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

  .يقع المقر الرئيسي للشركة في الموالح، بمسقط سلطنة ُعمان .لقانون الشركات التجارية بسلطنة ُعمان
 

     .هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمان ةاألنشطة الرئيسية للشرك
     

 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة موضحة أدناه:
 

 األسم نسبة الحيازة  األنشطة الرئيسية مكان التأسيس
    6652 .739  
   % %  

تعمل في مجال الهاتف  باكستان
المحلي الالسلكي وخدمات 

االتصاالت الدولية والهواتف 
العمومية وخدمات التلفزيون  

 بالكوابلالعاملة 

 شركة وورلد كول المحدودة 76,7 9242 تابعة
 لالتصاالت 

      
 تعمل في مجال تشغيل سريالنكا

 وصيانة شبكات
 الهواتف العمومية

شركة وورلد كول لالتصاالت  - 96429 تابعة
 ( الخاصة المحدودة) النكا

ل في مجال تقديم تعم عمان سلطنة
 البيانات حفظ خدمات 

 شركة ُعمان للبيانات الرقمية    67 26 تابعة

 عمان سلطنة
  

تعمل في مجال تقديم 
 خدمات

 تتعلق بالتجارة اإللكترونية

 الشركة الُعمانية للتجارة  - 566 تابعة
 م.م.اإللكترونية ش

تعمل في مجال تصنيع  عمان سلطنة
وتصميم  األلياف البصرية 

 والكابالت

 الشركة العمانية لأللياف  97,36 97,36 شقيقة
 .م.ع.عالبصرية ش

تعمل في مجال تقديم  عمان سلطنة
خدمات مرتكزة على تقنية 

 المعلومات

 ش.م.مخط المعلومات   97 9, شقيقة
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 ةهامملخص السياسات المحاسبية ال - 4
 

هذه  مبينة فيما يلي. الموحدة المرحلية السييييييييييياسييييييييييات المحاسييييييييييبية الرئيسييييييييييية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية
 في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك. بثباتالسياسات تم تطبيقها 

 
 أساس اإلعداد 4-0

 
   القياس ساسأو االلتزام فقرة ) أ (

 

اإلفصيييييياح عنه  ما تم باسييييييتثناءوفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية،  المرحلية غير المدققة الموحدة القوائم الماليةتم إعداد 
ات طبقا  لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلب الموحدة القوائم المالية إعدادتم كما  .بالسييييياسييييات المحاسييييبية أدناه

 هيو  ،ضييمن قواعد اإلفصيياحات والنماذص الصييادرة عن الهيئة العامة لسييوق المال بسييلطنة ُعمان الواردةاإلفصياح 
السيييييياسيييييات المحاسيييييبية التي تم  تتماشيييييى .وتعديالته ,579مع متطلبات قانون الشيييييركات التجارية لعام  تماشيييييىت

المرحلية غير المدققة )"القوائم المالية"( مع تلك التي تم إسييييييييتخدامها  الموحدة إسييييييييتخدامها في إعداد القوائم المالية
 . 6652مبر ديس 25في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
  األحكامو  التقديرات استخدام )ب(
 

عض التقديرات ب اسييييييتخدامالدولية  التقارير المالية بما يتفق مع معايير الموحدة المرحلية د القوائم الماليةيتطلب إعدا 
تطبيق السييياسييات المحاسييبية للمجموعة.  سييياق في أحكامها المحاسييبية الهامة. ويتطلب أيضييا  من اإلدارة ممارسيية 

ة من التقييدير أو التعقيييد أو المجيياالت التي تكون فيهييا عيياليييتم اإلفصيييييييييييييياح عن المجيياالت التي تنطو  على درجيية 
 .,باإليضاح رقم  الموحدة المرحلية المالية للقوائموالتقديرات جوهرية  االفتراضات

 

 لجديدة والمعدلةتطبيق معايير التقارير المالية الدولية ا )ج(
  

الجديدة والمعدلة  بتطبيق جميع المعايير والتفسيييييييييييييييييرات ,665 يونيو 26 في ة المنتهيةفتر قامت المجموعة خالل ال 
س معايير لى مجلالتابعة ا الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنييييييييييييييية تفسيرات التقارير المالية الدولية 

. إن تطبيق هذه ,665 يناير 5التي تبدأ بتارييييييييييييييييييييي   السييييييارية للفترةعمليات الشييييييركة المتعلقة ب، المحاسييييييبة الدولية
ي يتم تفي سياسات المجموعة المحاسبية، ولم يؤثيير عليى المبالي  ال هامة تغييييرات ينتج عنهالمعايير والتفسيرات لم 

 فيي الفتيرة الحالية أو الفترات السابقة.إدراجها 
 

 وتفسيرات جديدة لم يتم تطبيقهامعايير            

هناك عددا من المعايير الهامة الجديدة  والتعديالت على المعايير والتفسييييييييييييرات التي لم تصيييييييييييبح  ملزمة بعد على  
ولم يتم تبنيها في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.  وال يتوقع أن يكون أل   ,665 يونيو 26الفترة المنتهية في 
: 7 التقرير المييالي الييدولي معيييار، مييا عييدا للمجموعيية  المرحلييية ر  على القوائم المييالييية الموحييدةمنهييا  تيي ثير جوه

وربما يؤد   6652للمجموعة  في سنة  المرحلية على القوائم المالية الموحدة إلزاميا  األدوات المالية، الذ  سيصبح 
 ثيره هذا المعيار مبكرا ولم يتم تحديد مدى ت إلى تغير تصينيف وقياس األصول المالية. وال تخطط المجموعة لتبني

 على القوائم المالية.
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 القوائم المالية توحيدأساس  4-4

 

 تابعةالشركات ال  4-4-0

 الشركات التابعة هي جميع الكيانات التي تسيطر المجموعة عليها.  
اري  توقف بت وحيدتالإلى المجموعة ويتم إنهاء  سيييييييييييييييطرةيتم توحييد الشييييييييييييييركيات التابعة بالكامل من تاري  تحويل ال 
ة الشييييركات التابعة من قبل المجموعة. يتم قياس تكلف اقتناء لمحاسيييبة ةالشيييراء المحاسيييبي طريقةسيييتخدم ت سييييطرة.ال

األسييييهم المصييييدرة وااللتزامات المتكبدة أو التي تم تحملها  وادواتالحيازة على أنها القيمة العادلة لألصييييول المقدمة 
و  بلة للتحديدلقاا التي يتم حيازتهامباشييييرة للحيازة. األصييييول  المنسييييوبةالتكاليف  مضييييافا اليها االسييييتبدالتاري   في

عيييار ماإلدراص طبقييا لعنييد توحيييد األعمييال والتي تلبي شييييييييييييييروط ة المقرر  اإلحتمييالييية الطييارئييةاإللتزامييات وااللتزامييات 
 العادلة بتاري  الحيازة بغض النظر عن اهقيمبشيييكل مبدئي ب يتم قياسيييها : تجميع األعمال،2 التقرير المالي الدولي

تكلفة الحيازة على القيمة العادلة لحصة المجموعة من صافي األصول فائض إن . أ  حصص غير ُمسيِطرةمدى 
القابلة للتحديد المملوكة يسجل كشهرة. إذا كانت تكلفة الحيازة أقل من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة 

 .الدخليدرص الفرق مباشرة بقائمة  حيازتها،التي تمت 
باح غير المحققة على المعامالت فيما بين شركات المجموعة. يتم أيضا  واألرصدة واألر  م استبعاد المعامالتتي

استبعاد الخسائر غير المحققة ولكن تعتبر كمؤشر انخفاض لقيمة األصل المحول. يتم تغيير السياسات المحاسبية 
 للشركات التابعة عند الضرورة لضمان التوافق مع السياسات التي تطبقها المجموعة.

 

  المعامالت مع كيانات تخضع للسيطرة المشتركة  4-4-4

وفقا لطريقة  هامحاسبتالمعامالت مع الكيانات تحت السيطرة المشتركة التي تترتب عليها حيازة شركة تابعة ، يتم  
قيمة تقاس بال لمقررةاالقيمة الدفترية المحاسبية. األصول القابلة للتحديد التي تتم حيازتها واإللتزامات واإلحتياطيات 

 .السائدة في تاري  اإلستحواز القائمة قبل تاري  الحيازة
 

 الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع   4-4-0

على أساس أنها معامالت مع مالكين بصفتهم مالكين  يتم محاسبة معامالت اإلستحواذ للحصص غير الُمسيِطرة 
التي تنش  و  الحصص غير الُمسيِطرةوبالتالي ال يتم إدراص أ  شهرة نتيجة لهذه المعاملة. والتعديالت بالنسبة الى 

لخاصة ا عن المعامالت التي ال تتضمن فقدان السيطرة، فإنها تتم  استنادا الى نسبة  القيمة الصافية لألصول
 شركة التابعة. بال
لعادلة مبدئيا  بحصة األقلية من صافي القيمة ا المنش ة المقتناةفي  نساهميلملالحصص غير الُمسيِطرة يتم قياس  

 .درجةالملألصول وااللتزامات 
  

 شركات شقيقة  4-4-2
وعة  أو طرف للمجم ة تابعشركة ، وهي ليست بعليه  ت ثير هاميكون للمجموعة  ذ ال كيانالشركة الشقيقة هي إن 
ن مشترك. مشروعفي   ستثمر بهامالمشاركة في القرارات المالية والتشغيلية بالشركة الالهام هو القدرة على الت ثير  وا 

 يفترض تواجد الت ثير الهام عندما  تمتلك .المشتركة على هذه السياسات ولكنها ال تعني السيطرة الكاملة أو
تدرص االستثمارات في من حقوق التصويت في أ  كيان آخر .   %96الى  %66المجموعة نسبة تتراوح بين 

 شركة شقيقة مبدئيا  بالتكلفة وتحتسب الحقا  باستخدام طريقة حقوق الملكية بالقوائم المالية للمجموعة. 
 

. كما خلالديتم إدراص حصة المجموعة من أرباح أو خسائر في الشركة الشقيقة والتي تمت ما بعد الحيازة بقائمة 
ضمن االحتياطيات. تتم تسوية الحركات المتراكمة لما  باإلحتياطيات يتم إدارص حصتها من حركات ما بعد الحيازة

بعد الحيازة مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. تشتمل استثمارات المجموعة بالشركات الشقيقة على الشهرة المحددة 
 رية لالستثمار ويتم تقدير االنخفاض في قيمتها كجزء من ذلك االستثمار.عند االقتناء والمضمنة في القيمة الدفت
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 شركات شقيقة)تابع(  4-4-2

 
 

 تضمنةمأو تتجاوز حصتها في الشركة الشقيقة،  تساو في شركة شقيقة  عندما تكون حصة المجموعة من الخسائر 
 ال قامت بدفع مبإضافية إال إذا تكبدت التزامات أو  خسائرأية ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، ال تدرص المجموعة 

نيابة عن الشركة الشقيقة. يتم استبعاد أية أرباح غير محققة على المعامالت بين المجموعة وشركاتها الشقيقة إلى 
حصة المجموعة بالشركات الشقيقة، ويتم أيضا  استبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا وفرت المعاملة دليال  على  حد

 حول. مانخفاض قيمة األصل ال
 

 الشهـرة  4-4-4
 

تمثل الشهرة الناتجة عن حيازة شركة تابعة الزيادة في تكلفة الحيازة على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة 
لألصول وااللتزامات التي يمكن تحديدها  للشركة التابعة المدرجة في تاري  الحيازة. يتم تسجيل الشهرة مبدئيا 

 منها أ  خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمه.ك صل بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة مطروحا 
 

ن كل وحدة منتجة للنقد والمتوقع أالى ، تقوم المجموعة بتخصيص الشهرة في القيمة االنخفاض إختبارلغرض 
تي بشكل سنو  انخفاض قيمة الوحدات المولدة للنقد وال اختبارتم وي، تضافر الجهود في دمج الشهرة  تستفيد من

لقيمة إذا كانت ا ؛في حال وجود مؤشر على انخفاض قيمة الوحدة أقربرة لها ، أو على فترات تم تخصيص الشه
ض القيمة فيتم تخصيص إنخفاض القيمة أوال لتخفيللوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية،  لالستردادالقابلة 

اسبي على األخرى في الوحدة بشكل تنومن ثم يتم تخفيض قيمة األصول الدفترية أل  شهرة تم تخصيصها للوحدة 
في فترة  اعكس قيدهال يتم  شهرةلل المدرجةقيمة الخسائر انخفاض   ،أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة

 الحقة.
 

 .أعاله ,-6-6مبينة في اإليضاح  ،سياسة المجموعة الخاصة بالشهرة والناتجة عن حيازة شركات شقيقةإن 
 

  لقطاعيةالتقارير ا 4-0

ادات حقق إير التي من خاللها قد ي األنشطة التجاريةأحد مكونات الكيان؛ الذ  يمارس هو  يقطاع التشغيلإن ال
 ،كيانذات الاإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى ب بما في ذلكتكبد مصروفات، يو 

اذ قرارات بش ن بانتظام التخ هابفحص نتائج تشغيل الكيانالمسؤول الرئيسي عن قرارات التشغيل في يقوم والتي 
عنه.  معلومات ماليةبشكل منفصل ؛ كما تتوفر له األداء الخاص بهالقطاع وتقييم خصص الى الموارد التي ت

ي هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة ف ،رير عنهااتقعمل تم يالسياسات المحاسبية للقطاعات التي 
 .2تحديد القطاعات والتقارير مبينة في اإليضاح . إن 6 اإليضاح 

 

  إيرادات الخدمات 4-2

 

البرقيات وت جير كس و يالنقال واإلنترنت والتل للهاتف العالمي والنظامالهاتف الثابت  العائد منتتمثل اإليرادات في 
المعدات والمبال  الناشئة عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة 

 دراجها ت يتم إالنقال وخدمات اإلنترن للهاتفالعالمي  والنظامالثابتة  الخطوطإيرادات إن االعتيادية للمجموعة. 
 .المسموح بها تخفيضاتلخصومات والعند تقديم الخدمة وبالصافي بعد ا

 

لى والتركيب الفعلي لمعدات االتصاالت عالمستغرق الوقت نسبة ترتكز إيرادات الت جير والتركيب على أساس 
 التوالي.

 

هاتف لل عليالفإلى االستخدام  استناداتدرص مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا  كإيرادات 
 .المباعة بطاقات المدفوعة مسبقا  العمومي وال
                        

إيرادات كالمدفوعة مقدما البطاقات و  الهواتف العمومية  وتحتسب المبيعات المتعلقة بالجزء غير المستخدم من
 .مؤجلة
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ت الخدمات، وتدرص إيرادات اشتراكات البث  التلفزيوني عبر الكابال ت ديةتدرص إيرادات ومصاريف الربط البيني عند 
 واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.

