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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
»اننا لنحمد اهلل عز وجل ونشكره ونثني عليه على مايسر لنا من رشد وصالح لألخذ بهذه المسيرة نحو دولة

عصرية راسخة األركان ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل مشرق واعد من التطور والنماء«.

من خطاب حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

نوفمبر 2014م
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نظرة عامة

تقرير عـن تنظيم وإدارة الشركة

البيانات المالية

تقرير مجلس اإلدارة 

         أعضاء مجلس اإلدارة

         تقرير مدقق الحسابات المستقل على تقرير تنظيم إدارة الشركة

اإلنجازات والجوائز

تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها
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نـظـرة
عـامـة



المساهمون الكرام

يسرني نيابة عن مجلس إدارة الشركة العمانية لالتصاالت 
)عمانتل( أن أقدم لكم ملخصًا عن نتائج عمليات الشركة لعام 

2015م.

األداء التشغيلي للمجموعة
اإليرادات 

 
لقد شهدت إجمالي إيرادات المجموعة كما في ديسمبر 2015م 

إرتفاعًا بنسبة 6٫9 ٪ لتصل إلى 514٫3 مليون ريال مقارنة ب 481٫2 
مليون ريال خالل نفس الفترة من عام 2014م.

كما سجلت إيرادات الشركة من األعمال المحـلية نموًا بنسبة 
7٫3 ٪ لتصل إلى 503٫7 مليون ريال مقارنة ب 469٫2  مليون ريال 

خالل نفس الفترة من عام 2014م، حيث تساهم اإليرادات 
المحلية بنسبة 98 ٪ من إجمالي إيرادات المجموعة. وقد 

سجلت إيرادات خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات االتصاالت 
المتنقلة نموًا بنسبة 8٫3 ٪ و6٫9 ٪ على التوالي مدعومة بشكل 
أساسي بنمو إيرادات النطاق العريض الثابت والنطاق العريض 

النقال والتي حققت نمو بنسبة 24 ٪ ، في حين واصلت إيرادات 
المكالمات المحلية والمكالمات الدولية والرسائل النصية 

القصيرة إنخفاضها بسبب المنافسة من قبل خدمات شركات 
توفير المحتوى )OTT(، إال أن الشركة تمكنت من الحد في 

إنخفاض إيرادات المكالمات الدولية حيث سجلت إيرادات 
المكالمات الدولية نموًا بنسبة 20 ٪ في الفترة من يوليو إلى 

ديسمبر 2015م مقارنة بالنصف األول لعام 2015م ويعود ذلك 
إلى العروض الترويجية المبتكرة. 

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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المصروفات تقرير رئيس مجلس اإلدارة

إرتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة 11٫8 ٪ لتصل 
إلى 392٫3 مليون ريال مقارنة ب 350٫8 مليون ريال خالل نفس 

الفترة من عام 2014م. وقد إرتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 
13٫3 ٪ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إرتفاع مصروفات أجهزة 
الهاتف المتنقل وغيرها للعمالء مما أثرت بشكل طفيف على 

هامش الربح، حيث وصل هامش الربح للسنة الحالية 80٫4 ٪ 
مقارنة بـ 81٫5 ٪ خالل نفس الفترة من العام الماضي. وتتضمن 

المصروفات اإلدارية تكاليف مدفوعة لهيئة تنظيم االتصاالت، 
باإلضافة إلى تكاليف اإلستشارات المتعلقة بإستراتيجية الشركة 
الجديدة والقيام بمبادرات ترشيد الكلفة والتي تتصف بأنها ذات 

طبيعة غير متكررة. وقد إرتفعت مصروفات اإلهالك واإلطفاء 
بمبلغ وقدره 12٫1 مليون ريال بسبب زيادة إستثمارات الشركة 

في توسعة شبكات االتصاالت المتنقلة والثابتة لمقابلة الطلب 
المتزايد على خدمات النطاق العريض.

برنامج إنهاء الخدمة اإلختياري

في إطار إستراتيجية تحسين الكلفة، قامت عمانتل بتنفيذ 
المرحلة الرابعة من برنامج إنهاء الخدمة اإلختياري والذي يشمل 
266 موظفًا من موظفي عملياتها المحلية في السلطنة، حيث 

تقدر التكلفة اإلجمالية للبرنامج بـ 12٫578 مليون ريال والتي تم 
تضمينها في حسابات عام 2015م بما يتماشى مع المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية. وسوف يتم تنفيذ البرنامج على 
سبعة مراحل بدءًا من الربع األول لعام 2016م. 

إنخفاض قيمة اإلستثمار في الشركات 
التابعة

تأثرت األرباح الصافية للمجموعة نتيجة إلنخفاض قيمة اإلستثمار 
في الشركة التابعة وورلدكول لالتصاالت المحدودة في 

باكستان، ويبلغ إنخفاض قيمة اإلستثمار بعد خصم الضرائب 
والحصص الغير مسيطرة 55٫1 مليون ريال. 

فمنذ بداية اإلستثمار، حرصت عمانتل في إدراة ومتابعة 

إستثماراتها في شركة وورلدكول باإلضافة إلى رصد وتقييم 
أداء الشركة بشكل مستمر، إال أن هذا لم يؤد إلى النتائج 

المرجوة بسبب المنافسة والتغييرات التنظيمية، وتشير 
التقديرات بالنظر إلى الوضع المالي الحالي لشركة وورلدكول 

إلى جانب تحديات السوق على أنه من غير المرجح الحصول على 
نتائج إيجابية من دون تمويل كبير. وبعد إتخاذ كافة اإلجراءات 

الممكنة، قامت عمانتل بعمل مخصصات في قيمة اإلستثمار 
في النتائج المالية المنتهية لهذا العام بما يتماشى مع المعايير

 الدولية إلعداد التقارير المالية. 

وقد بلغت إيرادات شركة وورلدكول كما في ديسمبر 2015م 
7٫2 مليون ريال مسجلة إنخفاضًا بنسبة 19٫3 ٪ عن ذات الفترة 

من 2014م، وحققت الشركة خسائر قدرها 22٫5 مليون ريال 
مقارنة بخسائر قدرها 14٫1 مليون ريال خالل نفس الفترة من عام 
2014م. وبلغت حصة عمانتل من الخسائر 12٫8 مليون ريال مقارنة 

بخسائر قدرها 8٫0 مليون ريال خالل نفس الفترة من عام 2014م.
 

فيما تقدم، تعمل إدارة عمانتل مع إدراة شركة وورلدكول على 
دراسة خيارات إستراتيجية مختلفة.  

األربــاح 

كما ذكر سابقًا، تأثرت األرباح الصافية للمجموعة نتيجة 
إلنخفاض قيمة اإلستثمار في الشركة التابعة وورلدكول 

باإلضافة إلى برنامج إنهاء الخدمة اإلختياري، وبدون هذه اآلثار، 
حققت المجموعة أرباحًا صافية بلغت 115 مليون ريال وبعد 

إضافة اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار باإلضافة إلى برنامج إنهاء 
الخدمة اإلختياري بلغ صافي الربح 48٫5 مليون ريال.

بلغ عائد السهم الواحد خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 
2015م مبلغًا وقدره 0٫065 ريال مقارنة ب 0٫163 ريال خالل نفس 

الفترة من عام 2014م. 

وضع السيولة للمجموعة

إن األوضاع اإلستثنائية الناجمة عن إنخفاض قيمة اإلستثمار 

في الشركة التابعة وورلدكول باإلضافة إلى برنامج إنهاء 
الخدمة اإلختياري أثرت بشكل كبير على ربحية الشركة في 

السنة الحالية. وعلى الرغم مما ذكر أعاله فإن النتائج المالية 
لشركة عمانتل تظهر زيادة مطردة في قاعدة اإليرادات ناتجة 

عن اإليرادات المحلية وإيرادات البيع بالجملة. وعند إستبعاد 
تأثير اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار باإلضافة إلى برنامج إنهاء 

الخدمة اإلختياري، ظلت األرباح الصافية للعمليات المحلية 
ثابتة مع صافي هامش الربح بنسبة 22٫4 ٪ وهامش الربح قبل 

الفوائد والضرائب واإلستهالك بنسبة 48٫4 ٪ ، باإلضافة إلى 
التدفق النقدي الحر بمبلغ وقدره 84 مليون ريال أي بنسبة زيادة 

قدرها 10 ٪ مقارنة بالفترة السابقة. وقد حافظت الشركة على 
وضعها النقدي القوي، حيث تم تأكيد اإلئتمان من الدرجة 

اإلستثمارية وتصنيفها من قبل وكاالت التصنيف في التقارير 
الحديثة. ان معظم تأثير اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار لشركة 

وورلدكول هي خسائر دفترية وليس لها أي تأثير على وضع 
السيولة للشركة، كما ان تنفيذ برنامج إنهاء الخدمة اإلختياري 

على سبعة مراحل لن يكون له تأثير مباشر على الوضع النقدي 
للشركة.

األرباح النهائية: 

أوصى مجلس اإلدارة على توزيع أرباح قدرها 60 بيسة للسهم 
الواحد بعد طرحها لموافقة الجمعية العامة للشركة، هذا 

باإلضافة إلى األرباح المرحلية 55 بيسة للسهم الواحد والتي تم 
توزيعها في أغسطس 2015م. حيث يصل إجمالي األرباح الموزعة 

115 بيسة للسهم الواحد لعام 2015م أي نفس األرباح التي تم 
توزيعها لعام 2014م. 

قاعدة المشتركين:
بلغ عدد مشتركي الشركة بالسلطنة في كل من الخدمات 
الثابتة والمتنقلة نحو 3٫384 مليون مشترك كما في ديسمبر 

2015م )غير شاملة لمشتركي شركات إعادة البيع المرتبطة مع 
عمانتل( مقارنة ب 3٫341 مليون مشترك مسجلة إرتفاعًا قدره

1٫3 ٪ عن نفس الفترة من عام 2014م. 
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الشركات التابعة:

عمان للبيانات الرقمية ش م م: هي إستثمار مشترك   .١
مع شركة 4Trust ) شركة تابعة للشركة الوطنية للتجارة( ، 
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة مليون ريال، حيث تمتلك 

عمانتل منها نسبة 60 ٪.  وقد إرتفعت إيرادات الشركة بنهاية 
ديسمبر 2015م لتصل إلى  3٫8 مليون ريال محققة إرتفاعًا 

بنسبة 14٫7 ٪ مقارنة بـ 3٫3 مليون ريال خالل نفس الفترة 
من العام الماضي، وبلغت خسائرها 0٫9 مليون ريال خالل 

الفترة المنتهية في ديسمبر 2015م مقارنة بخسائر قدرها 
0٫8 مليون ريال خالل عام 2014م، إال أن الشركة إستطاعت 

تحقيق أرباح إيجابية قبل إحتساب الفائدة والضريبة واإلهالك 
واإلطفاء بنسبة 3٫4 ٪. 

عمانتل فرنسا ساس: هي شركة مملوكة بنسبة 100   .٢
٪ من قبل عمانتل وستكون مسؤولة عن إرساء وصيانة 

كابل آسيا أفريقيا وأوروبا - 1 في فرنسا، وسيمنح تأسيس 
هذه الشركة عمانتل حضورًا عالميًا حيث ستكون 

المشغل الوحيد من منطقة الشرق األوسط الذي يمتلك 
نقطة إرساء في اإلتحاد األوروبي وستوفر نقطة وصول 

مفتوحه لجميع المساهمين في تحالف كابل آسيا 
أفريقيا أوروبا - 1 ألسواق اإلتحاد األوروبي و من المتوقع أن 

يدخل كابل آسيا أفريقيا أوروبا - 1 الخدمة في عام 2016م.                                                                                                                                           
                         

الشركات الشقيقة:
الشركة العمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع: تمتلك   .١

عمانتل حاليًا حصة قدرها 40٫96 ٪ من أسهم الشركة 
العمانية لأللياف البصرية. إنخفضت إيرادات الشركة كما 

في 31 ديسمبر 2015م بنسبة 3 ٪ لتصل إلى 22٫6 مليون ريال 
مقارنة بـ 23٫3 مليون ريال خالل نفس الفترة من عام 2014م. 

وحققت الشركة أرباحًا صافية بعد خصم الضرائب بلغت 
1٫6 مليون ريال خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

مقارنة بـ 7٫8 مليون ريال )تتضمن تعويض من شركة التأمين 
بقيمة 6٫5 مليون ريال، صافي الضرائب ( في ذات الفترة من 

2014م. 
خط المعلومات ش.م.م: تمتلك عمانتل 45 ٪ من أسهم   .٢

شركة )انفوالين(، وقد نمت إيرادات الشركة كما في 31 
ديسمبر 2015م بنسبة 45٫7 ٪ لتصل إلى 6٫3 مليون ريال 

مقارنة بـ 3٫4 مليون ريال خالل نفس الفترة من 2014م. فيما 
حققت الشركة أرباحًا صافية بعد خصم الضرائب بلغت 
340٫1 ألف ريال للفترة المنتهية في ديسمبر 2015م مقارنة 

بـأرباح بلغت 168 ألف ريال حققتها الشركة في ذات الفترة 
من 2014م وبنسبة نمو قدرها 102٫4 ٪ .

حصة الشركة في السوق

تقدر حصة شبكة عمانتل موبايل من المشتركين في السوق 
)شاملة شركات إعادة البيع لشركة عمانتل موبـايل( بحوالي 

59٫1 ٪ مع حصة اإليرادات بنسبة 60٫6 ٪ . فيما تبلغ حصة عمانتل 
من المشتركين في خدمات الهاتف الثابت ) آجل الدفع ومسبق 

الدفع ( 77٫5 ٪ مع حصة اإليرادات بنسبة 82٫5 ٪ .   

الجوائز وشهادات التقدير:

حصلت عمانتل على عدة جوائز خالل عام 2015م ومنها:

جائزة أفضل شركة في مجال عالقات المستثمرين وعلى   .1
جائزة أفضل شخصية في مجال عالقات المستثمرين في 
السلطنة لعام 2015 وذلك ضمن حفل توزيع جوائز جمعية 

الشرق األوسط لعالقات المستثمرين السابع الذي عقد في 
مدينة دبي. 

2.  جائزة أفضل الشركات أداًء في سوق مسقط لألوراق المالية 
للعام العاشر على التوالي في المسح السنوي الذي تقوم 

به مجلة عمان ايكونوميك ريفيو المحلية الصادرة باللغة 
اإلنجليزية.

أكثر عالمة تجارية موثوقية في قطاع االتصاالت ضمن   ٣
المسح الذي نشرته مجلة عمان أيكونوميك ريفيو. باإلضافة 

إلى حفاظ عمانتل على مركزها كالعالمة التجارية األولى 
في السلطنة وفقًا للمسح السنوي المستقل الذي قامت 

به مؤسسة براند فاينانس العالمية المتخصصة في تقييم 
العالمات التجارية. إضافة إلى إنتقالها 8 مراكز لتحتل المرتبة 
الثالثة والثالثين بين أعلى خمسين عالمة تجارية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد بلغت قيمة العالمة 
التجارية لعمانتل وفقًا للمسح 479 مليون دوالر أمريكي.

المسؤولية اإلجتماعية :

في إطار إلتزامها بالمسؤولية اإلجتماعية، قامت عمانتل بتنفيذ 
عدد من المبادرات والبرامج الخاصة بالمسؤولية اإلجتماعية 
خالل الربع الثالث من عام 2015م وقدمت الدعم لعدد من 

المؤسسات والفعاليات ومن أهم هذه المبادرات:

صيانة وتجديد المنازل للعائالت واألسر ذات الدخل المحدود   .1
في مختلف مناطق السلطنة ضمن حملة عمانتل 

الرمضانية .

الدعم المالي لمختلف المؤسسات اإلجتماعية / الخيرية   .2
في السلطنة )الجمعية العمانية للمعاقين، الجمعية 
العمانية للسرطان، دار العطاء، جمعية البيئة العمانية، 

مدرسة األمل للصم(.

توفير أجهزة برايل لطالب جامعة السلطان قابوس ذوي   .٣
اإلعاقات البصرية لمساعدتهم على متابعة المسيرة 

التعليمية في مرحلتهم الجامعية كزمالءهم الطلبة .

مبادرة األيام األولمبية المدرسية لعمانتل بالمشاركة مع   .4
وزارة التربية والتعليم لرفد الرياضة المدرسية وتنمية قدرات 

الشباب الذاتية ودعم األنشطة والبرامج المختلفة الخاصة 
بقطاع الشباب. 

مبادرة » عمانتل واألوائل » تهدف إلى تدريب كبار السن على   .٥
كيفية التعامل مع وسائل التواصل الحديثة وأحدث البرامج 

التعليمية لتوظيفها في حياتهم اليومية . 
دعم المخيم الصيفي لمخترعي برنامج LSSM  عن   .٦

طريق  إرسال طلبة عمانيين إلى الواليات المتحدة األمريكية 
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والمساهمة في بناء وتمكين البيئة الرقمية. وسيمكن تطبيق 
هذه اإلستراتيجية عمانتل على مواصلة نمو اإليرادات.  

وتواصل عمانتل اإلستثمار في توسعة الشبكة لتلبية الطلب 
المتزايد على خدمات البيانات من أجل تعزيز تجربة العمالء. 

هذا باإلضافة إلى إستراتيجية الشركة ووضعها كناقل الحركة 
للمشغلين اآلخرين في المنطقة، حيث يتيح لها تقديم أفضل 

الخدمات للشركات الدولية. 

شكر وتقدير:

أود بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب 
عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام ومشتركينا 

األوفياء على دعمهم المستمر الذي ساعدنا في تحقيق هذه 
النتائج الممتازة ، كما نود أن نعرب عن تقديرنا لإلدارة التنفيذية 

وموظفي الشركة على تفانيهم وإخالصهم في العمل، وإننا 
على ثقة تامة بأن مجموعة عمانتل سوف تتمكن من مواصلة 
هذا األداء الجيد وستتمكن من بلوغ مستويات أعلى من التميز. 

والشكر أيضا موصول إلى وزارة المالية، وزارة النقل واالتصاالت، 
وهيئة تنظيم االتصاالت، والهيئة العامة لسوق المال على 

تعاونهم المخلص ومساهماتهم في إنجاح عمليات مجموعة 
عمانتل. 

وفي الختام، يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة 
العاملين بالشركة أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم اإلمتنان 

للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن سعيد المعظم - حفظه اهلل ورعاه- على قيادتة الحكيمة 

داعين اهلل عزوجل أن يمد في عمر جاللته ويمتعه بالصحة 
والعافية لقيادة مسيرة الخير والنماء لعمان وشعبها.   

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

لتحسين مهاراتهم وقدراتهم في مجال اإلبتكار 
وإكسابهم تجارب وخبرات اآلخرين في هذا المجال.

معرض عمان لإلبتكارات والتكنولوجيا: دعم مجموعة من   .٧
الشباب العمانيين المبتكرين في معرض عمان لإلبتكارات 

والتكنولوجيا وإحتضان منصاتهم اإلبتكارية في إطار 
تشجيع المبدعين وعرض إختراعاتهم وإيجاد بيئة تفاعلية 

للتواصل بينهم وبين الشركات والمؤسسات المعنية.

باإلضافة إلى إصدار التقرير السنوي الثالث لإلستدامة والذي 
يتضمن جهود الشركة وبرامجها اإلجتماعية لعام 2014م.

الرؤية المستقبلية:

سيشهد قطاع االتصاالت العماني في عام 2016م تغيرات كبيرة 
متأثرًا بعاملين أساسيين: األول وهو اآلثار الناجمة عن إنخفاض 

أسعار النفط والثاني التطور المستمر من قبل شركات توفير 
المحتوى )OTT( في مجال خدمات الصوت والرسائل والمحتوى، 

باإلضافة إلى توقعات زيادة البيئة التنافسية والتي تشكل 
تحديات لفرص النمو.

إن التدابير التي تم إتخذاها للحد من تأثير إنخفاض اسعار النفط 
ربما سيكون لها تأثيرات على مستوى إنفاق االفراد والشركات، 
وتتوقع عمانتل أن اي انخفاض في القوة الشرائية قد يؤثر في 

االنفاق على خدمات االتصاالت. 

ويستمر في الوقت الحالي زيادة إستخدام خدمات الفيديو 
ليكون المحرك الرئيسي لنمو سوق النطاق العريض، حيث شهد 

بداية عام 2016م اإلطالق العالمي لخدمة Netflix باإلضافة إلى 
إطالق عمانتل لحلول البث التلفزيوني عبر اإلنترنت الخاصة بها، 

مما يؤدي إلى زيادة الطلب على سرعة وسعات النطاق العريض 
لخدمات الهاتف الثابت والمتنقل. 

ومن خالل تنفيذ عمانتل إلستراتيجيتها الثالثة » عمانتل )3٫0(، 
فإن الشركة في وضع جيد لريادة السوق ومواصلة النمو. 

وتركز اإلستراتيجية على زيادة حصة الشركة وتحسين تجربة 
المشترك من خالل التوسع في توفير منتجات وحلول مبتكرة 

 المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي
   رئيس مجلس اإلدارة
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1 ٢

4 5 6 7 8 9

٣

رئيس مجلس اإلدارة
سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
الفاضل/ سعود بن أحمد النهــــاري

1         سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي

الفاضل/ سعود بن أحمد النهــــاري  2

٣       الفاضل/ عبد القادر عـــسقــــالن

4        الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني

٥      المهندس/ محمد بن حـمد المسكري

٦     الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمــــي

٧        الشيخ/ أيمن بن أحـمد الحوسنـي

٨       المهندس/ مطر بن سيف المعمري

٩       السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي

أعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير تنظيم 
وإدارة الشركة
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تقرير مدقق الحسابات
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.عتقرير مدقق الحسابات
أواًل : مبادئ وأسس التنظيم

تعتمد الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع فلسفة االلتزام بأعلى معايير ميثاق تنظيم وإدارة 
الشركات المساهمة العامة في كافة أنشطتها، ولتحقيق هذا الهدف، فقد اعتمدت الشركة 

أسس ميثاق تنظيم و إدارة الشركات المساهمة العامة فيما يخص تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، 
والتأكد من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في كافة المجاالت التي تخص عمليات 

الشركة، والشفافية في التعامالت التجارية. 

ثانيًا :  سياسة اإلفصاح 
إن الشركة ملتزمة بالمعايير واألحكام التوجيهية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بشأن 

اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية، كما أن الشركة ملتزمة بتطبيق القوانين واألنظمة الصادرة 
من هيئة تنظيم االتصاالت. وقد اعتمد مجلس اإلدارة العمل بقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من 

الهيئة العامة لسوق المال.

ثالثًا : مجلس اإلدارة 
تشكيل المجلس  

يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء، خمسة يمثلون حصة الحكومة من بينهم رئيس مجلس 
اإلدارة، وأربعة تم انتخابهم عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة، على النحو التالي:

تاريخ التعيين اسم عضو مجلس اإلدارة
/ االنتخاب

مدة 
صفة التمثيلالصفةالعضوية

العضوية 
في لجان 

أخرى

العضوية في 
مجالس إدارة 

شركات مساهمة 
عامة أخرى

حضور
االجتماع 

السنوي
األخير

سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس مجلس ٣ سنوات2014/٣/24م

اإلدارة

غير تنفيذي 
ومستقل ويمثل 
حصة الحكومة

لم يحضر-1

الفاضل/ سعود بن أحـمد النهـــاري
نائب رئيس ٣ سنوات2014/٣/24م

مجلس اإلدارة

غير تنفيذي 
ومستقل من 

المساهمين 
حضر22

الفاضل/ عبد القادر عسقـــــــــالن
عضو ٣ سنوات2014/٣/24م

غير تنفيذي 
ومستقل ويمثل 
حصة الحكومة

حضر11

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد 
عضو٣ سنوات2014/٣/24مالعبدواني

غير تنفيذي 
ومستقل من 

المساهمين
حضر42

الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمــــي
عضو٣ سنوات2014/٣/24م

غير تنفيذي 
ومستقل ويمثل 
حصة الحكومة

حضر-2

المهندس/ مطر بن سيف المعمــــري
عضو٣ سنوات2014/٣/24م

غير تنفيذي 
ومستقل ويمثل 
حصة الحكومة

لم يحضر-2

المهندس/ محمد بن حمد المسكــري
عضو٣ سنوات2014/٣/24م

غير تنفيذي 
ومستقل ويمثل 
حصة الحكومة

حضر-2

الشيخ/ أيمن بن أحـمد الحوسنـــي

عضو٣ سنوات2014/٣/24م

غير تنفيذي 
ومستقل  يمثل 
مجموعة القرم 

التجارية

حضر٣4

السيد/ زكي بن هالل البوسعيــدي
عضو٣ سنوات2014/٣/24م

غير تنفيذي 
ومستقل من 

المساهمين
حضر21
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ثالثًا : مجلس اإلدارة )تابع(

٢- نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي:  يشغل منصب مستشار باألمانة العامة 
لمجلس األعلى للتخطيط، شغل عددًا من المناصب في جهات حكومية مختلفة كان آخرها 

رئيس بلدية مسقط، يحمل شهادة الماجستير في التصميم المعماري.

الفاضل/ سعود بن أحـمـد النهاري: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموانئ 
ش.م.ع.ع ، ويحمل مؤهل دبلوم عالي في إدارة الموانئ، وهو عضو في مجلس إدارة صندوق 

عمان العربي وعضو في شركتين مساهمتين هما الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع، 
وشركة الحسن الهندسية ش.م.ع.ع.

الفاضل/ عبد القادر عسقالن: شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي حتى ٣1 
ديسمبر 201٣م،  ولديه خبرة واسعة في قطاع المصارف، وهو عضو مجلس إدارة جلفار للهندسة 

والمقاوالت ش.م.ع.ع.  

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية 
للعبارات، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في االقتصاد والدبلوم العالي في تقنيات التخطيط 

التنموي، وهو رئيس مجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.ع، وعضو في مجلس 
إدارة المها للسيراميك.

الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي: يشغل منصب مستشار لوزير النقل واإلتصاالت 
لشؤون األرصاد الجوية، لديه خبرة واسعة في قطاع الطيران المدني واألرصاد الجوية، وآخر منصب 

شغله هو مدير عام الطيران المدني واألرصاد الجوية بوزارة النقل واالتصاالت، ويحمل شهادة 
الماجستير في إدارة األعمال.

المهندس/ مطر بن سيف المعمري: يعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات منذ عام 
1٩٨٩م، وشارك في عدة لجان حكومية في هذا المجال. حاصل على شهادة الماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة لنكولن البريطانية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية وااللكترونية من 
جامعة وايدنر االمريكية وهو عضو في مجلس إدارة تقنية المعلومات.

المهندس/ محمد بن  حمد المسكري: يشغل منصب مدير عام واحة المعرفة مسقط، ولديه 
خبرة عملية طويلة تزيد عن 1٥ عاما في مجال اإلدارة وتقنية المعلومات، حاصل على شهادة 

الماجستير في إدارة األعمال. وهو عضو مجلس إدارة شركة خط المعلومات ش.م.م.

الشيخ/ أيمن بن أحـمد الحوسني: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية إلدارة 
المطارات ش.م.ع.م ، يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة الماجستير في 
اإلدارة العامة، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار ش.م.ع.ع، 

وعضو مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع، نائب رئيس مجلس إدارة المكتب 
الوطني للمعلومات التجارية ش.م.ع.م. وعضو بمجلس إدارة شركة مسقط الوطنية القابضة 

ش.م.ع.ع.

السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي: يشغل منصب مدير عام معهد اإلدارة العامة ولديه خبرة 
عملية طويلة في مجال اإلدارة. حاصل على شهادة الماجستير في اإلدارة العامة وهو عضو في 

مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ )ش.م.ع.ع(.

الفاضل/ طالل بن سعيد المعمري:  يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ 2٩ يونيو 
2014م، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة دوكين - بيتسبيرج - بوالية 

بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية،  تدرج قبل تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة في عدد من 
المناصب القيادية في الشركة كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي للمالية ، يمتلك خبرة طويلة 

تمتد إلى أكثر من 2٣ عاما من العمل في قطاع اإلتصاالت،  قام خاللها بدور محوري في العديد 
من المشاريع والمبادرات الرئيسية بالشركة.

٣- إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس اإلدارة

يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ممثلي حصة الحكومة من قبل الجهة المختصة وفقًا لإلجراءات 
الخاصة بتعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات لممثلي حصة الحكومة. أما أعضاء مجلس اإلدارة 
ممثلي المساهمين فيتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها 

في قانون الشركات التجارية ولوائح الهيئة العامة لسوق المال.
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
4- اجتماعات مجلس اإلدارة 

عقد مجلس اإلدارة عشرة اجتماعات خالل سنة 201٥م على النحو اآلتي:

اسم العضـــوم
رقم االجتماع وتاريخ االنعقاد

12٣4٥٦٧٨٩10

1٥/1/121٥/2/1٥1٥/٣/221٥/4/٥1٥/٥/101٥/٦/221٥/٧/2٨1٥/٨/121٥/11/121٥/12/1٣

سعادة المهندس/ سلطان بن 1
حمدون الحارثي

رئيس 
لم لم يحضرحضرحضراللجنة

حضرحضرلم يحضرحضرحضرحضريحضر

نائب الفاضل/ سعود بن أحمد النهــــاري2
حضرحضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرالرئيس

لم حضرحضرحضرعضوالفاضل/ عبدالقادر عسقــــــــالن٣
حضرحضرلم يحضرحضرحضرحضريحضر

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد 4
حضر حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو العبدوانــــي

الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم ٥
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالحرمــــــــي

المهندس/ مطر بن سيف ٦
لم حضرعضوالمعمـــري

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرلم يحضريحضر

المهندس/ محمد بن حمد ٧
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو المسكــري

حضر  حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنـــــي٨

السيد/ زكي بن هالل ٩
حضرحضرلم يحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر  عضوالبوسعيـــــدي 
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
رابعًا :  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

) ١ ( اللجنة التنفيذية 

) أ ( اجتماعات اللجنة :  

عقدت اللجنة التنفيذية ثالثة اجتماعات خالل عام 201٥م على النحو اآلتي:-

الصفةاسم الـعـضـوم

رقم االجتماع وتاريخ اإلنعقـــــــــــــــــاد

12٣

1٥/٣/٨1٥/4/2٨1٥/10/11

حضرحضرحضررئيس اللجنةسعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي 1

حضرحضرحضرنائب الرئيسالفاضل/ سعود  بن أحمد النهـــــاري 2

حضرحضرحضرعضوالفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني٣

حضرحضرحضرعضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــــري4

حضرحضرحضرعضوالشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنــــي ٥

) ب ( اختصاصات اللجنة التنفيذية :

مراجعة خطة عمل الشركة.. 1
مراجعة ميزانية الشركة السنوية ورفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة.  . 2
مراجعة واعتماد التعرفة الجديدة. . ٣
مراجعة واعتماد التغييرات المقترحة على سياسات الشركة.. 4
اتخاذ اإلجراءات الالزمة في المسائل المطروحة من قبل مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة.. ٥
اتخاذ اإلجراءات الالزمة في المسائل العاجلة المطروحة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة والتي تدخل في إطار اختصاصات اللجنة.. ٦
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رابعًا :  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )تابع(

)٢( لجنة التدقيق

) أ (اجتماعات اللجنة: 

عقدت لجنة التدقيق تسعة اجتماعات خالل عام 201٥م على النحو التالي:

الصفةاسـم الـعـضـوم

رقم االجتماع وتاريخ اإلنعقاد

12٣4٥٦٧٨٩

1٥/2/121٥/٣/1٦1٥/٥/٧1٥/٦/211٥/٧/1٥1٥/٨/101٥/10/1٣1٥/11/121٥/12/٧

الشيخ/ أيمن بن أحمد 1
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةالحوسنــــــي 

الفاضل/ مهدي بن محمد 2
حضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرنائب الرئيسالعبــدواني 

المهندس/ محمد بن حمد ٣
حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالمسكــــري

الفاضل/ عبدالرحيم بن سالم 4
   حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالحرمي 

السيد/ زكي بن هالل ٥
  لم عضوالبوسعيـــــدي 

لم لم يحضرحضريحضر
حضرحضرحضرلم يحضرحضريحضر

 )ب( اختصاصات اللجنة:

بحث ودراســة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقب الحســابات والتي تتضمن أتعابهم . 1
وشــروط االســتعانة بهم )خصوصًا ما يتعلق بأية خدمات إضافية أخرى( ومدى تأثيرها في 

اســتقالليتهم وحياديتهم، من ثم رفع التوصيات  إلى مجلس اإلدارة بأســمائهم قبل عرض 
تعيينهــم على الجمعية العامة العادية الســنوية

اإلشــراف علــى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية من خالل تقارير دوريــة للمدققين الداخليين . 2
والخارجييــن، ويجوز للجنة تعيين استشــاريين خارجيين إذا دعت الحاجة

اإلشــراف على أداء الرقابة الداخلية بشــكل عام وبشــكل خاص مراجعة نطاق خطة التدقيق . ٣
الداخلــي للســنة ومراجعة تقارير المدقق الداخلي التي تغطــي الجوانب الحيوية والهامة 

ومراجعــة مدى فعالية نظم التدقيق الداخلي ودراســة مــا إذا كان متاحًا للمدققين 
الداخليين االطالع على جميع المســتندات ذات العالقة.

العمــل كقنــاة اتصال بين المدققين الخارجيين ومجلــس اإلدارة والمدققين الداخليين . 4
ومجلس اإلدارة.

 فحــص عمليــات االحتيــال والتزوير المالي التي تتم من خــالل إظهار أرقام صورية في البيانات . ٥
المالية للشــركة. كما يتوجب على اللجنة وضع نظم مناســبة لضمان تطبيق سياســات 

ونظم محاســبية تؤدي إلــى الدقة في البيانات المالية.   
اإلشــراف على مراجعة القوائم المالية عمومًا وعلى وجه الخصوص اإلشــراف على مراجعة . ٦

القوائم المالية الســنوية وربع الســنوية )الفصلية( قبل إصدارها ومراجعة التحفظات 

بمســودة القوائم المالية ومناقشــة المبادئ المحاســبية، والقيام بدراسة دقيقة للتغيرات 
في السياســات والمبادئ المحاســبية والتقديرات المحاســبية مقارنة بالفترة المالية السابقة، 

وأية تعديالت جديدة في السياســة المحاســبية ، وأية انحرافات عن معايير التقارير المالية 
الدوليــة )IFRS(، كمــا يجب على اللجنة التأكد من عدم وجــود )عدم إمتثال( لمتطلبات 

اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لســوق المال.
مراجعة سياســات إدارة المخاطر وفحص األســباب وراء التخّلف في اإليفاء بااللتزامات من . ٧

قبل الشركة إن وجدت.
مراجعــة التعامــالت المقترحة مع األطراف ذات العالقة من أجل تقديم توصيات مناســبة . ٨

إلــى مجلــس اإلدارة ووضع قواعد للدخول في تعامــالت منخفضة القيمة مع األطراف ذات 
العالقــة دون الحاجة للحصول على موافقة مســبقة مــن لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.
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رابعًا :  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )تابع(

 )٣( لجنة الموارد البشرية

 ) أ ( اجتماعات اللجنة :    

    عقدت لجنة الموارد البشرية سبعة اجتماعات خالل عام 201٥م على النحو اآلتي :-

الصفةاسـم الـعـضـوم

رقم االجتماع وتاريخ انعقـــــــــــــــــاده

12٣4٥٦٧

1٥/1/121٥/2/121٥/٣/1٥1٥/4/٦1٥/٧/٩1٥/٩/٦1٥/12/٧

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةالفاضل/ مهدي بن محمد العبدوانـــي 1

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرنائب الرئيسالشيخ/ أيمن  بن أحمد الحوسنـــــــي 2

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالفاضل/ عبدالرحيم بن سالم الحرمي ٣

حضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرعضوالفاضل/عبدالقادر بن أحمد عسقــالن4

)ب(  اختصاصات اللجنة:

مراجعة ودراسة العوامل والمستجدات التي تتطلب إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة.. 1

مراجعة هيكل ومستويات الرواتب والتعويضات وذلك قبل عرضها على مجلس اإلدارة.. 2

المراجعة والتوصية باعتماد الخطة اإلستراتيجية والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية. . ٣

أي أعمال أخرى حسب توجيهات مجلس اإلدارة. . 4
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رابعًا :  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )تابع(

)4( لجنة المناقصات

) أ ( اجتماعات اللجنة :    

    عقدت لجنة الموارد البشرية سبعة اجتماعات خالل عام 201٥م على النحو اآلتي :-

الصفةاسـم الـعـضـوم

رقم االجتماع وتاريخ اإلنعقاد

12٣4٥٦٧

1٥/٣/101٥/٥/2٧1٥/٦/2٨1٥/٨/1٧1٥/11/1٩1٥/12/٧1٥/12/22

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةالفاضل/ سعود  بن أحمد النهـــــاري 1

حضرحضر لم يحضرحضرحضرلم يحضرحضرنائب الرئيسالفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني 2

حضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالمهندس/ مطر بن سيف المعمـــــري ٣

حضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرعضوالسيد/ زكي بن هالل البوسعيدي 4

حضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوالمهندس/ محمد بن حمد المسكـــري٥

)ب(  اختصاصات اللجنة:

تقوم بالنيابة عن مجلس اإلدارة بمناقشة وإرساء المناقصات وفق الصالحيات المحددة لها بدليل صالحيات المفوضين بالتوقيع.. 1

دراسة اآلليات واإلجراءات المطبقة في عملية التقييم للعطاءات وأسس وإجراءات تطويرها مع اقتراح تطبيق تقنيات مناسبة.. 2

دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس اإلدارة والتي تدخل ضمن اختصاصاتها.. ٣
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خامسًا : المكافآت

بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس طبقًا لما يلي :

٥00  ر.عاجتماعات مجلس اإلدارة   

400  ر.عاجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس

1( يوضح الجدول أدناه تفاصيل المخصصات التي تم دفعها الى أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 201٥م :

بدل الجلوس )ر.ع(أعضاء مجلس اإلدارة

4٫٧00سعادة المهندس/ سلطان بن حـمدون الحارثي

٨٫٥00الفاضل/ سعود بن أحـمد النهاري

٦٫400الفاضل/ عبد القادر عسقـالن 

10٫000الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني

10٫000الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمــــي

٧٫٦00المهندس/ مطر بن سيف المعمري

10٫000المهندس/ محمد بن حـمد المسكري

10٫000الشيخ/ أيمن بن أحـمد الحوسنـي

٨٫400السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي

75.600اإلجمالــــــــــي
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خامسًا : المكافآت )تابع(

2( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:-

المبلغ )ر.ع(التفاصيل

124٫400إجمالي المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 201٥م

11٧٫٧٩2إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2014م

      توفر الشركة خدمات الهاتف واالنترنت ألعضاء مجلس اإلدارة .

٣( يوضح الجدول أدناه تفاصيل المخصصات التي تم دفعها إلى اإلدارة التنفيذية )الخمسة األوائل( خالل عام 201٥م:

مكافآترواتب وعالوات أخرى )ر.ع(
)ر.ع(

التأمينات االجتماعية  ومنافع نهاية الخدمة
)ر.ع(

المجموع
)ر.ع(

٩1٨٫٨4٩٧٣0٫000٦٣٫4٥21٫٧12٫٣01

4( جميع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.

سادسا : بيانات عدم االلتزام من قبل الشركة

يسر مجلس اإلدارة التأكيد على أنه لم يتم فرض أية عقوبة على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط لألوراق المالية. 

سابعا : قنوات ووسائل االتصال بالمساهمين والمستثمرين 

يتم نشر التقارير المالية الربع السنوية في الصحف المحلية، ويتم أيضا رفعها على الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية وعلى موقع الشركة، باإلضافة إلى إعالم المساهمين . 1
بتفاصيل النتائج المالية عن طريق إرسالها لهم عند طلبهم.

للشركة موقع على شبكة المعلومات العالمية )االنترنت( يتضمن نبذة عن الشركة والخدمات التي تقدمها، ويتم تحديث الموقع باستمرار.. 2
يشكل تقرير تنظيم وإدارة الشركة جزءا من تقريرها السنوي. . ٣
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ثامنا : بيانات سوق األسهم: 

أ( تفاصيل األسعار المتداولة على أسهم الشركة:

الجدول أدناه يوضح بيانات األسهم المتداولة على أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية خالل العام 201٥م: 

أدنى سعر للسهم أعلى سعر للسهم الشهر

1٫٦٦0 1٫٨10 يناير

1٫٧٣٥ 1٫٧٩٥ فبراير

1٫٦٥0 1٫٧٧٥ مارس

1٫٦10 1٫٧0٥ ابريل

1٫٦20 1٫٦٧٥ مايو

1٫٦٧0 1٫٧٦٥ يونيو

1٫٧2٥ 1٫٧٦0 يوليو

1٫٦0٥ 1٫٧٦0 أغسطس

1٫٦00 1٫٦٦0 سبتمبر

1٫٦1٥ 1٫٦٥0 أكتوبر

1٫٥20 1٫٦٣٥ نوفمبر

1٫٥1٥ 1٫٥٨0 ديسمبر
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ثامنا : بيانات سوق األسهم )تابع(: 
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Eight:  Details of Market Shares (continued) 
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ثامنا : بيانات سوق األسهم )تابع(: 

ب( مقارنة سعر السهم مع أداء السوق )قطاع الخدمات(: 
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Eight: Details of Market Shares (continued)  

A.  Comparison of Share Price with MSM Index (services) 
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع

ثامنا : بيانات سوق األسهم )تابع(

ج( ال توجد للشركة أية أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحول إلى أسهم أصدرت للعامة أو للمؤسسات االستثمارية أو ألي شريحة من المستثمرين.

د( يقوم مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق بصفة مستمرة بدراسة السياسات التشغيلية والمخاطر المتعلقة باإلعمال من وقت إلى آخر ومن ثم اتخاذ الخطوات المالئمة بشأنها. 

تاسعا : توزيع ملكية أسهم الشركة 

الجدول أدناه يوضح توزيع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ 201٥/12/٣1م:

عدد المساهمينعدد األسهمم

1٥00 - 112٫٦0٦

21٫000 - ٥014٫422

٣٥٫000 - 1٫001٥٫0٨٦

410٫000 - ٥٫0011٫0٣0

٥1٥٫000 - 10٫001٣24

٦20٫000- 1٥٫00112٨

٧٥0٫000 - 20٫00120٥

٨٨00٫000 - ٥0٫0012٥٦

٩1٫000٫000 - ٨00٫0014

10         1٥٫000٫000 - 1٫000٫00140

٧أكثر من 111٥٫000٫001

24٫10٨  المجموع         
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
عاشرا: لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي

مراقب الحسابات الخارجي للشركة العمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين

EY هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعامالت والخدمات 
االستشارية. تلتزم EY على القيام بدورها في بناء عالمًا أفضل للعمل. إن الرؤى والخدمات عالية 

الجودة التي تقوم EY بتقديمها ُتساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال واالقتصادات في 
جميع أنحاء العالم. 

إن ممارسة MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا من EY قد كانت تعمل في المنطقة 
منذ سنة 1٩2٣ وتوظف أكثر من ٥٫000 مهني. وقد كانت EY تعمل في سلطنة ُعمان منذ سنة 1٩٧4 

وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البالد. تشكل EY MENA الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وآسيا جزءًا من ممارسة EMEIA أوروبا والشرق األوسط والهند وأفريقيا من EY، مع 

ف  أكثر من 4٫000 شريك و100٫000 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من 1٥0 بلد وُتوظِّ
.EY لمزيد من المعلومات حول ey.com 212٫000 مهني في ٧2٨ مكتب. يرجى زيارة الموقع

المدقق الخارجي للشركة التابعة: شركة وورلدكول ليمتد

تأسست AF فيرجسون وشركاه في 1 نوفمبر1٩٥2، وفي الوقت الحاضر لديها 4٣ شريكا وأكثر من 
1٫٨00 موظف من بينهم 220 محاسبين قانونيين. لدى الشركة أربعة مكاتب في كراتشي والهور 

وإسالم أباد وكابول وهي عضو في شبكة برايس ووترهاوس كوبرز. AF فيرجسون وشركاه لديها 
إمكانية الوصول الفوري إلى الخبرات الفنية التي تمتلكها شركات شبكة برايس ووترهاوس كوبرز 

في جميع أنحاء العالم. باالعتماد على المعرفة والمهارات ألكثر من 14٦٫000 شخص في 1٥0 بلدا، 
توفر برايس ووترهاوس كوبرز مجموعة كاملة من الخدمات التجارية لكبرى الشركات العالمية 

والوطنية والمحلية والمؤسسات العامة. وتشمل هذه الخدمات التدقيق والمحاسبة والمشورة 
الضريبية، إدارة تكنولوجيا المعلومات، استشارات في الموارد البشرية، الخدمات االستشارية المالية،  

بما في ذلك عمليات الدمج واالستحواذ، انتعاش األعمال التجارية، وتمويل المشاريع، ودعم 
 التقاضي. والعمليات التجارية واالستعانة بمصادر خارجية.

201٥م )ر.ع(النوع

٧0٫٥00المراجعة والخدمات ذات الصلة

144٫1٦0الخدمات األخرى المسموح بها

٢١4.660المجموع
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
عاشرا: لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي )تابع(

إجمالي أتعاب المراجعة المدفوعة/ المستحقة الدفع لمراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 201٥م على النحو التالي:

)ألف - روبية باكستانية(النوع

2٫٧٥0أتعاب المراجعة

1٫100أتعاب المراجعة النصف سنوية

2٫200اتعاب تقديم التقارير إلى مدقق حسابات المجموعة 

٨٧٥مصاريف أخرى

6.9٢5المجموع

الحادي عشر : إقرار مجلس اإلدارة

 يقر مجلس اإلدارة اآلتي:

مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية بالشكل الصحيح حسب المعايير واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.. 1

القيام بمراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وإنها متفقة مع األنظمة واللوائح الداخلية.. 2

عدم وجود أية أمورجوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها اإلنتاجية خالل السنة المالية القادمة.. ٣
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تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5م

مع التطورات الكبيرة في تقنيات االتصاالت والمخاطر المتنامية التي يشكلها نمو شركات توفير 
خدمات المحتوى )OTT( المعتمدة على الخدمات السحابية فإن مشغلي خدمات االتصاالت 

أصبحوا بشكل أكبر من ذي قبل وسيلة مترابطة للتواصل بإستخدام البيانات عبر الشبكات الرقمية، 
ساهم سلوك المستهلكين من الناحية اإلجتماعية والتقنية مدعوما بتوافر العديد من األجهزة 
الذكية في متناول اليد في نمو الطلب بشكل كبير على خدمات البيانات واإلنترنت عالي السرعة 

خالل األعوام الماضية، كما يسعى المشغلين إلى التعامل مع هذه التوجهات عبر مواصلة 
اإلستثمار في تحديث شبكاتهم إال أن هناك تأثيرات مالية تؤثر بشكل واضح على مستوى الربحية 

خاصة في ظل غياب أي بوادر نمو لإليرادات التي تحققها شركات االتصاالت من خدمات االتصاالت 
الصوتية والرسائل. 

