل اعتم غي د قطاعات التش دي تح

ي عن قرارات ا ؤول الرئيس يص الموارد للقطاع وتقييم أدائهالمس غيل لتخص ركاتها التابعة في قطاع واحد لقطاع  .لتش ركة وش تعمل الش
لة. و االت والخدمات ذات الص ركة من خباإلاالتص لطنة عمان، تعمل الش افة إلى عملياتها في س   دول. ٨ل مجموعة زين في الض

  
تحواذها على مجموعة زين و  ركة األم مؤخرا إس تكملت الش ، قامت المجموعة بتحديد عملياتها في ٨وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي إس

  .عمان ومجموعة زين التابعة لها كأساس للكشف عن معلومات القطاع
  
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ 
  المجموع  أخرى  مجموعة زين عمان 
  ألف ر.ع  ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع 
      

 ٧٥١٬٧٢٥ ٤٬٦٩٦ ٢١٩٬٥١٤ ٥٢٧٬٥١٥  إيرادات القطاع
   

 ٢٦٩٬٩٤٣ ١٬٤٧٤ ٦٠٬٥٢٥ ٢٠٧٬٩٤٤ نتيجة القطاع قبل اإلستهالك واإلطفاء
 (١٥١٬٧٢٩) (٩٧٩) (٣٥٬٥٨٧) (١١٥٬١٦٣)  اإلستهالك واإلطفاءخصم:

 (٢٠٬٠٥٠) (٣٨١) (١٨٬٨٥٥) (٨١٤)  خصم: تكلفة التمويل
 ٩٨٬١٦٤ ١١٤ ٦٬٠٨٣ ٩١٬٩٦٧ نتيجة القطاع

      
       بنود غير مخصصة:

 ١١٬٢٥٠      إيرادات الفوائد
 ٢٬١١٦      إيرادات االستثمار

 ٤٬٥٨١     ومشروع مشتركحصة من نتائج شركات شقيقة
 ١١٦٬١١١     الربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة

 (٨٬٩٨٥)   الضرائب
 ١٠٧٬١٢٦    ربح السنة من العمليات المستمرة

  
  ي:يل المنتهية هي كما للسنة والمصروفات الرأسمالية ٢٠١٧ ديسمبر ٣١القطاع في والتزامات  أصول

  
  

  أخرى  مجموعة زين  عمان
بنود غير 
  مخصصة

  المجموع

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

 ٤٬٤٧٧٬٨٤٢ ٨٤٨٬٢٥٢ ٦٬٧٩١ ٢٬٨٦٩٬٤٨٦ ٧٥٣٬٣١٣ أصول
 ٢٬٨٨٠٬٠١٥ - ٩٬٧٩١ ٢٬٦٥٣٬١٧٢ ٢١٧٬٠٥٢ إلتزامات

 ٢٠٨٬٥٥٧ - ١٬٨٠٢ ٦٣٬٣٢٧ ١٤٣٬٤٢٨ مصروفات رأسمالية
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  ٧٥                                                                                                                                  (تابع)التقارير القطاعية -٣٥
 

  ٢٠١٦ديسمبر ٣١ 
  المجموع  أخرى  مجموعة زين عمان 
  ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

       
 ٥١٩٬٣٥١ ٤٬٢٩٣ - ٥١٥٬٠٥٨  إيرادات القطاع

    
 ٢٣٢٬٠٧٥ ٩٤٢ - ٢٣١٬١٢٩ نتيجة القطاع قبل اإلستهالك واإلطفاء

 (١٠٢٬٧٦٨) (٩٤٠) (١٠١٬٨٢٨)  اإلستهالك واإلطفاءخصم:
 (١٬٢٩٥) (١٬٢٩٥) - -  خصم: تكلفة التمويل

 ١٢٨٬٠٠٨ (١٬٢٩٣) - ١٢٩٬٣٠١ القطاع نتيجة
      

       بنود غير مخصصة:
 ٢٬٩٩١      إيرادات الفوائد

 ١٬٥١٥      إيرادات االستثمار
 ١٬١٧٢     حصة من نتائج شركات شقيقة

 ١٣٣٬٦٨٦     الربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة
 )١٦٬١٧٤(     الضرائب

 ١١٧٬٥١٢  ربح السنة من العمليات المستمرة
  

  ي:يل المنتهية هي كما للسنة والمصروفات الرأسمالية ٢٠١٦ ديسمبر ٣١القطاع في والتزامات  أصول
  

  
  أخرى  مجموعة زين  عمان

بنود غير 
  مخصصة

  المجموع

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

 ٨٢٦٬١٠٣ ٩٩٬٩٨٢ ٥٬٥٤٥ - ٧٢٠٬٥٧٦ أصول
 ٢٢٠٬٠٢٧ - ١٣٬١٧٣ - ٢٠٦٬٨٥٤ إلتزامات

 ١٦٨٬١٤٧ - ٤٬٠١٠ - ١٦٤٬١٣٧ مصروفات رأسمالية
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  ٧٦                                                                                                                                              أرقام المقارنة -٣٦
  

  )٤ يضاحل السنة. (راجع اإلالستحواذ خاإلمقارنة مع السنة الحالية بسبب السنة السابقة غير قابلة للإن أرقام 
  