 

أو كجزء من عرض  عقد جديدتمنح حوافز إلى العمالء بطرق مختلفة وتعرض على العمالء عادة عند توقيع 
، يتم اليحللعميل الجديد أو لتحديث الخدمات إلى عميل  ةعند توصيل الخدم . وعندما تقدم هذه الحوافزترويجي

جزء من األخرى المقدمة إلى العميل ك الترويحية جاتنتوالمتعلق بالم ت جيل اإليراد الذ  يمثل القيمة العادلة للحافز
 المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. ألداءطبقا  إدراجهانفس الترتيبات ويتم 

 

نتج واحد، يتم توزيع مقابل الترتيبات على كل م نتج ترويجيمن م أكثرفي حالة ترتيبات اإليرادات التي تشمل 
اعتمادا  ةالفردي م القيمة العادلة للعناصراع بشكل. وتحدد المجموعة عنصر منفرداعتمادا على القيمة العادلة لكل 

 .دةحمنتج على  عادة لكل بيعبها الالتي يتم  األسعارعلى 
     

 اإليجارات     4-4

  

 جر، كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى المست عندما يتم تحويل ةتمويلي اإليجارات كإيجاراتيتم تصنيف 
 في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات تشغيلية. .عقد اإليجارشروط بناءا على 

 
 المجموعة كمؤجر 

 
على الكابالت البحرية المصنفة كإيجار تمويلي  اإليراد  الناتج عن منح حق اإلستخدام الغير قابل لإللغاء يتم إدراص 

ثمارات قيمة صافي إستبفي وقت التسليم وموافقة العميل. ويتم إدراص تكلفة حق اإلستخدام غير قابل لإللغاء 
  جرين بموجب االيجارات التمويلية االخرى  كذممالمجموعة في اإليجارات. يتم تسجيل المبال  المستحقة من المست

قيمة صافي استثمارات المجموعة في اإليجارات. يتم توزيع إيرادات الت جير التمويلي على الفترات المحاسبية بمدينة 
 في مجال الت جير.القائم لتعكس معدل عائد دور  ثابت على صافي استثمار المجموعة 

 

ل فترة القسط الثابت خالأساس مبدأ على  إدراجهاوالبحرية يتم  األرضيةلكابالت ال لطاقة اإلرساإليرادات من بيع 
 العقد.

 

 إضافةويتم  ي.الفترة الزمنية لإليجار المعنطريقة القسط الثابت على  بإستخدام إدراجهاإيرادات الت جير التشغيلي يتم  
جراءالمتكبدة في التفاوض  المباشرة التكاليف المبدئية يمة الدفترية الترتيبات المتعلقة بالت جير التشغيلي إلى الق وا 

 القسط الثابت خالل فترة الت جير.على اساس مبدأ المؤجر وتدرص  لألصل
 

 المجموعة كمستأجر

الل فترة القسط الثابت خبمبدا  الدخلالت جير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمستحقة  اإليجارمبال   تحميليتم  
على  أيضاعها تشغيلي يتم توزي ت جيرالمنافع المستحقة لالستالم والمستلمة كحوافز للدخول في  المعني . الت جير
 القسط الثابت على مدة الت جير. أساس

         

 إيرادات / تكاليف التمويل 4-9

يرادات  علىالفوائد من عائد صافي إيرادات التمويل  تكوني وأرباح  ائروخس األرباحتوزيعات األموال المستثمرة وا 
صرف العملة األجنبية واألرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن تسويات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 

عن  مستحقة الدفعالالفوائد تكلفة بغرض المتاجرة ناقصا  المحتفظ بها و الربح أو الخسارة العادلة من خالل 
 اإلقتراضات.

 
ألرباح اتحتسب إيرادات توزيعات  .الفائدة الحقيقيباستخدام طريقة معدل  الفوائد ومصروفات إيرادات م إدراصتي

 اإليراد. استالمعندما ينش  الحق في 
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 وتحصيل  وكالء خصمى لاالرسوم المستحقة الدفع  علىرسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية شتمل ت
ون بتاري  الء خصم الديوكمسبقا . تحتسب الرسوم المستحقة الدفع ل القيمةالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة 

التنازل عن الذمم المدينة. تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء التحصيل عند تحصيل الفواتير. تحتسب الرسوم 
 الء البيع بتاري  بيع البطاقات للوكالء. وكالمستحقة الدفع ل

 
 األنجنبيةعمالت ال 4-7

 

 معامالت العملة االنجنبية  (أ)
 

الرئيسية التي  يةاالقتصادت المجموعة بعملة التشغيل في البيئة كيانامن  كيانعرض القوائم المالية المنفردة لكل يتم 
لمالي لكل ا والمركزعرض النتائج يتم ، المرحلية لغرض القوائم المالية الموحدة )عملة التشغيل(. كيانعمل بها الي

ية وعملة عرض القوائم المالاالم عملة التشغيل للشركة  والمجموعة باللاير العماني )ر.ع( الذ  ه اتكيانمن  كيان
 .المرحلية الموحدة

 
التشغيل  ةغير عمل بعملة التي تتم لمجموعة، يتم تسجيل التعامالتل لكيانات الفردية عند إعداد القوائم المالية ل

يتم  تقريرل في تاري  كو ألسعار الصرف السائدة في تاري  التعامالت.  وفقا  و )العمالت األجنبية( الخاصة بالكيان 
. يتم إعادة لتقريراوفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاري  وذلك إعادة تحويل البنود النقدية المنفذة بالعمالت األجنبية 

سائدة في وفقا  ألسعار الصرف الك وذل ،المدرجة بالقيمة العادلة والمنفذة بعمالت أجنبية ،تحويل البنود غير النقدية
سعر صرف لتاري  تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية 

 جنبية.العملة األ
 

 فيها. تنش في الفترة التي   الدخلفروق أسعار الصرف في قائمة  يتم إدراص
 

 األنشطة الخارنجية  (ب)
 

 الموحدة القوائم المالية عرض غرضمجموعة باللاير العماني )ر.ع( بلل االنشطة الخارجية أصول والتزاماتعرض يتم 
سط . يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات وفقا  لمتو التقرير، باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاري  المرحلية

رف الل الفترة، عندها يتم استخدام أسعار الصخفارق كبير أسعار الصرف للفترة، إال إذا تقلبت أسعار الصرف ب
ويتم  ينالمساهمحقوق مكون مستقل ل، إن وجدت، كالعملة ف فروقيتصن . يتمالتعامالتإتمام السائدة في تاري  

فترة التي في ال  الدخلفي قائمة العملة  فروق ويتم إدراصتحويل العمالت األجنبية للمجموعة.  احتياطيفي  إدراجها
 . ةاألجنبي أحد العمليات استبعادتم فيها 

 

خاصة ات أصول والتزام اعلى أنهيتم معاملتها ، ةأجنبي عملياتالشهرة و القيمة العادلة الناتجة عن حيازة  تعديالت
 ويتم تحويلها وفقا  ألسعار اإلغالق. ةاألجنبي بالعمليات
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لمحددة ا و خسائر انخفاض القيمة  المتراكم والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك واآلالتبنود الممتلكات  إدراصيتم 
التى و  والمعدات المحتسبة واآلالتمكونات بنود الممتلكات  أحد إلحاللالمصروفات المتكبدة  يتم رسملة .وجدت إن

مصروفات . يتم رسملة الرئيسي والعمرة الشاملة، متضمنة مصروفات الفحص الصلنفمبشكل  يتم المحاسبه عنها
والمعدات  آلالتوابند من بنود الممتلكات المتمثلة في الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية 

 كمصروف عند تكبدها.  الدخلبقائمة االخرى كل المصروفات  إدراص. يتم شكل موثوقا بويمكن قياسه
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ألصول المتوقعة لأقسياط متسياوية على مدى األعميار اإلنتاجية على تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  شطبيتم 
 ، األعمار اإلنتاجية المقدرة هي :

    سنوات
 مباني 2-66
2-26  كابالت ومعدات إرسال 
6-66  مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة 
5-9  هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
9-5,  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
2-9  أثاث ومعدات مكتبية 
2-9  سيارات ومعدات 

 
 تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئما ، بتاري  كل تقرير.

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

ذلك على و لها  توقععلى مدار العمر اإلنتاجي الميتم استهالكها التمويلي  المحتفظ بها بموجب اإليجاراألصول 
 اقل. اإليجار المعني أيهماأو وفقا لشروط نفس اساس االصول المملوكة 

 
 جاهزةألصول ح اتصبإلى األصول الثابتة عندما  هاليتحو يتم  الى اناألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال يتم استهالك 

ك يتم ،عند ذل ذلك األصلعن  استردادهاأكبر من القيمة المقدر  لدما تكون القيمة الدفترية لألصعن الستخدام.ل
 تخفيض قيمها فورا الى القيمة المتوقع استردادها .

 
عند تحديد  باروتؤخذ في اإلعتأرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات وفقا  لقيمها الدفترية يتم تحديد 
 .قبل الضرائباألرباح 

 
 غير الملموسةاألصول  4-03

 

 األصول غير الملموسة والتي تمت حيازتها بشكل منفصل
إن االصول غير الملموسة المقتناه بشكل منفصل من قبل المجموعة والتي يكون لديها عمر انتاجي محدود ، يتم 

النتاجية ويتم إطفائها على مدار االعمار ا المتراكمةاإلطفاء المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة قياسها بالتكلفة ناقصا 
 المقدرة على أساس مبدأ القسط الثابت. 

 

 األصول غير الملموسة والتي تمت حيازتها عند إندماص األعمال
 

رة منفصل عن الشهدراجها بشكل األعمال يتم تحديدها وا إندماصاألصول غير الملموسة التي تمت حيازتها عند 
ثل هذه األصول . وتكلفة مشكل موثوق بهتعريف األصول غير الملموسة ويمكن قياس قيمتها العادلة ب عندما تستوفي

 غير الملموسة هي قيمتها العادلة في تاري  الحيازة.
 

عد خصم األعمال بالتكلفة ب إندماصاألصول غير الملموسة التي تمت حيازتها عند  تسجيلالمبدئي، يتم  اإلدراصبعد 
األصول غير الملموسة التي تمت حيازتها  أسس، على نفس المتراكم المتراكمة واإلطفاءالقيمة  خسائر انخفاض
 بشكل منفصل.

 

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

 

 سنة 69الى  59 التراخيص
 سنوات 56 حقوق الطبع واإلختراع

 سنوات 9الى  2من  البرامج
 سنة 59 إللغاءحقوق االستخدام غير القابلة ل
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             استثمارات عقارية 33-.
 

 رأسمالية احأرب/ أو تحقيق  و إيجاراتإيرادات غرض الحصول على هي عقارات محتفظ بها لو االستثمارات العقارية، 
رات العقارية المبدئي، يتم قياس االستثما اإلدراصتكاليف المعاملة ، وبعد  إليها، يتم قياسها مبدئيا بالتكلفة مضافا 

الدخل مة في القيمة العادلة لالستثمار العقار  بقائ اتوالخسائر الناتجة عن التغير  األرباحبالقيمة العادلة، ويتم إدراص 
 عن الفترة التي تنش  فيها.

 
العادلة  عدات، تصبح قيمتهتصنيفه ضمن الممتلكات واآلالت والمإعادة عندما يتغير استخدام العقار بحيث يتم 

 . ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادةبتاري  
 

 المخزون .3-.
 
أساس الوارد أوال   ، وتحدد التكلفة علىأيهما أقل وصافي القيمة القابلة للتحققأ لسعر التكلفةيم المخزون وفقا  يقتم تي

قيمة الصافية ال إنصادر أوال  وتتضمن المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين، 
ألسعار التي يمكن عندها بيع المخزون في سياق األعمال االعتيادية بعد مراعاة التكلفة البيعية. قابلة للتحقق هي ال

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

 األدوات المالية 39-.
  

 االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

تدرص المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاري  نش تها. وتدرص كافة االصول المالية االخرى )متضمنة 
االصول المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( مبدئيا بتاري  المتاجرة وهو التاري  الذ  تصبح فيه 

 . المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية 
 
 ،تعكس المجموعة ادراص االصل المالي عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية عن ذلك االصل 

أو عندما تحول الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية بمعاملة بحيث يتم فيها التحويل الى حد كبير كافة 
مخاطر ومنافع الملكية لألصل المالي وأ  منافع بتلك األصول المحولة التي انش تها او احتفظت بها المجموعة ،  

 يتم ادراجها ك صل او التزام  منفصل. 
 

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

 في الوقت ذاته. 
 

 وفقا لألنواع التالية  : تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة 
 

 أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 
تم تصنيفه على   أو إذامتاجرة بغرض ال تصنيفه على انه محتفظ به ب صل مالي في هذه الفئة إذا تم  اإلحتفاظيتم 

 الربح أوبالقيمة العادلة من خالل  المدرجة األصول المالية  إن. هذا النحو من قبل اإلدارة عند اإلدراص المبدئي
صول الحقا  . تدرص تلك األ الدخلبشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرص تكاليف المعاملة بقائمة يتم معاملتها   الخسارة

بالقيمة العادلة. تدرص األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات بالقيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ها. فيبالفترة التي تنش   الربح أو الخسارة

وال اسهم األوراق المالية والتي لاألصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تشتمل على 
 ذلك لكانت قد صنفت بوصفها متاحة للبيع.
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 )تابع( المشتقةاالدوات المالية غير  (أ)
 

 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
على   درةوالمق إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونو ثابتة أو محددة وتواري  استحقاق محددة  دفعاتاالستثمارات ذات 

الستثمارات المحتفظ ا إدراصاالحتفاظ بها حتى االستحقاق، يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق. يتم 
 إدراصيمة مع خسائر انخفاض الق بعد خصم أى حقيقيبها حتى االستحقاق بالتكلفة المطف ة باستخدام معدل الفائدة ال

 صول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون االوراق المالية.وتشتمل اال .فعليطريقة العائد الباإليرادات 
 

 القروض والذمم المدينة 
 

والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط. ومثل  ذات دفعات ثابتة او محددةإن القروض والذمم المدينة هي أصول مالية 
راص ف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد اإلدتلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها ا  تكالي

المبدئي ، تدرص  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطف ة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها ا  خسائر 
في االنخفاض في القيمة. تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجارية  والذمم 

 مدينة االخرى. ال
 

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

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

 األصول المالية المحتفظ بها للبيع
األصول المالية المحتفظ بها للبيع هي األصول المالية  غير المشتقة والمصنفة كمتاحة للبيع او لم يتم تصنيفها في 
ا  من تصنيفات االصول المالية المبينة اعاله. تدرص مبدئيا األصول المالية المحتفظ بها للبيع بالتكلفة وهي القيمة 

بدئي ، يتم إدراجها بالقيمة العادلة  ما عدا الحالة التي ال يمكن فيها قياس العادلة للمقابل المدفوع. بعد اإلدراص الم
 القيمة العادلة بصفة موثوقة. 

 
يتم قياس األدوات المالية التي ليس لها اسعار مدرجة  باألسواق بالتكلفة ، بعد ان يخصم منها خسائر االنخفاض 

ات خالفا لخسائر االنخفاض في القيمة ، يتم إدراجها في اإليرادفي القيمة ، إن وجدت. التغيرات في القيم الدفترية ، 
الشاملة األخرى الى ان يتم بيع االستثمار او يقرر ب نه منخفض القيمة ، وعندئذ فإن الخسائر او األرباح  المتراكمة 

حة للبيع ية المتا. تشتمل األصول المالالدخلوالمدرجة سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى، يتم تضمينها بقائمة 
 على اسهم  االوراق المالية وذمم االوراق المالية .