وتماشيا مع التوجهات في القطاع ووفقا لما يشهده السوق المحلي في السلطنة فإن التحول 
الرقمي أدى أيضا إلى تغير في نمط أعمال عمانتل، حيث ان نسبة النفاذ الكبيرة في خدمات 

االتصاالت المتنقلة تؤدي إلى تقليص فرص نمو قاعدة المشتركين عالوة على تضاؤل فرص نمو 
خدمات الصوت والرسائل نتيجة لوجود شركات توفير خدمات المحتوى )OTT( والنمو الكبير في 

خدمات النطاق العريض يعكس التوجهات األخيرة في السوق والذي ينطبق على عمانتل بطبيعة 
الحال، ومن أجل اإلستجابة إلى هذه التطورات فإن عمانتل تركز بشكل أكبر على تحسين تجربة 

المشترك ومواصلة اإلستثمار في تحديث شبكاتها واإلبتكار في العروض. 

بالرغم من وجود العديد من التحديات التشغيلية، إال أن عام 2015م يعتبر  عاما آخر من النجاح 
لعمانتل، وبالرغم من هذه التحديات فإن الشركة حافظت على ريادتها لسوق االتصاالت الثابتة 

والمتنقلة ، حيث نمت إيرادات مجموعة عمانتل خالل عام 2015م بنسبة  ٦٫٩ ٪ لتصل إلى  514٫3 
مليون ريال عماني مقارنة بإيرادات قدرها 481٫2 مليون ريال عماني خالل عام 2014م وهو ما يعود 

إلى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة واألسعار التنافسية والعروض المبتكرة وإمتالك عمانتل 
ألوسع شبكة اتصاالت في السلطنة. 

كما واصلت قاعدة مشتركي الشركة نموها خالل عام 2015م خاصة لدى شركات إعادة البيع 
المتعاقدة معنا وخدمات البيانات واإلنترنت، حيث بلغ عدد مشتركي عمانتل في السلطنة بنهاية 

ديسمبر 2015م  3٫38 مليون مشترك )4٫4 مليون مشترك مع شركات إعادة البيع المتعاقدة معنا( 
مقارنة ب 3٫34 مليون مشترك )4٫06 مليون مشترك مع شركات إعادة البيع المتعاقدة معنا( خالل 

عام 2014م ، بنسبة نمو قدرها1٫٣ ٪ )٨٫٥ ٪ مع شركات إعادة البيع المتعاقدة معنا(. و تجاوز عدد 
مشتركي شركات إعادة البيع المتعاقدة معنا حاجز المليون مشترك حيث أنهت العام بالوصول 

إلى 1٫02 مليون مشترك. 

واصلت عمانتل ريادتها بين مختلف قطاعات األعمال في السلطنة عبر التصنيف اإلئتماني المرتفع 
الذي حصلت عليه الشركة، حيث حافظت عمانتل على تصنيف إئتماني »BBB« من ستاندرد آند بورز 

و»A3« من موديز، وتعكس هذه التصنفيات اإلئتمانية الوضع المالي القوي والمستدام لعمانتل في 
أسواق خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة في السلطنة وقدراتها التنافسية وأداءها التشغيلي 

ومستوى الربحية المرتفع للشركة. 

كما واصلت الشركة حصدها للعديد من الجوائز تقديرا لألداء المتميز لعمانتل خالل العام، وتوجد 
المزيد من التفاصيل عن هذه الجوائز في الصفحة الخاصة بذلك في التقرير. 

واصلت عمانتل العمل خالل عام 2015م في تنفيذ إستراتيجيتها المتمثلة في أن تكون »ناقل 
الحركة للمشغلين اآلخرين«. يبرهن نمو وإستدامة اإليرادات المحققة من أعمال الجملة خارج 

السلطنة على أننا نمضي في الطريق الصحيح في تنفيذ إستراتيجيتنا، ويؤكد على حقيقة ذلك أن 
العديد من شركات المحتوى العالمية وناقلي حركة االتصاالت يعتبرون عمانتل خيارهم المفضل 

لخدمة المنطقة وخارجها. 

من المتوقع أن يبدأ تشغيل الكابل البحري آسيا_افريقيا- أوروبا )AAE-1( خالل نوفمبر 2016م ، وهو 
أحد أكبر كوابل االتصاالت البحرية في العالم والذي يمتد من هونج كونج مرورًا بسنغافورة إلى 

أوروبا، وكانت عمانتل أول مشغل من دول الخليج يقوم بتأسيس نقطة إرساء له في أوروبا عبر 
هذا الكابل ، وقد قامت عمانتل من أجل ذلك بتأسيس شركة تابعة تحت مسمى »عمانتل فرنسا 

»ساس« وهو ما سيوفر وصوال مفتوحا لجميع الشركاء في تحالف كابل »AAE-1« إلى اإلتحاد 
األوروبي. 

كما يعتبر نظام كابل »بوابة خليج البنغال )BBG(« أول نظام كوابل في العالم يربط سنغافورة 
بالشرق األوسط )في السلطنة وعبر عمانتل(، وسيدخل هذا الكابل إلى الخدمة في عام 2016م، 

سيمكن هذا الكابل عمانتل من توفير جودة ال مثيل لها لحركة االتصاالت بين فرانكفورت 
وسنغافورة بما يسهم في إقتناص الفرص المتوافرة في سوق شرق أفريقيا، كما بدأت عمانتل 
العمل في تنفيذ كابل »الخليج إلى أفريقيا )G2A(« الذي يربط السلطنة بالصومال ، وسيربط هذا 

الكابل شرق أفريقيا بالغرب وآسيا في نفس الوقت، ومن المتوقع دخول هذا الكابل في الخدمة 
خالل عام 2016م. 

متضمنة الكوابل المشار إليها أعاله ، تمتلك عمانتل أصوال في نحو 20 نظام من أنظمة الكوابل 
البحرية لالتصاالت في مختلف أنحاء العالم، سيكون تركيزنا خالل عام 2016م زيادة السعات التي 

نوفرها لباكستان وأفغانستات والصين عبر مزيج من شبكات كوابل االتصاالت البرية والبحرية. 

أطلقت عمانتل إستراتيجيتها الجديدة »عمانتل 3٫0« في عام 2015م ويجري العمل اآلن في تنفيذ 
برنامج التحول. وقد تم تضمين العديد من العناصر الرئيسية إلستراتيجية »عمانتل 3٫0« في الجوانب 

المتصلة بالتخطيط المالي والتشغيلي للشركة. 

وتتضمن إستراتيجة عمانتل تحسين اإليرادات والتوسع في األنشطة القريبة من أنشطة الشركة 
الرئيسية وغير الرئيسية والعمل على صياغة شراكات جديدة وتحسين منتجات وخدمات النطاق 

العريض وتحسين تجربة المشتركين واإلستفادة من التقنيات الجديدة الناشئة مثل »إنترنت األشياء« 
وتقنية المعلومات واالتصاالت وتوسعة رقعة تغطية أعمال الجملة وتحويل البنية األساسية 

لتقنية المعلومات بما يسهم في بناء القدرات المطلوبة. أسست عمانتل مكتب متخصص إلدارة 
مشروع التحول يعمل بشكل خاص على ضمان التنفيذ األمثل إلستراتيجية »عمانتل 3٫0«. 
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االشركة االعمانيیة لإلتصاالتت شش.مم.عع.عع  

 - 3- 	  

٬، وواالهھووااتفف االعمووميیة٬، ووخددماتت تلفززيیوونن االكيیبلل في )Long Distance International Services (LDI)االددووليیة ططوويیلة االمددىى (
فيیما تقددمم شرركة عمانن للبيیاناتت االررقميیة في االسلططنة خددماتت مررااكزز االبيیاناتت ووخددماتت ااالستضافة وواالخددماتت االسحابيیة وواالحمايیة منن  .باكستانن
   االكووااررثث.

	  

مليیوونن لایر  لسنة  514,3حققتت االمجمووعة عائددااتت قددررهھھھا 
مليیوونن  481.2فيیة قددررهھھھا صااايیررااددااتت مم مقاررنة 2015

مم. حيیثث كانتت مساهھھھمة االشرركهھ ااالمم 2014لایر  خاللل عامم 
% منن ااجمالي اايیررااددااتت االمجمووعهھ.98بنسبة   

 
 خاللل ٪6.9 بنسبة اااليیررااددااتت ااإلجماليیة ذذلكك مع نمووتززاامنن 

 إإيیررااددااتت االمجمووعة نموو في ٪4مقاررنة بب  مم2015،٬عامم 
االسببب  عمانتللل االعمليیاتت االمحليیةمم. ووتعدد 2014 في االعامم

 .٪7.3 نموواا بلغ  االررئيیسي لنموو االعائددااتت٬، وواالتي سجلتت

	  

	  

االرربحيیة:  

 مم إإلى 2014مليیوونن لایر عماني في عامم   243.2ااررتفعتت أأررباحح االمجمووعهھ قبلل ااحتسابب االفائددةة وواالضرريیبة ووااإلهھھھالكك ووااإلططفاء منن 
٪ 50.5نخفضض هھھھامشش ااألررباحح قبلل ااحتسابب االفائددةة وواالضرريیبة ووااإلهھھھالكك ووااإلططفاء منن مم. وومع ذذلكك٬، اا2015مليیوونن لایر عماني في عامم 248.9
مم.2015٪ في عامم 48.4إإلى  2014في االعامم   

	  
	  

	  

مليیونن  122.4مقاررنة بأررباحح صافيیة قدررها  مم2015دديیسمبر  31مليیونن رريیالل  للفترةة االمنتهيیة في 48.5  	حققت االمجموعة أأررباحًا صافيیة قدررها 
 بررنامج مكافأةة  وو WTL في ااالستثمارر نخفاضض قيیمةنتيیجة ال االرربح صافي تأثرر ووقدد%. 60.4مم ووبنسبة اانخفاضض قدررها 2014رريیالل  خاللل عامم 
تمم ااحتسابب  ووقدد نن االبررنامجيینن.مليیوونن لایر عماني قبلل تاثيیرر هھھھذذيی 115 بلغ صافي االرربحيیهھ للمجمووعةحيیثث ).  VEOS( ختيیاررييااإل  	نهھايیة االخددمة
  .)ااألقليیة ووحصة االضرريیبة بعدد تعدديیلل( ااإلجمالي على االمستووىى مليیوونن لایر عماني 55.1بب  ووووررلدد كوولل على ااالستثمارر في  قيیمة ااإلضرراارر

	  
. وومع مم2015٪ في عامم   	9.4مم٬، إإلى2014٪ كما هھھھوو مسجلل في عامم 25.4نتيیجة لذذلكك  اانخفضض صافي هھھھامشش االرربح للمجمووعة أأيیضا منن وو 

٬، بقي هھھھامشش صافي أأررباحح االمجمووعة  ختيیاررييإلاا مكافأةة نهھايیة االخددمة وو بررنامج  وو خسائرر االعملهھ ااالجنبيیهھااستبعادد تأثيیرر اانخفاضض ااالستثمارر
23.٪  

 266 غططياالذذيي يی  لختيیارريياا االخددمةمكافأةة نهھايیة  بررنامج االرراابعهھ منن تنفيیذذ االمررحلة االمجمووعة ٬، بددأأتتتحسيینن االتكلفة ااستررااتيیجيیة كجززء منن
بما يیتماشى  مم 2015 عاممحساباتت  في وواالتي تمم تقدديیمهھا ٬،مليیوونن لایر عماني 12.6 ااإلجماليیة للبررنامج االتكلفة ووتقددرر. االشرركة ااألمم منن مووظظفف
.مم2016االرربع ااالوولل لعامم  تبددأأ منن مررااحلل 7سيیتمم تنفيیذذ االبررنامج على  وو .االماليیة االددووليیة للتقارريیرر االمعايیيیرر مع  

هيكل القطاع والتحديات ذات العالقة

تعمل عمانتل في سوق يتميز بوجود فئات شابة وتوزيع سكاني مبعثر في منطقة واسعة . بالرغم من أن حجم وقيمة سوق االتصاالت في السلطنة قد أرتفعت خالل الفترة الماضية إال أن نسبة 
النفاذ لخدمات االتصاالت الثابتة وخدمات النطاق العريض الثابتة ال تزال أقل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا لتقارير هيئة تنظيم االتصاالت فإن نسبة نفاذ خدمات االتصاالت الثابتة 

بلغت  بنهاية 2015م 10٫1 ٪ )وفقا لعدد السكان( كما بلغت نسبة نفاذ خدمات اإلنترنت الثابتة 5٫5 ٪ )وفقا لعدد السكان( و58٫7  ٪ )وفقا لعدد الوحدات السكنية( ، فيما بلغت نسبة نفاذ خدمات االتصاالت 
المتنقلة 154٫5 ٪ .

تؤثر التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع االتصاالت على مستوى العالم على األعمال التقليدية للمشغلين. وقد أدى تزايد التحديات التشغيلية مثل تراجع إيرادات الخدمات الصوتية التقليدية نظرًا 
لإلنتقال إلى الخدمات المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت وزيادة مصاريف تحديث وصيانة الشبكات وتراجع أسعار الخدمات المقدمة لمشتركي التجزئة وعمالء الجملة وغيرها من االسباب بشكل كبير 

إلى وضع نمو اإليرادات والربحية تحت ضغوط خالل عام 2015م. 

إن التحديات التي تواجهها عمانتل هي تحديات دائمة بطبيعتها وتنمو مع مرور الوقت. وقد اتسم سوق االتصاالت في السلطنة بدرجة عالية من التنافسية خالل عام 2015م مع وجود العديد من 
المشغلين لخدمات االتصاالت الثابتة وخدمات االتصاالت المتنقلة وخدمات االتصاالت الدولية. و يضم قطاع االتصاالت في السلطنة مشغلين أثنين حاملين لترخيص من الفئة األولى لتقديم خدمات 

االتصاالت المتنقلة و3 مشغلين لخدمات االتصاالت الثابتة وأربعة تراخيص لخدمات االتصاالت الدولية وترخيص واحد لتشغيل خدمات االتصاالت الساحلية و6 تراخيص من الفئة الثانية لشركات إعادة 
البيع )تعمل 3 منها حاليا(. وقد تم تدشين خدمات مشغل خدمات النطاق العريض الجديد “أواصر عمان” والمتمثلة في قطاع النطاق العريض في مسقط عبر شبكة الشركة العمانية للنطاق 

العريض المملوكة من قبل الحكومة وذلك في بداية عام 2016م. وحيث أن المشغلين الحاليين في السلطنة يخططون لإلستفادة من شبكة الشركة العمانية للنطاق العريض للوصول إلى المزيد 
من المشتركين فإن هذا من شأنه دعم المشغلين ليس فقط في تحسين المصاريف المتصلة بالشبكة وإنما أيضا في تعزيز التنافسية بشكل إجمالي في السوق. 

تم القيام بتطبيق عدد من اإلجراءات التنظيمية الجديدة خالل عام 2015م. وباإلضافة إلى اإلجراءات المطبقة مثل إطار المنافسة – الفصل المحاسبي التنظيمي – معايير التدقيق    واإلرشادات الخاصة 
بشفافية التعرفة وغيرها من االجراءات. و قامت هيئة تنظيم االتصاالت بإدخال عدد من التشريعات في مجال تسعير خدمات التجزئة. كما يتم حاليا اإلنتهاء من التشريعات الخاصة بالوصول والربط 

البيني وهو ما سييعزز من دور الجهة المنظمة في أسعار خدمات الجملة. ويتم حاليا مراجعة التشريعات الخاصة بالفصل المحاسبي لتغطي سوق االتصاالت المتنقلة على حد سواء.

 األداء المالي والتشغيلي خالل عام ٢0١5م

يشتمل إجمالي إيرادات مجموعة عمانتل على اإليرادات المحققة من خدمات اإلتصاالت الثابتة، وخدمات اإلنترنت والبيانات، وخدمات اإلتصاالت المتنقلة، وإيرادات أعمال الجملة )اإلتصاالت الدولية 
والربط البيني(. باالضافة الى نتائج عمليات شركة “وورلدكول الباكستانية لالتصاالت المحدودة” )Worldcall Telecom Limited, Pakistan (WTL(( وشركة عمان للبيانات الرقمية. وشركة وورلدكول 

 ،))Long Distance International Services )LDI( والخدمات الدولية طويلة المدى ،)Wireless Local Loop( هي مشغل خدمات االتصاالت في باكستان، وتقدم  خدمات الحلقة المحلية الالسلكية
والهواتف العمومية، وخدمات تلفزيون الكيبل في باكستان. فيما تقدم شركة عمان للبيانات الرقمية في السلطنة خدمات مراكز البيانات وخدمات االستضافة والخدمات السحابية والحماية من 

الكوارث.  

حققت المجموعة عائدات قدرها 514٫3 مليون ريال خالل عام 
2015م مقارنة ايرادات صافية قدرها 481٫2 مليون ريال  خالل 

عام 2014م. حيث كانت مساهمة الشركه االم بنسبة 98 ٪ من 
اجمالي ايرادات المجموعه.

تزامن ذلك مع نمو االيرادات اإلجمالية بنسبة ٦٫٩ ٪ خالل عام 
2015م، مقارنة ب 4 ٪ في نمو إيرادات المجموعة في العام 

2014م. وتعد العمليات المحلية لعمانتل السبب الرئيسي لنمو 
العائدات، والتي سجلت  نموا بلغ 7٫3 ٪ .

الربحية:

ارتفعت أرباح المجموعه قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء من 243٫2  مليون ريال عماني في عام 2014م إلى  248٫9مليون ريال عماني في عام 2015م. ومع ذلك، انخفض هامش األرباح قبل 
احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء من 50٫5 ٪ في العام 2014 إلى 48.4 ٪ في عام 2015م.
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حققت المجموعة أرباحًا صافية قدرها  48٫5مليون ريال  للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م مقارنة بأرباح صافية قدرها 122٫4 مليون ريال  خالل عام 2014م وبنسبة انخفاض قدرها 60٫4٪. وقد تأثر 
صافي الربح نتيجة النخفاض قيمة االستثمار في شركة وورلد كول )WTL) و برنامج إنهاء الخدمة اإلختياري )VEOS(.  حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 115 مليون ريال عماني قبل تاثير هذين البرنامجين. 

وقد تم احتساب قيمة شطب االستثمار في  وورلد كول ب 55٫1 مليون ريال عماني على المستوى اإلجمالي )بعد تعديل الضريبة وحصة األقلية(. 

و نتيجة لذلك  انخفض صافي هامش الربح للمجموعة أيضا من 25٫4 ٪ كما هو في عام 2014م،  إلى9٫4 ٪ في عام 2015م. ومع استبعاد تأثير شطب االستثمار و خسائر العملة األجنبية و برنامج الخدمة 
اإلختياري ، بقي هامش صافي أرباح المجموعة 23 ٪.

كجزء من استراتيجية تحسين التكلفة، بدأت المجموعة تنفيذ المرحلة الرابعه من برنامج إنهاء الخدمة االختياري الذي يغطي 266 موظف من الشركة األم. وتقدر التكلفة اإلجمالية للبرنامج بنحو 12٫6 
مليون ريال عماني، والتي تم تضمينها في حسابات عام 2015م  بما يتماشى مع المعايير الدولية للتقارير المالية. و سيتم تنفيذ البرنامج على 7 مراحل تبدأ من الربع االول لعام 2016م.

العائد للسهم الواحد لمجموعة عمانتل وتوزيعات األرباح:

ادت الضغوط التشغيلية خالل العام إلى انخفاض كبير في صافي األرباح، حيث انخفضت ربحية اسهم عمانتل من 0٫163 ريال عماني في2014م الى 0٫065 ريال عماني في عام 2015م. ومن الجدير بالذكر أن 
.VEoS وتكلفة برنامج إنهاء الخدمة االختياري (WTL( ربحية السهم لعام 2015م قد تأثرت بشدة بسبب شطب االستثمار في شركة وورلد كول

استمرت المجموعة في الحفاظ على توزيعات أرباح جيدة للمساهمين. وتماشيا مع األرباح المعلنة في السنوات السابقة، فقد تم تقدير االرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين بقيمة 86٫25 مليون 
ريال عماني لعام 2015، والتي تصل إلى 115 ٪ من رأس المال. كما في ال31 ديسمبر 2015م، وأغلق سعر سهم عمانتل أقل ب 8 ٪ عند 1٫6 ريال عماني، مقارنة ب 1٫7 ريال عماني كما في ال31 ديسمبر 2014م.

االشركة االعمانيیة لإلتصاالتت شش.مم.عع.عع  
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٬، وواالهھووااتفف االعمووميیة٬، ووخددماتت تلفززيیوونن االكيیبلل في )Long Distance International Services (LDI)االددووليیة ططوويیلة االمددىى (
فيیما تقددمم شرركة عمانن للبيیاناتت االررقميیة في االسلططنة خددماتت مررااكزز االبيیاناتت ووخددماتت ااالستضافة وواالخددماتت االسحابيیة وواالحمايیة منن  .باكستانن
   االكووااررثث.

	  

مليیوونن لایر  لسنة  514,3حققتت االمجمووعة عائددااتت قددررهھھھا 
مليیوونن  481.2فيیة قددررهھھھا صااايیررااددااتت مم مقاررنة 2015

مم. حيیثث كانتت مساهھھھمة االشرركهھ ااالمم 2014لایر  خاللل عامم 
% منن ااجمالي اايیررااددااتت االمجمووعهھ.98بنسبة   

 
 خاللل ٪6.9 بنسبة اااليیررااددااتت ااإلجماليیة ذذلكك مع نمووتززاامنن 

 إإيیررااددااتت االمجمووعة نموو في ٪4مقاررنة بب  مم2015،٬عامم 
االسببب  عمانتللل االعمليیاتت االمحليیةمم. ووتعدد 2014 في االعامم

 .٪7.3 نموواا بلغ  االررئيیسي لنموو االعائددااتت٬، وواالتي سجلتت

	  

	  

االرربحيیة:  

 مم إإلى 2014مليیوونن لایر عماني في عامم   243.2ااررتفعتت أأررباحح االمجمووعهھ قبلل ااحتسابب االفائددةة وواالضرريیبة ووااإلهھھھالكك ووااإلططفاء منن 
٪ 50.5نخفضض هھھھامشش ااألررباحح قبلل ااحتسابب االفائددةة وواالضرريیبة ووااإلهھھھالكك ووااإلططفاء منن مم. وومع ذذلكك٬، اا2015مليیوونن لایر عماني في عامم 248.9
مم.2015٪ في عامم 48.4إإلى  2014في االعامم   

	  
	  

	  

مليیونن  122.4مقاررنة بأررباحح صافيیة قدررها  مم2015دديیسمبر  31مليیونن رريیالل  للفترةة االمنتهيیة في 48.5  	حققت االمجموعة أأررباحًا صافيیة قدررها 
 بررنامج مكافأةة  وو WTL في ااالستثمارر نخفاضض قيیمةنتيیجة ال االرربح صافي تأثرر ووقدد%. 60.4مم ووبنسبة اانخفاضض قدررها 2014رريیالل  خاللل عامم 
تمم ااحتسابب  ووقدد نن االبررنامجيینن.مليیوونن لایر عماني قبلل تاثيیرر هھھھذذيی 115 بلغ صافي االرربحيیهھ للمجمووعةحيیثث ).  VEOS( ختيیاررييااإل  	نهھايیة االخددمة
  .)ااألقليیة ووحصة االضرريیبة بعدد تعدديیلل( ااإلجمالي على االمستووىى مليیوونن لایر عماني 55.1بب  ووووررلدد كوولل على ااالستثمارر في  قيیمة ااإلضرراارر

	  
. وومع مم2015٪ في عامم   	9.4مم٬، إإلى2014٪ كما هھھھوو مسجلل في عامم 25.4نتيیجة لذذلكك  اانخفضض صافي هھھھامشش االرربح للمجمووعة أأيیضا منن وو 

٬، بقي هھھھامشش صافي أأررباحح االمجمووعة  ختيیاررييإلاا مكافأةة نهھايیة االخددمة وو بررنامج  وو خسائرر االعملهھ ااالجنبيیهھااستبعادد تأثيیرر اانخفاضض ااالستثمارر
23.٪  

 266 غططياالذذيي يی  لختيیارريياا االخددمةمكافأةة نهھايیة  بررنامج االرراابعهھ منن تنفيیذذ االمررحلة االمجمووعة ٬، بددأأتتتحسيینن االتكلفة ااستررااتيیجيیة كجززء منن
بما يیتماشى  مم 2015 عاممحساباتت  في وواالتي تمم تقدديیمهھا ٬،مليیوونن لایر عماني 12.6 ااإلجماليیة للبررنامج االتكلفة ووتقددرر. االشرركة ااألمم منن مووظظفف
.مم2016االرربع ااالوولل لعامم  تبددأأ منن مررااحلل 7سيیتمم تنفيیذذ االبررنامج على  وو .االماليیة االددووليیة للتقارريیرر االمعايیيیرر مع  
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٬، وواالهھووااتفف االعمووميیة٬، ووخددماتت تلفززيیوونن االكيیبلل في )Long Distance International Services (LDI)االددووليیة ططوويیلة االمددىى (
فيیما تقددمم شرركة عمانن للبيیاناتت االررقميیة في االسلططنة خددماتت مررااكزز االبيیاناتت ووخددماتت ااالستضافة وواالخددماتت االسحابيیة وواالحمايیة منن  .باكستانن
   االكووااررثث.

	  

مليیوونن لایر  لسنة  514,3حققتت االمجمووعة عائددااتت قددررهھھھا 
مليیوونن  481.2فيیة قددررهھھھا صااايیررااددااتت مم مقاررنة 2015

مم. حيیثث كانتت مساهھھھمة االشرركهھ ااالمم 2014لایر  خاللل عامم 
% منن ااجمالي اايیررااددااتت االمجمووعهھ.98بنسبة   

 
 خاللل ٪6.9 بنسبة اااليیررااددااتت ااإلجماليیة ذذلكك مع نمووتززاامنن 

 إإيیررااددااتت االمجمووعة نموو في ٪4مقاررنة بب  مم2015،٬عامم 
االسببب  عمانتللل االعمليیاتت االمحليیةمم. ووتعدد 2014 في االعامم

 .٪7.3 نموواا بلغ  االررئيیسي لنموو االعائددااتت٬، وواالتي سجلتت

	  

	  

االرربحيیة:  

 مم إإلى 2014مليیوونن لایر عماني في عامم   243.2ااررتفعتت أأررباحح االمجمووعهھ قبلل ااحتسابب االفائددةة وواالضرريیبة ووااإلهھھھالكك ووااإلططفاء منن 
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.مم2016االرربع ااالوولل لعامم  تبددأأ منن مررااحلل 7سيیتمم تنفيیذذ االبررنامج على  وو .االماليیة االددووليیة للتقارريیرر االمعايیيیرر مع  
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جموعة عمانتل ووتوززيیعاتت ااألررباحح:االعائد للسهم االوااحد لم 	  

 لایر عماني 0.163 منن عمانتلل رربحيیة ااسهھمم اانخفضتت٬، حيیثث االرربحيیة االصافيیة في لتخفيیضض شامللخاللل االعامم  االتشغيیليیة ااددتت االضغووطط
 ضعفف بسببب بشددةة تأثررتت قدد مم2015لعامم  رربحيیة االسهھمم أأنن وومنن االجدديیرر بالذذكرر مم.2015عامم  في عمانيلایر  0.065مم االى 2014في
	ستثماررفي ااال  WTL بررنامج مكافأةة نهھايیة االخددمهھ تكلفةوو VEoS. 	  

 

 االسنووااتت في االمعلنة ااألررباحح ووتماشيیا مع. مجززيیة أأررباحح تووززيیع سيیاسةب االمساهھھھميینن جيیددهه مع االحفاظظ على عالقة ووااستمررتت االمجمووعة في
منن  ٪115 وواالتي تصلل إإلى 2015،٬لعامم   عمانيلایرمليیوونن  86.25 ااالررباحح االتي سيیتمم تووززيیعهھا على االمساهھھھميینن بقيیمة تمم تقدديیررفقدد  ٬،االسابقة

 كما في لایر عماني 1.7 مقاررنة بب لایر عماني٬، 1.6 عندد ٪8 أأقلل بب عمانتلل سعرر سهھمم ووأأغلقق ٬،مم2015دديیسمبرر  31االل كما في. ررأأسس االمالل
.مم2014دديیسمبرر  31االل 	  

	   	  

	  

	  

نقديیة جيیدةة  االمحليیة عواائد هامن خاللل عمليیات عمانتل تنتج
تخصص لمقابلة متطلباتت ررأأسس االمالل االعامل ووااإلنفاقق 

االرأأسمالي.  

	  

 220.7ووقد ووصلت االتدفقاتت االنقديیة من ااألنشطة االتشغيیليیة إإلى 
  من ااإليیرااددااتت.  %43مليیونن رريیالل  وواالتي تمثل نسبة 

	  

	  

 

 

 

تحليیل االمركز االمالي للمجموعة: 	  
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تحليیل االمركز االمالي للمجموعة: 	  
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تحليیل االمركز االمالي للمجموعة: 	  

تولد عمانتل من خالل عملياتها المحلية عوائد نقدية جيدة 
تخصص لمقابلة متطلبات رأس المال العامل واإلنفاق 

الرأسمالي.

وقد وصلت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى 220٫7 
مليون ريال  والتي تمثل نسبة 43 ٪ من اإليرادات
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ااالستثماررااتت االرأأسماليیة االتي تلتزمم بها عمانتل لرفع كفاءةة ووتوسعة شبكاتها االثابتة عكس يیتنمو ااألصولل ااإلجماليیة للمجموعة بشكل مطردد 
% 62ةة ااإلتصاالتت وواالمراافق ما نسبته وواالمتنقلة، ووتشكل ااألصولل االثابتة ( وواالتي تشمل اايیضا ااألصولل غيیر االملموسة) ووبشكل أأساسي أأجهز

من ااألصولل ااإلجماليیة للمجموعة.  )2014 في االسنة االماليیة ٪59 اررنة ببقم(  
 

	  

	   	  

 

مليیونن  570.1الل من مليیونن رريی 505.4 مم حيیث ووصلت إإلى2014% عن عامم 11.4االحصة االمجمعة لمساهمي االشركة بنسبة  اانخفضتووقد 
مليیارر  1.27 من مسجلة اانخفاضض مليیارر رريیالل   1.17مم مبلغ 2015دديیسمبر  31مم،ووبلغت االقيیمة االسوقيیة للشركة بتارريیخ 2014رريیالل  خاللل عامم 

قط لألووررااقق % من االقيیمة االسوقيیة للشركاتت االمدررجة في سوقق مس7مم. وو تشكل االقيیمة االسوقيیة لعمانتل نسبة 2014رريیالل  في االفترةة االمماثلة من 
.االماليیة  

	  

	  
	  

	  

مم. وويیبلغ 2014% في نهايیة دديیسمبر عامم 32مم مقاررنة بمعدلل بلغ 2015% في نهايیة دديیسمبر 36بلغ معدلل دديیونن االمجموعة إإلى إإجمالي ااألصولل 
ضع االمالي للشركة . وواالذيي  يیعكس سالمة االو 0.86معدلل ااألصولل االمتدااوولة من ااإللتزااماتت االمتدااوولة للمجموعة   
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تحليل المركز المالي للمجموعة:

تنمو األصول اإلجمالية للمجموعة بشكل مطرد يعكس االستثمارات الرأسمالية التي تلتزم بها عمانتل لرفع كفاءة وتوسعة شبكاتها الثابتة والمتنقلة، وتشكل األصول الثابتة ) والتي تشمل ايضا 
األصول غير الملموسة( وبشكل أساسي أجهزة اإلتصاالت والمرافق ما نسبته 62 ٪ )مقارنة ب ٥٩ ٪ في السنة المالية 2014( من األصول اإلجمالية للمجموعة. 

وقد انخفضت الحصة المجمعة لمساهمي الشركة بنسبة 11٫4 ٪ عن عام 2014م حيث وصلت إلى 505٫4 مليون ريال من 570٫1 مليون ريال  خالل عام 2014م،وبلغت القيمة السوقية للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 
2015م مبلغ 1٫17 مليار ريال  مسجلة انخفاض  من 1٫27 مليار ريال  في الفترة المماثلة من 2014م. و تشكل القيمة السوقية لعمانتل نسبة 7 ٪ من القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق مسقط 

لألوراق المالية.
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ااالستثماررااتت االرأأسماليیة االتي تلتزمم بها عمانتل لرفع كفاءةة ووتوسعة شبكاتها االثابتة عكس يیتنمو ااألصولل ااإلجماليیة للمجموعة بشكل مطردد 
% 62ةة ااإلتصاالتت وواالمراافق ما نسبته وواالمتنقلة، ووتشكل ااألصولل االثابتة ( وواالتي تشمل اايیضا ااألصولل غيیر االملموسة) ووبشكل أأساسي أأجهز
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مليیونن  570.1الل من مليیونن رريی 505.4 مم حيیث ووصلت إإلى2014% عن عامم 11.4االحصة االمجمعة لمساهمي االشركة بنسبة  اانخفضتووقد 
مليیارر  1.27 من مسجلة اانخفاضض مليیارر رريیالل   1.17مم مبلغ 2015دديیسمبر  31مم،ووبلغت االقيیمة االسوقيیة للشركة بتارريیخ 2014رريیالل  خاللل عامم 
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مم. وويیبلغ 2014% في نهايیة دديیسمبر عامم 32مم مقاررنة بمعدلل بلغ 2015% في نهايیة دديیسمبر 36بلغ معدلل دديیونن االمجموعة إإلى إإجمالي ااألصولل 
ضع االمالي للشركة . وواالذيي  يیعكس سالمة االو 0.86معدلل ااألصولل االمتدااوولة من ااإللتزااماتت االمتدااوولة للمجموعة   

االشركة االعمانيیة لإلتصاالتت شش.مم.عع.عع  
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٬، وواالهھووااتفف االعمووميیة٬، ووخددماتت تلفززيیوونن االكيیبلل في )Long Distance International Services (LDI)االددووليیة ططوويیلة االمددىى (
فيیما تقددمم شرركة عمانن للبيیاناتت االررقميیة في االسلططنة خددماتت مررااكزز االبيیاناتت ووخددماتت ااالستضافة وواالخددماتت االسحابيیة وواالحمايیة منن  .باكستانن
   االكووااررثث.

	  

مليیوونن لایر  لسنة  514,3حققتت االمجمووعة عائددااتت قددررهھھھا 
مليیوونن  481.2فيیة قددررهھھھا صااايیررااددااتت مم مقاررنة 2015

مم. حيیثث كانتت مساهھھھمة االشرركهھ ااالمم 2014لایر  خاللل عامم 
% منن ااجمالي اايیررااددااتت االمجمووعهھ.98بنسبة   

 
 خاللل ٪6.9 بنسبة اااليیررااددااتت ااإلجماليیة ذذلكك مع نمووتززاامنن 

 إإيیررااددااتت االمجمووعة نموو في ٪4مقاررنة بب  مم2015،٬عامم 
االسببب  عمانتللل االعمليیاتت االمحليیةمم. ووتعدد 2014 في االعامم

 .٪7.3 نموواا بلغ  االررئيیسي لنموو االعائددااتت٬، وواالتي سجلتت

	  

	  

االرربحيیة:  

 مم إإلى 2014مليیوونن لایر عماني في عامم   243.2ااررتفعتت أأررباحح االمجمووعهھ قبلل ااحتسابب االفائددةة وواالضرريیبة ووااإلهھھھالكك ووااإلططفاء منن 
٪ 50.5نخفضض هھھھامشش ااألررباحح قبلل ااحتسابب االفائددةة وواالضرريیبة ووااإلهھھھالكك ووااإلططفاء منن مم. وومع ذذلكك٬، اا2015مليیوونن لایر عماني في عامم 248.9
مم.2015٪ في عامم 48.4إإلى  2014في االعامم   

	  
	  

	  

مليیونن  122.4مقاررنة بأررباحح صافيیة قدررها  مم2015دديیسمبر  31مليیونن رريیالل  للفترةة االمنتهيیة في 48.5  	حققت االمجموعة أأررباحًا صافيیة قدررها 
 بررنامج مكافأةة  وو WTL في ااالستثمارر نخفاضض قيیمةنتيیجة ال االرربح صافي تأثرر ووقدد%. 60.4مم ووبنسبة اانخفاضض قدررها 2014رريیالل  خاللل عامم 
تمم ااحتسابب  ووقدد نن االبررنامجيینن.مليیوونن لایر عماني قبلل تاثيیرر هھھھذذيی 115 بلغ صافي االرربحيیهھ للمجمووعةحيیثث ).  VEOS( ختيیاررييااإل  	نهھايیة االخددمة
  .)ااألقليیة ووحصة االضرريیبة بعدد تعدديیلل( ااإلجمالي على االمستووىى مليیوونن لایر عماني 55.1بب  ووووررلدد كوولل على ااالستثمارر في  قيیمة ااإلضرراارر

	  
. وومع مم2015٪ في عامم   	9.4مم٬، إإلى2014٪ كما هھھھوو مسجلل في عامم 25.4نتيیجة لذذلكك  اانخفضض صافي هھھھامشش االرربح للمجمووعة أأيیضا منن وو 

٬، بقي هھھھامشش صافي أأررباحح االمجمووعة  ختيیاررييإلاا مكافأةة نهھايیة االخددمة وو بررنامج  وو خسائرر االعملهھ ااالجنبيیهھااستبعادد تأثيیرر اانخفاضض ااالستثمارر
23.٪  

 266 غططياالذذيي يی  لختيیارريياا االخددمةمكافأةة نهھايیة  بررنامج االرراابعهھ منن تنفيیذذ االمررحلة االمجمووعة ٬، بددأأتتتحسيینن االتكلفة ااستررااتيیجيیة كجززء منن
بما يیتماشى  مم 2015 عاممحساباتت  في وواالتي تمم تقدديیمهھا ٬،مليیوونن لایر عماني 12.6 ااإلجماليیة للبررنامج االتكلفة ووتقددرر. االشرركة ااألمم منن مووظظفف
.مم2016االرربع ااالوولل لعامم  تبددأأ منن مررااحلل 7سيیتمم تنفيیذذ االبررنامج على  وو .االماليیة االددووليیة للتقارريیرر االمعايیيیرر مع  
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أداء الشركة األم

وعلى الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة التي تم التطرق اليها في وقت سابق، أظهرت الشركة األم عمانتل اداء ايجابي خالل العام و الذي كان واضحًا من خالل نمو عدد المشتركين واإليرادات. وقد 
سجلت إيرادات الشركة األم )عمانتل( نموا قدره  ٧٫٣ ٪ )34٫5 مليون ريال عماني( خالل عام 2015م، مقارنة  بعائدات عام 2014م. وحققت عمانتل عائدات بقيمة 503٫7 مليون ريال عماني في عام 2015، 

مقارنة ب 469٫2 مليون ريال عماني في عام 2014م.

ويعزى نمو اإليرادات المحلية للشركة األم باالساس  إلى النمو في خدمات الهاتف النقال، البيانات وخدمات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة.

    السنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر )العمليات المحليه(

٢0١٢٢0١٣٢0١4٢0١5االرقام بالمليون ريال

 2٥٫٩  2٧٫٥  ٣0٫0  ٣2٫2 خدمات االتصاالت الثابتة 

 ٩1٫٣  ٨0٫٧  ٦٨٫2  ٥٨٫٧ اإلنترنت وخدمات البيانات

 300.7  281.2  275.8  270.0 خدمات االتصاالت المتنقلة

اعمال الجملة ) االيرادات من المشغلين االخرين + ايرادات الربط البياني + 
 85.8  79.7  74.6  70.5 شركات اعادة البيع (

 503.7  469.1  448.6  431.4 اجمالي إيرادات الخدمات

7.4 ٪4.6 ٪4.0 ٪ نسبة النمو٪

ويعود نمو إجمالي اإليرادات في السنوات األخيرة إلى نمو إيرادات النطاق العريض الناتج عن النمو في قطاع أعمال النطاق العريض للهواتف المتنقله والثابته. وواصلت إيرادات خدمات الهاتف 
الثابت االنخفاض ، ويرجع ذلك أساسا الستبدال الخدمه بخدمة  البيانات والهواتف المحموله. و سجلت إيرادات التجزئة للهواتف الثابته والمتنقله  نموا بنسبة 8٫3 ٪ و ٦٫٩ ٪ على التوالي. ويرجع 

ذلك أساسا إلى النمو من خالل إيرادات النطاق العريض، والتي شهدت زيادة إجمالية قدرها حوالي 21٫7 ٪ )الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض مجتمعة(.

كما سجلت مساهمة إيرادات البيانات ذات النطاق العريض من عائدات التجزئة ما نسبته ٣٨ ٪ من االتصاالت الثابتة و  ٣٦ ٪ من االتصاالت المتنقلة في عام 2015م، مقارنة مع 33 ٪ و 31 ٪ على 
التوالي في عام 2014م.

