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معلومات قانونية واألنشطة
عمانية
الشركة العُمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع ("الشركة األم أو "الشركة") هي شركة مساهمة ُ
عمان .يقع المقر الرئيسي للشركة في الموالح،
عامة مسجلة وفقا ً لقانون الشركات التجارية بسلطنة ُ
عمان .أسهم الشركة مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية.
بمسقط  ،سلطنة ُ
عمان.
األنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُ
إن الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") مع شركاتها الشقيقة تقدم خدمات االتصاالت في سلطنة
عمان وتسعة دول أخرى.
ُ

-2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذ البيانات المالية مبينة فيما يلي .هذ السياسات
تم تطبيقها بثبات في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.

 1.2أساس اإلعداد
(أ)

فقرة االلتزام وأساس القياس
تم إعداد البيانات المالية طبقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفصاح الواردة ضمن
عمان ،وهي تتماشى
قواعد اإلفصاحات والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُ
مع متطلبات قانون الشركات التجارية لعام  1974وتعديالته .تم إعداد هذ البيانات المالية على
أساس مبدأ التكلفة التاريخية للقياس المعدل ليعكس أثر التضخم في حاالت الشركات التي تزاول
أنشطتها في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع ،والمعدل بإعادة التقييم وفقا ً "للقيمة العادلة لألصول
المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" " ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل و"األدوات المالية المشتقة" .تشمل هذ البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة (معا ً "المجموعة") وحصة المجموعة في شركات
شقيقة ومشروع مشترك .تمثل البيانات المالية المنفصلة البيانات المالية للشركة األم على أساس
مستقل .البيانات المالية الموحدة والبيانات المالية المنفصلة يشار إليهما مجتمعةً على أنهما "البيانات
المالية".
يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة لألصول واإللتزامات واإليرادات
والمصروفات .تستند التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى مختلفة
يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي تشكل نتائجها أساس إصدار األحكام حول القيمة الدفترية
لألصول واإللتزامات التي لن تظهر بسهولة من مصادر أخرى .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذ
التقديرات .يتم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إيضاح .34
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

1.2

أساس اإلعداد ( تابع)

(ب)

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية في سنة 2018
تطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات لمعايير التقارير المالية الدولية
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذ البيانات المالية متفقة مع تلك المستخدمة في السنة
السابقة  ،بإستثناء المعايير الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
خالل السنة:
معيار التقارير المالية الدولية رقم  15الخاص "باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"
طبقت المجموعة معيار التقارير المالية الدولية رقم " 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
(المعدل في أبريل  )2016إعتبارا ً من تاريخ سريانه في  1يناير  .2018ويقدم المعيار طريقة
لتسجيل اإليرادات قوامها خمس خطوات .يتمثل المبدأ األساسي معيار التقارير المالية الدولية رقم
 15في أنه يتعين على المنشأة قيد إيراداتها بما يتماشى مع وعودها بتحويل السلع أو الخدمات إلى
العمالء بقيمة تعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع والخدمات .بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15تسجل المنشأة اإليرادات عند استيفاء التزام األداء.
إن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  15ال يؤثر في كم أو مراحل التدفقات النقدية .إن
التعديالت التي أجريت هي عبارة عن فارق في التوقيت بين التدفقات النقدية واالعتراف المحاسبي
مع الفارق المعترف به في البيان المركزي المالي والمعكوس على التغيرات في رأس المال العامل
وبنود التدفقات النقدية األخرى.
ً
تفصيال عنها في إيضاح رقم
إن السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بمصادر إيراداتها موضحة
 4.2أدنا .
معيار التقارير المالية الدولية رقم  9الخاص باألدوات المالية
طبقت المجموعة معيار التقارير المالية الدولية رقم  9األدوات المالية الصادر في يوليو 2014
إعتبارا ً من تاريخ التطبيق المبدئي في  1يناير  .2018تمثل متطلبات معيار التقارير المالية الدولية
رقم  9تغيرا ً جوهريا ً عن المعيار المحاسبي الدولي رقم  39الخاص باألدوات المالية :اإلدراج
والقياس .أدخل المعيار الجديد تغييرات رئيسية في المحاسبة عن األصول المالية باإلضافة إلى
بعض جوانب المحاسبة عن اإللتزامات المالية .ينطبق نموذج انخفاض القيمة الوارد في المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9على مستحقات عقود اإليجار والتزامات القروض وعقود الضمانات
ً
تفصيال في إيضاح رقم  11.2أدنا .
المالية .إن السياسات المحاسبية للشركة موضحة
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

1.2

أساس اإلعداد ( تابع)
معيار التقارير المالية الدولية رقم  9الخاص باألدوات المالية (تابع)
محاسبة التحوط
يستمر تطبيق متطلبات محاسبة التحوط العامة الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
طبقا لألنواع الثالثة آلليات محاسبة التحوط الواردة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39ومع
ذلك ،يتوافر قدر أكبر من المرونة بالنسبة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط السيما فيما
يتعلق بتوسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة كأدوات تحوط وأنواع بنود المخاطر للبنود غير المالية
المؤهلة لمحاسبة التحوط .إضافة إلى ذلك ،تم تحديث اختبار الفعالية واستبداله بمبدأ "العالقة
االقتصادية" .كما أن إجراء تقييم فعالية التغطية بأثر رجعي لم يعد مطلوبا .وفقًا لما يسمح به معيار
التقارير المالية الدولية رقم  ،9اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط
الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم .39
أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام  9و - 15االنتقال
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبيّة الناتجة من تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام
 15و 9إعتبارا ً من  1يناير  ،2018بإستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي وبالتالي لم يتم تعديل
فترات المقارنة .تم تسجيل فروقات القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن تطبيق
المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام  9و 15في الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة كما في
 1يناير  .2018وبالتالي ،ال تعكس المعلومات المعروضة لسنة  2017متطلبات معايير التقارير
المالية الدولية أرقام  9و 15وعليه فهي غير قابلة للمقارنة .إن أثر التطبيق مفصح عنه في إيضاح
رقم  22.2أدنا  .لم يكن للتعديالت األخرى التي أجريت على معايير التقارير المالية الدولية التي
يسري مفعولها على الفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتبارا ً من  1يناير  2018أي أثر مادي في
السياسات المحاسبية أو المركزالمالي أو أداء المجموعة.

الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

17

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

1.2

أساس اإلعداد ( تابع)

(ج)

المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ
كما في تاريخ التصريح بهذ البيانات المالية ،لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
التالية الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها غير سارية بعد.
معايير التقارير المالية الدولية

يطبق للفترات
السنوية التي تبدأ
في أو بعـد

 1يناير 2019
معيار التقارير المالية الدولية رقم  16اإليجارات
التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  2017-2015بتعديل معيار التقارير المالية  1يناير 2019
الدولية رقم  3إندماج األعمال ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  11الترتيبات المشتركة والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  12ضرائب الدخل والمعيار المحاسبي الدولي رقم  23تكاليف اإلقتراض.
 1يناير 2019
معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  23عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  9األدوات المالية المتعلقة بمميزات الدفع المسبق  1يناير 2019
بتعويض سالب.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  19منافع الموظفين المتعلقة بتعديل خطة المنافع  1يناير 2019
المحددة أو توقفها أو تسويتها
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28اإلستثمارات في شركات شقيقة والمشاريع  1يناير 2019
المشتركة المتعلقة بالمصالح طويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة
تعديالت على اإلشارات إلى إطار عمل مبادىء معايير التقارير المالية الدولية – التعديالت على  1يناير 2019
معايير التقارير المالية الدولية أرقام  2و 3و 6و 14ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  1و  8و 34
و  37و  38ومعايير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية أرقام  12و  19و  20و  22ومعيار
لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم  32لتحديث البيانات المتعلقة بالمراجع واالقتباسات من إطار
المفاهيم أو عندما تشير تلك البيانات إلى إصدار مختلف من إطار المفاهيم.
 1يناير 2020
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  3إندماج األعمال المتعلقة بتعريف األعمال.
 1يناير 2020
تعديالت على معايير المحاسبة الدولية أرقام  1و 8المتعلقة بتعريف المواد.
 1يناير 2021
معيار التقارير المالية الدولية رقم  17عقود التأمين
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي تم تأجيل تاريخ
الدولي رقم  28اإلستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة ( )2011والمتعلقة بمعالجة بيع السريان ألجل غير
مسمى .التطبيق
أو مساهمة الموجودات والمستثمرين في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.
مسموح به.
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1.2

أساس اإلعداد ( تابع)

(ج)

المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (تابع)
ال تتوقع اإلدارة أنه سينتج عن تطبيق المعايير والتفسيرات المدرجة أعال أثر جوهري على البيانات
المالية الموحدة للمجموعة في الفترات المستقبلية ،بإستثناء ما هو مبين أدنا :
معيار التقارير المالية الدولية رقم  16الخاص بعقود اإليجار
ً
شامال لتحديد ترتيبات عقد اإليجار وطريقة
يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم  16نموذ ًجا
معالجتها المحاسبية في البيانات المالية لكل من المؤجرين والمستأجرين.
سيحل معيار التقارير المالية الدولية رقم  16محل اإلرشادات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما في
ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  17الخاص بعقود اإليجار والتفسيرات ذات الصلة .على النقيض
من محاسبة المستأجر.
ينقل معيار التقارير المالية الدولية رقم  16متطلبات محاسبة المؤجر بالكامل كما هو منصوص
عليه في المعيار المحاسبي الدولي رقم .17
سوف تستعين المجموعة بالوسائل العملية المتاحة عند االنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية
رقم  16وذلك ليس بغرض إعادة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.
وبالتالي ،فإن تعريف عقد اإليجار وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  17وتفسير لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  4سيظل مطبقًا على تلك العقود المبرمة أو المعدلة قبل  1يناير
.2019
إن التغيير الرئيسي في تعريف عقد اإليجار مرتبط بمفهوم السيطرة .يفرق المعيار  16بين عقود
اإليجار وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان العميل يسيطر على استخدام أصل محدد .تتحقق
السيطرة إذا كان العميل يتمتع بكل من:
 حق الحصول على ما يقارب كافة المنافع االقتصادية من استخدام األصل المحدد؛ و
 حق توجيه استخدام األصل المحدد.
ستطبق المجموعة تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة المبينة في معيار التقارير المالية
الدولية رقم  16على جميع عقود اإليجار المبرمة أو المعدلة في أو بعد  1يناير ( 2019إذا كان
العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار).
عند اإلعداد لتطبيق معيار التقارير المالية الدوبلية رقم  16للمرة األولى  ،أجرت المجموعة
ممشروع للتطبيق .أظهر المشروع بأن التعريف الجديد في معيار التقارير المالية الدولية رقم 16
لن يغير بشكل جوهري نطاق العقود التي تفي بتعريف اإليجار للمجموعة.

الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

19

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

1.2

أساس اإلعداد ( تابع)
معيار التقارير المالية الدولية رقم  16الخاص بعقود اإليجار (تابع)
التأثير على محاسبة المستأجر
اإليجارات التشغيلية
سوف يغير معيار التقارير المالية الدولية رقم  16كيفية إحتساب المجموعة لإليجارات المصنفة
سابقا ً كإيجارات تشغيلية تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ، 17والتي كانت خارج بنود البيان
المركزي المالي.
تعتزم المجموعة تطبيق هذا المعيار بإستخدام طريقة األثر التراكمي ،مما يعني أن المجموعة سوف
تعترف باألثر التراكمي مبدئيا ً عند تطبيق هذا المعيار كتسوية للرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة
لفترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق المبدئي .تستمر المجموعة في تحليل أثر التغييرات
وسيتم اإلفصاح عنها في أول بيانات مرحلية كما في  31مارس  2019والتي ستتضمن آثار تطبيقه
اعتبارا ً من تاريخ السريان.
سيتم االعتراف بحوافز اإليجار (على سبيل المثال فترة التأجير المجانية) كجزء من قياس حق
استخدام الموجودات والتزامات عقد اإليجار ،بينما يتم االعتراف بها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي
رقم  17كحوافز التزام عقد إيجار مطفأة على أساس القسط الثابت كتخفيض لمصروف اإليجار.
وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16سيتم اختبار حق استخدام الموجودات لتحديد انخفاض
القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  36الخاص بانخفاض قيمة الموجودات .سيحل ذلك محل
المتطلبات السابقة والمتعلقة بتكوين مخصص مقابل عقود اإليجار المتوقع خسارتها.
معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  23عدم اليقين بمعالجات ضريبة الدخل
يحدد معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  23كيفية إحتساب المركز الضريبي عندما
يكون هناك عدم يقين بشأن معامالت ضريبة الدخل .يتطلب التفسير من الكيان ما يلي:
 تحديد ما إذا كانت المراكز الضريبية غير المؤكدة يتم تقييمها بشكل منفصل أو كمجموعة ؛ و
 تقييم ما إذا كان من المحتمل أن تقبل سلطة ضريبية معاملة ضريبية غير مؤكدة مستخدمة  ،أو
مقترح إستخدامها  ،من قبل كيان في ملفات ضريبة الدخل الخاصة به:
 إذا كان الرد باإليجاب  ،فيجب أن تحدد المنشأة مركزها الضريبي المحاسبي بإستمرار مع المعاملةالضريبية المستخدمة أو مع استخدامها عند تقديم ضريبة الدخل الخاصة بها.
 إذا كان الرد بالنفي  ،فيجب أن تعكس المنشأة تأثير عدم اليقين عند إحتساب المركز الضريبيالخاص بها.
يسري التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019يمكن للكيانات أن تطبق التفسير
بأثر رجعي أو بأثر رجعي معدّل دون تعديل أرقام المقارنة بأثر رجعي أو مستقبلي.
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 1.2.2الشركات التابعة
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في 31
ديسمبر  .2018يتم تحقيق السيطرة عندما تتعرض المجموعة ،أو لديها حقوق ،للعوائد المتغيرة
الناتجة من شراكتها مع الجهة المستثمر بها ،وتكون قادرة على التأثير على تلك العوائد من خالل
سلطتها على الجهة المستثمر بها .على وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على الجهة المستثمر بها
فقط في حال توافر لدى المجموعة ما يلي:
 السلطة على الجهة المستثمر بها (أي الحقوق القائمة التي تعطيها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة
ذات الصلة للجهة المستثمر فيها)؛
 التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها ،و
 القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.
عندما يكون للمجموعة أقل من أكثرية التصويت أو حقوق مماثلة في الجهة المستثمر بها ،تأخذ
المجموعة في عين اإلعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سلطة
على الجهة المستثمر بها ،متضمنةً:
 الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛
 الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛
 حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويتها المحتملة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم سواء ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر بها في حال أشارت
الحقائق والظروف إلى أن هناك تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد
شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .إن األصول واإللتزامات وإيرادات ومصروفات الشركة
التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في بيان الدخل من تاريخ إكتساب المجموعة
للسيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة السيطرة على الشركات التابعة.
تنسب المنشأة بيان الدخل  ،وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم
للمجموعة وإلى حصص األقلية ،حتى ولو نتج عن هذا رصيد عجز في حصص األقلية.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت علی البيانات المالية للشرﮐات التابعة لتتماشی سياساتها
المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد جميع األصول واإللتزامات وحقوق
الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة
بالكامل عند التجميع.
التغيير في ملكية الشركات التابعة ،بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة حقوق ملكية .
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 1.2.2الشركات التابعة (تابع)
إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة ،فإنها ستقوم:
 بإلغاء اإلعتراف بأصول (متضمنةً الشهرة) وإلتزامات الشركة التابعة؛
 بإلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة؛
 بإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛
 اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛
 اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛
 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛
 إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح
أو الخسارة أو األرباح غير الموزعة ،حسب االقتضاء ،كما سيكون مطلوبا ً في حال قامت
المجموعة مباشرة ً بالتصرف باألصول أو االلتزامات ذات الصلة.
يتم إدراج اإلستثمار في الشركات التابعة في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم بالتكلفة ناقصا ً
إنخفاض القيمة ،إن وجد.
 2.2.2المعامالت مع حصص األقلية
تعامل المجموعة المعامالت مع حقوق األقلية كمعامالت مع مساهمي المجموعة .وبالنسبة
للمشتريات من حقوق األقلية ،يتم تسجيل الفرق بين أي سعر مدفوع والحصة ذات الصلة التي تمت
حيازتها للقيمة الدفترية لصافي أصول شركة تابعة في حقوق المساهمين .كما يتم تسجيل أرباح أو
خسائر استبعادات حقوق األقلية في حقوق المساهمين.
عندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم ،تتم إعادة قياس أية حصص محتفظ بها في الكيان
بقيمها العادلة ،مع ادراج التغيير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم
احتساب أية مبالغ أدرجت سابقا ً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو
قامت المجموعة مباشرة باستبعاد األصول وااللتزامات ذات الصلة .وقد يعني هذا أن المبالغ التي
أدرجت سابقا ً في إيرادات شاملة أخرى تم إعادة تصنيفها كأرباح أو خسائر.
 3.2.2إستثمار في شركات شقيقة والمشاريع المشتركة
ً
ً
إن الشركة الشقيقة هي منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا هاما .التأثير الهام هو صالحية
المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر بها ،ولكن ليس سيطرة أو سيطرة
مشتركة على هذ السياسات.
إن األمور التي تم إتخاذها في عين اإلعتبار من أجل تحديد التأثير الهام أو السيطرة المشتركة هي
مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة .يتم محاسبة إستثمارات المجموعة في
شركاتها الشقيقة وذلك بإستخدام طريقة حقوق الملكية.
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 3.2.2إستثمار في شركات شقيقة والمشاريع المشتركة (تابع)
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يتم إدراج االستثمارات في الشركة الشقيقة مبدئيا ً بالتكلفة .يتم تعديل
القيمة الدفترية لالستثمار من أجل إدراج التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات
الشركة الشقيقة منذ تاريخ اإلستمالك .يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الشقيقة ضمن القيمة
الدفترية لإلستثمار ،وهي ال يتم إطفاؤها وال يتم إختبارها بشكل فردي إلنخفاض القيمة.
يعكس بيان الدخل حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة .يتم إدراج أي تغيير في بنود
الدخل الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر بها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.
باإلضافة إلى ذلك ،عندما يكون هناك تغيير تم إدراجه مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الشقيقة،
تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أية تغييرات ،عندما يكون ذلك قابل للتطبيق ،في بيان التغيرات
في حقوق المساهمين .يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين
المجموعة والشركة الشقيقة إلى حد حصة المجموعة في الشركة الشقيقة.
يظهر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة بشكل واضح في بيان الدخل
خارج األرباح التشغيلية ،ويمثل الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة
في الشركات التابعة للشركة الشقيقة.
يتم إعداد البيانات المالية للشركة الشقيقة في ذات فترة إعداد تقرير المجموعة .عند الضرورة ،يتم
إجراء تعديالت لجعل السياسات المحاسبية تتماشى مع تلك السياسات التي تتبناها المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض
القيمة على استثماراتها في شركاتها الشقيقة .في تاريخ كل تقرير ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان
هناك دليل موضوعي بأن االستثمار في الشركة الشقيقة قد انخفضت قيمتها .إذا كان هناك مثل هذا
الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب إنخفاض القيمة على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من
الشركة الشقيقة وقيمها الدفترية ،ثم تدرج الخسارة على أنها "حصة من أرباح شركة شقيقة" في
األرباح أو الخسائر.
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الشقيقة ،تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي إستثمار محتفظ به
بقيمته العادلة .أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الشقيقة عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة
المشتركة والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصالت من البيع يتم إدراجه في األرباح أو
الخسائر.
الترتيب المشترك هو ترتيب تعاقدي يعطي طرفين أو أكثر سيطرة مشتركة .إن السيطرة المشتركة
هي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة على الترتيب ،وهو موجود فقط عندما يتطلب اتخاذ قرار
بشأن انشطة ذات الصلة موافقة إجماعية من األطراف التي تتقاسم السيطرة .إن المشروع المشترك
هو ترتيب مشترك بحيث يكون للطرفين اللذين لهما السيطرة المشتركة على الترتيب لهما حقوق
في صافي أصول الترتيب .تدرج المجموعة حصصها في المشاريع المشترﮐة وحساباتها باستخدام
طريقة حقوق الملکية.
في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم ،يدرج اإلستثمار في الشركات الشقيقة والمشاريع
المشتركة بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القيمة ،إن وجد.
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 4.2.2إندماج األعمال والشهرة
يتم محاسبة إندماج األعمال باستخدام طريقة اإلستحواذ .يتم قياس تكلفة اإلستمالك كإجمالي العوض
المقاس بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستمالك ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في المنشأة المشتراة.
تختار المجموعة في كل عملية إندماج سواء قياس الحصص غير المسيطرة في المنشأة المشتراة
بالقيمة العادلة أو بحصة تناسبية من صافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المشتراة .يتم قيد التكاليف
المتعلقة باإلستمالك كمصروف عند تكبدها وتدرج ضمن إيرادات أخرى /المصروفات اإلدارية.
عندما تستحوذ المجموعة أعمال ،تقوم بتقييم األصول واإللتزامات المالية المضمونة للتصنيف
والتسمية المناسبة وفقا ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف المعنية كما في تاريخ
اإلستحواذ .وهذا يشمل فصل المشتقات المتضمنة عن العقود األساسية من قبل المنشأة المشتراة.
في حال يتم تحقيق إندماج األعمال على مراحل ،يتم إعادة قياس أي حصة حقوق ملكيتها المحتفظ
بها سابقا ً بالقيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ ويتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان الدخل .ومن
ثم يتم أخذها في عين اإلعتبار في تحديد الشهرة.
إن أي عوض محتمل سيتم تحويله من قبل المنشأة المشترية سيتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ
اإلستحواذ .العوض المحتمل المصنف كأصل أو إلتزام وهو أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة
الدولي  39األدوات المالية :االعتراف والقياس ،يتم قياسه بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة
العادلة يتم إدراجها سواء في إما الربح أو الخسارة أو كتغير في الدخل الشامل اآلخر .في حال
العوض المحتمل ليس ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  ،39فيتم قياسه وفقا ً لمعايير التقارير
المالية الدولية المناسبة .العوض المحتمل الذي يتم تصنيفه كحقوق ملكية ال يعاد قياسه ويتم محاسبة
التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.
يتم قياس الشهرة مبدئيا ً بالتكلفة ،كونها تمثل الزيادة في مجموع العوض المحول والمبلغ المدرج
للحصص غير المسيطرة ،وأي حصص محتفظ بها سابقاً ،على صافي األصول المستملكة القابلة
للتحديد واإللتزامات المضمونة .في حال القيمة العادلة لصافي األصول المستملكة تتجاوز مجموع
العوض المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ،سواء قد حددت بشكل صحيح كافة األصول
المستملكة وجميع اإللتزامات المضمونة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي
سيتم إدراجها في تاريخ اإلستحواذ .في حال عملية إعادة التقييم ال تزال تنتج زيادة القيمة العادلة
لصافي األصول المستحوذة على مجموع العوض المحول ،بعد ذلك يتم إدراج المكسب في بيان
األرباح و الخسائر.
بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا ً أي خسائر انخفاض قيمة متراكمة .لغرض
اختبار انخفاض القيمة ،الشهرة المكتسبة من إندماج األعمال ،من تاريخ اإلستحواذ ،يتم تخصيصها
لكل من وحدات توليد النقد للمجموعة التي يتوقع أن تستفيد من اإلندماج ،بصرف النظر سواء
األصول أو اإللتزامات األخرى للمنشاة المشتراة يتم تخصيصها لتلك الوحدات.
حيث تم تخصيص الشهرة إلى وحدة توليد النقد وتم إستبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة ،فإن
الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة يتم إدراجها بالقيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو
الخسارة الناتجة من اإلستبعاد .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذ الظروف على أساس القيم النسبية
للعملية المستبعدة وجزء من وحدة توليد النقد المحتفظ بها.
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3.2

التقارير القطاعية
إن القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الكيان؛ الذي يمارس األنشطة التجارية التي من خاللها قد
يحقق إيرادات ويتكبد مصروفات ،بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع
المكونات األخرى بذات الكيان ،والتي يقوم المسؤول الرئيسي عن قرارات التشغيل في الكيان
بفحص نتائج تشغيلها بانتظام التخاذ قرارات بشأن الموارد التي تخصص الى القطاع وتقييم األداء
الخاص به؛ كما تتوفر له بشكل منفصل معلومات مالية عنه .السياسات المحاسبية للقطاعات التي
يتم عمل تقارير عنها ،هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح  .2إن تحديد
القطاعات والتقارير مبينة في اإليضاح .35

4.2

إيرادات
تتمثل اإليرادات في العائد من الهاتف الثابت والنظام العالمي للهاتف النقال واإلنترنت والتليكس
والبرقيات وتأجير المعدات والمبالغ الناشئة عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة
بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة .إن إيرادات الخطوط الثابتة والنظام العالمي
للهاتف النقال وخدمات اإلنترنت يتم إدراجها عند تقديم الخدمة وبالصافي بعد الخصومات
والتخفيضات المسموح بها.
ترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أساس نسبة الوقت المستغرق والتركيب الفعلي لمعدات
االتصاالت على التوالي.
تدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا ً كإيرادات استنادا إلى االستخدام
الفعلي للهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا ً المباعة.
وتحتسب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المستخدم من الهواتف العمومية والبطاقات المدفوعة مقدما ً
كإيرادات مؤجلة .تدرج إيرادات ومصاريف الربط البيني عند تأدية الخدمات .تدرج إيرادات
اشتراكات البث التلفزيوني عبر الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات القنوات عند تقديم
الخدمات.

