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 )غير مدققة(  2022مارس  31 –الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 

 
 التأسيس واألنشطة .1
 

الشررركة"( هي شررركة مسرراهمة عامانية عامة مسررجلة وفقاً لقانون ")"الشررركة األم أو  .م.ع.عالشررركة العامانية لالتصرراالت  

شركة في  سي لل سلطنة عامان. يقع المقر الرئي شركات التجارية ب سلطنة عامان. مدينة العرفانال شركة بمسقط  سهم ال  مدرجة أ

  .بورصة مسقطفي 
 

تقدم الشركة والشركات  سلطنة عامان.األنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في 

 دول أخرى 8تصاالت في سلطنة عمان و االخدمات  شقيقةالتابعة لها )"المجموعة"( مع الشركات ال
                             

 أساس اإلعداد .2

ً المرحلية الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية  : "التقارير المالية 34رقم  للمعيار المحاسرررررربي الدولي المختصرررررررة وفقا

 المرحلية".
  

. ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفصرررراح عن 2016قتصرررراد جمهورية جنوس السررررودان يعاني من ارتفاع معدالت التضررررخم في إبات 

النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للشررررررركة التابعة للمجموعة في جنوس السررررررودان من حيث وحدة القياس الجارية في 

 الخاص بالتقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع. 29 :يخ التقرير وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقمتار
  

أن اقتصررراد جمهورية السرررودان، التي تعمل بها شرررركات تابعة للمجموعة، قد يعاني من ارتفاع  2015الحظت المجموعة في 

اسررتنادًا إلى مؤشررر المسررتوى العام لاسررعار الذي يوضررح أن معدل التضررخم . وذلك 2015معدالت التضررخم اعتباًرا من مطلع 

الخاص بالتقرير  29في ذلك الوقت. غير أن معيار المحاسررررربة الدولي رقم  %100التراكمي لثالث سرررررنوات يتجاوز نسررررربة 

خم، كما أنه ينص على أن المالي في االقتصررراديات ذات التضرررخم المرتفع ال يحدد معدالً مطلقًا لتعريف ارتفاع معدالت التضررر

تحديد توقيت ضرررررورة إعادة عرض البيانات المالية بموجا هذا المعيار هي مسررررألة خاضررررعة لالجتهاد. وإضررررافة إلى ذلك، 

، 2014الحظت المجموعة أن التقرير القاطري الصررررادر من قبل صررررندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السررررودان لسررررنة 

، وبالتالي فإن %57يقارس  2016راكمي المتوقع للثالث سرررنوات القادمة للسرررودان في سرررنة يشرررير إلى أن معدل التضرررخم الت

كان من الممكن أن يترتا عليه الدخول ضررمن نطاق ارتفاع معدل  2015خالل سررنة  29تطبيق معيار المحاسرربة الدولي رقم 

جمهورية السودان من ارتفاع معدالت  التضخم والخروج منه في غضون فترة قصيرة، األمر الذي تأكد حدوثه عندما تعافت

. اسرررتناداً إلى األمور 2018. غير أنه تم اإلعالن على ارتفاع معدالت التضرررخم مجدداً في السرررودان في 2016التضرررخم في 

في هذه المرحلة.  29المذكورة أعاله، ترى المجموعة أنه ال يوجد أسررراس محدد ونهائي لتطبيق معيار المحاسررربة الدولي رقم 

 ن المجموعة سررررررتعمل على متابعة هذا األمر بشرررررركل مسررررررتمر، وعليه لم تحدد أثر تطبيق معيار المحاسرررررربة الدوليغير أ

 .2022مارس  31كما في  29رقم 
 

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة المختصرة المرحلية الموحدة المعلومات المالية هذه إن 

معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة، فقد تم تضررررمين كافة التسررررويات )التي تتكون من االسررررتحقاقات 

على النتائج  مؤشراً لية ال تعتبر بالضرورة المتكررة االعتيادية( والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائج الفترة المرح

المعيار ، بما في ذلك أثر األمر المبين أعاله فيما يتعلق بتطبيق 2022ديسمبر  31التي قد تكون متوقعة للسنة التي تنتهي في 

لدولي ية 29رقم  المحاسرررررربي ا مال نات ال يا قة  الموحدة. للحصررررررول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الب مدق ال

 .2021ديسمبر  31واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في 

 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

متفقة مع تلك المسررتخدمة المختصرررة المرحلية الموحدة المعلومات المالية إن السررياسررات المحاسرربية المسررتخدمة في إعداد هذه 

ي ف. بعض التعديالت والتفسيرات تطبق للمرة األولى 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدةفي إعداد البيانات المالية 

 ، إال أنها لم تؤثر على المعلومات المالية الموحدة لمرحلية المختصرة للمجموعة. 2022عام 

 وشركات المجموعة الشقيقةالدعم المالي للشركة 

المالي اآلخر لعدة شرررررركات تابعة تعاني من عجز في رأسرررررمالها العامل  التزمت المجموعة بتوفير رأس المال العامل والدعم

ومن ضرررمن هذه الشرررركات شرررركة االتصررراالت المتنقلة السرررعودية وشرررركة زين األردن وشرررركة الخاتم وشرررركة زين جنوس 

شررررررركات السررررررودان. وبناًء على خطط األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الظروف أثر مادي سررررررلبي في عمليات 

 المجموعة.