 
 االلتزامات المالية غير المشتقة  (ب)

 
 االقتراضات

إن االقتراضات يتم قياسها مبدئيا بالقيمة العادلة ، بعد خصم تكاليف المعاملة. وبعد اإلدراص المبدئي ، يتم قياس 
 االقتراضات بالتكلفة المطف ة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع ادراص تكلفة الفوائد على اساس العائد الفعلي . 

 
ة التكلفة المطف ة لاللتزام المالي وتوزيع مصروف الفوائد على الفتر  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب

ذات الصلة . معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذ  يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل الفترة 
 المتوقعة لإلقتراضات. 
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 ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى 
 

مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء  أصدرت عنها فواتير للمجموعة  االلتزامات للمبال  الواجب سدادهايتم ادراص 
 .المطف ةبالتكلفة ،  أم لم تصدر

 
 

  االدوات المالية المشتقة  (ج)
 

قيمها العادلة ويعاد قياسها الحقا  ب االشتقاقبالقيمة العادلة في تاري  إبرام عقد  تدرص االدوات المالية المشتقة مبدئيا  
نفة إال إذا كانت األداة المشتقة مص فورا الدخلتدرص األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة و . تقريرفي تاري  كل 

 .طبيعة عالقة التحوطيعتمد على   الدخلوقت إدراجها في قائمة  فإن،  في هذه الحالة ،  طحو ك داة توبالفعل 
 

ية لألداة المتبق االستحقاقغير متداول إذا كانت فترة  التزامالمالية المشتقة ك صل غير متداول أو تعرض األداة  
 شهرا . 56ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم يس من المشهرا  ول 56تزيد عن 

  

 محاسبة التحوط 
  

ع أهداف إدارة م واالمور التي يتم تحويطهابتوثيق العالقة بين أدوات التحوط  كيان قوم اليعالقة التحوط   بدايةعند 
ستراتيجيتها   االستمرارأ التحوط على أساس مبد بدايةلقيام بعدة تعامالت تحوط، باإلضافة إلى ذلك وعند لالمخاطر وا 

 مقابلةي ذات فعالية كبيرة ف تحوط تكونال ، تقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة
 .المور التي يتم تحويطهاالتدفق النقد  لغيرات في الت
 

لمقايضة سعر الفائدة والمخصص والذ  يصلح ك داة تحوط  للتدفق الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة 
مباشرة  دراجهاإاألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفّعال يتم  .المساهمينفي حقوق  ت جيلهيتم النقد  ، فإنه  

  . الدخلفي قائمة 
 
م فيها في الفترات التي يت  الربح أو الخسارةفي قائمة  هايتم إعادة إدراج المساهمينفي حقوق  ؤجلةالمبال  المإن 

 . الدخلفي قائمة  البنود التي يتم تحويطها إدراص
 

عها أو مدة أدوات التحوط أو بي هاءانتالتحوط عند قيام المجموعة بفس  عالقة التحوط أو  بمبدأمحاسبة اليتم إيقاف 
قوق في ح ومؤجلةمحاسبة التحوط. أ  أرباح أو خسائر متراكمة  مبادئتستوف تعد إذا لم إنهاؤها او ممارستها أو 

الربح في نبؤ تال إدراص عمليةعندما يتم في النهاية ويتم إدراجها  المساهمينالملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق 
كانت  التي ، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية الحدوث  متوقعةالتنبؤ لم تعد  عملية  أن. في حالة أو الخسارة

 . الدخلفي حقوق الملكية يتم إدراجها فورا  في قائمة مدرجة 
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 انخفاض قيمة األصول   39-.
 

 األصول غير المالية (أ)
 

تقيوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية ألصولهيا )أو الوحدات المنتجة للنقد( لتحدييد ما إذا كان تقرير، بتاري  كيل 
ك عند ذلفيي حالة وجود أ  مؤشر على االنخفاض  . وانخفاض في قيمة هيذه األصولمؤشر على وجود أ  هناك 

 )إن وجدت(. في القيمة  لتحديد مدى خسارة االنخفاض لالسترداديتم تقدير القيمة القابلة 
 

والقيمة  ادالستردلعلى أنها الفرق بين القيمة القابلة  هاالخسارة الناتجة عن االنخفاض في قيمة األصول يتم تحديدإن 
 الدفترية لنفس األصل ويتم إثبات ذلك فورا  في قائمة الدخل.

 
لى التقدير إالقيمة الدفترية لألصل  يتم زيادة ، عند ذلكبإستثناء الشهرة عكس خسارة االنخفاضالحقا عندما يتم 

 قيمة الدفتريةطة  اال تتجاوز الشريلألصل ويتم إثبات الزيادة فورا  على أنها إيراد،  سترداد لقيمة القابلة لإلل المعدل
 اإلطفاء  في حالة /ستهالكإلبالصافي بعد خصم  افي القيمة الدفترية وذلك تم تحديدها سابقا  كان سيالتي  القيمة 
 .من قبل أ  خسائر انخفاض إدراصعدم 
 

 األصول المالية (ب)
 

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

اكثر قد طرأ بعد االدراص المبدئي لألصل، وان  دليل موضوعي يشير الى االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث او 
 ، على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  لألصل بشكل يمكن تقديره.كان له ت ثيرحدوث تلك الخسارة  

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

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

  
  التقاعدمنافع   37-.

الخدمة طبقا لشروط التوظيف الخاصة بموظفي المجموعة في سلطنة عمان في تاري  كل  نهايةمنافع  إستحقاق يتم
 الموظفين لإلجازة السنوية وتذاكر الطيران إستحقاقاتإدراص  يتمالعمل العماني.  وننقاتقرير مع مراعاة متطلبات 

بل الموظفين لخدمات المقدمة من قالمقدرة الناشئة كنتيجة ل لإللتزاماتعندما تستحق للموظفين ويتم تكوين مستحقات 
فع نهاية المتداولة. بينما يتم إدراص تلك المتعلقة بمنا اإللتزاماتحتى تاري  التقرير. يتم إدراص هذه المستحقات ضمن 

 .غير المتداولة اإللتزاماتالخدمة ضمن 
 
ن النسبة للموظفين الُعمانييالعمل، ب مخاطرالمساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والت مين ضد  إن

 .عند تكبدها الدخلكمصروف بقائمة يتم إدراجها م، 5775لسنة  االجتماعيةوفقا  لقانون الت مينات 
 

 االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع  36-.
 دون احتمالبشكل واضح و كمصروف عندما تلتزم المجموعة يتم ادراجها االختيار  للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن 

نهاء النافع م تقديمأو  الطبيعي،قبل تاري  التقاعد  إما النهاء الخدمة ن الخطة الرسمية المفصلة نسحاب ملإلواقعي 
ة لتقليل العمالة بشكل الخدم إنهاءمنافع  إن .نتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختيار  لتقليل العمالةكالخدمة 
يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن تقدير  أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجهايتم طوعي 
 .هافيذلك بصفة موثوق ذين سيقبلوا بعدد ال
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 مخصصات ال    4-05
 
ق، ( ناتجة عن حدث ساباستدالليةالمجموعة )قانونية أو  من قبليتم إدراص المخصصات عند وجود التزامات حالية  

ه. بل موثوق بشك االلتزاميمكن تقدير مبل  كما االلتزامات،  تسوية تلك المجموعة تتطلب منوالتي من المحتمل أن 
عكس تي تالقبل الضريبة و  ة بمعدل ماعقتو التدفقات النقدية المستقبلية  الم بالخصم من يتم تحديد المخصصات 

 االلتزام. هذاتقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة ل
 
 الضريبة  4-07

 يفيتكون مصروف الضريبة من الضريبة  الحالية والضريبة المؤجلة. يتم إدراص الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
. يمثل آلخرىا ةالشامل باإليراداتببنود مدرجة مباشرة بحقوق الملكية أو  تعلقي الذ  الحد إلى عدا فيما الدخل قائمة

 .ةالضريبة المؤجلف ير امصروف الضريبة مبال  ضريبة الدخل ومص
 

  الضريبة الحالية 
ع لربح الخاضع للضريبة للفترة. يختلف الربح الخاضعلى ا احتسابهاالسداد يتم  المستحقةالضريبة الحالية إن 

ألنه يستبعد بعض بنود الدخل أو المصروفات الخاضعة للضريبة أو  الدخلللضريبة عن الربح المبين في قائمة 
لخصم. يحتسب ل القابلة  خاضعة للضريبة أوالالقابلة للخصم في فترات أخرى، كما أنه يستبعد أيضا  البنود غير 

على نحو  المطبقة أو التي سيتم تطبيقهاالمجموعة بالنسبة للضريبة الحالية باستخدام المعدالت الضريبية  التزام
 واسع بتاري  التقرير.

  
  الضريبة المؤنجلة 

بين  لناشئةاضريبة الدخل المؤجلة ، باستخدام طريقة االلتزام، وذلك لجميع الفروق المؤقتة ل مخصص تكوين يتم
القاعدة الضريبية لألصول وااللتزامات وقيمها الدفترية وذلك ألغراض التقارير المالية. ال يتم إدراص أصل الضريبة 

 لمطبقةاأو  اإذا كانت الفروق المؤقتة ناشئة عن الشهرة. يتم استخدام المعدالت الضريبة المطبقة  حالي ةالمؤجل
 بشكل واسع لتحديد ضريبة الدخل المؤجلة.

 
تابعة الشركات لاتم إدراص االلتزامات الضريبية المؤجلة بالنسبة للفروق الضريبية المؤقتة المصاحبة لالستثمارات في ي

تم الفروق المؤقتة والتي من المحتمل أال ي ردالحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على السيطرة على فيما عدا 
صول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم في المستقبل القريب. األرد الفروق المؤقتة 

ة كافية ضريبيالمصاحبة لتلك االستثمارات، يتم إدراجها فقط إلى الحد الذ  يكون من المحتمل معه وجود أرباح 
 في المستقبل القريب. ردهاالفروق المؤقتة والتي يتوقع والتي في مقابلها يمكن استخدام منافع 

 
األصول الثابتة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والمخزون  استهالكالفروق المؤقتة الرئيسية من تنش  
  الحركة. بطيء

حد الذ  ال يحتمل البوتخّفض  تقريرلضريبة المؤجلة في تاري  كل ل الخاصة باألصولتتم مراجعة القيمة الدفترية 
  الذ  يجب استرداده . أو جزء من األصلكل  الستردادمعه وجود أرباح خاضعة للضريبة تكفي 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  33-.
وتعديالته و  ,579قانون الشركات التجارية لعام أحكام مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم  

قا  للقوانين وف احتسابهابالنسبة للشركات التابعة، فيتم  .متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان
 ة.معنيال والتشريعات

 
 رباح  األتوزيعات  4-43

ة عمان. يتم توزيع المطبقة في سلطنوالتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية  بنى مجلس اإلدارة سياسة توزيع أرباح حذرةيت 
 األرباح وفقا  للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين.
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 قياس القيمه العادله  3.-.
 

ب أ  في مقابل تحويل أ  إلتزام بموجالقيمة العادلة هي السعر الذ  يتم إستالمه في مقابل بيع األصل، أو ما يتم دفعه 
معاملة إعتيادية بين المتعاملين بالسوق، ويكون ذلك في تاري  قياس القيمة العادلة وفي ظل وجود األصل  أو في غيابه، و 

ر طوعة الحصول عليها في هذا التاري . والقيمة العادلة لإللتزام تعكس  مخامبموجب أفضل الشروط السوقية التي تستطيع المج
 عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام .

 
عندما يكون متاحا، تقيس المجموعة القيمة العادلة بش ن أ  أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرص بسوق نشط للتعامل  

 نه سوق نشط في حالة أن التعامالت بش ن األصل أو اإللتزام تتم بمعدالت كافية وب باالدوات المماثلة. و يعتبر السوق 
 سعار بشكل مستمر ودائم. معلومات عن األ بحجم تعامل كافي بحيث يسهل الحصول على

 
دام المجموعة إلى تقنيات التقييم و التي تعظم إستخ  وفي حالة تعذر الحصول على سعر مدرص في سوق نشط ، فعندها تلج

و هذه التقنيات تتضمن جميع العناصر  المدخالت المعنية الملحوظة و إستخدام المدخالت الغير ملحوظة ب قل قدر ممكن.
 .التي يضعها عادة في الحسبان المتعاملين في السوق ألغراض تحديد السعر في أ  معاملة

 
إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد اليها بش ن تحديد القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلدراص المبدئي ، تكون عادة سعر  

قيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن القيمة العادلة المحددة المعاملة ، و يقصد بذلك ال
عند االدراص المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القيمة العادلة ال يعكسها بشكل دقيق السعر المدرص في سوق نشط 

لتقييم الذ  يستند إلى معلومات مستمدة من بيانات ملحوظة في ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب ا
السوق، فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل قيمها فيما بعد لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراص 

 ا إلى تقييم مناسب على مدى العمرفي قائمة الدخل إستناد )الفرق(المبدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراص السعر
االنتاجي  لألداة و في أ  حال من االحوال فلن يتم ت خير التقييم بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق 

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

 عوامل المخاطر المالية 3- 9
 

 نظرة عامة
نش  مجلس أولقد ت سيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. اإلجمالية المتمثلة في  يةمسئولالمجلس اإلدارة تقع على 

 ىإل بانتظامطتها ن أنشع راإلدارة لجنة تنفيذية مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتقوم اللجنة برفع تقاري
تنفيذية والتي إلى اللجنة ال هارة المخاطر بالمجموعة ويرفع تقارير مراقبة سياسات إدلب يلامجلس اإلدارة. يقوم فريق اإلدارة بتطوير أس

 ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
 

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

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

افي يتم مساندتها في دورها اإلشر لجنة التدقيق بالمجموعة  إنعمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة.  إطار
 راءاتبإج االلتزاممدى ألغراض خاصة إلختبار و  يتولى قسم التدقيق الداخلي أعمال المراجعة الدورية من خالل التدقيق الداخلي.