 يتم إعادة تصنيف أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. وفيما يلي تفاصيل إعادة التصنيف لألرقام السابقة:
 

      بيان الدخل
  الموحدة  الشركة األم

 ألف ر.عألف ر.ع 
 

٥١٩٬٢٩٧٥٢٣٬٥٩٠  اإليرادات
(٤٬٢٣٩)(٤٬٢٣٩)  ١ تكلفة خدمات المحتوى

 ٥١٥٬٠٥٨٥١٩٬٣٥١
 تكلفة المبيعات

٣٨٥٣٨٥ ١تكلفة خدمات المحتوى 
٥٬٤٧٢٥٬٤٧٢ مصروفات خدمات مشغل التجوال

١٣٬٩٣٧١٣٬٩٣٧ مصروفات الربط البيني
٣٤٬٧٣١٣٤٬٧٣١ دارة خارجيةمصروفات اإل

٢٢٬٢٩١٢٢٬٢٩١ رسوم التحصيل والتوزيع 
٣٣٬٩١٤٣٣٬٩١٤ األتاوة

٢٤٬١٤١٢٤٬١٤١ ٢ مصروفات تشغيل وصيانة
 ١٣٤٬٨٧١١٣٦٬٧٧٨

 المصاريف التشغيلية واإلدارية
٨٬٣٤٦٨٬٣٦١التسويق والدعايةمصروفات

٦٧٬٩٤٦٦٨٬٩٧٥ تكاليف الموظفين
٥٧٬٠١٣٥٧٬٠٩٣ ٢ مصروفات تشغيل وصيانة

١١٬١١٦١١٬٤٤١ مصروفات إدارية
٤٬٣٧٥٤٬٣٧٥ رسوم التراخيص السنوية ورسوم تنظيمية أخرى

 ١٤٨٬٧٩٦١٥٠٬٢٤٥
 اإلستهالك واإلطفاء

٩٣٬٥٧٥٩٤٬٣١٥معداتالالت واآلممتلكات والإستهالك
٨,٢٥٣٨٬٤٥٣ غير ملموسةإطفاء األصول 

١٠١٬٨٢٨١٠٢٬٧٦٨
 
 

  ١ تكلفة المحتوى توزيع
٤٬٢٣٩٤٬٢٣٩ اإليرادات

٣٨٥٣٨٥ تكلفة خدمات المحتوى
 ٤٬٦٢٤٤٬٦٢٤

  ٢  التشغيل والصيانةمصروفات  توزيع
٢٤٬١٤١٢٤٬١٤١ تكلفة المبيعات

٥٧٬٠١٣٥٧٬٠٩٣ اإلداريةو يةتشغيلالمصروفات ال
 ٨١٬٥٥٤٨٣٬١٤١
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 ٧٧                                                                                                                             (تابع) أرقام المقارنة -٣٦
  

 
      بيان المركز المالي

  الموحدة  الشركة األم
 ألف ر.عألف ر.ع 

 
     األصول المتداولة

   النقد وما في حكم النقد
 ١٠٫٠٢٢ ٨٫٤٥٦  حكم النقدالنقد وما في 

  ٥٨٫٥٠٠ ٥٨٫٥٠٠  ٣أصول مالية أخرى 
 ٦٨٫٥٢٢ ٦٦٫٩٥٦  

    وأخرىمدينة تجارية ذمم
  ٨٦٫٥٩٤ ٨٦٫٦٨٣  ذمم تجارية مدينة وأخرى

 ً   ١٠٫٤٨١ ١٠٫٣٤٨  مدفوعات مقدما
  ٩٧٫٠٧٥ ٩٧٫٠٣١  أصول غير متداولة

    أصول أخرى
  ٩٫٤١١ ٩٫٤١١  ضريبة مؤجلة

   
    ٣مالية توزيع أصول 

  ٥٨٫٥٠٠ ٥٨٫٥٠٠  النقد وما في حكم النقد
  ٣٠٫٤٤٤ ٣٠٫٤٤٤  أصول مالية أخرى

 ٨٨٫٩٤٤ ٨٨٫٩٤٤  
    إلتزامات متداولة

    ذمم تجارية دائنة وأخرى
  ١٥٢٫٣٧٥ ١٤٧٫٤٢٦  ٤ ذمم تجارية دائنة وأخرى

  ٣٣٫٩٠٣ ٣٣٫٩٠٣ أتاوة
  ١٥٫٩٠٤ ١٥٫٩٠٣ ضرائب

 ٢٠٢٫١٨٢ ١٩٧٫٢٣٢  
    متداولةغير إلتزامات

    إلتزامات أخرى
  ٤٫٤٧٧ ٤٫٤٢٦  إلتزامات مزايا التقاعد

  ٥٫١٩٧ ٥٫١٩٦  ٤ ذمم تجارية دائنة وأخرى
 ٩٫٦٧٤ ٩٫٦٢٢  
   

   ٤ذمم تجارية دائنة وأخرىتوزيع
  ١٥٢٫٣٧٥ ١٤٧٫٤٢٦  ذمم تجارية دائنة وأخرى

  ٥٫١٩٧ ٥٫١٩٦  إلتزامات أخرى
 ١٥٧٫٥٧٢ ١٥٢٫٦٢٢  

 