 االستحواذ على أسهم إضافية في شركة تابعة

مما أدى ، )"ام.تي.سي.بي"(شركة زين البحرين ٪ من رأسمال 9.6أسهماً إضافية تمثل  الشركة، اشترت  2021في يناير 

إن الفرق بين المقابل المحول  .%65إلى  )"ام.تي.سرررررري.بي"(شررررررركة زين البحرين في  إلى زيادة الحيازة الفعلية للمجموعة

 .للحصة اإلضافية المستحوذ عليها تم تحويله إلى األرباح المرحلة المنسوبةزين البحرين  أصولوالقيمة الدفترية لصافي 
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 لدى البنوكنقد وأرصدة  .3

   النقد والنقد المعادل التالي: لدى البنوكيتضمن النقد واألرصدة 

 مدققة  غير مدققة  

   
 مارس 31

2022 
 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني  
     

 351.464  321.365  نقد بالصندوق ولدى البنوك
 59.324  77.794  ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

 14  -  محتفظ بها لدى شركات تابعةشهادات حكومية لودائع 

  399.159  410.802 
 (20.588)  (20.585)  المتوقعةالخسائر االئتمانية 

  378.574  390.214 
     

 (2.662)  (2.160)  نقد مرهون لدى بنك
 (14)  -  محتفظ بها لدى شركات تابعةشهادات حكومية لودائع ذات آجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر 

 387.538  376.414    الموحد المختصرالنقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية 
 

 مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة أصول وإلتزامات .4

 وعمان الكويت والسعودية –مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع  أصول وإلتزامات

مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع" تمثل أصول أبراج اتصاالت في الكويت  أصول وإلتزاماتإن "

 مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع على أساس الخطة الموضوعة لبيع وإعادة استئجار تلك األصول.وسلطنة عمان والسعودية 

النهائية )"العروض النهائية"( المقدمة من صندوق خالل الفترة، تلقت زين السعودية موافقة مجلس اإلدارة على العروض 

االستثمارات العامة )"الصندوق"( وصاحا السمو الملكي األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة، وذلك 

النهائية  بعد إكمال الفحوصات النافية للجهالة مع الحصول على الموافقات الداخلية لجميع األطراف. كان الغرض من العروض

برًجا  8,069المعتمدة هو االستحواذ على حصص في البنية التحتية لابراج التي تملكها زين السعودية والتي تتكون من 

(. وبناًء على العروض النهائية، تستحوذ زين لاير عمانيمليون  302.5مليون دوالر أمريكي ) 807وتاقدر قيمتها بمبلغ 

شركة األبراج المؤسسة حديثًا. كما تضمن العرض النهائي المقدم من قبل الصندوق في  %20السعودية على حصة بواقع 

مقابل مبلغ محدد. بموجا شروط  %20حق الشراء الذي يتيح للصندوق شراء الحصة المتبقية لدى زين السعودية بواقع 

هوائيات االتصاالت الالسلكية العروض، ال تبيع زين السعودية سوى هيكل األبراج فقط، أما كافة المكونات األخرى من 

 والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية فستبقى ملك لزين السعودية.

 برج اتصاالت في الكويت. 1,355، انتهت الشركة من معاملة بيع مع إعادة استئجار لعدد 2021و 2020خالل سنتي 

برج اتصاالت في  2890سي لبيع وإعادة تأجير  ، أبرمت الشركة األم اتفاقية مع هيليوس تاورز بي إل 2021مايو  11في 

 عاًما.  15مليون دوالر أمريكي. سيتم تأجير األبراج المباعة لمدة  575عمان مقابل 

يتوافق هذا التصرف مع سياسة المجموعة طويلة المدى لتركيز أنشطتها على األعمال األخرى للمجموعة. تم تصنيف هذه 

شهًرا ، على أنها مجموعة استبعاد محتفظ بها للبيع وتم عرضها بشكل منفصل في بيان  12العمليات ، المتوقع بيعها خالل 

ذات الصلة ، وبالتالي لم  صولالمركز المالي. من المتوقع أن تتجاوز عائدات البيع بشكل جوهري القيمة الدفترية لصافي األ

 محتفظ بها للبيع. يتم إثبات خسائر انخفاض في القيمة عند تصنيف هذه العمليات على أنها

تستهدف معاملة البيع مع إعادة االستئجار تسهيل نقل مخاطر القيمة المتبقية كما توفر المرونة عند إدارة تقادم األصول وسيولة 

 المجموعة.
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 )تابع( مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة أصول وإلتزامات .4

 وعمان )تابع( الكويت والسعودية –مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع  أصول وإلتزامات
 

تشتمل القيمة الدفترية لمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع على أصول أبراج اتصاالت متبقية وأصول حق االستخدام 