 إدارة المخاطر، ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.    وضوابط
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 نظرة عامةتابع 
  المخاطر التالية من جراء استخدام األدوات المالية:التعرض الى تواجه المجموعة 

  االئتمانمخاطر 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
                                                                                              

  مخاطر اإلئتمان  (3)
 

ئتمان هي خطر تعرض المجموعية لخسائير ماليية فيي حالية إخفياق عمييل أو الطرف المقابل في أداة مالية من مخاطر اإل
   واالستثمارات في أوراق مالية.المجموعة  بشكل رئيسي من الذمم المدينة لعمالءالوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنش  

 الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 
 

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

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

 

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

يتم تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بالمبال  المستحقة من عمالء القطاع الخاص وعمالء الشركات في سلطنة عمان إلى 
وفير غطاء ، يقوم الوكيل بتوبموجب اتفاقية خصم الديون  إلى وكيل خارجيهذه المستحقات  إسناد تحصيلبدرجة كبيرة 

دأ الخصم والوكيل الذ  تسند اليه تحصيل الديون بمبكافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبال  المستحقة المحولة إليه. 
ين التجاريين نمخاطر االئتمان بالنسبة للمديتنحصر . قد يلج  الى الشركة في حدود معايير وضوابط ائتمان متفق عليها

 القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. فياآلخرين 
 
:  6652ديسمبر  25) تقريبا %,69.2 وكيل تحصيل الديون إلى على اتالمستحقنسبة ت غلب، التقريرتاري   في

مليون لاير عماني إلى  56.9ضمان بنكي بمقدار  ل الديونوكيل تحصيقدم  .المجموعةب ينمدينال( من إجمالي 69.96%
( %22.25:  6652ديسمبر  25) %,26.2 تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبة .المجموعة

 . التقريرمن المبال  المستحقة بتاري  
  
المدينة لتجارية ا تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم والذ  يمثل  في القيمة  لالنخفاض االمجموعة مخصص أنش ت

الفردية ضات تعر علق باليت  ذلواخسارة محدد  مكون  المدينة األخرى. المكونات الرئيسية لهذه الخسائر تتمثل فيذمم وال
لتي وقعت لق بالخسائر االخسائر الجماعية التي انش ت بالنسبة الى مجموعات مشابهة من حيث االصول فيما يتعومكونات 

بالنسبة  داد الس بيانات تاريخية عن احصائيات . يتم تحديد مخصص الخسائر الجماعية بناء على ولم يتم تحديدها بعد 
 ألصول مالية مشابهه.

 
 االستثمارات 

تقييم تع بمتالتي تمع الجهات و مخاطر االئتمان عبر االستثمار في األسهم سريعة التداول فقط لتعرضها تحصر المجموعة 
 وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أ  جهة في الوفاء بالتزاماتها. ةجيد وفي ظل تصنيفات ائتمانيةجيد.  ائتماني
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 مخاطر السيولة  (.)

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

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

 
 ايوم 26للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة  كافية  متوفرة لديها سيولة حرص على وجود وبالمثل ، فإن المجموعة ت

 بيركالت ثير المحتمل للظروف القاهرة التي ال يمكن توقعها إلى حد وهذا ال يسجل ، متضمنة خدمة االلتزامات المالية، 
 .ائتمانيةمثل: الكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت 

 
 مخاطر السوق (9)

 
تغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار المخاطر السوق هي مخاطر إن 

اطر الهدف من إدارة مخولذلك فإن  األدوات المالية،  استثماراتها فيدخل المجموعة أو قيمة الذ  سوف يؤثر على و األسهم 
 .داكبر عائحقيق السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، بينما يتم ت

 
 مخاطر العمالت األنجنبية

ق العمالت األجنبية ضمن حقو في  صرف الأسعار من جراء تقلبات  المجموعة إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها 
ع تلك باكستان. لم يتم التحوط لتلك االستثمارات حيث يعتبر وضفي من استثمارها في شركة مقرها  تنش  ملكية المساهمين

 العمالت ب نه ذو طبيعة طويلة األجل. 
 

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

 بالعملة االجنبية هي غير محوطة.
 

بدرجة  باللاير العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة أساسيةفيما يتعلق بالمعامالت األخرى للمجموعة، فهي تتم بصفة 
إن  األمريكي. بالدوالر أساسيةتتم بصفة  األجنبيةن معامالتها بالعملة  حيث ا األجنبيةالعمالت  راسعاكبيرة عن تقلبات 

ال توجد أدوات مالية هامة و . 5722 منذ عامظلت بدون تغيير  واللاير العمانياسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي 
األصول  األجنبية على تان مخاطر العمالاالدارة تعتقد ب الدوالر األمريكي وبالتالي فإن  غيرمدارة بواسطة عمالت أجنبية 

 وااللتزامات ليست هامة.النقدية االخرى 
      

 مخاطر سعر الفائدة
 

ثابتة لافائدة المعدالت كل من ب تقترض أمواال الكيانات في المجموعة تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن 
 الخزينة بالمجموعة بشكل دور  لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت الفائدة إدارةيتم تقييم أنشطة التحوط بواسطة و ة. قلبمتالو 
ضمان تطبيق إستراتيجيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية مصاريف لالمخاطر المحددة، قابلية و 

 . خالل دورة اسعار فائدة مختلفةالفوائد من 
 

 مخاطر أسعار السوق األخرى
 

الهدف  .الربح أو الخسارةمن االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل األسهم تنش  مخاطر أسعار 
ون عوائد االستثمار من فائض النقد المتوفر، وهناك مستشارون خارجي تعظيماألساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو 

لربح أو الهذه اإلستراتيجية ، فقد تم تصنيف عدة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل يساعدون اإلدارة في هذا الش ن، وفقا  
 نظرا  ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إدارتها على أساس القيمة العادلة. الخسارة
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 إدارة رأس المال
 

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

  .الملكية
دارة  العلياطريق رفع معدالت النمو عن ن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيإن اإلدارة على ثقة من قدرتها  وا 

بخالف ، مال رأس العلى المفروضة  ةخارجيالمتطلبات الى الالتابعة العمانية . ال تخضع الشركة أو شركتها ةذر حتكاليف 
 وتعديالته. ,579متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 

 

 تقدير القيمة العادلة .-9
 

 ات استثمار

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

 
 األدوات المالية المشتقة

ق بين سعر المستقبلية المقدرة على أنها الفر إن القيمة العادلة لمبادلة سعر الفائدة تقاس بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
الفائدة التعاقد  ومنحنى ليبور السائد الستحقاقات العقد المتبقية والمخصوم بناءا على منحنى ليبور المشتق من منحنى 

 العائد.
 

 المالية وااللتزامات  األصول

 قائمة المركز المالي .الواردة بالقيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية 
 
 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 9

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

 ن أنمن الممكو ، تضمن درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح التي تو العديد من العوامل بش ن  افتراضات
 في االلتزامات واألصول المقدرة.مستقبلية تغيرات  بما يؤد  إليتقديرات اإلدارة  النتائج الفعلية عن تختلف

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

   .في ضوء األوضاع الراهنةيعتقد أنها معقولة الحدوث 
 

 المدينة الذمم حسابات قيمة انخفاض
يتم تقدير المبال  القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل 
المبال . بالنسبة للمبال  الفردية الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فرد . يتم إجراء تقييم جماعي للمبال  الفردية غير 

ة، ولكنه مضى تاري  استحقاقها. ويتم تكوين مخصص يتم تطبيقه على الفترة المنصرمة على تاري  االستحقاق وبناءا الهام
  على معدالت االسترداد التاريخية .

مليون  9,9.,55: 6652ديسمبر  25مليون لاير عماني ) 566.676 المدينةالتجارية ، بلغت قيمة الذمم التقريربتاري  
 7.696,:  6652ديسمبر  25مليون لاير عماني ) 7.992,لاير عماني(، وبلغت قيمة مخصص الديون المشكوك فيها 

مليون لاير عماني(، أ  فروق بين المبال  المحصلة فعليا  في فترات مستقبلية والمبال  المتوقع تحصيلها يتم إدراجها في قائمة 
 .الدخل
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 المخزون قيمة انخفاض
 

قديما لمخزون . عندما يصبح اأيهما أقل القيمة القابلة للتحقق صافي تكلفة واليتم تسعير المخزون على أساس سعر 
اء هذا التقدير على ، يتم إجر الفردية الهامة بالنسبة للمبال   للتحقق.صافي القيمة القابلة بتقدير عمل متقادما يتم او 

مخصص  عمليتم ، و  متقادمةقديمة او ، ولكنها الفردية غير الهامة   يتم إجراء تقييم جماعي للمبال .أساس فرد 
  بناء على نوع المخزون ودرجة األعمار أو التقادم وذلك وفقا  ألسعار البيع التاريخية.

 
مليون لاير  6,6.,5:  6652ديسمبر  25مليون لاير عمانيي ) 965.,5، بلغت قيمة المخزون التقريربتاريي  

مليون  62,.2:  6652ديسمبر  25مليون لاير عماني ) 69,.2صص للمخزون المتقادم بقيمة عماني( وعمل مخ
القوائم المالية يتم  في مدرجهفترات مستقبلية والمبال  ال تحصيلها في تى يتملاير عماني(، أ  فيروق بين المبال  ال

  .الدخلإدراجها في قائمة 
 

  الشهرة قيمة انخفاض
 .7الرجاء الرجوع إلى اإليضاح مة الشهرة، إلنخفاض قي

 
 
   للممتلكات والمعدات واالآلت هر اإلنتاجياعماأل
 

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

 مما أدى إلى انخفاض في المعداتالعمر اإلنتاجي لبعض  بتعديل المجموعة لقد قامتخالل الفترة،  التقديرات.
 .,665يونيو  26لاير عماني لفترة الستة أشهر المنتهية في  مليون 6.225بمقدار االستهالك  مصروف

 
 الضرائب

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

المستقبل  قبل لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت فيالنتائج الفعلية واالفتراضات، أو تغييرات في المست
ة، عن ، استنادا إلى تقديرات معقولبتكوين مخصصات تقوم الشركةلحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. 
لى عوامل ع تلك المخصصات يستند. مقدار للشركةالضريبية  للربوطالعواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية 

بة سابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضري ضريبية الخبرة لربوطتلفة، مثل مخ
 .الضرائب دائرةومسؤولية 

 
يتم إدراص األصول الضريبية المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة بمقدار المحتمل لألرباح الخاضعة 

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

 للضريبة مع إستراتيجيات الخطة الضريبية المستقبلية.
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                                                      عمليات متوقفة -7

  

من أسهم التصويت بورلدكول المحدودة لالتصاالت النكا  %96429تمتلك ورلدكول المحدودة لالتصاالت نسبة 
 )شركة خاصة( والمسجلة بسريالنكا.

 

ة( خسائر )الخاصالمحدودة لإلتصاالت النكا والموجودة بالخارص وهي وورلدكول للمجموعة الشركة التابعة  لقد سجلت
السوق  حوالأوبمراعاة ، في سريالنكا الهواتف العموميةبدرجة كبيرة على  اإلقبالمنذ سنوات عديدة بسبب انخفاض 

نف االستثمار في ويص .التابعة الشركة إقفال اإلدارة واعتمدت، قررت اسهم الملكية للشركة التابعةوسلبية بسريالنكا 
  هام على نتائج المجموعة. ت ثيرأ   مر. وليس لهذا االة التابعة كعمليات متوقفةالشرك
 

           التقارير القطاعية  - 6
 

: قطاعات  2 ة موضحة أدناه وفقا  لمعيار التقرير المالي الدوليالمعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموع
تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول مكونات  2 معيار التقرير المالي الدوليالتشغيل. يتطلب 

 للقطاعارد المو خصيص التشغيل لتالرئيسي عن قرارات مسؤول الالمجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب 
ر الداخلي للمجموعة ييوجد تغيير في تقارير قطاعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد التقر  وتقييم أدائه. ال

 على منهج المخاطر والمنافع.
 

  المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها
 

 كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: 4302 يونيو 03كما في  

 

 الخط الثابت وأخرى  
 

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

 خدمات الهاتف الثابت الالسلكي وعملياتخدمات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت والتي تمارس أنشطة تقديم 
 الت الدولية والهواتف العمومية وخدمة كوابل التلفزيون بدولة باكستان ودولة سريالنكا.االتصا

 
 الهاتف المتنقل  

 

 تشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقا  واآلجلة الدفع وت جير المعدات والمبال  الناشئة
 الهاتف) ادية للمجموعةالمتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيعن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى 

  المتنقل(.
 

 ونتائج القطاعاتإيرادات 

 

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

 يونيو 26 كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهية فييتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة. 
 كما يلي: ,665

 

الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 

 التوحيــــــــد

 

 المجموع

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

     اإليرادات

 407.476 (99) 027.702 76.720 مبيعات خارجية

 - (20.009) 4.540 04.074 بين القطاعاتمبيعات 

 _________ _________ _________ _________ 

 407.476 (20.434) 042.494 044.449 اإليراداتمجموع 
  

 
 
 

 
 

 
 

 96.246 - 22.262 42.694 نتيجة القطاع

 2.460    التمويل إيرادات صافي
 0.403     أخرىتشغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 55.473    الربح قبل الضريبة

 (00.440)    الضريبة
    _________ 

 90.545    ة فترربح ال
          

 
 كما يلي: 4300يونيو  03المنتهية في  للفقرةكانت نتائج القطاعات 

الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــات 

 التوحيــــــــد

 

 المجموع

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

     اإليرادات

 406.455 - 043.056 76.367 مبيعات خارجية

 - (23.700) 9.442 02.446 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 406.455 (23.700) 049.500 040.045 اإليراداتمجموع 
  

 
 
 

 
 

 
 

 92.304 - 24.625 07.374 القطاع نتيجة

 0.407    التمويل ايرادات -صافي
 743     أخرىتشغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 99.243    الربح قبل الضريبة

 (9.624)    الضريبة
    _________ 

 46.257    ة فترربح ال
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 )تابع(ونتائج القطاعاتإيرادات 

 

 :المدرنجة بقائمة الدخل  كما يليو 4302 يونيو 03المنتهية في  للفترةكانت بنود القطاع األخرى 
  

 

الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 04.756 02.279 40.060 استهالك
    

 0.040 0.055 0.629 إطفاء 
  

 
 
 

 
 

 
 كما يلي: المدرجة بقائمة الدخلو 4300يونيو  03المنتهية في  لفترةلاألخرى كانت بنود القطاع 

    
الهاتف الثابت  

 ىروأخـ

 المجموع الهاتف المتنقل

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 07.364 09.699 43.049 استهالك
    

 0.476 0.633 0.937  إطفاء
  

 
 
 

 
 

  
 كمافي ذلك التاريخ هي  المنتهية للفترةرأسمالية والمصروفات ال  4302 يونيو 03القطاع في  التزاماتو أصول

 ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 المتنقلالهاتف 

تسويـــــــــــات 

 التوحيــــــــــــد

 

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

 559.424 (49.039) 0000946 2670644 أصول  

 449.433 (06.460) 47.090 435.003 التزامات 

 54.930 - 44.002 25.476 رأسمالية مصروفات
  
 المنتهية في ذلك التاريخ هي كما للفترةوالمصروفات الرأسمالية  4300 ديسمبر 00القطاع في  التزاماتو أصول 

 ي:يل
 

الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويــــات 

 التوحيد

 

 المجموع

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

 769.433 )22,606( 000,306 297,033 أصول  

 409.343 )06,364( 67.007 072,620 التزامات 

 36.240 - 09.433 60.440 رأسمالية مصروفات
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 صيغة التقرير الفرعي
 

صول ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع  ي اعتمادا على المناطق الجغرافية.يتم تقديم التقرير الفرع تي ال تختلف والاأل

 .لموقع العميلعن الدخل وفقا 

 
 
 

 

     4302 يونيو 03 

 

 

 سلطنة عمان

                  

 

 باكستان دولة 

 

تسويــــات 

 التوحيد

 

 

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

 407.476 (99) 4.303 400.944 القطاع ايراداتمجموع  انجمالى

 559.424 (49.039) 60.337 506.420 أصول  

 54.930 - 4.443 53.070 رأسمالية مصروفات

 

 

 

 4300 ديسمبر 00

 

 

 سلطنة عمان

 

 

 باكستاندولة 

 

تسويــــات 

 التوحيد

 

 

 المجموع

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

 294.399 (033) 04.043 263.602 القطاع ايراداتمجموع اجمالى 

 769,433 (22,606) 60.699 736,677 أصول

 36.240 - 2.363 36.090   مصروفات رأسمالية

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

 

المست جرة والتي تم الحصول عليها من الحكومة القامة نشاطاتها  في سلطنة يعتبر مجلس اإلدارة أن األراضي  )أ(
المقامة على تلك األراضي صول عمان ستبقى متاحة لإلستخدام الى المجموعة على مدار العمر االقتصاد  لأل

 المؤجرة.