االشركة االعمانيیة لإلتصاالتت شش.مم.عع.عع  
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ااالستثماررااتت االرأأسماليیة االتي تلتزمم بها عمانتل لرفع كفاءةة ووتوسعة شبكاتها االثابتة عكس يیتنمو ااألصولل ااإلجماليیة للمجموعة بشكل مطردد 
% 62ةة ااإلتصاالتت وواالمراافق ما نسبته وواالمتنقلة، ووتشكل ااألصولل االثابتة ( وواالتي تشمل اايیضا ااألصولل غيیر االملموسة) ووبشكل أأساسي أأجهز

من ااألصولل ااإلجماليیة للمجموعة.  )2014 في االسنة االماليیة ٪59 اررنة ببقم(  
 

	  

	   	  

 

مليیونن  570.1الل من مليیونن رريی 505.4 مم حيیث ووصلت إإلى2014% عن عامم 11.4االحصة االمجمعة لمساهمي االشركة بنسبة  اانخفضتووقد 
مليیارر  1.27 من مسجلة اانخفاضض مليیارر رريیالل   1.17مم مبلغ 2015دديیسمبر  31مم،ووبلغت االقيیمة االسوقيیة للشركة بتارريیخ 2014رريیالل  خاللل عامم 

قط لألووررااقق % من االقيیمة االسوقيیة للشركاتت االمدررجة في سوقق مس7مم. وو تشكل االقيیمة االسوقيیة لعمانتل نسبة 2014رريیالل  في االفترةة االمماثلة من 
.االماليیة  

	  

	  
	  

	  

مم. وويیبلغ 2014% في نهايیة دديیسمبر عامم 32مم مقاررنة بمعدلل بلغ 2015% في نهايیة دديیسمبر 36بلغ معدلل دديیونن االمجموعة إإلى إإجمالي ااألصولل 
ضع االمالي للشركة . وواالذيي  يیعكس سالمة االو 0.86معدلل ااألصولل االمتدااوولة من ااإللتزااماتت االمتدااوولة للمجموعة   
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قط لألووررااقق % من االقيیمة االسوقيیة للشركاتت االمدررجة في سوقق مس7مم. وو تشكل االقيیمة االسوقيیة لعمانتل نسبة 2014رريیالل  في االفترةة االمماثلة من 
.االماليیة  

	  

	  
	  

	  

مم. وويیبلغ 2014% في نهايیة دديیسمبر عامم 32مم مقاررنة بمعدلل بلغ 2015% في نهايیة دديیسمبر 36بلغ معدلل دديیونن االمجموعة إإلى إإجمالي ااألصولل 
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االشرركة ااألمم أأددااء 	  

	  

االذذيي وو   	االعاممخاللل  اايیجابي ااددااء عمانتلل االشرركة ااألمم أأظظهھررتت ٬،في ووقتت سابقق تمم االتططررقق االيیهھااالتي  االصعبة االبيیئة االتشغيیليیة ووعلى االررغمم منن
عامم  خاللل) مليیوونن لایر عماني 34.5( ٪7.3قددررهه  نموواا عمانتلل سجلتت إإيیررااددااتت االشرركة ااألمم ووقدد ااإليیررااددااتت.االعمالء وو منن خاللل نموو ظظهھرر

مليیوونن  469.2 مقاررنة بب 2015،٬عامم  مليیوونن لایر عماني في 503.7 عائددااتت بقيیمة عمانتلل حققتتمم. وو2014بعائددااتت عامم  مقاررنة  ٬،مم2015
.مم2014في عامم  لایر عماني  

 ذذااتت االنططاقق االعرريیضض ااإلنتررنتت شرراائحوو لبيیاناتتخددماتت االهھاتفف االنقالل٬، اا في االنموو منن باالساسس  للشرركة ااألمم ااإليیررااددااتت االمحليیة نموو وويیعززىى
.للهھووااتفف االثابتهھ وواالمتنقلهھ  

	  

	)االمحليیهھ عمليیاتت(اال دديیسمبرر 31االمنتهھيیة في  االسنة االماليیة   	  	   	  	   	  	   	  	  

������� �������� ����	   2012	   2013	   2014	   2015	  

	خددماتت ااالتصاالتت االثابتة    	  32.2	  	   	  30.0	  	   	  27.5	  	   	  25.9	  	  

	 ااإلنتررنتت ووخددماتت االبيیاناتت  58.7	  	   	  68.2	  	   	  80.7	  	   	  91.3	  	  

	 خددماتت ااالتصاالتت االمتنقلة  270.0	  	   	  275.8	  	   	  281.2	  	   	  300.7	  	  

( اااليیررااددااتت منن االمشغليینن ااالخرريینن + اايیررااددااتت االرربطط االبيیاني + بيیع  ااعمالل االجملة
	 االسلع + شرركاتت ااعاددةة االبيیع )  70.5	  	   	  74.6	  	   	  79.7	  	   	  85.8	  	  

	إإيیررااددااتت االخددماتت  	ااجمالي   	  431.4	  	   	  448.6	  	   	  469.1	  	   	  503.7	  	  

���� �����	   	  	   4.0%	   4.6%	   7.4%	  

	  

 قططاعع أأعماللفي  االنموو االناتج عنن االنططاقق االعرريیضض إإيیررااددااتت هھھھوو ززيیاددةة االسنووااتت ااألخيیررةة في إإجمالي ااإليیررااددااتت نموو ووررااء منن االدداافعوويیعتبرر 
 ستبدداالل االخددمهھ بخددمة ال وويیررجع ذذلكك أأساسا ٬، ضضنخفاااالتستمرر خددمة مكالماتت االخطط االثابتت في  وو .للهھووااتفف االمتنقلهھ وواالثابتهھ االنططاقق االعرريیضض

 يیررجع ذذلكك أأساساوو. على االتوواالي ٪6.9وو  ٪8.3 نموواا بنسبة للهھووااتفف االثابتهھ وواالمتنقلهھ  االتجززئة إإيیررااددااتت سجلتتوو . وواالهھووااتفف االمحموولهھ االبيیاناتت
 االمتنقلة ذذااتت االنططاقق االعرريیضضوو االثابتة( ٪21.7 حوواالي ززيیاددةة إإجماليیة قددررهھھھا وواالتي شهھددتت ٬،االنططاقق االعرريیضض إإيیررااددااتت االنموو منن خاللل إإلى

).مجتمعة  

منن االهھووااتفف ٪ 36 وو ثابتت ٬،٪ منن االخطط اال38 ما نسبتهھ بالتجززئة منن عائددااتت االبيیاناتت ذذااتت االنططاقق االعرريیضض إإيیررااددااتت مساهھھھمةكما سجلتت 
مم.2014في عامم  على االتوواالي ٪31وو  ٪33 مقاررنة مع ٬،مم2015عامم  االمتنقلهھ في 	  
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تحليل اإليرادات وعدد المشتركين : 
خدمات الهاتف الثابت:

تشمل خدمات اإلتصاالت الثابتة المكالمات الصوتية المحلية والدولية )المفوترة والمدفوعة مسبقا(، والبطاقات مسبقة الدفع )جبرين( والهواتف العمومية )الملتقى(. وقد نما متوسط قاعدة 
مشتركي خدمات اإلتصاالت الثابتة بنسبة 7٪ عن عام 2014م، وبزيادة سنويه تقدر ب 26 الف مشترك خالل العام 2015م. وقد سجلت اعلى نسبة في خدمات النطاق العريض الثابت. ويتضمن عدد 

مشتركي اإلنترنت،  النطاق العريض واالنترنت المؤجرة واإلتصال الهاتفي. حيث نما عدد المشتركين بنسبة 31 ٪ ،ويعود ذلك إلى نمو مشتركي خدمة النطاق العريض الثابت  بزيادة قدرها 40٫6 أالف 
مشترك خالل عام 2015م مقارنة بزيادة قدرها 28 ألف مشترك للعام السابق2014م.
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	:تحليیل ااإليیرااددااتت ووعددد االمشتركيین    	  

خدماتت االهاتف االثابت:  
	  

ااإلتصاالتت االثابتة االمكالماتت االصوتيیة االمحليیة وواالدووليیة (االمفوترةة وواالمدفوعة مسبقا)، وواالبطاقاتت مسبقة االدفع (جبريین) وواالهوااتف  خدماتت تشمل
االف  26ووبزيیاددةة سنويیه تقدرر بب  مم،2014عن عامم  %7قاعدةة مشتركي خدماتت ااإلتصاالتت االثابتة بنسبة  طا متوساالعموميیة (االملتقى). ووقد نم

االنطاقق االعريیض  ، عددد مشتركي ااإلنترنت يیتضمنخدماتت االنطاقق االعريیض االثابت. ووااعلى نسبة في  سجلتووقد  مم.2015مشتركك خاللل االعامم 
وويیعودد ذذلك إإلى مشتركي خدمة االنطاقق االعريیض االثابت أأيي ، %31بنسبة  لمشتركيینى عددد ااحيیث نم .ووااالنترنت االتخصصي ووااإلتصالل االهاتفي

مم.2014للعامم االسابق أألف مشتركك 28 قدررهامم مقاررنة بزيیاددةة 2015فف مشتركك خاللل عامم أأال 40.6 بزيیاددةة قدررها 	  
	  

	   	  

	  

ااتت االمحققة من كافة مستخدمي االهاتف االثابت، بما ووقد تّم ااحتسابب متوسط ااإليیرااددااتت لكل مستخدمم لخدماتت ااإلتصاالتت االثابتة على أأساسس ااإليیراادد
حيیث اانخفض مم. 2015لعامم في ذذلك االهوااتف االعموميیة. ووقد تم تسجيیل اانخفاضض في متوسط ااإليیرااددااتت لكل مستخدمم لخدماتت ااإلتصاالتت االثابتة 

. مم2015رريیاًال شهريیًا في عامم  7.5 مم إإلى2014رريیاًال شهريیًا في عامم  8.5% من 11االثابتة بنسبة  إإيیرااددااتت االخدماتت االصوتيیةمتوسط   

	  
	  

	   	  

 

"، وواالنطاقق االعريیض، ووخطوطط ااإلنترنت االمؤجرةة) Dial upبالمرااقمة " ااالتصاللشهدتت ااإليیرااددااتت ااإلجماليیة لخدماتت ااإلنترنت (بشكل عامم 
مستخدمم ضمن هذاا االقطاعع إإال أأنن متوسط ااإليیرااددااتت لكل  .مدعومة بنمو خدماتت االنطاقق االعريیضمم 2015% خاللل عامم 20نمواًا جيیداًا بنسبة 

أألف  164.6% لتصل إإلى 32.6. ووبلغت نسبة نمو عددد مشتركي خدماتت االنطاقق االعريیض عن طريیق االهاتف االثابت  %7.8بنسبة  اانخفضت
تم ااحتسابب متوسط ااإليیرااددااتت لكل مستخدمم لخدماتت ااإلنترنت  ، وومم2014أألف مشتركك خاللل عامم  124.1 مم مقاررنة بـ 2015مشتركك خاللل عامم 

   ااإلنترنت.ى أأساسس ااإليیرااددااتت االمحققة من جميیع خدماتت عل
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أألف  164.6% لتصل إإلى 32.6. ووبلغت نسبة نمو عددد مشتركي خدماتت االنطاقق االعريیض عن طريیق االهاتف االثابت  %7.8بنسبة  اانخفضت
تم ااحتسابب متوسط ااإليیرااددااتت لكل مستخدمم لخدماتت ااإلنترنت  ، وومم2014أألف مشتركك خاللل عامم  124.1 مم مقاررنة بـ 2015مشتركك خاللل عامم 

   ااإلنترنت.ى أأساسس ااإليیرااددااتت االمحققة من جميیع خدماتت عل

وقد تّم احتساب متوسط اإليرادات لكل مستخدم لخدمات اإلتصاالت الثابتة على أساس اإليرادات المحققة من كافة مستخدمي الهاتف الثابت، بما في ذلك الهواتف العمومية. وقد تم تسجيل 
انخفاض في متوسط اإليرادات لكل مستخدم لخدمات اإلتصاالت الثابتة لعام 2015م. حيث انخفض متوسط إيرادات الخدمات الصوتية الثابتة بنسبة 11 ٪  من 8٫5 ريااًل شهريًا في عام 2014م إلى 7٫5 ريااًل 

شهريًا في عام 2015م. 
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خدماتت ااإلتصاالتت االمتنقلة:  

تشتمل خدماتت ااالتصاالتت االمتنقلة على خدماتت االدفع ااآلجل، وواالخدماتت االمدفوعة مسبقًا، ووخدماتت االقيیمة االمضافة ااألخرىى. ووقد شهد االعامم 
(شامل مشتركي شركاتت إإعاددةة بيیع خدماتت ااالتصاالتت  لمجموعة عمانتل مم نمواًا مطردداًا في قاعدةة مشتركي خدماتت ااإلتصاالتت االمتنقلة2015
مم .2014مليیونن مشتركك  في عامم  3.65مليیونن مشتركك مقاررنة بب  3.93قد ووصل إإجمالي عددد االمشتركيین إإلى ، ف)االمتنقلة  

 
من حيیث تشبع االسوقق ووااستمراارر االمنافسه االتي تستهدفف االعمالء وواالتركيیبة االسكانيیة   وططاالضغ بسبب ، فقد تاثر  عددد االمشتركيین ااما فيیما يیخص 

).شركاتت إإعاددةة بيیع خدماتت ااالتصاالتت االمتنقلة أأيي( االعمالء ااصحابب  االدخل االمنخفض دففاالتي تسته تلك االشركاتت لصالح االمتغيیرةة  

	  

	  
 شكلت خدماتت ااالتصاالتت االمتنقلة االمحركك االرئيیسي لنمو إإيیرااددااتت  

.ااألعواامم االماضيیة  خالللمجموعة عمانتل   
 

عمانتل  ووقد مثلت إإيیرااددااتت ااالتصاالتت االمتنقلة بالتجزئة لمجموعة
 نموووونظظرراا لل .مم2015عامم  اااليیرااددااتت االمحليیةجمالي % من إإ 59.7
ااررتفع متوسط   االسنووااتت االسابقة مع مقاررنة ااإليیررااددااتت في نسبيیا االعالي

 منناااليیرااددااتت من خدمة االدفع ااالجل وو االمدفوعة مسبقا لكل مشتركك 
٬، مم2015في عامم لایر عماني  8.6 االى مم2014 في لایر عماني 8.3

.لایر عماني ٪3.5 بنموو نسبتهھ 	  
	  

	  

 

:االمصرووفاتت االتشغيیليیة  

عامم بمليیونن رريیالل مقاررنة  38.9مشكلة إإررتفاعا بـ  مم،2015مليیونن رريیالل  بنهايیة دديیسمبر  368.2 عمانتللمصارريیف االتشغيیليیة بلغ إإجمالي اال
مقاررنة مع  مم2015% في عامم 73.1 حيیث بلغد إإجمالي االمصارريیف االتشغيیليیة إإلى االعائ ااررتفع،  اتتكنسبة من إإجمالي عائد االخدموومم. 2014

مم. 2014% في عامم 70.2  
	  

 للشرركاتت االمحليیهھ صررووفاتت االتشغيیليیةمتحليیلل اال
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	:تحليیل ااإليیرااددااتت ووعددد االمشتركيین    	  

خدماتت االهاتف االثابت:  
	  

ااإلتصاالتت االثابتة االمكالماتت االصوتيیة االمحليیة وواالدووليیة (االمفوترةة وواالمدفوعة مسبقا)، وواالبطاقاتت مسبقة االدفع (جبريین) وواالهوااتف  خدماتت تشمل
االف  26ووبزيیاددةة سنويیه تقدرر بب  مم،2014عن عامم  %7قاعدةة مشتركي خدماتت ااإلتصاالتت االثابتة بنسبة  طا متوساالعموميیة (االملتقى). ووقد نم

االنطاقق االعريیض  ، عددد مشتركي ااإلنترنت يیتضمنخدماتت االنطاقق االعريیض االثابت. ووااعلى نسبة في  سجلتووقد  مم.2015مشتركك خاللل االعامم 
وويیعودد ذذلك إإلى مشتركي خدمة االنطاقق االعريیض االثابت أأيي ، %31بنسبة  لمشتركيینى عددد ااحيیث نم .ووااالنترنت االتخصصي ووااإلتصالل االهاتفي

مم.2014للعامم االسابق أألف مشتركك 28 قدررهامم مقاررنة بزيیاددةة 2015فف مشتركك خاللل عامم أأال 40.6 بزيیاددةة قدررها 	  
	  

	   	  

	  

ااتت االمحققة من كافة مستخدمي االهاتف االثابت، بما ووقد تّم ااحتسابب متوسط ااإليیرااددااتت لكل مستخدمم لخدماتت ااإلتصاالتت االثابتة على أأساسس ااإليیراادد
حيیث اانخفض مم. 2015لعامم في ذذلك االهوااتف االعموميیة. ووقد تم تسجيیل اانخفاضض في متوسط ااإليیرااددااتت لكل مستخدمم لخدماتت ااإلتصاالتت االثابتة 

. مم2015رريیاًال شهريیًا في عامم  7.5 مم إإلى2014رريیاًال شهريیًا في عامم  8.5% من 11االثابتة بنسبة  إإيیرااددااتت االخدماتت االصوتيیةمتوسط   

	  
	  

	   	  

 

"، وواالنطاقق االعريیض، ووخطوطط ااإلنترنت االمؤجرةة) Dial upبالمرااقمة " ااالتصاللشهدتت ااإليیرااددااتت ااإلجماليیة لخدماتت ااإلنترنت (بشكل عامم 
مستخدمم ضمن هذاا االقطاعع إإال أأنن متوسط ااإليیرااددااتت لكل  .مدعومة بنمو خدماتت االنطاقق االعريیضمم 2015% خاللل عامم 20نمواًا جيیداًا بنسبة 

أألف  164.6% لتصل إإلى 32.6. ووبلغت نسبة نمو عددد مشتركي خدماتت االنطاقق االعريیض عن طريیق االهاتف االثابت  %7.8بنسبة  اانخفضت
تم ااحتسابب متوسط ااإليیرااددااتت لكل مستخدمم لخدماتت ااإلنترنت  ، وومم2014أألف مشتركك خاللل عامم  124.1 مم مقاررنة بـ 2015مشتركك خاللل عامم 

   ااإلنترنت.ى أأساسس ااإليیرااددااتت االمحققة من جميیع خدماتت عل
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خدماتت االهاتف االثابت:  
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أألف  164.6% لتصل إإلى 32.6. ووبلغت نسبة نمو عددد مشتركي خدماتت االنطاقق االعريیض عن طريیق االهاتف االثابت  %7.8بنسبة  اانخفضت
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خدماتت ااإلتصاالتت االمتنقلة:  

تشتمل خدماتت ااالتصاالتت االمتنقلة على خدماتت االدفع ااآلجل، وواالخدماتت االمدفوعة مسبقًا، ووخدماتت االقيیمة االمضافة ااألخرىى. ووقد شهد االعامم 
(شامل مشتركي شركاتت إإعاددةة بيیع خدماتت ااالتصاالتت  لمجموعة عمانتل مم نمواًا مطردداًا في قاعدةة مشتركي خدماتت ااإلتصاالتت االمتنقلة2015
مم .2014مليیونن مشتركك  في عامم  3.65مليیونن مشتركك مقاررنة بب  3.93قد ووصل إإجمالي عددد االمشتركيین إإلى ، ف)االمتنقلة  

 
من حيیث تشبع االسوقق ووااستمراارر االمنافسه االتي تستهدفف االعمالء وواالتركيیبة االسكانيیة   وططاالضغ بسبب ، فقد تاثر  عددد االمشتركيین ااما فيیما يیخص 

).شركاتت إإعاددةة بيیع خدماتت ااالتصاالتت االمتنقلة أأيي( االعمالء ااصحابب  االدخل االمنخفض دففاالتي تسته تلك االشركاتت لصالح االمتغيیرةة  

	  

	  
 شكلت خدماتت ااالتصاالتت االمتنقلة االمحركك االرئيیسي لنمو إإيیرااددااتت  

.ااألعواامم االماضيیة  خالللمجموعة عمانتل   
 

عمانتل  ووقد مثلت إإيیرااددااتت ااالتصاالتت االمتنقلة بالتجزئة لمجموعة
 نموووونظظرراا لل .مم2015عامم  اااليیرااددااتت االمحليیةجمالي % من إإ 59.7
ااررتفع متوسط   االسنووااتت االسابقة مع مقاررنة ااإليیررااددااتت في نسبيیا االعالي

 منناااليیرااددااتت من خدمة االدفع ااالجل وو االمدفوعة مسبقا لكل مشتركك 
٬، مم2015في عامم لایر عماني  8.6 االى مم2014 في لایر عماني 8.3

.لایر عماني ٪3.5 بنموو نسبتهھ 	  
	  

	  

 

:االمصرووفاتت االتشغيیليیة  

عامم بمليیونن رريیالل مقاررنة  38.9مشكلة إإررتفاعا بـ  مم،2015مليیونن رريیالل  بنهايیة دديیسمبر  368.2 عمانتللمصارريیف االتشغيیليیة بلغ إإجمالي اال
مقاررنة مع  مم2015% في عامم 73.1 حيیث بلغد إإجمالي االمصارريیف االتشغيیليیة إإلى االعائ ااررتفع،  اتتكنسبة من إإجمالي عائد االخدموومم. 2014

مم. 2014% في عامم 70.2  
	  

 للشرركاتت االمحليیهھ صررووفاتت االتشغيیليیةمتحليیلل اال
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بشكل عام شهدت اإليرادات اإلجمالية لخدمات اإلنترنت )االتصال بالمراقمة “Dial up”، والنطاق العريض، وخطوط اإلنترنت المؤجرة( نموًا جيدًا بنسبة 20 ٪ خالل عام 2015م مدعومة بنمو خدمات النطاق 
العريض. إال أن متوسط اإليرادات لكل مستخدم ضمن هذا القطاع انخفضت بنسبة 7٫8 ٪.  وبلغت نسبة نمو عدد مشتركي خدمات النطاق العريض عن طريق الهاتف الثابت  32٫6 ٪  لتصل إلى 164٫6 ألف 

مشترك خالل عام 2015م مقارنة بـ  124٫1 ألف مشترك خالل عام 2014م، و تم احتساب متوسط اإليرادات لكل مستخدم لخدمات اإلنترنت على أساس اإليرادات المحققة من جميع خدمات اإلنترنت.  

خدمات اإلتصاالت المتنقلة:

تشتمل خدمات االتصاالت المتنقلة على خدمات الدفع اآلجل، والخدمات المدفوعة مسبقًا، وخدمات القيمة المضافة األخرى. وقد شهد العام 2015م نموًا مطردًا في قاعدة مشتركي خدمات اإلتصاالت 
المتنقلة لمجموعة عمانتل )شامل مشتركي شركات إعادة بيع خدمات االتصاالت المتنقلة(، فقد وصل إجمالي عدد المشتركين إلى 3٫93 مليون مشترك مقارنة ب 3٫65 مليون مشترك  في عام 2014م .

اما فيما يخص  عدد المشتركين ، فقد تاثر بسبب  الضغوط من حيث تشبع السوق واستمرار المنافسه والتركيبة السكانية  المتغيرة لصالح تلك الشركات التي تستهدف العمالء اصحاب  الدخل المنخفض 
)أي شركات إعادة بيع خدمات االتصاالت المتنقلة(.

شكلت خدمات االتصاالت المتنقلة المحرك الرئيسي لنمو إيرادات  مجموعة عمانتل خالل األعوام الماضية .

وقد مثلت إيرادات االتصاالت المتنقلة بالتجزئة لمجموعة عمانتل 59٫7 ٪ من إجمالي االيرادات المحلية عام 2015م. ونظرا للنمو 
العالي نسبيا في اإليرادات مقارنة مع السنوات السابقة  ارتفع متوسط االيرادات من خدمة الدفع االجل و المدفوعة مسبقا 

لكل مشترك من 8٫3 ريال عماني في 2014م الى 8٫6 ريال عماني في عام 2015م، بنمو نسبته ٪3٫5 ريال عماني.
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المصروفات التشغيلية:

بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لعمانتل 368٫2 مليون ريال  بنهاية ديسمبر 2015م، مشكلة إرتفاعا بـ 38٫9 مليون ريال مقارنة بعام 2014م. وكنسبة من إجمالي عائد الخدمات ، ارتفع إجمالي 
المصاريف التشغيلية إلى العائد حيث بلغ 73٫1 ٪ في عام 2015م مقارنة مع 70٫2 ٪ في عام 2014م.  

تحليل المصروفات التشغيلية للشركات المحلية

وتعزى الزياده في النفقات التشغيلية أساسا إلى الزيادة في تكاليف الجملة، واالهالك، ومصاريف التشغيل والصيانة ، ورسوم اإلتـاوة و تكاليف الموظفين.

االشركة االعمانيیة لإلتصاالتت شش.مم.عع.عع  
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����� ������� �وو ٬، ووااالستهھالكك٬،االجملة تكاليیفف في االززيیاددةة أأساسا إإلى االتشغيیليیة االنفقاتت فييیررجع سببب االززيیاددهه وو
.������ ��������وو  ���� ��������وو ٬، ��������  

 

	  

	دديیسمبر 31االسنة االماليیة االمنتهيیة في    	ااألررقامم بالمليیونن رريیالل  

�������� �������� ������� 	   2013	   2014	   2015	  

	 تكاليیف االعامليین  63.7	  	   	  66.4	  	   70.5	  	  

	 مصارريیف االتشغيیل وواالصيیانة  57.9	  	   	  61.3	  	   	  74.3	  	  

	 رريیةمصارريیف إإدداا  9.0	  	   	  9.6	  	   	  12.7	  	  

	 مصارريیف تسويیق ووإإعالنن  7.0	  	   	  6.7	  	   	  7.8	  	  

	 ررسومم االتحصيیل وواالتوززيیع ووخصم االديیونن االتجارريیة   22.6	  	   	  22.9	  	   	  22.5	  	  

	 مجمل اانخفاضض قيیمة ذذمم مديینة  -‐	  	  	  	   	  0.3	  	   	  1.4	  	  

	إإجمالي االمصارريیف االتشغيیليیة االممكن االسيیطرةة عليیها   	  160.1	  	   	  167.2	  	   	  189.1	  	  

	  	  

	  

	  	   	  	  

	 صارريیف خدماتت االمحتوىىم  2.3	  	   	  2.9	  	   	  3.4	  	  

	 مصارريیف مشغل االتجواالل   5.5	  	   	  4.6	  	   	  6.2	  	  

	 مصارريیف إإددااررةة خاررجيیة  29.7	  	   	  30.8	  	   	  30.3	  	  

	 مصارريیف االربط االبيیني  13.8	  	   	  13.5	  	   	  13.5	  	  

	 إإطفاء أأصولل غيیر ملموسة وو  مصارريیف ااالستهالكك  72.3	  	   	  74.9	  	   	  87.7	  	  

	 نظيیميیة أأخرىىررسومم االترااخيیص االسنويیة ووررسومم ت  2.9	  	   	  3.9	  	   	  4.4	  	  

	 ررسومم ااإلتاووةة  30.5	  	   	  31.5	  	   	  33.6	  	  
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	 ررسومم ااإلتاووةة  30.5	  	   	  31.5	  	   	  33.6	  	  

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر األرقام بالمليون ريال
٢0١٣ المصاريف التشغيلة لعمانتل ٢0١4 ٢0١5

تكاليف العاملين  ٦٦٫  ٦٣٫٧4 ٧0٫٥ 
مصاريف التشغيل والصيانة  ٦  ٥٧٫٩1٧  ٫٣4٫٣ 

مصاريف إدارية  ٩٫0  ٩٫٦  12٫٧ 
مصاريف تسويق وإعالن  ٧٫0  ٧٫٨  ٦٫٧ 

 22.5  22.9  22.6  رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية
مجمل انخفاض قيمة ذمم مدينة  -    0.3  1.4 

إجمالي المصاريف التشغيلية الممكن السيطرة عليها  160.1  167.2  189.1 
   

مصاريف خدمات المحتوى  2.3  2.9  3.4 
 6.2  4.6  5.5  مصاريف مشغل التجوال

مصاريف إدارة خارجية  29.7  30.8  30.3 
مصاريف الربط البيني  13.8  13.5  13.5 

مصاريف االهالك و  إطفاء أصول غير ملموسة  72.3  74.9  87.7 
رسوم التراخيص السنوية ورسوم تنظيمية أخرى  2.9  3.9  4.4 

رسوم اإلتاوة  30.5  31.5  33.6 
إجمالي المصاريف التشغيلية غير الممكن السيطرة عليها  157.1  162.0  179.1 

  
إجمالي المصاريف التشغيلية  317.2  329.2  368.2 
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تكاليف الموظفين

تشمل تكاليف الموظفين الرواتب والعالوات، وتكاليف التأمينات االجتماعية، ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا أخرى. سجلت تكاليف الموظفين ارتفاعا بنسبة 6٫2 ٪ وذلك نتيجة للعالوة السنوية وفقًا 
لقانون العمل.  

مصاريف التشغيل والصيانة

سجلت مصاريف التشغيل والصيانة ارتفاعًا بنسبة 16٫9 ٪  ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف صيانة األصول وتكاليف استئجار الترددات.

المصاريف اإلدارية

سجلت المصاريف اإلدارية إرتفاعا بنسبة 31٫9 ٪ بسبب زيادة تكلفة المصروفات القانونية لهيئة تنظيم االتصاالت واالستشارات على استراتيجية الشركة الجديدة و مبادرات التحسين.

مصاريف االهالك و  إطفاء األصول 

سجلت مصاريف االهالك و إطفاء أصول غير ملموسة إرتفاعا بنسبة 17٫7 ٪ نظرا لزيادة االستثمار في توسيع الشبكة وتحديث الشبكات المتنقلة والثابتة على حد سواء لتلبية الطلب المتزايد على خدمات 
النطاق العريض.

رسوم اإلتـاوة

سجلت رسوم اإلتاوة زيادة بنسبة 6٫5 ٪ مقارنة بعام 2014م، وهذه الزيادة تتناسب مع الزيادة في اإليرادات التي حققتها الشركة.

دخل االستثمار

انخفضت إيرادات االستثمارات بنسبة 80 ٪ ، ويرجع ذلك أساسا إلى تقييم االستثمارات بحسب سعر السوق. وهذا واضح من التباطؤ االقتصادي في السوق العالمية في الربع الرابع لعام 2015. 

التقييم اإلئتماني 

حافظت عمانتل خالل عام 2015م على تصنيف إئتماني “BBB” من ستاندرد آند بورز و”A3” من موديز، وتعكس هذه التصنفيات اإلئتمانية القوة المالية والتشغيلية للشركة خالل العام. 

أنظمة الرقابة الداخلية وكفاءتها 

تمتلك الشركة أنظمة وتدابير رقابة داخلية توفر قدرًا مناسبا من الضمان من حيث فاعلية العمليات وكفاءتها، ومن حيث الرقابة المالية الداخلية، وااللتزام بالقوانين واألنظمة. وتشتمل الضوابط الداخلية 
على إجراءات تشغيلية، وسياسة فصل المهام، وتسويات دورية، وسياسات وإجراءات رسمية تسّهل مهام إنجاز المعامالت، وقيدها، وحماية األصول بشكل شامل ودقيق وفي الوقت المناسب.

تتلقى اإلدارة آراء مستقلة من خالل التقارير التي تصدرها وحدة التدقيق الداخلي للمجموعة، وتقارير مدققي الحسابات، وجهاز الرقابة اإلدارية والمالية للدولة حول مدى مالئمة الضوابط الداخلية 
وتستمر في معالجة أي نقاط ضعف. وعالوة على ذلك، وفي إطار الرقابة الداخلية، وضعت الشركة دليل وإجراءات للصالحيات يتّم إتباعه في كافة وحدات ودوائر الشركة. و تجدر اإلشارة في هذا الصدد 

إلى أن الضوابط الداخلية تالئم بصفة عامة األنشطة والخدمات القائمة. ويتم بشكل دوري اختبار الضوابط الداخلية، ومراجعتها، وتعزيزها. 

الشركات التابعة لمجموعة عمانتل:

شركة وورلدكول المحدودة لإلتصاالت:
بلغت اإليرادات اإلجمالية حتى نهاية ديسمبر 2015م 7٫2 مليون ريال  منخفضة بنسبة 19٫3 ٪ عن عام 2014م، ويعود إنخفاض اإليرادات بشكل أساسي إلى إنخفاض إيرادات الخدمات الدولية طويلة المدى 

)LDI(، كما شهد عام 2015م ارتفاع في مصروفات شركة وورلدكول بنسبة 15 ٪ لتصل إلى 20٫5 مليون ريال  مقارنة ب 17.8 مليون ريال  خالل عام 2014م. وسجلت الشركة خسائر صافية خالل الفترة بلغت 
22٫5 مليون ريال )حصة عمانتل منها 12٫8 مليون ريال عماني( خالل عام 2015م، مقارنة في خسائر قدرها 14٫0 مليون ريال  )حصة عمانتل منها 7٫9 مليون ريال عماني( خالل عام 2014م .

و تعمل إدارة عمانتل مع إدراة شركة وورلدكول على دراسة خيارات إستراتيجية مختلفة. 
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النظرة المستقبلية والتوجهات والفـرص والتحديات 

إن اإلنتقال على مستوى العالم إلى التقنيات الممتدة على بروتوكول اإلنترنت لم يسهم فقط في إيجاد فرص أعمال جديدة للمشغلين وإنما أيضا في الحد من إمكانية تعظيم القيمة من خدمات 
الصوت التقليدية ، إن اإلعتماد على مصادر اإليرادات التقليدية )الصوت والرسائل( لم يعد خيارا مجديا اآلن، كما أن التحرير الزائد للقطاع ونسب النفاذ المرتفعة تضع ضغوطا كبيرة على نمو قاعدة 

المشتركين. 

يتحول سلوك التواصل التقليدي من الوسائل التقليدية )كالصوت والرسائل النصية( إلى الخدمات المعتمدة على البيانات، وتتراجع بشكل دائم الحصة من مستوى الربحية المرتفع لخدمات الصوت 
والرسائل النصية نظرا للتطورات التقنية ومن بينها خدمة الصوت عبر شبكات بروتوكول اإلنترنت.

 )OTT( تنمو أعمال مشغلي خدمات االتصاالت في الخدمات المتصلة ببروتوكول اإلنترنت بشكل رئيسي والتي يسيطر عليها هي األخرى جيل جديد من المنافسين من شركات تقديم خدمات المحتوى
، تسهم الخدمات المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت )خاصة المعتمدة على الصوت( التي توفرها شركات تقديم خدمات المحتوى )OTT( في تراجع إيرادات األعمال التقليدية لشركات االتصاالت بشكل 

أسرع من ذي قبل، وبالرغم من أن خدمات الصوت والرسائل النصية التقليدية ستكون موجودة مستقبال إال أن المنافسة مع خدمات شركات تقديم خدمات المحتوى عبر بروتوكول اإلنترنت ستسهم 
في مواصلة تراجع جاذبية الخدمات التقليدية خاصة إذا ا أخذنا في االعتبار رغبة المستهلكين لدفع قيمة هذه الخدمات، وقد برز هذا جليا من خالل التراجع الذي شهدته خدمات الصوت والرسائل 

التقليدية لعمانتل )وجميع المشغلين على مستوى العالم( خالل األعوام الماضية. 

مكنت التطورات التقنية من األنظمة المتكاملة لألجهزة إلى الشبكات الرقمية من تعظيم إستهالك البيانات بأحجام وسرعات كبيرة، ومن أجل التعامل مع الطلب الهائل على البيانات تقوم عمانتل 
بضخ إستثمارات رأسمالية كبيرة في تحديث شبكاتها والتقنيات المستخدمة، وقد جعلت هذه التطورات مع الضغوط التنظيمية المتصلة بالسعر والتغطية والجودة عالوة على تراجع فرص النمو 

بسبب تشبع السوق، األمر صعبا على المشغلين في المحافظة على مسار النمو التاريخي كما كان هو الحال في العقد الماضي. 

وبالرغم من هذه التحديات إال أنه ما زالت هناك فرص للنمو في الخدمات الجديدة مثل “إنترنت األشياء” – خدمات التلفزيون عبر بروتوكول اإلنترنت – خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت )ICT( – خدمات 
التواصل بين األجهزة واآلالت )M2M( والعديد من الخدمات األخرى، وحيث أن هناك توجه كبير نحو الخدمات الرقمية خاصة على المستويات التجارية والصناعية إضافة إلى المستوى اإلجتماعي – 

الثقافي فإن المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تركز بشكل كبير على التحول الرقمي، كما أن أنظمة األجهزة المتكاملة تتطور بشكل سريع األمر الذي يجعلها في متناول الجميع 
بشكل أكبر من ذي قبل، ويعمل مشغلي خدمات االتصاالت على النظر في إستراتيجيات جديدة لخدمة مشتركيهم في الخدمات التي نشأت مؤخرًا، وقد قامت عمانتل أيضا باإلستجابة إلى هذه 

التطورات حيث تركز اإلستراتيجية الجديدة على البحث عن وسائل جديدة إليجاد القيمة من خالل الخدمات المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت والتي كان من أبرزها قيام عمانتل بتدشين خدمة “تلفزيون 
عمانتل +” الجديدة لمشتركي النطاق العريض الثابت. 

الحظنا وجود نمو في أجهزة اإلستخدام المنزلي والمكتبي غير التقليدية مثل أجهزة التلفزيون الذكية واألجهزة المنزلية والمكتبية األخرى، من المتوقع أن تكون خدمات بيانات النطاق العريض الثابت 
المحرك الرئيسي للنمو خالل الفترة القادمة، ويكتسب إستهالك البيانات عبر شبكات اإلنترنت الالسلكي )واي فاي( أهمية كيرة نظرا للعديد من العوامل ومن أهمها السرعة والموثوقية والسعر، وقد 
أوضح مسح تم إجراءه في أوروبا مؤخرا أن حركة البيانات عبر شبكات اإلنترنت الالسلكي )الواي فاي( تستحوذ على أغلب إستهالك البيانات حيث تم نقل نسبة 81 ٪ من حركة بيانات األجهزة الذكية عبر 

شبكات الواي فاي، وقد الحظنا نفس األمر في السلطنة ولذلك فإننا نتوقع أن تواصل خدمات النطاق العريض الثابت نموها مستقبال. 

تقود عمانتل سوق النطاق العريض في السلطنة عبر تقديمها ألوسع الخيارات وأوسع تغطية وخدمات بجودة عالية سواء للنطاق العريض الثابت أو النطاق العريض النقال، كما أننا نواصل توسعة 
وتطوير شبكات اإلنترنت المنزلي والجيل الثالث والجيل الرابع، كما نقوم بشكل مستمر بمراجعة وإعادة تقييم فعالية إستراتيجياتنا وذلك من أجل اإلستجابة للتغيرات التقنية المتواصلة بما يسهم في 

المحافظة على وجود نمو في خدمات النطاق العريض الثابت أو النقال.

نعتقد أن النمو المستقبلي مرهون بقيامنا بإثراء تجربة مشتركينا، ولذلك فإن جهودنا ترتكز على توسعة وتحديث شبكاتنا المتطورة وتحسين خدماتنا واإلبتكار في خدمات وعروض النطاق العريض عبر 
طرح حزم جديدة تجمع خدمات مختلفة. 

شركة عمان للبيانات الرقمية:

منذ تأسيسها في عام 2012، حققت شركة عمان للبيانات الرقمية نمو ثابت.
وتعمل الشركة في مجال الحماية من الكوارث واستمرارية األعمال وخدمات االتصاالت التي تعتمد على الحوسبة 

السحابية لقطاع الشركات المحلية.وتملك عمانتل 60 ٪ من أسهم عمان للبيانات الرقمية.
ويسعدنا اإلعالن أن عمان للبيانات الرقمية قد حققت نموًا جيدا في العوائد قبل خصم الضرائب على الدخل 

واإلهالك بلغت 496 الف ريال عماني لسنة 2015م. حيث حققت الشركة عوائد بلغت 3٫8 مليون ريال  في عام 2015م 
مقارنة مع 3٫3 مليون ريال  في عام 2014م. وتعتبر المؤشرات المالية والتشغيلية وكذلك النظرة المستقبلية واعدة 

مع مشروع استثماري جديد كهذا .
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يیة االشرركة أأنظظمتمتلكك  بة االمال ا٬، وومنن حيیثث االررقا ليیاتت ووكفاءتهھ االعم ليیة  سبا منن االضمانن منن حيیثث فاع ليیة تووفرر قددررااً منا بة ددااخ اابيیرر ررقا ة ووتدد

بالقوواانيینن ووااألنظظمة. ووتشتملل االضوواابطط االددااخليیة على إإجررااءااتت تشغيیليیة٬، ووسيیاسة فصلل االمهھامم٬، ووتسوويیاتت ددوورريیة٬، ووسيیاساتت  وواااللتززاامماالددااخليیة٬، 
ّلل  يیة تسهھ ااتت ررسم مهھامم إإنجازز االمعامالتت٬، ووقيیددهھھھا٬، ووحمايیة ااألصوولل بشكلل شاملل ووددقيیقق ووفي االووقتت االمناسبب.ووإإجررااء  

 

 تتلقى ااإلددااررةة آآررااء مستقلة منن خاللل االتقارريیرر االتي تصددررهھھھا ووحددةة االتددقيیقق االددااخلي للمجمووعة٬، ووتقارريیرر مددققي االحساباتت٬، ووجهھازز االررقابة
خليیة ووتستمرر في معالجة أأيي نقاطط ضعفف. ووعالووةة على ذذلكك٬، ووفي إإططارر االررقابة مة االضوواابطط االدداائاالماليیة للددوولة حوولل مددىى مالوو ااإلدداارريیة

لشرركة.  ئرر اا ددااتت ووددوواا افة ووح في ك اعهھ  ممّ إإتب يیت يیاتت  ااءااتت للصالح ليیلل ووإإجرر لددااخليیة٬، ووضعتت االشرركة دد تجددرر ااإلشاررةة في هھھھذذاا االصدددد إإلى أأنن وو اا
كلل ددوورريي ااختبارر االضوواابطط االددااخليیة٬، وومررااجعتهھا٬، ووتعززيیززهھھھا. مم بصفة عامة ااألنشططة وواالخددماتت االقائمة. وويیتمم بشئاالضوواابطط االددااخليیة تال  

 

 

:االشركاتت االتابعة لمجموعة عمانتل  

:شركة ووووررلدكولل االمحدووددةة لإلتصاالتت 	  

مم، وويیعودد إإنخفاضض ااإليیرااددااتت 2014% عن عامم 19.3بنسبة مليیونن رريیالل  منخفضة  7.2مم 2015بلغت ااإليیرااددااتت ااإلجماليیة حتى نهايیة دديیسمبر 
% 15مم إإنخفاضض مصرووفاتت شركة ووووررلدكولل بنسبة 2015)، كما شهد عامم LDI(االخدماتت االدووليیة طويیلة االمدىى ى إإنخفاضض بشكل أأساسي إإل

مليیونن  22.5مم. ووسجلت االشركة خسائر صافيیة خاللل االفترةة بلغت 2014مليیونن رريیالل  خاللل عامم  17.8مليیونن رريیالل  مقاررنة بب  20.5لتصل إإلى 
 منهھا عمانتلل حصة(مليیونن رريیالل   14.0قدررها مقاررنة في خسائر  مم،2015خاللل عامم  ) عمانيمليیوونن لایر 12.8 منهھا عمانتلل حصة( رريیالل
.مم 2014خاللل عامم ) مليیوونن لایر عماني 7.9  

مختلفة.  سترااتيیجيیة إإيیاررااتت مع إإددررااةة شركة ووووررلدكولل على ددررااسة خ عمانتلتعمل إإددااررةة  وو  

 	  

	  	  

	  

شركة عمانن للبيیاناتت االرقميیة: 	  

االررقميیة  لبيیاناتتل عماننشرركة حققتت  2012،٬ في عامم تأسيیسهھا منذذ 
.نموو ثابتت 	  

االحمايیة من االكوااررثث ووااستمراارر االنشاطط في مجالل   	االشرركةتعملل وو
قططاعع ووخدماتت ااالتصاالتت االتي تعتمد على االحوسبة االسحابيیة لل

% من أأسهم عمانن للبيیاناتت 60تملك عمانتل وو.االمحليیة االشرركاتت
االرقميیة.  

	  

 

االف رريیالل  496بلغت بيیاناتت االرقميیة قد حققت نمواًا جيیداا في االعواائد قبل خصم االضراائب على االدخل ووااإلهالكك للعمانن يیسعدنا ااإلعالنن أأنن كما 
تعتبر وو. مم2014مليیونن رريیالل  في عامم  3.3مقاررنة مع  مم2015مليیونن رريیالل  في عامم  3.8حققت االشركة عواائد بلغت حيیث . مم2015عماني لسنة 

ظرةة االمستقبليیة ووااعدةة مع مشرووعع ااستثمارريي جديید كهذاا .ووكذلك االن وواالتشغيیليیةاالمؤشرااتت االماليیة   
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النظرة المستقبلية:

بالنظر إلى البيئات اإلقتصادية المحلية والعالمية فإنه يمكن القول أن التحديات التي يواجهها قطاع االتصاالت ال تختلف من بيئة إلى أخرى، وال يزال االقتصاد العالمي يصارع من أجل التعافي من تبعات 
األزمة المالية العالمية، كما أن إقتصاديات دول المنطقة تواجه تحدي آخر يتمثل في اإلنخفاض المتواصل ألسعار النفط. 

وقد استفاد قطاع االتصاالت في السلطنة خالل الفترة الماضية من النمو المحفز نتيجة لمشاريع التنمية اإلقتصادية المتواصلة في البالد، إال أنه وبالنظر إلى التراجع الكبير ألسعار النفط مؤخرًا وخاصة 
في حالة إستمرار هذا التراجع فإنه يجب القيام بتقييم النمو المتوقع إلقتصاد السلطنة إضافة إلى أداء قطاع االتصاالت من منظور إقتصادي شامل. 

إن عمانتل ليست بمعزل عن هذه التحديات، ومع ذلك نفخر بأن مجموعة عمانتل إستطاعت اإلستجابة لمثل هذه التحديات بنجاح والحفاظ على ريادتها ألسواق االتصاالت الثابتة والمتنقلة وأعمال 
الجملة في السلطنة.

وبناء على ذلك وعندما تكون هناك فرص بسيطة لنمو قاعدة المشتركين فإن إستراتيجيتنا تركز على إثراء تجربة المشترك والمحافظة على مشتركينا عبر مواصلة تحسين شبكاتنا واإلبتكار في العروض 
والخدمات وتحسين الكلفة. 



45 الشركة الُعمانية لالتصاالت )ش .م .ع .ع( 

عمانتل 3.0

قامت عمانتل بتدشين إستراتيجيتها الجديدة )عمانتل 3.0( ويمضي العمل في برنامج التحول. و تركز إستراتيجيتنا الجديده على وحدات األعمال والتوسع في أنشطة األعمال شبه الرئيسية وغير 
الرئيسية إضافة إلى السعي ألن نكون الشريك المفضل والشركة الرائدة في قيادة التحول الرقمي. ستكون مجاالت التركيز لعمانتل خالل عام 2016م:

تعزيز إرتباط الخدمات شبه الرئيسية وغير الرئيسية من أجل تعزيز نمو اإليرادات في قطاعات مشتركي التجزئة واألعمال التجارية  •

التركيز على تحسين خدمات النطاق العريض عبر إيجاد قيمة أكبر بهدف تحفيز نمو البيانات وتعويض التراجع في خدمات الصوت والرسائل التقليدية.  		•

دمج المزايا اإلستراتيجية في حلول االتصاالت الثابتة وتقليل مخاطر المنافسة وزيادة اإلرتباط عبر تطوير وطرح أنظمة ذكية متكاملة للمنزل مثل أتمتة األجهزة المنزلية - خدمات التلفزيون عبر  		•
بروتوكول اإلنترنت والمحتوى - اإلنترنت الالسلكي ) الواي فاي( وحزم تتضمن مجموعة من الخدمات. 

حلول لتقنية المعلومات واالتصاالت للمشتركين التجاريين.  		•

إيجاد نظام متكامل للشراكات واإلبتكار في الشركة.   •

اإلستثمار من أجل تنمية البنية األساسية ألعمال الجملة )أنظمة الكوابل البحرية( وإيجاد خدمات متنوعة مستفيدين من هذه البنية األساسية.  		•

بناء القدرات المطلوبة في عمانتل عبر إستقطاب وتوظيف كفاءات جديدة. 		•

التركيز على توسيع / تحديث الشبكة لتعزيز تجربة العمالء. 		•

إستكمال مشاريع التحول الخاصة بتقنية المعلومات وذلك من أجل دعم متطلبات تطوير وإثراء تجربة المشترك.   •
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• تحسيینن خددماتت االنططاقق االعرريیضض عبرر إإيیجادد قيیمة أأكبرر بهھددفف تحفيیزز نموو االبيیاناتت ووتعوويیضض االتررااجع في خددماتت االترركيیزز على  
االصووتت وواالررسائلل االتقليیدديیة.  	  

• ة في حلوولل ااالتصاالتت االثابتة ووتقليیلل مخاططرر االمنافسة ووززيیاددةة ااإلررتباطط عبرر تططوويیرر ووططررحح أأنظظمة ذذكيیة ددمج االمززاايیا ااإلستررااتيیجيی 
–متكاملة للمنززلل مثلل أأتمتة ااألجهھززةة االمنززليیة  –خددماتت االتلفززيیوونن عبرر بررووتووكوولل ااإلنتررنتت وواالمحتووىى   االوواايي ااإلنتررنتت االالسلكي (  
فايي) ووحززمم تتضمنن مجمووعة منن االخددماتت.  	  

• يیة االمعلووماتت ووااالتصاالتت للمشترركيینن االتجارريیيینن. حلوولل لتقن  	  

• إإيیجادد نظظامم متكاملل للشررااكاتت ووااإلبتكارر في االشرركة.   	  

• ااإلستثمارر منن أأجلل تنميیة االبنيیة ااألساسيیة ألعمالل االجملة (أأنظظمة االكوواابلل االبحرريیة) ووإإيیجادد خددماتت متنووعة مستفيیدديینن منن هھھھذذهه االبنيیة  
ااألساسيیة.   

• لل عبرر إإستقططابب ووتووظظيیفف كفاءااتت جدديیددةة.بناء االقددررااتت االمططلووبة في عمانت  	  

• .االعمالء لتعززيیزز تجرربة شبكةاال تحدديیثث / ترركيیزز على تووسيیعاال   

• لكك منن أأجلل ددعمم متططلباتت تططوويیرر ووإإثررااء تجرربة االمشترركك. ذذإإستكمالل مشارريیع االتحوولل االخاصة بتقنيیة االمعلووماتت وو  	  

 

 
االموظفيین:  

  

مم)٬، بلغ 2014مووظظفف بنهھايیة دديیسمبرر  2691مووظظفف (مقاررنة في  2689االمحليیة) مم (االعمليیاتت 2015بلغ عدددد مووظظفي االمجمووعة بنهھايیة دديیسمبرر 
%٬، بلغ عدددد االمووظظفيینن االذذكوورر 90.5ا٬، بلغتت نسبة االتعميینن االمحققة مووظظف 255مووظظفا فيیما بلغ عدددد االوواافدديینن  2434عدددد االمووظظفيینن االعمانيینن 

مووظظفة.  601مووظظفف فيیما بلغ عدددد االمووظظفاتت ااإلناثث  2088  

 

-36االفئة االعمرريیة ( ييیشكلل االمووظظفوونن ف – 21% منن مووظظفي االشرركة فيیما يیبلغ عدددد مووظظفي االشرركة في االفئة االعمرريیة (53سنة) نسبة  50  35 
% منن إإجمالي عدددد االمووظظفيینن. 10سنة) نسبة  51االعمرريیة (أأكثرر منن  مووظظفف وويیشكلل االمووظظفوونن في االفئة 1000سنة)   
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• تحسيینن خددماتت االنططاقق االعرريیضض عبرر إإيیجادد قيیمة أأكبرر بهھددفف تحفيیزز نموو االبيیاناتت ووتعوويیضض االتررااجع في خددماتت االترركيیزز على  
االصووتت وواالررسائلل االتقليیدديیة.  	  

• ة في حلوولل ااالتصاالتت االثابتة ووتقليیلل مخاططرر االمنافسة ووززيیاددةة ااإلررتباطط عبرر تططوويیرر ووططررحح أأنظظمة ذذكيیة ددمج االمززاايیا ااإلستررااتيیجيی 
–متكاملة للمنززلل مثلل أأتمتة ااألجهھززةة االمنززليیة  –خددماتت االتلفززيیوونن عبرر بررووتووكوولل ااإلنتررنتت وواالمحتووىى   االوواايي ااإلنتررنتت االالسلكي (  
فايي) ووحززمم تتضمنن مجمووعة منن االخددماتت.  	  

• يیة االمعلووماتت ووااالتصاالتت للمشترركيینن االتجارريیيینن. حلوولل لتقن  	  

• إإيیجادد نظظامم متكاملل للشررااكاتت ووااإلبتكارر في االشرركة.   	  

• ااإلستثمارر منن أأجلل تنميیة االبنيیة ااألساسيیة ألعمالل االجملة (أأنظظمة االكوواابلل االبحرريیة) ووإإيیجادد خددماتت متنووعة مستفيیدديینن منن هھھھذذهه االبنيیة  
ااألساسيیة.   