 كما يلي: وعمان يع في الكويت والسعوديةوالتزامات عقد اإليجار المرتبطة بها والمصنفة كمحتفظ بها لغرض الب
 

 ألف لاير عماني 

 المجموع       

 مارس 31  عمان  السعودية  الكويت 

2022 

 ديسمبر 31 

2021 

  

   )مدققة(  )غير مدققة(       

   25.632  164.008  25.428  136.566  2.014 أصول أبراج االتصاالت

   5.957  109.496  3.578  101.554  4.364 أصول حق استخدام

 6.378  238.120  29.006  273.504  31.589   

   1.924  105.520  2.613  102.011  896 إلتزامات عقد إيجار

   1.325  947  947  -  - أخرىالتزامات 

 896  102.011  3.560  106.467  3.249   

 .2022من المتوقع بيعها خالل سنة و
 

 ومشروع مشترك شقيقةتثمارات في شركات إس . 5

 مدققة  غير مدققة 

 

 مارس 31

 2022 

 ديسمبر 31 

 2021 

 ألف ر.ع  ألف ر.ع 
    

 7.809  7.773 الشركة العامانية لالياف البصرية  .م.ع.ع 

 5.326  5.070 شركة مجان لإلتصاالت  .م.م

 3.546  3.426 اكوينيكس مسقط  .م.م

 519  665 بلوك تشين سوليوشنس  .م.م

 1.405 اي.اتش.اس الكويت المحدودة

 

 908 

 
    

 
18.339 

 

 18.108 
 

    

 

،  بلوك تشين سوليوشنس  .م.م٪ من رأسمال شركة 21، اشترت المجموعة أسهًما إضافية تمثل  2021في ديسمبر ( 1

٪. وبالتالي ، تسيطر المجموعة على 51إلى  بلوك تشين سوليوشنس  .م.ممما أدى إلى زيادة الحيازة الفعلية للمجموعة في 

،  2022مارس  31وبما أن البيانات المالية غير متوفرة كما في  .2021من ديسمبر  إعتباراً  بلوك تشين سوليوشنس  .م.م

 فإن الكيان غير موحد. تعتقد المجموعة أن تأثير عدم التوحيد ليس جوهريًا على نتائج المجموعة.
 

  في مشروع مشترك إستثمارات ( 2

في  مليون لاير عماني( 96.180 – 2021ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 97.609بمبلغ  لمجموعةيتضمن ذلك حصة ا

من أسهم وحقوق التصويت في شركة وانا )شركة  %31المشروع المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة بنسبة 

 مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع اإلتصاالت في تلك الدولة(.
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 ممتلكات ومعدات  .6

 مدققة غير مدققة 

  
مارس  31

2022 

 ديسمبر 31

2021 

 
لاير  ألف

 عماني

ألف لاير 

 عماني
   

 1.779.983 1.640.097 صافي أصول ثابتة

 203.007 171.230 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
   
 1.811.327 1.982.990 
 

 43.7وقدره بمبلغ  ممتلكات ومعدات، استحوذت المجموعة على 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة 

لاير  مليون 81.7إن االستهالك المحمل على الفترة يبلغ  .(لاير عمانيمليون  37.3: 2021 مارس 31) عمانيمليون لاير 

  (.لاير عمانيمليون  66: 2021 مارس 31)عماني 
 

 أصول غير ملموسة والشهرة .7

 مدققة غير مدققة 

  
مارس  31

2022 

 ديسمبر 31

2021 

 
ألف لاير 

 عماني

ألف لاير 

 عماني
   

 2.390.867 2.356.676  أصول غير ملموسة

 1.060.120 1.063.024 الشهرة 
   
 3.419.700 3.450.987 
 

 3.619، استحوذت المجموعة على أصول غير ملموسة بمبلغ وقدره 2022 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةفترة خالل 

مليون لاير  42.77بلغت مصاريف اإلطفاء للفترة  مليون لاير عماني(. 131.72: 2021مارس  31مليون لاير عماني )

 مليون لاير عماني(. 61.379: 2021 مارس 31عماني )
 

 ضريبة الدخل المستحقة .8

تتضمن ضريبة الدخل المستحقة ضريبة الدخل الحالية المستحقة من الشركة األم والشركات التابعة للمجموعة في العراق 

 واألردن على الترتيا.
 

 ، 2017بالنسبة للسنة الضريبية  .2017تم اإلنتهاء من الربط الضريبي للشركة األم )سلطنة عمان( حتى السنة الضريبية  

 ولم يسمح بخصم بعض المبالغ المشطوبة فيما يتعلق باإلستثمارمليون لاير عماني  6.2 مبلغالعماني  جهاز الضرائا طالا

بأن لديها أسس قوية لعكس قدمت الشركة إعتراضاً ضريبياً ضد هذا القرار لدى رئيس جهاز الضريبة وتعتقد  في شركة تابعة.

 طلا الضريبة.
 