الهواتف وخدمات االتصاالت

يتم إدراج اإليرادات من خدمات االتصاالت المتنقلة المقدمة إلى عمالء الدفع اآلجل والدفع مقدما ً
عندما يتم تحويل الخدمات .عندما يقوم العميل أوالً  ،على سبيل المثال  ،بسداد المقابل  ،فإن
المجموعة تتحمل مسؤولية العقد .إذا قامت المجموعة باألداء أوالً من خالل تلبية إلتزام األداء ،
يكون للمجموعة أصل عقود .يتم إثبات المقابل المستلم من بيع البطاقات المدفوعة مقدما ً كإلتزام
عقد إلى أن يستخدم العميل الخدمات  ،فيتم عندها إدراجها كإيرادات.
توفر المجموعة الهواتف المدعومة لعمالئها باإلضافة إلى خدمات االتصاالت المتنقلة .يتطلب معيار
التقارير المالية الدولية رقم  15من الكيانات تخصيص سعر معاملة العقد لكل إلتزام أداء على أساس
سعر البيع المستقل .أدى ذلك إلى إعادة تخصيص جزء من اإليرادات من إيرادات المتاجرة إلى
إيرادات الخدمات التي تم إدراجها مسبقا ً عند التوقيع على عقد العميل وما يقابله من إنشاء أصل
عقد  ،والذي يتضمن أيضا ً بعض البنود التي سبق عرضها كذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى .تمثل
أصول العقد المستحق من العمالء التي لم تظهر بعد بشكل قانوني .يتم تحديد أسعار البيع المستقل
بناء على إلى أسعار يمكن مالحظتها .يتم تسجيل أرباح مبيعات األجهزة عند تسليم الجهاز للعميل.
يحدث هذا عادة عندما يوقع العميل على العقد .بالنسبة لألجهزة المباعة على حدة  ،يدفع العميل
بالكامل في نقطة البيع.
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إيرادات (تابع)

الهواتف وخدمات االتصاالت (تابع)
يتم تضمين اإليرادات من خدمات الصوت والرسائل وخدمات اإلنترنت وما إلى ذلك في الحزمة
المجمعة ويتم االعتراف بها أثناء تقديم الخدمات خالل فترة العقد.

خدمات القيمة المضافة – الموكلين مقابل الوكالء
تستند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها إلى تحليل األحداث
والظروف المحيطة بتلك المعامالت .يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة
عند تقديم المجموعة الخدمات ذات الصلة استنادًا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها على الخدمات
المحولة للعميل حيث يتم االعتراف إما بإجمالي المبلغ الصادر به فاتورة إلى العميل أو بالمبلغ
المستحق من قبل المجموعة كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة.

عنصر التمويل الهام
إذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل األجهزة أو الخدمات على مدى فترة ما ،يتطلب معيار التقارير
المالية الدولية رقم  15اتخاذ حكم لتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام .وفي هذ
الحالة ،يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية لألموال.

العموالت وتكاليف العقد األخرى
وفقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  ،15يتم تأجيل بعض التكاليف اإلضافية المتكبدة في
الحصول على عقد مع عميل في بيان المركز المالي الموحد ويتم إطفاؤها بالتوافق مع إثبات إيراد
العقد ذي الصلة .وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى االعتراف في وقت الحق بمبالغ بعض العموالت
المستحقة لموزعين وموظفين تابعين لطرف ثالث.
تمنح المجموعة حوافز للوسطاء من أجل إستقطاب عمالء جدد وترقية العمالء الحاليين .يتم
إطفاء تفعيل العمولة والعمولة المجددة المدفوعة على االتصاالت اآلجلة على مدى فترة العقد.
بالنسبة لعمالء الدفع المسبق  ،يتم إدراج تكاليف العمولة كمصاريف عند تكبدها .ومع ذلك  ،قد
تختار المجموعة إحتساب تﮐاليف هذ العمولة إذا ﮐانت فترة إطفاء األصول الناتجة تبلغ سنة واحدة
أو أقل أو إذا ﮐانت غير جوهرية.
برامج والء العمالء
تطبق المجموعة برنامج والء العمالء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمالء .وتخصص
المجموعة المقابل المقبوض فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة في الباقة بما في ذلك نقاط
الوالء كإلتزام أداء منفصل استنادًا إلى أسعار البيع المستقلة.
إيرادات الفوائد
يتم إدراج إيرادات الفوائد على أساس التوزيع الزمني بإستخدام طريقة العائد الفعلي .يتم إدراج
إيرادات التوزيعات عندما يثبت الحق في استالمها.
إن معدل الفائدة الفعلية هو المعدل الذي يخصم فعليا ً المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة من خالل
العمر اإلنتاجي المتوقع لألداء المالية إلى مجمل القيمة الدفترية لألصل المالي.
عند احتساب إيرادات الفوائد ،يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلية على مجمل القيمة الدفترية لألصل
(عندما ال يكون األصل ذو قيمة إئتمانية منخفضة) .غير أنه بالنسبة لألصول المالية التي أصبحت
ذات قيمة إئتمانية منخفضة بعد اإلدراج المبدئي ،يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل
الفائدة الفعلية على التكلفة المطفأة لألصل المالي .في حال لم يعد األصل ذو قيمة إئتمانية منخفضة،
يتم االستناد مجددا ً إلى أساس مجمل القيمة عند احتساب إيرادات الفوائد.
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 5.2اإليجارات
يتم تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية عندما يتم تحويل كل مخاطر ومنافع الملكية بدرجة كبيرة
إلى المستأجر ،بناءا على شروط عقد اإليجار .في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها
كونها ايجارات تشغيلية.

المجموعة كمؤجر
يتم إدراج اإليراد الناتج عن منح حق اإلستخدام الغير قابل لإللغاء على الكابالت البحرية المصنفة
كإيجار تمويلي في وقت التسليم وموافقة العميل .ويتم إدراج تكلفة حق اإلستخدام غير قابل لإللغاء
بقيمة صافي إستثمارات المجموعة في اإليجارات .يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين
بموجب االيجارات التمويلية االخرى كذمم مدينة بقيمة صافي استثمارات المجموعة في اإليجارات.
يتم توزيع إيرادات التأجير التمويلي على الفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على
صافي استثمار المجموعة القائم في مجال التأجير.
اإليرادات من بيع طاقة اإلرسال للكابالت األرضية والبحرية يتم إدراجها على أساس مبدأ القسط
الثابت خالل فترة العقد.
إيرادات التأجير التشغيلي يتم إدراجها بإستخدام طريقة القسط الثابت على الفترة الزمنية لإليجار
المعني .ويتم إضافة التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة في التفاوض وإجراء الترتيبات المتعلقة
بالتأجير التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وتدرج على اساس مبدأ القسط الثابت خالل
فترة التأجير.

المجموعة كمستأجر
يتم تحميل مبالغ اإليجار المستحقة بموجب التأجير التشغيلي إلى قائمة الدخل بمبدا القسط الثابت
خالل فترة التأجير المعني .المنافع المستحقة لالستالم والمستلمة كحوافز للدخول في تأجير تشغيلي
يتم توزيعها أيضا على أساس القسط الثابت على مدة التأجير.
 6.2تكاليف اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة باإلستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء
من تكلفة األصل .يتم االعتراف بتكاليف االقتراض كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها فيما عدا
مقدار ما يتم رسملته .يتم إدراج تكاليف اإلقتراض باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي .إن معدل
الفائدة الحقيقي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة إللتزام مالي وتخصيص مصروف الفوائد على
مدى الفترة المتعلقة .إن معدل الفائدة الحقيقي هو المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات النقدية
المستقبلية التقديرية بصورة صحيحة من خالل العمر المتوقع لإلقتراضات.
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 7.2العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة
بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العُماني وفقا ألسعار
الصرف السائدة في تاريخ التقرير .أرباح أو خسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق
بين التكاليف المهلكة بالريال العُماني في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعدل الفائدة الفعال والدفعات
خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة .تدرج
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذ المعامالت وتلك الناتجة من تحويل
العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية العام لألصول وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية
في قائمة الدخل الشامل ،باستثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل شامل آخر كأدوات تغطية تدفقات نقدية
مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.
يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة إلى
الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة .تدرج الفروق الناشئة من تحويل
األصول وااللتزامات غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة .تدرج فروق
تحويل األصول المالية غير النقدية مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر.
عند التوحيد ،يتم تحويل األصول واإللتزامات للعمليات األجنبية إلى الريال العماني بأسعار الصرف
السائدة في تاريخ التقرير وبنود بيان الدخل يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك
المعامالت .يتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة عن التحويل ألجل التوحيد في اإليرادات الشاملة
األخرى .عند بيع كيان أجنبي ،المبلغ المتراكم المؤجل الوارد في حقوق المساهمين المتعلق بتلك
العملية األجنبية المعينة يتم إدراجه في بيان الدخل تحت مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات
التشغيل األخرى.
إن أي شهرة ناتجة عن اقتناء عملية أجنبية وأية تعديالت القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية
ويتم تحويلها بسعر اإلقفال.
يتم تحويل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركات التابعة والشقيقة للمجموعة (شركات
المجموعة) والتي يتم احتسابها كشركات تعمل في اقتصادات ذات تضخم مفرط والتي لها عمالت
فعالة مختلفة عن عملة العرض للمجموعة إلى عملة العرض للشركة األم المباشرة وفقا ألسعار
الصرف السائدة في تاريخ التقرير .وبما أن عملة العرض للمجموعة هي تلك التي تتعلق باقتصاد
غير مفرط في التضخم ،فإن مبالغ المقارنة لمؤسسة المجموعة ال يتم تعديلها بسبب التغيرات في
مستوى األسعار أو أسعار الصرف في السنة الحالية.

الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

28

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 8.2الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم و خسائر انخفاض
القيمة المحددة إن وجدت .يتم رسملة المصروفات المتكبدة إلحالل أحد مكونات بنود الممتلكات
واآلالت والمعدات المحتسبة والتى يتم المحاسبه عنها بشكل منفصل ،متضمنة مصروفات الفحص
الرئيسي والعمرة الشاملة .يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية
المستقبلية المتمثلة في بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ويمكن قياسها بشكل موثوق .يتم
إدراج كل المصروفات االخرى بقائمة الدخل كمصروف عند تكبدها.
يتم شطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على أقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية
المتوقعة لألصول  ،األعمار اإلنتاجية المقدرة هي:
مباني وتحسينات على عقارات مستأجرة
معدات اإلتصاالت
أثاث ومعدات مكتبية

سنوات
50-3
20-3
5 -3

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول ،وتعدل عندما يكون ذلك مالئماً ،بتاريخ كل
تقرير .ال يتم استهالك األرض بالملكية الحرة نظرا لعمرها اإلنتاجي غير المحدد .األصول المحتفظ
بها بموجب اإليجار التمويلي يتم استهالكها على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لها وذلك على نفس
اساس االصول المملوكة أو وفقا لشروط اإليجار المعني أيهما اقل.
ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الى ان يتم تحويلها إلى األصول الثابتة عندما تصبح
األصول جاهزة لالستخدام .يتم إختبار األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلنخفاض القيمة  ،إن وجد.
عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة المقدر استردادها عن ذلك األصل ،عند ذلك يتم
تخفيض قيمها فورا الى القيمة المتوقع استردادها.
يتم إعادة عرض األصول في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع عن طريق تطبيق التغير في
اعتبارا من تاريخ االقتناء حتى تاريخ فترة التقرير الحالية .يستند احتساب
المؤشرات العامة لألسعار
ً
استهالك هذ األصول إلى المبالغ المعاد عرضها.
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 9.2األصول غير الملموسة
األصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل يتم قياسها عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة .تتضمن
األصول غير الملموسة رسوم ترخيص االتصاالت وعقود وعالقات العمالء وحقوق برامج الحاسب
اآللي.
تكلفة األصول غير الملموسة المقتناة من عملية إندماج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ
اإلقتناء .عقب اإلثبات المبدئي ،تدرج األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصا ً أي إطفاء متراكم وأية
خسائر متراكمة إلنخفاض القيمة.
األصول المولدة داخليا غير الملموسة ،باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ،ال يتم رسملتها وينعكس
المصروف ذات الصلة في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها تكبد المصروف.
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة على أنها محددة أو غير محددة.
األصول غير الملموسة بأعمار إنتاجية محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتصادية
ويتم تقدير إنخفاض القيمة حينما يوجد هناك دليل بأن األصول غير الملموسة يجوز أن تنخفض
قيمتها .فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة بأعمار إنتاجية محددة يتم مراجعتهما
على األقل في نهاية كل سنة مالية .التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع
إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل يتم محاسبتها بتغيير فترة أو طريقة
اإلطفاء ،كما هو مناسباً ،ويتم معاملتها كتغييرات في التقديرات المحاسبية .مصروف اإلطفاء على
األصول غير الملموسة باألعمار المحدودة يتم إدراجها في بيان الدخل في فئة المصروف المتمشي
مع وظيفة االصول غير الملموسة.
األصول غير الملموسة بأعمار إنتاجية غير محددة يتم إختبارها إلنخفاض القيمة سنويا ً إما فرديا ً أو
على مستوى وحدة التوليد النقدي .إن مثل تلك الموجودات غير الملموسة ال يتم إطفاؤها .األعمار
اإلنتاجية لألصول غير الملموسة بأعمار غير محددة يتم مراجعتها سنويا ً لتحديد سواء أن تقييم
األعمار غير المحددة يستمر قائماً .في حال ليس قائماً ،فإن التغيير في تقييم األعمار اإلنتاجية من
غير محددة إلى محددة يتم إجراؤ على أساس مستقبلي.
األرباح أو الخسائر الناشئة من إلغاء اإلعتراف باألصل غير الملموس يتم قياسها كالفرق بين صافي
متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء اإلعتراف
باألصل.

اإلطفاء
فيما يلي تقدير االعمار االنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة عن السنوات  /الفترة الحالية
والمقارنة:
التراخيص
عقود وعالقات العميل
البرامج
العالمة التجارية

من  4الى  25سنة
من  4إلى  9سنوات
من  3الى  5سنوات
 20سنة
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 10.2المخزون
يتم تقييم المخزون وفقا ً لسعر التكلفة أوصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،وتحدد التكلفة على
أساس الوارد أوالً الصادر أوالً أو متوسط التكلفة المرجح حسب المالئم وتتضمن المصروفات
المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين ،إن القيمة الصافية القابلة للتحقق هي
ألسعار التي يمكن عندها بيع المخزون في سياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة البيعية .يتم
تكوين مخصص عندما يكون ضروريا للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.
 11.2األدوات المالية
تقوم المجموعة في إطار نشاطها االعتيادي باستخدام األدوات المالية ،والتي تتضمن بشكل رئيسي
النقد واألرصدة البنكية والودائع والمدينين وأصول العقد واالستثمارات والدائنين التجاريين
واألرصدة الدائنة األخرى والمستحق للبنوك والمشتقات.
التصنيف

تصنيف األدوات المالية – السياسة المطبقة إعتبار ًا من  1يناير 2018

تصنف المجموعة أصولها المالية على النحو التالي:
 األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
لتحديد فئة التصنيف والقياس ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أن يتم تقييم كافة
الموجودات المالية ،باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات ،استنادًا إلى نموذج أعمال المنشأة
المستخدم إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات.
ال يتم أبدًا فصل المشتقات المتضمنة في العقود إذا كان العقد الرئيسي يمثل أصالً ماليا ً يندرج ضمن
نطاق المعيارً .
بدال من ذلك ،يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل لغرض التصنيف.
لم ينتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  9أي تغير في تصنيف أو قياس اإللتزامات
المالية والتي يستمر إدراجها بالتكلفة المطفأة.
تقييم نموذج األعمال
تحدد المجموعة نموذج أعمالها بالمستوى الذي يعبر بشكل أفضل عن كيفية إدارة مجموعة األصول
المالية لتحقيق هدفها .وذلك سواء كان هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع
األصول .إذا لم ينطبق أي من كالهما (على سبيل المثال الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض
المتاجرة) ،عندئذ يتم تصنيف األصول المالية كجزء من نموذج أعمال "البيع" .يستند تقييم نموذج
األعمال إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ "أسوأ األحوال" أو "الحالة المضغوطة"
في عين اإلعتبار.
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إختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية
تقيم المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل دفعات المبلغ األساسي والفائدة
فقط (تحقق دفعات المبلغ األساسي والفائدة فقط) .إن العناصر األكثر أهمية المتعلقة بالفوائد في أي
ترتيب إقراض تتمثل في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان.
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف األصل المالي عند تغير نموذج األعمال المتعلق بإدارة تلك األصول.
ويتم إجراء إعادة التصنيف إعتبارا ً من أول فترة تقرير تعقب حدوث التغيير .ومن المتوقع أن تكون
هذ التغييرات محدودة للغاية وال تحدث بشكل متكرر.
اإللتزامات المالية
يتم تصنيف اإللتزامات المالية كـ "غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر".

تصنيف األدوات المالية – السياسة المطبقة حتى  31ديسمبر 2017

وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39صنفت المجموعة أصولها المالية "بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر" أو "قروض ومديونيات" أو "متاحة للبيع" .بينما تم تصنيف كافة اإللتزامات
المالية كـ "إلتزامات مالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ".
اإلدراج  /إلغاء اإلدراج
لم تتغير معايير إدراج وإلغاء إدراج األدوات المالية وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم .9
يتم إدراج األصول واإلألتزامات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لهذ
األدوات.
ال يتم إدراج األصل المالي (بالكامل أو جزء منه) عندما ينتهي الحق التعاقدي في استالم التدفقات
النقدية الناتجة من األصول المالية أو عندما تقوم المجموعة فعليا ً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية
أو عندما تفقد السيطرة على األصول المالية .في حال حافظت المجموعة على سيطرتها ،فإنها
تستمر في إدراج األصل المالي طوال مدة سيطرتها.
ال يتم إدراج اإللتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤ أو انتهاء
صالحية استحقاقه .عند استبدال التزام مالي قائم بالتزام آخر من نفس ال ُمقرض بشروط مختلفة
بشكل جوهري أو أن شروط االلتزام القائم قد تم تعديلها بصورة مادية ،يتم معالجة مثل هذا االستبدال
أو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بااللتزام الجديد .عند استبعاد التزام مالي ،يتم
االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير
نقدية محولة أو إلتزامات مفترضة) ،ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم إدراج كافة عمليات الشراء والبيع االعتيادية لألصول المالية بإستخدام المحاسبة بتاريخ التسوية.
يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيان األرباح أو
الخسائر أو في بيان الدخل الشامل طبقا ً للسياسة المحاسبية المطبقة والخاصة بكل أداة مالية .إن
عمليات الشراء والبيع االعتيادية هي عمليات شراء أو بيع أصول مالية تتطلب تسليم األصول خالل
فترة زمنية يتم تحديدها عامة وفقا ً للقوانين أو األعراف المتعامل بها في األسواق.
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القياس
يتم مبدئيا ً قياس كافة األصول أو اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف المعاملة
المتعلقة مباشرة بعملية االقتناء أو اإلصدار ،باستثناء األدوات المالية المصنفة بـ "القيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر".

قياس األدوات المالية – السياسة المطبقة اعتبار ًا من  1يناير 2018
األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان مستوفيًا الختبار تحقق دفعات المبلغ األساسي
والفائدة فقط ويتم االحتفاظ به ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصول لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية؛ وأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات
نقدية تتمثل في مدفوعات للمبلغ األساسي والفائدة فقط على المبلغ األساسي القائم.
يتم تصنيف النقد وما يماثل النقد والمدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى وأصول العقد
والمستحق من شركات شقيقة واألصول األخرى كأصول مالية بالتكلفة المطفأة.

األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا كانت مستوفية الختبار
تحقق دفعات المبلغ األساسي والفائدة فقط ويتم االحتفاظ به ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو
االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو للبيع .يتم الحقا قياس هذ األصول
بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تسجيل التغير في القيمة العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى .وتسجل
إيرادات الفوائد المحتسبة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح /خسائر الناتجة من صرف العمالت
األجنبية وانخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد .عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف
األرباح والخسائر المتراكمة في اإليرادات الشامل األخرى إلى بيان الدخل الموحد.
بالنسبة ألداة حقوق الملكية  ،عند اإلدراج المبدئي  ،يمكن أن تختار المجموعة بشكل غير قابل
لإللغاء تصنيف بعض اإلستثمارات في األسهم كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى عندما تفي بتعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم
 32األدوات المالية :العرض ولم يتم اإلحتفاظ بها للمتاجرة .يحدد هذا التصنيف على أساس كل
أداة على حد  .ال يتم أبدا ً تدوير األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو
الخسائر .تدرج توزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر عندما ينشا الحق في إستالمها  ،إال
عندما تستفيد المجموعة من هذ العوائد كإسترداد لجزء من تكلفة األداة  ،حيث يتم عندها تسجيل
األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى .أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى ال تخضع لتقييم إنخفاض القيمة .عند اإلستبعاد  ،يمكن إعادة تصنيف األرباح أو
الخسائر من إحتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المحتجزة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
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أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس األصول المالية غير المستوفية لمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات
ضا أدوات حقوق
الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .ويتضمن ذلك أي ً
الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة ويتم تسجيلها وقياسها في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة.
يتم تسجيل التغيرات في القيم العادلة وإيرادات التوزيعات في بيان األرباح أو الخسائر وفقا ً لشروط
العقد أو عند ثبوت الحق في استالمها.

اإللتزامات المالية

يتم الحقا ً قياس وإدراج اإللتزامات المالية "غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر" بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة العائد الفعلي .يتم إدراج إيردات الفوائد وأرباح وخسائر
صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر وكذلك أي أرباح أو خسائر من االستبعاد.
تُصنف حصص الملكية كإلتزامات مالية إذا كان هناك التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي
آخر.

الضمانات المالية

يتم الحقا ً قياس الضمانات المالية بالقيمة المحققة مبدئيا ً ناقصا ً أي إطفاء متراكم أو وفقا ً ألفضل
تقدير للقيمة الحالية للمبلغ المطلوب لتسوية أي التزامات مالية قد تنشأ عن هذ الضمانات المالية،
أيهما أعلى.

األدوات المالية – السياسة المطبقة حتى  31ديسمبر .2017
يتم مبدئيا ً قياس كافة األصول أو اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف المعاملة
المتعلقة مباشرة بعملية الحيازة أو اإلصدار ،بإستثناء األدوات المالية المصنفة بـ "القيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر".
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تشتمل األصول المالية "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" على بندين فرعيين هما:
أصول مالية محتفظ بها للمتاجرة وتلك المصنفة من البداية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر الموحد .يتم تصنيف األصول المالية وفقا ً لهذا البند إذا تم اقتناؤها بشكل رئيسي بغرض
بيعها على المدى القصير أو إذا تمت إدارتها أو تقييم أدائها والمحاسبة عنها داخليا ً على أساس القيمة
العادلة وفقا ً إلستراتيجية إدارة مخاطر أو استثمار موثقة .يتم أيضا ً تصنيف المشتقات المالية كـ
"محتفظ بها لغرض المتاجرة" إال إذا تم اعتبارها أدوات تحوط فعلية.

قروض ومديونيات
هي أدوات مالية غير مشتقة ذات استحقاقات ثابتة أو محددة وغير مسعرة في سوق نشط .ويتم
قياسها وإدراجها الحقا ً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة العائد الفعلي.
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متاحة للبيع
هي أصول مالية غير مشتقة ،وهي غير متضمنة في أي من التصنيفات المشار إليها أعال ويتم
اقتناؤها بصورة رئيسية لالحتفاظ بها لفترة غير محددة ويمكن بيعها في حال وجود حاجة إلى
السيولة أو عند تغير معدالت الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم ،يتم الحقا ً قياسها وإدراجها
بالقيمة العادلة وإدراج األرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد .في حالة بيع أو
انخفاض قيمة األصول "المتاحة للبيع" ،يتم تحويل التعديالت على القيم العادلة المتراكمة إلى بيان
األرباح أو الخسائر الموحد كأرباح أو خسائر.

اإللتزامات المالية  /حقوق الملكية

يتم الحقا ً قياس وإدراج اإللتزامات المالية "غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر" بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة العائد الفعلي .تُصنف حصص الملكية كإلتزامات مالية
إذا كان هناك التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي آخر.