• لل عبرر إإستقططابب ووتووظظيیفف كفاءااتت جدديیددةة.بناء االقددررااتت االمططلووبة في عمانت  	  

• .االعمالء لتعززيیزز تجرربة شبكةاال تحدديیثث / ترركيیزز على تووسيیعاال   

• لكك منن أأجلل ددعمم متططلباتت تططوويیرر ووإإثررااء تجرربة االمشترركك. ذذإإستكمالل مشارريیع االتحوولل االخاصة بتقنيیة االمعلووماتت وو  	  

 

 
االموظفيین:  

  

مم)٬، بلغ 2014مووظظفف بنهھايیة دديیسمبرر  2691مووظظفف (مقاررنة في  2689االمحليیة) مم (االعمليیاتت 2015بلغ عدددد مووظظفي االمجمووعة بنهھايیة دديیسمبرر 
%٬، بلغ عدددد االمووظظفيینن االذذكوورر 90.5ا٬، بلغتت نسبة االتعميینن االمحققة مووظظف 255مووظظفا فيیما بلغ عدددد االوواافدديینن  2434عدددد االمووظظفيینن االعمانيینن 

مووظظفة.  601مووظظفف فيیما بلغ عدددد االمووظظفاتت ااإلناثث  2088  

 

-36االفئة االعمرريیة ( ييیشكلل االمووظظفوونن ف – 21% منن مووظظفي االشرركة فيیما يیبلغ عدددد مووظظفي االشرركة في االفئة االعمرريیة (53سنة) نسبة  50  35 
% منن إإجمالي عدددد االمووظظفيینن. 10سنة) نسبة  51االعمرريیة (أأكثرر منن  مووظظفف وويیشكلل االمووظظفوونن في االفئة 1000سنة)   
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• يیة االمعلووماتت ووااالتصاالتت للمشترركيینن االتجارريیيینن. حلوولل لتقن  	  
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• لكك منن أأجلل ددعمم متططلباتت تططوويیرر ووإإثررااء تجرربة االمشترركك. ذذإإستكمالل مشارريیع االتحوولل االخاصة بتقنيیة االمعلووماتت وو  	  

 

 
االموظفيین:  

  

مم)٬، بلغ 2014مووظظفف بنهھايیة دديیسمبرر  2691مووظظفف (مقاررنة في  2689االمحليیة) مم (االعمليیاتت 2015بلغ عدددد مووظظفي االمجمووعة بنهھايیة دديیسمبرر 
%٬، بلغ عدددد االمووظظفيینن االذذكوورر 90.5ا٬، بلغتت نسبة االتعميینن االمحققة مووظظف 255مووظظفا فيیما بلغ عدددد االوواافدديینن  2434عدددد االمووظظفيینن االعمانيینن 

مووظظفة.  601مووظظفف فيیما بلغ عدددد االمووظظفاتت ااإلناثث  2088  

 

-36االفئة االعمرريیة ( ييیشكلل االمووظظفوونن ف – 21% منن مووظظفي االشرركة فيیما يیبلغ عدددد مووظظفي االشرركة في االفئة االعمرريیة (53سنة) نسبة  50  35 
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الموظفين:

بلغ عدد موظفي المجموعة بنهاية ديسمبر 2015م )العمليات المحلية( 2689 موظف )مقارنة في 2691 موظف بنهاية ديسمبر 2014م(، بلغ عدد الموظفين العمانين 2434 موظفا فيما بلغ عدد الوافدين 
255 موظفا، بلغت نسبة التعمين المحققة 90٫5 ٪ ، بلغ عدد الموظفين الذكور 2088 موظف فيما بلغ عدد الموظفات اإلناث 601 موظفة. 

يشكل الموظفون في الفئة العمرية )٣٦ -٥0 سنة( نسبة 53 ٪ من موظفي الشركة فيما يبلغ عدد موظفي الشركة في الفئة العمرية )21 - 35 سنة( 1000 موظف ويشكل الموظفون في الفئة العمرية 
)أكثر من 51 سنة( نسبة 10 ٪ من إجمالي عدد الموظفين. 

طالل بن سعيد بن مرهون المعمري

الرئيس التنفيذي





اإلنجازات 
والجوائز



-     حصول طالل المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل على جائزة الرئيس التنفيذي للعام  وذلك ضمن الحفل الذي نظمته مجلة عالم 
االقتصاد واألعمال ألفضل الشركات العمانية أداء لعام 2014 وإبراز إنجازات الشخصيات ورواد العمل االقتصادي في السلطنة في 

القطاع الخاص.

حصول مركز االتصال بعمانتل على جائزة » أفضل تجربة لمركز إتصال على مستوى الشرق األوسط« نظير االنجازات والحلول المبتكرة   -
التي تبذلها الشركة لتحسين تجربة مشتركيها وتقديم خدماتها بشكل مختلف، وقد منحت الجائزة خالل قمة الشرق األوسط 

لالتصاالت واللقاء السنوي الرابع إلدارة تجربة المشتركين المنعقد في دبي .

حصول عمانتل على جائزة التميز في االرتباط الوظيفي على مستوى الشرق االوسط وشمال افريقيا خالل الحفل السنوي الذي   -
تنظمه مؤسسة نسيبة سنويا للشركات والمؤسسات وفق معايير وأسس ترتكز على دور تلك المؤسسات في تنمية الموارد البشرية 
لديها وسعيها في تدريب وتطوير الكفاءات بالشركة، باالضافة إلى المزايا والمبادرات المميزة والمبتكرة في وحدات الموارد البشرية 

بهذه المؤسسات. 
  

حصول  الشركة على جائزة أفضل الشركات أداءا في سوق مسقط لألوراق المالية للعام العاشر على التوالي في المسح السنوي    -
الذي تقوم به مجلة عمان أوكونوميك ريفيو المحلية الصادرة باللغة اإلنجليزية.

-  حافظت عمانتل على مركزها كالعالمة التجارية األولى في السلطنة إضافة إلى إنتقالها 8 مراكز لتحتل المرتبة الثالثة والثالثين بين 
أعلى خمسين عالمة تجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفقا للمسح السنوي المستقل الذي قامت به مؤسسة براند 

فاينانس العالمية المتخصصة في تقييم العالمات التجارية ونشرت نتائجه مجلة جلف ماركيتينج ريفيو )GMR( ، وقد بلغت قيمة 
العالمة التجارية لعمانتل وفقا للمسح 479 مليون دوالر أمريكي بنسبة نمو تزيد على 50 ٪ عن العام السابق والذي قدرت فيه قيمة 
العالمة التجارية لعمانتل بنحو 319 مليون دوالر أمريكي، وتعتبر نسبة النمو التي حققتها العالمة التجارية لعمانتل من ضمن أعلى 

نسب نمو العالمات التجارية في المنطقة.

اختيار عمانتل كأكثر عالمة تجارية موثوقية في قطاع االتصاالت ضمن المسح الذي نشرته  مجلة عمان أيكونوميك ريفيو المحلية   -
التي تصدر باللغة اإلنجليزية بالتعاون مع المكتب العربي للبحوث.

حصول عمانتل على جائزة التميز في االرتباط الوظيفي وذلك ضمن جوائز المؤتمر الدولي الرابع للموارد البشرية الذي نظمته   -
مؤسسة بي أو سي في العاصمة البريطانية لندن.

حصول عمانتل على جائزة أفضل شركة في مجال عالقات المستثمرين وعلى جائزة أفضل شخصية في مجال عالقات المستثمرين   -
في السلطنة وذلك ضمن حفل توزيع جوائز جمعية الشرق األوسط لعالقات المستثمرين السابع الذي عقد في مدينة دبي. 

حصول الشركة على شهادة الجودة العالمية آيزو 9001 وذلك نظير كفاءة خدمات المشتركين التي تقدمها الشركة لمشتركيها   -
التجاريين.

حصول الشركة على جائزة الترس الذهبي من وزارة الشؤون الرياضية كأبرز جهة داعمة لألنشطة الرياضية في السلطنة.  -
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بيان المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

               الموحدة          الشركة االم 

٢0١52014٢0١52014إيضاح

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عاألصول  

األصول غير المتداولة 

7457.0٢٣411٫٩2046٣.٢9٢4٦٥٫٣٦٨الممتلكات واآلالت والمعدات

--8١.١٢62٧٫٥٣4استثمار في شركات تابعة

١40٨٧--استثمارات عقارية

14٫٧٣٥---9شهرة

١٠٢8.١0524٫41٨٢8.6٢5٣0٫0٦٧أصول  أخرى غير ملموسة

١١٣.896٣٫٨٩٦9.٣8١٩٫٣٩٩استثمار في شركات شقيقة

٢39.07٢٣٫٥٥29.07٢12٫٥٨1أصل ضريبة مؤجلة

١٢5٢.9904٥٫22٥5٣.4704٥٫٨٧٥اصول مالية اخرى

55٢.٢١٢٥1٦٫٥4٥56٣.980٥٧٨٫112

األصول المتداولة

١37.507٨٫1٥48.٣٢810٫٣٥٨مخزون

١48١.008٨1٫04485.497٨٩٫2٥٧ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

١٢7٣.٢66٨٩٫٥٨٨7٣.764٩0٫٣٨٦أصول  مالية أخرى

١6.4٢١12٫٨2٩١6.6451٣٫020مدفوعات مقدمًا

4٢.99٢4٥٫٩٥٥44.9804٨٫٨2٨نقد وأرصدة لدى البنوك 

--١٥7٢711٫٣٣2ذمم مدينة من شركات تابعة 

٢٢١.9٢١24٨٫٩02٢٢9.٢١42٥1٫٨4٩

4٫21٣---٥ مجموعة من األصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

774.١٣٣٧٦٥٫44٧79٣.١94٨٣4٫1٧4مجموع األصول   

حقوق المساهمين واإللتزامات  

١675.000٧٥٫00075.000٧٥٫000رأس المال

١725٬00025٬00025٬00025٬000اإلحتياطي القانوني

١849.8754٩٫٨٧٥49.8754٩٫٨٧٥اإلحتياطي اإلختياري

١944.١8١44٫1٨144.١8١44٫1٨1مساهمة رأسمالية

)1٩٫20٨(---٢٠إحتياطي تحويل العمالت األجنبية

690٦1٦-٢١٣4احتياطي القيمة العادلة

٣46.095٣٨٣٫٣0٦٣45.7٢8٣٩4٫٧00أرباح محتجزة
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               الموحدة          الشركة االم 

540.١85٥77.36٢540.474٥7٠.١64حقوق منسوبة إلى مالكي الشركة األم

حصص غير مسيطرة 
--)٣5.١07()9٢(

540.١85٥77.36٢505.٣67٥7٠.٠7٢مجموع حقوق المساهمين 

  االلتزامات   

  االلتزامات غير المتداولة 

١4.595٢١.٢١3--٢٢  إقتراضات

٢.96٥---٢٣  إلتزام ضريبة مؤجلة

٢44.٣783.9665.77٢٥.٢49  إلتزام منافع التقاعد

---٢5٢0.٣0١  مخصصات

٢.٢90٢.78١-٢6٢.١6٢  التزامات أخرى 

٢6.84١3.966٢٢.6573٢.٢٠8

  االلتزامات المتداولة 

٢٣.057١4.3٠٥--٢٢  إقتراضات

٢7١55.589١3٢.767١90.595١66.٢37  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

٢8٣٣.6١١3١.٥43٣٣.6١١3١.٥43  أتاوة مستحقة الدفع

١7.907١9.8٠9١7.907١9.8٠9  ضرائب

٢07.١07١84.١١9٢65.١70٢3١.894

٢٣٣.948١88.٠8٥٢87.8٢7٢64.١٠٢ مجموع االلتزامات   

774.١٣٣76٥.44779٣.١94834.١74 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  

٢90.7٢0٠.77٠0.7٢١٠.76٠ صافي األصول للسهم الواحد )ر.ع(

تم إعتماد البيانات المالية والتصريح بإصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢8 فبراير ٢٠١6 ووقعها نيابة عنه كل من:
 

رئيس مجلس اإلدارة                                      عضو مجلس اإلدارة                                       الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.
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بيان الدخل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5

                                                                      الموحدة                                       الشركة االم

٢0١52014٢0١52014إيضاح

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

إيرادات

4١7.904٣٨٩٫4444٢6.١٣9٣٩٦٫٣٨٣إيرادات الخدمات 

٣085.755٧٩٫٧4٦88.١٣5٨4٫٨42إيرادات البيع بالجملة

50٣.6594٦٩٫1٩05١4.٢744٨1٫22٥

مصروفات

)4٫٥٩٧()6.٢٣7()4٫٥٩٧()6.٢٣7(مصروفات خدمات مشغل التجوال

)1٦٫٣٣1()١8.44٣()1٣٫4٨0()١٣.49٣(٣١مصروفات الربط البيني

)2٫٨٧٥()٣.490()2٫٩01()٣.٣79(٣٢تكاليف خدمات المحتوى

)٣1٫٥2٨()٣0.٢١٢()٣0٫٧٦٧()٣0.٢87(٣٣مصروفات إدارة خارجية

)٦٫٨04()7.808()٦٫٧11()7.756(مصروفات تسويق وإعالن

)٦٩٫2٦2()74.١07()٦٦٫400()70.507(٣4تكاليف الموظفين

)٦٧٫441()8٢.١5٢()٦1٫2٧٩()74.٢7٢(٣5مصروفات تشغيل وصيانة

)11٫1٧2()١4.٢08()٩٫٦2٧()١٢.70١(٣6مصروفات إدارية

)٧4٫٦٦2()86.07١()٦٨٫٩٩1()8١.١80(7استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

)22٫٩14()٢٢.456()22٫٩14()٢٢.456(٣7رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية

)1٫0٦٣()١.787()2٧٥()١.40١(45 ب)٢(صافي مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

)٦٫٥1٦()7.١6١()٥٫٨٧1()6.494(١0إطفاء أصول غير ملموسة

)4٫04٩()4.5١7()٣٫٨٧1()4.400(رسوم التراخيص السنوية ورسوم تنظيمية أخرى

)٣1٫٥4٩()٣٣.6١١()٣1٫٥4٩()٣٣.6١١(٢8أتاوة

)٣68.١74()٣2٩٫2٣()٣٣9٢.٢60()٣٥0٫٧٦٣(

١٣5.485١39.9٥7١٢٢.0١4١3٠.46٢أرباح التشغيل

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.
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                                                                      الموحدة                                       الشركة االم

-)7٢.٢98()10٫٥41()60.٣90(9خسائر إنخفاض القيمة 

إعادة تصنيف إحتياطي تحويل العمالت األجنبية من 

-)١9.4٣4(--٢0إيرادات شاملة أخرى 

٣84.١784٫٧12٢.96٢٦٫٦٨4إيرادات التمويل 

2٫2٩٣)١96(٣860٢2٫٩٧٣إيرادات / )خسائر( اإلستثمار 

)٨٫٣٩٥()4.٢6١()٣(-٣8تكاليف التمويل

-)١٢.578(-)١٢.578(٣9اإلنهاء االختياري لخدمة الموظفين

809٣٫٣01--١١حصة الشركة من نتائج شركات شقيقة

404.44٣2٫٣٩٦4.4٣5٣٧٥صافي إيرادات أخرى

7١.7401٣٩٫4٩4٢١.45٣1٣4٫٧20الربح قبل الضرائب

)1٩٫1٦٩()8.١٣٣()20٫4٣٦()١١.45١(4١ )أ(ضرائب                                                                    

60.٢8911٩٫0٥٨١٣.٣٢011٥٫٥٥1ربح السنة

ربح السنة المنسوب إلى:

60.٢8911٩٫0٥٨48.49٣122٫٣٩2مالكي الشركة األم

)٦٫٨41()٣5.١7٣(--حصص غير مسيطرة

60.٢8911٩٫0٥٨١٣.٣٢011٥٫٥٥1ربح السنة

4٢0.0800٫1٥٩0.0650٫1٦٣العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع (

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.
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تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.

بيان الدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5

الموحدةالشركة االم

٢0١52014٢0١52014

إيضاح

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

60.٢8911٩٫0٥٨١٣.٣٢011٥٫٥٥1ربح السنة

إيرادات )مصروفات( شاملة أخرى:

إعادة تصنيف إحتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى 
بيان 

-١9.4٣4--٢0الدخل

دخل شامل آخر سيتم تصنيفه إلى الربح أو الخسارة 
في فترات الحقة:

أرباح / )خسائر( اكتوارية ناشئة عن خطة المنافع 
)٥٨(6٢--المحدده لشركة تابعة

1٫٣1٨)١٢6(--٢0فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات خارجية

إعادة تصنيف إحتياطي القيمة العادلة إلى بيان 
الدخل

٢١
--)١6(-

)٦٩(١٢١)٣٧(٢١٣4تغيرالقيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

١9.4751٫1٩1)٣٧(٣4إيرادات / )مصروفات( شاملة أخرى للسنة

60.٣٢٣11٩٫021٣٢.79511٦٫٧42مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

مجموع اإليرادات / )المصروفات( الشاملة 
للسنة المنسوبة إلى:

60.٣٢٣11٩٫02167.8١012٣٫1٥1مالكي الشركة األم

)٦٫40٩()٣5.0١5(--حصص غير مسيطرة 

60.٣٢٣١١9.٠٢١٣٢.795١١6.74٢
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تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5

المنسوبة إلى مالكي الشركة األم

رأس 
المال

اإلحتياطي 
القانوني

اإلحتياطي  
اإلختياري

مساهمة 
رأسمالية

إحتياطي 
تحويل 

العمـالت 
األجنبيـة

احتياطي 
القيمة 

العادلة 
أرباح 

المجموعمحتجزة
حصص غير 

المجموعمسيطرة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح

٥7٠.٠7٢)9٢(6١6394.7٠٠٥7٠.١64)١9.٢٠8(7٥.٠٠٠٢٥.٠٠٠49.87٥44.١8١في ١ يناير ٢٠١٥ 

١3.3٢٠)3٥.١73(48.49348.493------ربح السنة

)١٢6(١٠٠)٢٢6(--)٢٢6(----٢٠فروق تحويل عمليات أجنبية

3٥3٥٢76٢------٢4إعادة قياس إلتزام منافع التقاعد لشركة تابعة

إعادة تصنيف فروق تحويل عمليات أجنبية إلى

١9.434-١9.434--١9.434----٢٠بيان الدخل

)١6(-)١6(-)١6(-----٢١إعادة تصنيف إحتياطي القيمة العادلة إلى بيان الدخل

9٠3١١٢١-9٠-----٢١تغير القيمه العادله لالستثمارات المتاحه للبيع 

١9.٢٠8743٥١9.3١7١٥8١9.47٥----دخل شامل آخر للسنة

3٢.79٥)3٥.٠١٥(١9.٢٠87448.٥٢867.8١٠----مجموع الدخل الشامل للسنة

)97.٥٠٠(-)97.٥٠٠()97.٥٠٠(------١6توزيعات أرباح مدفوعة             

٥٠٥.367)3٥.١٠7(69٠34٥.7٢8٥4٠.474-7٥.٠٠٠٢٥.٠٠٠49.87٥44.١8١في 3١ ديسمبر ٢٠١٥ 
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5

المنسوبة إلى مالكي الشركة األم

رأس المال
اإلحتياطي 

القانوني
اإلحتياطي  

اإلختياري
مساهمة 
رأسمالية

إحتياطي 
تحويل 

العمـالت 
األجنبيـة

احتياطي 
القيمة 
العادلة

أرباح 
المجموعمحتجزة

حصص غير 
المجموعمسيطرة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح

٦٧1٣٥٨٫٥٩1٥٣٣٫2٦٣٦٫11٧٥٣٩٫٣٨0)20٫0٥٥(٧٥٫0002٥٫0004٩٫٨٧٥44٫1٨1في ١ يناير ٢٠١4 

11٥٫٥٥1)٦٫٨41(122٫٣٩2122٫٣٩2------ربح السنة

أرباح اكتوارية ناشئه عن خطة المنافع 
المحددة لشركة تابعة

------)٣٣()٣٣()2٥٨()٥(

٨4٧4٧11٫٣1٨--٨4٧----٢٠فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات أجنبية

)٦٩()14()٥٥(-)٥٥(-----٢١تغير القيمه العادله لالستثمارات المتاحه للبيع 

٧٥٩4٣21٫1٩1)٣٣()٥٥(٨4٧----دخل شامل آخر للسنة

11٦٫٧42)٦٫40٩(122٫٣٥٩12٣٫1٥1)٥٥(٨4٧----مجموع الدخل الشامل للسنة

  

200200--------زيادة في رأس مال الشركة التابعة

)٨٦٫2٥0(-)٨٦٫2٥0()٨٦٫2٥0(------١6توزيعات أرباح مدفوعة             

٥٧0٫0٧2)٩2(٦1٦٣٩4٫٧00٥٧0٫1٦4)1٩٫20٨(٧٥٫0002٥٫0004٩٫٨٧٥44٫1٨1في 3١ ديسمبر ٢٠١4 

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.
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المنسوبة إلى مالكي الشركة األم

رأس المال
اإلحتياطي 

القانوني
اإلحتياطي  

اإلختياري
مساهمة 
رأسمالية

إحتياطي 
تحويل 

العمـالت 
األجنبيـة

احتياطي 
القيمة 
العادلة

أرباح 
المجموعمحتجزة

حصص غير 
المجموعمسيطرة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح

٦٧1٣٥٨٫٥٩1٥٣٣٫2٦٣٦٫11٧٥٣٩٫٣٨0)20٫0٥٥(٧٥٫0002٥٫0004٩٫٨٧٥44٫1٨1في ١ يناير ٢٠١4 

11٥٫٥٥1)٦٫٨41(122٫٣٩2122٫٣٩2------ربح السنة

أرباح اكتوارية ناشئه عن خطة المنافع 
المحددة لشركة تابعة

------)٣٣()٣٣()2٥٨()٥(

٨4٧4٧11٫٣1٨--٨4٧----٢٠فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات أجنبية

)٦٩()14()٥٥(-)٥٥(-----٢١تغير القيمه العادله لالستثمارات المتاحه للبيع 

٧٥٩4٣21٫1٩1)٣٣()٥٥(٨4٧----دخل شامل آخر للسنة

11٦٫٧42)٦٫40٩(122٫٣٥٩12٣٫1٥1)٥٥(٨4٧----مجموع الدخل الشامل للسنة

  

200200--------زيادة في رأس مال الشركة التابعة

)٨٦٫2٥0(-)٨٦٫2٥0()٨٦٫2٥0(------١6توزيعات أرباح مدفوعة             

٥٧0٫0٧2)٩2(٦1٦٣٩4٫٧00٥٧0٫1٦4)1٩٫20٨(٧٥٫0002٥٫0004٩٫٨٧٥44٫1٨1في 3١ ديسمبر ٢٠١4 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للشركة االم
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.

رأس المال
اإلحتياطي 

القانونــي
اإلحتياطي  

اإلختياري
مساهمة 
رأسمالية

احتياطي 
القيمة 
العادلة

أرباح 
المجموعمحتجزة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح

383.3٠6٥77.36٢-7٥.٠٠٠٢٥.٠٠٠49.87٥44.١8١في ١ يناير ٢٠١٥ 

6٠.٢896٠.٢89-----ربح السنة

34-34----٢١تغير القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

346٠.٢896٠.3٢3----مجموع اإليرادات الشاملة للسنة 

)97.٥٠٠()97.٥٠٠(-----١6توزيعات أرباح مدفوعة

7٥.٠٠٠٢٥.٠٠٠49.87٥44.١8١34346.٠9٥٥4٠.١8٥في 3١ ديسمبر ٢٠١٥ 
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين للشركة االم
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5

 
رأس المال

اإلحتياطي 
القانونــي

اإلحتياطي  
اإلختياري

مساهمة 
رأسمالية

احتياطي 
القيمة 
العادلة

أرباح محتجزة
المجموع)ُمعاد بيانها(

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عإيضاح

٧٥٫0002٥٫0004٩٫٨٧٥44٫1٨1٣٧٣٥0٫4٩٨٥44٫٥٩1في ١ يناير ٢٠١4 )ُمعاد بيانها(

11٩٫0٥٨11٩٫0٥٨-----ربح السنة

)٣٧(-)٣٧(----21تغير القيمة العادلة لإلستثماراتالمتاحة للبيع

11٩٫0٥٨11٩٫021)٣٧(----مجموع اإليرادات الشاملة للسنة 

)٨٦٫2٥0()٨٦٫2٥0(-----1٦توزيعات أرباح مدفوعة

٣٨٣٫٣0٦٥٧٧٫٣٦2-٧٥٫0002٥٫0004٩٫٨٧٥44٫1٨1في 3١ ديسمبر ٢٠١4 

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.

الموحدةالشركة األم
٢٠١٥2014٢٠١٥2014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عاألنشطة التشغيلية
7١.74٠1٣٩٫4٩4٢١.4٥41٣4٫٧20الربح قبل الضريبة

التعديالت للبنود التالية:
8١.١8٠٦٨٫٩٩186.٠7١٧4٫٦٦2استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

-7٢.٢98-6٠.39٠خسائر إنخفاض القيمة
-١9.434--إحتياطي تحويل العمالت األجنبية
)1٥2()834()12٨()944(أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

١.4٠١2٧٥١.7871٫24٩مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
734٣٥2١.٢7٥٣42صافى مخصص تقادم المخزون 

٣٫0٩٦)69(--تكلفة اطفاء الذمم المدينه
--10٫٥41-انخفاض قيمة استثمار بشركة تابعة

6.494٥٫٨٧17.١6١٦٫٥1٦إطفاء اصول غير ملموسة 
-١٢.٥78-١٢.٥78اإلنهاء االختياري لخدمة الموظفين

1٫42٧---خسائر إنخفاض قيمة الممتلكات، وآالت ومعدات
1٥4)٥6(--خسارة إعادة قياس اإلستثمارات العقارية

٧---سلف مشطوبة
)٩2٨(١.937)٩2٨(١.966أرباح القيمة العادلة لالستثمارات

)٣٣٩(3٥٢)٣٣٩(3٥٢صافي األرباح المحققة من استثمارات
)٥٫12٣()٢.79٠()4٫٧12()4.٠٠6(إيرادات فوائد

)1٫02٦()٢.٠93()1٫٧0٦()٢.9٢٠(إيرادات توزيعات أرباح
3.٥89٥٫٦12--مصاريف فوائد 

)٣٫٣01()8٠9(--حصة من نتائج شركات شقيقة
)٨٧٦(١.٠8٠--)أرباح( خسائر تحويل العمالت األجنبية

)٦1٦(6٢9)44٨(4١٢صافي الحركة في منافع التقاعد

٢٢9.37721٧٫2٦٣٢٢٢.99421٥٫424
تعديالت رأس المال العامل:

٢٢34٩2١.٠١٢4٣٣مخزون
)1٦٫٥1٧(١.63٥)1٧٫٦14()878(ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى

)1٫٣٥4()3.64٥()1٫2٦٨()3.٥9٢(مدفوعات مقدمًا
10٦)١.٢١3(--ودائع طويلة األجل ومستحقة الدفع

١49٣00--ذمم مدينة طويلة األجل 
٢.٠681٫04٨٢.٠681٫04٨أتاوة مستحقة الدفع

١٢.٠3١٣٩٫٥٨٣١٢.8٠٠٣٨٫٥٧٨ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
--)1٫4٦٣()٢.٥76(ذمم مدينة من شركات تابعة 
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الموحدةالشركة األم
٢٠١٥2014٢٠١٥2014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
٢36.6٥32٣٨٫041٢3٥.8٠٠2٣٨٫01٨النقد الناتج من التشغيل

3.894٥٫2143.997٥٫٦2٥فوائد مستلمة
)20٫0٦٣()١9.٠١4()1٩٫٧4٣()١8.873(ضرائب مدفوعة

٢٢١.67422٣٫٥12٢٢٠.78322٣٫٥٨0صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)14٧٫00٥()١٢8.967()142٫20٣()١٢9.٢١7(صافي شراء ممتلكات وآالت ومعدات

١.٠99٣٨٧١.769٣٨٧متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
)1٣٣()8.٠٢8()112()7.7١٢(شراء أصول غير ملموسة 

)14٫2٣4()١٢.٢7٥()14٫2٣4()١٢.٢7٥(صافي إقتناء إستثمارات 
١8.٥484٫4٥2١8.٥484٫4٥2المحصل  من ودائع ثابتة
--)٣2٦()٥٠٠(إستثمار في شركة تابعة 

٢.9٢٠1٫٧0٦٢.9٢٠1٫٧0٦توزيعات أرباح مستلمة )متضمنًة شركات شقيقة(

)1٥4٫٨2٧()١٢6.٠33()1٥0٫٣٣0()١٢7.١37(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية 

200---رأس المال الناشئ من حصص غير ُمسيِطرة
)٨٦٫2٥0()97.٥٠٠()٨٦٫2٥0()97.٥٠٠(توزيعات أرباح مدفوعة

)٣1٨(46٠--صافي قروض
)121()8٢(--سداد التزامات أيجار تمويلى

)٣٫4٨٨(-)٣٫4٨٨(-مبالغ مدفوعه للحكومة
)2٫20٩()١.39٢(--فوائد مدفوعة

)٩2٫1٨٦()98.٥١4()٨٩٫٧٣٨()97.٥٠٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)2٣٫4٣٣()3.764()1٦٫٥٥٦()٢.963(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد 
4٥.9٥٥٦2٫٥٥148.8٢8٧1٫٨4٣النقد وما في حكم النقد  في بداية السنة

41٨)84(--تعديالت تحويل العمالت األجنبية

4٢.99٢4٥٫٩٥٥44.98٠4٨٫٨2٨النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة 

بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0١5

تشكل اإليضاحات المرفقة  من  ١  إلى ٥١ جزءًا  من  هذه البيانات المالية.
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معلومات قانونية واألنشطة   - ١

الشــركة الُعمانيــة لالتصــاالت ش.م.ع.ع )»الشــركة األم أو الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة ُعمانيــة عامــة مســجلة وفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة بســلطنة ُعمــان. يقــع المقــر الرئيســي 

للشــركة فــي الموالــح، بمســقط ســلطنة ُعمــان. يتــم إدراج أســهم الشــركة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة. 

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

 

األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة للمجموعة موضحة أدناه:

مكان التأسيس األنشطة الرئيسية نسبة الحيازة المباشرة األسم

للمجموعة  للشركة األم

٪ ٪

باكستان

 تعمل في مجال الهاتف المحلي
 الالسلكي وخدمات االتصاالت الدولية

  والهواتف العمومية وخدمات التلفزيون
العاملة بالكوابل

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

سريالنكا  تعمل في مجال تشغيل وصيانة شبكات
الهواتف العمومية تابعة ٧0٫٦٥ -  شركة وورلد كول لالتصاالت

 النكا )الخاصة المحدودة(

سلطنة عمان  تعمل في مجال تقديم خدمات  حفظ
البيانات تابعة ٦0  شركة ُعمان للبيانات الرقمية  ٦0

سلطنة عمان

 

تعمل في مجال تقديم خدمات
تتعلق بالتجارة اإللكترونية تابعة 100 -  الشركة الُعمانية للتجارة

اإللكترونية ش.م.م

فرنسا  تعمل في مجال تقديم خدمات البيع
بالجملة تابعة 100 100   SAS عمانتل فرنسا   

سلطنة عمان المركبات ذات األغراض الخاصة تابعة 100 100 اإلصدار األول ش م ع م

سلطنة عمان  تعمل في مجال تصنيع وتصميم  األلياف
البصرية والكابالت شقيقة 40٫٩٦ 40٫٩٦   الشركة العمانية لأللياف

البصرية ش.م.ع.ع

سلطنة عمان  تعمل في مجال تقديم خدمات مرتكزة
على تقنية المعلومات شقيقة 4٥ 4٥  خط المعلومات ش.م.م

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢

السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة فيما يلي. هذه السياسات تم تطبيقها بثبات في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.  
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢

أساس اإلعداد  ٢-١

فقرة االلتزام وأساس القياس  ) أ ( 

   تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء مــا يتــم اإلفصــاح 
عنــه فــي السياســات المحاســبية التاليــة. كمــا تــم إعــداد القوائــم الماليــة طبقــًا لمعاييــر 
التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطلبــات اإلفصــاح الــواردة ضمــن قواعــد اإلفصاحــات والنمــاذج 
الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بســلطنة ُعمــان، وهــي تتماشــى مــع متطلبــات 

ــه.  ــام 1٩٧4 وتعديالت ــة لع ــركات التجاري ــون الش قان

   تشــمل هــذه البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 201٥ البيانــات الماليــة 
للشــركة األم وشــركاتها التابعــة )معــًا »المجموعــة«( ومســاهمة المجموعــة فــي شــركة 
تابعــة. تمثــل البيانــات الماليــة المنفصلــة البيانــات الماليــة للشــركة األم علــى أســاس 
مســتقل. البيانــات الماليــة الموحــدة والبيانــات الماليــة المنفصلــة يشــار إليهمــا مجتمعــًة 

علــى أنهمــا »البيانــات الماليــة«.

استخدام التقديرات  واألحكام  )ب( 

ــن  ــة م ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــع معايي ــق م ــا يتواف ــة بم ــم المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل  
اإلدارة القيــام بوضــع إجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات 
ــر.  ــا التقري ــادر عنه ــات الص ــل والمصروف ــات والدخ ــول وااللتزام ــغ األص ــبية ومبال المحاس
التقديــرات واالفتراضــات المرتبطــة بهــا تعتمــد علــى الخبــرة التاريخيــة والعديــد مــن 
ــكل  ــي تش ــروف والت ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــة ف ــا معقول ــد أنه ــي يعتق ــرى الت ــل األخ العوام
نتائجهــا أساســا لوضــع التقديــرات عــن القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات التــي ال 
تظهــر بســهولة مــن مصــادر أخــرى.  وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

ــدرج  ــتمر.  ت ــاس مس ــى أس ــا عل ــتند إليه ــي تس ــات الت ــرات واالفتراض ــة التقدي ــم مراجع تت  
التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــر إذا 
كان التعديــل يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فــي فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية 
إذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية معــًا.  تــم اإلفصــاح عــن 
ــي  ــاالت الت ــد أو المج ــر أو التعقي ــن التقدي ــرة م ــة كبي ــى درج ــوي عل ــي تنط ــاالت الت المج
تكــون فيهــا اإلفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للقوائــم الماليــة المجمعــة باإليضــاح رقــم 

.4

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في سنة ٢0١5 )ج( 

ــر  ــة المعايي ــة كاف ــركة األم والمجموع ــت الش ــمبر 201٥، تبن ــي ٣1 ديس ــة ف ــنة المنتهي للس  
والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
ــة  ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــة لمجل ــة التابع ــة الدولي ــر المالي ــيرات تقاري ــة تفس ولجن

ينايــر 201٥.  1 بتاريــخ  تبــدأ  التــي  للفتــرات  المتعلقــة بعملياتهــا والســارية 

مســاهمات  محــددة:  منافــع  خطــط   1٩ الدولــي  المحاســبة  معيــار  علــى  التعديــالت  	 	 	�
ظفيــن لمو ا

دورة التحسينات السنوية من 2010 إلى 2012  	�
ـ  معيار التقرير المالي الدولي 2 الدفع على أساس األسهم  

ـ  معيار التقرير المالي الدولي ٣ إندماج األعمال  

ـ  معيار التقرير المالي الدولي ٨ القطاعات التشغيلية  

ـ  معيار المحاسبة الدولي 1٦ الممتلكات والمصانع والمعدات و معيار المحاسبة الدولي   
٣٨ األصول غير الملموسة

ـ  معيار المحاسبة الدولي 24 اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة  

دورة التحسينات السنوية من 2011 إلى 201٣  	�

ـ  معيار التقرير المالي الدولي ٣ إندماج األعمال  

ـ  معيار التقرير المالي الدولي 1٣ قياس القيمة العادلة  

ـ  معيار المحاسبة الدولي 40 العقارات اإلستثمارية       
  

ــبية  ــات المحاس ــي السياس ــرات ف ــى تغيي ــيرات إل ــر والتفس ــذه المعايي ــق ه ــؤد تطبي ــم ي ل   
الحاليــة. للســنة  بيانهــا  تــم  التــي  المبالــغ  علــى  تؤثــر  ولــم  والمجموعــة  األم  للشــركة 

ــر الحاليــة التــي ليســت ســارية بعــد ولــم  المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات علــى المعايي  
مبكــرًا بتبنيهــا  والمجموعــة  األم  الشــركة  تقــم 

المعاييــر والتعديــالت الجديــدة التاليــة قــد تــم إصدارهــا مــن قبــل مجلــس معاييــر    
المحاســبة الدوليــة التــي قــد تؤثــر علــى البيانــات الماليــة للشــركة األم والمجموعــة ولكــن 

:201٥ ديســمبر   ٣1 فــي  المنتهيــة  للســنة  بعــد  إلزاميــة  ليســت 

ــر  ــس معايي ــدر مجل ــو 2014، أص ــي يولي ــة: ف ــي ٩ األدوات المالي ــي الدول ــر المال ــار التقري معي   
المحاســبة الدوليــة النســخة النهائيــة مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي ٩ األدوات الماليــة 
ــبة  ــار المحاس ــل معي ــل مح ــة ويح ــروع األدوات المالي ــل مش ــع مراح ــس جمي ــي تعك الت
ــار  ــن معي ــابقة م ــدارات الس ــة اإلص ــاس وكاف ــراف والقي ــة: االعت ــي ٣٩ األدوات المالي الدول
التقريــر المالــي الدولــي ٩. ُيدِخــل المعيــار متطلبات جديــدة للتصنيف والقيــاس، وإنخفاض 
القيمــة، ومحاســبة التحــوط. إن معيــار التقريــر المالــي الدولــي ٩ ســاري المفعــول للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 201٨، مــع الســماح للتطبيــق المبكــر. بإســتثناء 
محاســبة التحــوط، يتطلــب التطبيــق بأثــر رجعــي، ولكــن معلومــات المقارنــة ليســت 
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ــة  ــب الثالث ــع الجوان ــن جمي ــتوى م ــع المس ــر رفي ــم األث ــركة تقيي ــرت الش ــد أج ــة. لق إلزامي
ــان  ــى بي ــر عل ــر كبي ــاك أي تأثي ــون هن ــع أال يك ــي ٩ وتتوق ــي الدول ــر المال ــار التقري ــن معي م
تطبيــق  والمجموعــة  األم  الشــركة  تخطــط  المســاهمين.  وحقــوق  المالــي  مركزهــا 

ــوب. ــريانه المطل ــخ س ــي تاري ــد ف ــار الجدي المعي

ــالء:  ــع العم ــة م ــود المبرم ــن العق ــئة ع ــرادات الناش ــي 1٥ اإلي ــي الدول ــر المال ــار التقري معي   
صــدر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 1٥ فــي مايــو 2014 ويؤســس نموذجــًا جديــدًا مــن 
ــة  ــود المبرم ــن العق ــئة ع ــرادات الناش ــى اإلي ــا عل ــيتم تطبيقه ــي س ــوات الت ــس خط خم
مــع العمــالء. وفقــًا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 1٥ يتــم إدراج اإليــرادات بالمبلــغ الــذي 
يعكــس العــوض الــذي تتوقعــه المنشــأة ليكــون مــن حقهــا فــي مقابــل نقــل البضائــع أو 
ــر مبــادئ معيــار التقريــر المالــي الدولــي 1٥ نهــج أكثــر تنظيمــًا  الخدمــات إلــى العمــالء. ُتوفِّ
ــآت  ــع المنش ــى جمي ــق عل ــد ينطب ــرادات الجدي ــار اإلي ــرادات. معي ــراف باإلي ــاس واالعت لقي
وســوف يحــل محــل جميــع المتطلبــات الحاليــة لالعتــراف باإليــرادات بموجــب معيــار 
ل بأثــر رجعــي  التقريــر المالــي الدولــي. يتطلــب تطبيــق المعيــار إمــا بالكامــل أو ُمعــدَّ
ــر 201٨ مــع الســماح للتبنــي المبكــر. تقــوم  ــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يناي للفت
الشــركة األم والمجموعــة حاليــًا بتقييــم تأثيــر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 1٥ وتخطــط 
ــة  ــركة األم والمجموع ــذ الش ــوب. تأخ ــريان المطل ــخ الس ــي تاري ــد ف ــار الجدي ــي المعي لتبن
ــة  ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــل مجل ــن قب ــادرة م ــات الص ــار التوضيح ــن اإلعتب ــي عي ف

ــة. ــورات إضافي ــة تط ــد أي ــتقوم برص ــو 201٥ وس ــهر يولي ــي ش ــة ف ــودة للمناقش كمس

   معيــار التقريــر المالــي الدولــي 1٦ عقــود اإليجــار: أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
معيــار التقريــر المالــي الدولــي 1٦ عقــود اإليجــار، الــذي يتطلــب مــن المســتأجرين إدراج 
الموجــودات والمطلوبــات لمعظــم عقــود اإليجــار. بالنســبة للمؤجريــن، يوجــد هنــاك 
ــار المحاســبة الدولــي 1٧ عقــود اإليجــار.  ــر طفيــف فــي المحاســبة القائمــة فــي معي تغي
ــيكون  ــدى. س ــد الم ــتقبل لتحدي ــي المس ــل ف ــم مفص ــراء تقيي ــة بإج ــتقوم المجموع س
ــر 201٩.  ــد 1 يناي ــي أو بع ــدأ ف ــي تب ــنوية الت ــرات الس ــول للفت ــاري المفع ــد س ــار الجدي المعي
يســمح بالتطبيــق المبكــر، بشــرط أن معيــار اإليــرادات الجديــد، معيــار التقريــر المالــي 
الدولــي 1٥ اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء، قــد تــم تطبيقــه، أو يتــم تطبيقــه 

في ذات تاريخ معيار التقرير المالي الدولي 1٦.   

أساس توحيد البيانات المالية   ٢-٢

٢-٢-١  الشركات التابعة 

تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة   
ــا  ــة، أو لديه ــرض المجموع ــا تتع ــيطرة عندم ــق الس ــم تحقي ــمبر 201٥. يت ــي ٣1 ديس ــا ف كم
ــون  ــا، وتك ــتثمر به ــة المس ــع الجه ــراكتها م ــن ش ــة م ــرة الناتج ــد المتغي ــوق، للعوائ حق
ــد مــن خــالل ســلطتها علــى الجهــة المســتثمر بهــا.  ــر علــى تلــك العوائ قــادرة علــى التأثي
ــال  ــي ح ــط ف ــا فق ــتثمر به ــة المس ــى الجه ــة عل ــيطر المجموع ــد، تس ــه التحدي ــى وج عل

ــي: ــا يل ــة م ــدى المجموع ــر ل تواف

· الســلطة علــى الجهــة المســتثمر بهــا )أي الحقــوق القائمــة التــي تعطيهــا القــدرة الحاليــة 	
لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة للجهــة المســتثمر فيهــا(؛

· التعــرض للعوائــد المتغيــرة الناتجــة مــن الشــراكة مــع الجهــة المســتثمر بهــا أو الحقــوق 	
ــي  ــة ف ــوق مماثل ــت أو حق ــة التصوي ــن أكثري ــل م ــة أق ــون للمجموع ــا يك ــا، و عندم فيه
ــروف  ــق والظ ــع الحقائ ــار جمي ــن اإلعتب ــي عي ــة ف ــذ المجموع ــا، تأخ ــتثمر به ــة المس الجه
ــًة: ــا، متضمن ــتثمر به ــة المس ــى الجه ــلطة عل ــا س ــت لديه ــا إذا كان ــم م ــي تقيي ــة ف ذات الصل

· القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.	

· الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛	

· الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛	

· حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة.	

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم ســواء مــا إذا كانــت تســيطر علــى الجهــة المســتثمر بهــا   
فــي حــال أشــارت الحقائــق والظــروف إلــى أن هنــاك تغييــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن عناصــر 
ــيطرة  ــى الس ــة عل ــل المجموع ــا تحص ــة عندم ــركة تابع ــد ش ــدأ توحي ــة. يب ــيطرة الثالث الس
علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعة. 
إن موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة المقتنــاة أو المســتبعدة 
ــة  ــاب المجموع ــخ إكتس ــن تاري ــامل م ــل الش ــان الدخ ــي بي ــا ف ــم إدراجه ــنة يت ــالل الس خ

ــة. ــركات التابع ــى الش ــيطرة عل ــة الس ــف المجموع ــخ توق ــى تاري ــيطرة حت للس

تنســب المنشــأة الربــح أو الخســارة، وكل بنــد مــن بنــود الدخل الشــامل اآلخر إلى مســاهمي   
الشــركة األم للمجموعــة وإلــى الحصــص غيــر المســيطرة، حتــى ولــو نتــج عــن هــذا رصيــد 
ــات  ــى البيان ــالت عل ــراء تعدي ــم إج ــرورة، يت ــد الض ــيطرة. عن ــر المس ــص غي ــي الحص ــز ف عج
ــات  ــع السياس ــبية م ــاتها المحاس ــى سياس ــل أن تتماش ــن أج ــة م ــركات التابع ــة للش المالي
المســاهمين  وحقــوق  والمطلوبــات  الموجــودات  جميــع  إن  للمجموعــة.  المحاســبية 
ــة المتعلقــة بالمعامــالت  ــرادات والمصروفــات داخــل المجموعــة، والتدفقــات النقدي واإلي

ــد. ــد التوحي ــل عن ــا بالكام ــم حذفه ــة يت ــاء المجموع ــن أعض بي
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢

أساس توحيد البيانات المالية )تابع(  ٢-٢

٢-٢-١  الشركات التابعة )تابع(

ــبته  ــم محاس ــيطرة يت ــدان الس ــة، دون فق ــركة تابع ــي ش ــة ف ــة الملكي ــي حص ــر ف التغي  
ــة،  ــركة تابع ــى ش ــيطرة عل ــة الس ــدت المجموع ــال فق ــي ح ــة. ف ــوق ملكي ــة حق كمعامل

ســتقوم: فإنهــا 

· بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنًة الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة؛	

· بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛	

· ــوق 	 ــي حق ــجلة ف ــة المس ــة المتراكم ــالت األجنبي ــل العم ــات تحوي ــراف بفروق ــاء اإلعت بإلغ
ــة؛ الملكي

· اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛	

· اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛	

· اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛	

· إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود المســجلة ســابقًا فــي الدخل الشــامل اآلخر 	
إلــى الربــح أو الخســارة أو األربــاح غيــر الموزعــة، حســب االقتضــاء، كمــا ســيكون مطلوبــًا فــي 

حــال قامــت المجموعــة مباشــرًة بالتصــرف باألصــول أو االلتزامــات ذات الصلة.

يتم إدراج اإلستثمار في الشركات التابعة في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم    
بالتكلفــة ناقصًا إنخفــاض القيمة، إن وجد.  

المعامالت مع الحصص غير الُمسيِطرة   ٢-٢-٢

تعامــل المجموعــة المعامــالت مــع الحقــوق غيــر المســيطرة كمعامــالت مــع مســاهمي   
المجموعــة. وبالنســبة للمشــتريات مــن الحقــوق غيــر المســيطرة، يتــم تســجيل الفــرق بيــن 
أي ســعر مدفــوع والحصــة ذات الصلــة التــي تمــت حيازتهــا للقيمــة الدفتريــة لصافــي 
أربــاح أو خســائر  أصــول شــركة تابعــة فــي حقــوق المســاهمين.  كمــا يتــم تســجيل 

اســتبعادات الحقــوق غيــر المســيطرة فــي حقــوق المســاهمين. 

عندمــا ال يعــد للمجموعــة أي تحكــم أو نفــوذ مهــم، تتــم إعــادة قيــاس أيــة حصــص   
محتفــظ بهــا فــي الكيــان بقيمهــا العادلــة، مــع ادراج التغييــر فــي القيمــة الدفتريــة فــي 
الربــح أو الخســارة. القيمــة العادلــة هــي القيمــة الدفتريــة المبدئيــة ألغــراض احتســاب 
الحصــص المحتفــظ بهــا كشــركة شــقيقة أو مشــروع مشــترك أو أصــل مالــي الحقــًا. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم احتســاب أيــة مبالــغ أدرجــت ســابقًا ضمــن دخــل شــامل آخــر فيما 
يتعلــق بذلــك الكيــان كمــا لــو قامــت المجموعــة مباشــرة باســتبعاد األصــول وااللتزامــات 
ذات الصلــة. وقــد يعنــي هــذا أن المبالــغ التــي أدرجــت ســابقًا فــي دخــل شــامل آخــر تــم 

ــائر. ــاح أو خس ــا كأرب ــادة تصنيفه إع

إستثمار في شركات شقيقة   3-٢-٢

ــام  ــر اله ــًا. التأثي ــرًا هام ــة تأثي ــا المجموع ــارس عليه ــأة تم ــي منش ــقيقة ه ــركة الش إن الش  
ــتثمر  ــأة المس ــغيلية للمنش ــة والتش ــة المالي ــرارات السياس ــي ق ــاركة ف ــة المش ــو صالحي ه

بهــا، ولكــن ليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى هــذه السياســات.