متنازع عليها وتخضع حاليًا  2011إلى  2004فيما يتعلق بشركة أثير العراق، فإن أوامر تقدير ضريبة الدخل للسنوات من 

 2012(. سادد تقدير ضريبة الدخل عن السنوات 16)"هيئة الضرائا"( )إيضاح رقم لنظر الهيئة العامة للضرائا العراقية 

 . 2018حتى 

استنادًا إلى تقديرها الذاتي وذلك بمراعاة النتائج األكثر  2021إلى  2019سجلت أثير مصاريف ضريبة الدخل للسنوات من 

 ترجيًحا. ولم يتم استالم أي أمر تقدير حتى تاريخه.
 

 أن لديها مخصصات كافية لاللتزامات المتعلقة بالتقديرات المتنازع عليها.ترى اإلدارة 
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 قروض .9

 مدققة غير مدققة 

 2021ديسمبر  31 2022 مارس 31 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

   الشركة األم

 87.597 87.896 قرض طويل األجل

 12.685 قروض أخرى طويلة األجل
 

12.551 
 

   

 100.581 
 

100.148 
 

   

   اوزتيل

 104.537 104.894 قرض طويل األجل

 586.180 سندات
 

576.827 
 

   

 691.074 
 

681.364 
 

   

   شركة عمان للبيانات الرقمية

 8.608 7.843 قروض طويلة األجل

 6 إيجار تمويلي لتزاماتإ
 

9 
 

   

 7.849 
 

8.617 
 

   

   الكويت -شركة اإلتصاالت المتنقلة 

 48.509 48.722 قصيرة األجلقروض 

 614.077 قروض طويلة األجل
 

615.206 
 

   

 662.799 
 

663.715 
 

   

   شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية

 566.434 قروض طويلة األجل
 

583.794 
 

 566.434 
 

583.794 
 

   

   زين األردن

 59.957 قروض طويلة األجل
 

59.706 
 

   

 59.957 
 

59.706 
 

   

   أثير 

 8.756 8.880 سحا على المكشوف من البنوك

 297.960 قروض طويلة األجل
 

296.658 
 

   

 306.840 
 

305.414 
 

   

   أخرى

 354 سحا على المكشوف من البنوك
 

154 
 

   

 2.395.888 
 

2.402.912 
 

 

 هي كما يلي: المبالغ المتداولة وغير المتداولة

    
 مدققة  غير مدققة 

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 

أ ألف لاير عماني 

ل

ف 

ر

يا

ل 

ع

م

ا

ن

 ي

 ألف لاير عماني
    

 579.725  538.969 متداولة التزامات

 1.823.187  1.856.919 غير متداولة التزامات

 2.395.888  2.402.912 
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 قروض )تابع(  .9

 بالعمالت التالية:إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة 

 ةمدقق  ةغير مدقق 

 
 مارس 31

 2022 

 ديسمبر 31 

2021 

 ألف لاير عماني  ألف لاير عماني 

 1.846.578  1.854.045 دوالر أمريكي

 30.880  30.873 دينار كويتي

 516.684  502.769 لاير سعودي

 8.770  8.201 لاير عماني

 2.395.888  2.402.912 
 

إلى  %0.855من  -2021 مررارس 31) %7.09إلى  %0.76 من 2022مررارس  31الفررائرردة الفعلي كمررا في  تراوح

 ( سنوياً.7.09%

 

 الشركة األم ملتزمة بنسا العهد الرئيسية والتي تشمل:

 

 .ستثناء مجموعة زينإعلى المستوى الموحد ب صافي القروض إلى األرباح قبل استهالك ضريبة الفائدة واإلطفاء• 
 

 .نسبة تغطية الفائدة• 
 

 إن المجموعة ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسا المالية األساسية والتي تتضمن:

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

  المعدلة؛ الموحدةلى صافي الفائدة المستحقة المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إ الموحدنسبة الربح 

  حقوق الملكية(؛ الموحدة األصولنسبة صافي القروض المجمعة إلى صافي( 
 

 

 الشركة األم واوزتيل
 

 ألجل قرض
 

ئتالف بنكي بغرض تمويل إمن  مليون دوالر أمريكي 800بمبلغ على قرض ألجل  2017في سرررنة الشرررركة األم  حصرررلت

مليون دوالر أمريكي يمثل  435.225حولت الشركة األم مبلغ شراء أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة )مجموعة زين(. 

الحصرررة األجنبية للقرض ألجل إلى شرررركتها التابعة المملوكة بالكامل اوزتل القابضرررة المحدودة. تحتفظ الشرررركة األم بالمبلغ 

 %15مليون دوالر أمريكي. يسرردد القرض ألجل على خمسررة أقسرراط سررنوية متسرراوية بمبلغ يمثل  364.775المتبقي وقدره 

في نهاية فترة القرض ألجل. تم تحديد الفترة األولى للفائدة على هذا  %25من أصل المبلغ  ويسدد المبلغ المتبقي الذي يمثل 

 السداد. أشهر بعد ذلك حتى تاريخ 3أشهر من تاريخ السحا و 8القرض بـ 
 

تعديالً على فترة القرض تم بموجبها تمديد فترة القرض لسررررنتين مع  الشررررركة األم واوزتيل، أبرمت  2019أكتوبر  22في 

، يسررردد القرض على أربعة أقسررراط  2021. إعتباراً من سرررنة 2020و  2019اإلعفاء المقابل من سرررداد األقسررراط للسرررنوات 

من المعدل السابق  %2.55تم أيضاً تخفيض هامش الربح على القرض ألجل إلى مليون دوالر أمريكي.  170سنوية بمبلغ 

 .%2.90وقدره 
 

 القرض مضمون برهن على األسهم المستحوذ عليها. تمت تغطية جزء من القرض بإستخدام معدل مبادلة الفائدة.
 