الضمانات المالية

يتم الحقا ً قياس الضمانات المالية بالقيمة المحققة مبدئيا ً ناقصا ً أي إطفاء متراكم أو وفقا ً ألفضل
تقدير للقيمة الحالية للمبلغ المطلوب لتسوية أية التزامات مالية قد تنشأ عن هذ الضمانات المالية،
أيهما أعلى.
االنخفاض في القيمة

انخفاض قيمة األصول المالية – السياسة المطبقة اعتباراً من  1يناير 2018
يستبدل معيار التقارير المالية الدولية رقم  9نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن المعيار
المحاسبي الدولي رقم  39بنموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" .وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية
رقم  ،9يتم تسجيل الخسائر االئتمانية في وقت مبكر أكثر مما يتطلبه المعيار المحاسبي الدولي رقم
.39
تسجل المجموعة الخسارة االئتمانية المتوقعة على النقد واألرصدة البنكية والمستحق من الشركات
الشقيقة واألصول األخرى بإستخدام المنهج العام وتستخدم منهجا ً مبسطا ً للذمم التجارية المدينة
وأصول العقد وفقا ً لما يتطلبه معيار التقارير المالية الدولية رقم .9

المنهج العام

تطبق المجموعة منهجا ً مكونا ً من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .وتتنقل األصول
عبر المراحل الثالثة استنادًا إلى التغير في الجدارة االئتمانية منذ اإلدراج المبدئي .يتم نقل األصول
المالية ذات الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي دون إنخفاض قيمتها
اإلئتمانية من المرحلة  1إلى المرحلة  2ويتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادًا إلى احتمالية
حدوث تعثر للطرف المقابل خالل عمر األصل .ويتم اعتبار كافة األصول المالية األخرى ضمن
المرحلة  1ما لم تنخفض قيمتها اإلئتمانية ويتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادًا إلى
شهرا المقبلة .يتم تقييم األصول المالية على أنها ذات قيمة
احتمالية تعثر العميل خالل فترة الـ 12
ً
إئتمانية منخفضة عند وجود تأثير جوهري في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

35

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 11.2األدوات المالية (تابع)

المنهج المبسط

تطبق المجموعة منهجا ً مبسطا ً لقياس الخسائر االئتمانية حيث يتطلب استخدام مخصص الخسائر
المتوقعة خالل عمر األداة لكافة الذمم التجارية المدينة وأصول العقد.
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يتم تصنيف الذمم التجارية المدينة وأصول العقد استنادًا إلى
خصائص مخاطر االئتمان المشتركة ومدة انقضاء االستحقاق .تتعلق أصول العقد بالذمم المستحقة
من العمالء التي لم يصدر بها فواتير ولها نفس خصائص المخاطر مثل الذمم التجارية المدينة لنفس
النوع من العقود .وعليه ،خلصت المجموعة إلى أن معدالت الخسائر المتوقعة للذمم التجارية المدينة
تقديرا معقوالً لمعدالت الخسارة المتعلقة بأصول العقد.
تعتبر
ً
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الناتج المخصوم من احتمالية التعثر وقيمة التعرض عند التعثر
ومعدل الخسارة عند التعثر .تتمثل احتمالية التعثر في احتمالية تعثر المقترض في الوفاء بالتزاماته
المالية إما على مدى فترة  12شهرا ً (احتمالية التعثر على مدى  12شهراً) أو على مدى المدة
المتبقية من االلتزام (احتمالية التعثر على مدى مدة االلتزام) .تتمثل قيمة التعرض عند التعثر في
قيمة التعرض المتوقعة عند حدوث تعثر .تحدد المجموعة قيمة التعرض عند التعثر من التعرض
الحالي لألدوات المالية والتغيرات المحتملة على المبالغ القائمة المسموح بها بموجب العقد بما في
ذلك اإلطفاء .تمثل قيمة التعرض عند التعثر لألصل المالي إجمالي قيمته الدفترية .يمثل معدل
الخسارة عند التعثر الخسارة المتوقعة المشروطة بوقوع حدث تعثر وقيمتها المتوقعة عند التحقق
والقيمة الزمنية لألموال.
ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية ،ترى المجموعة أن البنود الموضحة أدنا تشكل "حدث
تعثر" ،حيث تشير التجارب السابقة إلى أن الموجودات المالية التي تستوفي أي من المعايير التالية
تكون غير قابلة لالسترداد بشكل عام:
 في حالة اإلخالل بالتعهدات المالية من قبل المدين؛ أو
 إذا كانت المعلومات التي تم إعدادها داخليا ً أو الحصول عليها من المصادر الخارجية تشير إلى
أنه من غير المرجح أن يقوم المدين بدفع المبالغ المستحقة كاملة لدائنيه بما في ذلك المجموعة
(دون النظر إلى أي ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة).
بغض النظر عن التحليل الموضح أعال  ،ترى المجموعة أن التعثر يحدث عندما ينقضي تاريخ
استحقاق أي أصل مالي لفترة تزيد عن  90يوما ً ما لم يكن لدى المجموعة أي معلومات معقولة
ومؤيدة تشير إلى وجود معيار تعثر آخر أكثر مالئمة.
تستخدم المجموعة المعلومات المستقبلية استنادًا إلى التغيرات المتوقعة في عوامل االقتصاد الكلي
في تقييمها لمدى وقوع زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان لألداة منذ التحقق المبدئي وقياس الخسائر
االئتمانية المتوقعة.
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انخفاض قيمة األصول المالية – السياسة المطبقة حتى  31ديسمبر 2017
تنخفض قيمة األصول المالية إذا زادت قيمتها الدفترية عن قيمتها االستردادية المقدرة .يتم في تاريخ
كل بيان مركز مالي مجمع إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة
أحد األصول المحددة أو مجموعة من األصول المتشابهة .في حال وجود مثل هذا الدليل ،يتم تخفيض
األصول لقيمتها الممكن استردادها .يتم تحديد القيمة االستردادية لألداة المالية ذات الفائدة على أساس
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة وفقا ً لمعدالت الفائدة الفعلية األصلية بينما
يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالرجوع إلى أسعار السوق أو باستخدام وسائل تقييم
مناسبة .تتحقق أي خسائر من انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد .وبالنسبة
لالستثمارات في األسهم "المتاحة للبيع" ،يتم تسجيل رد خسارة انخفاض القيمة كزيادة في احتياطي
القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.
يتم شطب األصول المالية إذا لم يكن هناك دليل واقعي على إمكانية استردادها.
األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط
تدرج األدوات المالية المشتقة مبدئيا ً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقود المشتقات ويعاد قياسها
الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم إدراج المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة (أرباح غير محققة) ضمن
األرصدة المدينة األخرى وإدراج المشتقات ذات القيمة العادلة السالبة (خسائر غير محققة) ضمن
األرصدة الدائنة األخرى في بيان المركز المالي الموحد .بالنسبة للتحوطات التي ال تستوفي شروط
محاسبة التحوط والمشتقات "المحتفظ بها لغرض لمتاجرة" تؤخذ أية أرباح أو خسائر ناشئة من
التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
بالنسبة لمحاسبة التحوط ،تقوم المجموعة بتحديد المشتقات كتحوطات القيمة العادلة ألصول
أوإلتزامات محققة أو ارتباط مؤكد (تحوط القيمة العادلة) أو كتحوطات خطر معين متعلق بأحد
األصول أو اإللتزامات المحققة أو المعامالت التي يمكن توقعها بشكل كبير (تحوط التدفقات النقدية)
أو كتحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية (تحوطات صافي االستثمار).
تحوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تستوفي شروط محاسبة التحوط ،فإن أي ربح أو خسارة
من إعادة قياس أداة التحوط وفقا ً للقيمة العادلة يتم إدراجه في " أرصدة مدينة أخرى" أو " أرصدة
دائنة أخرى" على التوالي وفي بيان األرباح أو الخسائر الموحد .إن أي أرباح أو خسائر على البند
المتحوط له والمرتبط بالمخاطر المتحوط لها يتم تعديلها بالقيمة الدفترية للبند المتحوط له وإدراجها
في ب بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
يتم إنهاء عالقة التحوط عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إلغاؤها أو ممارستها ،أو
عندما تصبح غير مستوفية لمعايير محاسبة التحوط .بالنسبة للبنود المتحوط لها من التغير في قيمتها
المسجلة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية للبند
المتحوط عند اإلنهاء والقيمة االسمية يتم إطفاؤ على مدى الفترة المتبقية للتحوط األصلي .في حالة
عدم تحقق البند المتحوط له ،فإن تعديل القيمة العادلة غير المطفأة يتم إدراجه مباشرة ً في بيان
األرباح أو الخسائر الموحد.
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تحوط التدفقات النقدية
فيما يتعلق بالمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات التدفقات النقدية ،فإن الجزء الفعال من األرباح
أو الخسائر من أداة التحوط المحددة كأداة تحوط فعالة يتحقق مباشرة ً في بيان الدخل الشامل الموحد
ويتحقق الجزء غير الفعال في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
عندما يؤثر تحوط التدفقات النقدية على بيان األرباح أو الخسائر الموحد ذ ،يتم "إعادة معالجة"
األرباح أو الخسائر من أداة التحوط في بند اإليرادات أو المصروفات المقابل لها ضمن بيان األرباح
أو الخسائر الموحد .في حالة انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها أو عندما
تصبح غير مستوفية لمعايير محاسبة التحوط ،فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة موجودة في حقوق
المساهمين في ذلك الوقت تبقى ضمن حقوق المساهمين وتُسجل عندما يتم االعتراف بمعاملة التحوط
المستقبلية في بيان األرباح أو الخسائر الموحد .عندما تكون معاملة التحوط المستقبلية غير متوقعة
الحدوث ،فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة والمدرجة في حقوق المساهمين يتم تحويلها مباشرة ً
إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
تحوط صافي االستثمار
يتم المحاسبة عن تحوطات صافي االستثمارات في عمليات أجنبية بنفس طريقة تحوطات التدفقات
النقدية.
توثق المجموعة عند بداية االعتراف بالمعاملة العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوط لها
وكذلك أهداف إدارة المخاطر وإستراتيجية إجراء معامالت التحوط المختلفة .كما توثق المجموعة
تقييمها ،عند بداية االعتراف بأدوات التحوط وكذلك على أساس مستمر ،حول ما إذا كانت المشتقات
المستخدمة في معامالت التحوط لها تأثير فعال في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات
النقدية للبنود المتحوط لها.
يتم تصنيف القيمة العادلة ألدوات التحوط المشتقة كأصول أو إلتزامات غير متداولة عندما تكون
فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له تزيد عن اثنا عشر شهرا ً وكأصول أوإلتزامات متداولة
عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية أقل من اثنا عشر شهراً.
مقاصة األصول واإللتزامات المالية
يتم إجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات المالية المالية ويتم تسجيلها على أساس الصافي في
بيان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص على المبالغ المسجلة وتنوي
المجموعة إما السداد على أساس الصافي أو تحقق الموجودات وسداد االلتزام في الوقت ذاته.
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 12.2األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة
تصنف المجموعة األصول غير المتداولة ومجموعات اإلستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم
استرداد قيمها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر .يتم
قياس هذ الموجودات غير المتداولة ومجموعات اإلستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة األقل
بين قيمها الدفترية والقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع.
تعتبر معايير التصنيف كمحتفظ بها للبيع على أنها قد تم إستيفاؤها فقط عندما يكون من المحتمل
جدا البيع واألصول أو مجموعة اإلستبعاد متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية .تتطلب اإلجراءات
الالزمة إلتمام عملية البيع التي ينبغي أن تشير إلى أنه من غير المحتمل أن تغييرات كبيرة في البيع
ستتم أو أن يتم سحب قرار البيع .يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع ،الذي ينبغي توقعه أن يكون مؤهالً
لإلدراج كبيع مكتمل خالل سنة واحدة من تاريخ إعادة التصنيف.
ال تستهلك وال تطفأ الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة حينما يتم تصنيفها
كمحتفظة للبيع .األصول واإللتزامات المصنفة كمحتفظ بها للبيع يتم عرضها بشكل منفصل كبنود
متداولة في بيان المركز المالي.
تؤهل المجموعة المستبعدة كعمليات متوقفة إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي كان إما قد تم
إستبعاد  ،أو قد تم تصنيفه كمحتفظ به للبيع ،و:
 يمثل خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من العمليات؛
 هو جزء من خطة منسقة واحدة إلستبعاد خط تجارى كبير منفصل أو منطقة جغرافية من
العمليات أو؛
 هو شركة تابعة تم تملكها حصريا ً وذلك بهدف إعادة بيعها.
يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كربح أو خسارة
بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في بيان الدخل الشامل.
يتم توفير إفصاحات إضافية في اإليضاح  .3تشمل جميع اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية
مبالغ للعمليات المستمرة ،ما لم يذكر غير ذلك.
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 13.2انخفاض قيمة األصول غير المالية
تدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد أكبر من
قيمته القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي قيمته المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا تكاليف
البيع أيهما أكثر .ولتقدير القيمة عند االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية على قيمته الحالية
باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة المخصوم والذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية
للنقود ومخاطر األصل المحددة.
خسائر ان خفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ بيان مركز مالي عن أي
دالئل زيادة أو نقصان الخسائر أو إذا لم تعد هناك خسائر .يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان
هناك تغير في التقدير المستخدم لتحديد القيمة التي يمكن استردادها .يتم عكس خسائر انخفاض
القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها،
بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ،إذا لم تدرج خسائر انخفاض القيمة.
يتم مراجعة الشهرة لتحديد اإلنخفاض في القيمة سنويا أو بشكل متكرر إذا أشارت األحداث أو
التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.
يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد (أو
مجموع الوحدات المنتجة للنقد) والتي تتعلق بها الشهرة .عندما تكون القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة
المنتجة للنقد (أو مجموع الوحدات المنتجة للنقد) أقل من القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد (مجموع
الوحدات المنتجة للنقد) التي تم توزيع الشهرة عليها ،يدرج إنخفاض في القيمة .ال يمكن عكس
خسائر انخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
 214منافع التقاعد
تلتزم المجموعة بسداد اشتراكات محددة في نظم التأمينات االجتماعية الحكومية وكذلك سداد مبالغ
للموظفين عند انتهاء خدمتهم دفعة واحدة بموجب الئحة مزايا محددة وذلك وفقا ً للقوانين المطبقة
في البلدان التي يعملون بها .إن هذا االلتزام غير ممول ويتم احتسابه على أساس المبلغ المستحق
بافتراض وقوع كامل االلتزام كنتيجة إلنهاء خدمة العاملين في تاريخ بيان المركز المالي ،ويستخدم
هذا االفتراض كتقدير مناسب للقيمة الحالية لهذا االلتزام النهائي.
 15.2منافع اإلنهاء االختياري للخدمة
إن منافع اإلنهاء االختياري للخدمة يتم ادراجها كمصروف عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح و
دون احتمال واقعي لإلنسحاب من الخطة الرسمية المفصلة إما النهاء الخدمة قبل تاريخ التقاعد
الطبيعي ،أو تقديم منافع النهاء الخدمة كنتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالة.
إن منافع إنهاء الخدمة لتقليل العمالة بشكل طوعي يتم إدراجها كمصروفات إذا كان من المحتمل أن
يتم قبول العرض المقدم من المجموعة ،كما يمكن تقدير عدد الذين سيقبلوا بذلك بصفة موثوق فيها.
 16.2المخصصات
يتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية من قبل المجموعة (قانونية أو استداللية) ناتجة
عن حدث سابق ،والتي من المحتمل أن تتطلب من المجموعة تسوية تلك االلتزامات ،كما يمكن
تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به .يتم تحديد المخصصات بالخصم من التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والتي تعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
المحددة لهذا االلتزام.
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 17.2الضريبة
يشتمل مصروف ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة .يتم تكوين مخصص لمصروف
ضريبة الدخل وفقا ً للتشريعات الضريبية المعمول بها في الدول التي تعمل فيها المجموعة.
تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام
باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت
على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.
تدرج ضريبة الدخل في األرباح أو الخسائر بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة
في حقوق المساهمين ،ففي تلك الحالة تدرج في حقوق المساهمين.
تحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة بيان المركزي المالي لجميع الفروق
المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة
ألغراض الضريبة .يستند إحتساب مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة
الدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو
واسع في تاريخ التقرير.
تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضه بالحد
الذي ال يعود من المحتمل معه توفر ربح ضريبي كافٍ يسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل
الضريبة المؤجلة.
 18.2مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية لعام 1974
وتعديالته ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان .بالنسبة للشركات التابعة ،فيتم
احتسابها وفقا ً للقوانين والتشريعات المعنية.
 19.2توزيعات األرباح
يتبنى مجلس اإلدارة سياسة توزيع أرباح حذرة والتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المطبقة في سلطنة
عمان .يتم توزيع األرباح وفقا ً للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين .يتم إدراج
توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كإلتزام في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط في السنة
التي يتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة.
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 20.2التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع
يتم تعديل البيانات المالية لشركات المجموعة التي تكون عمالتها الرئيسية هي عمالت االقتصاديات
ذات التضخم المرتفع بوحدة القياس الجارية بنهاية فترة التقرير.
في الفترة األولى للتطبيق ،يتم االعتراف بالتعديالت المحددة في بداية الفترة مباشرة في حقوق
الملكية كتعديل على األرصدة االفتتاحية لألرباح المرحلة .وفي الفترات الالحقة ،يتم المحاسبة عن
تعديالت الفترة السابقة ،التي تتعلق بمكونات حقوق المالكين والفروق الناتجة عن ترجمة أرقام
المقارنة ،في الدخل الشامل اآلخر .
في نهاية الفترة يتم إعادة عرض بنود بيان المركز المالي المجمع التي لم يعبر عنها بوحدة قياس
صا االستهالك ،باستخدام مؤشر أسعار
جارية مثل البنود غير النقدية المسجلة بالتكلفة أو التكلفة ناق ً
صا االستهالك المعاد عرضها لكل بند بواسطة تطبيق التغير في
عام .تتحدد التكلفة أو التكلفة ناق ً
المؤشر العام لأل سعار على تكلفته التاريخية واالستهالك المتراكم من تاريخ االقتناء إلى نهاية فترة
التقرير .يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل  ،إذا تجاوز المبلغ المعاد عرضه لبند
غير نقدي قيمته المقدرة القابلة لالسترداد .
في بداية الفترة األولى للتطبيق ،يتم إعادة عرض مكونات حقوق المالكين ما عدا األرباح المرحلة
باستخدام مؤشر أسعار عام من تواريخ المساهمة بالمكونات أو نشوئها .يتم اشتقاق مبالغ األرباح
المرحلة المعاد عرضها من كافة المبالغ األخرى المعاد عرضها في بيان المركز المالي .في نهاية
الفترة األولى وفي الفترات الالحقة ،يُعاد عرض جميع مكونات حقوق المالكين بتطبيق مؤشر عام
لألسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة في هذ المكونات ،إذا كان هذا التاريخ الحقًا .
 21.2قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه في مقابل بيع األصل ،أو ما يتم دفعه في مقابل تحويل أي
إلتزام بموجب أي معاملة إعتيادية بين المتعاملين بالسوق ،ويكون ذلك في تاريخ قياس القيمة العادلة
وفي ظل وجود األصل أو في غيابه ،و بموجب أفضل الشروط السوقية التي تستطيع المجموعة
الحصول عليها في هذا التاريخ .والقيمة العادلة لإللتزام تعكس مخاطر عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام.
عندما يكون متاحا ،تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أي أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج
بسوق نشط للتعامل باالدوات المماثلة .و يعتبر السوق بأنه سوق نشط في حالة أن التعامالت بشأن
األصل أو اإللتزام تتم بمعدالت كافية و بحجم تعامل كافي بحيث يسهل الحصول على معلومات
عن األسعار بشكل مستمر ودائم.
وفي حالة تعذر الحصول على سعر مدرج في سوق نشط  ،فعندها تلجأ المجموعة إلى تقنيات التقييم
والتي تعظم إستخدام المدخالت المعنية الغير ملحوظة .وهذ التقنيات تتضمن جميع العناصر التي
يضعها عادة في الحسبان المتعاملين في السوق ألغراض تحديد السعر في أي معاملة.
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 21.2قياس القيمة العادلة (تابع)
إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد اليها بشأن تحديد القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلدراج المبدئي
 ،تكون عادة سعر المعاملة  ،ويقصد بذلك القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع .و في حالة أن
المجموعة تقرر أن القيمة العادلة المحددة عند االدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القيمة
العادلة ال يعكسها بشكل دقيق السعر المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام  ،و كذلك
ال يعكسها أسلوب التقييم الذي يستند إلى معلومات مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق ،فعندها
تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة  ،ثم تعدل قيمها فيما بعد لكي توائم الفرق بين القيمة عند
اإلدراج المبدئي و سعر المعاملة .و يتبع ذلك  ،إدراج السعر(الفرق) في قائمة الدخل إستنادا إلى
تقييم مناسب على مدى العمر االنتاجي لألداة و في أي حال من االحوال فلن يتم تأخير التقييم بعد
الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة.
 22.2التوحيد
تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقم  9و – 15اإلنتقال
تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام  9و 15على المعلومات المالية الموحدة
فيما يلي صافي تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام  9و 15على األرصدة اإلفتتاحية
لألرباح المحتجزة للمجموعة وحقوق األقلية كما في  1يناير :2018

الرصيد الختامي –  31ديسمبر ( 2017المعدل)
التعديل نتيجة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم :9
نتيجة إلعادة التصنيق وإعادة القياس
نتيجة إلدراج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األصول المالية
الضريبة المؤجلة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األصول
المالية
الحصة في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لشركة شقيقة المتعلقة
باألصول المالية
عند إدراج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الضمانات المالية
التعديل نتيجة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم :15
بشكل رئيسي من خدمات االتصاالت المتنقلة والهاتف
حصة في تعديالت شركة شقيقة

الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة  1يناير  – 2018بعد
التعديل الناتج من تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام 9
و15

األرباح
المحتجزة
ألف ر.ع

إحتياطي
القيمة العادلة
ألف ر.ع

حقوق
األقلية
ألف ر.ع

389.180

()207

2.040.244

645
()25.006
2.665

()645
-

()27.396

66
()723

-

()2.576

10.672
1.001

-

()17.010
3.571

()10.680

()645

()43.174

387.500

()852

1.997.070
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 22.2التوحيد (تابع)
يوضح الجدول التالي فئات القياس الرئيسية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  39وفئات القياس
الجديدة بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم  9لألصول المالية للمجموعة كما في  1يناير
:2018
فئات القياس
الرئيسية بموجب
المعيار المحاسبي
الدولي رقم 39

فئات التصنيف
الجديدة بموجب
معيار التقارير
المالية الدولية
رقم 9

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

نقد وأرصدة لدى
البنك
ذمم مدينة وأرصة
مدينة أخرى
أصول العقد
إستثمار أوراق
المالية بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو
الخسائر

قروض ومديونيات

التكلفة المطفأة

380.996

()8.223

قروض ومديونيات
قروض ومديونيات

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

603.174
76.088

()35.098
()4.873

القيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر

إستثمار في أوراق
مالية

متاحة للبيع

األصول المالية

إستثمار في أوراق
مالية
إستثمار في أوراق
مالية
مستحق من
شركات شقيقة
أصول أخرى
مجموع األصول
المالية

القيمة الدفترية
األصلية بموجب
المعيار المحاسبي
الدولي رقم 39

إعادة التصنيف
وإعادة القياس

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
معيار التقارير
المالية الدولية
رقم 9

ألف ر.ع

ألف ر.ع
372.773
568.076
71.215

49.893

-

49.893

8.096

-

8.096

متاحة للبيع
محتفظ بها حتى
اإلستحقاق

القيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
القيمة العادلة من
خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
القيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر

15.025

-

15.025

التكلفة المطفأة

9.000

-

9.000

قروض ومديونيات
قروض ومديونيات

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

521.445
15.141

()1.357
-

520.088
15.141

1.678.858

()49.551

1.629.307

و

األصول المالية بالتكلفة المطفأة هي بعد إعادة التصنيف والتعديالت الناشئة من تطبيق معيار
التقارير المالية الدولية رقم .15
يمثل بند االستثمار في أوراق مالية المصنف كإستثمار متاح للبيع بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم  39استثمارات تعتزم المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية .وفقًا
لما يتطلبه معيار التقارير المالية الدولية رقم  ،9صنفت المجموعة هذ االستثمارات كما في تاريخ
التطبيق المبدئي كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .تم بشكل إلزامي إعادة
تصنيف بعض االستثمارات في أوراق مالية المصنفة كإستثمار متاح للبيع بموجب المعيار
المحاسبي الدولي رقم  39إلى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بموجب معيار التقارير
المالية الدولية رقم  9نظرا ً ألن المجموعة لم تختار إعادة التصنيف على نحو غير قابل لإللغاء
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى لتلك االستثمارات في أوراق مالية في تاريخ
التطبيق المبدئي.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 22.2التوحيد (تابع)
تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام  9و 15على بيان المركز المالي الموحد
يلخص الجدول التالي التأثير على بيان المركز المالي للمجموعة.
 31ديسمبر 2018
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية
رقم 15
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 9
ألف ر.ع

المبالغ دون تطبيق
معايير التقارير المالية
الدولية أرقام  9و15
ألف ر.ع

503.423
824.668
93.919
68.506
29.759
1.000
9.453

89.351
()62.935
-

5.144
11.492
6.139
()16.503
-

508.567
925.511
37.123
68.506
13.256
1.000
9.453

1.530.728

26.416

6.272

1.563.416

20.916
32.947

()16.015
-

1.915
-

6.816
32.947

8.692
2.000
99.916
19.571
2.019.986
3.579.664

()4.500
()3.051

()8.680
25.183
()299
-

12
25.183
2.000
95.117
19.571
2.019.986
3.576.613

5.783.692

()23.566

18.119

5.778.245

مجموع األصول

7.314.420

2.850

24.391

7.341.661

إلتزامات متداولة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
إلتزامات العقد
مستحق لبنوك

1.393.387
169.855
555.941

()754
-

()4.614
-

1.388.019
169.855
555.941

2.119.183

()754

()4.614

2.113.815

2.081.735
499.956

-

-

2.081.735
499.956

2.581.691

-

-

2.581.691

بيان المركزي المالي
أصول متداولة
النقد واألرصدة لدى البنك
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
أصول العقد
المخزون
إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
أصول غير متداولة محتفظ بها للبيع

أصول غير متداولة
أصول العقد
إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى
إستثمار في أوراق مالية متاحة للبيع
إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
إستثمار في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة والشهرة

إلتزامات غير متداولة
مستحق لبنوك
إلتزامات غير متداولة أخرى

( )3.051
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 22.2التوحيد (تابع)
تأثير تطبيق معايير التقارير المالية الدولية أرقام  9و 15على بيان المركز المالي الموحد (تابع)
بيان المركزي المالي

 31ديسمبر 2018
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 15
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 9
ألف ر.ع

المبالغ دون تطبيق
معايير التقارير المالية
الدولية أرقام  9و15
ألف ر.ع

حقوق المساهمين
المنسوبة لمساهمي المجموعة
رأس المال
اإلحتياطي القانوني
اإلحتياطي اإلختياري
مساهمة رأسمالية
إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
إحتياطي تقييم إستثمار بالقيمة العادلة
إحتياطي التحوط
إحتياطي آخر
أرباح محتجزة

75.000
25.000
49.875
44.181
()60.796
()898
2.262
39
412.844

4.776

1.602
7.361

75.000
25.000
49.875
44.181
()60.796
704
2.262
39
424.981

حقوق األقلية

547.507
2.066.039

4.776
()1.172

8.963
20.042

561.246
2.084.909

مجموع حقوق المساهمين

2.613.546

3.604

29.005

2.646.155

7.314.420

2.850

24.391

7.341.661

مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين

يلخص الجدول التالي التأثير على بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
 31ديسمبر 2018
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 15
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 9
ألف ر.ع

المبالغ دون تطبيق
معايير التقارير المالية
الدولية أرقام  9و15
ألف ر.ع

2.186.014
()637.395

()10.143
3.768

-

2.175.871
()633.627

مجموع الربح

1.548.619

()6.375

-

1.542.244

مصاريف تشغيلية وإدارية
اإلستهالك واإلطفاء
الخسارة االئتمانية المتوقعة على األصول المالية

()664.985
()442.732
()29.035

627
()9.920
-

()9.659

()664.358
()452.652
()38.694

ربح التشغيل

411.867

()15.668

()9.659

386.540

إيرادات فوائد
إيرادات إستثمار
حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاريع مشتركة
(مصاريف)/إيرادات أخرى
تكاليف التمويل
ربح القيمة العادلة من حقوق ملكية محتفظ بها سابقا ً في شركة
تابعة
مخصص خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
خسارة من إعادة تقييم عمالت
صافي الربح النقدي

25.103
4.147
()3.726
()56.967
()143.623

601
-

()4.571
752
-

25.103
()424
()3.726
()55.614
()143.623

()15.694
()12.023
()18.404
58.489

-

-

()15.694
()12.023
()18.404
58.489

الربح قبل الضريبة
الضريبة

249.169
()40.329

()15.067
()28

()13.478
54

220.624
()40.303

ربح السنة

208.840

()15.095

()13.424

180.321

اإليرادات
تكلفة المبيعات

الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

46

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
-2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 22.2التوحيد (تابع)
الشركة األم
أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقمي  9و – 15اإلنتقال
أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقمي  9و 15في المعلومات المالية الموحدة
صافي التأثير من تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقمي  9و 15على الرصيد اإلإلتتاحي
لألرباح المحتجزة للشركة األم وحقوق األقلية كما في  1يناير  2018هو كما يلي:

الرصيد الختامي  31-ديسمبر 2017
التعديل نتيجة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم :9
عند إعادة التصنيف وإعادة القياس
عند إدراج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أصول مالية
الضريبة المؤجلة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أصول مالية
التعديل نتيجة لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم :15
غالبا ً من من الهواتف وخدمات االتصاالت
الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة  1يناير  – 2018بعد التعديل نتيجة
لمعايير التقارير المالية الدولية أرقام  9و15

األرباح المحتجزة
ألف ر.ع

احتياطي
القيمة العادلة
ألف ر.ع

391.732

35

35
()17.766
2.666

()35
-

3.878

-

()11.187

()35

380.545

-

يوضح الجدول أدنا فئات القياس األصلية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  39وفئات القياس
الجديدة بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم  9لألصول المالية للشركة األم كما في  1يناير
:2018

األصول المالية
نقد وأرصدة بنكية
ذمم مدينة وأرصدة
مدينة أخرى
أصول العقد
إستثمار في أوراق مالية
مجموع األصول المالية

التصنيف األصلي
بموجب المعيار
المحاسبي الدولي
رقم 39

التصنيف الجديد
بموجب معيار التقارير
المالية الدولية رقم 9

قروض ومديونيات

التكلفة المطفأة

قروض ومديونيات
قروض ومديونيات
إستثمارات
متاحة للبيع

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
معيار التقارير
المالية الدولية
رقم 9

القيمة الدفترية
األصلية بموجب
المعيار المحاسبي
الدولي رقم 39

إعادة
التصنيف
وإعادة
القياس

ألف ر.ع
73.184

ألف ر.ع
()74

73.110

118.873
-

()16.821
8.230

102.052
8.230

2.906

-

2.906

194.963

()8.665

186.298

ألف ر.ع
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إيضاحات حول البيانات المالية
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 22.2التوحيد (تابع)
الشركة األم
إن األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي بعد إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة من تطبيق
معيار التقارير المالية الدولية رقم .15
يمثل اإلستثمار في أوراق مالية المصنف كإستثمار متاح للبيع بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم  39استثمارات تعتزم المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية .وفقًا لما
يتطلبه معيار التقارير المالية الدولية رقم  ،9صنفت المجموعة هذ االستثمارات كما في تاريخ التطبيق
المبدئي بأنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقم  9و 15في بيان المركز المالي الموحد
يلخص الجدول أدنا األثر في بيان المركز المالي للشركة األم.