 

 األصول المرهونة كضمان )ب(    

 

ديسمبر  25مليون لاير عماني ) 96.2,6  قيمتها الدفترية لشركة تابعة تبل مملوكهتم رهن ممتلكات وآالت ومعدات 
  ( لضمان قروض المجموعة.مليون لاير عماني ,6.22, :6652

 

( مضمونة بتسجيل األصول  65فإن التزام المجموعة طبقا لعقود الت جير التمويلية ) أنظر إيضاح ، إضافة إلى ذلك
مليون  ,6.22 :6652 ديسمبر 25مليون لاير عماني ) 6.662المست جرة بإسم المؤجر والتي تبل  قيمتها الدفترية 

  (.لاير عماني
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 آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و - 5
  

 

 

 المجموع

أعمال 

رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 

سيارات 

 ومعدات 

 

أثاث ومعدات 

 مكتبيـــــــــة

 

البنية و معداتال

 ةلشبكلالتحتية 

 

 

 مباني

أرض بالملكية 

 الحـــــــــــــرة

 

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

        

 تكلفة       

 4302يناير  0 0.067 54.067 634.440 00.640 0.249 20.605 0.344.094

 إضافات - 4 4.060 476 50 95.324 54.930

 تحويالت - 0.955 90.057 202 - (94.276) -

 تحويالت إلى أصول أخرى  - - - - - (959) (959)

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية 9 42 4.469 97 00 036 9.392

 ت استبعادا - - (4.440) (20) (049) - (4.943)

 إعادة تصنيف - - - (025) - - (025)

        

  4302 يونيو 03ى ف 0.432 52.002 652.095 02.449 0.054 20.049 0.003.046

        

 استهالك       

 4302 يناير 0 - 07.074 477.640 46.059 4.444 - 947.599

 للفترةالمحمل  - 4.360 04.434 0.004 440 - 04.756

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 44 0.540 40 0 - 0.733

 استبعادات - - (032) (20) (005) - (274)

 إعادة تصنيف - - - (26) - - (26)

        

   4302 يونيو 03ى ف - 23.267 944.554 03.250 4.053 - 964.602

        

 في صافي القيمة الدفترية       

 )غير المدققة( 4302 يونيو 03 0.432 00.909 040.064 2.374 0.334 20.049 202.224
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 03              آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و - 5
  

 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 

 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 

 ومعدات الشبكه

  
 

 مباني

أرض 
بالملكية 

 الحـــــــــــــرة

 

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

 تكلفة       

 4300يناير  0 00432 960534 6430354 040074 00544 040067 003460479
 إضافات - 40 90049 709 025 740476 760240

 ت تحويال - 90695 900374 673 05 (500329) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (40507) (40507)

 اقتناء شركه تابعه  - - - 09 - - 09
 اعادة تصنيف (0) (20407) 40933 922 (5) 00405 404

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية (4) (22) (20255) (44) (03) (430) (20702)
 ت استبعادا - (04) (740043) (943) (249) - (790490)
        

     4300 ديسمبر 00ى ف 00067 540067 6340440 000640 00249 200605 003440094
        

 استهالك       

   4300 يناير 0 - 070052 9320460 490445 40003 - 9500004

 للسنةالمحمل  - 20457 900644 40549 426 - 500434

 اعادة تصنيف - (20407) 00602 429 (5) - 404

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - (43) (00400) (06) 0 - (00476)

 استبعادات - (04) (700620) (922) (067) - (700305)
        

      4300 ديسمبر 00ى ف - 070074 4770640 460059 40444 - 9470599

        

 في صافي القيمة الدفترية       

 )مدققة(   4300 ديسمبر 00 00067 020309 0000033 20555 00050 200605 0690066

        
 
 



                                  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 
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 ات عقاريةاستثمار - 7
  
 المدققة  غير المدققة 
  ديسمبر 00 يونيو 03 
 4302 4300 
 ر.عألف  ر.عألف  

   
 903 477 رصيد افتتاحي

 ( 24) 40 األجنبيةفروق تحويل العملة صافي 
   
 906 477 
   

 
 
  

 الشهرة - 6
  

   
 06.326 02.053 رصيد افتتاحي

 000 - إقتناء شركة تابعة
  (663) 0.436 اثر فروق تحويل العملة األجنبية

   
 04.456 02.073 
   

  
 

 اختبار انخفاض قيمة االستثمارات بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت 
 

هرة الش قيمة ، أجرت المجموعة تقييما للقيمة القابلة لالسترداد من6652 ديسمبر 25في 
 .القيمة الدفترية  القيمة القابلة لالسترداد تزيد عن  أنوجدت و 

 
 ،بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت تم تقييم القيمة القابلة لالسترداد من االستثمار

 والتي تستخدم تقدير التدفق النقد  اعتمادا علىفي اإلستخدام القيمة إحتساب  على اعتمادا
وتم  .في السنة  %5749بنسبة   خصمفترة خمس سنوات ومعدل ال نالتنبؤات المالية ع

 فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نمو ثابت بمعدل تجاوزتقدير التدفق النقد  الذ  ي
رى ت نمو األعمال على المدى البعيد. معدل متوسط ل اتقدير   والذ  يمثل في السنة 2%

تكلفة د  ولالتدفق النق إلىبالنسبة  الحساسية  ةعالي في اإٍلستخدام احتساب القيمة أن اإلدارة
انخفاض خسارة  اسينتج عنهكان  %62 ىإل رأس المال  تكلفة  زيادة فيإن ال .رأس المال

جميع بقاء  بإفتراض ,665يونيو  26لاير عماني في  مليون 5.22 القيمة بمبل في 
  المتغيرات اآلخرى ثابتة.
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         الملموسةغير األصول األخرى  03

    
 

 

 

 

 تراخيص

حقوق ملكية 

وبراءة فكرية 

 اختراع

 

 برامج

 حاسب آلي

تكاليف اقتناء 

 مشتركين

حق إستخدام 

غير قابل 

 لإللغاء

 

 

 المجموع

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

       التكلفة

 720423 00005 - 050404 7 900793 4300يناير  0في 

 40426 - 090 40077 - - اإلضافات خالل السنة

 (404) - - (404) - - اعادة تصنيف

 42 - - 42 - - تعديالت

 (743) (445) - (0) - (463) صافى فروق تحويل العمالت األجنبية

       

 790347 40773 090 060506 7 900453 )مدققة( 4300 ديسمبر 00في 

       

 790347 40773 090 060506 7 900453  4302 يناير 0في 

 225 - - 225 - - الفترةاإلضافات خالل 

 060 - - 060 - - تحويالت

 025 - - 025 - - اعادة تصنيف

 626 423 - 6 - 964 األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

       

 75.527 0.047 090 43.276 7 90.694   )غير مدققة( 4302 يونيو 03في 

       

       اإلطفاء

 200045 060 - 020373 7 470759 4300يناير  0في 

 90900 066 090 40067 - 20344 سنةالمحمل خالل ال

 (404) - - (404) - - اعادة تصنيف

 (060) (00) - - (4) (047)  األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

       

 260424 446 090 090320 9 040550 )مدققة(  4300 ديسمبر 00في 

       

 260424 446 090 090320 9 040550 4302يناير  0في 

 0.039 034 - 0.077 - 4.309 الفترةالمحمل خالل 

 26 - - 26 - - اعادة تصنيف

 475 43 - 0 0 404  األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

       

 40.072 500 090 05.470 5 04.342   مدققه()غير  4302 يونيو 03في 

       

       صافي القيمة الدفترية

  4302 يونيو 03في 

   )غير المدققة(

 

47.607 

 

0 

 

0.437 

 

- 

 

4.205 

 

02.492 
       

 4300ديسمبر  00في 

 )مدققه( 

03,267 4 0,969 - 4,040 09,609 

       
 

 لاير عماني( تمت رسملته خالل الفترة. ألف 29: 6652 يونيو 26لاير عماني ) الف 59الفترة مبل   المحمل خالليتضمن 
  المحدود ، وهو المؤتمن على شهادة للتمويل ألجل لإلستثمار تم التنازل عن ترخيص الشركة التابعة الى بنك آ  جي آ 

 مليون لاير 9.2: 6652 ديسمبر 25مليون لاير عماني ) 9.72القيمة الدفترية للترخيص هي  (65)االيضاح  2رقم 
 عماني(.
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 4302يونيو  03المنتهية في للفترة  

  في شركات شقيقة راستثما - 00 

 

 : يقةات في الشركات الشقستثماروالقيم الدفترية لالالستحواذ لالالحقة رباح األفي فيما يلي نصيب الشركة  (أ)

 

 مدققهالغير  

 يونيو 03

 4302 

 مدققهال

 ديسمبر 00

 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 6.060 9.557 اإلفتتاحيالرصيد 

 0.977 0.943 من النتائجحصة ال

 (63)  (973) مستلمة أرباحتوزيعات 
   

 9.773 5.527 اإلقفالرصيد 
   

 

 

ــــلغ  (ب) سقط درجة بسوق م، المع .م.ع.شالشركة األم بالشركة الُعمانية لأللياف البصرية  ستثمارالقيمة العادلة التبـ

ــاني  03.347.244  لألوراق المالية ـال ُعم ـ مقارنة  مع  لاير ُعماني(  6.603.934:  4300ديسمبر  00) ري

 .لاير عماني( 0.226.600 -4300ديسمبر  00لاير عماني ) 0.226.600تكلفة قدرها 

 

 ملخص النتائج المالية للشركات الشقيقة األساسية كما يلي: (ج)

 

 

 

 

 أصول 

 

 التزامات

 

 نسبة أرباح إيرادات

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

          4302 يونيو 03

       الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 23.69 0.634 04.370 02.264 47.574 ش.م.ع.ع

 24 002 0.972 245 4.306 خط المعلومات ش.م.م

 
          4300 يونيو 03

       الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 23.69 0.793 02.962  05.409      49.756 ش.م.ع.ع

 24 039 00002 247 00634 خط المعلومات ش.م.م

 
 

      
      4300ديسمبر  00

      الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 23,69 2,402 47,369 03,460 03,470 ش.م.ع.ع

 26 420 4,697 633 0,636 ش.م.مخط المعلومات 
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 المالية األخرى األصول - 04

 

 غير المتداولة المتداولة 
 المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة  
 يونيو 97 

.739 
ديسمبر  25

6652  
 يونيو 97

.739 
ديسمبر  25

6652  
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ع.ألف ر 
     

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
    أو الخسارة

     
أصييييول مالية مصيييينفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة )أ(
779 - .9.393 52.677 

     
 - - 59.522 37.889 المحتفظ بها للمتاجرة )ب(االستثمارات 

     
     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالتكلفة 
 292 3.387 - - )ص( وأسهم غير مدرجه صندوق استثمار مشترك

     
     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالقيمة العادلة 
 6,5 67. 269 9.9 استثمارات مدرجة

     
     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 59.975 37.833 - - سندات )د(
     

     ودائع طويلة األجل بالتكلفة
 2 - 97 7 ودائع لدى مؤسسات مالية

 - - 27, 793.. ودائع ضمان )هي(
 2.666 6.777 27.999 73.788 ودائع ثابتة بالبنوك )و(

 692 8.. , 9. أخرى
     طويلة األجل ذمم مدينة

 222 9.739 - - ذمم تجارية مدينة
     

     قروض محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 ,6 39 5,9 77 قروض وسلفيات للموظفين )ز(

     
 89.3.7 29.7,6 73.983 ,6.566 
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 )تابع( المالية األخرى األصول - 04
 
 الربح أو الخسارة أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  (أ)

 
 القيمة الدفترية  

 في كما 
 ديسمبر 00
 4300 

 
اإلضافات 

خالل 
 الفترة

 /األرباح 
)الخسائر( 
المدرجه 

 بقائمة الدخل

القيمة الدفترية 
 في كما
 يونيو 03

4302 

 ر.عألف  ألف ر.ع ع.ر ألف ألف ر.ع 

     مدرنجةغير وغير متداولة 

 2.625 943 - 2.047 (27إيضاح  0)أدوات مالية مستوى حقوق ملكيه

 09.075 004 4.640 03.004 إستثمار مشتركةق يداصن
     

 02.266 4.640 644 40.002 
     مدرنجةال أدوات الملكية

 0.230 054 0.076 0.323 المدرجةاستثمارات األسهم 

 09.466 5.004 0.042 42.504 
     

 
 ات محتفظ بها للمتانجرة استثمار (ب)

ـــتثمارتمثل اال  ـــوقس ـــتثماريتم تقييم هذه اال .ات المحتفظ بها للمتاجرة األوراق المالية المتداولة في الس ات وفقا  س

 .التقريرلسعر التداول بتاريخ 
 

 ات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة استثمار )ج(

شتركات في ستثمارات المتاحة للبيع االستثمارتمثل اال ستثمار م  درجتو ، مدرجة غير ملكية وادوات صندوق ا

 .ناقص إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة ات بالتكلفةستثماراال هذه
 
 ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال )د( 

  كما هو مبين فيما يلي: سنداتالاإلستثمار في المحتفظ بها لالستحقاق تمثل  اتستثماراال 

   المدققه غير المدققه 

يونيو  03 

4302 

ديسمبر  00

4300 

 معدل الفائدة 

 الحقيقى

 اإلستحقاق

  )سنة(  )سنويا( ع.ألف ر ر.عألف  
     ومدرنجةغير متداولة 

 4309 %7 6,770 40550  سندات
 4305 %404 0,243 0,243 سندات ثانوية
        مدرنجةغير وغير متداولة 
 4307 %4.545 6 ,333 40333 سندات ثانوية 

 4307 %4 0.333 0.333 سندات إسالمية 
 4309 %2.4 933 933 سندات ثانوية
 4305 %9.4 4.333 4.333 سندات ثانوية

      

 04.560 06.760   
 ================================================================================================== ====================================================================================================   

 

  ضمانودائع  )هـ(

 .مختلفة ات مستنديةاعتمادو ضمانخطابات البنوك مقابل  الودائع لدىالضمان ودائع  تتضمن 
 

 الودائع الثابتة  )و(

ــنة ) % 0 الودائعويبلغ المتوســط المرجح للفائدة على هذه  .الثابتة بالبنوك التجارية الودائع إيداعيتم    %0في الس

 .(4300عام 
 
 الموظفينإلى القروض والسلفيات  )ز(

 إلدارةاموظفي إلى فوائد وتتضــمن الســلفيات  وبدونالموظفين دون اخذ ضــمانات إلى تمنح القروض والســلفيات  

 .(عمانيلاير  مليون 3.393:  4300)عام  عمانيلاير  مليون 3.374لشركات التابعة بمبلغ إحدى االعليا ب
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 مخزون   - 00

  المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 00 يونيو 03 

 4302 4300 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 03.662 00.294 مخزون وقطع غيار
 0.433 0.409 هواتفوأجهزة بطاقات مدفوعة األجر مسبقا  

   
 02.530 02.424 

 (0.239) (0.244) مخصص تقادم المخزون
   
   
 00.459 03.309 
   
   

 حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:
   

 0.604 0.239 اإلفتتاحيالرصيد 
 063 - المحمل للفترة / للسنة

 (334) - السنةالفترة / المشطوب خالل 
 (02) 06 صافى فروق تحويل العمالت األجنبيه 

   

 0.239 0.244 رصيد اإلقفال
   

 
 
       خرىاألمدينة ال لذممامدينة والالتجارية ذمم ال - 02

 
   

 62.302 47.530 مبالغ مستحقة من عمالء
مبالغ مستحقة من شركة ُعمان لالستثمارات 

 00.603 02.326 ع.ع.م.والتمويل ش
 49.677 49.774 مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

 0.909 4.947 ذمم مدينة أخرى
   

 044.463 002.626 

 (26.463) (26.559) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

   

 54.402 96.466 

 9.602 9.466 مبالغ مدفوعة مقدما  
   

 57.700 70.336 
   

 
 

 .(4) )ب( 20باإليضاح الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة 
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         رأس المال وتوزيعات األرباح     - 04
( 99646664666: 6656ديسمبر  25سهيم عياد  ) 99646664666  علىرأس المال المصرح به والمصدر  شتملي 

لاير عماني( مدفوعة بالكامل. ووفقا  للقرار الوزار  الذ   64566:  6652ديسمبر  25لاير ُعماني ) 64566قيمة كل منها 
م. خفضت القيمة االسمية لكل سهم من لاير ُعماني 6669يناير  52بتاري   2/6669مجلس الوزراء في اجتماعه رقم اتخذه 

من أسهم الشركة األم  %56 ال تقل عن لاير ُعماني. بالنسبة إلى مساهمى الشركة األم الذين يملكون نسبة 64566واحد إلى 
 في تاري  التقرير كما يلي:

 
    4302 يونيو 03  4300ديسمبر  00

  عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة %
     
 حكومة سلطنة ُعمان 074.433.333 40 646 ,333, 333 73

 
على  ,665مارس  ,6، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذ  عقد بتاري   6652بالنسبة الى العام 

 92469(  قيمتها  6656لاير عماني للسهم عام  64699لاير عماني للسهم الواحد ) 64699بمبل   نهائيه توزيعات أرباح نقدية
 .(6656مليون لاير عماني عام  92.69مليون لاير عماني )

 
لاير عماني للسهم  646,6أغسطس على توزيع أرباح نقدية مرحلية بمبل   52تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  

 (.6652مليون لاير عماني عام  26مليون لاير عماني ) 26قيمتها  ( 6652لاير عماني للسهم عام  646,6) الواحد
 

 . من خالل طرح عاممن اسهمها  %57، اعلنت الحكومة عن رغبتها في بيع ما نسبته 6652سبتمبر  59في تاري  
المستثمرين المؤهلين ذو  المالءة المالية من األسهم والمخصصة للمؤسسات و  ٪7.9، تم بيع ,665عام  يونيو 26كما في 

 .إلى مستثمر  التجزئة ٪7.9العالية. تم االنتهاء من تخصيص ما تبقى من 
 

 القانوني حتياطياال -09
لحساب هذا  من أرباح السنة للشركة  %56م وتعديالته، ُتجنب سنويا  ,579وفقا  لقانون الشركات التجارية الُعماني لسنة 

 االحتياطيذا ه. العماني المدفوع الخاص بالكيانمال الثلث رأس  يساو  على األقلرصيده المتراكم صبح حتى ي االحتياطي
 غير قابل للتوزيع. 

 

 ختيارياال حتياطياال   - 38
 اختيار  احتياطيمن صافي أرباحها السنوية إلى  %56األم ، تحول الشركة 9/6666ت/52وفقا  لقرار مجلس اإلدارة رقم 

 الخاص بالكيان. بما أن اإلحتياطي يساو  على األقل نصف مال المدفوعالنصف رأس  يساو  على األقلقابل للتوزيع حتى 
 .رأس المال المدفوع، فقد قامت الشركة بوقف التحويل

 

 مساهمة رأسمالية     - 37
تكلفة الهاتف النقال والثابت ب االتاتصم، أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت تراخيص للمجموعة لخدمات ,666فبراير  55في 

 سنة على التوالي. 69و  59لمدة و لاير عماني  6664666لاير عماني و  9664666قدرها 
 

، والتي حددت القيمة ,666فبراير 55مستقلة لتحديد القيمة العادلة للتراخيص كما في  استشاريةعينت المجموعة مؤسسة 
 مليون لاير عماني تقريبا . 4225,,مبل   والنقال العادلة لتراخيص الهاتف الثابت

 
ركة جديدة تحصل ش كما كان سيطبق علىللتراخيص وفقا  لبنودها الحالية  التقديرية تم التقييم بناء على قيمة السوق المفتوح

السبب وراء تبني فرضية "شركة جديدة" هو التفرقة بين قيمة التراخيص وقيمة األصول غير الملموسة  .على التراخيص
فإن القيمة الملحقة بالتراخيص ليست هي "قيمة خاصة" بالمجموعة عن التراخيص  و بناء عليه ،األخرى التي تملكها المجموعة

 لملموسة التي تمتلكها المجموعة.ال تعكس القيمة الكاملة لألصول غير ا أنها اإلدارةوترى 
            

تمثل الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبال  المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتصاالت، أرباح القيمة العادلة وقدرها 
 كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع.  المساهمينمليون لاير عماني والتي تم إدراجها ضمن حقوق  4525,,

 
 تحويل العمالت األجنبية  احتياطي- 33
غيل للشركة من عملة التش عند توحيد القوائم الماليةلتزامات إلوا األصولفروق سعر الصرف المتعلقة بتحويل  تسجيليتم 

 تحويل العمالت األجنبية. احتياطيفي  ةاألجنبية التابعة للمجموعة إلى اللاير العماني مباشر 
 

 لة احتياطي القيمة العاد-7.
عاد تقييمه، يتم المالي الم األصلينش  احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم األصول المالية المتاحة للبيع. وعندما يتم بيع 
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. عند انخفاض قيمة االصل المالي المعاد تقييمه، يتم ادراص الدخلبقائمة  أيضا األصلجزء االحتياطي المتعلق بذلك  إدراص

 المتعلق بذلك االصل بقائمة الدخل.جزء االحتياطي 
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 قتراضاتاإل - 40

 المدققة غير المدققة  المدققة غير المدققة     
 

 الموحدة
 

 العملة 
 الفائدةمعدل 

 اإلسمية
 سنة

 اإلستحقاق
 

 المتداولة
 

 غير المتداولة
 ديسمبر 00  يونيو 03  ديسمبر 00  يونيو 03     
    4302 4300 4302 4300 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف      

        بالتكلفة المطفأة –مضمونة 
 9.434 9.796 76 043 4306-4305 أشهر 0 لاير عمانى قرض بنكى

 %4,6ليبور+  
 سنويأ( %6)مستوى 

     

 0.063 - - 604 4304 سنويا   %6 لاير عماني قرض بنكى
 - - 463 -  سنويا   %9 لاير عماني قرض بنكي

      أشهر 0 أمريكيدوالر   طويل األجلقرض 
 00.704 03.734 0.067 0.694 )أ( إيضاح 4307 %4,66يبور+ل  

 - 260 - 267 إيضاح )ب( 4309 سنويا   %00.26 روبية باكستانية طويل األجلقرض 
 - 000 - 007 4309 سنويا   %0شهر واحد كيبور +  روبية باكستانية طويل األجلقرض 

 6.623 4.993 - - إيضاح )ج( سنويا   %07.460 أمريكيدوالر  أسهم ممتازة قابلة للتحويل
      أشهر 9 روبية باكستانية 0-ألجلتمويل  اتشهاد

 2.309 4.070 4.333 2.090 4304 %0,93يبور +ك  
 - - 0.023 0.342  أشهر  9-0 روبية باكستانية  قصيرة األجلض وقر
      سنويا %2إلى  %0.6+كيبور  

 - - 23 57 - أشهر 0 لاير عمانى سحب على المكشوف
 % 6)مستوى  %4.6ليبور+  

 سنويا(
     

 - - 069 032 - سنويا ( %9.6مستوى لاير عمانى سحب على المكشوف
 9 - 039 5 -  %4.6أشهر كيبور +  9 باكستانية روبية تمويلي إيجار اتالتزام

      سنويا    
 093 007 63 57 - سنويا   %04.966 لاير عمانى تمويلي إيجار اتالتزام

        

     00.494 003.7 49.205 002.46 
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 )تابع( قتراضاتاإل - 40

 

 قرض طويل االنجل )أ(

ك عسييييكر  حدودة، البحرين والمنظم الرئيسييييي كونه بنقامت شيييركة تابعة في باكسييييتان بتوقيع قرض مشيييترك بالعملة األجنبية على شييييكل تسييييهيل مع بنك عسيييكر  المحدود، الوحدة المصييييرفية االوفشيييور الم  
سيينويا تسييتحق الدفع على المبل   %546سيينويا ، ورسييوم الرصييد بنسييبة  %5499فترة ثالثة شييهور باإلضييافة إلى مليون دوالر أمريكي. يتم إحتسيياب الفائدة على متوسييط معدل فائدة ليبور ل 29المحدود بمبل  

ركة األم. شييييكر  المحدود مقابل ضييييمانة تجارية من الالمتبقى. قد تم إصييييدار اعتماد مسييييتند  تحت الطلب عند اول طلب غير مشييييروط وغير قابل لاللغاء من قبل البنك الوطني العماني لصييييالح بنك عسيييي
قد تم إعادة جدولة . ل6652يونيو  2بتاري  ربع سنو  متساو  مع فترة سنتين سماح تبدأ  قسط 66في  هذا القرض في البداية، يتم إعادة دفعوستبقى هذه الترتيبات فعالة إلى أن يتم سداد جميع التسهيالت. 

   .,665يونيو  2بتاري  قسط ربع سنو  تبدأ  52على  اآلن يسددو هذا القرض من قبل البنك العسكر  المحدود 
 قرض طويل االجل )ب(

. القرض مضيييمون من ,665أكتوبر  5شيييهر  متسييياو  تبدأ من  قسيييط 52 فترة على مدى االمحدود التي يتم سيييداده سيييميتمن بنك  روبية باكسـتانيةمليون  696 ألجل بمقدارتسيييهيالت  هذا القرض يمثل
 يوما. 26في غضون  ٪69مع هامش  بالتساو مشترك  رهن غير إحتراز الذ  سيتم ترقيته إلى  يالترتيب األول رهن منإلى جانب  ٪56مع هامش  جلأل على الودائع حجزخالل 

 أسهم ممتازة قابلة للتحويل )ج(
 دوالر 566 قدرها ةسييييميإقيمة  لديهاسييييهم ممتازة"( أ"، أو "أسييييهم ممتازة قابلة للتحويلممتازة قابلة للتحويل )" تراكمية وأسييييهم التصييييويت، ااألجنبية بالدوالر األمريكي، ال يحق له ةالعملب األسييييهم تمتهذه إن 

من قبل الشيييركة التابعة في  ةمن األسيييهم الصيييادر على التوالي  أمريكي مليون دوالر 59و  أمريكي مليون دوالر 66 بمقدارمحدود )المسيييتثمر( ال، تحتفظ عمانتل )الشيييركة األم( وبنك حبيب سيييهملكل  أمريكي
 باكستان.

، سيتم لخامسةا. في الذكرى السنوية الخامسةولكن في موعد ال يتجاوز الذكرى السنوية  اإلصدارمن تاري   األولى السنوية في أ  وقت بعد الذكرى حامل السهمممارسية من قبل لل قابل خيار التحويل هوإن 
التحويل المحدد في  أمريكي بمعدلمليون دوالر  5في مضاعفات من  أو جزئيا   تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل كليا   سيتملتصويت. قابلة لإلى أسهم عادية  إلزاميا   تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل

 .السنوية من الذكرى منتهيةم إضافي عن كل سنة خصك ٪56على سعر السهم بعد الذكرى السنوية األولى، وبالتالي زيادة بنسبة  ٪56 قدره خصم بواقع يةاالتفاق
 

 تابعة للمساهمين العاديين أيهما أعلى.الشركة ال معلنة منأرباح توزيعات أو  سنويا   ٪9.7ي سيتم احتساب بمعدل تنقدية الغير أرباح توزيعات  لحاملي األسهميحق 
 
 مسييتحقةكمة و متراأرباح  اتتوزيع للتحويل بمبل  المشيياركة جنبا إلى جنب مع أ  الممتازة القابلة هحيث يمكن للمسييتثمر بيع أسييهم األمريكيالدوالر قد وفرت عمانتل )الشييركة األم( خيار البيع للمسييتثمر في ل

ند أو ع السييينوية الخامسيييةممتازة القابلة للتحويل حتى الذكرى ألسيييهم الل الثالثةمليون دوالر أمريكي من الذكرى السييينوية  5في مضييياعفات من  أو جزئيا   ( لعمانتل. يمكن ممارسييية خيار البيع كليا  البيع)سيييعر 
 األسهم الممتازة القابلة للتحويل. فترةاألسهم الممتازة القابلة للتحويل في أ  وقت خالل  يةكما هو محدد في اتفاق البدء بمرحلة التنفيذ
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  مؤنجلةال ضريبةال التزام /  )أصل( - 44
 

 تتعلق بالبنود التالية: بقائمة الدخلصافي  االلتزام/ )االصل( الضريبي المؤجل والضريبة المؤجلة المحملة/ )المستردة( 
 
 

 
 
  يناير 0

4302 

محملة/ 
)مستردة( 
على قائمة 

 الدخل

 
 فروق 
العملة 

 األنجنبية

 غير المدققه
 

 يونيو 03
4302 

 
 
  يناير 0

4300 

محملة/ 
)مستردة( 
على قائمة 

 الدخل

 
 

فروق العملة 
 األجنبية

 المدققه
 

 ديسمبر 00
4300 

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

 (9,203) 000 (647) (6,932) (9.954) (059) (70) (9.207) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 
 (000) 9 66 (063) (024) (5) (4) (000) مخصص تقادم مخزون 

 (243) 47 33 (647) (224) (09) 02 (243) التزام منافع التقاعد
 - - - - 432 - 432 - أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات 

طفاء  06.309 (779) (0.633) 40.464 43.244 664 222 06.309 استهالك وا 
         
 04.324 756 559 00.533 02,690 (4,433) (903) 04,326 

         الخسائر الضريبية 

 (43,473) 0,007 (0,093) (03,347) (44.529) (0.467) (753) (43.457) غير المستخدمة  واالستردادات

 ______ ______ _______ ______ ______ ______ _______ ______ 

 (7.400) 6 (744) (6.329) (0,392) (6,969) 237 (3,400) 
         

 :كما يلي ة المرحليةالموحد يتم عرض األرصدة الضريبية المؤجلة في قائمة المركز المالي
 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر  25 يونيو 97 
 .739   6652 
 ألف ر.ع ع.ألف ر 

 6,004 03.005 *  أصل ضريبي مؤجل متعلق بشركة تابعة في باكستان
 (0,366) (0.350) إلتزام ضريبي مؤجل متعلق بالشركة األم 

 6.329 3,400 

     المؤجلة.ستخدام الضرائب إل ربح خاضع للضريبة كافييتوفر لشركة التابعة، من المحتمل أن خطة العمل المعتمدة ل بناءا  على* 
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 منافع التقاعد التزام   -  9.
 