إن األمــور التــي تــم إتخاذهــا فــي عيــن اإلعتبــار مــن أجــل تحديــد التأثيــر الهــام أو الســيطرة   
ــم  ــة. يت ــركات التابع ــى الش ــيطرة عل ــد الس ــة لتحدي ــك الالزم ــة لتل ــي مماثل ــتركة ه المش
محاســبة إســتثمارات المجموعــة فــي شــركاتها الشــقيقة وذلــك بإســتخدام طريقــة 

حقــوق الملكيــة.

ــًا  ــقيقة مبدئي ــركة الش ــي الش ــتثمارات ف ــم إدراج االس ــة، يت ــوق الملكي ــة حق ــًا لطريق وفق  
ــة  ــي حص ــرات ف ــل إدراج التغي ــن أج ــتثمار م ــة لالس ــة الدفتري ــل القيم ــم تعدي ــة. يت بالتكلف
المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الشــقيقة منــذ تاريــخ اإلســتمالك. يتــم إدراج 
الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الشــقيقة ضمــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار، وهــي ال يتــم 

إطفاؤهــا وال يتــم إختبارهــا بشــكل فــردي إلنخفــاض القيمــة.

يعكــس بيــان الربــح أو الخســارة حصــة المجموعــة مــن نتائــج عمليــات الشــركة الشــقيقة.   
يتــم إدراج أي تغييــر فــي بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر لتلــك المنشــآت المســتثمر بهــا كجــزء 
ــر  ــاك تغيي ــون هن ــا يك ــك، عندم ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــر للمجموع ــامل اآلخ ــل الش ــن الدخ م
تــم إدراجــه مباشــرة فــي حقــوق مســاهمي الشــركة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة بــإدراج 
ــي  ــرات ف ــان التغي ــي بي ــق، ف ــل للتطبي ــك قاب ــون ذل ــا يك ــرات، عندم ــة تغيي ــن أي ــا م حصته
حقــوق المســاهمين. يتــم اســتبعاد المكاســب والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن 
المعامــالت بيــن المجموعــة والشــركة الشــقيقة إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي الشــركة 

ــقيقة. الش

يظهــر مجمــوع حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركة الشــقيقة بشــكل واضــح   
فــي بيــان الربــح أو الخســارة خــارج األربــاح التشــغيلية، ويمثــل الربــح أو الخســارة بعــد خصــم 

الضرائــب والحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الشــقيقة.

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة الشــقيقة فــي ذات فتــرة إعــداد تقريــر المجموعــة.   
ــك  ــع تل ــى م ــبية تتماش ــات المحاس ــل السياس ــالت لجع ــراء تعدي ــم إج ــرورة، يت ــد الض عن

المجموعــة. تتبناهــا  التــي  السياســات 

ــروري إدراج  ــن الض ــا إذا كان م ــة م ــدد المجموع ــة، تح ــوق الملكي ــة حق ــق طريق ــد تطبي بع  
خســارة انخفــاض القيمــة علــى اســتثماراتها فــي شــركاتها الشــقيقة. فــي تاريــخ كل تقرير، 
تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي بــأن االســتثمار فــي الشــركة 
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢

أساس توحيد البيانات المالية )تابع(  ٢-٢

إستثمار في شركات شقيقة )تابع(  3-٢-٢

الشــقيقة قــد انخفضــت قيمتهــا. إذا كان هنــاك مثــل هــذا الدليــل، تقــوم المجموعــة   
باحتســاب إنخفــاض القيمــة علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد مــن الشــركة 
الشــقيقة وقيمهــا الدفتريــة، ثــم تــدرج الخســارة علــى أنهــا »حصــة مــن أربــاح شــركة 

شــقيقة« فــي بيــان الربــح أو الخســارة.

عنــد فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركة الشــقيقة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج أي   
إســتثمار محتفــظ بــه بقيمتــه العادلــة. أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الشــقيقة 
عنــد فقــدان التأثيــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة العادلــة لإلســتثمار المحتفــظ 

ــارة. ــح أو الخس ــي الرب ــه ف ــم إدراج ــع يت ــن البي ــالت م ــه والمتحص ب

ــقيقة  ــركات الش ــي الش ــتثمار ف ــدرج اإلس ــركة األم، ي ــة للش ــة المنفصل ــات المالي ــي البيان ف  
بالتكلفة ناقصًا إنخفاض القيمة، إن وجد. 

إندماج األعمال والشهرة  4-٢-٢

يتــم قيــاس تكلفــة  باســتخدام طريقــة اإلســتمالك.  إندمــاج األعمــال  يتــم محاســبة   
اإلســتمالك كإجمالــي العــوض المقــاس بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ اإلســتمالك ومبلــغ أي 
حصــص غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المشــتراة. تختــار المجموعــة فــي كل عمليــة إندمــاج 
ســواء قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي المنشــأة المشــتراة بالقيمــة العادلــة أو بحصــة 
ــف  ــد التكالي ــم قي ــتراة. يت ــأة المش ــد للمنش ــة للتحدي ــول القابل ــي األص ــن صاف ــبية م تناس

ــة. ــات اإلداري ــن المصروف ــدرج ضم ــا وت ــد تكبده ــروف عن ــتمالك كمص ــة باإلس المتعلق

عندمــا تســتملك المجموعــة أعمــال، تقــوم بتقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة   
والظــروف  التعاقديــة  للشــروط  وفقــًا  المناســبة  والتســمية  للتصنيــف  المضمونــة 
فصــل  يشــمل  وهــذا  اإلســتمالك.  تاريــخ  فــي  كمــا  المعنيــة  والظــروف  االقتصاديــة 

المشــتراة. المنشــأة  قبــل  مــن  األساســية  العقــود  عــن  المتضمنــة  المشــتقات 

فــي حــال يتــم تحقيــق إندمــاج األعمــال علــى مراحــل، يتــم إعــادة قيــاس أي حصــة حقــوق   
ملكيتهــا المحتفــظ بهــا ســابقًا بالقيمــة العادلــة بتاريــخ اإلســتمالك ويتــم إدراج أي ربــح 
ــي  ــار ف ــن اإلعتب ــي عي ــا ف ــم أخذه ــم فيت ــن ث ــارة. وم ــح أو الخس ــي الرب ــة ف ــارة ناتج أو خس

تحديــد الشــهرة.

إن أي عــوض محتمــل ســيتم تحويلــه مــن قبــل المنشــأة المشــترية ســيتم إدراجــه بالقيمــة   
ــو أداة  ــزام وه ــل أو إلت ــف كأص ــل المصن ــوض المحتم ــتمالك. الع ــخ اإلس ــي تاري ــة ف العادل
ماليــة ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي ٣٩ األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس، يتــم 

قياســه بالقيمــة العادلــة مــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة يتــم إدراجهــا ســواء فــي إمــا 
الربــح أو الخســارة أو كتغيــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. فــي حــال العــوض المحتمــل ليــس 
ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي ٣٩، فيتــم قياســه وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة 
الدوليــة المناســبة. العــوض المحتمــل الــذي يتــم تصنيفــه كحقــوق ملكيــة ال يعــاد قياســه 

ويتــم محاســبة التســوية الالحقــة ضمــن حقــوق الملكيــة.

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــًا بالتكلفــة، كونهــا تمثــل الزيــادة فــي مجمــوع العــوض   
ــابقًا،  ــا س ــظ به ــص محتف ــيطرة، وأي حص ــر المس ــص غي ــدرج للحص ــغ الم ــول والمبل المح
ــال  ــي ح ــة. ف ــات المضمون ــد والمطلوب ــة للتحدي ــتملكة القابل ــول المس ــي األص ــى صاف عل
القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتملكة تتجــاوز مجمــوع العــوض المحــول، تقــوم 
المجموعــة بإعــادة تقييــم، ســواء قــد حــددت بشــكل صحيــح كافــة األصــول المســتملكة 
وجميــع المطلوبــات المضمونــة وتقــوم بمراجعــة اإلجــراءات المســتخدمة لقيــاس المبالــغ 
التــي ســيتم إدراجهــا فــي تاريــخ اإلســتمالك. فــي حــال عمليــة إعــادة التقييــم ال تــزال تنتــج 
زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي األصــول المســتملكة علــى مجمــوع العــوض المحــول، بعــد 

ــارة. ــح أو الخس ــي الرب ــب ف ــم إدراج المكس ــك يت ذل

بعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــًا أي خســائر انخفــاض قيمــة   
متراكمــة. لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة، الشــهرة المكتســبة مــن إندمــاج األعمــال، 
مــن تاريــخ اإلســتمالك، يتــم تخصيصهــا لــكل مــن وحــدات توليــد النقــد للمجموعــة التــي 
يتوقــع أن تســتفيد مــن اإلندمــاج، بصــرف النظــر ســواء الموجــودات أو المطلوبــات األخــرى 

للمنشــاة المشــتراة يتــم تخصيصهــا لتلــك الوحــدات.

حيــث تــم تخصيــص الشــهرة إلــى وحــدة توليــد النقــد وتــم إســتبعاد جــزء مــن العمليــات   
ــة  ــا بالقيم ــم إدراجه ــتبعدة يت ــة المس ــة بالعملي ــهرة المرتبط ــإن الش ــدة، ف ــل الوح بداخ
ــاس  ــم قي ــتبعاد. يت ــن اإلس ــة م ــارة الناتج ــح أو الخس ــد الرب ــد تحدي ــات عن ــة للعملي الدفتري
للعمليــة  النســبية  القيــم  أســاس  علــى  الظــروف  هــذه  فــي  المســتبعدة  الشــهرة 

المســتبعدة وجــزء مــن وحــدة توليــد النقــد المحتفــظ بهــا.

التقارير القطاعية   ٢-٣

ــات الكيــان؛ الــذي يمــارس األنشــطة التجاريــة التــي  إن القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكون  
مــن خاللهــا قــد يحقــق إيــرادات ويتكبــد مصروفــات، بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات 
الكيــان، والتــي يقــوم المســؤول  بــذات  المتعلقــة بمعامــالت مــع المكونــات األخــرى 
الرئيســي عــن قــرارات التشــغيل فــي الكيــان بفحــص نتائــج تشــغيلها بانتظــام التخــاذ 
قــرارات بشــأن المــوارد التــي تخصــص الــى القطــاع وتقييــم األداء الخــاص بــه؛ كمــا تتوفــر 
لــه بشــكل منفصــل معلومــات ماليــة عنــه. السياســات المحاســبية للقطاعــات التــي يتــم 
عمــل تقاريــر عنهــا، هــي نفــس السياســات المحاســبية للمجموعــة المبينــة فــي اإليضــاح  2. 

ــاح ٦. ــي اإليض ــة ف ــر مبين ــات والتقاري ــد القطاع إن تحدي
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢

إيرادات الخدمات   4-٢

تتمثــل اإليــرادات فــي العائــد مــن الهاتــف الثابــت والنظــام العالمــي للهاتــف النقــال   
واإلنترنــت والتليكــس والبرقيــات وتأجيــر المعــدات والمبالــغ الناشــئة عــن بيــع معــدات 
االتصــاالت والخدمــات األخــرى المتعلقــة بهــا والتــي تقــع ضمــن األنشــطة االعتياديــة 
للمجموعــة. إن إيــرادات الخطــوط الثابتــة والنظــام العالمــي للهاتــف النقــال وخدمــات 
اإلنترنــت يتــم إدراجهــا  عنــد تقديــم الخدمــة وبالصافــي بعــد الخصومــات والتخفيضــات 

المســموح بهــا.

ترتكــز إيــرادات التأجيــر والتركيــب علــى أســاس نســبة الوقــت المســتغرق والتركيــب الفعلي   
التوالــي. علــى  االتصــاالت  لمعــدات 

تــدرج مبيعــات بطاقــات الهاتــف العمومــي والبطاقــات المدفوعــة مســبقًا كإيــرادات   
اســتنادا إلــى االســتخدام الفعلــي للهاتــف العمومــي والبطاقــات المدفوعــة مســبقًا 

المباعة.        

العموميــة   الهواتــف  مــن  المســتخدم  غيــر  بالجــزء  المتعلقــة  المبيعــات  وتحتســب   
مؤجلــة. كإيــرادات  مقدمــا  المدفوعــة  والبطاقــات 

تــدرج إيــرادات ومصاريــف الربــط البينــي عنــد تأديــة الخدمــات، وتــدرج إيــرادات اشــتراكات البث    
الخدمــات. تقديــم  عنــد  القنــوات  اشــتراكات   ورســوم  واالنترنــت  الكابــالت  عبــر  التلفزيونــي 

تمنــح حوافــز إلــى العمــالء بطــرق مختلفــة وتعــرض علــى العمــالء عــادة عنــد توقيــع عقــد   
جديــد أو كجــزء مــن عــرض ترويجــي. وعندمــا تقــدم هــذه الحوافــز عنــد توصيــل الخدمــة 
للعميــل الجديــد أو لتحديــث الخدمــات إلــى عميــل حالــي، يتــم تأجيــل اإليــراد الــذي يمثــل 
القيمــة العادلــة للحافــز والمتعلــق بالمنتجــات الترويحيــة األخــرى المقدمــة إلــى العميــل 
كجــزء مــن نفــس الترتيبــات ويتــم إدراجهــا طبقــا ألداء المجموعــة اللتزاماتهــا المتعلقــة 

ــز. بالحاف

ــع  ــم توزي ــد، يت ــي واح ــج ترويج ــن منت ــر م ــمل أكث ــي تش ــرادات الت ــات اإلي ــة ترتيب ــي حال ف  
مقابــل الترتيبــات علــى كل منتــج اعتمــادا علــى القيمــة العادلــة لــكل عنصــر منفــرد. 
وتحــدد المجموعــة بشــكل عــام القيمــة العادلــة للعناصــر الفرديــة اعتمــادا علــى األســعار 

التــي يتــم بهــا البيــع عــادة لــكل منتــج علــى حــدة.

يتم محاسبة إيرادات توزيعات األرباح حينما يتقرر الحق في إستالمها.  

  ٢-5   اإليجارات  

يتــم تصنيــف اإليجــارات كإيجــارات تمويليــة عندمــا يتــم تحويــل كل مخاطــر ومنافــع    
الملكيــة بدرجــة كبيــرة إلــى المســتأجر، بنــاءا علــى شــروط عقــد اإليجــار. فــي حيــن ان جميــع 

االيجــارات االخــرى يتــم تصنيفهــا كونهــا ايجــارات تشــغيلية.

المجموعة كمؤجر  

ــالت  ــى الكاب ــاء عل ــل لإللغ ــر قاب ــتخدام الغي ــق اإلس ــح ح ــن من ــج ع ــراد  النات ــم إدراج اإلي يت  
ويتــم  العميــل.  وموافقــة  التســليم  وقــت  فــي  تمويلــي  كإيجــار  المصنفــة  البحريــة 
ــة  ــتثمارات المجموع ــي إس ــة صاف ــاء بقيم ــل لإللغ ــر قاب ــتخدام غي ــق اإلس ــة ح إدراج تكلف
ــارات  ــب االيج ــتأجرين بموج ــن المس ــتحقة م ــغ المس ــجيل المبال ــم تس ــارات. يت ــي اإليج ف
التمويليــة االخــرى  كذمــم مدينــة بقيمــة صافــي اســتثمارات المجموعــة فــي اإليجــارات. 
ــد  ــدل عائ ــس مع ــبية لتعك ــرات المحاس ــى الفت ــي عل ــر التمويل ــرادات التأجي ــع إي ــم توزي يت

دوري ثابــت علــى صافــي اســتثمار المجموعــة القائــم فــي مجــال التأجيــر.

اإليــرادات مــن بيــع طاقــة اإلرســال للكابــالت األرضيــة والبحريــة يتــم إدراجهــا علــى أســاس   
العقــد. فتــرة  خــالل  الثابــت  القســط  مبــدأ 

إيــرادات التأجيــر التشــغيلي يتــم إدراجهــا بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى الفتــرة   
الزمنيــة لإليجــار المعنــي. ويتــم إضافــة التكاليــف المبدئيــة المباشــرة المتكبــدة فــي 
ــل  ــة لألص ــة الدفتري ــى القيم ــغيلي إل ــر التش ــة بالتأجي ــات المتعلق ــراء الترتيب ــاوض وإج التف

المؤجــر وتــدرج علــى اســاس مبــدأ القســط الثابــت خــالل فتــرة التأجيــر.

المجموعة كمستأجر  

ــل  ــة الدخ ــى قائم ــغيلي إل ــر التش ــب التأجي ــتحقة بموج ــار المس ــغ اإليج ــل مبال ــم تحمي يت  
 . المعنــي  التأجيــر  فتــرة  خــالل  الثابــت  القســط  بمبــدا 

المنافــع المســتحقة لالســتالم والمســتلمة كحوافــز للدخــول فــي تأجيــر تشــغيلي يتــم   
التأجيــر. مــدة  علــى  الثابــت  القســط  أســاس  علــى  أيضــا  توزيعهــا 

إيرادات / تكاليف التمويل  6-٢

ــي.  ــدة الحقيق ــدل الفائ ــة مع ــتخدام طريق ــد باس ــات الفوائ ــرادات ومصروف ــم إدراج إي يت  
ــي  ــزام مال ــأة إللت ــة المطف ــاب التكلف ــة إلحتس ــي طريق ــي ه ــدة الحقيق ــدل الفائ إن مع
وتخصيــص مصــروف الفوائــد علــى مــدى الفتــرة المتعلقــة. إن معــدل الفائــدة الحقيقــي 
ــة  ــتقبلية التقديري ــة المس ــات النقدي ــم المدفوع ــه خص ــم بموجب ــذي يت ــدل ال ــو المع ه

بصــورة صحيحــة مــن خــالل العمــر المتوقــع لإلقتراضــات.  

٢-7  رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية 

تشــتمل رســوم التحصيــل والتوزيــع وخصــم الديــون التجاريــة علــى الرســوم المســتحقة   
ــة  ــة القيم ــات المدفوع ــع البطاق ــون ووكالء بي ــل  الدي ــم وتحصي ــى وكالء خص ــع ال الدف
مســبقًا. تحتســب الرســوم المســتحقة الدفــع لــوكالء خصــم الديــون بتاريــخ التنــازل عــن 
ــل  ــد تحصي ــل عن ــوكالء التحصي ــع ل ــتحقة الدف ــوم المس ــب الرس ــة. تحتس ــم المدين الذم
البطاقــات  بيــع  بتاريــخ  البيــع  لــوكالء  الدفــع  المســتحقة  الرســوم  الفواتيــر. تحتســب  

للــوكالء. 
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ــال الُعمانــي وقيدهــا وفقــا ألســعار  يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الري  )1( 
المعاملــة. بتاريــخ  الســائدة  الصــرف 

الريــال  إلــى  بالعمــالت األجنبيــة  المســجلة  النقديــة  يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات     )2(
الُعمانــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. أربــاح أو خســائر العمــالت 
ــي  ــي ف ــال الُعمان ــة بالري ــف المهلك ــن التكالي ــرق بي ــي الف ــة ه ــود المالي ــي البن ــة ف األجنبي
بدايــة الفتــرة والتــي تتــم تســويتها بمعــدل الفائــدة الفعــال والدفعــات خــالل الفتــرة 
والتكاليــف المهلكــة بالعمــالت األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف فــي نهايــة الفتــرة.  
تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية هــذه المعامــالت وتلــك 
الناتجــة مــن تحويــل العمــالت بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي نهايــة العــام لألصــول 
وااللتزامــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل، باســتثناء إذا مــا تــم 
تأجيلهــا فــي دخــل شــامل آخــر كأدوات تغطيــة تدفقــات نقديــة مؤهلــة وأدوات تغطيــة 

صافــي االســتثمار.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢

العمالت األجنبية )تابع(  8-٢

ــها  ــم قياس ــي ت ــة والت ــالت األجنبي ــة بالعم ــر النقدي ــات غي ــول وااللتزام ــل األص ــم تحوي يت    )٣(
بالقيمــة العادلــة إلــى الريــال العمانــي بســعر الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة.  
حقــوق  مثــل  النقديــة  غيــر  وااللتزامــات  األصــول  تحويــل  مــن  الناشــئة  الفــروق  تــدرج 
ــح أو  ــي الرب ــائر ف ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــظ به ــاهمين المحتف المس
الخســارة كجــزء مــن ربــح أو خســارة القيمــة العادلــة.  تــدرج فــروق تحويــل األصــول الماليــة 

ــر. ــامل آخ ــل ش ــي دخ ــع ف ــة للبي ــة كمتاح ــهم المصنف ــل األس ــة مث ــر النقدي غي

عنــد التوحيــد، يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الريــال   )4(
العمانــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي وبنــود بيــان الدخــل يتــم 
ــعار  ــروق أس ــم إدراج ف ــالت. يت ــك المعام ــخ تل ــي تاري ــائدة ف ــرف الس ــعار الص ــا بأس تحويله
ــع  ــد بي ــرى. عن ــاملة األخ ــرادات الش ــي اإلي ــد ف ــل التوحي ــل ألج ــن التحوي ــة ع ــرف الناتج الص
كيــان أجنبــي، المبلــغ المتراكــم المؤجــل الــوارد فــي حقــوق المســاهمين المتعلــق بتلــك 
العمليــة األجنبيــة المعينــة يتــم إدراجــه فــي بيــان الدخــل تحــت مصروفــات التشــغيل 
ــة  ــة وأي ــة أجنبي ــاء عملي ــن اقتن ــة ع ــهرة ناتج ــرى. إن أي ش ــغيل األخ ــرادات التش ــرى أو إي األخ
تعديــالت القيمــة العادلــة للقيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الناتجــة عــن عمليــة 
االســتحواذ يتــم معاملتهــا كموجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة ويتــم تحويلهــا 

ــال. ــعر اإلقف بس

ــوق  ــي حق ــه ف ــرف ب ــل المعت ــم المؤج ــغ المتراك ــات المبل ــة، وإثب ــركة أجنبي ــع ش ــد بي عن  
المســاهمين المتعلــق بتلــك العمليــة األجنبيــة يــدرج فــي الربــح أو الخســارة فــي مصروفــات 
التشــغيل األخــرى أو اإليــرادات التشــغيلية األخــرى. يجــوز للمجموعــة بيــع أو جزئيــا أو كليــًا 
مســاهمتها فــي العمليــة األجنبيــة مــن خــالل البيــع والتصفيــة، وســداد رأس المــال أو 

التخلــي عــن كل ، أو جــزء مــن تلــك الشــركة.

٢-9      الممتلكات واآلالت والمعدات

ــم و  ــتهالك المتراك ــا االس ــة ناقص ــدات بالتكلف ــكات واآلالت والمع ــود الممتل ــم إدراج بن يت  
خســائر انخفــاض القيمــة  المحــددة إن وجــدت. يتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة إلحالل 
أحــد مكونــات بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات المحتســبة والتــى يتــم المحاســبه عنها 
بشــكل منفصــل، متضمنــة مصروفــات الفحــص الرئيســي والعمــرة الشــاملة. يتــم رســملة 
المصروفــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتمثلــة 
فــي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويمكــن قياســها بشــكل موثــوق. يتــم 

إدراج كل المصروفــات االخــرى بقائمــة الدخــل  كمصــروف عنــد تكبدهــا.

ــاوية علــى مــدى  يتــم شــطب تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أقســـاط متسـ  
: هــي  المقــدرة  اإلنتاجيــة  األعمــار   ، لألصــول  المتوقعــة  اإلنتاجيــة  األعمـــار 

سنوات

20-٣ مباني
٣0-٣ كابالت ومعدات إرسال
20-2 مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة

٥-1 هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها
14-٥ معدات اتصال بالقمر الصناعي 
٣-٥ أثاث ومعدات مكتبية
٣-٥ سيارات ومعدات

ــك  ــون ذل ــا يك ــدل عندم ــول، وتع ــة لألص ــار اإلنتاجي ــة واألعم ــم المتبقي ــة القي ــم مراجع تت  
تقريــر. كل  بتاريــخ  مالئمــًا، 

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

ــر  ــدار العم ــى م ــتهالكها عل ــم اس ــي يت ــار التمويل ــب اإليج ــا بموج ــظ به ــول المحتف األص  
ــروط  ــا لش ــة أو وفق ــول المملوك ــاس االص ــس اس ــى نف ــك عل ــا وذل ــع له ــي المتوق اإلنتاج

اقــل. أيهمــا  المعنــي  اإليجــار 

ال يتــم اســتهالك األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ الــى ان يتــم تحويلهــا إلــى األصــول   
ــد  ــمالية قي ــال الرأس ــار األعم ــم إختب ــتخدام. يت ــزة لالس ــول جاه ــح األص ــا تصب ــة عندم الثابت
التنفيــذ إلنخفــاض القيمــة إن وجــد.  عندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن 
القيمــة المقــدر اســتردادها عــن ذلــك األصــل ،عنــد ذلــك يتــم تخفيــض قيمهــا فــورا الــى 

. المتوقــع اســتردادها  القيمــة 

يتــم تحديــد أربــاح وخســائر إســتبعادات الممتلــكات واآلالت والمعــدات وفقــًا لقيمهــا   
الضرائــب. قبــل  األربــاح  تحديــد  عنــد  اإلعتبــار  فــي  وتؤخــذ  الدفتريــة 
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التنفيــذ إلنخفــاض القيمــة إن وجــد.  عندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن   
القيمــة المقــدر اســتردادها عــن ذلــك األصــل ،عنــد ذلــك يتــم تخفيــض قيمهــا فــورا الــى 

. اســتردادها  المتوقــع  القيمــة 

يتــم تحديــد أربــاح وخســائر إســتبعادات الممتلــكات واآلالت والمعــدات وفقــًا لقيمهــا   
الضرائــب. قبــل  األربــاح  تحديــد  عنــد  اإلعتبــار  فــي  وتؤخــذ  الدفتريــة 

الموجودات غير الملموسة  ١0-٢

الموجــودات غيــر الملموســة المقتنــاة بشــكل منفصــل يتــم قياســها عنــد اإلثبــات المبدئي   
بالتكلفــة. تكلفــة الموجــودات غيــر الملموســة المقتنــاة مــن عمليــة إندمــاج األعمــال هــي 
ــر  ــودات غي ــدرج الموج ــي، ت ــات المبدئ ــب اإلثب ــاء. عق ــخ اإلقتن ــي تاري ــا ف ــة كم ــة العادل القيم
الملموســة بالتكلفــة ناقصــًا أي إطفــاء متراكــم وأيــة خســائر متراكمــة إلنخفــاض القيمــة. 
الموجــودات المولــدة داخليــا غيــر الملموســة، باســتثناء تكاليــف التطويــر المرســملة، ال يتــم 
رســملتها وينعكــس المصــروف ذات الصلــة فــي الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي يتــم 

فيهــا تكبــد المصــروف.

يتــم تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة علــى أنهــا محــددة أو غيــر   
. ة د محــد

الموجــودات غيــر الملموســة بأعمــار إنتاجيــة محــددة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى أعمارهــا   
اإلنتاجيــة اإلقتصاديــة ويتــم تقديــر إنخفــاض القيمــة حينمــا يوجــد هنــاك دليــل بــأن 
الموجــودات غيــر الملموســة يجــوز أن تنخفــض قيمتهــا. فتــرة اإلطفــاء وطريقــة اإلطفــاء 
للموجــودات غيــر الملموســة بأعمــار إنتاجيــة محــددة يتــم مراجعتهمــا علــى األقــل فــي 
نهايــة كل ســنة ماليــة. التغيــرات فــي األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة أو النمــط المتوقــع 
إلســتهالك المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل يتــم محاســبتها 
بتغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، كمــا هــو مناســبًا، ويتــم معاملتهــا كتغييــرات فــي 
التقديــرات المحاســبية. مصــروف اإلطفــاء علــى الموجــودات غيــر الملموســة باألعمــار 
المحــدودة يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل فــي فئــة المصــروف المتمشــي مــع وظيفــة 

الموجــودات غيــر الملموســة.

الموجــودات غيــر الملموســة بأعمــار إنتاجيــة غيــر محــددة يتــم إختبارهــا إلنخفــاض القيمــة   
ســنويًا إمــا فرديــًا أو علــى مســتوى وحــدة التوليــد النقــدي. إن مثــل تلــك الموجــودات غيــر 
ــر  ــار غي ــة بأعم ــر الملموس ــودات غي ــة للموج ــار اإلنتاجي ــا. األعم ــم إطفاؤه ــة ال يت الملموس
ــر المحــددة يســتمر  محــددة يتــم مراجعتهــا ســنويًا لتحديــد ســواء أن تقييــم األعمــار غي
قائمــًا. فــي حــال ليــس قائمــًا، فــإن التغييــر فــي تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة مــن غيــر محــددة 

ــتقبلي. ــاس مس ــى أس ــراؤه عل ــم إج ــددة يت ــى مح إل

األربــاح أو الخســائر الناشــئة مــن إلغــاء اإلعتــراف باألصــل غيــر الملمــوس يتــم قياســها   
كالفــرق بيــن صافــي متحصــالت اإلســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم إدراجهــا فــي 

بيــان الدخــل حينمــا يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل. 

اإلطفاء   

فيمــا يلــي تقديــر االعمــار االنتاجيــة المقــدرة لألصــول غيــر الملموســة عــن الســنوات / الفتــرة   
: والمقارنــة  الحاليــة 

4 الى 2٥ سنةالتراخيص
10 سنواتحقوق الطبع واإلختراع

من ٣ الى ٥ سنواتالبرامج

استثمارات عقارية        ٢-١١

االســتثمارات العقاريــة، وهــي عقــارات محتفــظ بهــا لغــرض الحصــول علــى إيــرادات إيجــارات   
و/ أو تحقيــق  أربــاح رأســمالية ، يتــم قياســها مبدئيــا بالتكلفــة مضافــا إليهــا تكاليــف 
ــة،  ــة العادل ــة بالقيم ــتثمارات العقاري ــاس االس ــم قي ــي، يت ــد اإلدراج المبدئ ــة ، وبع المعامل
ويتــم إدراج األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار العقاري 

ــا. ــأ فيه ــي تنش ــرة الت ــن الفت ــل ع ــة الدخ بقائم

عندمــا يتغيــر اســتخدام العقــار بحيــث يتــم إعــادة تصنيفــه ضمــن الممتلــكات واآلالت   
التكلفــة للمحاســبة  التصنيــف هــي  إعــادة  بتاريــخ  العادلــة  والمعــدات، تصبــح قيمتــه 

الالحقــة. 

المخزون  ٢-١٢

ــا  ــق أيهم ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــة أوصاف ــعر التكلف ــًا لس ــزون وفق ــم المخ ــم تقيي يت  
أقــل، وتحــدد التكلفــة علــى أســاس الــوارد أواًل صــادر أواًل وتتضمــن المصروفــات المتكبــدة 
لشــراء المخــزون وتحويلــه إلــى حالتــه ومكانــه الحالييــن، إن القيمــة الصافيــة القابلــة 
ــة  ــال االعتيادي ــياق األعم ــي س ــزون ف ــع المخ ــا بي ــن عنده ــي يمك ــعار الت ــي ألس ــق ه للتحق
ــزون  ــا للمخ ــون ضروري ــا يك ــص عندم ــن مخص ــم تكوي ــة. يت ــة البيعي ــاة التكلف ــد مراع بع

المتقــادم وبطــيء الحركــة والتالــف.

األدوات المالية  ٢-١٣

)١(    االدوات المالية غير المشتقة

تــدرج المجموعــة مبدئيــا القــروض والذمــم المدينــة فــي تاريــخ نشــأتها. وتــدرج كافــة   
االصــول الماليــة االخــرى )متضمنــة االصــول المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
ــي  ــا ف ــة طرف ــه المجموع ــح في ــذي تصب ــخ ال ــو التاري ــرة وه ــخ المتاج ــا بتاري ــارة( مبدئي الخس

الشــروط التعاقديــة لــالداة الماليــة . 
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)١(    االدوات المالية غير المشتقة )تابع(

يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي )أو جــزء مــن مجموعــة مــن موجــودات ماليــة مشــابه(   
التاليــة: الحــاالت  فــي 

حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتهت.  •

قامــت المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن األصــل   •
أو تتحمــل التــزام بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر جوهــري إلــى 

ــا ــالل«، وإم ــن خ ــر م ــب »تمري ــب ترتي ــث بموج ــرف ثال ط

قد قامت المجموعة بتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات، أو  -           

لــم تقــم المجموعــة بتحويــل كمــا لــم تحتفــظ جوهريــًا بكافــة المخاطــر ومنافــع   -           
األصــول. علــى  والســيطرة  الرقابــة  بتحويــل  قامــت  ولكــن  األصــول،  ملكيــة 

ــات  ــى التدفق ــول عل ــي الحص ــا ف ــل حقوقه ــت بتحوي ــد قام ــة ق ــون المجموع ــا تك حينم  
ــم  ــا ل ــل كم ــم بتحوي ــم تق ــالل«، ول ــن خ ــر م ــب »تمري ــت ترتي ــل أو أبرم ــن األص ــة م النقدي
تحتفــظ جوهريــًا بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــول، كمــا لم تقــم بتحويــل الرقابة 
والســيطرة علــى األصــول، يتــم إدراج األصــول إلــى مــدى مشــاركة المجموعــة المســتمرة 
ــم  ــة. يت ــات المرتبط ــًا اإللتزام ــدرج أيض ــة ت ــإن المجموع ــة، ف ــذه الحال ــي ه ــول. ف ــي األص ف
قيــاس األصــل المحــول واإللتــزام المرتبــط علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات 
التــي قــد إحتفظــت المجموعــة بهــا. يتــم قيــاس المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل 
ضمــان علــى الموجــودات المحولــة، بالقيمــة األقــل بيــن القيمــة الدفتريــة األصليــة لألصــل 

ــداده. ــة س ــن المجموع ــب م ــن أن يتطل ــذي يمك ــوض ال ــدار الع ــى لمق ــد األقص والح

ــز  ــة المرك ــة بقائم ــا المعروض ــي  قيمه ــة بصاف ــات المالي ــول واإللتزام ــة األص ــم مقاص تت  
المالــي فقــط و بشــرط ان يكــون لــدى المجموعــة حــق قانونــي فــي مقاصــة المبالــغ 
وتكــون لديهــا النيــة فــي الســداد بصافــي القيمــة او بيــع األصــل وســداد اإللتــزام فــي 

الوقــت ذاتــه. 

تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة  وفقا لألنواع التالية  :  

أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المصنفــة فــي هــذه الفئــة هــي تلــك التــي تــم   
تعيينهــا مــن قبــل اإلدارة عنــد اإلعتــراف المبدئــي. يجــوز أن تعيــن اإلدارة فقــط أداة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف األولــي عندمــا يتــم اســتيفاء المعاييــر 
ــدة: ــى ح ــاس كل أداة عل ــى أس ــف عل ــد التصني ــم تحدي ــة، ويت التالي

ــن  ــأ م ــد تنش ــي ق ــقة الت ــر المتناس ــة غي ــن المعالج ــرا م ــف كثي ــي أو يخف ــف يلغ إن التصني  -           
ــاس  ــى أس ــم عل ــائر عليه ــاح أو الخس ــراف باألرب ــات أو االعت ــودات أو المطلوب ــاس الموج قي

مختلــف.

ــات  ــة ومطلوب ــودات مالي ــن موج ــة م ــن مجموع ــزء م ــي ج ــات ه ــودات والمطلوب الموج  -           
ــا  ــة، وفق ــة العادل ــاس القيم ــى أس ــه عل ــم تقييم ــا يت ــدار وأداؤه ــي ت ــا، الت ــة أو كليهم مالي

إلدارة مخاطــر موثقــة أو اســتراتيجية االســتثمار.

ــكل  ــدل بش ــي تع ــة، الت ــتقات الضمني ــن المش ــر م ــد أو أكث ــى واح ــة عل ــوي األداة المالي تحت  -           
ــل  ــن قب ــة م ــون مطلوب ــك تك ــالف ذل ــأنها بخ ــن ش ــي م ــة الت ــات النقدي ــري التدفق جوه

ــد. العق

يتــم تســجيل الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح   
أو الخســارة فــي بيــان المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة. يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة فــي صافــي الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
ــدة  ــة أو المتكب ــد المحقق ــتحق الفوائ ــارة. تس ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم
فــي إيــرادات الفوائــد أو مصروفــات الفوائــد، علــى التوالــي، وذلــك باســتخدام ســعر الفائــدة 
الفعلــي، فــي حيــن يتــم تســجيل إيــرادات توزيعــات األربــاح فــي إيــرادات التشــغيل األخــرى 

ــع. ــي الدف ــق ف ــرر الح ــا يتق عندم

استثمارات محتفظ بها لالستحقاق  

االســتثمارات ذات دفعــات ثابتــة أو محــددة وتواريــخ اســتحقاق محــددة ويكــون لــدى   
المجموعــة رغبــة إيجابيــة والمقــدرة  علــى االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق، يتــم تصنيفهــا 
كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق. يتــم إدراج االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى 
ــم أى  ــد خص ــي بع ــدة الحقيق ــدل الفائ ــتخدام مع ــأة باس ــة المطف ــتحقاق بالتكلف االس
خســائر انخفــاض القيمــة مــع إدراج اإليــرادات بطريقــة العائــد الفعلــي. وتشــتمل االصــول 

الماليــة المحتفــظ بهــا لالســتحقاق علــى ديــون االوراق الماليــة.

القروض والذمم المدينة   

إن القــروض والذمــم المدينــة هــي أصــول ماليــة ذات دفعــات ثابتــة او محــددة والتــي   
ــا بالقيمــة  لــم يتــم ادراجهــا بعــد بســوق نشــط. ومثــل تلــك االصــول يتــم ادراجهــا مبدئي
ــة مضافــا إليهــا اي تكاليــف ذات صلــة مباشــرة بالمعامــالت. بعــد اإلدراج المبدئــي ،  العادل
تــدرج  القــروض والذمــم المدينــة  بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة 
، مخصومــا منهــا اي خســائر فــي االنخفــاض فــي القيمــة. تشــتمل القــروض والذمــم  
ــرى. ــة االخ ــم المدين ــة  والذم ــم التجاري ــد والذم ــم النق ــي حك ــا ف ــد وم ــى النق ــة عل المدين
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢

األدوات المالية )تابع(  ٢-١٣

)١(    االدوات المالية غير المشتقة )تابع(

النقد و ما في حكم النقد   

يشــتمل النقــد ومــا فــي حكــم النقــد علــى األرصــدة النقديــة والودائــع تحــت الطلــب والتي   
تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ الحيــازة والتــي هــي ليســت معرضــة لمخاطــر 
ــة  ــل  المجموع ــن قب ــتخدامها م ــم اس ــة يت ــة العادل ــي  القيم ــر ف ــن التغي ــة ع ــة ناتج هام

إلدارة التزاماتهــا قصيــرة االجــل.

األصول المالية المحتفظ بها للبيع  

األســهم  اســتثمارات  الديــن.  وســندات  األســهم  تشــمل  للبيــع  المتاحــة  االســتثمارات   
المصنفــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع هــي تلــك التــي ال تصنــف علــى أنهــا محتفــظ بهــا 
ــي  ــن ف ــندات الدي ــد بس ــارة. يقص ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــرة أو بالقيم للمتاج
هــذه الفئــة التــي ســيحتفظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن ويمكــن بيعهــا اســتجابة 

الســوق. ظــروف  فــي  للتغيــرات  اســتجابة  أو  الســيولة  الحتياجــات 

ــة  ــع بالقيم ــة للبي ــة المتاح ــتثمارات المالي ــاس اإلس ــًا قي ــم الحق ــي، يت ــاس المبدئ ــد القي بع  
العادلــة.

ــرادات  ــاهمين )اإلي ــوق المس ــي حق ــرة ف ــة مباش ــر المحقق ــائر غي ــاح والخس ــم إدراج األرب يت  
ــا  ــع. عندم ــة للبي ــتثمارات المتاح ــة لالس ــة العادل ــي القيم ــر ف ــي التغي ــرى( ف ــاملة األخ الش
يتــم بيــع اإلســتثمار، األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي ســبق إدراجهــا ضمــن حقــوق 
المســاهمين يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل ضمــن اإليــرادات التشــغيلية األخــرى. إيــرادات 
الفوائــد أثنــاء تملــك اإلســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع يتــم إدراجهــا كإيــرادات الفوائــد 
ــتثمارات  ــك اإلس ــاء تمل ــة أثن ــاح المحقق ــات األرب ــي. توزيع ــدة الفعل ــعر الفائ ــتخدام س باس
الماليــة المتاحــة للبيــع يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل كإيــرادات التشــغيل األخــرى عندمــا 
يتقــرر حــق الدفــع. الخســائر الناتجــة عــن انخفــاض قيمــة هــذه االســتثمارات يتــم إدراجهــا 
ــة  ــي القيم ــر ف ــن التغي ــا م ــتثمارات وإزالته ــة االس ــاض قيم ــن انخف ــل ضم ــان الدخ ــي بي ف

ــع. ــة للبي ــتثمارات المتاح ــة لالس العادل

)ب(  االلتزامات المالية غير المشتقة 

االقتراضات  

تــدرج اإلقتراضــات بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة وهــي حصيلــة إصدارهــا )القيمــة   
العادلــة للســعر المســتلم( ناقصــًا تكاليــف المعاملــة المتكبــدة.  تــدرج اإلقتراضــات الحقــًا 

ــة  ــة وقيم ــف المعامل ــًا تكالي ــالت ناقص ــن المتحص ــرق بي ــدرج أي ف ــة، وي ــة المهلك بالتكلف
الفائــدة  بإســتخدام طريقــة  الدخــل علــى مــدار فتــرة اإلقتراضــات  بقائمــة  اإلســترداد 

الفعليــة.

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى  

ــتلمة  ــات المس ــع والخدم ــل البضائ ــدادها مقاب ــب س ــغ الواج ــات للمبال ــم ادراج االلتزام يت  
المطفــأة. بالتكلفــة   ، تصــدر  لــم  أم  للمجموعــة  فواتيــر  عنهــا  أصــدرت  ســواًء 

االدوات المالية المشتقة  )ج(  

تــدرج االدوات الماليــة المشــتقة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد االشــتقاق   
ــائر  ــاح أو الخس ــدرج األرب ــر. وت ــخ كل تقري ــي تاري ــة ف ــا العادل ــًا بقيمه ــها الحق ــاد قياس ويع
ــل كأداة  ــة وبالفع ــتقة مصنف ــت األداة المش ــورا إال إذا كان ــل ف ــة الدخ ــي قائم ــة ف الناتج
تحــوط ، فــي هــذه الحالــة ،  فــإن وقــت إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل  يعتمــد علــى طبيعــة 

عالقــة التحــوط.

تعــرض األداة الماليــة المشــتقة كأصــل غيــر متــداول أو التــزام غيــر متــداول إذا كانــت فتــرة   
ــا أو  ــم إدراجه ــع أن يت ــن المتوق ــس م ــهرًا ولي ــن 12 ش ــد ع ــألداة تزي ــة ل ــتحقاق المتبقي االس

بيعهــا خــالل 12 شــهرًا.

محاسبة التحوط   

عنــد بدايــة عالقــة التحــوط  يقــوم الكيــان  بتوثيــق العالقــة بيــن أدوات التحــوط واالمــور التي   
يتــم تحويطهــا مــع أهــداف إدارة المخاطــر وإســتراتيجيتها للقيــام بعــدة تعامــالت تحــوط، 
باإلضافــة إلــى ذلــك وعنــد بدايــة التحــوط علــى أســاس مبــدأ االســتمرار ، تقــوم المجموعــة 
بتوثيــق مــا إذا كانــت أدوات التحــوط المســتخدمة فــي عالقــة التحــوط تكــون ذات فعاليــة 

كبيــرة فــي مقابلــة التغيــرات فــي التدفــق النقــدي لالمــور التــي يتــم تحويطهــا.

ــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لمقايضــة ســعر الفائــدة والمخصــص  الجــزء الفّعـ  
والذـــي يصلــح كأداة تحــوط  للتدفــق النقــدي ، فإنــه  يتــم تأجيلــه فــي حقوق المســاهمين. 
ــة  ــي قائمـــ ــباشرة ف ــها مـ ــم إدراجـ ــال يت ــر الفّع ــزء غي ــلقة بالج ــئر المتعـ ــاح أو الخساـ األربـ

الدخــل . 

إن المبالــغ المؤجلــة فــي حقــوق المســاهمين يتــم إعــادة إدراجهــا فــي قائمــة الربــح   
أو الخســارة  فــي الفتــرات التــي يتــم فيهــا إدراج البنــود التــي يتــم تحويطهــا فــي قائمــة 

. الدخــل 
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األدوات المالية )تابع(  ٢-١٣

االدوات المالية المشتقة )تابع( )ج(  

يتــم إيقــاف المحاســبة بمبــدأ التحــوط عنــد قيــام المجموعــة بفســخ عالقــة التحــوط   
ــتوف  ــد تس ــم تع ــتها أو إذا ل ــا او ممارس ــا أو إنهاؤه ــوط أو بيعه ــدة أدوات التح ــاء م أو انته
مبــادئ محاســبة التحــوط. أي أربــاح أو خســائر متراكمــة ومؤجلــة فــي حقــوق الملكيــة فــي 
ــة  ــي النهاي ــم ف ــا يت ــا عندم ــم إدراجه ــاهمين ويت ــوق المس ــي حق ــى ف ــت تبق ــك الوق ذل
إدراج عمليــة التنبــؤ فــي الربــح أو الخســارة. فــي حالــة أن عمليــة  التنبــؤ لــم تعــد متوقعــة 
ــة  ــوق الملكي ــي حق ــة ف ــت مدرج ــي كان ــة  الت ــائر التراكمي ــاح أو الخس ــإن األرب ــدوث ، ف الح

ــل . ــة الدخ ــي قائم ــورًا ف ــا ف ــم إدراجه يت

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع    ١4-٢

ــا  ــظ به ــتبعاد كمحتف ــات اإلس ــة ومجموع ــر المتداول ــودات غي ــة الموج ــف المجموع تصن  
للبيــع إذا كان ســيتم اســترداد قيمهــا الدفتريــة بشــكل رئيســي مــن خــالل بيــع وليــس مــن 
ــات  ــة ومجموع ــر المتداول ــودات غي ــذه الموج ــاس ه ــم قي ــتمر. يت ــتخدام المس ــالل االس خ
اإلســتبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بالقيمــة األقــل بيــن قيمهــا الدفتريــة والقيمــة 

ــع. ــف البي ــًا تكالي ــة ناقص العادل

تعتبــر معاييــر التصنيــف كمحتفــظ بهــا للبيــع علــى أنهــا قــد تــم إســتيفاؤها فقــط عندمــا   
يكــون مــن المحتمــل جــدا البيــع واألصــول أو مجموعــة اإلســتبعاد متاحــة للبيــع الفــوري 
فــي حالتهــا الحاليــة. يجــب أن تلتــزم اإلدارة بالبيــع، الــذي ينبغــي توقعــه أن يكــون مؤهــاًل 

ــف. ــادة التصني ــخ إع ــن تاري ــدة م ــنة واح ــالل س ــل خ ــع مكتم ــإلدراج كبي ل

ال تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات حينما يتم تصنيفها كمحتفظة للبيع.  