أصول متداولة
النقد واألرصدة لدى البنك
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
أصول العقد
المخزون
إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
مستحق من شركات تابعة

أصول غير متداولة
إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى
إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
إستثمار في شركات شقيقة
إستثمار في شركات تابعة
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة والشهرة

 31ديسمبر 2018
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية
رقم 15
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 9
ألف ر.ع

المبالغ دون تطبيق
معايير التقارير المالية
الدولية أرقام  9و15
ألف ر.ع

113.351
106.983
12.352
11.756
10.598
1.000
5.497

7.508
()6.163
-

74
2.061
1.308
-

113.425
116.552
7.497
11.756
10.598
1.000
5.497

261.537

1.345

3.443

266.325

31.445

-

-

31.445

2.000
7.788
135.376
4.813
533.011
15.653

-

-

2.000
7.788
135.376
4.813
533.011
15.653
730,086

730.623
مجموع األصول

991.623

1.345

3.443

996.411

إلتزامات متداولة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
إلتزامات العقد
إقتراضات

205.167
39.832
21.561

-

-

205.167
39.832
21.561

266.560

-

-

266.560

110.660
12.322

-

-

110.660
12.322

122.982

-

-

122.982

إلتزامات غير متداولة
مستحق لبنوك
إلتزامات غير متداولة أخرى
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 22.2التوحيد (تابع)
أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقم  9و 15في بيان المركز المالي الموحد (تابع)
أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقم  9و 15في بيان المركز المالي األم
 31ديسمبر 2018
ألف ر.ع
حقوق المساهمين
المنسوبة لمساهمي الشركة األم
رأس المال
اإلحتياطي القانوني
اإلحتياطي اإلختياري
مساهمة رأسمالية
إحتياطي التحوط

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 15
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 9
ألف ر.ع

المبالغ دون تطبيق
معايير التقارير المالية
الدولية أرقام  9و15
ألف ر.ع

75.000
25.000
49.875
44.181
799
407.226

1.345

3.443

75.000
25.000
49.875
44.181
799
412.014

حقوق األقلية

602.081
-

1.345
-

3.443
-

606.869
-

مجموع حقوق المساهمين

602.081

1.345

3.443

606.869

602.081

1.345

3.443

606.869

أرباح محتجزة

مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين

يلخص الجدول التالي التأثير على بيان األرباح أو الخسائر للشركة األم للسنة المنتهية في  31ديسمبر
.2018
 31ديسمبر 2018
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 15
ألف ر.ع

معيار التقارير
المالية الدولية رقم 9
ألف ر.ع

المبالغ دون تطبيق
معايير التقارير المالية
الدولية أرقام  9و15
ألف ر.ع

516.207
()147.171

()957
()1.329

-

515.250
()148.500

مجموع الربح

369.036

()2.286

-

366.750

مصاريف تشغيلية وإدارية
اإلستهالك واإلطفاء
الخسارة االئتمانية المتوقعة على األصول المالية

()151.007
()106.154
()12.449

-

2.498

()151.007
()106.154
()9.951

ربح التشغيل

99.426

()2.286

2.498

99.638

إيرادات فوائد
إيرادات إستثمار
(مصاريف)/إيرادات أخرى
تكاليف التمويل
خسارة من إعادة تقييم عمالت

1.862
()750
3.552
()24.273
()5

-

-

1.862
()750
3.552
()24.273
()5

الربح قبل الضريبة
الضريبة

79.812
()15.630

()2.286
-

2.498
-

80.024
()15.630

ربح الفترة

64.182

()2.286

2.498

64.394

اإليرادات
تكلفة المبيعات
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ممتلكات وآالت ومعدات شركة تابعة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
يمثل ذلك القيمة الدفترية ألصول برج إتصاالت في الكويت مصنفة كمحتفظ بها للبيع ،على أساس إلتزام
اإلدارة ببيع تلك األصول لشركة أبراج .سوف يكون للمجموعة حصة أقلية في شركة األبراج.
سوف تكون شركة زين الكويت بمثابة مستأجر بشروط تجارية في كال البرجين الذين تم بيعهما ويتوقع
أن تكتمل المعاملة في سنة  ، 2019وفقا ً لشروط اإلغالق اإلعتيادية.

-4

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

مكان التأسيس

أوزتل القابضة المحدودة SPC
عمانتل إنترناشيونال ليمتد
شركة االتصاالت المتنقلة ش م ك ع
(مجموعة زين) (الرجوع إلى اإليضاح
( )1أدنا )

نسبة الحيازة
2017 2018
%
%

طبيعة األعمال

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

100

-

منشأة ذات األغراض الخاصة لتملك
أسهم في مجموعة زين

جزر كايمان

100

-

أعمال البيع بالجملة

21.9

21.9

تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة في
الكويت وثمانية بلدان أخرى

سلطنة عمان

80

60

تعمل في مجال تقديم خدمات حفظ
البيانات

عمانتل فرنسا SAS

فرنسا

100

100

تعمل في مجال تقديم خدمات البيع
بالجملة

إنترنت األشياء ش م م

سلطنة عمان

65

65

تعمل في مجال تطوير تطبيقات
وخدمات إتصاالت سمارت وأم  2أم

شركة عُمان للبيانات الرقمية ش م م

الكويت

الشركات الشقيقة
الشركة العمانية لأللياف البصرية
ش.م.ع.ع

سلطنة عمان

40.96

40.96

تعمل في مجال تصنيع وتصميم
األلياف البصرية والكابالت

خط المعلومات ش.م.م

سلطنة عمان

45

45

تعمل في مجال تقديم خدمات مرتكزة
على تقنية المعلومات

اكوينيكس مسقط ش.م.م

سلطنة عمان

50

-

تعمل في مجال تقديم خدمات
المعلومات المركزية
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الشركات التابعة والشقيقة (تابع)
( )1اإلستحواذ على مجموعة زين (تخصيص سعر الشراء)
في  15نوفمبر  ،2017استحوذت شركة أوزتل القابضة المحدودة  SPCالمملوكة بالكامل من قبل
الشركة األم على السيطرة على شركة االتصاالت المتنقلة ش م ك ع (مجموعة زين) من خالل زيادة
حصة الشركة بنسبة  .٪12.07إن هذا االستحواذ هو إضافة إلى نسبة  ٪9.84من األسهم التي حصلت
عليها شركة أزتيل هولديجز أس بي سي ليمتد في  24أغسطس  ،2017مما أدى إلى اقتناء حصة
مساهمة بنسبة  ٪21.91في مجموعة زين.
لقد خلصت اإلدارة بأن الشركة األم تسيطر على مجموعة زين على الرغم من أنها تحتفظ بأقل من
نصف حقوق التصويت للشركة التابعة على أساس الحقوق المكتسبة بموجب المعاملة .قامت اإلدارة
بمراجعة حجم وإنتشار حقوق التصويت للمساهمين المسيطرين اآلخرين فيما يتعلق بحجمها وخلصت
ب أنه لن يكون من الممكن لهم العمل بالتنسيق مع الشركة األم بشأن األمور الرئيسية في اجتماع
المساهمين .وقد قامت اإلدارة عند الوصول إلى هذا اإلستنتاج بمراجعة نمط التصويت للمساهم المسيطر
اآلخر الذي يمتلك  ٪24.6من حقوق التصويت على أنه سلبي في طبيعته استنادا إلى نمط تصويتهم في
اجتماع المساهمين السابق .أجرت اإلدارة أيضا ً مناقشات مع المساهمين المسيطرين اآلخرين لتأكيد
فهمهم.
باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك الشركة األم تمثيل الغالبية في مجلس إدارة مجموعة زين مما يعطيها الحق
في تعيين وإلغاء وتحديد مكافآت اإلدارة المسؤولة عن توجيه األنشطة ذات الصلة بمجموعة زين .كما
يحق للشركة األم من خالل تمثيلها في مجلس اإلدارة إدخال أو تغيير أية معامالت جوهرية تقوم بها
مجموعة زين لتحقيق أوجه التآزر الممكنة المتوخاة في إطار الصفقة لصالح المجموعة.
يتطلب تطبيق محاسبة اإلستحواذ بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم  3أن يتم تخصيص إجمالي
سعر الشراء إلى القيمة العادلة لألصول المستحوذ عليها واإللتزامات المفترضة بناء على القيم العادلة
في تاريخ اإلستحواذ بمبالغ تزيد عن القيم الدفترية المسجلة كشهرة .كان اإلحساب المبدئي إلندماج
األعمال في سنة  2017مؤقتا ً نظرا ُ لتعقيد  .خالل السنة  ،تم تقييم أصول وإلتزامات مجموعة زين بناء
على تقييم طرف ثالث من أجل إدراجها في بيان المركز المالي الموحد.
تتطلب عملية تخصيص سعر الشراء إجراء تحليل اإلستحواذ على األصول الثابتة والتراخيص وعالقات
العمالء والعالمات التجارية واإللتزامات التعاقدية واإللتزامات الطارئة لتحديد وتسجيل القيم العادلة
لجميع األصول واإللتزامات المفترضة .عند تقييم األصول التي تمت حيازتها واإللتزامات المفترضة ،
إستندت القيم العادلة على  ،كمثال  ،التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة لعالقات العمالء
وتكلفة اإلستبدال الحالية للسعة المماثلة وتقادم بعض األصول الثابتة ومعدالت األتاوة للعالمة التجارية
ومعدالت الخصم المالئمة ومعدالت النمو.
يلخص الجدول أدنا القيم العادلة واألصول التي تمت حيازتها واإللتزامات المفترضة والضرائب
المؤجلة ذات الصلة والشهرة كما في تاريخ اإلستحواذ باإلضافة إلى عملية تخصيص سعر الشراء:
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الشركات التابعة والشقيقة (تابع)
( )1اإلستحواذ على مجموعة زين (تخصيص سعر الشراء) (تابع)
القيم العادلة بناء على عملية
تخصيص سعر الشراء
ألف ر .ع
نقد وأرصدة لدى البنوك تشمل ودائع ألجل
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مخزون
أصول مالية أخرى
أصول محتفظ بها للبيع
إستثمار في شركات شقيقة ومشروع مشترك
مستحقات من شركات شقيقة
ممتلكات وآالت ومعدات
أصول غير ملموسة
أصول أخرى
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
إقتراضات
إلتزامات غير متداولة أخرى
إلتزام الضريبة المؤجلة

337.494
647.230
32.032
22.958
9.746
739.613
524.351
948.286
989.907
19.262
()713.803
()1.154.249
()34.935
()54.043

صافي األصول القابلة للتحديد التي تمت حيازتها

2.313.849

حقوق األقلية
الشهرة

()2.093.526
629.477

القيمة العادلة لإلستثمار

849.800

يعود سبب الشهرة الناتجة من اإلستحواذ إلى المركز المالي القوي لمجموعة زين وربحيتها وأوجه
التآزر المتوقع أن تنشأ للشركة األم .تم تخصيص الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ إلى مجموعة زين و
العالمية التابعة لمجموعة زين كوحدة توليد نقد.
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الشركات التابعة والشقيقة (تابع)
( )1اإلستحواذ على مجموعة زين (تخصيص سعر الشراء) (تابع)
التأثير المحاسبي لتخصيص سعر الشراء مدرج كما في تاريخ اإلستحواذ وهو  12نوفمبر  ، 2017هو
تعديل نتائج أرقام المقارنة .تأثير التعديل على بيان الدخل الموحد وبيان المركز المالي الموحد للسنة
السابقة موضح في الجدول أدنا :
بيان الدخل
اإلستهالك واإلطفاء
الحصة في نتائج شركة سقيقة ومشروع مشترك

وفقا ً لإلفصاح
ألف ر .ع

المعدلة
ألف ر .ع

151.729
4.581

158.266
4.091

الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
الضريبة
ربح السنة من العمليات المستمرة
الخسارة من العمليات المتوقفة
الربح من إلغاء توحيد شركة تابعة
ربح السنة

116.111
()8.985
107.126
()3.023
2.676
106.779

109.084
()8.985
100.099
()3.023
2.676
99.752

مالكي حقوق ملكية الشركة األم
حقوق األقلية
ربح السنة
ربح السنة من العمليات المستمرة

79.717
27.062
106.779
107.126

78.280
21.472
99.472
100.099

الحصة في اإليرادات الشاملة للشركات الشقيقة
فروقات سعر الصرف الناتجة من تحويل عمليات أجنبية
صافي الخسارة المحولة إلى بيان الدخل عند إعادة تصنيف اإلستثمار في شركة شقيقة
إلى شركة تابعة
تغير القيمة العادلة في إستثمار متاح للبيع
الربح(/الخسارة) المحققة المحولة إلى بيان الدخل من بيع إستثمارات متاحة للبيع
خسائر إنخفاض القيمة على إستثمارات متاحة للبيع
تحوطات التدفقات النقدية
صافي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة من العمليات المستمرة

517
()73.294

517
()96,099

()517
()742
70
()435
65
()74.336

()517
()742
70
()435
65
()96.107

()310

()310

()310
32.480
()347

()310
3.683
()347

32.133

3.335

53.849
()21.716
32.133

57.592
()54.257
3.335

المنسوبة إلى:

اإليرادات الشاملة األخرى

مصاريف شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة
خسارة إكتوارية من قياس منافع نهاية الخدمة لشركة شقيقة
صافي الخسارة الشاملة األخرى ال يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات
الحقة
مجموع اإليرادات الشاملة للسنة من العمليات المستمرة
خسارة السنة من العمليات المتوقفة
مجموع اإليرادات الشاملة للسنة
المنسوبة إلى:
مالكي حقوق ملكية الشركة األم
حقوق األقلية
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الشركات التابعة والشقيقة (تابع)
( )1اإلستحواذ على مجموعة زين (تخصيص سعر الشراء) (تابع)
بيان المركز المالي

وفقا ً لإلفصاح
ألف ر .ع

أصول غير متداولة
أصول غير ملموسة والشهرة
إستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة

1.005.135
245.329

1.582.127
736.382

إلتزامات غير متداولة
إلتزامات أخرى

58.899

112.942

حقوق المساهمين
رأس المال
اإلحتياطي القانوني
اإلحتياطي اإلختياري
مساهمة رأسمالية
إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
إحتياطي القيمة العادلة
إحتياطي التحوط
إحتياطيات أخرى
األرباح المحتجزة
المنسوبة إلى مالكي حقوق ملكية الشركة األم

75.000
25.000
49.875
44.181
()25.475
()207
()81
()68
399.616
567.841

75.000
25.000
49.875
44.181
()20.296
()207
()81
()68
398.180
571.584

حقوق األقلية المتعلقة بالعمليات المستمرة

1.029.986

2.040.244

مجموع حقوق الملكية

1.597.827

2.611.828

المعدلة
ألف ر .ع

حقوق األقلية
أدرجت المجموعة حقوق األقلية في مجموعة زين بقيمتها العادلة .المعلومات المالية الملخصة لمجموعة
زين مبينة في إيضاح .27
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الشركات التابعة والشقيقة (تابع)
( )2المساهمة المباشرة المحتفظة من مجموعة زين
تتمثل الشركات التابعة والشركات الشقيقة الرئيسية لمجموعة زين فيما يلي:
الشركات التابعة
شركة زين الدولية بي في ""ZIBV
شركة بيال لالستثمار – ""Pella
شركة زين البحرين ش.م.ب"MTCB" .
شركة االتصاالت المتنقلة – لبنان ش.م.م"MTCL" .
الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة "زين السودان"
الشركة الكويتية السودانية القابضة
الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة "زين جنوب السودان"
شركة الخاتم لالتصاالت – (الخاتم)
شركة أثير لالتصاالت العراق المحدودة – ""Atheer
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ""SMTC
شركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت
شركة نطاق األفق لإلتصاالت المتنقلة ""HSMTC
مجموعة نكستجن لالستشارات ،المنطقة الحرة ذ.م.م

نسبة الملكية
بلد التأسيس
2018
2017
%100
هولندا
%100
%96.516 %96.516
األردن
%54.78 %55.40
البحرين
%100
لبنان
%100
%100
السودان
%100
%100
%100
السودان
جنوب السودان %100
%100
%76
%76
العراق
جزر الكايمان %76
%76
السعودية
- %37.045
%99.1
%99.1
األردن
%51
العراق
%84.66 %84.66
اإلمارات

الشركات الشقيقة  /مشروع مشترك
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ""SMTC
زين األجيال (شاااااركة وانا هي شاااااركة شاااااقيقة في هذا المشاااااروع
المغرب
المشترك)

السعودية

%50

%37.045
%50

تمتلك شركة بيال  %100من الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة – ""JMTS
إن الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة وشركة زين البحرين وزين السودان وزين جنوب السودان
وشركة أثير يقومون بتشغيل شبكة الهواتف المتنقلة في األردن والبحرين والسودان وجنوب السودان
والعراق على التوالي .كما تقوم شركة االتصاالت المتنقلة اللبنانية بإدارة شبكة االتصاالت المتنقلة
المملوكة من الحكومة اللبنانية في لبنان .وتقدم شركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية واالتصاالت خدمات
تقنية واي ماكس في األردن.
 )3اإلستحواذ على شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
في يوليو  ،2018خلصت المجموعة إلى أنها قادرة على السيطرة على شركة االتصاالت المتنقلة
السعودية وذلك من خالل تمثيلها لنسبة األغلبية في مجلس اإلدارة ،وعليه فقد اعتبرتها المجموعة كشركة
تابعة اعتبارا ً من ذلك التاريخ .من أجل تقييم ما إذا كانت المجموعة تملك سيطرة  ،أجرت اإلدارة
إجتهادات محاسبية تضع في اإلعتبار عدة عوامل مثل كونها أكبر مساهم منفرد في شركة اإلتصاالت
المتنقلة السعودية وتمثيلها باألغلبية في مجلس اإلدارة وأنماط التصويت للمساهمين المسيطرين اآلخرين
وغير ذلك.
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الشركات التابعة والشقيقة (تابع)
 )3اإلستحواذ على شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية (تابع)
يلخص الجدول التالي القيم العادلة لألصول التي تمت حيازتها واإللتزامات المفترضة والضرائب
المؤجلة ذات الصلة والشهرة كما في تاريخ اإلستحواذ باإلضافة إلى معاملة تخصيص سعر الشراء:
ألف ر .ع
المحول نقدا
المقابل
ّ
القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ على حقوق ملكية سابقة
حصة حقوق األقلية

249
633.922
225.039
859.210

ناقصاً:
النقد وما يمثل النقد
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
المخزون
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
أصول أخرى
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
إقتراضات طويلة األجل
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
إلتزامات غير متداولة أخرى

129.005
232.462
8.687
627.462
1.644.118
54.883
()460.040
()1.103.099
()623.402
()69.361

الشهرة الناشئة من إندماج األعمال

440.715
418.495

تعزى الشهرة المشار إليها أعال إلى ربحية األعمال التي تم اإلستحواذ عليها .من تاريخ اإلستحواذ ،
ساهمت شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية في إيرادات بقيمة  196.6مليون لاير عماني وربح للفترة
بمبلغ  1مليون لاير عماني إلى صافي نتائج المجموعة .إذا تمت عملية اإلستحواذ في  1يناير ، 2018
لكانت إيرادات المجموعة للفترة أعلى بمبلغ  35مليون لاير عماني والربح أقل بمبلغ  7.2مليون لاير
عماني.
وقد تم تقدير القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ ألسهم حق التصويت التي كانت تمتلكها المجموعة سابقا ً
في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية  ،بمبلغ  633.92مليون لاير عماني .بما أن عملية إندماج
األعمال قد تحققت على مراحل  ،فقد تم إعادة تصنيف حصة المجموعة من احتياطيات الشركات الشقيقة
وخسائر تحويل العمالت األجنبية ذات الصلة بمبلغ  15.7مليون لاير عماني من اإليرادات الشاملة
األخرى وتم إدرجها كخسارة بيان الدخل.
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الشركات التابعة والشقيقة (تابع)
 )3اإلستحواذ على شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية (تابع)
خالل الربع األخير من سنة  ، 2018أبرمت شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية إتفاقية مع وزارة
المالية ووزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات ولجنة اإلتصاالت وتقنية المعلومات لتعديل األتاوة السنوية
للخدمة التجارية وتسوية المبالغ المتنازع عليها للفترة من  2009إلى  ، 2017والتي تتضمن ما يلي:
• توحيد رسوم األتاوة السنوية وخفضها إلى  ٪10من  ٪15من صافي اإليرادات إعتبارا من  1يناير
.2018
• تسوية المبالغ المتنازع عليها مع هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بدفع رسوم اإلمتياز
السنوية للفترة من  2009إلى  ، 2017ومواصلة اإلستثمار في توسيع البنية التحتية لإلتصاالت
باإلضافة إلى شروط أخرى على مدى السنوات الثالث المقبلة.
• إستنادا ً إلى ما ورد أعال  ،عكست شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية قيد تكلفة المبيعات بمبلغ 536
مليون لاير سعودي ( 54مليون لاير عماني) في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
 )4زين جنوب السودان
خالل السنة ،أبرمت المجموعة إتفاقية مع حكومة جمهورية جنوب السودان وذلك لتنظيم رخصة مزاولة
خدمات اإل تصاالت الخاص بشركة زين جنوب السودان .كانت المجموعة تقدم في وقت سابق خدمات
اإلتصاالت المتنقلة في جنوب السودان في إنتظار اإلصدار الرسمي لرخصة خدمات اإلتصاالت.
 )5الدعم المالي لشركات المجموعة
لقد تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغير من أشكال الدعم المالي لبعض شركات المجموعة
التي تتضمن شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية  ،وزين األردن  ،والخاتم  ،وزين جنوب السودان
بسبب وجود عجز في رأس المال العامل لتلك الشركات .بناءا ً عل خطط العمل  ،ال تتوقع المجموعة
أن يكون لهذ الظروف تأثير سلبي جوهري على عمليات شركات المجموعة.
 )6كما في  31ديسمبر  ،2018بلغت القيمة العادلة إلستثمارات المجموعة في زين  ،وهي سعر
سهمها المعلن في سوق الكويت لألوراق المالية  5252.65 ،مليون لاير عماني.
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نقد وأرصدة لدى البنوك
يتضمن النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بنود النقد والنقد المعادل التالية:
الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
نقد بالصندوق ولدى البنوك
ودائع قصيرة األجل لدى البنوك
شهادات إيداع حكومية
خسائر إئتمانية متوقعة

110.425
3.000
-

70.184
3.000
-

290,333
217,851
126

228.854
151.840
302

113.425

73.184

508,310

380.996

()74
113.351

73.184

()4.887
503.423

380.996

()3.000
-

()9.355
()3.000
()126

()9.463
()40.852
()302

70.184

490.942

330.379

نقد محتجز لدى البنوك
()3.000
ودائع ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر
شهادات إيداع حكومية باستحقاقات تتجاوز ثالثة أشهر -
110.351

-6

2018
ألف ر.ع

الموحدة
2017
ألف ر.ع

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
ذمم مدينة:
عمالء
موزعون
مشغلون آخرون (الربط البيني)
شركاء تجوال
خسائر إئتمانية متوقعة
أرصدة مدينة أخرى:
إيرادات مستحقة
موظفون
مدفوعات مقدما ً والسلف والودائع األخرى
أخرى (انظر اإليضاح أدنا )
خسائر إئتمانية متوقعة