 :كما يلي التقاعدمنافع  التزامالحركة في 

 المدققة غير المدققة  
 ديسمبر 25 يونيو 97 
 .739 6652 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 6,063 7.683 اإلفتتاحيالرصيد 

 694 976 ( 22)إيضاح  سنه/ لل فترهالمحمل لل

 (940) (3.789) سنه/ ال فترهلالمدفوعات خالل ا

 40 - إقتناء شركة تابعة

 (9) - إدراص إيرادات أكتوارية من خطة منافع محددة 

 (22) 376 فروق تحويل العملة األجنبية
   

 6,970  4.076 رصيد اإلقفال
   

 

 غير متداولة –التزامات أخرى    -  9.
  

 2,003 9.988 الموردين )إيضاح أدناه( –دائنة طويلة األجل ذمم 

 066 367 ودائع طويلة األجل

   

 9.797 2,470 
   

 

 مستحقات طويلة االجل
  

 4,067 776.. مستحق الدفع إلى هيئة إتصاالت باكستان

 0,640 33..3 الموردين

   
 

 9.988 2,003 
   

 

 (PTA) باكستانمستحق الدفع إلى هيئة إتصاالت 

المستحقة الدفع إلى هيئة  USF( لي APCتمثل المستحقات إلى هيئة إتصاالت باكستان رسوم ترويج الوصول بدون فوائد )
 سنويا.  %52إتصاالت باكستان. يتم خصم اإللتزام بإستخدام معدل الفائدة الفعلي بنسبة 

 

 الموردين

 المبال  المستحقة للموردين غير مضمونة وبدون فوائد. 
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 مبالغ مستحقة الدفع للحكومة - 44
    
 المدققة غير المدققة  

 ديسمبر  00  يونيو 03 

 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 406 - الرصيد اإلفتتاحي

 (406) -  مدفوعات خالل السنة
   

  - - 
 
ستردادات من مخصصات الذمم المدينة والتنازالت المستلمة   شركة االم اتفاقية مع الحكومة تتعلق بأي ا ابرمت ال

وتم  4332ديســـمبر  00الخاصـــة باألتاوات  ورســـوم التردد  التي تم تكوينها في من هيئة تنظيم االتصـــاالت 

 .بأن يتم تحويلها الى الحكومة الحقا  استردادها

 

 دائنة أخرى ذممدائنة و تجارية ذمم - 49
   
 المدققة غير المدققة  

 ديسمبر  00 يونيو  03 

 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 44.474 40.370 ذمم  تجارية دائنة 

 6.324 4.242 آخرين اتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم

 03.726 43.533 مستحقة الدفعضمان مبالغ 
 0.722 2.399 (أدناه (أ) إيضاح)مستحقة الدفع  رسوم ترخيص 

 03.436 40.632 مستحقات

 06.229 07.644 مؤجلةإيرادات 

 7.406 00.437   ةسبقمفواتير 

 629 795 فوائد مستحقة
 9.300 7.467 ذمم دائنة أخرى 

   
 026.034 006.003 
   

 
 رسوم ترخيص مستحقة الدفع (أ)

 

  .لكيةالمحلية الالس دائرةالترخيص رسوم عن  إتصاالت باكستانهيئة  إلى مستحقة الدفعتمثل رسوم الترخيص 
 

 أتاوة مستحقة الدفع    - 45
 

مادة رقم  قا  لل بت وال0) 2وف ثا هاتف ال هيئة تنظيم االتصــــاالت فعلى قبل والمعتمد من قل متن( من ترخيصــــي ال

ي له أن  ئة المرخص  تاوة تنظيم االتصــــاالت دفع لهي هاأ عدات الربط يرادات اإلمن إجمالي  %7 قدر عدا بيع م

 .ومصاريف الربط البيني
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 للسهم الواحد  األصول قيمة صافي  - 47
 
سابتم  صافي  احت تاريخ  في األصول بقسمة صافي  األم للسهم الواحد المنسوبة لمساهمي الشركة  األصولقيمة 

 القائمة كما يلي:سهم على عدد األ التقرير
 
   
     

 ديسمبر  00  يونيو 03 

 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   
 600.490 424.447 (ألف ر.ع) الشركة األم لمالكيالمنسوبة   األصول افي ص
   
   

 763,333 543.333 القائمة )ألف(سهم عدد األ
   
   

 3.700 3.545 )ر.ع( الواحدللسهم األصول صافي 
   

 
 البيع بالجملةإيرادات  -46

     
 فترة الثالثة  فترة الستة  فترة الثالثة   الستةفترة  

 أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية 

 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 

 4302 4302 4300 4300 

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

 3.969 03.603 5.570 00.603 ايراد ادارة خارجية )إيضاح أ(

 2.232 3.379 2.094 7.534 ايراد الربط البيني )إيضاح ب(

 00.730 06.026 2.402 04.460 مبيعات الطاقه االنتاجيه

 4.200 2.624 0.044 9.077 أخرى 
     
 22.209 06.405 27.960 47.469 
     

 
 .على شبكة المجموعة ين اآلخرينالمشغلمرور نهاء إ منالناتج  تتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية فى الدخل   ) أ (

 

عدات ومرافق م استخدام نظير لهم المرخصالمشغلين المحليين ن مالناتجة اإليرادات في الربط البيني إيرادات تتمثل  )ب(

 .المشغل على شبكة المجموعة مرورإنهاء  و تكلفةرسال اإل
 

 الربط البيني مصروفات -03
 

ــغلين المحليين  مصــاريفتمثل  ــطة المجموعة إلى المش ــوم المدفوعة بواس نهاء إل لهمالمرخص الربط البيني الرس

 .المشغلعلى شبكة مرور ال
 

 تكاليف خدمات المحتوى -00
 

مزودي خدمة المحتوى عن تقديم خدمات مختلف المصروفات التي دفعتها المجموعة لتمثل تكاليف خدمات المحتوى 

 .قنوات التلفزيون الخإلى النصوص السمعية والرسائل القصيرة 
 

 إدارة خارنجيةمصروفات  - 04
 

لى ع المرورنهاء إلخارجيين  إلى مشغلين المصروفات التي دفعتها المجموعةمصروفات اإلدارة الخارجية مثل ت

 .المشغلشبكة 

  



 

 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع 

  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 4302يونيو  03المنتهية في للفترة  

22 

   موظفينتكاليف ال - 00

 

  الستةفترة  

أشهر 

 المنتهية

 

 فترة الثالثة 

 أشهر المنتهية

 

 الستةفترة 

 أشهر المنتهية

 

الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية

  يونيو 03  يونيو 03 يونيو  03 يونيو  03 

 4302 4302 4300 4300 

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

 02.297 46.400 02.962 46.472 رواتب وبدالت

 0.034 4.037 0.369 4.025 االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 402 230 059 279 ( 40منافع التقاعد )إيضاح 

 322 0.663 0.360 0.609 أخرى للموظفين مزايا
     

 00.740 05.346 00.206 09.947 
     

 
 مصروفات تشغيل وصيانة - 02

 
     

 6.602 00.364 9.079 04.490   األصول صيانة 

 9.423 7.720 4.635 9.027 تكلفة مبيعات 

 0.206 9.067 0.047 9.049 رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات

 0.743 0.600 0.579 0.907 ورسوم إيجار وضرائب

 773 0.226 577 0.455 كهرباء ومياه

 370 0.967 547 0.926 وإيجار مصروفات صيانة

 024 034 035 004 وقود وزيوت وشحوم

 004 700 494 400 تأمين
 960 0.466 570 0.440 أخرى

     

 02.303 09.639 00.607 06.936 
     

 

          مصروفات إدارية - 04
     

 639 639 446 0.043 تكاليف تدريب

 063 972 444 905 مهنية استشاراتأتعاب 

 626 622 240 664 خدمات إدارية

 602 600 202 706 عمل ياتسفر

 002 976 026 960 وخدمات مكتبية توريدات
     

 2.456 4.333 2.069 4.036 
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 الديون التجارية وخصمرسوم التحصيل والتوزيع  - 09

 

 خصييمو  تم بموجبها إسييناد تحصيييلحيث يع( .ع.م.مع شييركيييييييييييييييية ُعمان لالسييتثمارات والتمويل )ش اتفاقيةأبرمت المجموعة 
  .ع(.ع.م.كافة المبال  المستحقة من عمالء معينين في سلطنة عمان إلى شركة ُعمان لالستثمارات والتمويل )ش

 
وكالء التحصييييييل اآلخرين. ويتم  من خالل مراكز المجموعة ومن خاللتحصييييييل المبال  المسيييييتحقة من هؤالء العمالء يتم 

  .(ش.م.ع.عشركة ُعمان لالستثمارات والتمويل ) إلى ستحقة الدفعالتحصيل من المبال  المخصم رسوم 
 

 .على فئة العميل والمبال  المسيييييييييند تحصييييييييييلهابناء  أعاله  االتفاقيات بموجب خصيييييييييم الديونرسيييييييييوم  بدفعلمجموعة تقوم ا
( لتحصييييييييل المبال  ش.م.ع.عباإلضيييييييافة إلى ذلك، ونيابة عن المجموعة، تسيييييييعى شيييييييركة ُعمان لالسيييييييتثمارات والتمويل )

بمعدالت  يونخصيييييييم دقة فيما يتعلق بفواتير المشيييييييتركين المصيييييييدرة قبل بدء التعاقد معها والتي تدفع عنها رسيييييييوم المسيييييييتح
 . تختلف وفقا  لعمر المبال  المحصلة

 
 .بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقا  والخدمات األخرى للمجموعة كالءيتم أيضا  دفع رسوم توزيع إلى و 

 
  التمويل (تكاليف)صافي إيرادات /  - 05

  الستةفترة  

أشهر 

 المنتهية

 فترة الثالثة 

أشهر 

 المنتهية

 

  الستةفترة 

 أشهر المنتهية

 

الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية

  يونيو 03  يونيو 03 يونيو  03 يونيو  03 

 4302 4302 4300 4300 

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

     إيرادات التمويل
 770 0.930 0.545 4.776 إيرادات الفوائد

 039 663 457 907 أرباح إيرادات توزيعات

 من  القيمة العادلة أرباح
 محتفظ بها للمتاجرةاستثمارات 

 
432 

 
(440) 

 
663 

 
060 

  استثماراتمن  القيمة العادلة أرباح
 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 
0.042 

 
927 

 
072 

 
(06) 

 استثمارات من المحقق الربح
 محتفظ بها للمتاجرة  

 
202 

 
057 

 
420 

 
073 

ة بالقيمة العادل استثمارات من المحقق الربح
 من خالل الربح والخسارة 

 
4 

 
4 

 
- 

 
- 

 - - (093) 4.497 العمالت تحويل ربح
     
 5.724 4,962 0.049 0.290 
     

 
     تكاليف التمويل

     
 (03) (430) - - العمالت تحويل خسارة

 (990) (0.037) (4.242) (0.440)  القروض ىفوائد عل
     

 (0.440) (4.242) (0.633) (966) 
     
 2.460 403 0.603 794 
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 صافى-أخرى)تكاليف( / إيرادات  - 07

 الستة  فترة 

 المنتهية أشهر

 الثالثة  فترة

 المنتهية أشهر

 الستة فترة

 أشهر المنتهية 

  الثالثة فترة

 المنتهية أشهر

 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 يونيو  03 

 4302 4302 4300 4300 

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

 (042) 33 257 0.356 متنوعة )مصاريف(  /إيرادات
 29 003 002 430 مستردة –تعد مطلوبة  لمالتزامات 

     

 0.473 564 439 (73) 
     

 
 الضرائب - 06
 

 :علىة فترالضرائب المحملة لل تشتمل ) أ (
     

 2.732 6.266 2.543 03.409 ضرائب حالية

ضرائب متعلقة بسنوات سابقة )إيضاح 

 )د( (
0.027 054 - - 

 

 (0.093) (4.667) 003 (246) ( 44رائب مؤجلة )إيضاح ض

 

 متعلقة بســـنة ســـابقة رائب مؤجلةضـــ

 (44)إيضاح 

202 202 - - 

     

 00.440 4.229 9.624 0.909 

 
 تسوية الضرائب على الربح المحاسبـي مع الضرائب المحملة بقائمة الدخل على النحو التالي: (ب)

     
     

 0.662 9.632 2.355 7.564 الضريبـة على الربـح المحاسبـي 

     لـ:يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي 

 033 246 956 0.436 مصاريف غير قابلة للخصم

 (003) (270) 032 (403) إيرادات غير  خاضعة للضريبة 

 - - 054 0.027 ضريبة متعلقة بسنوات سابقة

 - - 202 202 ضرائب مؤجلة متعلقة بسنوات سابقة
     

 0.909 9.624 4.229 00.440  الضريبة المحملة وفقاً لقائمة الدخل 
     

 
 موقف الربوط الضريبية )ج(

 
 .للشركة األم 4337من الربوط الضريبية حتى سنة  االنتهاءتم 

 
 ضرائب السنوات السابقة (د)

 
يتعلق بتعديل إطفاء مليون لاير عماني  4.603يتضـــمن بند الضـــرائب المتعلقة بالســـنوات الســـابقة مبلغ وقدره 

 للشركة األم. 4300 إلى 4332وات من تكاليف ترخيص الهاتف النقال للسن
 

 العائد األساسي للسهم الواحد - 23
 

مســاهمي الشــركة األم على المتوســط إلي ســمة صــافي أرباح الفترة المنســوبة تم التوصــل لعائد الســهم الواحد بق

 .القائمةسهم المرجح لعدد األ
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 أطراف ذات عالقة - 20
 

أعضاء مجلس اإلدارة والمؤسسات التي يتمتعون فيها و واإلدارة العلياتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين 

 .على القرارات المالية والتشغيلية الهامممارسة التأثير  وأ السيطرةبالقدرة على 

 

المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها  نتيجةتحتفظ المجموعة بأرصدة مع األطراف ذات العالقة 

  .فاطرمتفق عليها بين األكام بموجب شروط وأح

 :التالي على النحو ةفترال تتمثل طبيعة وقيمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل
 

 شراء بضائع وخدمات (3)            
 المدققةغير  غير المدققة  

  يونيو 03 يونيو  03 

 4302 4300 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 4,072 4.694 شركات شقيقة                           
 06 - ذات عالقة أخرى أخرى أطراف                           

   
   

 4.060 4.694 المجموع                           
    

    
   

 53 44 غير التنفيذيين – مجلس اإلدارةأعضاء بدالت حضور       (4)            

 
 تعويضات لإلدارة العليا  ( 0) 

   
 332 563    رواتب أساسية وبدالت

 603 0.005 أخرى ومنافعمصروفات 

 22 92 االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 06 04 منافع التقاعد
   