 قروض أخرى طويلة األجل
 

مليون  33.2 – 2021) مليون لاير عماني( 12.7مليون دوالر أمريكي ) 33قرض إئتماني متوقع  برصرريد مسررتحق قدره 

يحمل  من إئتالف بنكي بغرض تمويل شررراء معدات رأسررمالية. القرض غير مضررمون. لاير عماني( 12.6دوالر أمريكي )

 سنوياً وقد تم إستخدام الشرائح التالية: %2.28التسهيل فائدة بمعدل 
 

مليون دوالر  9.6 -2021[ مليون لاير عماني( 3.5مليون دوالر أمريكي ) 9.1أ( الشررريحة األولى برصرريد مسررتحق قدره 

 .2018يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من نوفمبر  ]مليون لاير عماني( 3.7أمريكي )
 

مليون  8.7 -2021[مليون لاير عماني(  3,4 مليون دوالر أمريكي ) 8.8س( الشررررررريحة الثانية برصرررررريد مسررررررتحق قدره 

 .2019يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من مايو  ]مليون لاير عماني( 3.3دوالر أمريكي )
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 قروض )تابع(  .9

 

 )تابع( الشركة األم واوزتيل
 

 )تابع( قروض أخرى طويلة األجل
 

 

مليون  14,9 -2021[مليون لاير عماني(  5.8مليون دوالر أمريكي ) 15.1ج( الشررررريحة الثالثة برصرررريد مسررررتحق قدره 

 . 2019يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من مايو  ]مليون لاير عماني( 5.6دوالر أمريكي )

 

 سندات
 

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

سنوياً. السندات مستحقة السداد في سنة  %5.63مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  600سنوات بمبلغ  5.5شريحة  أ( 

: 2021) مليون دوالر أمريكي 615.3سنوياً. القيمة العادلة للسند هي  %6.05. معدل الفائدة الفعلي للسند هو 2023

 .مليون دوالر أمريكي( 624
 

سنوياً. السندات مستحقة السداد في سنة  %6.63مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  900سنوات بمبلغ  10شريحة  س( 

: 2021) مليون دوالر أمريكي 945.9سنوياً. القيمة العادلة للسند هي  %7.09. معدل الفائدة الفعلي للسند هو 2028

 .مليون دوالر أمريكي( 982.9
 

 على األسهم التي تم اإلستحواذ عليها في مجموعة زين وهي مضمونة بواسطة الشركة األم.السندات مضمونة برهن  ج( 

 

 الكويت –شركة اإلتصاالت المتنقلة 
 

 :الكويت بـ –الفترة ، قامت شركة اإلتصاالت المتنقلة خالل 
 

 (.مليون لاير عماني 202.7 – 2021ديسمبر  31) لم تسحا أي مبلغ من التسهيالت القائمة والتسهيالت الجديدة 

  ويتضمن ذلك: (لاير عمانيمليون  340.3 – 2021ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  3.7سداد قروض بمبلغ ، 

مليون دوالر  100بمبلغ األجل  طويل( من تسهيل لاير عمانيمليون  1.53مليون دوالر أمريكي ) 4.076 -

 أمريكي.

 مليون دوالر أمريكي. 100بمبلغ األجل  طويل( من تسهيل عمانيلاير مليون  1.1مليون دوالر أمريكي ) 2.946 -
 

تحمل التسهيالت المذكورة أعاله معدل ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن )ليبور( لمدة ثالثة أو ستة أشهر 

 أو فوق معدل خصم البنك المركزي.
 

 

 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 

 قروض ألجل تتضمن:
 

مليون لاير سعودي  2.955: 2021ديسمبر  31) (مليون لاير عماني 296.4مليون لاير سعودي ) 2.962مبلغ وقدره  (1

مليون لاير  450ومبلغ  كتسهيل مرابحة مشترك تم الحصول عليه من ائتالف بنكي مليون لاير عماني(  295بما يعادل 

اني( لاير عم 34.928ن لاير سعودي بما يعادل مليو 650: 2021ديسمبر  31مليون لاير عماني( ) 45سعودي )

 كتسهيل رأسمال عامل تم الحصول عليهما من ائتالف بنكي.
 