ــي  ــع ف ــا للبي ــظ به ــة كمحتف ــدات المصنف ــكات واآلالت والمع ــن الممتل ــاح ع ــم اإلفص يت  
الموحــدة. المرحليــة  الماليــة  البيانــات  حــول   ٥ اإليضــاح 

انخفاض قيمة األصول  ١5-٢

األصول غير المالية )أ(  

ــدة  ــل أو وحــ ــة لألص ــة الدفتري ــانت القيم ــة إذا كــ ــي القيمــ ــاض ف ــارة االنخف ــدرج خــســ تـ  
إنتــــاج النـــــقد أكبــــر من قيمته القابلة لالسترداد. القيـــمة القابلــــة لالســــترداد هـــي قيمته 
المــستخدمــــة وقيمتــه العادلــــة ناقصــا تكــــاليف البيــع أيهمــا أكثــر. ولتقديــر القيمــة عند 
االستـــخدام، تخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبــــلية علــى قيمتــه الحاليــة باسـتخــــدام 
ــوق  ــن للس ــم الراه ــكس التقيي ــذي يعـ ــوم وال ــة المخص ــل الضريب ــا قبـ ــدة م ــدل فـائـ مع

ــددة. ــل  المح ــر األص ــود ومخاط ــة للنق ــة الزمني للقيم

خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة بالفتــرات الســابقة يتــم تقييمهــا بــكل تاريــخ بيــان مركــز   
مالــي عــن أي دالئــل زيــادة أو نقصــان الخســائر أو إذا لــم تعــد هنــاك خســائر. يتــم عكــس 
ــة  ــد القيم ــتخدم لتحدي ــر المس ــي التقدي ــر ف ــاك تغي ــة إذا كان هن ــاض القيم ــائر انخف خس
التــي يمكــن اســتردادها. يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة فقــط إلــى المــدى الــذي 
ال تتعــدى القيمــة الدفتريــة لألصــل القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن تحديدهــا، بعــد 

ــة. ــاض القيم ــائر انخف ــدرج خس ــم ت ــاء، إذا ل ــتهالك أو اإلطف ــم االس خص

األصول المالية )ب(  

األصــل المالــي الغيــر مصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة يتــم تقييمــه   
بتاريــخ كل مركــز مالــي لتحديــد مــا اذا كان هنــاك اي دليــل موضوعــي يشــير الــى االنخفاض 
فــي قيمتــه. يعتبــر األصــل المالــي منخفــض القيمــة إذا وجــد دليــل موضوعــي يشــير الــى 
ــر قــد طــرأ بعــد االدراج المبدئــي لألصــل، وان   االنخفــاض فــي القيمــة نتيجــة لحــدث او اكث
حــدوث تلــك الخســارة  كان لــه تأثيــر، علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة  

ــره. ــن تقدي ــكل يمك ــل بش لألص

إن الدليــل الموضوعــي علــى إنخفــاض قيــم األصــول يتضمــن عــدم وفــاء المديــن او تأخــره    
فــي الســداد او التغيــر الســالب فيمــا يتعلــق  بالســداد وخالفــه. كذلــك بالنســبة الــى 
االســتثمار فــي اســهم األوراق الماليــة ، فــإن التدهــور الشــديد او لمــدة طويلــة فــي القيمــة 
ــة.   ــي القيم ــاض ف ــى االنخف ــا عل ــال موضوعي ــر دلي ــة ،  يعتب ــن التكلف ــل ع ــا يق ــى م ــة ال العادل

٢-١6  منافع التقاعد 

يتــم إســتحقاق منافــع نهايــة الخدمــة طبقــا لشــروط التوظيــف الخاصــة بموظفــي   
المجموعــة فــي ســلطنة عمــان فــي تاريــخ كل تقريــر مــع مراعــاة متطلبــات قانــون 
ــران  ــر الطي ــنوية وتذاك ــازة الس ــن لإلج ــتحقاقات الموظفي ــم إدراج إس ــي. يت ــل العمان العم
الناشــئة  المقــدرة  عندمــا تســتحق للموظفيــن ويتــم تكويــن مســتحقات لإللتزامــات 
ــذه  ــم إدراج ه ــر. يت ــخ التقري ــى تاري ــن حت ــل الموظفي ــن قب ــة م ــات المقدم ــة للخدم كنتيج
المســتحقات ضمــن اإللتزامــات المتداولــة. بينمــا يتــم إدراج تلــك المتعلقــة بمنافــع نهايــة 

الخدمــة ضمــن اإللتزامــات غيــر المتداولــة.

ــر  ــد مخاط ــن ض ــددة والتأمي ــاهمات المح ــد ذات المس ــة التقاع ــي خط ــاهمات ف إن المس  
العمــل، بالنســبة للموظفيــن الُعمانييــن وفقــًا لقانــون التأمينــات االجتماعيــة لســنة 1٩٩1م، 

يتــم إدراجهــا كمصــروف بقائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا.
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٢-١6  منافع التقاعد )تابع( 

تديــر الشــركة التابــع للمجموعــة خطــة مكافــأة المنافــع المحــددة غيــر الممولــة لجميــع   
الموظفيــن الدائميــن وفقــا لسياســة المجموعــة. يتــم تكويــن المخصصــات الــواردة فــي 
ــراؤه  ــم إج ــذي يت ــواري ال ــم االكت ــاس التقيي ــى أس ــات عل ــة االلتزام ــة لتغطي ــات المالي البيان

ــة. ــان المتوقع ــدة االئتم ــة وح ــا لطريق ــنويا وفق س

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

منافع اإلنهاء االختياري للخدمة  ١7-٢

إن منافــع اإلنهــاء االختيــاري للخدمــة يتــم ادراجهــا كمصــروف عندمــا تلتــزم المجموعــة   
ــا  ــة إم ــمية المفصل ــة الرس ــن الخط ــحاب م ــي لإلنس ــال واقع ــح و دون احتم ــكل واض بش
النهــاء الخدمــة  قبــل تاريــخ التقاعــد الطبيعــي، أو تقديــم منافــع النهــاء الخدمــة كنتيجــة 
لعــرض تشــجيعي بالتقاعــد االختيــاري لتقليــل العمالــة. إن منافــع إنهــاء الخدمــة لتقليــل 
العمالــة بشــكل طوعــي يتــم إدراجهــا كمصروفــات إذا كان مــن المحتمــل أن يتــم قبــول 
العــرض المقــدم مــن المجموعــة، كمــا يمكــن تقديــر عــدد الذيــن ســيقبلوا بذلــك بصفــة 

ــا. ــوق فيه موث

المخصصات     ١8-٢

ــة أو  ــة )قانوني ــل المجموع ــن قب ــة م ــات حالي ــود التزام ــد وج ــات عن ــم إدراج المخصص   يت
اســتداللية( ناتجــة عــن حــدث ســابق، والتــي مــن المحتمــل أن تتطلــب مــن المجموعــة 
تســوية تلــك االلتزامــات، كمــا يمكــن تقديــر مبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق بــه. يتــم تحديــد 
المخصصــات بالخصــم مــن  التدفقــات النقديــة المســتقبلية  المتوقعــة بمعــدل مــا 
قبــل الضريبــة والتــي تعكــس تقييــم الســوق الحالــي للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر 

المحــددة لهــذا االلتــزام.

الضريبة   ١9-٢

يشــتمل مصــروف  ضريبــة الدخــل علــى الضرائــب الحاليــة والمؤجلــة. يتــم تكويــن مخصص   
لمصــروف ضريبــة الدخــل وفقــًا للتشــريعات الضريبيــة المعمــول بهــا فــي ســلطنة ُعمــان.

ــراد  ــاس اإلي ــى أس ــوب عل ــع محس ــي المتوق ــزام الضريب ــن اإللت ــة م ــة الجاري ــون الضريب تتك  
الضريبــي للعــام باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع 

فــي تاريــخ التقريــر وأيــة تعديــالت علــى الضريبــة المســتحقة عــن ســنوات ســابقة.  

تــدرج ضريبــة الدخــل بقائمــة الدخــل الشــامل بإســتثناء إلــى الحــد الــذي تتعلــق فيــه   
ــوق  ــي حق ــدرج ف ــة ت ــك الحال ــي تل ــاهمين، فف ــوق المس ــي حق ــرة ف ــة مباش ــود مدرج ببن

. همين لمســا ا

العموميــة  الميزانيــة  طريقــة  باســتخدام  المؤجلــة  الضريبــة  أصول/إلتزامــات  تحتســب   
لجميــع الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات ألغــراض التقاريــر 
الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة.  يســتند إحتســاب مبلــغ الضريبــة المؤجلة 
علــى النمــط المتوقــع لتحقــق أو ســداد القيمــة الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات باســتخدام 
معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيقهــا علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر. 

تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة ألصول/إللتزامــات الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر   
وتخفيضــه بالحــد الــذي ال يعــود مــن المحتمــل معــه توفــر ربــح ضريبــي كاٍف يســمح 

المؤجلــة. الضريبــة  أو كامــل أصــل  باســتخدام جــزء مــن 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   ٢0-٢

يتــم احتســاب مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يتوافــق مــع أحــكام قانــون الشــركات   
ــلطنة  ــي س ــال ف ــوق الم ــة لس ــة العام ــات الهيئ ــه و متطلب ــام 1٩٧4 وتعديالت ــة لع التجاري
المعنيــة. والتشــريعات  للقوانيــن  وفقــًا  احتســابها  فيتــم  التابعــة،  للشــركات  بالنســبة  عمــان. 

توزيعات األرباح    ٢-٢١

يتبنــى مجلــس اإلدارة سياســة توزيــع أربــاح حــذرة والتــي تلتــزم بالمتطلبــات التنظيميــة   
المطبقــة فــي ســلطنة عمــان. يتــم توزيــع األربــاح وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة 
ويخضــع ذلــك لموافقــة المســاهمين. يتــم إدراج توزيعــات األربــاح إلــى مســاهمي الشــركة 
كإلتــزام فــي البيانــات الماليــة للشــركة فقــط فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الموافقــة علــى 

توزيعــات األربــاح مــن قبــل مســاهمي الشــركة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - ٢

برنامج الوالء     ٢-٢٢

تقــوم المجموعــة بتقديــم برنامــج والء العمــالء، حيــث يتــم منــح عمــالء القــروض )»نقــاط«(   
علــى أســاس اســتخدام المنتجــات والخدمــات، يعطــي للعمــالء الحــق فــي اســترداد قيمــة 
النقــاط المتراكمــة عبــر وســائل محــددة. القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق 
ــدر  ــرى. يق ــع األخ ــات البي ــاط ومكون ــن النق ــا بي ــم تخصيصه ــي يت ــع األول ــق بالبي ــا يتعل فيم
المبلــغ المخصــص للنقــاط بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة للحــق فــي إســتردادها بأســعار 
ــة.  ــراف ثالث ــا أط ــي تقدمه ــات الت ــات أو الخدم ــة أو للمنتج ــات المجموع ــة لمنتج مخفض
ــه  ــد تعديل ــم، بع ــة الخص ــاس قيم ــى أس ــترداد عل ــي اإلس ــق ف ــة للح ــة العادل ــدر القيم تق
ــار معــدل المصــادرة المتوقــع. يتــم تأجيــل المبلــغ المخصــص للنقــاط  ليؤخــذ فــي االعتب
ويــدرج ضمــن اإليــرادات المؤجلــة. يتــم إثبــات اإليــرادات عندمــا يتــم إســترداد هــذه النقــاط 
اإليــرادات  اإلفــراج عــن  أيضــًا  يتــم  العمــالء.  بالتزاماتهــا تجــاه  المجموعــة  أوفــت  وقــد 

ــاط.  ــتبدال النق ــيتم اس ــه س ــل أن ــن المحتم ــد م ــم يع ــا ل ــرادات عندم ــى اإلي ــة إل المؤجل

أتاوة     ٢-٢٣

ــاس  ــى أس ــان عل ــلطنة عم ــي س ــاالت ف ــم االتص ــة تنظي ــى هيئ ــع إل ــاوة الدف ــتحق األت تس  
. ق ســتحقا ال ا

٢-٢4  قياس القيمه العادله

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم إســتالمه فــي مقابــل بيــع األصــل، أو مــا يتــم دفعه   
ــوق،  ــن بالس ــن المتعاملي ــة بي ــة إعتيادي ــب أي معامل ــزام بموج ــل أي إلت ــل تحوي ــي مقاب ف
ويكــون ذلــك فــي تاريــخ قيــاس القيمــة العادلــة وفــي ظــل وجــود األصــل  أو فــي غيابــه، و 
بموجــب أفضــل الشــروط الســوقية التــي تســتطيع المجموعــة الحصــول عليهــا فــي هــذا 

ــزام . ــة باإللت ــاء المتعلق ــدم الوف ــر ع ــس  مخاط ــزام تعك ــة لإللت ــة العادل ــخ. والقيم التاري

ــتناد  ــة باإلس ــأن أي أداة مالي ــة بش ــة العادل ــة القيم ــس المجموع ــا، تقي ــون متاح ــا يك عندم   
إلــى الســعر المــدرج بســوق نشــط للتعامــل بــاالدوات المماثلــة. و يعتبــر الســوق بأنــه ســوق 
ــة أن التعامــالت بشــأن األصــل أو اإللتــزام تتــم بمعــدالت كافيــة و بحجــم  نشــط فــي حال
ــتمر  ــكل مس ــعار بش ــن األس ــات ع ــى معلوم ــول عل ــهل الحص ــث يس ــي بحي ــل كاف تعام

ــم.  ودائ

وفــي حالــة تعــذر الحصــول علــى ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط ، فعندهــا تلجــأ المجموعــة   
إلــى تقنيــات التقييــم و التــي تعظــم إســتخدام المدخــالت المعنيــة الغيــر ملحوظــة. 
وهــذه التقنيــات تتضمــن جميــع العناصــر التــي يضعهــا عــادة فــي الحســبان المتعامليــن 

ــة. ــي أي معامل ــعر ف ــد الس ــراض تحدي ــوق ألغ ــي الس ف

  إن أفضــل األدلــة التــي يمكــن اإلســتناد اليهــا بشــأن تحديــد القيمــة العادلــة ألداة مالية عند 
اإلدراج المبدئــي ، تكــون عــادة ســعر المعاملــة ، و يقصــد بذلــك القيمــة العادلــة للمقابــل 
المســتلم أو المدفــوع . و فــي حالــة أن المجموعــة تقــرر أن القيمــة العادلــة المحــددة عنــد 
ــكل  ــها بش ــة ال يعكس ــة العادل ــة و أن القيم ــعر المعامل ــن س ــف ع ــي تختل االدراج المبدئ
دقيــق الســعر المــدرج فــي ســوق نشــط ألصــل مماثــل بالكامــل أو إلتــزام ، و كذلــك ال 
يعكســها أســلوب التقييــم الــذي يســتند إلــى معلومــات مســتمدة مــن بيانــات ملحوظــة 
فــي الســوق، فعندهــا تقــاس االدوات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ، ثــم تعــدل قيمهــا 
فيمــا بعــد لكــي توائــم الفــرق بيــن القيمــة عنــد اإلدراج المبدئــي و ســعر المعاملــة. و يتبــع 
ــدى  ــى م ــب عل ــم مناس ــى تقيي ــتنادا إل ــل إس ــة الدخ ــي قائم ــعر)الفرق( ف ــك ، إدراج الس ذل
العمــر االنتاجــي  لــألداة و فــي أي حــال مــن االحــوال فلــن يتــم تأخيــر التقييــم بعــد الحصول 

ــات الســوق المالحظــة أو عنــد إغــالق المعاملــة. علــى بيان
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إدارة المخاطر المالية  - ٣

ــد  ــتثمارات والنق ــى االس ــتمل عل ــي تش ــز المال ــة المرك ــي قائم ــة ف ــة المدرج األدوات المالي  
و مــا فــي حكــم النقــد والذمــم المدينــة والذمــم الدائنــة والقــروض واألدوات الماليــة 

. لمشــتقة ا

عوامل المخاطر المالية  ٣ -١

نظرة عامة  

ــى  ــراف عل ــيس واإلش ــي تأس ــة ف ــة المتمثل ــئولية اإلجمالي ــس اإلدارة المس ــى مجل ــع عل تق  
إطــار عمــل إدارة المخاطــر بالمجموعــة. ولقــد أنشــأ مجلــس اإلدارة لجنــة تنفيذيــة مســئولة 
ــر  ــع تقاري ــة برف ــوم اللجن ــة، وتق ــر بالمجموع ــات إدارة المخاط ــة سياس ــر ومراقب ــن تطوي ع
عــن أنشــطتها بانتظــام إلــى مجلــس اإلدارة. يقــوم فريــق اإلدارة بتطويــر أســاليب لمراقبــة 
سياســات إدارة المخاطــر بالمجموعــة ويرفــع تقاريــره إلــى اللجنــة التنفيذيــة والتــي ترفــع 

ــس اإلدارة. ــى مجل ــا إل ــا تقاريره بدوره

إن سياســات إدارة المخاطــر بالمجموعــة ترتكــز علــى تحديــد وتحليــل المخاطــر التــي   
تواجههــا المجموعــة مــن أجــل وضــع حــدود مالئمــة للمخاطــر والســيطرة عليهــا وكذلــك 
لمراقبــة المخاطــر والتقيــد بالحــدود التــي تــم وضعهــا. تتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة 
إدارة المخاطــر بشــكل دوري بحيــث تعكــس التغيــرات فــي أوضــاع الســوق وأنشــطة 

المجموعــة.

إن لجنــة التدقيــق بالمجموعــة تشــرف علــى كيفيــة قيــام اإلدارة بااللتــزام بسياســات   
ــر  ــل إدارة المخاط ــار عم ــة إط ــدى كفاي ــع م ــة، وتراج ــر بالمجموع ــراءات إدارة المخاط وإج
فيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي تواجــه المجموعــة. إن لجنــة التدقيــق بالمجموعــة يتــم 
ــق  ــم التدقي ــى قس ــي. يتول ــق الداخل ــالل التدقي ــن خ ــرافي م ــا اإلش ــي دوره ــاندتها ف مس
الداخلــي أعمــال المراجعــة الدوريــة وألغــراض خاصــة إلختبــار مــدى االلتــزام بإجــراءات 

وضوابــط إدارة المخاطــر، ويتــم رفــع تقريــر بالنتائــج إلــى لجنــة التدقيــق.   

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

�	مخاطر االئتمان 	

�	مخاطر السيولة 	

�	مخاطر السوق 	

مخاطر اإلئتمان    )١(

مخاطر اإلئتمان هي خطر تعرض المجموعـــة لخسائـــر ماليـــة فـــي حالـــة إخفـاق عميـل أو   
الطــرف المقابــل فــي أداة ماليــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة، وتنشــأ بشــكل رئيســي 

مــن الذمــم المدينــة لعمــالء المجموعــة واالســتثمارات فــي أوراق ماليــة. 

الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى   

يتأثــر تعــرض المجموعــة بشــكل رئيســي لمخاطــر اإلئتمــان بالخصائــص الفرديــة لــكل   
 . عميــل

ــدم  ــبة لمق ــة بالنس ــر مالئم ــي تعتب ــة والت ــراءات إئتماني ــات وإج ــة سياس ــأت المجموع أنش  
الخدمــة المرخــص وتتناســب مــع طبيعــة وحجــم المســتحقات. تــم وضــع حــدود االئتمان 

للعمــالء  بنــاءا علــى  مبلــغ المســتحقات وأعمــار الديــون. 

ومــن اجــل مراقبــة مخاطــر ائتمــان العميــل، تــم تصنيــف العمــالء إلــى الفئــات التاليــة بنــاء   
االئتمانيــة:  خصائصهــم  علــى 

�	عمالء أفراد ضمن القطاع الخاص  

�	عمالء الشركات 	

�	عمالء القطاع الحكومي 	

�	مبالغ مستحقة من المشغلين 	
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  - ٣

عوامل المخاطر المالية )تابع(  ٣ -١

الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى  )تابع(   

يتــم تقليــل المخاطــر المحتملــة المتعلقــة بالمبالــغ المســتحقة مــن عمــالء القطــاع   
ــذه  ــل ه ــناد تحصي ــرة بإس ــة كبي ــى درج ــان إل ــلطنة عم ــي س ــركات ف ــالء الش ــاص وعم الخ
المســتحقات إلــى وكيــل خارجــي وبموجــب اتفاقيــة خصــم الديــون ، يقــوم الوكيــل 
ــة  ــتحقة المحول ــغ المس ــبة للمبال ــي بالنس ــان بنك ــكل ضم ــي ش ــي ف ــاء كاف ــر غط بتوفي
ــه. والوكيــل الــذي تســند اليــه تحصيــل الديــون بمبــدأ الخصــم قــد يلجــأ الــى الشــركة  إلي
فــي حــدود معاييــر وضوابــط ائتمــان متفــق عليهــا. تنحصــر مخاطــر االئتمــان بالنســبة 
ــم  ــكل منتظ ــوم اإلدارة بش ــث تق ــة حي ــم الدفتري ــي القي ــن ف ــن اآلخري ــن التجاريي للمديني

بمراجعــة تلــك األرصــدة المشــكوك فــي تحصيلهــا.

ــى ٣0٫٨٦ %  ــون إل ــل الدي ــل تحصي ــى وكي ــتحقات عل ــبة المس ــت نس ــر، بلغ ــخ التقري ــي تاري ف  
تقريبــا )٣1 ديســمبر 2014 : 2٨٫42%( مــن إجمالــي المدينيــن بالمجموعــة. قــدم وكيــل تحصيــل 
ــات  ــل الضمان ــة. تمث ــى المجموع ــي إل ــال عمان ــون ري ــدار 10٫٥ ملي ــي بمق ــان بنك ــون ضم الدي
البنكيــة المقدمــة مــن وكيــل تحصيــل الديــون نســبة 2٧٫0٨ % )٣1 ديســمبر 2014 : 2٨٫2٥ %( مــن 

ــر . ــخ التقري ــتحقة بتاري ــغ المس المبال

ــائر  ــا للخس ــل تقديره ــذي يمث ــة  وال ــي القيم ــاض ف ــا لالنخف ــة مخصص ــأت المجموع أنش  
ــات  ــرى. المكون ــة األخ ــم المدين ــة والذم ــة المدين ــم  التجاري ــق بالذم ــا يتعل ــدة فيم المتكب
ــات  ــق بالتعرض ــذي يتعل ــدد وال ــارة مح ــون  خس ــي مك ــل ف ــائر تتمث ــذه الخس ــية له الرئيس
ــابهة  ــات مش ــى مجموع ــبة ال ــأت بالنس ــي انش ــة الت ــائر الجماعي ــات الخس ــة ومكون الفردي
مــن حيــث االصــول فيمــا يتعلــق بالخســائر التــي وقعــت ولــم يتــم تحديدهــا بعــد . يتــم 
ــداد   ــات  الس ــن احصائي ــة ع ــات تاريخي ــى بيان ــاء عل ــة بن ــائر الجماعي ــص الخس ــد مخص تحدي

ــابهه. ــة مش ــول مالي ــبة ألص بالنس

االستثمارات   

تحصــر المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان عبــر االســتثمار فــي األســهم ســريعة   
ــات  ــل تصنيف ــي ظ ــد. وف ــي جي ــم ائتمان ــع بتقيي ــي تتمت ــات الت ــع الجه ــط وم ــداول فق الت
ــا.  ــاء بالتزاماته ــي الوف ــة ف ــاق أي جه ــع إخف ــإن اإلدارة ال تتوق ــيولة ، ف ــدة وس ــة جي ائتماني

.4٥ اإليضــاح  فــي  إظهارهــا  يتــم  المتعلقــة  اإلئتمــان  مخاطــر  تفاصيــل 

مخاطر السيولة  )٢(

إن مخاطــر الســيولة تتمثــل فــي مواجهــة المجموعــة لمصاعــب فــي الوفــاء بارتباطاتهــا    
المتعلقــة بإلتزاماتهــا الماليــة والتــي يتــم ســدادها نقــدا أو بواســطة أصــل مالــي آخــر. إن 
منهــج المجموعــة  فــي إدارة الســيولة يتمثــل فــي ضمــان حصولهــا علــى ســيولة كافيــة 
ــل  ــي ظ ــواء  ف ــتحقاقها س ــد اس ــول موع ــد حل ــا عن ــاء بالتزاماته ــكان - للوف ــدر اإلم - ق
ــى  ــاءة ال ــة باإلس ــة أو المجازف ــر مقبول ــارة غي ــد خس ــّددة ، دون تكب ــة أو مش ــروف  عادي ظ

ســمعة المجموعــة.

ــاء  ــا  للوف ــرة لديه ــة  متوف ــيولة كافي ــود س ــى وج ــرص عل ــة تح ــإن المجموع ــل، ف وبالمث  
بمصاريــف التشــغيل المحتملــة لمــدة ٦0 يومــا، متضمنــة خدمــة االلتزامــات الماليــة، وهــذا 
ال يســجل التأثيــر المحتمــل للظــروف القاهــرة التــي ال يمكــن توقعهــا إلــى حــد كبيــر مثــل: 
الكــوارث الطبيعيــة، باإلضافــة إلــى ذلــك ، تحتفــظ المجموعــة بتســهيالت ائتمانيــة. تفاصيل 

ــاح 4٦. ــي اإليض ــا ف ــم إظهاره ــة يت ــيولة المتعلق ــر الس مخاط

مخاطر السوق   )٣(

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر التغيــر فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت   
األجنبيــة و أســعار الفائــدة وأســعار األســهم والــذي ســوف يؤثــر علــى دخــل المجموعــة أو 
ــوق  ــر الس ــن إدارة مخاط ــدف م ــإن اله ــك ف ــة،  ولذل ــي األدوات المالي ــتثماراتها ف ــة اس قيم
هــو إدارة ورقابــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن حــدود مقبولــة ، بينمــا يتــم تحقيــق اكبــر 

عائــد.
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مخاطر أسعار السوق األخرى  

تنشــأ مخاطــر أســعار األســهم مــن االســتثمارات المحتفظ بهــا للمتاجــرة وبالقيمــة العادلة   
مــن خــالل الربــح أو الخســارة واإلســتثمارات المتاحــة للبيــع. الهــدف األساســي إلســتراتيجية 
االســتثمار بالمجموعــة هــو تعظيــم عوائــد االســتثمار مــن فائــض النقــد المتوفــر، وهنــاك 
مستشــارون خارجيــون يســاعدون اإلدارة فــي هــذا الشــأن، وفقــًا لهــذه اإلســتراتيجية ، فقــد 
تــم تصنيــف عــدة اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة نظــرًا ألن أدائهــا 

مراقــب بشــكل فّعــال وتتــم إدارتهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة.

إدارة رأس المال  

إن سياســة مجلــس اإلدارة هــي االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية قويــة مــن أجــل الحفــاظ علــى   
ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق والحفــاظ علــى التطــور المســتقبلي للعمــل التجــاري، 
ويراقــب مجلــس اإلدارة كاًل مــن االنتشــار الجغرافــي للمســاهمين والعوائــد علــى حقــوق 

ــة. الملكي

ــن  ــة ع ــن الربحي ــي م ــتوى الحال ــى المس ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــن قدرته ــة م ــى ثق إن اإلدارة عل  
ــركتها  ــركة أو ش ــع الش ــذرة. ال تخض ــف ح ــا وإدارة تكالي ــو العلي ــدالت النم ــع مع ــق رف طري
العمانيــة التابعــة الــى المتطلبــات الخارجيــة المفروضــة علــى رأس المــال ، بخــالف متطلبــات 

قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1٩٧4 وتعديالتــه.

٣-٢  تقدير القيمة العادلة

استثمارات   

ألدوات  الحاليــة  الســوقية  القيمــة  إلــى  بالرجــوع  لالســتثمارات  العادلــة  القيمــة  تقــدر   
 . األصــول  بصافــي  المتعلقــة  المخصومــة  النقديــة  التدفقــات  إلــى  بالرجــوع  أو  مشــابهة 

األدوات المالية المشتقة  

ــة  ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــاس بالقيم ــدة تق ــعر الفائ ــة س ــة لمبادل ــة العادل إن القيم  
المســتقبلية المقــدرة علــى أنهــا الفــرق بيــن ســعر الفائــدة التعاقــدي ومنحنــى ليبــور 
الســائد الســتحقاقات العقــد المتبقيــة والمخصــوم بنــاءا علــى منحنــى ليبــور المشــتق مــن 

منحنــى العائــد.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  - ٣

عوامل المخاطر المالية )تابع(  ٣ -١

مخاطر السوق )تابع(    )٣(

مخاطر العمالت األجنبية  

ــرف   ــعار الص ــات  أس ــراء تقلب ــن ج ــة م ــا المجموع ــرض له ــي تتع ــية الت ــر الرئيس إن المخاط  
فــي العمــالت األجنبيــة ضمــن حقــوق ملكيــة المســاهمين تنشــأ مــن اســتثمارها فــي 
شــركة مقرهــا فــي باكســتان. لــم يتــم التحــوط لتلــك االســتثمارات حيــث يعتبــر وضــع تلــك 

العمــالت بأنــه ذو طبيعــة طويلــة األجــل. 

إن مخاطــر العمــالت االجنبيــة التــي تواجههــا الشــركة التابعــة تنشــأ بشــكل أساســي مــن   
ــة  ــة بالعمل ــم الدائن ــى الذم ــبة ال ــات. وبالنس ــة واالقتراض ــم الدائن ــة والذم ــم المدين الذم
االجنبيــة فقــد تــم تحوطهــا بشــكل رئيســي مقابــل الذمــم المدينــة ، اال ان مخاطــر 

اإلقتــراض بالعملــة االجنبيــة هــي غيــر محوطــة.

فيمــا يتعلــق بالمعامــالت األخــرى للمجموعــة، فهــي تتــم بصفــة أساســية بالريــال العماني   
وتعتبــر معامــالت المجموعــة مســتقلة بدرجــة كبيرة عــن تقلبات اســعار العمــالت األجنبية 
حيــث ان معامالتهــا بالعملــة  األجنبيــة تتــم بصفــة أساســية بالــدوالر األمريكــي. إن اســعار 
ــام  ــذ ع ــر من ــدون تغيي ــت ب ــي ظل ــال العمان ــي والري ــدوالر االمريك ــى ال ــبة ال ــرف بالنس الص
1٩٨٦. وال توجــد أدوات ماليــة هامــة مــدارة بواســطة عمــالت أجنبيــة غيــر الــدوالر األمريكــي 
وبالتالــي فــإن  االدارة تعتقــد بــان مخاطــر العمــالت األجنبيــة علــى األصــول النقديــة االخــرى 

وااللتزامــات ليســت هامــة. يتــم إظهــار التفاصيــل المتعلقــة فــي اإليضــاح 4٨.

مخاطر سعر الفائدة  

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر ســعر الفائــدة حيــث أن الكيانــات فــي المجموعــة  تقتــرض   
أمــواال بــكل مــن معــدالت الفائــدة الثابتــة والمتقلبــة. ويتــم تقييــم أنشــطة التحــوط 
بواســطة إدارة الخزينــة بالمجموعــة بشــكل دوري لكــي تتماشــى مــع مؤشــرات معــدالت 
الفائــدة وقابليــة المخاطــر المحــددة، لضمــان تطبيــق إســتراتيجيات تحــوط مثاليــة إمــا عــن 
طريــق تحديــد المركــز المالــي أو حمايــة مصاريــف الفوائــد مــن خــالل دورة اســعار فائــدة 

ــاح 4٧. ــي اإليض ــة ف ــل المتعلق ــار التفاصي ــم إظه ــة. يت مختلف
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  - ٣

٣-٢  تقدير القيمة العادلة )تابع(

األدوات المالية المشتقه  

القيــم العادلــة لألصــول  وااللتزامــات  الماليــة األخــرى تقــارب قيمهــا الدفتريــة الــواردة   
بقائمــة المركـــز المالــي. التفاصيــل المتعلقــــة بالقيمــــة العــــادلة يتــم إظهارهــا فــي 

.4٩ اإليضــاح 

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  - 4

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة القيــام تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى األصــول   
وااللتزامــات الماليــة التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر والمخصصــات الناتجــة 
ــى  ــي عل ــكل اساس ــة بش ــون مبني ــرات تك ــة. والتقدي ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــا والتغي عنه
افتراضــات بشــأن العديــد مــن العوامــل والتــي تتضمــن درجــات متفاوتــة وربمــا هامــة مــن 
الحكــم وعــدم الوضــوح ، ومــن الممكــن أن تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تقديــرات اإلدارة 

ــدرة. ــول المق ــات واألص ــي االلتزام ــتقبلية ف ــرات مس ــي تغي ــؤدي إل ــا ي بم

يتــم تقييــم التقديــرات واألحــكام بشــكل مســتمر وترتكــز علــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل   
أخــرى متضمنــة توقعــات ألحــداث مســتقبلية يعتقــد أنهــا معقولــة الحــدوث فــي ضــوء 

األوضــاع الراهنــة.  

انخفاض قيمة حسابات الذمم المدينة  

يتــم تقديــر المبالــغ القابلــة للتحصيــل بالنســبة لحســابات الذمــم التجاريــة المدينــة عندمــا   
يصبــح مــن غيــر المحتمــل تحصيــل كامــل المبالــغ. بالنســبة للمبالــغ الفرديــة الهامــة، يتــم 
إجــراء هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي. يتــم إجــراء تقييــم جماعــي للمبالــغ الفرديــة غيــر 
ــى  ــه عل ــم تطبيق ــص يت ــن مخص ــم تكوي ــتحقاقها. ويت ــخ اس ــى تاري ــه مض ــة، ولكن الهام

ــة . ــترداد التاريخي ــدالت االس ــى مع ــاءا عل ــتحقاق وبن ــخ االس ــى تاري ــة عل ــرة المنصرم الفت

بتاريــخ التقريــر، بلغــت قيمــة الذمــم التجاريــة المدينــة 12٥٫٥٨٨ مليــون ريــال عمانــي )٣1   
ــكوك  ــون المش ــص الدي ــة مخص ــت قيم ــي(، وبلغ ــال عمان ــون ري ــمبر 2014: 1٣0٫٧٦٦ ملي ديس
فيهــا 4٨٫4٦٩ مليــون ريــال عمانــي )٣1 ديســمبر 2014 : 4٧٫٣04 مليــون ريــال عمانــي(، أي فــروق 
بيــن المبالــغ المحصلــة فعليــًا فــي فتــرات مســتقبلية والمبالــغ المتوقــع تحصيلهــا يتــم 

ــل. ــة الدخ ــي قائم ــا ف إدراجه

انخفاض قيمة المخزون  

ــق  ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــة و صاف ــعر التكلف ــاس س ــى أس ــزون عل ــعير المخ ــم تس يت  
أيهمــا أقــل. عندمــا يصبــح المخــزون قديمــا او متقادمــا يتــم عمــل تقديــر بصافــي القيمــة 
القابلــة للتحقــق. بالنســبة للمبالــغ الفرديــة الهامــة ، يتــم إجــراء هــذا التقديــر علــى أســاس 
فــردي. يتــم إجــراء تقييــم جماعــي للمبالــغ الفرديــة غيــر الهامــة ، ولكنهــا قديمــة او 
متقادمــة ، ويتــم عمــل مخصــص بنــاء علــى نــوع المخــزون ودرجــة األعمــار أو التقــادم 

ــة. ــع التاريخي ــعار البي ــًا ألس ــك وفق وذل

بتاريـــخ التقريــر، بلغــت قيمــة المخــزون 12٫٧20 مليــون ريــال عمانـــي )٣1 ديســمبر 2014 : 1٣٫4٨٦   
مليــون ريــال عمانــي( وعمــل مخصــص للمخــزون المتقــادم بقيمــة 4٫٣٩2 مليــون ريــال 
عمانــي )٣1 ديســمبر 2014 : ٣٫12٨ مليــون ريــال عمانــي(، أي فـــروق بيــن المبالــغ التــى يتــم 
تحصيلهــا فــي فتــرات مســتقبلية والمبالــغ المدرجــه فــي القوائــم الماليــة يتــم إدراجهــا 

ــل. ــة الدخ ــي قائم ف

انخفاض قيمة الشهرة  

إلنخفاض قيمة الشهرة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح ٩.  

األعمار اإلنتاجيه للممتلكات والمعدات واالآلت    

يتــم تحميــل مصــروف اإلهــالك مــن اجــل توزيــع تكلفــة االصــول علــى مــدى العمــر   
اإلنتاجــي المقــدر لهــا . يتــم احتســاب العمــر اإلنتاجــي وفقــًا لتقديــر اإلدارة لعــدة عوامــل، 

التقديــرات.  أفضــل  باســتخدام  العــادي  واإلهتــراء  الصيانــة  وبرامــج  التشــغيل  دورة  مثــل 

الضرائب  

توجــد أوجــه عــدم التيقــن فيمــا يتعلــق بتفســير القوانيــن الضريبيــة وكميــة وتوقيــت   
الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل. بالنظــر إلــى مجموعــة واســعة مــن العالقــات 
النتائــج  بيــن  تنشــأ  التــي  الخالفــات  القائمــة،  التعاقديــة  االتفاقــات  وطبيعــة  التجاريــة 
ــم  ــد يحت ــات، ق ــذه االفتراض ــل ه ــتقبل لمث ــي المس ــرات ف ــات، أو تغيي ــة واالفتراض الفعلي

إجــراء التعديــالت فــي المســتقبل لحســاب ضريبــة الدخــل والتــي ســجلت بالفعــل.
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الضرائب )تابع(  

  تقــوم الشــركة بتكويــن مخصصــات، اســتنادا إلــى تقديــرات معقولــة، عــن العواقــب 
المحتملــة لوضــع اللمســات النهائيــة للربــوط الضريبيــة للشــركة. مقــدار تلــك المخصصــات 
يســتند علــى عوامــل مختلفــة، مثــل الخبــرة لربــوط ضريبيــة ســابقة وتفســيرات مختلفــة 
مــن األنظمــة الضريبيــة مــن قبــل الكيــان الخاضــع للضريبــة ومســؤولية دائــرة الضرائــب.

يتــم إدراج األصــول الضريبيــة المؤجلــة لكافــة الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة بمقــدار   
المحتمــل لألربــاح الخاضعــة للضريبــة المتاحــة مقابــل الخســائر التــي يمكــن إســتخدامها. 
يتطلــب مــن اإلدارة إتخــاذ قــرارات هامــة مــن أجــل تحديد قيمــة األصــول الضريبيــة المؤجلة 
التــي يمكــن إدراجهــا، بنــاءًا علــى الزمــن والمســتوى الممكــن لألربــاح المســتقبلية الخاضعــة 

للضريبــة مــع إســتراتيجيات الخطــة الضريبيــة المســتقبلية.

كــول  وورلــد  شــركة  التابعــة  للشــركة  المؤجلــة  الضريبــة  أصــل  قيمــة  تخفيــض  تــم   
المحــدودة لالتصــاالت بســبب عــدم التيقــن مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل 

.)٩ )إيضــاح 

عمليات متوقفة  -5

يتــم تصنيــف البنيــة التحتيــة الســلبية )األبــراج واألعمــال المدنيــة، المولــدات، الــخ( مــن   
ــد  ــع بع ــا للبي ــظ به ــة كمحتف ــركة التابع ــلكية للش ــض الالس ــاق العري ــات ذات النط العملي
االلتــزام فــي ســبتمبر 2014 مــن قبــل إدارة الشــركة التابعــة فــي باكســتان. فــي هــذا بالنيابــة، 
تــم التوقيــع علــى اتفــاق الحــق لتاريــخ بيــان المركــز المالــي الــذي يخضــع لتقصــي الحقائــق 
ــهادات  ــع لش ــك يخض ــور، وكذل ــة أم ــي جمل ــة ف ــات المالي ــة المعلوم ــن صح ــد م والتأك
عــدم الممانعــة مــن المؤسســات الماليــة والموافقــات الالزمــة. فــي عــام 201٥، نظــرًا 
ــى  ــول إل ــت األص ــة، تعرض ــاء الصفق ــج إنه ــط ببرنام ــي تحي ــن الت ــدم التيق ــة ع ــود حال لوج

ــاح ٩(. ــا )إيض ــي قيمته ــاض ف ــن اإلنخف ــد م المزي

التقارير القطاعية         - 6

المعلومــات المتعلقــة بقطاعــات عمــل المجموعــة موضحــة أدنــاه وفقــًا لمعيــار التقريــر   
ــد  ــي ٨ تحدي ــي الدول ــر المال ــار التقري ــب معي ــغيل. يتطل ــات التش ــي ٨ : قطاع ــي الدول المال
قطاعــات التشــغيل اعتمــادا علــى التقاريــر الداخليــة حــول مكونــات المجموعــة التــي تتــم 
مراجعتهــا بانتظــام مــن جانــب المســؤول الرئيســي عــن قــرارات التشــغيل لتخصيــص 
المــوارد للقطــاع وتقييــم أدائــه. ال يوجــد تغييــر فــي تقاريــر قطاعــات األعمــال مقارنــة 
الداخلــي للمجموعــة علــى منهــج المخاطــر  التقريــر  بالفتــرة الســابقة، حيــث يعتمــد 

والمنافــع.

المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها   

  كمــا فــي ٣1 ديســمبر 201٥ كانــت المجموعــة منظمــة ضمــن قطاعــي العمــل الرئيســين 
التالييــن:

الخط الثابت وأخرى  

بمــا فــي ذلــك  الثابتــة  الخطــوط  الدوليــة والمحليــة مــن  االتصــاالت  تقديــم خدمــات   
إيجــارات وتركيبــات الهواتــف الثابتــة  وخدمــات االنترنــت )خطــوط ثابتــة وأخــرى( والخدمــات 
المقدمــة مــن قســم تجــارة الجملــة. يتضمــن هــذا القطــاع أعمــال خدمــات شــركة وورلــد 
كــول المحــدودة لالتصــاالت والتــي تمــارس أنشــطة تقديــم خدمــات الهاتــف الثابــت 
الالســلكي وعمليــات االتصــاالت الدوليــة والهواتــف العموميــة وخدمــة كوابــل التلفزيــون 

بدولــة باكســتان.

الهاتف المتنقل  

تشــغيل النظــام الدولــي لالتصــاالت المتنقلــة للخدمــات المدفوعــة مســبقًا واآلجلــة   
الدفــع وتأجيــر المعــدات والمبالــغ الناشــئة عــن بيــع معــدات االتصــاالت والخدمــات األخــرى 
المتنقــل(.  )الهاتــف  للمجموعــة  االعتياديــة  األنشــطة  ضمــن  تقــع  والتــي  بهــا  المتعلقــة 
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النتائج واإليرادات القطاعية   

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

يتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقًا ألسعار السوق السائدة. كانت نتائج القطاعات للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٥ كما يلي:  

الهاتف الثابت
الهاتف المتنقل وأخــــــــــرى

تسويات 
المجموعالتوحيد

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

٥١4.٢74-١79.68١334.٥93مبيعات خارجية
-)9٢.٢٥3(84.3٠77.946مبيعات بين القطاعات

٥١4.٢74)9٢.٢٥3(٢63.98834٢.٥39مجموع اإليرادات

نتيجة القطاع
38.48٠83.٥34-١٢٢.٠١4

)7٢.٢98(خسائر إنخفاض القيمة
إعادة تصنيف تحويالت العمالت 
)١9.334(األجنبية من إيرادات شاملة أخرى

٢.766إيرادات التمويل واإلستثمار
)4.٢6١(تكاليف التمويل

)١٢.٥78(اإلنهاء االختياري لخدمة الموظفين
٥.٢44صافي إيرادات غير تشغيلية أخرى  

٢١.4٥3الربح قبل الضريبة
)8.١33(الضريبة

١3.3٢٠ربح السنة 
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كانت نتائج القطاعات للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2014  كما يلي:  

الهاتف الثابت 
الهاتف المتنقلوأخــــــــــرى

تسويـــــــات 
المجموعالتوحيــــــــد

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

4٨1٫22٥)1٩٧(1٧4٫02٨٣0٧٫٣٩4مبيعات خارجية
-)٨4٫02٥(٧٣٫٦٧010٫٣٥٥مبيعات بين القطاعات

4٨1٫22٥)٨4٫222(24٧٫٦٩٨٣1٧٫٧4٩مجموع اإليرادات
1٣0٫4٦2-41٫٥10٨٨٫٩٥2نتيجة القطاع

٨٫٩٧٧إيرادات التمويل واإلستثمار
)٨٫٣٩٥(تكاليف التمويل

٣٫٦٧٦صافي إيرادات غير تشغيلية أخرى  
1٣4٫٧20الربح قبل الضريبة

)1٩٫1٦٩(الضريبة

11٥٫٥٥1ربح السنة 

كانت بنود القطاع األخرى للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٥ المدرجة بقائمة الربح أو الخسارة  كما يلي:

المجموعالهاتف المتنقلالهاتف الثابت وأخــــــــــرى
ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

4٥.36٠4٠.7١١86.٠7١استهالك

3.8٢١3.34٠7.١6١إطفاء 
7٢.٢98-7٢.٢98خسائر إنخفاض القيمة

١9.434-١9.434إعادة تصنيف إحتياطي تحويل العمالت األجنبية



85 الشركة الُعمانية لالتصاالت )ش .م .ع .ع( 

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

التقارير القطاعية )تابع(   - 6
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كانت بنود القطاع األخرى للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2014 المدرجة بقائمة الربح أو الخسارة كما يلي: 

المجموعالهاتف المتنقلالهاتف الثابت وأخــــــــــرى
ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

42٫٦٣٨٣2٫024٧4٫٦٦2استهالك

٣٫٧٧٣2٫٧4٣٦٫٥1٦إطفاء 

أصول والتزامات القطاع في ٣1 ديسمبر 201٥  والمصروفات الرأسمالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ هي كما يلي:

الهاتف الثابت 
الهاتف المتنقلوأخــــــــــرى

تسويـــــــات 
المجموعالتوحيــــــــد

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

793.١94)١٥٠.٥٢٠(4٥٥.6٠9488.١٠٥أصول  

٢87.8٢7)١٢٠.993(3٢7.9398٠.88١التزامات 

١44.٠68-6١.84٠8٢.٢٢8مصروفات رأسمالية

أصول والتزامات القطاع في ٣1 ديسمبر 2014  والمصروفات الرأسمالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ هي كما يلي:

الهاتف الثابت 
الهاتف المتنقلوأخــــــــــرى

تسويـــــــات 
المجموعالتوحيــــــــد

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٨٣4٫1٧4)٨4٫٧٨4(٥04٫٥٥٩414٫٣٩٩أصول  

2٦4٫102)٥٧٫01٨(24٦٫٦14٧4٫٥0٦التزامات 

14٩٫٨10-٨1٫24٣٦٨٫٥٦٧مصروفات رأسمالية
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صياغة التقرير الفرعي  

العميــل. لموقــع  وفقــا  الدخــل  عــن  تختلــف  ال  والتــي  األصــول  لمواقــع  وفقــا  الدخــل  تحديــد  ويتــم  الجغرافيــة.  المناطــق  علــى  اعتمــادا  الفرعــي  التقريــر  تقديــم  يتــم 

سلطنة عمانفي 3١ ديسمبر ٢٠١٥    

دولة باكستان 
تسويــــات ودولة سريالنكا

المجموعالتوحيد

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٥١4.٢74)٢١٠(٥٠7.٢667.٢١8مجموع ايرادات القطاع اإلجمالية

793.١94)١٥٠.٥٢٠(938.١٥٢٥.٥6٢أصول  

١44.٠68-١43.٠٢7١.٠4١مصروفات رأسمالية

سلطنة عمانفي ٣١ ديسمبر ٢0١4
دولة باكستان 

ودولة سريالنكا
تسويــــات 

المجموعالتوحيد

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

4٨1٫22٥)1٩٧(4٧2٫4٧٨٨٫٩44مجموع ايرادات القطاع اإلجمالية

٨٣4٫1٧4)٨4٫٧٨4(٨40٫٩٣٧٧٨٫021أصول  

14٩٫٨10-14٥٫٧٣04٫0٨0مصروفات رأسمالية

الممتلكات واآلالت والمعدات  -7

يعتبــر مجلــس اإلدارة أن قطــع األراضــي المســتأجرة والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن  )أ( 
الحكومــة القامــة نشــاطاتها  فــي ســلطنة عمــان ســتبقى متاحــة إلســتخدام المجموعة 

علــى مــدار العمــر االقتصــادي لألصــول المقامــة علــى تلــك األراضــي المؤجــرة

األصول المرهونة كضمان )ب(     

الدفتريــة  تبلــغ قيمتهــا  تابعــة  تــم رهــن ممتلــكات وآالت ومعــدات عائــدة لشــركة 
قــروض  لضمــان   )2014 ديســمبر   ٣1  : عمانــي  ريــال  مليــون   42٫20٦( عمانــي  ريــال  صفــر 

المجموعة. 