 0.336  0.679 المجموع 
 ========= ========== 

 
 خدمات / شراء بضائع / أرصدة ناشئة عن بيع     (  2)

 الدائنة الذمم المدينة الذمم 

 غير المدققه  

  يونيو 03 

 المدققه

 ديسمبر  00
 غير المدققه 

 يونيو 03 

 المدققه

 ديسمبر 00

 4302 4300 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

     
 0.399 623 - -  شركات شقيقة

 06 40 0.606 404 ذات عالقة   أخرى أطراف
     

 404 0.606 690 0.036 
     

 

 

 4 - أطراف ذات عالقة أخرى – خدمات بيع (  4)
 ========= ========== 
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   ارتباطات (أ)

 كما يلي: تااستثمارثابتة و أصولتتعلق بشراء بهذه القوائم المالية مخصص لها  يتم تكوينالتي لم  االرتباطات
 

 
 غير المدققه

 يونيو 03

 المدققه

  ديسمبر 00
 4302 4300 
 ر.عألف  ر.عألف  

 93.336 60.002 ارتباطات عن نفقات رأسمالية ثابتة
    

   
 03.033 4.443 اتاستثمار

   
   

 إحتمالية طارئة  التزامات )ب(
 

 096 905  إعتمادات مستندية 
   

 2.493 000 ضمانات بنكية 
   

 
 22 96 ضمانات مناقصة

 562 525 ضمانات أداء
 .صدرت االعتمادات المستندية وخطابات الضمان المذكورة أعاله في إطار سير العمل العاد   

        
 مطالبات  )ج(

  غرامة مخاطر فرضإلى مالية أو بالضوابط التنظيمية ، بسبب قيود تشغيلية  االلتزامقد تؤدي بعض حاالت عدم 
الهيئة بفرض الغرامة  ما إذا ستقومأو إال أنه ال يمكن حاليا  تحديد مبلغ الغرامة  .االتصاالتمن قبل هيئة تنظيم 

منخفضة المخاطر في مرحلتها الحالية  الحاالتترى دائرة الشؤون القانونية والتنظيمية بالمجموعة أن تلك  .فعال  
 .الحاالتتقدير نتيجة تلك أو  قياسوبأنه ال يمكن 

ابعة للمجموعة في باكيستان أيضا  إلى بعض المطالبات الناشئة عن أمور تنظيمية وضريبية تتعرض الشركة الت
وتشغيلية. تعتقد إدارة الشركة التابعة بأنه ال يتوقع أن يكون هناك تأثير هام من أٍي من هذه المطالبات على بياناتها 

 المالية. 
 

 االئتمانمخاطر    - 20
  

 االئتمانالتعرض لمخاطر   (أ)
صول المالية  صى لمخاطر مثل تالقيمة الدفترية لأل صى لمخاطر  .االئتمانالحد األق تاريخ باالئتمان كان الحد األق

 كما يلي: التقرير
 

 غير المدققه

 يونيو 03

 المدققه

  ديسمبر 00
 4302 4300 
 ر.عألف  ر.عألف  
 006.076 044.072 أخرىوذمم مدينة مدينة  تجارية ذمم

 046.233 043.970 أخرىأصول مالية 
 70.320 25.909  لدى البنوكنقد وأرصدة 

   
 460.970 004.203 
   

وفقا  لنوع  التقريربتاريخ األخرى المدينة  الذممالمدينة والتجارية بالنسبة للذمم االئتمان كان الحد األقصى لمخاطر 
 العميل كما يلي:

 00.603 02.326 ش,م,ع,عات والتمويل ستثمارشركة ُعمان لال
 49.677 46.262 مستحقات من مشغلين آخرين

 02.093 00.377 مستحقات من الحكومة 
 0.002 9.347 وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقا  

 20.234 24.964 عمالء آخرين
   
   
 044.072 006.076 
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 26                 )تابع( االئتمانمخاطر    - 20

  

 كما يلي:  التقريرالصلة،  بتاريخ  اتأعمار الذمم المدينة وخسائر االنخفاض في القيمة ذكانت  (  ب) 
  

 غير المدققه 

 4302 يونيو 03

 المدققه

 4300ديسمبر  00

  

 إنجمالي

في نخفاض اإل

 القيمة

في نخفاض اإل إجمالي

 القيمة

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

 - 03,603 - 02,336 متأخرةغير 

 0,902 40.469 0,620 00,400 يوم 033 – صفر متأخرة

 363 7,923 766 2,646 يوم 096 – 030 متأخرة

 4,003 7,399 4,034 03,400 سنتينإلى من سنة 
 24,223 26,397 24,962      22,632 أكثر من سنتين

     
     
      046,032 26,779 006.076 26,463 
     

 

  06.206 عماني )مليون لاير  23.706يتضــــمن رصــــيد الذمم المدينة للمجموعة مدينون بقيمة دفترية قدرها  (0)

ــــمبر  00مليون لاير عماني :  جاوزت التي( 4300ديس ــــدادها تاريخ ت  تكون لم والتى، التقرير تاريخ في س

عن أي مبلغ حيث أنه ال يوجد تغير هام في نوعية االئتمان وال زالت المبالغ مصـــنفة على مخصـــص المجموعة 

ــتردادأنها قابلة  ــمانات  .لالس ــدة مقابلال تملك المجموعة أي ض ــط لهذه الذمم المدينة  .تلك األرص والعمر المتوس

 يوما. 033
 

 الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي:       (4)
 

 المدققهغير  

 يونيو 03

4302 

 المدققه

 ديسمبر 00

4300 

 ر.عألف  ر.عألف  
   

 27.232 26.443 اإلفتتاحيالرصيد 

 (024) 930 صافي فروق تحويل العملة األجنبية

 2.306 544 للفترة / للسنةالمحمل 

 (0.600) (704) السنة الفترة / المسترد خالل 
   

 26.463 26.559 اإلقفال رصيد
   
 

ستخدام   سابات اليتم ا سائر االنخفاض في القيمة،من أجل   ،المدينة التجارية مخصص الذممالمتعلقة بح سجيل خ  ت

في هذه الحالة يتم شـــطب المبلغ الذي تم ف ؛المبلغ المدين اســـتردادبعدم إمكانية  المجموعة لدى قناعة تتولد ما لم

  .ذات الصلة الماليةمقابل األصول ، مباشرة  لالستردادغير قابل  اعتباره
 

سترداد الذمم المدينة في وقت الحقو  إن رد ف، 4332ديسمبر  00  في لها مخصصات تم تكوين التيو ،في حالة ا

 .لهافع وتدإلى حساب الحكومة  ةدة المبالغ المسترإضاف نتج عنهسوف ي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

ستردة والتي تتعلق  ب المبالغ وإن  الىقد تم إضافتها بالفعل ،  4332ديسمبر  00فى كما  ةالمكون اتخصصمالالم

 .بقائمة الدخل إدراجهتم يف من هذه المبالغ المستردة  الرصيد المتبقيو أما  ،حساب الحكومة 
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 63            مخاطر السيولة   - 22
 

 الفوائد: مدفوعاتمتضمنة  المالية ، لتزاماتالتعاقدية لال االستحقاقاتفيما يلي 
 

 
 4302 يوينو 03

القيمة 
 الدفترية

 أشهر  9
 أقلأو 

9 – 04  
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ( مدققه)غير 
      

 07.460 7.029 2.553 9.564 07.334 القروض
 - - - 795 795 الدفع فوائد مستحقة

 - 0.460 4.044 43.002 40.645 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 4.242 4.242 آخرين اتصاالت
 - - 73 43.943 43.533 مستحقة الدفع مبالغ ضمان
 - - - 40.632 40.632 مستحقات

 0.442 400 466 9.200 7.564 ذمم دائنة أخرى
 - - 04.604 - 04.604 المستحقة تاوةاأل

 097 - - - 097 أخرى طويلة األجلالتزامات 
هرسوم ترخيص مستحق  2.399 2.399 - - - 

 
     

 050.727 007.200 40.209 6.697 43.300 
      

 

 
 

     4300ديسمبر  00
 أشهر  9 القيمة الدفترية

 أو أقل
9 – 04  

 شهر
 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع )المدققة( 
      

 43,093 3.699 0,036 0.330 09.422 اإلقتراضات
 - - - 629 629 فوائد مستحقة

 709 0,439 0,036 43,662 40,990 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم

 - - - 6,324 6,324 آخرين اتصاالت
 - - 043 03,946 03,726 مبالغ ضمان مستحقة الدفع

 - - - 03,436 03,436 مستحقات
 0,997 646 463 2,764 7.429 ذمم دائنة أخرى

 - - - 03,266 03,266 المستحقة األتاوة
 066 - - - 066 التزامات اخرى طويلة االجل

 - - - 0,722 0,722 رسوم ترخيص مستحقة
      
 096.097 047.323 2,604 03.730 44,739 
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 60         الفائدةمخاطر سعر    - 24

 

 : كما يلي التقريربتاريخ  بالفوائدة حملالم للمجموعة كان تحليل سعر الفائدة لألدوات المالية
   
 المدققة غير المدققة  

 ديسمبر  00 يونيو  03 

 4302 4300 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

   متغيرأدوات مالية ذات سعر فائدة 

   

 (43,963) (46.540) مالية التزامات
   

 
   

   ثابتةأدوات مالية ذات سعر فائدة 

   

 66.629 50.097 ماليةأصول 

 (7,662) (7.470) مالية التزامات
   

 94.375 60.664 
   

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
 

ــب المجموعة ــائرأو بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ال تحتس ــعر فائدة  التزاماتوأي أصــول  الخس مالية ذات س

 .الخسائرأو لن يؤثر على األرباح  التقريرلذا فإن أي تغير في أسعار الفائدة في تاريخ  .ثابت

 

 مخاطر العملة األنجنبية    -29

ن ع ،ملكيةالحقوق  ضــمن األجنبيةالعمالت  قلبات أســعارت إلى مخاطر تعرض المجموعة ،رئيســيينشــأ بشــكل 

 .ة في باكستانتابعشركة  اتها فياستثمار
 

 هو كاآلتي:    الموحد صافي التعرض لمخاطر العمالت كما في تاريخ قائمة المركز المالي
 

 المدققة غير المدققة  
 ديسمبر  00 يونيو  03 
 4302 4300 

 روبية باكستانية روبية باكستانية 
 ب.ألف ر ب.ر ألف 
   

 42.440,606 ..736.8... مجموع األصول 

 0.309,362 9.796.739 الشهرة

 (43.009,974) (7.779.797.) مجموع االلتزامات

 (0.993,324) (77.7.6..3) حصص غير ُمسيِطرة
   

 7.993.37. 9.362,006    
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 مخاطر العملة األنجنبية )تابع(   -29

 

 ة:سنالصرف الهامة التالية خالل التم تطبيق أسعار 
 

 روبية باكستانية 
  

 449.444      4302 يونيو 03إلى  4302يناير  0لفترة من لصرف المتوسط سعر 

 440.449     4302 يونيو 03سعر الصرف كما في 
  

سبة  سيؤدي ذلك  %6في حال كان الريال العماني أقوى بن تخفيض حقوق إلى مقابل العملة المذكورة أعاله ، كان 

سوبة ( 4300مليون لاير عام  0.39)مليون لاير عماني   0.300 بحوالي  الملكية شركة  ملكيةحقوق إلى والمن ال

بالغ الموضــــحة أعاله بالم ــــع ثابتةالمتغيرة األخرى  العوامليفترض التحليل أن تظل جميع . األم  ار وتحديدا  أس

  .الفائدة
 

 .ةعكسيلكن بصورة  ، سيؤثر بشكل مساو %6بنسبة الريال العماني  إنخفاض

             

  لتزاماتواال لألصولالقيمة العادلة    -25
 

 القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية

لة   عاد مات  لألصــــولالقيم ال ية وااللتزا مال ما ال ية ك لدفتر ها ا قارب قيم ماليت مة المركز ال قائ ، ما عدا هو مبين ب

ـــها بالتكلفة واالمالية التي يتم األصـــول  ـــتحقاقحلتي يتم االقياس لعادلة عند عدم وجود قياس للقيمة ا. تفاظ بها لالس

 .المالية بالتكلفةاألصول ، يتم قياس يمكن الوثوق به

 
 في قائمة المركز المالي ةقياس القيمة العادلة المدرنج

   لى إالمبدئي بالقيمة العادلة ، مفصلة  اإلدراجالمالية التي تم قياسها بعد  لألدواتتحليال  أدناهيبين الجدول 

 اعتمادا على درجة الوثوق بقياس القيمة العادلة : 0إلى  0 من المستويات

  أسواقب( المعلنة )غير المعدلة األسعارالقياس التي يتم الحصول عليها من  أساليبهو من   األولقياس المستوى 

 .مماثلة أو التزامات ألصولنشطة 

 القياس التي يتم الحصول عليها من مدخالت غير  التي يتم الحصول عليها  أساليبثاني  هو من قياس المستوى ال

ل سواء بشكمماثلة  أو التزامات ألصول والتي هي مالحظة بالنسبة الواردة بالمستوى األولالمعلنة  األسعارمن 

 .األسعار"( من خالل التوصل اليهامباشر )"مثال ذلك: األسعار"( أو غير مباشر )"تم 

  ستوى الثالث  هو من ساليبقياس الم دخالت التقييم  التي تتضمن م أساليبالقياس التي يتم الحصول عليها من  أ

يتم  .التي يمكن مالحظتها )مدخالت ال يمكن مالحظتها( األســواقال تعتمد  على بيانات  أو االلتزام التي ألصــلا
التى تقارب القيمه و  الشركه المستثمر فيها صافى اصول ى قيمةالشركه ف تقييم تلك االستثمارات بناء على حصة

 العادله فى نهاية فترة التقرير.
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 )تابع( لتزاماتواال لألصولالقيمة العادلة  -25

 )تابع( في قائمة المركز المالي ةقياس القيمة العادلة المدرنج       
 

 
 غير المدققه    
  

 المستوى 
 

 المستوى  
 

 المستوى 
 المجموع

 يونيو 97
 739. الثالث الثاني األول 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  

     استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 36.978 - 36.978 - وودائع نظاميه استثمارات بصناديق مشتركة

 9.398 9.398 - - ادوات ملكية غير مدرجة
 9.973 - - 9.973 مدرجة  ملكيهأدوات 

     
     استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 37.889 - - 37.889 أدوات أسهم مدرجة 
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 67. - 67. - هصناديق استثمار مشترك
      9.9 - - 9.9 مدرجة ملكيهأدوات 

 ...937 36.67. 9.398 99.738 
     
 المدققه    
  

 المستوى 
 

 المستوى  
 

 المستوى 
 المجموع

 ديسمبر 00
 4300 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 03,006 - 03,006 - مشتركةق يدااستثمارات بصن

 2,046 2,046 - - أسهم غير مدرجةادوات 
 0,306 - - 0,306 ادوات ملكية مدرجة

     
     لمتاجرةل محتفظ بهااستثمارات 

 06,090 - - 06,090 مدرجة  وسندات أسهم 
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 420 - 420 - استثمار مشترك صناديق
 036 - - 036 أسهم مدرجةادوات 

     
 303575 373507 53563 563770 
     

 
 .السنة الفترة / ال توجد تحويالت بين المستويات خالل
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