105.508
10.262
30.445
3.616
()65.182

112.471
3.310
29.917
2.591
()48.684

2018
ألف ر.ع

الموحدة
2017
ألف ر.ع

332.016
399.207
14.282
38.296
64,193
89.963
19.121
21.373
()124.281( )235.739

84,649

99,605

313,100

305,331

37
2.605
17.690
2.775
()773

140
2,076
17.825
()773

6,654
4,514
309.907
194.896
()4.403

4,160
4,549
202.453
179.178
()2.051

22.334

19.268

511.568

388.289

106.983

118.873

824.668

693.620
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ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى (تابع)
في عام  ،2011قامت مجموعة زين بسداد مبلغ  179مليون لاير عماني (  473مليون دوالر أمريكي)
مقابل تسوية كفاالت كانت الشركة قد قدمتها للبنوك التي أقرضت أحد المساهمين المؤسسين لشركة
اإلتصاالت المتنقلة السعودية .واصلت المجموعة متابعة إجراءات التقاضي إلسترداد هذا المبلغ  ،وفي
نوفمبر  2016أيدت المحكمة حق المجموعة في إسترداد مبلغ  473مليون دوالر أمريكي الذي تم دفعه
باإلضافة إلى الفوائد والمصاريف .إن هذا المبلغ هو بضمان إتفاقية يتعهد فيها المساهم المؤسس بالتنازل
عن أسهمه في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية لصالح المجموعة  ،والمرهونة حاليا ً لدى مقرضي
المرابحة في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية ،وكذلك التنازل عن قرض المساهم المؤسس المستحق
له في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية .بدأت الشركة في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ
قرار هيئة التحكيم.
مقومة بالعمالت التالية:
القيمة الدفترية لبند ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى للمجموعة ّ

لاير العماني
دينار كويتي
دوالر أمريكي
دينار بحريني
جنيه سوداني
دينار أردني
دينار عراقي
لاير سعودي
أخرى

الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
91.451
83.355
27.422
23.638
106.983

-7

118.873

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
94.442 86.079
154.517 89.445
308.494 388.592
24.018 15.476
8.319
5.466
23.149 26.765
77.472 58.532
- 150.637
3.209
3.676
693.620 824.668

المخزون

أجهزة هواتف ومكمالتها وقطع غيار
مخصص تقادم المخزون

الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

()4.908

13.590
()4.344

()10.575

60.927
()8.527

11.756

9.246

68.506

52.400

16.664

79.081
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إستثمار في أوراق مالية
الموحدة
متداولة
2017
ألف ر.ع

غير متداولة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 29.759
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
إستثمارات متاحة للبيع مدرجة بالتكلفة
إستثمارات متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة
1.000
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

18.043
101
6.000

32.947
8.692
2.000

31.850
8.644
14.376
3.000

30.759

24.144

43.639

57.870

2018
ألف ر.ع

الشركة األم
متداولة
2017
ألف ر.ع

غير متداولة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 10.598
إستثمارات متاحة للبيع مدرجة بالتكلفة
إستثمارات متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة
1.000
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

17.067
101
6.000

31.445
2.000

31.850
2.566
239
3.000

11.598

23.168

33.445

37.655

2018
ألف ر.ع

يشمل اإلستثمار ما يلي:

مبادلة أصل
صندوق إستثمار
أسهم مدرجة
أسهم غير مدرجة

الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

799
17.493
10.598
16.153

16.070
28.441
16.312

2.301
34.989
14.593
22.515

26.009
33.614
22.391

45.043

60.823

74.398

82.104
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إستثمار في أوراق مالية (تابع)
يتم اإلستثمار في أوراق مالية بالعمالت التالية:

لاير العماني
دينار كويتي
دوالر أمريكي
عمالت أخرى

-9

الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

23.776
15.802

30.659
26.458

23.776
7.737
34.068

5.465

3.706

8.817

45.043

60.823

74.398

الموحدة
2017
ألف ر.ع
30.659
8.021
36.443
6.891
82.014

اإلستثمار في شركات تابعة
الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
اإلستثمار في أوزتل القابضة المحدودة SPC
اإلستثمار في شركة عمان للبيانات الرقمية
اإلستثمار في عمانتل فرنسا SAS
اإلستثمار في اإلصدار األول ش.م.ع.م
اإلستثمار في إنترنت األشياء ش .م .م

129.086
4.900
26
500
864

851.728
1.650
26
500
864

135.376

854.768

 - 10أصول أخرى  -الموحدة
تشمل "األصول األخرى" مبلغ  40مليون دوالر أمريكي؛ أي ما يعادل  15.2مليون لاير عماني
( 40 -2017مليون دوالر أمريكي; أي ما يعادل  15.5مليون لاير عماني) مستحق من أحد المساهمين
المؤسسين لشركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية وهو بضمان إتفاقية تقضي بتحويل ملكية أسهمه لصالح
المجموعة .وفي عام  ،2013حصلت المجموعة على حكم قضائي لصالحها بإسترداد هذا المبلغ ،وتقوم
المجموعة حاليا ً بإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ هذا الحكم في المملكة العربية السعودية.
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 - 11إستثمار في شركات شقيقة
أ) فيما يلي نصيب الشركة في األرباح الالحقة على االستحواذ والقيم الدفترية لإلستثمارات في
الشركات الشقيقة:
الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

3.937
الرصيد اإلفتتاحي
إضافة خالل السنة )الرجوع إلى اإليضاح (ب) أدنا ( -
اإلستحواذ على شركة تابعة (أنظر إيضاح (ج) أدنا ) -
3.851
إضافات أخرى
تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 15
حصة من نتائج الشركات الشقيقة
حصة من اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الشقيقة -
خسائر تحويالت عمالت أجنبية
إعادة تصنيف حقوق الملكية عند اإلستحواذ على
الشركة التابعة (أنظر إيضاح )4
اإليضاح )4
الرجوع إلى
(
أرباح مستلمة
توزيعات
الرصيد الختامي

7.788

2018
ألف ر.ع

الموحدة
2017
ألف ر.ع
(معدلة –
إيضاح ))1( 4

3.896
41
-

648.803
3.851
4.876
()4.945
()522
()4.470

9.776
327.945
650.659
41
4.153
397
()12.425

-

()633.924
-

()330.810
()932

3.937

13.669

648.804

ب) في  24أغسطس  ،2017استحوذت أوزتل القابضة المحدودة  SPCالمملوكة بالكامل من قبل الشركة
األم على  425.7مليون سهم خزينة تمثل  ٪9.84من رأسمال شركة اإلتصاالت المتنقلة ("زين")
بسعر  0.060دينار كويتي للسهم .بلغ إجمالي المبلغ المقدر لإلستحواذ  326.6مليون لاير عماني.
تم إعادة تصنيف اإلستثمار إلى إستثمار في شركة تابعة بعد اإلستحواذ على حصة إضافية بنسبة
 ٪12.06في مجموعة زين (راجع إيضاح .))1( 4
ج) إستنتجت المجموعة بأنها تسيطر على شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية إعتبارا ً من يوليو 2018
وقامت بالتالي بتوحيد شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية من ذلك التاريخ (أنظر إيضاح .))3( 4
تمثل ارقام الفترة السابقة حصة المجموعة من اإلسثمارات في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية ،
والتي تم إحتسابها بإستخدام طريقة حقوق الملكية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 -11إستثمار في شركات شقيقة (تابع)
كان ملخص المعلومات المالية حول شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية كما في  31ديسمبر 2017
كما يلي:
2018
ألف ر.ع
-

أصول متداولة
أصول غير متداولة
إلتزامات متداولة
إلتزامات غير متداولة
صافي األصول لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية
إيرادات
ربح السنة
مصاريف شاملة أخرى
مجموع الدخل الشامل

2017
ألف ر.ع
379.079
2.238.615
1.159.301
1.098.785
359.609
755.669
1.193
()721
472
%37.045

حصة ملكية المجموعة في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية

كانت حصة المجموعة في الخسارة في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية حتى تاريخ التوحيد 5.74
مليون لاير عماني.
د) يوجد لدى المجموعة حصص في شركات شقيقة أخرى .ملخص المعلومات المالية لهذ الشركات
الشقيقة هي كما يلي:
أصول
ألف ر.ع

التزامات
ألف ر.ع

إيرادات
ألف ر.ع

أرباح
ألف ر.ع

نسبة الحيازة
%

فى  31ديسمبر 2018
الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع
خط المعلومات ش.م.م

37.333
3.550

18.403
1.742

28.120
9.245

1.964
()9

40.96
45

الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع
خط المعلومات ش.م.م

38,416
4.581

21.584
2.715

23.660
10.593

83
208

40.96
45

فى  31ديسمبر 2017

 - 12حصة في مشروع مشترك
يمثل هذا البند حصة المجموعة البالغة  86.2مليون لاير عماني ( 87.6 – 2017مليون لاير عماني)
في المشروع المشترك ،شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة بنسبة  %31من أسهم وحقوق التصويت
في شركة وانا (شركة مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع اإلتصاالت في تلك الدولة) .تم إدراج
حصة المجموعة في ربح المشروع المشترك للسنة البالغة قيمتها  1.2مليون لاير عماني (– 2017
 62ألف لاير عماني) في بيان الدخل الموحد .تقوم إدارة المجموعة بتحديد القيمة الدفترية ونتائج األعمال
للمشروع المشترك للسنة بإستخدام طريقة حقوق الملكية إستنادا ً إلى معلومات اإلدارة المقدمة من قبل
شركة وانا.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 13مستحق من شركة شقيقة
قروض
أخرى

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

-

335.491
185.954

-

521.445

هذ المبالغ مستحقة من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ،وهي مساندة لقروضها المقدمة من البنوك.
تتضمن القروض قرضا ً بالدوالر األمريكي بمبلغ  764.261مليون دوالر أمريكي ( 294.4مليون لاير
عماني) ومبلغ  36.839مليون دينار كويتي ( 46.2مليون لاير عماني) وتحمل تلك القروض معدل
فائدة فعلي بواقع  %6.75و  %4.25سنويا ً فوق سعر الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية
(سيبور) لفترة ستة وثالثة أشهر على التوالي .وتتضمن المبالغ األخرى أتعاب إدارة والفائدة المستحقة
على القروض .خالل السنة  ،أصبحت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية شركة تابعة للمجموعة
وبالتالي فقد تم إستبعاد المبالغ المستحقة عند التوحيد.
 - 14الممتلكات واآلالت والمعدات
الموحدة
أراضي ومباني
وتحسينات على
مباني مستأجرة
ألف ر.ع

شبكات خلوية
ومعدات أخرى
ألف ر.ع

مشاريع
قيد التنفيذ
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

التكلفة
 1يناير 2018
اإلستحواذ على شركة تابعة
إضافات
تحويالت
تحويالت إلى أصول أخرى
إستبعادات
إنخفاض القيمة (إيضاح )33
تعديالت صرف عمالت أجنبية

178.229
38.336
23.169
11.850
()43
()3.792
()19.242

3.134.358
1.295.827
81.071
184.255
()68.016
()9.223
()135.571

187.563
33.440
244.395
()196.105
()4.533
()984
()1.031
()36.486

3.500.150
1.367.603
348.635
()4.533
()69.043
()14.046
()191.299

 31ديسمبر 2018

228.507

4.482.701

226.259

4.937.467

اإلستهالك
 1يناير 2018
اإلستحواذ على شركة تابعة
المحمل للسنة
إنخفاض القيمة (إيضاح )33
إستبعادات
تعديالت صرف عمالت أجنبية

83.414
31.156
6.641
()460
()43
()2.079

1.948.505
703.448
277.623
()1.563
()57.350
()71.811

-

2.031.919
734.604
284.264
()2.023
()57.393
()73.890

 31ديسمبر 2018

118.629

2.798.852

-

2.917.481

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

109.878

1.683.849

226.259

2.019.986
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 14الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)
الموحدة (تابع)
أراضي ومباني
وتحسينات على شبكات خلوية
مباني مستأجرة ومعدات أخرى
ألف ر.ع
ألف ر.ع

مشاريع
قيد التنفيذ
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

التكلفة
 1يناير 2017
اإلستحواذ على شركة تابعة (إيضاح ))1( 4
إضافات
تحويالت
تحويالت إلى أصول أخرى
إستبعادات
إنخفاض القيمة (إيضاح )33
تعديالت صرف عمالت أجنبية

77.532
93.236
7.068
4.499
()4.106

1.110.125
1.937.835
15.361
167.849
()29.303
()20.069
()47.440

72.209
119.605
182.717
()172.348
()2.701
()2.171
()2.083
()7.665

1.259.866
2.150.676
205.146
()2.701
()31.474
()22.152
()59.211

 31ديسمبر 2017

178.229

3.134.358

187.563

3.500.150

اإلستهالك
 1يناير 2017
اإلستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )4
المحمل للسنة
إنخفاض القيمة (إيضاح )33
إستبعادات
تعديالت صرف عمالت أجنبية

47.576
32,247
4.134
()543

695.611
1.170.143
124.905
()1.496
()13.347
()27.311

-

743.187
1.202.390
129.039
()1.496
()13.347
()27,854

 31ديسمبر 2017

83.414

1.948.505

-

2.031.919

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2017

94.815

1.185.853

187.563

1.468.231
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 14الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)
الشركة األم – الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات:
أراضي ومباني
وتحسينات على
مباني مستأجرة
ألف ر.ع

شبكات خلوية
ومعدات أخرى
ألف ر.ع

مشاريع
قيد التنفيذ
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

التكلفة
 1يناير 2018
إضافات
تحويالت
تحويالت إلى أصول أخرى
إستبعادات

81.177
25
4.611
()1

1.230.327
890
102.305
()47.051

53.134
113.648
()106.916
()4.512
-

1.364.638
114.563
()4.512
()47.052

 31ديسمبر 2018

85.812

1.286.471

55.354

1.427.637

اإلستهالك
 1يناير 2018
المحمل للسنة

51.452
3.984

784.399
93.375

-

835.851
97.359

إستبعادات

()1

()38.583

-

()38.584

 31ديسمبر 2018

55.435

839.191

-

894.626

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

30.377

447.280

55.354

533.011

أراضي ومباني
وتحسينات على
مباني مستأجرة
ألف ر.ع

شبكات خلوية
ومعدات أخرى
ألف ر.ع

مشاريع
قيد التنفيذ
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

التكلفة
 1يناير 2017
إضافات
تحويالت
تحويالت إلى أصول أخرى
استبعادات

77.532
2
3.643
-

1.101.804
1.200
152.539
()25.216

69.660
142.152
()156.182
()2.496
-

1.248.996
143.354
()2.496
()25.216

 31ديسمبر 2017

81.177

1.230.327

53.134

1.364.638

اإلستهالك
 1يناير 2017
المحمل للسنة

47.576
3.876

693.466
102.473

-

741.042
106.349

استبعادات

-

()11.540

-

()11.540

 31ديسمبر 2017

51.452

784.399

-

835.851

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2017

29.725

445.928

53.134

528.787
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 15األصول غير الملموسة والشهرة
الموحدة
الشهرة
ألف ر.ع
(معدلة)

رسوم
تراخيص
ألف ر.ع

أخرى
ألف ر.ع
(معدلة)

المجموع
ألف ر.ع
(معدلة)

التكلفة
في  1يناير 2017
اإلستحواذ على شركة تابعة (إيضاح ))1(4
إضافات خالل السنة
شطب
تعديالت صرف عمالت أجنبية

629.477
()15.086

62.538
842.680
()44.173

25.968
793.043
6.112
()23.940
8.271

88.506
2.265.200
6.112
()23.940
()50.988

في  1يناير 2018
اإلستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )4
إضافات خالل السنة
تعديالت صرف عمالت أجنبية

614.391
434.998
()9.352

809.454
861.045
266.251 2.342.648
60.445
285
()24.777
()24.496

2.284.890
3.043.897
60.730
()58.625

في  31ديسمبر 2018

1.111.373 3.179.482 1.040.037

5.330.892

اإلطفاء
في  1يناير 2017
اإلستحواذ على شركة تابعة (إيضاح ))1( 4
المحمل للسنة
شطب
تعديالت صرف عمالت أجنبية

-

43.521
479.303
15.822
()32.410

19.891
166.513
13.405
()23.940
20.658

63.412
645.816
29.227
()23.940
()11.752

في  1يناير 2018
اإلستحواذ على شركة تابعة
المحمل للسنة
تعديالت صرف عمالت أجنبية

-

506.236
862.120
91.565
()12.248

196.527
45.803
66.903
()5.678

702.763
907.923
158.468
()17.926

في  31ديسمبر 2018

-

303.555 1.447.673

1.751.228

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

807.818 1.731.809 1.040.037

3.579.664

612.927

1.582.127

في  31ديسمبر 2017

614.391

354.809
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 15األصول غير الملموسة والشهرة  -الموحدة (تابع)
إختبار إنخفاض قيمة الشهرة
تم توزيع الشهرة على كل دولة من دول العمليات والتي تعتبر كوحدة توليد للنقد والمتوقع أن تحصل
على منافع من عمليات إندماج األعمال .كما أنها تعد أقل مستوى يتم عند مراقبة الشهرة لغرض تحديد
إنخفاض القيمة .إن الشهرة ووحدات توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها هي كما يلي:

زين الكويت
شركة بيال لالستثمار ،األردن
شركة أثير لالتصاالت العراق المحدودة – جزر الكايمان
شركة نطاق األفق لإلتصاالت المتنقلة
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
أخرى

2018
ألف ر.ع
195.284
211.574
199.480
15.895
417.540
264
1.040.037

2017
ألف ر.ع
198.368
214.261
201.762
614.391
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 15األصول غير الملموسة والشهرة  -الموحدة (تابع)
إختبار إنخفاض القيمة
تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة أو األصول غير الملموسة ذات األعمار
اإلنتاجية غير المحددة مرة واحدة سنويا ً على األقل .ويتطلب ذلك تقدير المبلغ الممكن استرداد لوحدات
توليد النقد التي توزع عليها هذ البنود .ويتم تحديد المبلغ الممكن استرداد استنادًا إلى طريقة قيمة
صا تكلفة البيع ،أيهما أعلى.
االستخدام أو القيمة العادلة ناق ً
استخدمت إدارة المجموعة األسلوب التالي لتحديد القيم التي سيتم استخدامها في تعيين االفتراضات
األساسية الحتساب القيمة عند اإلستخدام:
اإلفتراض األساسي األساس المستخدم لتحديد القيمة لإلفتراض األساسي
إن الزيادة في المنافسة متوقعة ولكن ال يوجد تغير جوهري في حصة أي
معدل النمو
وحدة توليد نقد من الحصة السوقية نتيجة التحسينات المستمرة لجودة الخدمة
والنمو المتوقع من تحديثات الترخيص والتكنولوجيا .إن معدالت النمو متفقة
مع التوقعات الواردة في التقارير المتعلقة بمجال األعمال والتقارير القُطرية.
يبلغ معدل نمو اإليرادات السنوي المركب  %2.5بالنسبة لزين الكويت ،
و %10بالنسبة ألثير و %3بالنسبة لبيال و %4.1بالنسبة لشركة
اإلتصاالت المتنقلة السعودية خالل فترة الخمسة سنوات المقدرة .تعكس
القيمة المحددة الخبرة السابقة والتغيرات في البيئة االقتصادية.

نفقات رأسمالية

معدل الخصم

إن التدفقات النقدية بعد فترة أربع إلى خمس سنوات تم الوصول إليها
بإستخدام معدل نمو يصل إلى %3.7بالنسبة لزين الكويت و %3بالنسبة
ألثير و %4بالنسبة لبيال و %2.5بالنسبة لشركة اإلتصاالت المتنقلة
السعودية .هذا المعدل ال يتخطى متوسط معدل النمو لألجل الطويل للسوق
الذي تعمل فيه وحدة توليد النقد.
تستند توقعات التدفق النقدى للنفقات الراسمالية إلى التجارب والخبرات
ويشمل ذلك النفقات الرأسمالية الجارية الالزمة لمواصلة طرح الشبكات
لتسليم الصوت المستهدف وخدمات ومنتجات البيانات واستيفاء التزامات
الترخيص .وتشمل النفقات الرأسمالية التدفقات النقدية الالزمة لشراء
الممتلكات واآلالت والمعدات وغيرها من الموجودات غير الملموسة.
بلغت معدالت الخصم  %8بالنسبة لزين الكويت و %13.8بالنسبة ألثير
و %11.2بالنسبة لبيال و %9.9بالنسبة لشركة اإلتصاالت المتنقلة
السعودية .إن معدالت الخصم المستخدمة هي معدالت ما قبل الضريبة
وتعكس مخاطر محددة تتعلق بوحدة توليد النقد.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 15األصول غير الملموسة والشهرة  -الموحدة (تابع)
إختبار إنخفاض القيمة (تابع)
قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية عن طريق تنويع المدخالت بعدة هوامش وتحديد ما إذا نتج
عن التغير في المدخالت أي تغيير في الشهرة المتعلقة بوحدات توليد النقد وانخفاضها.
في هذ العمليات الحسابية ،تم استخدام توقعات التدفقات النقدية قبل الضرائب استنادا ً إلى الموازنات
المالية التقديرية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة تتراوح ما بين أربع وخمس سنوات .وكان
المبلغ الممكن استرداد والذي تم الحصول عليه بهذ الطريقة أعلى من القيمة الدفترية لوحدات توليد
النقد.
الشركة االم  -األصول غير الملموسة
تراخيص
ألف ر.ع

أخرى
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

التكلفة
في  1يناير 2017
إضافات

62.538
-

25.142
2.572

87.680
2.572

في  31ديسمبر 2017

62.538

27.714

90.252

في  1يناير 2018
إضافات

62.538
-

27.714
5.986

90.252
5.986

في  31ديسمبر 2018

62.538

33.700

96.238

اإلطفاء
في  1يناير 2017
المحمل للسنة

43.526
5.614

19.450
3.200

62.976
8.814

في  31ديسمبر 2017

49.140

22.650

71.790

في  1يناير 2018
المحمل للسنة

49.140
5.615

22.650
3.180

71.790
8.795

في  31ديسمبر 2018

54.755

25.830

80.585

في  31ديسمبر 2018

7.783

7.870

15.653

 31ديسمبر 2017

13.398

5.064

18.462

صافي القيمة الدفترية

ينتهي ترخيص الهاتف النقال للشركة األم في فبراير  .2019إنتهت هيئة تنظيم اإلتصاالت في سلطنة
عمان من تجديد الترخيص بقيمة  75مليون لاير عماني يتم سداد بقسطين سنويين متساويين إعتبارا ً
من يناير .2019
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 - 16ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

دائنون تجاريون ومستحقات
المستحق لمشغلي خدمات التجوال
مستحق للمشغلين اآلخرين
مستحق إلى سلطة تنظيمية
ضرائب مستحقة
توزيعات مستحقة
مخصصات
أرصدة دائنة أخرى

الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
128.276
128.319
2.519
2.688
8.318
4.410
25.566
44.270
2.754
20.438
12.578
5.042

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
583.220
977.910
28.674
17.322
21.817
22.470
30.612
225.420
51.505
86.423
16.365
20.169
3.445
3.405
32.729
40.268

180.011

768.367

205.167

1.393.387
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اإلقتراضات
الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

الموحدة
2017
ألف ر.ع

الشركة األم ()2
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل

132.221

554.010
313.037

132.221

554.010
313.037

اوزتل القابضة المحدودة
قرض طويل األجل ()3

-

-

139.284

-

شركة عمان للبيانات الرقمية
قروض طويل األجل
سحب على المكشوف
التزامات إيجار تمويلي

-

-

7.165
33

7.199
427
276

شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت ()4
قروض قصيرة األجل
قرض طويل األجل

-

-

136.966
753.311

138.639
780.037

زين األردن
قرض طويل األجل

-

-

5.278

-

شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية ()5
قروض طويلة األجل

-

-

701.465

-

زين – البحرين ()6
قروض طويلة األجل

-

-

-

1.883

أثير – العراق ()7
قروض طويلة األجل

-

-

188.991

170.847

-

27

-

مستحق لبنوك

132.221

867.047

1.966.355 2.064.741

اوزتل القابضة المحدودة  -سندات

-

-

572.935

132,221

867.047

1.966.355 2.637.676

أخرى

-
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اإلقتراضات (تابع)
فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة:
الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
متداولة
غير متداولة

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

21.561
110.660

601.393
265.654

854.934
555.941
1.111.421 2.081.735

132.221

867.047

1.966.355 2.637.676

مقومة بالعمالت التالية:
إن القيم الدفترية لقروض المجموعة ّ

دوالر أمريكي
لاير سعودي
دينار كويتي
لاير عماني
عمالت أخرى

الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
867.047
132.221
-

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
1.916.294 2.263.015
337,462
40.276
24.694
7.904
12.505
1.881
-