ضافــة إلــى ذلــك، فــإن التــزام المجموعــة طبقــا لعقــود التأجيــر التمويليــة )أنظــر إيضــاح 
21( مضمونــة بتســجيل األصــول المســتأجرة بإســم المؤجــر والتــي تبلــغ قيمتهــا الدفتريــة 

صفر ريال عماني )1٫٦٣2 مليون ريال عماني : ٣1 ديسمبر 2014(. 

تبلــغ القيمــة الدفتريــة لألصــول المشــار إليهــا أعــاله مبلــغ صفــر ريــال عمانــي، ويرجــع ذلــك 
إلــى إنخفــاض قيمتهــا خــالل العــام
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الموحدة الحركة  في الممتلكات واآلالت والمعدات  

المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

التنفيذ
سيارات 

ومعدات 
أثاث ومعدات 

مكتبيـــــــــة

البنيه التحتيه 
ومعدات 

الشبكه مباني
أرض بالملكية 

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

تكلفة
١.١96.5٣7 60.54٢ ٣.86٢ ٣5.4١6 ١.0١7.6٢0 77.898 ١.١99 ١ يناير ٢٠١٥

١٣6.٣54 ١٢6.008 ٣.٢89 ١54 6.88٣ ٢0 - إضافات
- )١١٢.094( - ١.7٣7 ١06.544 ٣.8١٣ - تحويالت 

)٢.85٢( )٢.85٢( - - - - - تحويالت إلى أصول أخرى
٢69 - 708 ٣٢9 )768( - - تعديالت

١40 )7٣( )4( )٢8( ٢8٢ )٣5( )٢( صافي فروق تحويل العملة األجنبية
)٢١.٢04( - )١.684( )٣.474( )١5,٢50( )796( - استبعادات 
)١.9٣6( )١.9٣6( - - - - - المشطوب )إيضاح ٣٥ )أ( (

)١07.١٣٣( )١.١58( )578( )١.0٢8( )١0٣.074( )١.٢٢٣( )7٢( خسائر إنخفاض القيمة )إيضاح ٩(

١.٢00.١75 68.4٣7 5.59٣ ٣٣.١06 ١.0١٢.٢٣7 79.677 ١.١٢5 فى 3١ ديسمبر ٢٠١٥    

استهالك
7٣١.١69 - ٢.٣94 ٣١.684 654.608 4٢.48٣ - 1 يناير 201٥  

86.07١ - 657 ٢.090 79.١99 4.١٢5 - المحمل للسنة
٢69 - ٢69 - - - - تعديالت

١.708 - ٣9 88 ١.567 ١4 - صافي فروق تحويل العملة األجنبية
)١5.٣4١( - )١.5٢9( )٣.٣77( )9.7١8( )7١7( - استبعادات

)66.99٣( - )١00( )9٢9( )65.٣5٢( )6١٢( - خسائر إنخفاض القيمة )إيضاح ٩(

7٣6.88٣ - ١.7٣0 ٢9.556 660.٣04 45.٢9٣ - فى 3١ ديسمبر ٢٠١٥     

صافي القيمة الدفترية في
46٣.٢9٢ 68.4٣7 ٣.86٣ ٣.550 ٣5١.9٣٣ ٣4.٣84 ١.١٢5 3١ ديسمبر ٢٠١٥   
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الموحدة الحركة  في الممتلكات واآلالت والمعدات  

المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

التنفيذ
سيارات 

ومعدات 
أثاث ومعدات 

مكتبيـــــــــة

البنيه التحتيه 
ومعدات 

الشبكه

 

مباني
أرض بالملكية 

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

تكلفة
1٫0٥٨٫04٥ 41٫٩٣٧ ٣٫42٦ ٣٣٫٩٥٣ ٩0٥٫1٣٣ ٧2٫٣٩٨ 1٫1٩٨ ١ يناير ٢٠١4

14٩٫٨0٦ 142٫٩1٥ ٩41 ٥4٧ ٥٫٣٩٧ ٦ - إضافات
- )122٫140( - 1٫141 11٥٫٨٧٨ ٥٫121 - تحويالت 

)2٫2٧2( )2٫2٧2( - - - - - تحويالت إلى أصول أخرى
)٨٫٣٨٨( - - - )٨٫٣٨٨( - - تحويل إلى أصول متاحة للبيع )إيضاح ٥(

٣٧٧ - - - - ٣٧٧ - تحويل من إستثمار عقاري 
1٫٩٩4 102 12 21 1٫٨٥1 ٧ 1 صافي فروق تحويل العملة األجنبية

)2٫٨٧٨( - )٥1٧( )٩٩( )2٫2٥1( )11( - استبعادات 
)14٧( - - )14٧( - - - اعادة تصنيف

1٫1٩٦٫٥٣٧ ٦0٫٥42 ٣٫٨٦2 ٣٥٫41٦ 1٫01٧٫٦20 ٧٧٫٨٩٨ 1٫1٩٩ فى 3١ ديسمبر ٢٠١4    

استهالك
٦٥٩٫٣2٥ - 2٫2٥٥ 2٩٫1٧٦ ٥٨٩٫٥12 ٣٨٫٣٨2 - 1 يناير 2014  

٧4٫٦٦2 - ٥4٧ 2٫٦٣٩ ٦٧٫٣٧2 4٫104 - المحمل للسنة
)٣٫14٩( - - - )٣٫14٩( - - تحويل إلى أصول متاحة للبيع )إيضاح ٥(

4٨2 - - 12 4٦2 ٨ - صافي فروق تحويل العملة األجنبية
)٦1٩( - )40٨( )٩4( )10٦( )11( - استبعادات
)4٩( - - )4٩( - - - اعادة تصنيف
٥1٧ - - - ٥1٧ - - إنخفاض القيمة

٧٣1٫1٦٩ - 2٫٣٩4 ٣1٫٦٨4 ٦٥4٫٦0٨ 42٫4٨٣ - فى 3١ ديسمبر ٢٠١4     

صافي القيمة الدفترية في
4٦٥٫٣٦٨ ٦0٫٥42 1٫4٦٨ ٣٫٧٣2 ٣٦٣٫012 ٣٥٫41٥ 1٫1٩٩ 3١ ديسمبر ٢٠١4   
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الشركة األم - الحركة فى الممتلكات واآلالت والمعدات  

المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

التنفيذ
سيارات 

ومعدات 
أثاث ومعدات 

مكتبيـــــــــة

البنيه التحتيه 
ومعدات 

الشبكه مباني

أرض 
بالملكية 

الحرة

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

تكلفة

١.08١.09٣ 56.5٣5 ٣.499 ٣٣.75٣ 909.5١4 76.667 ١.١٢5 ١ يناير ٢٠١٥

١٣4.667 ١٢4.705 ٣.٢89 9٣ 6.567 ١٣ - إضافات

- )١١0.4٣8( - ١.5٣7 ١05.١08 ٣.79٣ - تحويالت

)٢.780( )٢.780( - - - - - تحويالت ألصول أخرى

)٢0.479( - )١.٢٢8( )٣.٢٢٢( )١5.٢٣٣( )796( - استبعادات 

١.١9٢.50١ 68.0٢٢ 5.560 ٣٢.١6١ ١.005.956 79.677 ١.١٢5 فى 3١ ديسمبر ٢٠١٥    

استهالك

669.١7٣ - ٢.٢7٣ ٣0.48١ 594.490 4١.9٢9 - 1 يناير 201٥

8١.١80 - 647 ١.877 74.575 4.08١ - المحمل للسنة

)١4.875( - )١.٢٢٣( )٣.٢٢٢( )9.7١٣( )7١7( - استبعادات

7٣5.478 - ١.697 ٢9.١٣6 659.٣5٢ 45.٢9٣ - فى 3١ ديسمبر ٢٠١٥     

457.0٢٣ 68.0٢٢ ٣.86٣ ٣.0٢5 ٣46.604 ٣4.٣84 ١.١٢5 صافي القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١٥
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

الممتلكات واآلالت والمعدات)تابع(  -7

الشركة األم - الحركة فى الممتلكات واآلالت والمعدات

المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

التنفيذ
سيارات 

ومعدات 
أثاث ومعدات 

مكتبيـــــــــة

البنيه التحتيه 
ومعدات 

الشبكه مباني

أرض 
بالملكية 

الحرة

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

تكلفة

٩41٫٧٣٨ ٣٣٫42٩ 2٫٩٧٧ ٣2٫1٥٣ ٨00٫٥0٦ ٧1٫٥4٨ 1٫12٥ ١ يناير ٢٠١4

144٫1٣4 1٣٨٫02٨ ٩20 ٣20 4٫٨٦0 ٦ - إضافات

- )112٫٨٥2( - 1٫٣٥٩ 10٦٫٣٨0 ٥٫11٣ - تحويالت

)2٫0٧0( )2٫0٧0( - - - - - تحويالت ألصول أخرى

)2٫٧0٩( - )٣٩٨( )٧٩( )2٫2٣2( - - استبعادات 

1٫0٨1٫0٩٣ ٥٦٫٥٣٥ ٣٫4٩٩ ٣٣٫٧٥٣ ٩0٩٫٥14 ٧٦٫٦٦٧ 1٫12٥ فى 3١ ديسمبر ٢٠١4    

استهالك

٦00٫٧00 - 2٫1٧0 2٨٫210 ٥٣2٫4٦٦ ٣٧٫٨٥4 - ١ يناير ٢٠١4

٦٨٫٩٩1 - 4٣٩ 2٫٣4٩ ٦2٫12٨ 4٫0٧٥ - المحمل للسنة

)٥1٨( - )٣٣٦( )٧٨( )104( - - استبعادات

٦٦٩٫1٧٣ - 2٫2٧٣ ٣0٫4٨1 ٥٩4٫4٩0 41٫٩2٩ - فى 3١ ديسمبر ٢٠١4     

411٫٩20 ٥٦٫٥٣٥ 1٫22٦ ٣٫2٧2 ٣1٥٫024 ٣4٫٧٣٨ 1٫12٥ صافي القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١4
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

8-  استثمار في شركات تابعة

                           الشركة األم
٢0١52014

ألف ر ع ألف ر ع 

 ٧٣٫٥٥٩ 7٣.559إستثمار في أسهم شركة وورلد كول المحدودة 
 ٧٫٧40 7.740إستثمار في أسهم ممتازة قابلة للتحويل لدى شركة وورلد كول المحدودة

8١.٢99٨1٫2٩٩
)٥4٫٣٩1()8١.٢99(مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات )إيضاح ٩(

-2٦٫٩0٨
 ٦00 600إستثمار في شركة ُعمان للبيانات الرقمية ش م م

SAS 2٦ ٢6إستثمار في ُعمانتل فرنسا 

-500إستثمار في اإلصدار األول ش م ع م

١.١٢62٧٫٥٣4في 3١ ديسمبر

9-  الشهرة

موحدة 

٣1 ديسمبر ٣١ ديسمبر 

   ٢0١52014

ألف ر.عألف ر.ع

١4.7٣514٫٣٧0في 1 يناير

-)١٣.9٢5(خسائر إنخفاض القيمة

٣٦٥)8١0(اثر فروق تحويل العملة األجنبية

14٫٧٣٥-في 3١ ديسمبر
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

9-  الشهرة )تابع(   

تم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد التالية:  

موحدة 

٣1 ديسمبر ٣١ ديسمبر 

   ٢0١52014

ألف ر.عألف ر.ع

14٫424-شركة وورلد كول المحدودة

٣11-الشركة الُعمانية للتجارة اإللكترونية ش.م.م

-14٫٧٣٥

مصروف إنخفاض القيمة المدرج في بيان الدخل للمجموعة يشمل على التالي:  

موحدة 

٣1 ديسمبر ٣١ ديسمبر 

   ٢0١52014

ألف ر.عألف ر.ع

-7١.989شركة وورلد كول المحدودة

-٣09الشركة الُعمانية للتجارة اإللكترونية ش.م.م

7٢.٢98-
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

9-  الشهرة )تابع(   

إختبار إلنخفاض قيمة اإلستثمار في شركة وورلد كول المحدودة   

عملــت الشــركة األم باســتمرار منــذ تأريــخ اإلســتثمار مــع الشــركة التابعــة - وورلــد كــول   
المحــدودة - فــي رصــد وتقييــم األداء بشــكل مســتمر. ولكــن لــم يــؤد هــذا إلــى العوائــد 
ــد  ــي. وق ــهد التنظيم ــي المش ــرة ف ــرات الكبي ــة والتغيي ــاب المنافس ــى حس ــوة عل المرج
أشــار تقييــم اإلدارة أنــه بالنظــر إلــى الوضــع المالــي الحالــي للشــركة التابعــة وإلــى جانــب 
ــن  ــول دون حق ــترايجية التح ــق اس ــل أن تتحق ــن المحتم ــس م ــه لي ــوق، فإن ــات الس تحدي
مبلــغ كبيــر مــن رأس المــال. قامــت اإلدارة بتقييــم حالــة إن ضخــت المزيــد من اإلســتثمارات 

فــي شــركة وورلــد كــول المحــدودة، واســتنتجت بــأن المخاطــر تفــوق الفوائــد المحتملــة، 
ولهــذا قــررت بعــدم اإلســتمرار فــي اإلســتثمار فــي شــركة وورلــد كــول المحــدودة. لذلــك 
وبســبب الشــكوك الكبيــرة التــي تحيــط بعمليــات الشــركة التابعــة، فقــد أدرجــت الشــركة 
األم مصــروف انخفــاض القيمــة مقابــل كامــل القيمــة الدفتريــة للشــهرة وعمليــات 

ــا. ــاملة أصوله ــتان ش باكس

تواصل إدارة المجموعة تقييم خياراتها االستراتيجية بشأن عملياتها في باكستان.  

 
تفاصيل مصروف إنخفاض القيمة المدرج في بيان الدخل للمجموعة بشأن شركة وورلد كول المحدودة هي كالتالي: 

                         موحدة 

٢0١5

ألف ر.ع

40.١40ممتكات وآالت ومعدات

١٣.9٢5شهرة

4.674أصول غير ملموسة أخرى

9.697أصول ضريبة مؤجلة 

٣.55٣مجموعة من األصول محتفظ بها للبيع

7١.989
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

9-  الشهرة )تابع( 

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

 

الشركة األم

٢0١52014

ألف ر.عألف ر.ع

١9.١6810٫٥41إستثمار في أسهم

-7.740إستثمار في أسهم ممتازة قابلة للتحويل 

٢6.90810٫٥41إنخفاض في قيمة األسهم واألسهم الممتازة القابلة للتحويل

-١٣.١8١مستحقة القبض من شركة تابعة- مديونيات تجارية )إيضاح 1٥(

-١٣.667مستحقة القبض من شركة تابعة- ضمان شركة )إيضاح 2٥(

-6.6٣4مستحقة القبض من شركة تابعة- حق خيار البيع )إيضاح 2٥(

60.٣9010٫٥41



95 الشركة الُعمانية لالتصاالت )ش .م .ع .ع( 

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

١0-  األصول األخرى غير الملموسة 

 

 

تراخيصالموحدة
حقوق ملكية فكرية 

المجموعتكاليف حيازة المشتركبرامج حاسب آليوبراءة اختراع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

التكلفة

٦٣٫2٧0٨1٩٫٧٣٩1٦1٨٣٫1٧٨في ١ يناير ٢٠١4

1٫٩42-1٫٩42--اإلضافات خالل السنة

202-202--تحويالت

)4(-)4(--تعديالت

14٧-14٧--اعادة تصنيف

21٩-1-21٨صافى فروق تحويل العمالت األجنبية

٦٣٫4٨٨٨22٫02٧1٦1٨٥٫٦٨4في 3١ ديسمبر ٢٠١4 

6٣.4888٢٢.0٢7١6١85.684في ١ يناير ٢٠١٥

١0.566-٢.909-7.657اإلضافات خالل السنة

)٢.7١8(-)٢.7١8(--إستبعادات

)8.٣8٢(-)64()8()8.٣١0(خسائر إنخفاض القيمة )إيضاح ٩(

)5٢(-)5٢(--تعديالت

صافى فروق تحويل العمالت 
األجنبية

)٢97(-)٢(-)٢99(

٢٢.١00١6١84.799-6٢.5٣8 في 3١ ديسمبر ٢٠١٥ 
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

١0-  األصول األخرى غير الملموسة )تابع(  

 

تراخيصالموحدة
حقوق ملكية فكرية 

المجموعتكاليف حيازة المشتركبرامج حاسب آليوبراءة اختراع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

اإلطفاء
٣2٫٧٧٣٦1٦٫04٣1٦14٨٫٩٨٣في ١ يناير ٢٠١4

٦٫٥٣٣-2٫٥01-4٫0٣2المحمل خالل السنة

4٩-4٩--اعادة تصنيف

٥2--٥11صافي فروق تحويل العمالت األجنبية 

٣٦٫٨٥٦٧1٨٫٥٩٣1٦1٥٥٫٦1٧في 3١ ديسمبر ٢٠١4   

٣6.8567١8.59٣١6١55.6١7في ١ يناير ٢0١5

7.١6١-٢.٣6٣-4.798المحمل خالل السنة

)٢.7١8(-)٢.7١8(--إستبعادات

)٣.708(-)40()6()٣.66٢(خسائر إنخفاض القيمة )إيضاح ٩(

)54(-)54(--تعديالت

)١٢4(-)٢()١()١٢١(صافي فروق تحويل العمالت األجنبية 

١8.١4٢١6١56.١74-٣7.87١في ٣١ ديسمبر ٢0١5   

صافي القيمة الدفترية
٢8.6٢5-٣.958-٢4.667في ٣١ ديسمبر ٢0١5   

٣0٫0٦٧-2٦٫٦٣21٣٫4٣4في 3١ ديسمبر ٢٠١4 

يتضمن  المحمل للفترة مبلغ صفر ريال عماني )٣1 ديسمبر 2014- 0٫01٧ مليون  ريال عماني( تمت رسملته خالل السنة.  
يتم رهن ترخيص الشركة التابعة إلى بنك أي جي أي لإلستثمار المحدود، الوصي لشهادة التمويل اآلجلة الثالثة )إيضاح 22(.   

القيمة الدفترية للتراخيص هي صفر ريال عماني )٣1 ديسمبر 2014- ٥٫4 مليون ريال عماني( بسبب إنخفاض القيمة التي تم تسجيلها خالل السنة.   
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

١0-  األصول األخرى غير الملموسة )تابع( 

الشركة األم

برامج حاسب آليتراخيص
تكاليف حيازة 

المجموعالمشترك

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

التكلفة

٥4٫٨٨11٦٫1٥٧1٦1٧1٫1٩٩في 1 يناير 2014

1٫٩22-1٫٩22-إضافات خالل السنة

)4(-)4(-تعديالت

٥4٫٨٨11٨٫0٧٥1٦1٧٣٫11٧في ٣1 ديسمبر 2014   

54.88١١8.075١6١7٣.١١7في ١ يناير ٢0١5

١0.١8١-7.657٢.5٢4إضافات خالل السنة

٣.46٣-٣.46٣-تعديالت

)٢.7١8(-)٢.7١8(-إستبعادات

6٢.5٣8٢١.٣44١6١84.04٣في ٣١ ديسمبر ٢0١5   
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

١0-  األصول األخرى غير الملموسة )تابع( 

الشركة األم

برامج حاسب آليتراخيص
تكاليف حيازة 

المجموعالمشترك

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

اإلطفاء

٣0٫1٦412٫٥0٣1٦142٫٨2٨في 1 يناير 2014

٥٫٨٧1-٣٫4٦02٫411المحمل خالل السنة

٣٣٫٦2414٫٩141٦14٨٫٦٩٩في ٣1 ديسمبر 2014   

٣٣.6٢4١4.9١4١6١48.699في ١ يناير ٢٠١٥

6.494-4.٢5٢٢.٢4٢المحمل خالل السنة

٣.46٣-٣.46٣-تعديالت

)٢.7١8(-)٢.7١8(-إستبعادات

٣7.876١7.90١١6١55.9٣8في 3١ ديسمبر ٢٠١٥   

صافي القيمة الدفترية

٢8.١05-٢4.66٢٣.44٣في ٣١ ديسمبر ٢0١5   

24٫41٨-21٫2٥٧٣٫1٦1في ٣1 ديسمبر 2014 
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

١١-  استثمار في شركات شقيقة

فيما يلي نصيب الشركة في األرباح الالحقة علي االستحواذ والقيم الدفترية لالستثمارات في الشركات الشقيقة :  )1( 

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٣.896٣٫٨٩٦9.٣99٦٫٧٧٨الرصيد اإلفتتاحي

809٣٫٣01--الحصة من النتائج

)٦٨0()8٢7(--توزيعات أرباح مستلمة

٣.896٣٫٨٩٦9.٣8١٩٫٣٩٩رصيد اإلقفال 

تبلــغ القيمــة العادلــة الســتثمار الشــركة األم بالشــركة الُعمانيــة لألليــاف البصريــة ش.م.ع.ع ، المدرجة بســوق مســقط لــألوراق المالية  1٣٫٥0٥٫21٨ ريــــال ُعمــــاني )٣1 ديســمبر 2014   
ــتوى 1. ــب المس ــة بموج ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــي(. ت ــال عمان ــمبر 2014- ٣٫44٥٫٥11 ري ــي )٣1 ديس ــال عمان ــا ٣٫44٥٫٥11  ري ــة قدره ــع تكلف ــًة م ــي( مقارن ــال ُعمان : 12٫٣02٫٣٦٥ري

ملخص النتائج المالية للشركات الشقيقة األساسية كما يلي:  

 

نسبةأرباحإيراداتالتزاماتأصول 

الحيازةألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

%

فى ٣١ ديسمبر ٢0١5    

٣7.90٢١9.946٢٢.56٣١.60840.96الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع

٢.6١٣86٢6.٢90٣4045خط المعلومات ش.م.م

فى ٣١ ديسمبر ٢0١4    

٣1٫2٩21٣٫0٣42٣٫٣14٧٫٨٧٣40٫٩٦الشركة الُعمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع

2٫0٨04٧٥٣٫4141٦٨4٥خط المعلومات ش.م.م
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األصول المالية األخرى  -١٢

  

الموحدة
غير المتداولةالمتداولة

٢0١52014٢0١52014
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

٧٩٩٢9.5072٦٫2٦0-الربح أو الخسارة )أ(
--٢4.44٢1٧٫٧٨٧االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة )ب(

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  
بالتكلفة 

١.8٢51٫٩٧0--صندوق استثمار مشترك )ج(
استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

بالقيمة العادلة 
٣١92٨1٢٣8204استثمارات مدرجة

استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
١١.4٢01٦٫٧٩1-6.٣7١سندات )د(

ودائع طويلة األجل بالتكلفة
44--ودائع لدى مؤسسات مالية

--١٢5٣٧٦ودائع ضمان )هـ(
-4٢.455٧1٫002١0.000ودائع ثابتة بالبنوك )و(

١٢721٧--أخرى
ذمم مدينة طويلة األجل

٣٣441٥--ذمم تجارية مدينة

قروض مدرجة بالتكلفة المطفأة
5٢141١514قروض وسلفيات للموظفين )ز(

7٣.764٩0٫٣٨٦5٣.4704٥٫٨٧٥
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األصول المالية األخرى )تابع(  -١٢

الشركة األم

غير المتداولةالمتداولة

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  مصنفــة  ماليــة  أصــول 
الخســارة)أ(

-٧٩٩٢9.5072٦٫2٦0

--٢4.44٢1٧٫٧٨٧االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة )ب(

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  بالتكلفة

١.8٢51٫٩٧0--صندوق استثمار مشترك وأسهم غير مدرجه )ج(

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  بالقيمة العادلة

٢٣8204--استثمارات مدرجة

استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

١١.4٢01٦٫٧٩1-6.٣7١سندات )د(

ودائع طويلة األجل بالتكلفة

-4٢.45٣٧1٫002١0.000ودائع ثابتة بالبنوك )و(

7٣.٢66٨٩٫٥٨٨5٢.9904٥٫22٥
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األصول المالية األخرى )تابع(  -١٢

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

  

الشركة األم والموحدة

القيمة 
الدفترية  كما 

في

3١ ديسمبر 
٢٠١4

إضافات / إستبعادات 
خالل السنة

األرباح/ 
)الخسائر( 

المدرجه بقائمة 
الربح أو الخسارة

القيمة 
الدفترية كما 

في

3١ ديسمبر ٢٠١٥

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

غير مدرجة

4٥7١٠.٢93)١.7١8(١١.٥٥4اسهم 

4.6٥7-١.698٢.9٥9أدوات مالية بدخل ثابت 

١4.٥٥7)١.3٢6(١3.8٠7٢.٠76صناديق استثمار مشتركة

٢7.٠٥93.3١7)869(٢9.٥٠7

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  )ب( 

تمثل االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة األوراق المالية المتداولة في السوق. يتم تقييم هذه االستثمارات وفقًا لسعر التداول بتاريخ التقرير.        

استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة  )ج( 

تمثــل االســتثمارات المتاحــة للبيــع االســتثمارات فــي صنــدوق اســتثمار مشــترك وادوات ملكيــة غيــر مدرجــة ، وتــدرج هــذه االســتثمارات بالتكلفــة ناقــص إنخفــاض القيمــة بســبب   
ــة. ــة العادل ــر القيم ــدم توف ع
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األصول المالية األخرى )تابع(  -١٢

االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق )د( 

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

 

الشركة األم والموحدة

معدل الفائدة ٢٠١٥٢٠١4
الفعلي

اإلستحقاق

)سنة( )سنويا( ألف ر.عألف ر.ع

متداولة 

8٢٠١6%-٥.77١سندات 

4.٥٢٠١6%-6٠٠سندات ثانوية

غير متداولة 

8٢٠١6%٥٫٧٧1-سندات

4.٥٢٠١6%٦00-سندات ثانوية 

٥.7٥7٢٠١8%٥.٠٠٠٥٫000سندات ثانوية

٥٢٠١8%١.٠٠٠1٫000صكوك اسالمية

٥.٥٢٠١7%١.4٢٠1٫420سندات مالية ثانوية

4٢.٠١9%١.٠٠٠1٫000أوراق مالية ثانوية

6.٥٢٠١7%٢.٠٠٠2٫000أوراق مالية ثانوية

٥.٥٢٠٢١%-١.٠٠٠أوراق مالية ثانوية

 

١7.79١1٦٫٧٩1

ودائع ضمان  )هـ( 

تشتمل ودائع الضمان على الودائع لدى البنوك مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية مختلفة.  

الودائع الثابتة  )و( 

يتم إيداع الودائع الثابتة بالبنوك التجارية. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على هذه الودائع ٣٪ في السنة )٣٪ عام 2014(.  
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األصول المالية األخرى )تابع(  -١٢

القروض والسلفيات إلى الموظفين )ز( 

تمنــح القــروض والســلفيات إلــى الموظفيــن دون اخــذ ضمانــات وبــدون فوائــد وتتضمــن الســلفيات إلــى موظفــي اإلدارة العليــا بإحــدى الشــركات التابعــة بمبلــغ 0٫01٧ مليــون   
ريــال عمانــي )عــام 2014 : 0٫04٩ مليــون ريــال عمانــي(.

مخزون   - ١٣

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

8.97٣٨٫٩2٩١0.48١11٫2٩0مخزون وقطع غيار

٢.٢٣02٫1٨٧٢.٢٣92٫1٩٦بطاقات مدفوعة األجر مسبقًا 

وأجهزة هاتف نقال

١١.٢0٣11٫11٦١٢.7٢01٣٫4٨٦

)٣٫12٨()4.٣9٢()2٫٩٦2()٣.696(مخصص تقادم المخزون

7.507٨٫1٥48.٣٢810٫٣٥٨

     حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:

٢.96٢٣٫1٩0٣.١٢8٣٫40٦الرصيد اإلفتتاحي

7٣441٧١.٢7541٧المحمل خالل السنة  

)٧٥(-)٦٥(-المفرج عنه خالل السنة 

)٥٨0(-)٥٨0(-المشطوب خالل السنة

)4٧(---تحويالت خالل السنة

٧)١١(--صافي فروق تحويل العملة االجنبية

٣.6962٫٩٦24.٣9٢٣٫12٨رصيد اإلقفال
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الذمم التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى  -١4

 
الموحدةالشركة األم

2015201420152014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

49.30351.58158.80763.053مبالغ مستحقة من عمالء

مبالغ مستحقة من شركة 

38.76737.16738.76737.167ُعمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

27.24329.48727.24329.487مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

7711.0597711.059ذمم مدينة أخرى 

116.084119.294125.588130.766

)47.304()48.469()40.406()41.431(مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

74.65378.88877.11983.462

-3.657-3.657وديعة لدى هيئة تنظيم اإلتصاالت 

2.6982.1564.7215.795مبالغ مدفوعة  مقدمًا

81.00881.04485.49789.257

الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة باإليضاح 4٥ )ب( )2(.
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ذمم مدينة من شركات تابعة  -١5

الشركة األم
20152014

ألف ر.عألف ر.ع                
مستحق القبض من 

مبالغ مستحقة من شركة وورلد كول المحدودة
13.18110.748- مديونيات تجارية

-13.667- ضمان شركة )إيضاح 25(
-6.634- حق خيار البيع )إيضاح 25(

33.48210.748
-)33.482(مخصص إنخفاض القيمة )إيضاح 9(

-10.748
716573شركة ُعمان للبيانات الرقمية ش م م

SAS 1111ُعمانتل فرنسا

72711.332
 

رأس المال وتوزيعات األرباح  -١6     

يشتمل رأس المال المصرح به والمصدر على  ٧٥0٫000٫000 سهـم عـادي )٣1 ديسمبر 2014: ٧٥0٫000٫000( قيمة كل منها 0٫100 ريال ُعماني )٣1 ديسمبر 2014 : 0٫100 ريال عماني(     
مدفوعة بالكامل. ووفقًا للقرار الوزاري الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 200٥/٣ بتاريخ 1٨ يناير 200٥م. خفضت القيمة االسمية لكل سهم من ريال    

ــر كمــا يلــي: ــال ُعمانــي. بالنســبة إلــى مســاهمى الشــركة األم الذيــن يملكــون نســبة ال تقــل عــن 10٪ مــن أســهم الشــركة األم فــي تاريــخ التقري ُعمانــي واحــد إلــى 0٫100 ري  

 

2014   ٢0١5 

٪ عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم 
المملوكة

 

٥1 ٣٨2٫٥00٫000 5١ ٣8٢.500.000 حكومة سلطنة ُعمان
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رأس المال وتوزيعات األرباح  -١6

ــد  ــهم الواح ــي للس ــال عمان ــغ 0٫0٦0 ري ــاح بمبل ــات ارب ــس اإلدارة بتوزيع ــاء مجل ــى أعض اوص  
)0٫0٧٥ ريــال عمانــي للســهم عــام 2014 ( بلغــت 4٥ مليــون ريــال عمانــي )2014: ٥٦٫2٥ مليــون 
ــة  ــة العام ــاع الجمعي ــاهمين بإجتم ــة المس ــى موافق ــا عل ــف صرفه ــي( ويتوق ــال عمان ري

السنوية. 

ــنوية  ــة الس ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهمون ف ــق المس ــام 2014، واف ــى الع ــبة ال بالنس
ــال  ــغ 0٫0٧٥ ري ــه بمبل ــة نهائي ــاح نقدي ــات أرب ــى توزيع ــارس 201٥ عل ــخ 22 م ــد بتاري ــذي عق ال
عمانــي للســهم الواحــد )0٫0٧٥ ريــال عمانــي للســهم عــام 201٣ (  قيمتهــا ٥٦٫2٥ مليــون 

ــام 201٣(. ــي ع ــال عمان ــون ري ــي )٥٦٫2٥ ملي ــال عمان ري

إعتمــد مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1٣ أغســطس 201٥ توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة بواقــع 0٫0٥٥ 
ريــال عمانــي للســهم الواحــد )٣0 ســبتمبر 2014: 0٫040 ريــال عمانــي للســهم الواحــد( 

قيمتهــا 41٫2٥0 مليــون ريــال عمانــي )٣0 ســبتمبر 2014: ٣0 مليــون ريــال عمانــي(.

االحتياطي القانوني  - ١7

وفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة الُعمانــي لســنة 1٩٧4م وتعديالتــه، ُتجنــب ســنويًا 10٪ مــن 
أربــاح الســنة لحســاب هــذا االحتياطــي حتــى يصبــح رصيــده المتراكــم يســاوي علــى األقــل 

ثلــث رأس مــال المدفــوع الخــاص بالكيــان المعنــي . هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع.

االحتياطي االختياري  - ١8

وفقــًا لقــرار مجلــس اإلدارة رقــم 1٦ت/2000/٥، تحــول الشــركة األم 10٪ مــن صافــي أرباحهــا 
الســنوية إلــى احتياطــي اختيــاري قابــل للتوزيــع حتــى يســاوي نصــف رأس مــال المدفــوع 
الخــاص بالكيــان المعنــي وحيــث جــاوز االحتياطــي نصــف راس المــال  المدفــوع للشــركة 

علــى األقــل ، اوقفــت الشــركة التحويــل الــى هــذا الحســاب. 

مساهمة رأسمالية    -١9

فــي 11 فبرايــر 2004م، أصــدرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت تراخيــص للمجموعــة لخدمــات 
اتصــاالت الهاتــف النقــال والثابــت بتكلفــة قدرهــا ٥00٫000 ريــال عمانــي و 200٫000 ريــال عمانــي 

ــي. ــى التوال ــنة عل ــدة 1٥ و 2٥ س ولم

ــص  ــة للتراخي ــة العادل ــد القيم ــتقلة لتحدي ــارية مس ــة استش ــة مؤسس ــت المجموع عين
كمــا فــي 11 فبرايــر2004، والتــي حــددت القيمــة العادلــة لتراخيــص الهاتــف الثابــت والنقــال 

مبلــغ  44٫٨٨1 مليــون ريــال عمانــي تقريبــًا.

تــم التقييــم بنــاء علــى قيمــة الســوق المفتــوح التقديريــة للتراخيــص وفقــًا لبنودهــا   
ــبب وراء  ــص. الس ــى التراخي ــل عل ــدة تحص ــركة جدي ــى ش ــيطبق عل ــا كان س ــة كم الحالي
التراخيــص وقيمــة األصــول  بيــن قيمــة  التفرقــة  تبنــي فرضيــة »شــركة جديــدة« هــو 
ــة  ــة الملحق ــإن القيم ــه ف ــاء علي ــة، و بن ــا المجموع ــي تملكه ــرى الت ــة األخ ــر الملموس غي
القيمــة  تعكــس  وال  التراخيــص  عــن  بالمجموعــة  خاصــة«  »قيمــة  ليســت  بالتراخيــص 

المجموعــة. تمتلكهــا  التــي  الملموســة  غيــر  لألصــول  الكاملــة 

تمثــل الزيــادة فــي تقييــم تراخيــص المجموعــة علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى هيئــة   
ــم  ــي ت ــي والت ــال عمان ــون ري ــا 44٫1٨1 ملي ــة وقدره ــة العادل ــاح القيم ــاالت، أرب ــم االتص تنظي

للتوزيــع.  قابلــة  غيــر  رأســمالية  كمســاهمة  الملكيــة  حقــوق  ضمــن  إدراجهــا 

احتياطي تحويل العمالت األجنبية   -٢0

ــد  ــد توحي ــات عن ــول واإللتزام ــل األص ــة بتحوي ــرف المتعلق ــعر الص ــروق س ــجيل ف ــم تس يت  
القوائــم الماليــة مــن عملــة التشــغيل للشــركة األجنبيــة التابعــة للمجموعــة إلــى الريــال 

األجنبيــة. العمــالت  تحويــل  احتياطــي  فــي  مباشــرة  العمانــي 

تــرى المجموعــة بأنــه يوجــد هنــاك انخفاضــا كبيــرا فــي الروبيــة الباكســتانية مقابــل   
الريــال العمانــي وليــس مــن المتوقــع أن يتحســن ســعر الصــرف الروبيــة الباكســتانية فــي 
ــاض  ــروف إنخف ــة مص ــت المجموع ــد أدرج ــك فق ــى ذل ــالوة عل ــور. وع ــتقبل المنظ المس
قيمــة مقابــل كامــل القيمــة الدفتريــة للشــهرة والعمليــات الباكســتانية التــي تضــم 
ــركة  ــرار الش ــدودة وق ــول المح ــد ك ــركة وورل ــيولة لش ــف الس ــى موق ــر إل ــا. بالنظ أصوله
ــف  ــرى تصن ــة أخ ــدودة أي إضاف ــول المح ــد ك ــركة وورل ــم ش ــتثمار / دع ــدم االس األم لع
ــر  ــي 21 - تأثي ــبة الدول ــار المحاس ــات معي ــا لمتطلب ــة وفق ــات األجنبي ــن العملي ــي ع كالتخل
التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. ونتيجــة لذلــك، قامــت المجموعــة بإعــادة 
تصنيــف خســائر تحويــل العمــالت األجنبيــة المتراكمــة علــى االســتثمار فــي شــركة وورلــد 

ــل. ــان الدخ ــى بي ــة( إل ــركة التابع ــدودة )الش ــول المح ك

احتياطي القيمة العادلة   -٢١

ينشــأ احتياطــي القيمــة العادلــة مــن إعــادة  تقييــم األصــول الماليــة المتاحــة للبيــع.   
ــل المالــي المعــاد تقييمــه، يتــم إدراج جــزء االحتياطــي المتعلــق  ــم بيــع األص ــا يت وعندم
بذلــك األصــل الــذي قــد تــم بيعــه بالفعــل فــي بيــان الدخــل. عنــد انخفــاض قيمــة االصــل 
ــان  ــي بي ــل ف ــك االص ــق بذل ــي المتعل ــزء االحتياط ــم ادراج ج ــه، يت ــاد تقييم ــي المع المال

الدخــل.
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اإلقتراضات   - ٢٢
غير المتداولةالمتداولة

٢0١52014٢0١52014سنة اإلستحقاقمعدل الفائدة اإلسميةالعملة الموحدة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

مضمونة-بالتكلفة المطفأة

٢0١7١.١501٫0٥07.٣٣١٦٫40٦-٣٢0١9 أشهر ليبور+2٫٥٪ريال عمانىقرض بنكى

)مستوى ٥٪ سنويأ(

--٣2٦-٥٢0١5٪ سنويًا ريال عمانيقرض بنكى

٨٫٩4٣-٣٫404-٢0١8 إيضاح )أ(٣ أشهر ليبور+2٫٩٥٪ دوالر أمريكيقرض طويل األجل 

شهر واحد كيبور + ٣٪ سنويًا و ٣ روبية باكستانيةقرض طويل األجل
أشهر كيبور +0٫٥٪ سنويًا

٢0١6 و ٢0١8 إيضاح )ب( 
١ و٢

١6١1٦1٣١92٧

---٢0٢٢١٣.667 إيضاح )ب(٣٣ أشهر ليبور+٣٫2٥٪دوالر أمريكيقرض طويل األجل 

6.6٣4٥٫4٧٩--إيضاح )ج(٥٫٩٪ سنويًادوالر أمريكيأسهم ممتازة قابلة للتحويل

--٢0٢١5.467٦٫1٨0 )د(٦ أشهر كيبور +1٫٦0٪ روبية باكستانيةشهادات تمويل ألجل-٣

٣ إلى ٦ أشهر كيبور+1٫٥٪ روبية باكستانيةقروض قصيرة األجل 

--٢.0472٫٨٩٣-إلى 4٪ سنويا

٣ أشهر ليبور+2٫٥٪)مستوى ريال عمانىسحب على المكشوف

--5٢42٥٨-٥٪ سنويا(

٦ أشهر كيبور + 2٫٥٪ روبية باكستانيةالتزامات إيجار تمويلي

54611-سنويًا

٣62٩٣05٣4٧-12٫٦٩٥٪ سنويًاريال عمانىالتزامات إيجار تمويلي

٢٣.05714٫٣0٥١4.59521٫21٣
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اإلقتراضات )تابع(                        - ٢٢

قرض طويل االجل )أ( 

  قامــت شــركة تابعــة فــي باكســتان بتوقيــع قــرض مشــترك بالعملــة األجنبيــة علــى 
شــكل تســهيل مــع بنــك عســكري المحــدود، الوحــدة المصرفيــة االوفشــور المحــدودة، 
البحريــن والمنظــم الرئيســي كونــه بنــك عســكري المحــدود بمبلــغ ٣٥ مليــون دوالر 
ــهور  ــة ش ــرة ثالث ــور لفت ــدة ليب ــدل فائ ــط مع ــى متوس ــدة عل ــاب الفائ ــم إحتس ــي. ت أمريك
باإلضافــة إلــى 1٫٧٥٪ ســنويا ، ورســوم الرصــد بنســبة 1٫2٪ ســنويا تســتحق الدفــع علــى المبلــغ 
ــروط  ــر مش ــب غي ــد اول طل ــب عن ــت الطل ــتندي تح ــاد مس ــدار اعتم ــم إص ــد ت ــى. ق المتبق
ــدود  ــكري المح ــك عس ــح بن ــي لصال ــي العمان ــك الوطن ــل البن ــن قب ــاء م ــل لاللغ ــر قاب وغي
ــم  ــى أن يت ــة إل ــات فعال ــذه الترتيب ــتبقى ه ــركة األم. وس ــن الش ــة م ــة تجاري ــل ضمان مقاب
ســداد جميــع التســهيالت. فــي البدايــة، تــم إعــادة دفــع هــذا القــرض فــي 20 قســط ربــع 
ســنوي متســاوي مــع فتــرة ســنتين ســماح تبــدأ بتاريــخ ٦ يونيــو 201٣. لقــد تــم إعــادة جدولــة 
هــذا القــرض مــن قبــل البنــك العســكري المحــدود ويســدد اآلن علــى 1٦ قســط ربــع ســنوي 
ــًا  ــه مقدم ــم دفع ــد ت ــي ق ــز المال ــان المرك ــخ بي ــي تاري ــا ف ــارس 201٨. كم ــي ٦ م ــي ف تنته
ــب. ــت الطل ــتندي تح ــاد المس ــن اإلعتم ــدود ع ــكري المح ــك العس ــرج البن ــد أف ــي وق بإجمال

قروض طويل االجل )ب( 

  تمثل هذه تسهيالت قرض طويل األجل من بنوك وتشمل التالي:

ــم  ــذي يت ــتانية ال ــة باكس ــون روبي ــدار ٥0 ملي ــدود بمق ــك SONERİ المح ــن البن ــرض م 1( ق
ســداده علــى 2٣ قســطا شــهريا تنتهــي فــي 2٨ فبرايــر 201٦. ويحمــل فائــدة شــهر واحــد 
كيبــور باإلضافــة إلــى ٣٪ ســنويا ويدفــع شــهريا. إن ســعر الفائــدة خــالل الفتــرة علــى الرصيد 
غيــر المســدد يتــراوح بيــن ٩٪ إلــى 12٫0٩٪ )2014: 12٫٨4٪ إلــى 1٣٫٩٧٪( ســنويا. إن القــرض مضمــون 

عــن طريــق االتفــاق بالتســاوي برهــن مشــترك علــى األصــول الثابتــة الحاليــة والمنقولــة.

2( يمثــل هــذا تســهيالت قــرض ألجــل بمقــدار 12٥ مليــون روبيــة باكســتانية تــم الحصــول 
عليهــا مــن خــالل إعــادة هيكلــة تســهيالت تمويــل ســارية. يســتحق القــرض فــي 4٣ قســط 
شــهري تنتهــي فــي ٣1 يوليــو 201٨. إن ســعر الفائــدة المحملــة علــى الرصيــد غيــر المســدد 
إعتبــارًا مــن 1 أبريــل 201٥ ســتكون ٣ أشــهر كيبــور + ٥0 نقطــة أســاس ســيتم إعــادة تحديدهــا 
وتســترد ربــع ســنويًا. إن القــرض مضمــون مــن خــالل رهــن بالتســاوي مشــترك علــى األصــول 
ــة  ــركة التابع ــي للش ــي والمبان ــتثناء األراض ــتقبلية باس ــة والمس ــة الحالي ــة والثابت المتداول

فــي باكســتان مــع هامــش ٪2٥.