، أبرمت زين السعودية اتفاقية تعديل )"االتفاقية"( مع ائتالف المقرضين بغرض إعادة تمويل 2020في سبتمبر 

 ألغراض االستثمارات الرأسمالية المستقبلية.تسهيالت المرابحة القائمة بذلك التاريخ والحصول على تمويل إضافي 

 االتفاقية:

  4.880( يتكون من لاير عمانيمليون  604.46مليون لاير سعودي ) 6,000تتضمن إجمالي تسهيل مرابحة بمبلغ 

مليار لاير سعودي  1.120( وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بمبلغ لاير عمانيمليار  0.448مليار لاير سعودي )

لاير مليار  0.35مليار لاير سعودي ) 3.48( إلعادة تمويل تسهيل المرابحة القائم بمبلغ لاير عمانيمليار  0.12)

 ( ورصيد مخصص لبعض األغراض التجارية المستقبلية.عماني
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 قروض )تابع(  .9
 

 )تتمة( شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

  ( يتكون من لاير عمانيمليون  100.74مليون لاير سعودي ) 1,000تتضمن تسهيل رأسمال عامل متجدد بمبلغ

( وجزء مقوم بالدوالر األمريكي بإجمالي مبلغ لاير عمانيمليون  81.94مليون لاير سعودي ) 813.393

 (.لاير عمانيمليون  18.8مليون لاير سعودي ) 186.607

ً بشكل جزئي بكفالة من الشركة ورهن حصص  الشركة وبعض حصص المساهمين يظل تسهيل المرابحة مضمونا

المؤسسين في زين السعودية والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. بموجا اتفاقية تمويل المرابحة، يجوز لزين 

السعودية أن تعلن عن توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو عينية للمساهمين شريطة التزام زين السعودية بكافة 

 ه االتفاقية.التزاماتها بموجا هذ
 

 تم التحوط لجزء من القرض المشترك أعاله من خالل عقد للمبادلة بمعدل ربح.

مليون لاير سعودي  2,247: 2021ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  225مليون لاير سعودي ) 2,249مبلغ وقدره  (2

من ائتالف بنكي  2019في يونيو ( من اتفاقية تسهيل مرابحة مشترك ثانوي موقعة لاير عمانيمليون  224بما يعادل 

 ومدتها سنتين وتنطوي على خيار بالتجديد لسنة إضافية. إن هذا التسهيل مكفول بالكامل بضمان من قبل الشركة.
 

 زين األردن
 

 قروض طويلة األجل تشمل:
 

                    مليون دوالر أمريكي  160 – 2020ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  59.9مليون دوالر أمريكي ) 160مبلغ وقدره 

 .2025( كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في مليون لاير عماني 59.7بما يعادل 
 

 

 أثير
 

 قروض طويلة األجل تشمل:
 

مليون دوالر أمريكي بما  95 – 2021ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  33.7مليون دوالر أمريكي ) 90مبلغ وقدره ( 1

 .2024ديسمبر  17( كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في لاير عمانيمليون  33.58يعادل 
 

مليون دوالر أمريكي بما  105 – 2021ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  39.3مليون دوالر أمريكي ) 105مبلغ وقدره ( 2

 .2023يونيو  30( كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في عمانيلاير مليون  39.18يعادل 
 

مليون دوالر أمريكي بما  150 – 2021ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  56.2مليون دوالر أمريكي ) 150مبلغ وقدره ( 3

ديسمبر  17تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في  كتسهيل إئتماني متجدد( لاير عمانيمليون  55.97يعادل 

2022. 
 

مليون دوالر أمريكي  100 – 22021ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  37.5مليون دوالر أمريكي ) 100مبلغ وقدره ( 4

 .2023 يوليو 31 ( كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد فيلاير عمانيمليون  37.3بما يعادل 
 

مليون دوالر أمريكي بما  50 – 2021ديسمبر  31( )لاير عمانيمليون  18.7مليون دوالر أمريكي ) 50مبلغ وقدره ( 5

 .2024 ابريل 14 ( كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد فيلاير عمانيمليون  18.6يعادل 
 

مليون دوالر أمريكي بما  75 – 2020ديسمبر  31مليون لاير عماني( ) 28.1مليون دوالر أمريكي ) 75( مبلغ وقدره 6

 .2025 ابريل 28 ويستحق السداد في بنك تجاريكقرض ألجل تم الحصول عليه من  عماني (لايرمليون  27.98يعادل 
 

مليون دوالر أمريكي  125 – 2020ديسمبر  31مليون لاير عماني( ) 46.85مليون دوالر أمريكي ) 125( مبلغ وقدره 7

 .2025 مايو 3 ويستحق السداد في بنك تجاريكقرض ألجل تم الحصول عليه من  (لاير عمانيمليون  46.65بما يعادل 
 

مليون دوالر أمريكي  100 – 2020ديسمبر  31مليون لاير عماني( ) 37.47مليون دوالر أمريكي ) 100( مبلغ وقدره 8

 .2024 مايو 25 ويستحق السداد في بنك تجاريكقرض ألجل تم الحصول عليه من  (عمانيلاير مليون  37.3بما يعادل 
 