867.047

1.966.355 2.637.676

132.221

يتراوح معدل الفائدة الفعلي كما في  31ديسمبر  2018من  %2.42إلى %2.01 - 2017( %6.99
إلى  )%12.00سنوياً.
( )1اإللتزام مع تعهدات الديون
إن الشركة األم ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن:
 نسبة صافي القروض إلى نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء على المستوى
الموحد باستثناء مجموعة زين.
 نسبة تغطية الفوائد.
إن مجموعة زين ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسب المالية األساسية والتي تتضمن:
 نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك
واإلطفاء.
 نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة
المجمعة المعدلة.
 نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي األصول.
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اإلقتراضات (تابع)
( )2الشركة األم
تتكون القروض طويلة األجل من:
 حصلت الشركة األم في سنة  2017على تسهيالت قرض تجسيري وقرض ألجل بمقدار 1.450
مليون دوالر أمريكي و 800مليون دوالر أمريكي على التوالي من إئتالف بنكي بغرض تمويل
شراء أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة (مجموعة زين) .خالل السنة  ،حولت الشركة األم مبلغ
 435.225مليون دوالر أمريكي يمثل الحصة األجنبية للقرض ألجل إلى شركتها التابعة المملوكة
بالكامل اوزتل القابضة المحدودة .تحتفظ الشركة األم بالمبلغ المتبقي وقدر  364.775مليون
دوالر أمريكي  .يسدد القرض ألجل على خمسة أقساط سنوية متساوية بمبلغ يمثل  %15من أصل
المبلغ ويسدد المبلغ المتبقي الذي يمثل  %25في نهاية فترة القرض ألجل .القرض مضمون
برهن على الحصص التي تمت حيازتها في مجموعة زين.
 تتكون القروض ألجل من رصيد غير مسدد قدر  12.3مليون لاير عماني من البنك الوطني
العماني ويتم سداد علی  16قسط ربع سنوي ابتداء من  24أكتوبر  .2017إن القرض غير
مضمون.
 القرض اإلئتماني برصيد مستحق قدر  15مليون دوالر أمريكي ( 5.8مليون لاير عماني) من
إتحاد بنوك لتمويل شراء معدات رأسمالية .يحمل التسهيل فائدة قدرها  %3.64ويسدد باقساط
نصف سنوية إعتبارا ً من نوفمبر  .2018القرض غير مضمون.
( )3اوزتل القابضة المحدوة
سندات
في  24ابريل  ، 2018أكملت اوزتل إدراج  1.5مليار دوالر أمريكي ( 577.8مليون لاير
عماني) تم إستخدامها لسداد القرض التجسيري .السندات المصدرة منفذة بالدوالر األمريكي  ،وهي
مدرجة في بورصة ايرلندا وتتكون من الشرائح التالية:
أ) شريحة  5.5سنوات بمبلغ  600مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  %5.63سنوياً .السندات
مستحقة السداد في سنة  .2023معدل الفائدة الفعلي للسند هو  %6.05سنوياً .القيمة العادلة للسند
هي  569.3مليون دوالر أمريكي.
ب) شريحة  10سنوات بمبلغ  900مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  %6.63سنوياً .السندات
مستحقة السداد في سنة  .2028معدل الفائدة الفعلي للسند هو  %7.09سنوياً .القيمة العادلة للسند
هي  820مليون دوالر أمريكي.
ج) السندات مضمونة برهن على األسهم التي تم اإلستحواذ عليها في مجموعة زين وهي مضمونة
بواسطة الشركة األم.
 )4شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت
تحمل هذ التسهيالت معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن
(ليبور) لمدة ثالثة أو  6أشهر أو فوق معدل خصم البنك المركزي.
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اإلقتراضات (تابع)
( )5شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 مبلغ وقدر  4.746مليون لاير سعودي ( 474.5مليون لاير عماني) كتسهيل مرابحة مشترك تم
الحصول عليه من ائتالف بنكي .في يونيو  2018قامت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية بإعادة
تمويل وتمديد تسهيل المرابحة المشترك القائم ،الذي كان من المقرر أن يستحق سداد في عام
 ،2018ليصبح بمبلغ وقدر  5.900مليون لاير سعودي ( 589.99مليون لاير عماني) ومستحق
السداد في يوينو  ،2023والذي يتضمن تسهيل رأسمال عامل بمبلغ وقدر  647.3مليون لاير
سعودي ( 64.7مليون لاير عماني) لمدة سنتين .خالل الربعين الثالث والرابع من السنة ،قامت
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية بسداد دفعات اختيارية مبكرة بمبلغ  1.125مليون لاير سعودي
( 112.5مليون لاير عماني) .إن تسهيل المرابحة مضمون بشكل جزئي بكفالة من الشركة ورهن
حصص الشركة وبعض حصص المساهمين المؤسسين في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
والتنازل عن بعض العقود واألرصدة المدينة األخرى.
بموجب اتفاقية تمويل المرابحة ،يجوز لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية أن تعلن عن توزيعات
أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو عينية للمساهمين شريطة التزام شركة االتصاالت المتنقلة
السعودية بكافة التزاماتها بموجب هذ االتفاقية.
 مبلغ وقدر  2.269مليون لاير سعودي ( 226.9مليون لاير عماني) كقرض طويل األجل يستحق
السداد في أغسطس  ،2019تم الحصول عليه من بنك تجاري .إن هذا التسهيل مكفول بضمان من
قبل شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت.
 )6زين  -البحرين
يمثل هذا البند الرصيد القائم المتعلق بالتسهيالت طويلة األجل المقومة بالدينار البحريني ،والتي تم
منحها في  ،2013بهامش ربح ثابت فوق سعر الفائدة على القروض ليوم واحد بين البنوك في
مملكة البحرين (بيبور) .هذ التسهيالت هي عبارة عن تسهيالت مطفأة تستحق خالل مدة أربع
سنوات.
 )7أثير
تعهدت شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت بضمان هذ التسهيالت والتي تحمل معدل فائدة متغير
بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور لثالثة أشهر.
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الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
مستحق السداد لوزارة المالية – المملكة العربية
السعودية (أنظر اإليضاح أدنا )
مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات – المملكة
العربية السعودية مقابل الحصول على طيف ترددي
ودائع العمالء
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
أخرى

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

-

-

289.845

-

6.478
4.931
913

5.479
4.476
608

41.633
12.945
45.019
110.514

12.465
32.063
68.414

12.322

10.563

499.956

112.942

خالل سنة  ،2013أبرمت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية إتفاقية مع وزارة المالية بالمملكة العربية
السعودية لتأجيل سداد المبالغ المستحقة عليها خالل السبع سنوات القادمة ،على أن يتم سداد هذ المبالغ
على  7أقساط متساوية ابتدا ًء من يونيو .2021
 - 19رأس المال واالحتياطيات
يشتمل رأس المال المصرح به والمصدر على  750.000.000سهم عادي ( 31ديسمبر :2017
عماني ( 31ديسمبر  0.100 :2017لاير عماني)
 )750.000.000قيمة كل منها  0.100لاير ُ
مدفوعة بالكامل .بالنسبة إلى مساهمى الشركة األم الذين يملكون نسبة ال تقل عن  %10من أسهم
الشركة األم في تاريخ التقرير كما يلي:

الشركة المتحدة لالتصاالت الدولية لالستثمار
والمشاريع ش م م

 31ديسمبر 2018
عدد األسهم المملوكة

%

 31ديسمبر 2017
عدد األسهم المملوكة

%

382.500.345

51.00

382.500.345

51.00

اوصى أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيعات ارباح بمبلغ  0.050لاير عماني ( 0.050 :2017لاير
عماني) للسهم الواحد بقيمة  37.50مليون لاير عماني ( 37.50 – 2017مليون لاير عماني) والتي
تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
وفقا ً للوائح الهيئة العامة لسوق المال يتطلب تحويل توزيعات األرباح غير المطالب بها لفترة تزيد عن
 7أشهر من تاريخ استحقاقها إلى صندوق أمانات المستثمرين بالهيئة .تم خالل السنة تحويل توزيعات
األرباح غير المطالب بها بمقدار  65.599لاير عماني ( 122.210 -2017لاير عماني) إلى صندوق
أمانات المستثمرين.
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رأس المال واالحتياطيات (تابع)
االحتياطي القانوني
وفقا ً لقانون الشركات التجارية العُماني لسنة 1974م وتعديالته ،تُجنب سنويا ً  %10من أرباح السنة
لحساب هذا االحتياطي حتى يصبح رصيد المتراكم يساوي على األقل ثلث قيمة رأس المال المدفوع
للشركة .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .حيث أن اإلحتياطي يساوي ثلث رأس المال المدفوع ،بالتالي
فقد قامت الشركة بإيقاف التحويل.
االحتياطي االختياري
وفقا ً لقرار مجلس اإلدارة رقم 16ت ،2000/5/حولت الشركة األم في سنوات سابقة نسبة  %10من
صافي أرباحها السنوية إلى احتياطي اختياري قابل للتوزيع حتى يساوي نصف رأس مال المدفوع
الخاص بالكيان المعني وحيث جاوز االحتياطي نصف راس المال المدفوع للشركة على األقل ،اوقفت
الشركة التحويل الى هذا الحساب.
مساهمة رأسمالية
في  11فبراير  ،2004أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت تراخيص للمجموعة لخدمات اتصاالت الهاتف
النقال والثابت بتكلفة قدرها  500.000لاير عماني و  200.000لاير عماني ولمدة  15و  25سنة
على التوالي.
عينت المجموعة مؤسسة استشارية مستقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  11فبراير،2004
والتي حددت القيمة العادلة لتراخيص الهاتف الثابت والنقال مبلغ  44.881مليون لاير عماني تقريباً.
تم التقييم بناء على قيمة السوق المفتوح التقديرية للتراخيص وفقا ً لبنودها الحالية كما كان سيطبق على
شركة جديدة تحصل على التراخيص .السبب وراء تبني فرضية "شركة جديدة" هو التفرقة بين قيمة
التراخيص وقيمة األصول غير الملموسة األخرى التي تملكها المجموعة ،و بناء عليه فإن القيمة الملحقة
بالتراخيص ليست "قيمة خاصة" بالمجموعة عن التراخيص وال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير
الملموسة التي تمتلكها المجموعة.
تمثل الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتصاالت ،أرباح
القيمة العادلة وقدرها  44.181مليون لاير عماني والتي تم إدراجها ضمن حقوق الملكية كمساهمة
رأسمالية غير قابلة للتوزيع.
االحتياطي لتحويل العمالت األجنبية
يتم تسجيل فروقات التحويل المتعلقة بتحويل األصول واإللتزامات من العملة التشغيلية للعمليات األجنبية
للمجموعة إلى الريال العماني مباشرة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية.
احتياطي القيمة العادلة
ينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم األصول المالية المتاحة للبيع .وعندما يتم بيع األصل المالي
المعاد تقييمه ،يتم إدراج جزء االحتياطي المتعلق بذلك األصل الذي قد تم بيعه بالفعل في بيان الدخل.
عند انخفاض قيمة االصل المالي المعاد تقييمه ،يتم ادراج جزء االحتياطي المتعلق بذلك االصل في بيان
الدخل.
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-19

رأس المال واالحتياطيات (تابع)
احتياطي التحوط
يتم استخدام احتياطي التحوط لتسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن المشتقات المصنفة والمؤهلة
كتحوطات للتدفقات النقدية والتي يتم إدراجها في الدخل الشامل كما هو موضح في اإليضاح  .30يتم
إعادة تصنيف المبالغ إلى بيان الدخل عندما يؤثر البند المتحوط له على بيان الدخل.

 - 20اإليرادات
 1.20معلومات عن اإليرادات المفصلة
فيما يلي إجمالي اإليرادات المفصلة بحسب قطاعات الخدمات الرئيسية:

وقت البث والبيانات واالشتراك – الهاتف النقال
وقت البث والبيانات واالشتراك – الهاتف الثابت
إيرادات سعة البيع بالجملة
إيرادات متاجرة

الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
290.703
274.012
140.998
146.185
83.329
79.440
12.485
16.570

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
490.761 1.762.975
140.998
146.185
83.329
103.472
36.637
173.382

527.515

751.725 2.186.014

516.207

إن إجمالي اإليرادات المفصلة حسب السوق الجغرافي الرئيسي وتوقيت إدراج االيرادات مفصح عنها
في إيضاح رقم .35
 2.20إيرادات العقود
قامت المجموعة بإدراج األصول وااللتزامات التالية المتعلقة بالعقود المبرمة مع العمالء.
أصول العقد

أصول متعلقة ببيع أجهزة هواتف
معدات – متداولة وغير متداولة
ناقصاً :المخصص

الشركة األم
 1يناير
 31ديسمبر
2018
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
9.175
13.660

الموحدة
 31ديسمبر  1يناير
2018
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
79.659 121.182

()1.308

()945

()6.347

()8.444

12.352

8.230

114.835

71.215
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 - 20اإليرادات (تابع)
 2.20إيرادات العقود (تابع)
إلتزامات العقد

إيرادات مؤجلة – عمالء الدفع المسبق
الفوترة مقدما ً

الشركة األم
 1يناير
 31ديسمبر
2018
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
12.734
28.306
13.745
11.526

الموحدة
 31ديسمبر  1يناير
2018
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
72,650 158.329
13.745
11.526

26.479

86,395

39.832

169.855

تم إدراج غالبية اإليرادات المؤجلة من السنة السابقة في السنة الحالية.
وفقا ً لما يسمح به معيار التقارير المالية الدولية رقم  ، 15لم تقم المجموعة باإلفصاح عن سعر المعاملة
المخصص اللتزامات األداء المتبقية ،نظرا ً ألنها تقدم خدمات بشكل رئيسي تتطابق مباشرة مع القيمة
المحولة للعميل.
 - 21مصاريف تشغيلية وإدارية
إن هذا البند يتضمن تكاليف موظفين بقيمة  205.3مليون لاير عماني ( 86.4 – 2017مليون لاير
عماني) .وفي الشركة األم هذا يشمل تكاليف موظفين بقيمة  70.4مليون لاير عماني (68.9 – 2017
مليون لاير عماني).
 - 22إيرادات اإلستثمارات
الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
أرباح(/خسائر) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر
خسائر محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر
أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع
خسارة إنخفاض القيمة إلستثمارات متاحة للبيع
توزيعات األرباح

الموحدة
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع

()1.722

482

2.860

420

()52
1.024

()63
2.327

()52
1.339

()63
()70
435
1.394

()750

2.746

4.147

2.116
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 - 23الضرائب
تتمثل في مصاريف ضريبة الدخل للشركة االم والشركات التابعة لمجموعة زين.
إن معدل الضريبة المطبق على الشركة األم والشركات التابعة الخاضعة للضريبة يتراوح من %15
إلى  :2017( %24من  %15إلى  ،)%24بينما يتراوح معدل ضريبة الدخل الفعلية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  2018من  %15إلى  :2017( %27من  %15إلى  .)%23لغرض تحديد نتائج األعمال
الخاضعة للضريبة للسنة ،تم تعديل األرباح المحاسبية لألغراض الضريبية .وتعتمد التعديالت على
الفهم الحالي للقوانين واللوائح والممارسات السائدة في النطاق القضائي لكل شركة من الشركات التابعة
الخارجية.
 - 24العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد
تم التوصل لعائد السهم الواحد بقسمة أرباح الفترة المنسوبة إلي مساهمي الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة .حيث لم يكن أي أسهم مخففة محتملة ،فإن ربحية السهم المخففة هي ذات
العائد األساسي للسهم الواحد.
2017

2018
أرباح الفترة المنسوبة إلي مساهمي الشركة األم (ألف ر.ع )
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (رقم)
العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد (ر.ع)

78.280
64.798
750.000.000 750.000.000
0.104
0.086

 - 25األطراف ذات العالقة
دخلت المجموعة في معامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط معتمدة من قبل إدارة الشركة .إن
المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في اإليضاحات
األخرى) هي كما يلي:
الموحدة
المعامالت

اإليرادات
شراء بضائع وخدمات
أتعاب إدارة (متضمنة في إيرادات أخرى)
توزيعات أرباح من شركة شقيقة
إيرادات فوائد على قروض لشركة شقيقة
مكافأة اإلدارة العليا
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
األرصدة
ذمم تجارية مدينة
ذمم تجارية دائنة

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

1.550
11.998
2.525
14.439

901
14.048
839
932
4.768

2.766
135
582

2.140
78
573

1.920

20.769
14.442
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 - 25األطراف ذات العالقة (تابع)
الشركة األم

اإليرادات
شراء بضائع وخدمات
توزيعات أرباح من شركة شقيقة
إيرادات فوائد على قروض لشركة شقيقة
مكافأة اإلدارة العليا
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل للموظفين
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
األرصدة
ذمم تجارية مدينة
ذمم تجارية دائنة

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

2.059
18.050
96

436
14.048
932
-

2.766
135
200

2.140
78
200

6.445
2.932

1.626
1.843

 - 26إرتباطات
أ) إرتباطات
اإلرتباطات التي لم يتم تكوين مخصص لها بهذ البيانات المالية كما يلي:
الشركة األم
2017
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
ارتباطات رأسمالية
ارتباطات رأسمالية – حصة في شركة شقيقة
رأس مال غير مستدعى من شركات مستثمر فيها
خطابات ضمان
إستثمارات

79.517
1.128

109.424
4.141

2018
ألف ر.ع
237.259
1.189
102.340
1.128

الموحدة
2017
ألف ر.ع
156.741
76.299
5.876
570.424
4.141

يتضمن ما ورد أعال ضمانات بقيمة ال شىء لاير عماني ( 497 – 2017مليون لاير عماني) مقدمة
من مجموعة زين تتعلق بالقروض التي تستفيد منها شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية.
مجموعة زين هي أيضا ضامن للتسهيالت اإلئتمانية البالغة  9مليون لاير عماني (13.23 – 2017
مليون لاير عماني) الممنوحة لمساهم مؤسس في شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية .تعتقد المجموعة
أن الضمانات المقدمة من قبل المساهم المؤسس للبنك تغطي التسهيالت اإلئتمانية.
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 - 26إرتباطات (تابع)
ب) مطالبات
( )1الشركة األم
خالل السنة المالية  ،2015تلقت الشركة األم إشعار بطلب دفع  4.4مليون لاير عماني و 0.5مليون
لاير عماني خالل السنة المالية 2018من هيئة تنظيم االتصاالت تجا األتاوة اإلضافية المستحقة الدفع
للسنوات السابقة على بعض فئات إيرادات البيع بالجملة .دفعت الشركة األم مبلغ وقدر  2.2مليون لاير
عماني إلى هيئة تنظيم االتصاالت تحت اإلحتجاج .بناءا ً على الرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة
من شروط ترخيص الشركة األم ،ترى اإلدارة بأن قيمة اإلتاوة اإلضافية غير مستحقة الدفع.
( )2المطالبات المتعلقة بمجموعة زين
في  ،2011قامت هيئة اإلعالم واالتصاالت بمطالبة شركة أثير بسداد مبلغ إجمالي قيمته 100
مليون دوالر أمريكي ( 37.8مليون لاير عماني) مدعية عدم التزام أثير ببعض شروط الترخيص.
صدر حكم في هذ المطالبة لصالح أثير خالل الربع الثاني من سنة  .2015غير أنه في مارس
 ،2016قدم الرئيس التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت شكوى لدى لجنة االستماع التابعة لهيئة
اإلعالم واالتصاالت للمطالبة بمبلغ  100مليون دوالر أمريكي ( 37.8مليون لاير عماني) وذلك
فيما يتعلق باألمر نفسه الذي تم البت فيه سابقًا ثالث مرات لصالح شركة أثير من قبل مجلس الطعون
التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت .وبتاريخ  13يوليو  ،2016أصدرت لجنة االستماع التابعة لهيئة
قرارا لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت .وبتاريخ  8سبتمبر  ،2016قدمت أثير
اإلعالم واالتصاالت
ً
طعنًا على هذا القرار أمام مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت .وفي  15يناير ،2017
قرارا لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت.
أصدر مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت
ً
قامت أثير بالطعن على قرار مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت أمام محكمة البداءة
مستندة إلى أن أحكام القرار رقم ( 65الذي ينظم أنشطة االتصاالت في العراق) والذي يُحصن قرار
مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت من االستئناف أو الطعن ،غير دستورية .وطلبت
أثير من المحكمة إصدار قرار بمنع هيئة اإلعالم واالتصاالت من تحصيل مبلغ المطالبة أو تفعيل
قرار مجلس الطعون التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت إلى أن تقوم المحكمة بالبت في هذا األمر.
أصدرت محكمة البداءة قرارين في فبراير وأبريل  2017يقضيان بإيقاف أي إجراءات تنفيذية من
قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت فيما يتعلق بتحصيل مبلغ المطالبة إلى حين البت في الدعوى من قبل
المحكمة.
قرارا لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت .وفي مايو
وفي  27أبريل  ،2017أصدرت محكمة البداءة
ً
 ،2017قدمت شركة أثير طعنًا على هذا القرار أمام محكمة االستئناف .وفي نوفمبر ،2017
قرارا لصالح شركة أثير .غير أن هيئة اإلعالم واالتصاالت قد طعنت
أصدرت محكمة االستئناف
ً
قرارا في  15نوفمبر 2017
في هذا القرار من خالل تقديم طعن لدى محكمة التمييز التي أصدرت
ً
برد قرار محكمة االستئناف وإعادة الملف إلى محكمة االستئناف للبت فيه .وفي  28ديسمبر ،2017
قرارا مؤيدًا لقرار المحكمة اإلبتدائية الصادر بتاريخ  27أبريل .2017
أصدرت محكمة االستئناف
ً
وقدمت أثير طعنًا على هذا القرار لدى محكمة التمييز بتاريخ  11يناير  .2018وبنا ًء على تقرير
الخبراء القانونيين ،ترى أثير أن فرص تسوية هذا األمر تبدو لصالحها.
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 - 26إرتباطات (تابع)
ب) مطالبات (تابع)
( )2المطالبات المتعلقة بمجموعة زين (تابع)

ضرائب الدخل واألرباح الرأسمالية في العراق
في نوفمبر  ،2016أبرمت أثير اتفاقية مع وزارة المالية العراقية حصلت بموجبها شركة أثير ،فضالً
عن تنازالت أخرى ،على الحق في تقديم اعتراضها على ضريبة الدخل التي تطالب بها هيئة ضرائب
الدخل للسنوات من  2004حتى  2010بمبلغ  244مليون دوالر أمريكي ( 91.3مليون لاير
عماني) .وبموجب شروط هذ االتفاقية ،تعيّن على شركة أثير دفع ما ال يقل عن  ٪25من المبلغ
المطالب به ،ويدفع المبلغ المتبقي وقدر  173مليون دوالر أمريكي ( 68.5مليون لاير عماني)على
خمسين قس ً
اعتبارا من ديسمبر  .2016وعليه ،تحتفظ أثير بالحق في تقديم
طا شهريًا متساويًا
ً
اعتراض لكل من هذ السنوات .وبالتالي ،قدمت أثير الئحة اعتراض ضد المطالبة الضريبية المقدرة
بمبلغ  244مليون دوالر أمريكي في نوفمبر  2016مبديةً اعتراضها على مبلغ المطالبة بالكامل،
وبدأت في سداد المبلغ المتفق عليه .كما في  31ديسمبر  ،2018لدى أثير التزا ًما يقضى بسداد مبلغ
 86مليون دوالر أمريكي ( 32.2مليون لاير عماني) ( 31ديسمبر  128 :2017مليون دوالر
أمريكي بما يعادل  47.6مليون لاير عماني) بالصافي من الدفعات السابقة على خمسة وعشرين
قس ً
قرارا برفض االعتراضات على السنوات المذكورة
طا متبقيا ً .وفي مايو  ،2017أصدرت الهيئة
ً
أعال من دون إبداء أي أسباب .وفي  7يونيو  ،2017قدمت شركة أثير طعون على قرارات الهيئة
لدى لجنة الطعون التابعة للهيئة .في  9نوفمبر  ،2017أصدرت لجنة الطعون قرارا فيما يتعلق
بالسنوات  2007-2004برفض طعون أثير بحجة أن أثير لم يكن لها الحق في تقديم االعتراضات
األصلية في نوفمبر  ،2016مما يعني أن لجنة الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق عليها مع وزارة
المالية .في  9نوفمبر أصدرت لجنة الطعون قرارا ً فيما يتعلق بالسنوات  2007 – 2004برفض
طعون أثير على أساس أنه ال يحق ألثير تقديم اإلعتراضات األصلية في نوفمبر  2016مما يعني
أن لجنة الطعون لم تكن على علم بالتسوية التي تمت مع وزارة المالية .وفي  21ديسمبر ،2017
قرارا فيما يتعلق بالسنوات  2010-2008برفض طعون أثير على أساس أنه
أصدرت لجنة الطعون
ً
في حين أن أثير قد قدمت االعتراضات في الوقت المحدد لكنها لم تدفع المبالغ المطلوبة بموجب
ً
مقبوال من الناحية الشكلية مما يعني مرة أخرى أن لجنة
القانون كي يتم اعتبار تقديم االعتراضات
الطعون لم تعتد بالتسوية المتفق عليها مع وزارة المالية .وفي  21نوفمبر  ،2017قدمت أثير طعنًا
ً
مماثال لدى
ضا طعنًا
آخر لدى لجنة التمييز بالهيئة فيما يتعلق بالسنوات  ،2007-2004وقدمت أي ً
لجنة التمييز في  2يناير  2018للسنوات  .2010-2008في  12فبراير  ،2018أصدرت لجنة
التمييز قرارات لصالح شركة أثير فيما يتعلق بالسنوات  2010-2004بحفظ حق شركة أثير في
الطعن وتوجيه لجنة الطعون إلعادة النظر في تلك الطعون استنادًا إلى أن اتفاق شركة أثير المبرم
ً
باطال .واستأنفت لجنة الطعون جلساتها في يونيو  ،2018حيث قدمت شركة
مع وزارة المالية لم يكن
أثير بيانًا لتوضيح حججها .وفي  25سبتمبر  ،2018قررت لجنة الطعون تعليق القرار النهائي في
هذ القضية حتى وصول الرد من مجلس الوزراء في هذا الشأن بنا ًء على توصيات لجنة داخلية
بوزارة المالية .وبنا ًء على تقرير الخبراء القانونيين ،ترى شركة أثير أن فرص تسوية هذا األمر تبدو
لصالحها.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 26إرتباطات (تابع)
ب) مطالبات (تابع)
( )2المطالبات المتعلقة بمجموعة زين (تابع)

شركة بيال – األردن
إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها  15.3مليون لاير عماني
( 31ديسمبر  15.4 – 2017مليون لاير عماني) .وبنا ًء على تقرير الخبراء القانونيين ،تتوقع
المجموعة أن تصب نتيجة هذ اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال .وقامت شركة بيال برفع
دعاوى قضائية ضد مطالبة السلطات الرقابية بمبلغ  11.77مليون لاير عماني ( 31ديسمبر :2017
 11.77مليون لاير عماني) عن السنوات من  2002إلى  2005على أساس أن شركة بيال قامت
فعليا ً وفي وقت سابق بدفع المبالغ المترتبة عليها عن تلك السنوات.
كما قامت شركة بيال باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد السلطات الرقابية مطالبةً باسترداد رسوم
الترخيص المدفوعة بالزيادة والبالغة قيمتها  14.4مليون لاير عماني ( 31ديسمبر 14.4 :2017
مليون لاير عماني) عن سنوات سابقة .وبنا ًء على تقرير خبرائها القانونيين ،تتوقع المجموعة أن
تصب نتيجة هذ اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال.
باإلضافة إلى ذلك ،تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات
القضائية .وبنا ًء على المعلومات المتوفرة حاليا ً وبعد استشارة الخبراء القانونيين ،ترى إدارة
المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذ األمور أثر سلبي هام على المركز أو األداء المالي
الموحد للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 27شركات تابعة تمتلك فيها حصص أقلية غير جوهرية
إن ملخص المعلومات المالية للشركات التابعة لمجموعة زين والتي تمتلك فيها حصص أقلية غير
جوهرية مبين أدنا .
2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

أصول متداولة
أصول غير متداولة
إلتزامات متداولة
إلتزامات غير متداولة
حقوق ملكية عائدة إلى:
 مالكي الشركة حصص األقليةإيرادات

1.259.264
4.299.978
1.820.628
1.709.657

931.914
2.872.916
869.688
889.377

1.570.935
458.023
1.641.974

1.820.594
198.171
1.286.130

ربح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى

280.954
()222.269

205.062
()114.582

مجموع الدخل الشامل

58.685

90.480

مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
 مساهمي الشركة -حصص األقلية