٣( وقعــت الشــركة التابعــة فــي باكســتان علــى تســهيالت قــرض مشــترك بالعمــالت 
األجنبيــة بمقــدار ٣٥ مليــون دوالر أمريكــي مــن البنــك الوطنــي العمانــي ش م ع ع والبنــك 
األهلــي ش م ع ع مــع المنظــم الرئيســي كونــه البنــك الوطنــي العمانــي. وســيتم ســداده 
ــل  ــنويًا، وُيحمَّ ــع س ــع رب ــح يدف ــبتمبر 201٧. الرب ــن ٣0 س ــداءًا م ــنوي ابت ــع س ــط رب ــي 1٦ قس ف
بواقــع متوســط ثالثــة أشــهر   للســعر الســائد بيــن البنــوك فــي ســوق لنــدن )ليبــور(، 
ــم  ــهيالت، ت ــان التس ــنويا. لضم ــبة 1٫٥٪ س ــة بنس ــوم مراقب ــنويا ورس ــى 1٫٧٥٪ س ــة إل باإلضاف
تقديــم ضمــان شــركة مــن الشــركة األم. يظــل هــذا الترتيــب ســاري المفعــول حتــى يتــم 
ســداد جميــع االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي التســهيالت. كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز 
المالــي، إن الشــركة التابعــة مخالفــة إلتفاقيــة التســهيالت. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد 
فشــلت الشــركة التابعــة بدفــع الفائــدة مقابــل هــذه التســهيالت لربــع الســنة المنتهــي 
ل المســتحق الدفــع مقابــل  فــي ٣1 ديســمبر 201٥ الــذي أدى إلــى مجموعــة بنــوك ُتعــدِّ
رصيــد حســاب إحتياطــي خدمــة الديــن ) »الضمــان«( المحتفــظ لديهــم. تشــكل هــذه 
ــة  ــوك للمطالب ــة البن ــن مجموع ــهيالت وُتمكِّ ــار التس ــي إط ــداد ف ــن الس ــف ع ــداث تخل أح
ــتحق  ــغ مس ــوع المبل ــح مجم ــك، أصب ــة لذل ــم. ونتيج ــى إرادته ــوع عل ــر المدف ــغ غي بالمبل
الدفــع علــى الفــور. لقــد ســجلت الشــركة األم مخصــص كامــل مقابــل ضمــان الشــركة 

ــاح 2٥ )أ( (. ــى اإليض ــوع إل ــادر )الرج الص
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تــم ســابقًا إعــادة جدولــة شــهادات تمويــل ألجــل ٣ فــي ديســمبر 2012 التــي بموجبهــا كان 
أصــل المبلــغ يســتحق الســداد علــى ثالثــة أقســاط نصف ســنوية تنتهي فــي ٧ أكتوبــر 201٥. 
فــي يوليــو 2014، بــدأت الشــركة التابعــة عمليــة إعــادة هيكلــة ثانيــة مــع حاملــي شــهادات 
التمويــل ألجــل. فــي ٣ أبريــل 201٥، أعيــدت جدولــة شــهادات تمويــل ألجــل وشــروط اتفاقيــة 
إعــادة الجدولــة المعدلــة ســارية إعتبــارًا مــن ٧ أكتوبــر 2014. وفقــًا للشــروط المعدلــة، تــم 
تمديــد فتــرة شــهادات تمويــل ألجــل إلــى ســبع ســنوات مــع أقســاط رئيســية تنتهــي فــي 
ــل  ــق بأص ــا يتعل ــات فيم ــة، إن المدفوع ــة الثاني ــادة الجدول ــروط إع ــًا لش ــر 2021. وفق أكتوب
المبلــغ والفائــدة مجموعهــا يبلــغ 2٣0٫000 مليــون روبيــة باكســتانية )0٫٨٣ مليــون ريــال 
ــي(  ــال عمان ــون ري ــتانية( )0٫22 ملي ــة باكس ــون روبي ــدار ٦0 ملي ــدة بمق ــمل فائ ــي( )يش عمان
كان يتطلــب دفعهــا خــالل الســنة. ومــع ذلــك، مدفوعــات بمقــدار 14٦٫٦2٥ مليــون  روبيــة 
باكســتانية )0٫٥٣ مليــون ريــال عمانــي( )تشــمل فائــدة بمقــدار 20 مليــون روبيــة باكســتانية( 
)0٫0٧ مليــون ريــال عمانــي( تــم دفعهــا، بالتالــي، تشــكل مخالفــة وفقــًا للشــروط. ونتيجــة 

لذلــك، تــم تصنيــف المبلــغ اإلجمالــي فــي اإللتزامــات المتداولــة.

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

اإلقتراضات )تابع(       - ٢٢

أسهم ممتازة قابلة للتحويل )ج( 

إن هــذه األســهم تمــت بالعملــة األجنبيــة بالــدوالر األمريكــي، ال يحــق لهــا التصويــت، 
تراكميــة وأســهم ممتــازة قابلــة للتحويــل )»أســهم ممتــازة قابلــة للتحويــل«، أو »أســهم 
ــل  ــظ عمانت ــهم، تحتف ــكل س ــي ل ــا 100 دوالر أمريك ــمية قدره ــة إس ــا قيم ــازة«( لديه ممت
ــي و 1٥  ــون دوالر أمريك ــدار 20 ملي ــتثمر( بمق ــدود )المس ــب المح ــك حبي ــركة األم( وبن )الش
مليــون دوالر أمريكــي علــى التوالــي مــن األســهم الصــادرة مــن قبــل الشــركة التابعــة فــي 
باكســتان. إن خيــار التحويــل هــو قابــل للممارســة مــن قبــل حامــل الســهم فــي أي وقــت 
ــرى  ــاوز الذك ــد ال يتج ــي موع ــن ف ــدار ولك ــخ اإلص ــن تاري ــى م ــنوية األول ــرى الس ــد الذك بع
الســنوية الخامســة. فــي الذكــرى الســنوية الخامســة، ســيتم تحويــل األســهم الممتــازة 
ــهم  ــل األس ــيتم تحوي ــت. س ــة للتصوي ــة قابل ــهم عادي ــى أس ــًا إل ــل إلزامي ــة للتحوي القابل
الممتــازة القابلــة للتحويــل كليــًا أو جزئيــًا فــي مضاعفــات مــن 1 مليــون دوالر أمريكــي 
ــهم  ــعر الس ــى س ــدره 10٪ عل ــم ق ــع خص ــة بواق ــي االتفاقي ــدد ف ــل المح ــدل التحوي بمع
بعــد الذكــرى الســنوية األولــى، وبالتالــي زيــادة بنســبة 10٪ كخصــم إضافــي عــن كل ســنة 
منتهيــة مــن الذكــرى الســنوية. يحــق لحاملــي األســهم توزيعــات أربــاح غيــر نقديــة التــي 
ســيتم احتســاب بمعــدل ٥٫٩٪ ســنويًا أو توزيعــات أربــاح معلنــة مــن الشــركة التابعــة 

ــن. ــاهمين العاديي للمس

ــث  ــي حي ــدوالر األمريك ــي ال ــتثمر ف ــع للمس ــار البي ــركة األم( خي ــل )الش ــرت عمانت ــد وف لق
جنبــا  المشــاركة  بمبلــغ  للتحويــل  القابلــة  الممتــازة  أســهمه  بيــع  للمســتثمر  يمكــن 
ــن  ــل. يمك ــع( لعمانت ــعر البي ــتحقة )س ــة ومس ــاح متراكم ــات أرب ــع أي توزيع ــب م ــى جن إل
ممارســة خيــار البيــع كليــًا أو جزئيــًا فــي مضاعفــات مــن 1 مليــون دوالر أمريكــي مــن 
ــنوية  ــرى الس ــى الذك ــل حت ــة للتحوي ــازة القابل ــهم الممت ــة لألس ــنوية الثالث ــرى الس الذك
الخامســة أو عنــد البــدء بمرحلــة التنفيــذ كمــا هــو محــدد فــي اتفاقيــة األســهم الممتــازة 
ــد  ــل. لق ــة للتحوي ــازة القابل ــهم الممت ــرة األس ــالل فت ــت خ ــي أي وق ــل ف ــة للتحوي القابل
ــاح ٥2 )2( (. ــى اإليض ــوع إل ــع )الرج ــار البي ــل خي ــل مقاب ــص كام ــركة األم مخص ــجلت الش س
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التزام الضريبة المؤجلة  الموحدة        - ٢٣

صافي  التزام/ )اصل( الضريبه المؤجله والضريبة المؤجلة المحملة/ )المستردة( بقائمة الربح أو الخسارة تتعلق بالبنود التالية:

١ يناير 

٢0١5

محملة/ 
)مستردة( على 

بيان الدخل

خسائر 
إنخفاض 

قيمة )إيضاح 
)9

فروق 

العملة 
األجنبية

٣١

 ديسمبر

٢0١5

1 يناير 

2014

محملة/ 
)مستردة( على 

بيان الدخل

فروق 
العملة 
األجنبية

٣1 ديسمبر

2014

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

الفروق المؤقتة 

)٥٫202()4٥(1٫2٦1)٦٫41٨()٢.968(١46٢.069١9)5.٢0٢(مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 

)1٣٥()1()1()1٣٣()١١5(68٣١)79()١٣5(مخصص تقادم مخزون 

٦1٦1٩1٦٦٥1-)٢٢()5٣8()9١(65١مخصص مساهمة رأس المال

)4٦2()10()٣2()420(-٣٢4١4١6)46٢(التزام منافع التقاعد

٦٥0-٦٥0-490--)١60(650أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات 

----)١١.٢5٢(--)١١.٢5٢(-إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة

4.77٣1٨٫2٣1٧٣٨٣001٩٫2٦٩)45٣()١١.645()٢.٣98(١9.٢69استهالك وإطفاء

١4.77١٣(١.80٢()9.6٣٢()409()9.07٢(11٫٨٧٦2٫٦٣٥2٦014٫٧٧1

الخسائر الضريبية واالستردادات غير

)24٫٣٨٧()4٣1()٣٫٨4٧()20٫10٩(-4.٢0٣١9.٣٢9855)٢4.٣87(المستخدمة  

)9.6١6()9.599(9.697446)9.07٨٫()٢2٣٣()1٫212()1٧1()٩٫٦1٦(

يتم عرض األرصدة الضريبية المؤجلة في بيان المركز المالي كما يلي:

20152014
ألف ر.عألف ر.ع

12.581-أصل ضريبه مؤجله متعلق بشركة تابعة في باكستان )إيضاح 9(
)2.965(9.072أصل / )إلتزام( ضريبه مؤجله متعلق بالشركة األم 

9.0729.616
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٢٣  -   التزام الضريبة المؤجلة )تابع(     

الشركة األم

١ يناير 

٢0١5

محملة/ 
)مستردة( 

على بيان 
الدخل

٣١ ديسمبر 

٢0١5

1 يناير 

2014

محملة/ 
)مستردة( على 

بيان الدخل 

٣1 ديسمبر

2014

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

ذمــم  قيمــة  انخفــاض  مخصــص 
ينــة مد

)٢.800()١68()٢.968()4٫٣٩٩(1٫٥٩٩)2٫٨00(

)2٧(2٧)٥4()١١5()88()٢7(مخصص تقادم مخزون 
٦٥0٦٥0-490)١60(650أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات

إنخفــاض قيمــة إســتثمار فــي شــركة 
ــي ٨ و٩( ــة )إيضاح تابع

)6.5١7()4.7٣5()١١.٢5٥٫()٢2٥2()1٫2٦٫٥()٦٥1٧(

٥٫142)410(4.77٣٥٫٥٥2)٣69(5.١4٢استهالك وإطفاء 

)٣.55٢()5.5٢0()9.07٢()4٫1٥٣(٦01)٣٫٥٥2(

٢4  -    التزام منافع التقاعد

  الحركة في التزام منافع التقاعد كما يلي:

 
الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٣.9664٫4145.٢49٥٫٦٧1في 1 يناير
7١4٦٣٣١.١0١٩4٦المحمل للسنة )إيضاح ٣4( 

)1٫42٧()458()1٫0٨1()٣0٢(المدفوعات خالل السنة 
)٦٣(---محول إلى ذمم دائنة أخرى

٨٩)6٢(--اثبات ايرادات اكتوارية عن خطة المنافع المحددة
٣٣)58(--فروق تحويل العملة األجنبية

4.٣78٣٫٩٦٦5.77٢٥٫24٩في ٣1 ديسمبر
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٢5  -    مخصصات

 
الموحدةالشركة األم 

٢0١52014٢0١52014
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

---١٣.667ضمان شركة إيضاح )أ(
---6.6٣4حق خيار البيع إيضاح )ب(

---٢٣.٣0١في ٣1 ديسمبر

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٧: المخصصات، والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، قدمت الشركة األم ضمان تجاري لضمان    
قرض طويل األجل من قبل شركة تابعة من البنك الوطني العماني )راجع إيضاح 22 ب )٣((، تم تقديمه في أفضل تقدير للمدفوعات    

التي قد تكون مطلوبة للدفع بموجب العقد.  

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٧: المخصصات، والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، قدمت الشركة األم حق خيار البيع    
لضمان أسهم ممتازة قابلة للتحويل من قبل شركة تابعة )راجع إيضاح 22 )ج((، تم تقديمه في أفضل تقدير للمدفوعات التي قد    

تكون  مطلوبة   للدفع   بموجب   العقد.  

٢6  -    التزامات أخرى - غير متداولة

الموحدةالشركة األم 
٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

2٫٦4٧---ذمم دائنة طويلة األجل
١٢81٣4--ودائع طويلة األجل

-٢.١6٢-٢.١6٢اإلنهاء االختياري للخدمة

٢.٢902٫٧٨1-٢.١6٢في ٣1 ديسمبر
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ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  - ٢7

 
الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١7.66٢10٫4٥4٣9.97١22٫٦٥4ذمم  تجارية دائنة 

8.5٣0٦٫٦4٨8.5٣0٦٫٦4٨مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين

٢7.١٢١2٣٫2٥٨٢7.4١02٣٫٥٥٥مبالغ ضمان مستحقة الدفع

٣.708٣٫٨41--رسوم ترخيص  مستحقة الدفع )راجع إيضاح أ أدناه(

54.٣٣9٥٣٫40160.698٥٨٫4٨4مستحقات

١6.٣5824٫1٧٥١6.68624٫4٨2إيرادات مؤجلة

١5.7١612٫٩٦٥١5.7١612٫٩٦٥فواتير مسبقة الدفع

799٧٦0--فوائد مستحقة

-١0.4١6-١0.4١6اإلنهاء االختياري للخدمة )إيضاح ٣٩(

5.4471٫٨٦٦6.66١12٫٨4٨ذمم دائنة أخرى

١55.5891٣2٫٧٦٧١90.5951٦٦٫2٣٧

رسوم ترخيص مستحقة الدفع ) أ (  

ــة  ــرة المحلي ــص الدائ ــوم ترخي ــن رس ــاالت ع ــتانية لإلتص ــة الباكس ــى الهيئ ــة إل ــركة تابع ــل ش ــن قب ــع م ــتحقة الدف ــص مس ــوم الترخي ــل رس تمث

الالســلكية. 

٢8 -     أتاوة مستحقة الدفع

ــع  ــه أن يدف ــص ل ــى المرخ ــاالت فعل ــم االتص ــة تنظي ــل هيئ ــن قب ــد م ــل والمعتم ــت والمتنق ــف الثاب ــي الهات ــن ترخيص ــم 4)1( م ــادة رق ــًا للم وفق

ــي. ــط البين ــف الرب ــط ومصاري ــدات الرب ــع مع ــدا بي ــص ع ــرادات الترخي ــي إي ــن إجمال ــا ٧% م ــاوة قدره ــاالت أت ــم االتص ــة تنظي لهيئ

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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قيمة صافي األصول  للسهم الواحد   - ٢9

تم احتساب قيمة صافي األصول  للسهم الواحد المنسوبة لمساهمي الشركة األم بقسمة صافي األصول  في تاريخ التقرير على عدد األسهم القائمة كما يلي:

الموحدةالشركة األم

2015201420152014

540.185577.362540.474570.164صافي األصول   المنسوبة 
لمالكي الشركة األم )ألف ر.ع(

750.000750.000750.000750.000عدد األسهم القائمة )أالف(

0.7200.7700.7210.760صافي األصول للسهم الواحد )ر.ع(

إيرادات البيع بالجملة  -٣0

الموحدةالشركة األم

2015201420152014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

24.75524.90427.16529.977ايراد ادارة خارجية )إيضاح أ(

17.97716.90817.98416.931ايراد الربط البيني )إيضاح ب(

23.04324.03523.00624.035 مبيعات القدرة االنتاجيه

19.98013.89919.98013.899 اخرى

85.75579.74688.13584.842

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

تتمثــل إيــرادات الربــط البينــي فــي اإليــرادات الناتجــة عــن المعامــالت مــع المشــغلين المحلييــن المرخــص لهــم فــي اســتخدام معــدات ومرافــق اإلرســال ومصروفــات إنهــاء مــرور المشــغل علــى  )ب( 
ــة. ــبكة المجموع ش
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تكاليف الربط البيني  -٣١

  تمثل مصاريف الربط البيني الرسوم المدفوعة بواسطة المجموعة إلى المشغلين المحليين المرخص لهم إلنهاء مرور المشغل على شبكة المجموعة.

تكاليف خدمات المحتوى  -٣٢

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

مصروفات إدارة خارجية  -٣ ٣

تتمثل مصروفات اإلدارة الخارجية فى المصروفات التي دفعتها المجموعة إلى مشغلين خارجيين إلنهاء المرور على شبكة المشغل.  

تكاليف الموظفين   - ٣4

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

60.750٥٨٫2٩٣6٣.9٢٢٦0٫4٧٨رواتب وبدالت

5.٢6٣4٫٦٦٨5.٣044٫٧٣٧تكاليف التأمينات االجتماعية

7١4٦٣٣١.١0١٨٧1منافع التقاعد )إيضاح 24( 

٣.7802٫٨0٦٣.780٣٫1٧٦مزايا أخرى للموظفين

70.507٦٦٫40074.١07٦٩٫2٦2
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مصروفات تشغيل وصيانة  - ٣5

الموحدةالشركة األم

2015201420152014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢4.05١2٣٫٣٧0٢5.٣5024٫٥٣٣صيانة األصول   

١7.957٩٫٣1٨١9.4١810٫٧٧1تكلفة مبيعات 

١4.٣0012٫22٦١4.4٢712٫٣4٣رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات

6.899٦٫01٦8.٢55٧٫٣٩2إيجار

٢.7842٫٨10٣.٣١5٣٫٦0٥كهرباء ومياه

٣.4٣7٣٫٣00٣.5١8٣٫٣٨٨مصروفات صيانة وإيجار

556٥4٣657٦4٥وقود وزيوت وشحوم

8٣0٧٥٧١.١١41٫002تأمين

٣.4582٫٩٣٩6.098٣٫٧٦2أخرى )راجع فيما يلي أدناه( 

74.٢7٢٦1٫2٧٩8٢.١5٢٦٧٫441

ــاد، باكســتان  أ( أبرمــت الشــركة التابعــة فــي باكســتان عقــدا مــع شــركة هــواوي )Huawei( فــي ســنة 2012 مــن أجــل تركيــب كاميــرات المراقبــة األمنيــة والمعــدات المســاعدة فــي إســالم أب
فــي إطــار مشــروع مدينــة آمنــة )»المشــروع«(. ويشــمل هــذا البنــد كافــة المصروفــات مجموعهــا 1٫٩٣٦ مليــون ريــال عمانــي )2014: ال شــيء( تكبدتهــا الشــركة التابعــة لتركيــب كاميــرات المراقبــة 
األمنيــة. لقــد تــم إكمــال المشــروع وتــم تحميلــه علــى مصاريــف التشــغيل والصيانــة فــي الســنة الحاليــة ويرجــع ذلــك إلــى الحقيقــة بأنــه تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة تســوية خــالل الســنة مــع 

هــواوي بموجبهــا تــم االتفــاق علــى جميــع المســتحقات / التعديــالت التــي أســفرت عــن تحميــل ذلــك المبلــغ.

مصروفات إدارية  - ٣6

الموحدةالشركة األم

2015201420152014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

2.2051.9682.2241.980               تكاليف تدريب
4.1251.6884.4042.077              أتعاب استشارات مهنية

3.6433.4294.0003.833              خدمات إدارية
1.6621.4842.0201.871              سفريات عمل

1.0661.0581.5601.411              توريدات وخدمات مكتبية
12.7019.62714.20811.172
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رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية  - ٣7

أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة مــع شركـــة ُعمــان لالســتثمارات والتمويــل )ش.م.ع.ع( حيــث يتــم بموجبهــا إســناد تحصيــل وخصــم كافــة المبالــغ المســتحقة مــن فئــة معينــة مــن العمــالء فــي 
ســلطنة عمــان إلــى شــركة ُعمــان لالســتثمارات والتمويــل )ش.م.ع.ع(. 

يتــم تحصيــل المبالــغ المســتحقة مــن هــؤالء العمــالء مــن خــالل مراكــز المجموعــة ومــن خــالل وكالء التحصيــل اآلخريــن. ويتــم طــرح رســوم الخصــم مــن الرســوم المســتحقة إلــى شــركة 
ُعمــان لالســتثمارات والتمويــل )ش.م.ع.ع( مقابــل التحصيــل عــن طريــق خصــم الديــون . 

تقــوم المجموعــة بدفــع رســوم خصــم الديــون بموجــب االتفاقيــات أعــاله بنــاًء علــى فئــة العميــل والمبالــغ المســند تحصيلهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، ونيابــة عــن المجموعــة، تســعى شــركة 
ُعمــان لالســتثمارات والتمويــل )ش.م.ع.ع( لتحصيــل المبالــغ المســتحقة فيمــا يتعلــق بفواتيــر المشــتركين الصــادرة قبــل بــدء التعاقــد معهــا والتــي تدفــع عنهــا رســوم خصــم ديــون بمعــدالت 

تختلــف وفقــًا لعمــر المبالــغ المحصلــة. 

يتم أيضًا دفع رسوم توزيع إلى وكالء بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقًا والخدمات األخرى للمجموعة.

صافى إيرادات / )تكاليف( التمويل   - ٣8

الموحدة الشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

إيرادات التمويل

4.0064٫٧12٢.790٥٫12٣إيرادات الفوائد

١7٢1٫٥٦1-١7٢مكاسب تحويل العمالت

4.١784٫٧12٢.96٢٦٫٦٨4
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صافى إيرادات / )تكاليف( التمويل  - ٣8

 

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

إيرادات اإلستثمار 

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢.9٢01٫٧0٦٢.09٣1٫02٦إيرادات توزيعات أرباح

مكاسب القيمة العادلة على استثمارات

1٫٧٧٩)869(1٫٧٧٩)869(بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

مكاسب محققة على استثمارات محتفظ

٣٣٩)٣5٢(٣٣٩)٣5٢(بها للمتاجرة

مكاسب محققة  على استثمارات متاحة 

-٢9--للبيع

)٨٥1()١.097()٨٥1()١.097(خسارة قيمة عادلة من إستثمارات للمتاجرة

60٢2١(٫٩٧٣96(2٫2٩٣

تكاليف التمويل

)٣()١.694()٣(-خسائر تحويل العمالت

)٨٫٣٩2()٢.567(--فوائد على القروض 

-)٣()4.٢6٨٫٣٩٥()١(
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اإلنهاء اإلختياري للخدمة  - ٣9

ــا نهايــة الخدمــة نتيجــة لعــرض تــم تقديمــه لتشــجيع اإلنهــاء اإلختيــاري للخدمــة. وفقــا لشــروط الخطــة،  قامــت الشــركة األم خــالل ســنة 201٥ بإعتمــاد خطــة رســمية مفصلــة لتوفيــر مزاي
ســيتم تنفيــذ البرنامــج علــى مــدى ســبعة مراحــل ربــع ســنوية بــدءًا مــن الربــع الســنوي المنتهــي فــي ٣1 مــارس 201٦. المبلــغ المســتحق الدفــع إلــى مــا بعــد اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ بيــان 

المركز المالي يصنف كإلتزام طويل األجل )إيضاح 2٦( والمبلغ المتبقي يتم إدراجه تحت ذمم تجارية دائنة وأخرى )إيضاح 2٧(. 

صافي إيرادات )تكاليف( أخرى   - 40

الموحدة الشركة األم
٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٣.٣٣١1٫٨41٣.٢671٫401إيرادات متنوعة 
)٩10(---خسارة إنخفاض قيمة أصول محتفظ بها للبيع )إيضاح ٥(

)٥1٧(---خسارة إنخفاض قيمة أصول أخرى
)1٥4(56--ربح )خسارة( من إعادة قياس إستثمار عقاري 

١.١١٢٥٥٥١.١١٢٥٥٥التزامات لم تعد مطلوبة - مستردة

4.44٣2٫٣٩٦4.4٣5٣٧٥

الضرائب  - 4١

تشتمل الضرائب المحملة للسنة على: ) أ ( 

الموحدة الشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١6.97١1٨٫4٦٨١7.7٣٢1٨٫٥٦2ضرائب حالية

)1٫212()9.599(٦01)5.5٢0(ضرائب مؤجلة )إيضاح 2٣( 

١١.45١20٫4٣٦8.١٣٣1٩٫1٦٩
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الضرائب )تابع(  - 4١

تسوية الضرائب على الربح المحاسبـي مع الضرائب المحملة ببيان الدخل على النحو التالي: )ب ( 

الموحدة الشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

8.6061٦٫٧2٦١.0١٢12٫4٣2الضريبـة على الربـح المحاسبـي 

يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لـ:

٢.957٣٣٨٣.89٣2٫٩٥٩مصاريف غير قابلة للخصم

)٨٧()١١5()41()١١٢(إيرادات غير  خاضعة للضريبة 

1٫٨1٩-1٫٣٦٧-ضرائب متعلقة بسنوات سابقة

2٫04٦٣.٣4٣2٫04٦-ضرائب مؤجلة متعلقة بسنوات سابقة

١١.45١20٫4٣٦8.١٣٣1٩٫1٦٩الضريبة المحملة وفقًا لبيان الدخل  

 

موقف  الربوط  الضريبية                                                                                            )ج( 

 تم االنتهاء من الربوط الضريبية حتى سنة 200٩ للشركة األم .

العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد  - 4 ٢

تــم التوصــل لعائــد الســهم الواحــد بقســمة أربــاح الفتــرة المنســوبة إلــي مســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة. حيــث لــم يكــن للشــركة األم أي أســهم 
مخففــة محتملــة، فــإن ربحيــة الســهم المخففــة هــي ذات العائــد األساســي للســهم الواحــد.

األطراف ذات العالقة  - 4٣

تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين واإلدارة العليــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة والكيانــات التــي تمتلــك األطــراف ذات العالقــة فيهــا القــدرة علــى الســيطرة أو ممارســة التأثيــر الهــام علــى 
القــرارات الماليــة والتشــغيلية.

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



122

      

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

األطراف ذات العالقة  )تابع(  - 4٣

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

الشركة األم

)١(   شراء بضائع وخدمات
٢0١52014

ألف ر.عألف ر.ع

١.٣7١٩٥                  شركات تابعة
7.5094٫٦1٦                  شركات شقيقة

--                   أطراف أخرى ذات عالقة 

8.8804٫٧11

                   )٢(  بيع خدمات
--                                         أطراف أخرى ذات عالقة

١.955                                            شركات تابعة

١.955

٣4٨

٣4٨

    

                  )٣(  شركات تابعة أخرى

٢0١5

ألف ر.ع

2014

ألف ر.ع

١.٣٣81٫٧٣٦                                          فوائد على أسهم ممتازة

45٣٣٥٦                    أتعاب إدارة وتسهيالت على أسهم ممتازة

١.79١2٫0٩2

                   )4(  بدالت حضور ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

76٨2                                          بدالت حضور مجلس اإلدارة - غير تنفيذيين

١٢411٨                   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - غير تنفيذيين

٢00200المجموع
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)5(   تعويضات لإلدارة العليا

٢0١52014

ألف ر.عألف ر.ع

١.٢891٫1٥٧                  رواتب أساسية وبدالت

١.١٢01٫404                  مصروفات ومنافع أخرى

66٩٦                  تكاليف التأمينات االجتماعية

١٣٣٧                  منافع التقاعد

٢.5062٫٦٩4

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

       ذمم دائنة        ذمم مدينة

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

69011٫٥2٩١١7٧٨                                         شركات تابعة

١.4591٫242--                                         شركات شقيقة 

--8٢2٨                                         أطراف أخرى  ذات عالقة 

7١811٫٥٥٧١.5761٫٣20



124

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

األطراف ذات العالقة )تابع(  - 4٣

الموحدة

 )1(  شراء بضائع وخدمات
٢0١52014

ألف ر.عألف ر.ع

7.5094٫٦1٦                شركات شقيقة
١٣١٣4٦                 أطراف أخرى  ذات عالقة

7.6404٫٩٦2المجموع

)2(  بيع بضائع وخدمات أخرى ألطراف ذات عالقة
-٢0                  أطراف أخرى  ذات عالقة

)٣  أتعاب وبدالت حضور اعضاء مجلس اإلدارة
8184                  بدالت حضور مجلس اإلدارة - غير تنفيذيين

١٢411٨                 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - غير تنفيذيين

٢05202

)4(  تعويضات لإلدارة العليا 
١.7٣51٫٦2٣                 رواتب أساسية وبدالت

١.١٢01٫404                 مصروفات ومنافع أخرى
66٩٦                 تكاليف التأمينات االجتماعية

٣١٣٧                 منافع التقاعد

٢.95٢٣٫1٦0   المجموع
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 )5(  أرصدة ناشئة عن بيع/شراء بضائع/خدمات

ذمم دائنةذمم مدينة

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١.4581٫242--           شركات شقيقة 

١٢91٩08٢٥1          أطراف أخرى  ذات عالقة 

١٢91٩0١.5401٫2٩٣

44 -     إلتزامات وإرتباطات إحتمالية طارئة

)أ(   إلتزامات

اإللتزامات التي لم يتم تكوين مخصص لها بهذه القوائم المالية تتعلق بشراء أصول  ثابتة واستثمارات كما يلي:

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

96.980٧٩٫11298.8١0٨٦٫0٧2إلتزامات عن نفقات رأسمالية ثابتة

4.450٥٫4004.450٥٫400استثمارات

إرتباطات إحتمالية طارئة  )ب(   

12٣---اعتمادات مستندية

٣1٦24٫٩٧44٫٥4٣خطابات ضمان بنكية

صدرت االعتمادات المستندية وخطابات الضمان المذكورة أعاله في إطار سير العمل االعتيادي.
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44 -     إلتزامات وإرتباطات إحتمالية طارئة )تابع(

مطالبات  )ج( 

بتاريــخ ٩ يوليــو 201٥، اصــدرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت قــرارا بتخفيــض الغرامــة إلــى 1 مليــون ريــال عمانــي مقابــل قرارهــا الســابق رقــم 201٥/٦ المــؤرخ فــي 2٥ مــارس 201٥ بفــرض غرامــة بمقــدار ٥   )1(
مليــون ريــال عمانــي فيمــا يتعلــق بانقطــاع خدمــات إتصــاالت الشــركة فــي تاريــخ 1٧ نوفمبــر 2014. عــالوًة علــى ذلــك وافقــت عمانتــل أيضــًا علــى اإلســتثمار بمبلــغ وقــدره 2 مليــون ريــال عمانــي مــن 

أجــل توســيع شــبكة الهاتــف المحمــول فــي المناطــق الريفيــة. 

خــالل الســنة، تلقــت الشــركة األم إشــعار بطلــب دفــع 4 مليــون ريــال عمانــي مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت تجــاه األتــاوة اإلضافيــة المســتحقة الدفــع للســنوات الســابقة علــى بعــض فئــات إيــرادات   )2(
البيــع بالجملــة. بنــاءًا علــى الــرأي القانونــي وتفســير األحــكام ذات الصلــة مــن شــروط ترخيــص الشــركة األم، تــرى اإلدارة بــأن قيمــة اإلتــاوة اإلضافيــة غيــر مســتحقة الدفــع. وفقــًا لذلــك، لــم تقــم 

الشــركة األم بتكويــن أي مخصــص تجــاه األتــاوة اإلضافيــة فــي هــذه البيانــات الماليــة.              

قــد تــؤدي بعــض حــاالت عــدم االلتــزام األخــرى بالضوابــط التنظيميــة ، بســبب قيــود تشــغيلية أو ماليــة إلــى مخاطــر فــرض غرامــة  مــن قبــل هيئــة تنظيــم االتصــاالت. إال أنــه ال يمكــن حاليــًا تحديــد   )٣(
بيقيــن وقناعــة مبلــغ الغرامــة أو الحــدث الفعلــي للغرامــة. تــرى دائــرة الشــؤون القانونيــة والتنظيميــة بالمجموعــة بــأن تلــك الحــاالت منخفضــة المخاطــر فــي مرحلتهــا الحاليــة ال يمكــن قيــاس 

أو تقديــر نتيجــة أوضاعهــا بيقيــن وقناعــة معقولــة.

تتعــرض الشــركة التابعــة للمجموعــة فــي باكســتان أيضــًا إلــى بعــض المطالبــات الناشــئة عــن أمــور تنظيميــة وضريبيــة وتشــغيلية. تــرى اإلدارة بأنــه ال يتوقــع أن يكــون هنــاك تأثيــر هــام مــن أٍي مــن   )4(
هــذه المطالبــات علــى بياناتهــا الماليــة.

مخاطر االئتمان    - 45

التعرض لمخاطر االئتمان )أ( 

يمثل إجمالي القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير كما يلي:

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١١6.08411٩٫2٩4١٢5.9٢٢1٣1٫1٨1ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

١٢6.٢561٣4٫٨1٣١٢6.9001٣٥٫٨4٦أصول مالية أخرى

--7٢711٫٣٣2ذمم مدينة من شركات تابعة

٢4٣.0672٦٥٫4٣٩٢5٢.8٢٢2٦٧٫02٧

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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كان الحد األقصى لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بتاريخ التقرير وفقًا لنوع العميل كما يلي:  

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

شركة ُعمان 

٣8.767٣٧٫1٦٧٣8.767٣٧٫1٦٧لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

٢7.٢4٣2٩٫4٨٧٢7.٢4٣2٩٫4٨٧مستحقات من مشغلين آخرين

١٣.90812٫٥٩1١٣.90812٫٥٩1ديون حكومية

5.١9١11٫1٦٧5.١9١11٫1٦٧وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقًا

٣0.9752٨٫٨٨240.8١٣40٫٧٦٩عمالء آخرين

١١6.08411٩٫2٩4١٢5.9٢٢1٣1٫1٨1

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

الموحدة    

٢0١5                                   2014                                             

االنخفاض في القيمةاإلجمالياالنخفاض في القيمةاإلجمالي

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

-42٫4٨٧-٣5.٢47                غير متأخرة

١9.69١٣.59822٫2٧٦2٫٧٦٩                متأخرة 1 - 1٨0 يوم

١0.74٢١.69610٫٣1٥٥4٣                متأخرة 1٨1 - ٣٦٥ يوم

١0.685٢.٣٢011٫0٦0٣٫04٣                من سنة إلى سنتين

49.55740.8554٥٫04٣40٫٩4٩                أكثر من سنتين

١٢5.9٢٢48.4691٣1٫1٨14٧٫٣04

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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الشركة األم  

٢0١5                                2014                                

االنخفاض في القيمةاإلجمالياالنخفاض في القيمةاإلجمالي

-٣٩٫٧٥4-٣٣.898غير متأخرة

١8.8١4٣.54621٫0212٫٧٦٥متأخرة 1 - 1٨0 يوم

١0.٢09١.580٩٫٨٨2٥24متأخرة 1٨1 - ٣٦٥ يوم

9.895١.7٣510٫0٣02٫٦0٥من سنة إلى سنتين

4٣.٢68٣4.570٣٨٫٦0٧٣4٫٥12أكثر من سنتين

١١6.0844١.4٣١11٩٫2٩440٫40٦

يتضمــن رصيــد الذمــم المدينــة للمجموعــة مدينــون بقيمــة دفتريــة قدرهــا  42٫2  مليــون ريــال عمانــي )41٫4  مليــون ريــال عمانــي : ٣1 ديســمبر 2014( التــي تجــاوزت تاريــخ ســدادها فــي تاريــخ التقريــر،      )1(
والتــى لــم تكــون المجموعــة مخصــص عــن أي مبلــغ حيــث أنــه ال يوجــد تغيــر هــام فــي نوعيــة االئتمــان وال زالــت المبالــغ مصنفــة علــى أنهــا قابلــة لالســترداد. ال تملــك المجموعــة أي ضمانــات 

مقابــل تلــك األرصــدة. والعمــر المتوســط لهــذه الذمــم المدينــة 1٨0 يومــا.

الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي:     )21

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

40.4064٣٫٣٦٦47.٣044٩٫2٥0الرصيد اإلفتتاحي

22٦)٣١(--صافي فروق تحويل العملة األجنبية

١.40١2٫٨٦٨١.787٣٫٦٥٦المحمل للسنة

)2٫٥٩٣(-)2٫٥٩٣(-المسترد خالل السنة 

)2٫٧٣٦()٣76()2٫٧٣٦()٣76(المحول إلى الحكومة

)4٩٩()١77()4٩٩(-تعديالت

4١.4٣١40٫40٦48.4694٧٫٣04رصيد اإلقفال 

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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• يتــم اســتخدام حســابات مخصــص الذمــم التجاريــة المدينــة لتســجيل خســائر االنخفــاض فــي القيمــة، إال إذا اعتقــدت المجموعــة بعــدم إمكانيــة اســترداد المبلــغ المديــن. فــي هــذه 	
الحالــة فإنــه ســيتم مباشــرة شــطب المبلــغ الــذي تــم اعتبــاره غيــر قابــل لالســترداد مقابــل األصــول الماليــة. 

• المســترد مــن العمــالء الذيــن تــم تكويــن مخصــص لهــم فــى ٣1 ديســمبر 2004، يتــم دفعــه للحكومــة وإضافتــه كرصيــد إلــى  مخصــص الديــون المشــكوك فــى تحصيلهــا. لقــد تــم 	
قيــد اإلســترداد المتعلــق بالمخصــص المكــون فــى ٣1 ديســمبر 2004 فــي حســاب الحكومــة.

مخاطر السيولة    - 46

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية ، غير متضمنة مدفوعات الفوائد:

٣١ ديسمبر ٢0١5    

القيمة 
الدفترية

6 أشهر 

أو أقل

 ١٢ - 6

شهر

أكثر سنة - سنتين

من سنتين

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع)أ( الموحدة

٣8.805٢٢.5١٣98٣٣.544١١.765اإلقتراضات

---799799فوائد مستحقة

---٣9.97١٣9.97١ذمم  تجارية دائنة

مبالغ مستحقة لمشغلي

---8.5٣08.5٣0اتصاالت آخرين

---٢7.4١0٢7.4١0مبالغ ضمان مستحقة الدفع

---60.69860.698مستحقات

-١٢.5785.١8٣5.٢٣٣٢.١6٢اإلنهاء اإلختياري للخدمة

---6.66١6.66١ذمم دائنة أخرى

---٣٣.6١١٣٣.6١١األتاوة المستحقة

١٢8---١٢8التزامات اخرى طويلة االجل

---٣.708٣.708رسوم ترخيص مستحقة

٢٣٢.899٢09.0846.٢١65.706١١.89٣

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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أكثر من سنتينسنة -سنتين6 - ١٢ شهر6 أشهر أو أقلالقيمة الدفترية
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع)ب( الشركة األم

---١7.66٢١7.66٢ذمم  تجارية دائنة

مبالغ مستحقة

---8.5٣08.5٣0لمشغلي اتصاالت آخرين

---٢7.١٢١٢7.١٢١مبالغ ضمان مستحقة الدفع

---54.٣٣954.٣٣9مستحقات

-١٢.5785.١8٣5.٢٣٣٢.١6٢اإلنهاء اإلختياري للخدمة

---٣٣.6١١٣٣.6١١األتاوة المستحقة

---5.4475.447ذمم دائنة أخرى

١59.٢88١5١.89٣5.٢٣٣٢.١6٢-

أكثر من سنتينسنة - سنتين٦ - 12  شهر٦ أشهر  أو أقلالقيمة الدفترية٣1 ديسمبر 2014   

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع)أ( الموحدة

٣٦٫٥4٣٩٫٨2٩٥٫21٧٦٫٣٥٨1٥٫1٣٩اإلقتراضات

---٧٦0٧٦0فوائد مستحقة

--22٫٣٩420٫4421٫٩٥2ذمم  تجارية دائنة

مبالغ مستحقة لمشغلي

---٦٫٦4٨٦٫٦4٨اتصاالت آخرين

--2٣٫٥٥٥2٣٫41٣142مبالغ ضمان مستحقة الدفع

---٥٨٫4٨4٥٨٫4٨4مستحقات

1٫2421٫404-1٣٫٣٧410٫٧2٨ذمم دائنة أخرى

---٣1٫٥4٣٣1٫٥4٣األتاوة المستحقة

1٣4---1٣4التزامات اخرى طويلة االجل

---٣٫٨41٣٫٨41رسوم ترخيص مستحقة

1٩٧٫2٧٦1٦٥٫٦٨٨٧٫٣11٧٫٦001٦٫٦٧٧

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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مخاطر السيولة )تابع(    - 46

أكثر من سنتينسنة - سنتين٦ -12 شهر٦ أشهر أو أقلالقيمة الدفترية

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

---10٫4٥410٫4٥4ذمم  تجارية دائنة

مبالغ مستحقة

---٦٫٦4٨٦٫٦4٨لمشغلي اتصاالت آخرين

---2٣٫2٥٨2٣٫2٥٨مبالغ ضمان مستحقة الدفع

---٥٣٫401٥٣٫401مستحقات

---1٫٨٦٦1٫٨٦٦ذمم دائنة أخرى

---٣1٫٥4٣٣1٫٥4٣األتاوة المستحقة

12٧٫1٧012٧٫1٧0---

مخاطر سعر الفائدة    - 47

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

الموحدةالشركة األم

٢0١52014٢0١52014

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

أدوات مالية ذات سعر فائدة متغير

 )2٩٫٣٣٧( )٣0.677(--التزامات مالية

أدوات مالية ذات سعر فائدة ثابت

70.٢46٨٧٫٧٩٣70.٢46٨٧٫٧٩٣أصول  مالية

)٦٫1٨1()6.975(--التزامات مالية

70.٢46٨٧٫٧٩٣6٣.٢7١٨1٫٦12

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت

ال تحتســب المجموعــة أي أصــول والتزامــات ماليــة ذات ســعر فائــدة ثابــت بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، لــذا فــإن أي تغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر لــن يؤثــر علــى 
األربــاح أو الخســائر.

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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مخاطر العملة األجنبية   -48

إن تعرض المجموعة الرئيسي لتقلبات أسعار العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية، ينتج عن استثماراتها في شركة تابعة في باكستان.

صافي التعرض لمخاطر العمالت كما في تاريخ قائمة المركز المالي هو كاآلتي:   

 
٢0١52014

روبية باكستانيةروبية باكستانية

ألف ر. بألف ر.ب

١.668.70١21٫٧٦٥٫٣٦1مجموع األصول 

٣٫٨٣٦٫0٩4-الشهرة

)21٫٥٥٧٫122()١٢.١٣١.588(مجموع االلتزامات

)٨٦٫٣42(9.456.95٣حصص غير مسيطرة

)١.005.9٣4(٣٫٩٥٧٫٩٩1

تم تطبيق أسعار الصرف الهامة التالية خالل السنة:

روبية باكستانية

2٧2٫4٣                    متوسط سعر الصرف للفترة من 1 يناير 201٥  إلى ٣1 ديسمبر 201٥ 
2٧٥٫4٨                     سعر الصرف كما في ٣1 ديسمبر 201٥ 

فــي حــال كان الريــال العمانــي أقــوى بنســبة ٥٪ مقابــل العملــة المذكــورة أعــاله ، كان ســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة حقــوق ملكيــة بمقــدار  0٫1٧4  مليــون ريــال عمانــي )0٫٧0٩ مليــون ريــال عمانــي ٣1 

ديســمبر 2014(. يفتــرض التحليــل أن تظــل جميــع العوامــل األخــرى ثابتــة وتحديــدًا أســعار الفائــدة. 

إنخفاض الريال العماني بنسبة ٥٪ ، سيؤثر بشكل مساو لكن بصورة عكسية. 

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5

49-    القيمة العادلة لألصول وااللتزامات

  القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية

  القيم العادلة  لألصول وااللتزامات المالية تقارب قيمها الدفترية كما هو مبين  
بقائمــة المركــز المالــي. عنــد عــدم وجــود قيــاس للقيمــة العادلــة يمكــن الوثــوق بــه، يتــم 

بالتكلفــة. الماليــة  األصــول  قيــاس 

  قياس القيمة العادلة المدرجة في قائمة المركز المالي

  يبيــن الجــدول أدنــاه تحليــال لــألدوات الماليــة التــي تــم قياســها بعــد اإلدراج المبدئــي 
ــوق  ــة الوث ــى درج ــادا عل ــى ٣ اعتم ــن 1 إل ــتويات م ــى المس ــة إل ــة ، مجمع ــة العادل بالقيم

: العادلــة  القيمــة  بقيــاس 

•  قيــاس المســتوى األول هــو مــن  أســاليب القيــاس التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن األســعار 
التزامــات مماثلــة. المعلنــة )غيــر المعدلــة ( بأســواق نشــطة ألصــول أو 

قيــاس المســتوى الثانــي  هــو مــن أســاليب القيــاس التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن   •
مدخــالت غيــر  التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن األســعار المعلنــة الــواردة بالمســتوى األول 
والتــي هــي مالحظــة بالنســبة ألصــول أو التزامــات مماثلــة ســواء بشــكل مباشــر )»مثــال 

ذلــك: األســعار«( أو غيــر مباشــر )»تــم توجيههــا بواســطة األســعار«(.

قيــاس المســتوى الثالــث  هــو مــن أســاليب القيــاس التــي يتــم الحصــول عليهــا من أســاليب   •
التقييــم  التــي تتضمــن مدخــالت األصــل أو االلتــزام التــي ال تعتمــد  علــى بيانــات األســواق 
التــي يمكــن مالحظتهــا )مدخــالت ال يمكــن مالحظتهــا(. يتــم تقييــم تلــك االســتثمارات 
ــى  ــا والت ــتثمر فيه ــركة المس ــول الش ــي اص ــة صاف ــى قيم ــركة ف ــة الش ــى حص ــاء عل بن

ــر.  ــرة التقري ــة فت ــى نهاي ــة ف ــة العادل ــارب القيم تق
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49-    القيمة العادلة لألصول وااللتزامات )تابع(

 

المستوى المستوى  المستوى 

المجموع

٣١ ديسمبر
٢0١5الثالثالثانياألول

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

١4.557-١4.557-استثمارات بصناديق مشتركة
4.657-4.657-أدوات مالية بدخل ثابت

٣.8٢86.465١0.٢9٣-ادوات أسهم غير مدرجة

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
٢4.44٢--٢4.44٢ أدوات أسهم مدرجة 

استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة
٢٣8-٢٣8-صناديق استثمار مشترك

٣١9--٣١9ادوات أسهم مدرجة

24.76123.2806.46554.506

المستوى المستوى  المستوى 

المجموع

٣1 ديسمبر
2014الثالثالثانياألول

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

1٣٫٨0٧-١٣.807-استثمارات بصناديق مشتركة
1٫٦٩٨-١.698-أدوات مالية بدخل ثابت

١.9٣45.98٣٧٫٩1٧-ادوات أسهم غير مدرجة
٣٫٦٣٧--٣.6٣7ادوات ملكية مدرجة

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
1٧٫٧٨٧--١7.787 أدوات أسهم مدرجة 

استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة
204-٢04-صناديق استثمار مشترك

2٨1--٢8١ادوات أسهم مدرجة

21.70517.6435.98345.331

      ال توجد تحويالت بين المستويات خالل السنة.

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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توزيعات األرباح غير المطالب بها محولة إلى صندوق أمانات المستثمرين    - 50     

ــن ٧  ــد ع ــرة تزي ــا لفت ــب به ــر المطال ــاح غي ــات األرب ــل توزيع ــب تحوي ــال يتطل ــوق الم ــة لس ــة العام ــح الهيئ ــًا للوائ ووفق   

أشــهر مــن تاريــخ اســتحقاقها إلــى صنــدوق أمانــات المســتثمرين بالهيئــة. تــم خــالل الســنة تحويــل توزيعــات األربــاح غيــر 

المطالــب بهــا بمقــدار 1٦4٫00٨ ريــال عمانــي )٣1 ديســمبر 2014- 20٩٫٣4٥ ريــال عمانــي( إلــى صنــدوق أمانــات المســتثمرين. 

أرقام المقارنة    - 5١

تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة لتتماشــى مــع عــرض الســنة الحاليــة. إن هــذه ليســت جوهريــة وليــس لهــا تأثيــر             

ــابقًا.   ــا س ــم بيانهم ــن ت ــة اللذي ــاهمين للمجموع ــوق المس ــح أو حق ــزي الرب ــى مرك عل

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١ ديسمبر ٢0١5
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