 فوق معدل الليبور لثالثة أشهر.وتحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت  الشركةهذه التسهيالت مضمونة بواسطة 
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 إلتزامات غير متداولة أخرى .10

 مدققة غير مدققة 

  
مارس  31

2022 

 ديسمبر 31

2021 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 305.256 306.202 )أنظر أدناه(المملكة العربية السعودية  –مستحق لوزارة المالية 

 169.798 111.392 مستحق مقابل الحصول على طيف ترددي

 9.860 9.947 ودائع عمالء

 56.012 56.973 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 65.967 91.033 أخرى
   
 575.547 606.893 
 

اد ، أبرمت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية اتفاقًا مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لتأجيل سد2013 سنة خالل

من  أادرج الجزء المتداول. 2021على سبعة أقساط تبدأ في يونيو تم سداد هذه المبالغ  .2021المبالغ المستحقة عليها حتى 

 أخرى".أرصدة دائنة هذه الذمم الدائنة ضمن بند "ذمم تجارية دائنة و
 

                                                                                                                                                   رأس المال .11
 

 لاير عماني للسهم الواحد( 0.100رأس المال ) بقيمة إسمية 
 مدققة غير مدققة 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 عدد األسهم عدد األسهم 

   

 750.000.000 750.000.000 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

   

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 750.000 750.000 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

 

 من أسهم الشركة في تاريخ التقرير كما يلي: %10الشركة الذين يملكون نسبة ال تقل عن  يمساهم
 

2021 2022  

  عدد األسهم المملوكة  عدد األسهم المملوكة 

     

 الشركة المتحدة لالتصاالت الدولية لالستثمار والمشاريع   م م 382.500.345  382.500.345 
 

 االحتياطي القانوني

من أرباح السنة لحساس هذا االحتياطي حتى  %10سنوياً  تخصص،  2019لسنة  لقانون الشركات التجارية العامانيوفقاً 

مال المدفوع للشركة. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. حيث أن ال قيمة رأس يصبح رصيده المتراكم يساوي على األقل ثلث

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

 االحتياطي االختياري

من صافي أرباحها السنوية  %10، حولت الشركة األم في سنوات سابقة نسبة 5/2000ت/16وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 

حتياطي جاوز اال احتياطي اختياري قابل للتوزيع حتى يساوي نصف رأس مال المدفوع الخاص بالكيان المعني وحيث إلى

 المال المدفوع للشركة على األقل، اوقفت الشركة التحويل الى هذا الحساس.  نصف راس
 

 مساهمة رأسمالية  

ضمن حقوق  2004في سنة  على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتصاالت الشركة األمالزيادة في تقييم تراخيص  تدرج

  الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع.
  

 رأس المال احتياطي

، والذي القيمة العادلة التي تزيد عن المبلغ المدفوع مقابل ترخيص الهاتف المحمول هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع ويمثل 

 .2019إنتهى في فبراير 
 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية

زين السودان وزين جنوس مجموعة زين و منيمثل هذا االحتياطي بشكل رئيسي خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة 

 السودان.
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 )تابع(  رأس المال .11
                                                                                                                                                 

 توزيعات 

 2022 مارس 27المنعقدة بتاريخ  2021ديسمبر  31اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 

 (.لكل سهم بيسة 55 - 2020ديسمبر  31) 2021لكل سهم لسنة  بيسة 55توزيعات أرباح نقدية بواقع 

 إيرادات إستثمار . 12

 
مارس        31 ثالثة أشهر المنتهية في

 )غير مدققة(

  2022 2021 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 205 204 إيرادات توزيعات

 607 1.959 الخسائرأو  األرباحبالقيمة العادلة من خالل  من استثمار في أوراق ماليةربح 
   

 2.163 812 

 

 ربحية السهم . 13

  على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي: بناءاً يتم احتساس ربحية السهم األساسية 
 

 
مارس        31ثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(

  2022 2021 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 16.899 18.495 من العمليات المستمرة والمتوقفة – المنسوس إلى المساهمينربح الفترة 

   

 

 

 

 

 أسهم

 

 أسهم

 750.000.000 750.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 
   
 لاير عماني 

 

 لاير عماني
 

 0.0226 0.0247 من العمليات المستمرة والمتوقفة - والمخفضة األساسية –ربحية السهم 
 

 القطاعمعلومات  . 14

بغض النظر عن عملياتها في  .التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات المتعلقةتعمل الشركة وشركاتها 

  دول. ويشكل ذلك أساس القطاعات الجغرافية. 8سلطنة عمان، تعمل الشركة من خالل مجموعة زين في 

              واألردن والسودان والعراق والبحرينالكويت عمان و استناداً إلى الحدود الكمية، قامت المجموعة بتحديد عملياتها في

 كأساس لإلفصاح عن معلومات القطاع. والسعودية
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 معلومات القطاع ) تابع(. 14