22.969
35.716

87.449
3.031

58.685

90.480

620.223
()110.294
()363.177
146.752

314.137
()162.607
()108.016
43.514

صافي التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل
صافي التدفق النقدي الناتج من( /مستخدم في) أنشطة االستثمار
صافي التدفق النقدي الناتج من( /مستخدم في) أنشطة التمويل
صافي (النقص) /الزيادة في التدفقات النقدية
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية
الموحدة
تم تصنيف األصول المالية للمجموعة كاآلتي:
التكلفة
المطفأة
ألف ر.ع
 31ديسمبر 2018
نقد وأرصدة بنكية
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
أصول عقد (متداولة وغير متداولة)
استثمارات في أوراق مالية
أصول أخرى

503.423
726.369
114.835
3.000
1.283
1.348.910
قروض
ومديونيات

 31ديسمبر 2017
نقد وأرصدة بنكية
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
استثمارات في أوراق مالية
مستحق من شركات شقيقة
أصول أخرى

380.996
639.905
9.000
521.445
15.500
1.566.846

بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
ألف ر.ع
62.706
62.706
بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
49.893
49,893

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل
ألف ر.ع
8.692
8.692
متاحة
للبيع
23.120
23.120
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
الشركة األم
تم تصنيف األصول المالية للشركة األم كاآلتي:
التكلفة
المطفأة
ألف ر.ع
 31ديسمبر 2018
نقد وأرصدة بنكية
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
أصول عقد (متداولة وغير متداولة)
استثمارات في أوراق مالية

113.351
96.203
12.352
3.000
224.906
قروض
ومديونيات

 31ديسمبر 2017
نقد وأرصدة بنكية
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
استثمارات في أوراق مالية

73.184
108.637
9.000
190.821

بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
ألف ر.ع
42.043
42.043
بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
48.917
48.917

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل
ألف ر.ع
متاحة
للبيع
2.906
2.906

تم تصنيف جميع اإللتزامات المالية كما في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر  2017على أنها " غير
تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر".
عوامل المخاطر المالية
إن استخدام المجموعة لألدوات المالية يعرضها لمخاطر مالية عدة من ضمنها مخاطر السوق ومخاطر
االئتمان ومخاطر السيولة .تقوم المجموعة بمراجعة تعرضها للمخاطر باستمرار وتقوم باتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتحدها لمستويات مقبولة .يتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة إلعداد واإلشراف
على اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة .كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات
إدارة المخاطر ومراقبتها بالتعاون مع الوحدات التشغيلية األخرى في المجموعة .تم إعداد سياسات إدارة
المخاطر بالمجموعة بهدف التعرف على المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها ،ووضع حدود
وضوابط مخاطر مالئمة ،ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالحدود الموضوعة .وتتم مراجعة سياسات
ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة
المجموعة .إن المجموعة تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة
رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم .تقوم لجنة مجلس
اإلدارة لدى المجموعة باإلشراف على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر
لدى المجموعة ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يخص المخاطر التي تواجهها المجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمساعدة اللجنة لدى المجموعة في أداء دورها اإلشرافي .إن المخاطر
الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة مبينة أدنا :
( )1مخاطر السوق
مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في
أسعار صرف العمالت األجنبية.
الشركة األم
تعتبر معامالت الشركة األم مستقلة بدرجة كبيرة عن تقلبات اسعار العمالت األجنبية حيث ان معامالتها
بالعملة األجنبية تتم بصفة أساسية بالدوالر األمريكي .إن اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي
والريال العماني ظلت بدون تغيير منذ عام  .1986وال توجد أدوات مالية هامة مدارة بواسطة عمالت
أجنبية غير الدوالر األمريكي وبالتالي فإن االدارة تعتقد بان مخاطر العمالت األجنبية على األصول
النقدية االخرى وااللتزامات ليست هامة.
الشركات التابعة
تزاول مجموعة زين نشاطها دوليًا مما يعرضها لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن التعرض لعمالت
عدة ال سيما بالنسبة للدوالر األمريكي .تنشأ مخاطر العمالت األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية
واألصول واإللتزامات المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات األجنبية.
قامت إدارة المجموعة بوضع سياسة تتطلب من شركات المجموعة إدارة مخاطر العمالت األجنبية
الخاصة بها مقابل العمالت الرئيسية .تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية عندما تتم المعامالت
التجارية المستقبلية أو يتم االعتراف باألصول واإللتزامات بعملة ليست العملة الرئيسية للشركة.
تتعرض المجموعة بشكل أساسي لمخاطر العمالت األجنبية كنتيجة ألرباح  /خسائر ترجمة أصول
وإلتزامات مقومة بالعمالت األجنبية من مثل ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى وذمم دائنة وأرصدة دائنة
أخرى والمستحق للبنوك.
إن األثر على الربح الموحد بعد الضريبة الناتج من انخفاض أو ارتفاع سعر صرف العملة الفعالة بواقع
 %10مقابل العمالت الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة مبين أدنا :
2018
ألف ر.ع
الدوالر األمريكي
اليورو
الريال السعودي

60.929
195
-

الموحدة
2017
ألف ر.ع
18.203
41
1.763
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
( )1مخاطر السوق (تابع)
الشركات التابعة (تابع)
مخاطر أسعار األسهم
تتمثل في مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في األسعار السوقية لألسهم سواء نتجت
هذ التغيرات عن عوامل معينة بالنسبة ألداة فردية أو الجهة المصدرة أو العوامل التي تؤثر على جميع
األدوات المتداولة في السوق .تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم بسبب االستثمارات التي تحتفظ
بها المجموعة وتقوم بتصنيفها في بيان المركز المالي المجمع إما كمتاحة للبيع أو بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل .ال تتعرض المجموعة لمخاطر تغير أسعار السلع .لغرض إدارة مخاطر تقلبات
األسعار الناجمة عن االستثمارات في األسهم ،تقوم المجموعة بتنويع محفظتها ويكون ذلك وفقا ً للحدود
التي تضعها المجموعة.
يتم تداول استثمارات المجموعة بشكل رئيسي في البورصات في مجلس التعاون الخليجي .إن األثر
على الربح كنتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل" واألثر على بيان حقوق الملكية ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها كـ "متاحة للبيع" نتيجة
االرتفاع  /االنخفاض بواقع  %5في مؤشر سوق األسهم ،مع ثبات جميع المتغيرات األخرى هو كاآلتي:
2018
ألف ر.ع
ألف ر.ع
األثر في
األثر في
صافي الربح حقوق الملكية
اإلرتفاع  /اإلنخفاض في مؤشر سهم السوق

931

593

2017
ألف ر.ع
ألف ر.ع
األثر في
األثر في
حقوق الملكية
صافي الربح
1.471

1.915

التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر معدالت الفائدة
تتمثل مخاطر معدالت الفائدة في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية
نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة السوقية.
تنشأ مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع قصيرة األجل والقروض البنكية .إن القروض
الصادرة بمعدالت فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة التدفقات النقدية .أما بالنسبة
للقروض الصادرة بمعدالت فائدة ثابتة ،فإنها تعرض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة القيمة العادلة.
وكانت قروض المجموعة ذات معدالت الفائدة المتغيرة مقومة بشكل رئيسي بالدوالر األمريكي.
تقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة بشكل دوري .وتقوم المجموعة بوضع
سيناريوهات عدة مع األخذ بعين االعتبار إعادة التمويل ،تجديد المراكز الحالية والتمويل البديل .بنا ًء
على هذ السيناريوهات ،تقوم المجموعة باحتساب األثر على بيان الدخل المجمع لتحول معدل الفائدة
المحدد .وفي كل افتراض يتم استخدام معدل فائدة متغير واحد لجميع العمالت .تعمل هذ السيناريوهات
فقط للمطلوبات التي تمثل المراكز الرئيسية المحملة بالفائدة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت
الفائدة من خالل مراقبة تحركات معدالت الفائدة واستخدام مبادالت معدالت الفائدة للتحوط من التعرض
لمخاطر معدالت الفائدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر معدالت الفائدة (تابع)
الشركة األم
كما في  31ديسمبر  ،2018إذا تغيرت معدالت الفائدة في ذلك التاريخ باالرتفاع أو االنخفاض 50بيسة،
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ،فإن ربح السنة سيتأثر باالرتفاع أو االنخفاض بمبلغ ال شىء لاير
عماني ( 0.872 – 2017مليون لاير عماني).
الموحدة
كما في  31ديسمبر  ،2018إذا تغيرت معدالت الفائدة في ذلك التاريخ باالرتفاع أو االنخفاض 50
بيسة ،مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ،فإن ربح السنة سيتأثر باالرتفاع أو االنخفاض بمبلغ 7.2
مليون لاير عماني.
ب) مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسببا ً
خسارة مالية للطرف اآلخر .تتمثل األصول المالية التي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل
رئيسي في الودائع البنكية الثابتة والودائع بإشعارات قصيرة األجل والمدينون التجاريون واألرصدة
المدينة األخرى وأصول العقد والقروض لشركات شقيقة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان على
األرصدة البنكية عن طريق إيداع الودائع الثابتة والودائع بإشعارات قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية
ذات جدارة ائتمانية عالية .إن مخاطر االئتمان فيمـا يتعلق بالمدينين التجاريين وأصول العقد محدودة
نتيجة توزعها بين عدد كبير من العمالء .تدير المجموعة مخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء من خالل
مراقبتها باستمرار واالستعانة بشركات تحصيل متخصصة السترداد المبالغ القائمة التي انقضى تاريخ
استحقاقها .إن مخاطر االئتمان المتعلقة بالموزعين ومشغلي خدمات التجوال والربط البيني والمستحق
من شركات شقيقة وأخرى المتضمنة أطراف أخرى تصدر المجموعة نيابة عنهم ضمانات مالية يتم
إدارتها من خالل التقييم الدوري لجدارتها االئتمانية أو الحصول على ضمانات بنكية في حاالت محددة.
قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
يوفر معيار التقارير المالية الدولية رقم  9نموذجا مكونا ً من "ثالث مراحل" إلنخفاض القيمة استنادا ً
إلى التغيرات في الجودة اإلئتمانية منذ التحقق األولي بحيث يتم تصنيف األداة المالية التي لم تنخفض
جدراتها اإلئتمانية ضمن المرحلة  .1في حال تحديد وجود زيادة ملحوظة في المخاطر اإلئتمانية منذ
التحقق األولي ،يتم نقل األداة المالية إلى المرحلة  2ولكن ال يتم إعتبارها كمنخفضة الجدارة اإلئتمانية،
وفي حال انخفضت الجدارة اإلئتمانية لألداة المالية ،يتم نقلها إلى المرحلة .3
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
ب) مخاطر االئتمان (تابع)
قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (تابع)
الزيادة الملحوظة في المخاطر اإلئتمانية
في سبيل تحديد ما إذا تزايدت مخاطر التعثر بشكل كبير منذ التحقق المبدئي ،تستند المجموعة إلى
المعلومات الكمية والنوعية والمؤشرات المساندة والتحليالت على أساس التجارب السابقة للمجموعة
وتقييم خبراء مخاطر االئتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية .إن معايير تحديد وجود زيادة ملحوظة
في المخاطر اإلئتمانية ال تنطبق على العمالء والموزعين واألرصدة التجارية المدينة المستحقة على
التجوال والربط البيني نظرا ً ألن المجموعة تستخدم المنهج المبسط الذي يتطلب استخدام مخصص
الخسارة المتوقعة خالل عمر األداة.
بالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك تلجأ المجموعة إلى إعفاء المخاطر اإلئتمانية المتدنية وفقا ً لما هو
مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9استنادا ً إلى درجات التصنيف من قبل مؤسسات
التقييم اإلئتماني الخارجي .في حال تصنيف األداة المالية بأقل من ( )-BBBالتصنيف اإلئتماني المرتفع
كما في تاريخ التقرير ،فأن المجموعة تعتبر ذلك كزيادة ملحوظة في المخاطر اإلئتمانية.
يتم التحديد بأن األداة المالية تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:
 تضمنت األداة المالية مستوى منخفض من مخاطر التعثر في السداد،
 كان للمدين قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب ،و
 كان يحتمل ،ولكن ليس بالضرورة ،أن تقلل التغيرات العكسية في الظروف االقتصادية وظروف
األعمال في األجل الطويل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي.
تقرر المجموعة أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون له تصنيف ائتمان خارجي
يساوي "التصنيف االئتماني المرتفع" وفقا ً للتعريف المتعارف عليه دوليا ً أو ،في حال عدم توافر تصنيف
خارجي ،يكون لألصل تصنيف داخلي على أنه "منتظم" .يُعنى بالتصنيف "المنتظم" أن الطرف المقابل
لديه مركز مالي قوي وال توجد مبالغ انقضى تاريخ استحقاقها.
األصول ذات قيمة إئتمانية منخفضة
تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعرض للتعثر في السداد عندما يكون من المرجح عدم قيام
المقترض بسداد إلتزاماته اإلئتمانية تجا المجموعة بالكامل ،ويكون هناك شكوك جوهرية حول إمكانية
التحصيل بشكل كامل ،أو أن العميل قد تأخر عن السداد ألكثر من  90يو ًما.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
ب) مخاطر االئتمان (تابع)
قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (تابع)
تجميع المعلومات المستقبلية
تقوم المجموعة بتجميع المعلومات المستقبلية لغرض تقييم كل من ارتفاع مخاطر االئتمان بصورة
ملحوظة لألداة منذ التحقق المبدئي ،وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .أجرت المجموعة تحليل تاريخي
وحددت المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة
لكل محفظة .ويتم تطبيق تعديالت االقتصاد الكلي ذات الصلة لتحديد االختالفات بين السيناريوهات
االقتصادية .ويعكس ذلك التقديرات المعقولة والمؤيدة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلية والتي لم يتم
مراعاتها عند ا حتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .إن إدراج المعلومات المستقبلية يؤدي إلى زيادة
درجة الحكم المطلوبة لبيان كيفية تأثير التغيرات في هذ العوامل االقتصادية الكلية على الخسائر
االئتمانية المتوقعة .ويتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بانتظام بما في ذلك توقعات الظروف
االقتصادية المستقبلية.
يتضمن الجدول التالي تحليل الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان بالنسبة لألدوات المالية التي يتم
تكوين مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مقابلها.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
ب) مخاطر االئتمان (تابع)
الموحدة
 1يناير
2018

 31ديسمبر 2018
مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة

النقد واألرصدة البنكية
ناقصاً :الخسارة االئنمانية
المتوقعة

ذمم مدينة من عمالء
ذمم مدينة من موزعون
أصول العقد
ناقصاً :الخسارة االئتمانية
المتوقعة

شركاء التجوال
مشغلون آخرون (الربط
البيني)
ناقصاً :الخسارة االئتمانية
المتوقعة

مستحق من شركات شقيقة
إجمالي القيمة الدفترية
ناقصاً :الخسارة االئتمانية
المتوقعة
القيمة الدفترية
أرصدة مدينة أخرى
ناقصاً :الخسارة االئتمانية
المتوقعة

ضمانات مالية
ناقصاً :الخسارة االئتمانية
المتوقعة

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المنهج المبسط

 12شهراً

خالل عمر
األداء

خالل عمر
األداء

خالل عمر
األداء

المجموع

المجموع

ألف ر.ع
401.068

ألف ر.ع
107.242

ألف ر.ع
-

ألف ر.ع
-

ألف ر.ع
508.310

ألف ر.ع
380.996

401.068

107.242

-

-

()4.887
503.423

()8.223
372.773

-

-

-

399.207
38.296
121.182

399.207
38.296
121.182

242.755
14.282
79.659

-

-

-

()222.137
336.548

()222.137
336.548

()134.596
202.100

-

-

-

21.373

21.373

19.121

-

-

-

89.963

89.963

64.193

-

-

-

()19.949
91.387

()19.949
91.387

()24.664
58.650

-

-

-

-

-

521.445

-

-

-

-

-

()1.357
520.088

-

-

-

209.654

209.654

143.995

-

-

-

()4.403
205.251

()4.403
205.251

()4.826
139.169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()1.394
()1.394

()1.394
()1.394

()3.300
()3.300
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
ب) مخاطر االئتمان (تابع)
الموحدة (تابع)
إن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للمدينين بخالف النقد واألرصدة البنكية تم تقييمه كما يلي:

على أساس جماعي
على أساس فردي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

222.169
24.320
246.489

134.479
29.608
164.086

يوضح الجدول التالي الحركة على مخصص الخسارة الذي تم االعتراف به للمدينين التجاريين
واألرصدة المدينة األخرى:
تم تقييمها على
أساس جماعي
ألف ر.ع
 1يناير  2018بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم 39
تسوية نتيجة التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية
الدولية رقم 9
 1يناير  2018بموجب معيار التقارير المالية الدولية
رقم 9
نتيجة اندماج األعمال
مبالغ مدفوعة لوزارة المالية
مبالغ مشطوبة
أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية
صافي الزيادة في مخصص الخسارة
 31ديسمبر 2018

تم تقييمها على
أساس فردي
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

111.808

14.524

126.332

27.549

15.266

42.815

139.357
68.145
()156
()16.955
()2.551
34.329
222.169

29.790
591
()1.586
()4.475
24.320

169.147
68.736
()156
()16.955
()4.137
29.854
246.489

الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

94

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
ب) مخاطر االئتمان (تابع)
الموحدة (تابع)
بالنسبة للعمالء والموزعين وأصول العقد ،تستخدم المجموعة مصفوفة الحتساب المخصص على أساس
حاالت التعثر التاريخية التي يتم مالحظتها وتعديلها للعوامل المستقبلية لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
كما سيرد أدنا .
يوضح الجدول التالي تفاصيل المخاطر الخاصة بالمديونيات التجارية من عمالء الدفع اآلجل
والمتعاملين وذلك وفقا ً لمصفوفة مخصص المخاطر الخاصة بالشركة .حيث أن خبرة الخسارة اإلئتمانية
التاريخية للشركة ال تُظهر أنماط خسارة مختلفة بشكل ملحوظ عن شرائح العمالء المختلفة  ،فإن
مخصص الخسارة بنا ًء على حالة اإلستحقاقات السابقة ال يميز بين مختلف قواعد عمالء الشركة.
فئات التحليل العمري
لألرصدة التجارية
المدينة لعمالء الدفع
اآلجل

أقل من  30يوما ً
 60 – 31يوما ً
 90 – 61يوما ً
 180 – 91يوما ً
أكثر من  181يوما ً

 31ديسمبر 2018
معدل
مجمل القيمة
الخسارة
الدفترية
االئتمانية
المقدرة عن
المتوقعة
التعثر
ألف ر.ع

%

107.304
37.283
17.690
32.534
242.692
437.503

%3
%7
%20
%36
%80

 1يناير ( 2018معدلة)
معدل
مجمل القيمة
الخسارة
الدفترية
االئتمانية
المقدرة عن
المتوقعة
التعثر

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
خالل عمر
األداء
ألف ر.ع

ألف ر.ع

%

2.742
2.705
3.530
11.626
195.187
215.790

38.398
31.314
12.567
20.474
154.284
257.037

%3
%7
%22
%41
%72

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
خالل عمر
األداء
ألف ر.ع
1.061
2.232
2.805
8.391
111.663
126.152

فيما يلي الجودة االئتمانية ألرصدة التجوال والربط البيني واألرصدة األخرى:
الجودة االئتمانية – منتظمة
منخفضة القيمة
الخسارة االئتمانية المتوقعة

 31ديسمبر 2018
ألف ر.ع
303.813
17.177
()24.352
296.638

 1يناير 2018
ألف ر.ع
205.280
22.029
()29.490
197.819

إن صافي الزيادة في مخصص الخسارة خالل السنة يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة في إجمالي قيمة
التعرض عند التعثر نظرا ً لالستحواذ على شركة االتصاالت المتنقلة السعودية.
تقوم المجموعة بشطب المدينين التجاريين في حال توافر معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات
مالية كبيرة وال يوجد دليل واقعي على اإلسترداد.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
ب) مخاطر االئتمان (تابع)
الشركة األم
 1يناير
2018

 31ديسمبر 2018
مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المنهج المبسط

 12شهراً

خالل عمر
األداء
ألف ر.ع

خالل عمر
األداء
ألف ر.ع

خالل عمر
األداء
ألف ر.ع

المجموع

المجموع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

97.169

16.256

-

-

113.425

73.184

97.169

16.256

-

-

()74
113.351

()74
73.110

-

-

-

105.508
10.262
13.660

105,508
10.262
13.660

107.175
3.310
9.175

-

-

-

()56.057
73.373

()56.057
73.373

()53.949
65.711

-

-

-

3.616

3.616

2.591

-

-

-

30.445

30.445

29.917

-

-

-

()10.433
23.628

()10.433
23.628

()12.157
20.351

-

-

-

5.380

5.380

2.076

-

-

-

()773
4.607

()773
4.607

()1.036
1.040

ألف ر.ع
النقد واألرصدة البنكية
ناقصاً :الخسارة االئنمانية
المتوقعة

ذمم مدينة من عمالء
ذمم مدينة من موزعون
أصول العقد
ناقصاً :الخسارة االئتمانية
المتوقعة

شركاء التجوال
مشغلون آخرون (الربط
البيني)
ناقصاً :الخسارة االئتمانية
المتوقعة

أرصدة مدينة أخرى
ناقصاً :الخسارة االئتمانية
المتوقعة
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
ب) مخاطر االئتمان (تابع)
الشركة األم (تابع)
إن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للمدينين بخالف النقد واألرصدة البنكية تم تقييمه كما يلي:

على أساس جماعي
على أساس فردي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

56.057
11.206
67.263

53.949
13.193
67.142

يوضح الجدول التالي الحركة على مخصص الخسارة الذي تم االعتراف به للمدينين التجاريين
واألرصدة المدينة األخرى:

 1يناير  2018بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم 39
تسوية نتيجة التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية
الدولية رقم 9
 1يناير  2018بموجب معيار التقارير المالية الدولية
رقم 9
استردادات
مبالغ مدفوعة لوزارة المالية
مبالغ مشطوبة
صافي الزيادة في مخصص الخسارة
 31ديسمبر 2018

تم تقييمها على
أساس جماعي

تم تقييمها على
أساس فردي

ألف ر.ع

ألف ر.ع

43.285

6.172

49.457

10.664

7.021

17.685

53.949
()156
()12.177
14.441
56.057

13.193
()2.042
55
11.206

67.142
()2.042
()156
()12.177
14.496
67.263

المجموع
ألف ر.ع
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 28إدارة المخاطر المالية (تابع)
عوامل المخاطر المالية (تابع)
ب) مخاطر االئتمان (تابع)
الشركة األم (تابع)
بالنسبة للعمالء والموزعين وأصول العقد ،تستخدم المجموعة مصفوفة الحتساب المخصص على أساس
حاالت التعثر التاريخية التي يتم مالحظتها وتعديلها للعوامل المستقبلية لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
كما سيرد أدنا .
يوضح الجدول التالي مخاطر الذمم المدينة من عمالء الدفع المسبق والموزعين بناء على مصفوفة
مخاطر اإلئتمان بالشركة .نظرا ً لعدم إظهار خبرة خسارة اإلئتمان التاريخية للشركة أنماط خسارة
مختلفة جوهريا ً من مختلف عمالء القطاعات  ،فإن مخصص الخسارة بناء على موقف المستحقات
السابقة ال يختلف بين قواعد عمالء الشركة المختلفون.
فئات التحليل العمري
لألرصدة التجارية
المدينة لعمالء الدفع
اآلجل

أقل من  30يوما ً
 60 – 31يوما ً
 90 – 61يوما ً
 180 – 91يوما ً
أكثر من  181يوما ً

 31ديسمبر 2018
معدل
مجمل القيمة
الخسارة
الدفترية
االئتمانية
المقدرة عن
المتوقعة
التعثر
ألف ر.ع

%

31.180
12.191
7.325
12.724
52.350
115.770

%4
%12
%20
%36
%87

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
خالل عمر
األداء
ألف ر.ع
1.375
1.410
1.464
4.622
45.878
54.749

 1يناير ( 2018معدلة)
معدل
مجمل القيمة
الخسارة
الدفترية
االئتمانية
المقدرة عن
المتوقعة
التعثر
ألف ر.ع

%

23.499
11.721
6.612
10.918
57.735
110.485

%3
%6
%11
%35
%82

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
خالل عمر
األداء
ألف ر.ع
662
676
741
3.832
47.093
53.004

فيما يلي الجودة االئتمانية ألرصدة التجوال والربط البيني واألرصدة األخرى:
الجودة االئتمانية – منتظمة
منخفضة القيمة
الخسارة االئتمانية المتوقعة

 31ديسمبر 2018
ألف ر.ع
33.163
6.278
()11.408
28.033

 1يناير 2018
ألف ر.ع
26.264
8.320
()13.193
21.391

تقوم الشركة بشطب المدينين التجاريين في حال توافر معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات
مالية كبيرة وال يوجد دليل واقعي على اإلسترداد.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 29مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات التمويل .تقوم المجموعة بإدارة
مخاطر السيولة من خالل توفير النقد الالزم واألوراق المالية القابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل
مبالغ كافية ومناسبة تحصل عليها المجموعة من تسهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على إقفال المراكز
السوقية بمهلة قصيرة .يقوم مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال أو القروض بنا ًء على المراجعة
المستمرة لمتطلبات التمويل.
لقد تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغير من أشكال الدعم المالي لبعض شركاتها التابعة
(أنظر إيضاح  .))5( 4فيما عدا النقد واألرصدة البنكية المعادلة لمبلغ  15.2مليون لاير عماني
والمحتفظ بها بالجنيه السوداني ومبلغ  2.28مليون لاير عماني والمحتفظ بها بجنيه جنوب السودان،
إن كافة النقد واألرصدة البنكية األخرى محتفظ بها في عمالت قابلة للتحويل بسهولة.
فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية:
الموحدة
قيمة العقد
ألف ر.ع

أقل من سنة
ألف ر.ع

بين سنة
وسنتين
ألف ر.ع

بين  2و5
سنوات
ألف ر.ع

أكثر من 5
سنوات
ألف ر.ع

2018
اإلقتراضات
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
تأمينات العمالء
تأمينات مستردة وأخرى

2.479.722
1.388.817
12.946
1.094

427.227
1.388.040
-

322.692
177
9.980
1.094

1.208.074
268
-

521.729
332
2.966
-

2017
اإلقتراضات
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
تأمينات العمالء
تأمينات مستردة وأخرى

2.134.080
682.806
9.698
787

922.256
681.575
-

275.301
252
6.406
787

769.084
379
-

167.439
600
3.292
-

الشركة األم
قيمة العقد
ألف ر.ع
2018
اإلقتراضات
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
تأمينات العمالء
تأمينات مستردة وأخرى

156.291
205.167
6.478
913

2017
اإلقتراضات
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
تأمينات العمالء
تأمينات مستردة وأخرى

937.541
151.691
5.479
608

أقل من سنة
ألف ر.ع
28.448
205.167
-

626.508
151.691
-

بين سنة
وسنتين
ألف ر.ع
27.950
6.478
913

68.998
5.479
608

بين  2و 5
سنوات
ألف ر.ع
97.945
-

242.035
-

أكثر من 5
سنوات
ألف ر.ع
1.948
-

-
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 30األدوات المالية المشتقة
تستخدم المجموعة ،في النشاط االعتيادي لألعمال ،األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها للتقلبات في
معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية .إن األداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي بين
طرفين تعتمد فيها المدفوعات على تغيرات األسعار في واحد أو أكثر من األدوات المالية أو في معدالت
أو مؤشرات السوق المرجعية.
يوضح الجدول أدنا القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية
وقد تم تحليلها حسب فترة االستحقاق .إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل
الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر وتمثل األساس لقياس التغيرات في قيمة
المشتقات المالية.
إن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية السنة المالية وال تعطي مؤشرا ً
لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان .يتم تقييم كافة عقود المشتقات بالقيمة العادلة بنا ًء على بيانات السوق
التي يمكن مالحظتها.
2018

القيمة االسمية حسب فترة اإلستحقاق
القيمة
العادلة
السالبة
ألف ر.ع

القيمة
العادلة
الموجبة
ألف ر.ع

القيمة
االسمية
ألف ر.ع

أقل من سنة
ألف ر.ع

بين سنة
وسنتين
ألف ر.ع

بين  2و5
سنوات
ألف ر.ع

مشتقات محتفظ بها للتحوط:
مقايضة معدالت الفائدة -الشركة األم
مقايضة معدالت الفائدة – اوزتل القابضة
المحدودة
مقايضة معدالت الفائدة – شركة اإلتصاالت
المتنقلة السعودية

799

-

69.849

12.326

12.326

45.197

1.502

-

139.699

24.653

24.653

90.393

-

2.159

297.995

297.995

-

-

مشتقات محتفظ بها للتحوط:
مقايضة معدالت الفائدة -الشركة األم
التبادل بأسعار الفائدة – حصة في شركات شقيقة

187

2017
122
-

246.528
120.972

36.979
120.972

36.979
-

172.570
-

إن عمليات مقايضة معدالت الفائدة هي عبارة عن إتفاق تعاقدي بين طرفين لمقايضة الفائدة إستنادا ً إلى
القيمة اإلسمية في عملة معينة ولفترة محددة من الوقت .تستخدم المجموعة عمليات مقايضة معدالت
الفائدة للتحوط من مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة على القروض ذات الفائدة المتغيرة.
 - 31إدارة مخاطر رأس المال
من أهم أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال تأمين قدرة المجموعة على االستمرار في مزاولة
نشاطها لتحقيق عوائد للمساهمين ومنافع لألطراف المعنية األخرى وتوفير التركيبة األفضل لرأس المال
لتخفيض تكاليف رأس المال .لغرض إدارة رأس المال ،تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط المالية
في اتفاقيات القروض المتعددة والتي تتطلب من المجموعة الحفاظ على مستويات محددة تتعلق بنسبة
الدين إلى حقوق الملكية ومعدل المديونية.
لغرض المحافظة على أو تعديل تركيبة رأس المال ،قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات األرباح
المدفوعة للمساهمين أو العائد على رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع األصول
لتخفيض الديون.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 31إدارة مخاطر رأس المال (تابع)
تماشيا ً مع نظرائها في الصناعة ،تراقب المجموعة رأس مالها على أساس معدل المديونية والذي يتم
احتسابه على أساس قسمة صافي المديونية على إجمالي رأس المال .يتم احتساب صافي الدين على
أساس إجمالي القروض ناقصا ً النقد والنقد المعادل .في حين يتم احتساب إجمالي رأس المال كحقوق
المساهمين كما تظهر في بيان المركز المالي المجمع ،زائدًا صافي الديون.
بلغ معدل المديونية كما في تواريخ بيان المركز المالي الموحد اآلتي:
2018
ألف ر.ع
2.637.676
()503.423

2017
ألف ر.ع
1.966.355
()380.996

صافي المديونية
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي رأس المال

2.134.253

1.585.359

2.613.546
4.747.799

2.611.829
4.197.188

معدل المديونية

%44.95

%37.77

إجمالي اإلقتراضات
ناقصاً :النقد واألرصدة لدى البنوك

 - 32القيمة العادلة لألدوات المالية
فيما يلي تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة:
الموحدة
2018

المستوى  1المستوى 2
ألف ر.ع
ألف ر.ع

المستوى 3
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

أصول مالية بالقيمة العادلة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

15.326
1.250

41.055
1.080

6.325
6.362

62.706
8.692

16.576

42.135

12.687

71.398

2017
أصول مالية بالقيمة العادلة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

20.417
4.197

22.291
10.179

7.185
-

49.893
14.376

24.614

32.470

7.185

64.269

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع أوراق مالية غير مدرجة بمبلغ ال شىء لاير عماني (6.07 – 2017
مليون لاير عماني) مسجلة بالتكلفة ناقصا ً إنخفاض القيمة نظرا ُ لعدم التمكن من قياس قيمتها العادلة
بشكل موثوق فيه.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 32القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)
الشركة األم
2018

المستوى  1المستوى 2
ألف ر.ع
ألف ر.ع

المستوى 3
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

أصول مالية بالقيمة العادلة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

10.598

25.119

6.326

42.043

2017
أصول مالية بالقيمة العادلة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

19.202
239

22.530
-

7.185
-

48.917
239

19.441

22.530

7.185

49.156

إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية .يستند ذلك إلی مدخالت
المستوى  3ومعدل الخصم الذي يعكس مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة باعتبار المدخل األكثر
أهمية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 33التعديالت المتعلقة باالقتصادات المفرطة التضخم
 )1الشركة التابعة لمجموعة زين في جنوب السودان
بنا ًء على تقديرات اإلدارة ،تمت المحاسبة عن الشركة التابعة لمجموعة زين في جنوب السودان
على أنها منشأة تعمل في اقتصاد يعاني من ارتفاع في معدالت التضخم منذ سنة .2016
تستند مؤشرات األسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة
زين جنوب السودان والمبينة أدنا إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي نشر مكتب جنوب السودان
لإلحصاءات:
عامل التغير
المؤشر
1.0
6.306
 31ديسمبر 2018
1.4
4.502
 31ديسمبر 2017
1.5
4.127
 31أكتوبر 2017
بناء على ما تقدم ،قامت المجموعة بتحديد صافي الربح النقدي بالعملة المحلية بما يعادل 58.5
مليون لاير عماني ( 25.3 - 2017مليون لاير عماني) مسجل بالصافي من خسائر صرف العمالت
األجنبية للمبلغ النقدي من تاريخ االستحواذ والمتعلق بصافي استثمار المجموعة في جنوب السودان.
قامت المجموعة بعد ذلك بتخفيض القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات والمعدات إلى قيمتها
االستردادية ،وسجلت االنخفاض الناتج كخسارة انخفاض القيمة بمبلغ 12.1مليون لاير عماني
( 20.7 - 2017مليون لاير عماني) .إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة ناقصا ً تكلفة
االستبعاد المحددة باستخدام تكلفة االستبدال الحالية ،حيث أن المستوى الثالث من مدخالت مستويات
قياس القيمة العادلة وتقييم القدرة على تقديم الخدمات يمثل أهم المدخالت غير الملحوظة (انظر
إيضاح .)14
 )2الشركة التابعة لمجموعة زين في جمهورية السودان
في  ،2015الحظت المجموعة أن اقتصاد جمهورية السودان ،التي تعمل بها شركات تابعة
اعتبارا من مطلع  ،2015وذلك استنادًا إلى
للمجموعة ،كان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم
ً
مؤشر المستوى العام لألسعار الذي يوضح أن معدل التضخم التراكمي لثالث سنوات يتجاوز نسبة
 %100في ذلك الوقت .غير أن المعيار المحاسبي الدولي رقم  :29المتعلق بالتقرير المالي في
البيئات االقتصادية التي تعاني من ارتفاع معدالت التضخم ال يحدد معدالً مطلقًا لتعريف ارتفاع
معدالت التضخم ،كما أنه ينص على أن تحديد توقيت ضرورة إعادة عرض البيانات المالية بموجب
هذا المعيار هي مسألة خاضعة لالجتهاد .إضافة إلى ذلك ،الحظت المجموعة أن التقرير الصادر
من قبل صندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السودان لسنة  ،2014يشير إلى أن معدل التضخم
التراكمي المتوقع لثالث سنوات القادمة للسودان في سنة  2017يقارب  ،%57وبالتالي فإن تطبيق
المعيار المحاسبي الدولي رقم  29خالل سنة  2015قد يترتب عليه الدخول ضمن نطاق ارتفاع
معدل التضخم والخروج منه في غضون فترة قصيرة وهو ما تأكد عندما خرجت جمهورية السودان
من نطاق إرتفاع معدل التضخم في سنة  .2017تم إعالن جمهورية السودان مرة أخرى بأنها تعاني
من إرتفاع معدل التضخم في سنة .2018
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 33التعديالت المتعلقة باالقتصادات المفرطة التضخم (تابع)
 )2التابعة لمجموعة زين في جمهورية السودان (تابع)
بناء على األمور المذكورة أعال  ،تعتقد المجموعة بأن ذلك أمرا ً مؤقتا ً وأنه ال يوجد أساس محدد
ونهائي لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  29ولمراجعته بشكل مستمر وبالتالي لم تدرج تأثير
تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  29في سنة  .2018ومع ذلك  ،سوف تقوم المجموعة
بمراجعته بشكل مستمر.
 - 34التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند إليها على أساس مستمر .تدرج التعديالت على التقديرات
المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة
التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية معاً .إن المجاالت
التي تنطوي على درجة كبيرة من التقديرأوالتعقيد أوالمجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات والتقديرات
جوهرية للبيانات المالية هي كما يلي:
اإلجتهادات

تقييم السيطرة
في الحاالت التي تملك فيها المنشأة أقل من غالبية حقوق التصويت ،تمارس اإلدارة أحکام جوهرية تأخذ
في عين االعتبار العديد من العوامل مثل تمثيل المجلس ،وأنماط تصويت المساهمين المسيطرين
اآلخرين وغيرها وذلك من أجل الوصول إلی استنتاج حول ما إذا ﮐان لدى الشرﮐة سيطرة .لإلستحواذ
خالل السنة ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح  4لإلجتهاد الصادر.

إندماج األعمال
لتوزيع تكلفة عملية إندماج األعمال ،تقوم اإلدارة بعمل تقديرات مهمة لتحديد األصول واإللتزامات
المحددة وكذلك اإللتزامات المحتملة والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به وكذلك لتحديد القيم
المؤقتة للمحاسبة المبدئية والقيم النهائية لعمليات دمج األعمال وتحديد مبلغ الشهرة ووحدة توليد النقد
التي يجب أن توزع عليها.

تحديد التزامات األداء في عملية بيع باقة أجهزة وخدمات االتصاالت المتنقلة
توفر المجموعة خدمات اتصاالت متنقلة يتم بيعها إما مستقلة أو مجمعة في باقة إلى جانب بيع أجهزة
(هواتف) للعمالء .تمارس المجموعة أحكاما ً في تحديد ما إذا كان يمكن تمييز األجهزة والخدمات بذاتها.
وكون المجموعة تبيع بشكل منتظم كال من األجهزة والخدمات على أساس مستقل ،فإن هذا األمر يشير
إلى أنه يمكن للعميل االستفادة من هذ المنتجات كل على حدة .وبالتالي ،خصصت المجموعة جز ًءا من
سعر المعاملة لألجهزة والخدمات على أساس أسعار البيع المستقلة النسبية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 34التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)
اإلجتهادات (تابع)

االعتبارات المتعلقة بالموكلين والوكالء
تستند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها وخدمات العبور وبرامج والء
العمالء إلى تحليل األحداث والظروف المحيطة بتلك المعامالت .إن تحديد ما إذا كانت المجموعة وكيالً
أو موكالً في هذ المعامالت يتطلب أحكاما ً هامة ويستند إلى العوامل التالية:
 المجموعة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن الوفاء بالوعد بتقديم الخدمات.
 المجموعة ليس لديها مخاطر تتعلق بالبضاعة.
 المجموعة ال تمتلك السلطة التقديرية في تحديد السعر.

تحديد وجود عنصر تمويل هام في العقد
تقوم المجموعة ببيع الخدمات ضمن باقات وفقا ً لخطة سداد شهري على مدى فترة من سنة إلى سنتين.
إن استنتاج ما إذا كان هناك عنصر تمويل هام في عقد يتطلب أحكاما ً هامة ويستند إلى طول الفترة
الزمنية بين قيام العمالء بالدفع مقابل تلك األجهزة ونقلها لهم ،وكذا أسعار الفائدة السائدة في السوق.
وبعد إجراء مثل هذا التقييم ،خلصت المجموعة إلى أنه ال يوجد عنصر تمويل هام في عقودها مع
العمالء.
عند تحديد سعر الفائدة المقرر تحميلها على المقابل النقدي ،خلصت المجموعة إلى أن سعر الفائدة
الضمني في العقد (أي سعر الفائدة الذي يخفض سعر البيع النقدي لألجهزة إلى المبلغ المدفوع مسبقاً)
يعتبر مناسبا ً ألنه يعادل السعر الذي قد يتم إدراجه في معاملة تمويل منفصلة بين المنشأة والعميل في
بداية العقد.

األصول المحتفظ بها لغرض البيع
في  ،2017أعلن مجلس إدارة مجموعة زين عن قرار بيبع بعض أصول أبراج االتصاالت بدولة
الكويت .وقد تم اعتبار هذا األمر مستوفيا ً لمعايير األصول المحتفظ بها لغرض البيع وذلك لألسباب
التالية:
 هذ األصول متاحة للبيع الفوري ويمكن بيعها للعميل بحالتها الراهنة.
 تم بدء ا إلجراءات الستكمال عملية البيع ومن المتوقع إنجازها خالل سنة واحدة من بداية التصنيف
المبدئي.
 تم تحديد مشتري محتمل وقد أحرزت المفاوضات كما في تاريخ التقرير تقدماً.
يستمر تصنيف هذ األصول كأصول غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع ،نظرا ً ألن المجموعة ملتزمة
بخطتها في بيع األصول ،وقد حدث التأخير نتيجة أحداث وظروف خارجة عن سيطرة المجموعة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 34التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)
اإلجتهادات (تابع)

تصنيف اإلستثمارات في أسهم
في  1يناير  ،2018أي تاريخ التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  ،9أو عند اإلستحواذ
على إ ستثمار في أوراق مالية ،تحدد المجموعة ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
قبل  1يناير  ،2018كانت المجموعة تقرر عند اإلستحواذ على اإلستثمارات فيما لو يجب أن تصنف
كإستثمارات "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو "متاحة للبيع" أو" قروض ومديونيات".
عند القيام بمثل هذ التقديرات ،أخذت المجموعة في اإلعتبار الهدف الرئيسي من اإلستحواذ وكيف
تنوي إدارته وتقييم أدائه .يحدد هذا التقدير ما إذا كان يتم قياس اإلستثمار الحقا ً بالتكلفة أو القيمة العادلة
وما إذا كان يتم إدراج تغيرات القيمة العادلة لألدوات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد أو مباشرة في
حقوق المساهمين.

إنخفاض القيمة
قبل  1يناير  ،2018عندما يكون هناك اإخفاض جوهري أو متواصل في قيمة اإلستثمارات التي لها
أسعار معلنة "المتاحة للبيع" ،تقوم اإلدارة بإستخدام تقديرات وأدلة موضوعية للحكم على ما إذا كان
هناك إنخفاض في القيمة .قامت اإلدارة في تاريخ كل بيان مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل على
إنخفاض قيمة األصول غير المالية .يلتطلب تحديد إنخفاض القيمة إجراء إجتهادات محاسبية وتتضمن
عوامل تقييم تشمل طبيعة الصناعة وظروف السوق.

إلتزامات محتملة/إلتزامات
تنشأ اإللتزامات المحتملة نتيجة أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث
مستقبلية غير مؤكدة ال تقع بالكامل ضمن سيطرة المجموعة .يتم تسجيل مخصصات اإللتزامات عندما
تعتبر الخسارة محتملة ويمكن تقديرها بصورة معقولة .إن عملية تحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص
من عدمه لقاء أي إلتزامات أو إلتزامات محتملة نتيجة حكم قضائي تستند إلى تقديرات اإلدارة.

التضخم المرتفع
تمارس المجموعة بعض األحكام والتقديرات الهامة لتحديد بداية ارتفاع معدالت التضخم في البلدان
التي تزاول فيها أعمالها ،وما إذا كانت العملة الوظيفية لشركاتها التابعة واالشقيقة والمشاريع المشتركة
هي عملة اقتصاد مرتفع التضخم.
تؤخذ في اإلعتبار العديد من خصائص البيئة االقتصادية لكل بلد .تشتمل هذ الخصائص على سبيل
المثال ال الحصر ما يلي:
 ما إذا كان عامة الناس يفضلون االحتفاظ بثرواتهم بموجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة
نسبيًا،
 ما إذا كانت األسعار معلنة بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا،
 ما إذا كانت أسعار المبيعات والمشتريات تأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خالل
فترة إئتمان قصيرة،
 ما إذا كانت معدالت الفائدة واألجور واألسعار مرتبطة بمؤشر أسعار؛ و
 ما إذا كان معدل التضخم التراكمي لثالث سنوات يقارب أو يزيد عن .%100
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 34التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)
مصادر تقدير عدم اليقين

القيمة العادلة – إستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة وإندماج األعمال
إن أساليب التقييم الفنية لإلستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة واألصول واإللتزامات المحددة
واإللتزامات المحتملة الناشئة عن عملية اإلندماج يتم فيها إستخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية
المستقبلية وأسعار الخصم ومنحنيات العائد وأسعار السوق الحالية المعدلة بمخاطر السوق واإلئتمان
والنماذج والتكاليف المرتبطة ووسائل تقييم فنية أخرى يستخدمها المشاركون في السوق بصورة عامة.
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على العمالء والمدينين التجاريين المستحقة على الوكيل الموزع
وأصول العقد
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص إلحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على العمالء والمدينين
التجاريين المستحقة على الوكيل الموزع وأصول العقد .تستند معدالت المخصص إلى أيام التخلف عن
السداد بالنسبة لمجموعات شرائح العمالء المتعددة التي لها أنماط خسارة مماثلة .تستند مصفوفة
المخصص مبدئيا ً إلى معدالت التعثر التاريخية الملحوظة لدى المجموعة .تقوم المجموعة بضبط
المصفوفة من أجل تعديل أحداث الخسارة اإلئتمانية التاريخية مع المعلومات المستقبلية .على سبيل
المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور الظروف االقتصادية المتوقعة (الناتج المحلي اإلجمالي) خالل السنة
المقبلة ،والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر في السداد ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر
في السداد التاريخية .في تاريخ كل فترة تقرير ،يتم تحديث معدالت التعثر في السداد التاريخية الملحوظة
باإلضافة إلى تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن تقييم العالقة بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة باإلضافة إلى
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري .إن مبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة يتأثر بالتغيرات
التي تطرأ على األحداث والظروف االقتصادية المتوقعة .غير أن أحداث التعثر في السداد التاريخية
مؤشرا على حدوث تعثر فعلي للعميل في
لدى المجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تشكل
ً
المستقبل .إن المعلومات المتعلقة بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة على المدينين التجاريين المستحقة على
المجموعة وأصول العقد قد تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم .28
قبل  1يناير  ،2018قامت المجموعة بتقدير مخصص األرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها إستنادا ً
إلى تاريخ التحصيل السابق والتدفقات النقدية المتوقعة من الديون التي إنقضى تاريخ إستحقاقها.
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مصادر تقدير عدم اليقين (تابع)

األصول الملموسة وغير الملموسة
تقدر المجموعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لألصول الملموسة وغير الملموسة ذات األعمار
اإلنتاجية المحددة .قد تتسبب التغيرات في التكنولوجيا أو فترة إستخدام تلك األصول باإلضافة إلى
التغيرات في المؤشرات المستقبلية لألعمال أو العوامل اإلقتصادية لمجال األعمال في تغير تقدير
األعمار اإلنتاجية لمثل هذ األصول.

الضرائب
تخضع المجموعة لضرائب الدخل في بعض مناطق السيادة .إن ذلك يتطلب تقديرات هامة من اإلدارة
لتحديد مخصصات الضرائب .إن هناك العديد من المعامالت والعمليات الحسابية حيث أن تحديد القيمة
النهائية للضريبة غير مؤكد خالل فترة النشاط االعتيادي لألعمال ،لذلك تقوم المجموعة بأخذ التزامات
ضريبية متوقعة استنادا ً إلى التقديرات عندما يكون هناك ضرائب إضافية متوقعة .عندما يكون هناك
اختالف بين الضرائب النهائية ومبالغ الضرائب المتوقعة المسجلة مبدئيًا يكون أثر ذلك االختالف على
ضريبة الدخل ومخصص الضرائب المؤجلة في الفترة التي حدث فيها ذلك االختالف.
إن أي تغييرات في هذ التقديرات واالفتراضات وكذلك استخدام تقديرات وافتراضات منطقية مختلفة
قد يؤثر في القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة.

إنخفاض قيمة األصول غير المالية

تقوم المجموعة بإختبار إنخفاض قيمة األصول غير المالية وذلك لتحديد قيمها القابلة لإلسترداد استنادا ً
إلى إحتساب القيمة عند اإلستخدام أو بالقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع .إن القيمة عند اإلستخدام
تتضمن التقديرات الخاصة بمعدالت نمو التدفقات النقدية المستقبلية ،وعدد السنوات المستخدمة في
نموذج التدفقات النقدية ومعدالت الخصم .إن التقدير المعتمد على القيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع يستند
إلى المعامالت السوقية الحديثة  /المزمع إتمامها ومضاعفات األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك
واإلطفاء المستخدمة في مثل هذ المعامالت.
 - 35التقارير القطاعية
المعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموعة موضحة أدنا وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 8
 قطاعات التشغيل .يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم  8تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا علىالتقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب المسؤول الرئيسي عن
قرارات التشغيل لتخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه .تعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع واحد
لقطاع االتصاالت والخدمات ذات الصلة .وباإلضافة إلى عملياتها في سلطنة عمان ،تعمل الشركة من
خالل مجموعة زين في  8دول.
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 - 35التقارير القطاعية (تابع)
إيرادات القطاع :مكالمات وبيانات (مع مرور الوقت)
إيرادات القطاع :إيرادات المتاجرة (عند نقطة زمنية محددة)
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
إيرادات فوائد
أعباء تمويل
مصاريف ضريبة الدخل

 31ديسمبر 2018
البحرين
العراق

عمان

الكويت

األردن

السودان

484.787
35.221
102.830
1.862
()1.038
()15.630

331.288
81.619
71.118
7
-

179.784
6.137
34.178
573
()7.367
()7.993

118.213
628
20.327
1.067
()5.312

426.723
2.123
38.142
101
()15.364
()6.921

88.024

71.125

19.391

16.082

15.958

السعودية

أخرى

50.591
15.441
1.980
71
()50
-

352.579
50.826
88.989
1.755
()49.225
-

50.018
36
37.132
267
()50
()3.681

المجموع
ألف ر.ع
1.993.983
192.031
394.696
5.703
()73.094
()39.537

2.001

41.519

33.668

287.768

بنود غير موزعة:

4,147
()3.726
()79.349

إيرادات استثمار
حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
أخرى (تتضمن إيرادات فوائد وضريبة دخل وأعباء تمويل غير موزعة)
ربح السنة
موجودات القطاع بما في ذلك الشهرة الموزعة

بنود غير موزعة:

208.840
942.654

996.926

576.110

130.255

942.706

120.059

3.129.334

98.252

إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
إستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
إستثمار في شركات شقيقة والمشروع المشترك
أخرى
األصول الموحدة
إلتزامات القطاع
مستحق لبنوك

6.936.296
62.706
3.000
8.692
99.916
203.810

255.441
22.675

142.016
-

168.514
-

56.634
-

195.449
188.991

24.411
-

1.529.604
701.465

100.191
-

7.314.420
2.472.260
913.131

278.116

142.016

168.514

56.634

384.440

24.411

2.231.069

100.191

3.385.391

بنود غير موزعة:
مستحق لبنوك
أخرى

1.734.176
()418.693

اإللتزامات الموحدة

4.700.874

صافي األصول الموحدة

2.613.546

نفقات رأسمالية متكبدة خالل السنة
غير موزعة

117.124

42.838

29.400

41.004

65.221

1.158

92.475

7.121

396.341
8.491
404.832

107.342

66.213

38.979

13.164

99.140

13.536

97.161

4.683

440.218
2.514

مجموع النفقات الرأسمالية
اإلستهالك واإلطفاء
غير موزعة
مجموع اإلستهالك واإلطفاء

442.732
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)
 - 35التقارير القطاعية (تابع)

 31ديسمبر 2017
عمان
ألف ر.ع

مجموعة زين
ألف ر.ع

أخرى
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

إيرادات القطاع

527.515

219.514

4.696

751.725

نتيجة القطاع قبل اإلستهالك واإلطفاء
اإلستهالك واإلطفاء
خصم :تكلفة التمويل

207.944
()115.163
()814

60.525
()42.123
()18.855

1.474
()979
()381

269.943
()158.266
()20.050

نتيجة القطاع

91.967

()454

114

91.627

بنود غير مخصصة:
إيرادات الفوائد
إيرادات االستثمار
حصة من نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك
الربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة
الضريبة

11.250
2.116
4.091
109.084
()8.985

ربح السنة من العمليات المستمرة

100.099

أصول والتزامات القطاع في  31ديسمبر  2017والمصروفات الرأسمالية للسنة المنتهية هي كما يلي:

أصول
إلتزامات
مصروفات رأسمالية

عمان
ألف ر.ع

مجموعة زين
ألف ر.ع

أخرى
ألف ر.ع

بنود غير
مخصصة
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

753.313
217.052
143.428

3.937.531
1.840.168
63.327

6.791
9.791
1.802

867.047
-

4.697.635
2.934.058
208,557

 - 36أرقام المقارنة
إن أرقام السنة السابقة غير قابلة للمقارنة مع السنة الحالية بسبب اإلستحواذ خالل سنة  2018و2017
(راجع إيضاح .)4