 )غير مدققة( 2022  مارس 31 
    

 المجموع  أخرى  السعودية  البحرين  العراق  السودان  األردن  الكويت  عمان 

 
ألف لاير 

 عماني
ألف لاير  

 عماني
ألف لاير  

 عماني
ألف لاير  

 عماني
 ألف لاير  

 عماني
ألف لاير  

 عماني
 ألف لاير  

 عماني
 

 ألف لاير عماني
 ألف لاير  

 عماني
                  

 558.702  5.944  186.207  13.814  71.803  36.473  44.598  77.522  122.341 (مع مرور الوقتاالشتراك في البث والبيانات ) إيرادات القطاع:

 76.102  17  31.635  3.266  698  210  1.982  27.359  10.935 (عند نقطة زمنية محددة) إيرادات القطاع:
                  

 99.433  1.257  20.243  1.568  7.201  19.441  9.583  17.544  22.596 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  
 1.807  4  46  31  1  382  296  464  583 إيرادات فوائد

 (19.385)  (10)  (11.813)  (226)  (4.548)  (51)  (1.980)  (238)  (519) تمويل تكاليف
 (9.921)  -  -  -  (2.135)  (2.155)  (2.427)  -  (3.204) مصاريف ضريبة الدخل

 19.456  17.770  5.472  17.617  519  1,373  8.476  1.251  71.934 

                  بنود غير موزعة:
 2.163                 إيرادات استثمار

 1.951                 ومشروع مشترك شقيقةحصة في نتائج شركات 
 (13.559)                 )متضمنة ضريبة الدخل غير الموزعة وتكاليف تمويل بالصافي من اإلستبعادات( أخرى

 62.489                 ربح الفترة
                  

 6.966.246  103.354  3.198.058  123.755  953.418  48.591  645.171  927.662  966.237 القطاع بما في ذلك الشهرة أصول
 126.750  329  34.517  13.748  32.020  1.003  10.339  12.535  22.559 أصول حق االستخدام
                  بنود غير موزعة:

 70.553                 الخسائرأو  األرباحستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل إ
 23.882                 اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل إ
 1.000                 ستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةإ
 115.948                 ومشروع مشترك شقيقةستثمارات في شركات إ

 205.955                 بالصافي من اإلستبعادات() أخرى

 7.510.334                 األصول الموحدة
                  

 2.227.599  84.354  1.215.330  36.751  161,707  40.219  186.931  205.756  296.551 القطاع التزامات
 147.361  15  47.120  13.705  30.400  526  12.558  21.059  21.978 إلتزامات إيجار )متداولة وغير متداولة(

 954.120  -  566.434  -  306.841  -  59.957  -  20.888 إقتراضات

 339.416  226,815  259.446  40.745  498.948  50.456  1.828.884  84.369  3.329.080 
                  بنود غير موزعة:

 1.441.768                 إقتراضات
 39.291                 بالصافي من اإلستبعادات() أخرى

 4.810.139                  اإللتزامات الموحدة

 2.700.195                 األصول الموحدةصافي 
                  

 44.144  2.702  12.365  276  5.516  1.721  1.317  3.240  17.007 تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 489                 بالصافي من اإلستبعادات()غير موزعة 

 44.633                 إجمالي التكاليف الرأسمالية
                  

 124.430  1.348  46.461  3.124  20.194  761  10.824  19.463  22.255 استهالك وإطفاء
 12.534  11  5.286  914  1.992  54  445  1.951  1.881 إطفاء أصول حق االستخدام

 (187)                 غير موزعة 

   136.777                 إجمالي االستهالك واإلطفاء 
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 معلومات القطاع ) تابع(. 14

 )غير مدققة( 2021  مارس 31 
    

 المجموع  أخرى  السعودية  البحرين  العراق  السودان  األردن  الكويت  عمان 

 
ألف لاير 

 عماني
ألف لاير  

 عماني
ألف لاير  

 عماني
ألف لاير  

 عماني
 ألف لاير  

 عماني
ألف لاير  

 عماني
 ألف لاير  

 عماني
 

 ألف لاير عماني
 ألف لاير  

 عماني
                  

 531.973  12.194  171.573  12.687  68.581  34.159  44.177  74.001  114.601 (مع مرور الوقتاالشتراك في البث والبيانات ) إيرادات القطاع:

 70.736  20  22.449  3.745  581  386  2.284  24.497  16.774 (عند نقطة زمنية محددة) إيرادات القطاع:
                  

 83.004  2.850  15.726  1.549  11.422  7.536  9.647  12.885  21.389 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب  
 2.422  4  17  27  33  434  513  521  873 إيرادات فوائد

 (20.470)  (25)  (12.144)  (248)  (4.607)  (305)  (2.282)  (198)  (661) تمويل تكاليف
 (8.511)  (1)  -  -  (2.532)  (978)  (2.470)  -  (2.530) مصاريف ضريبة الدخل

 19.071  13.208  5.408  6.687  4.316  1.328  3.599  2.828  56.446 

                  بنود غير موزعة:
 812                 إيرادات استثمار

 376                 ومشروع مشترك شقيقةحصة في نتائج شركات 
 (1.599)                 )متضمنة ضريبة الدخل غير الموزعة وتكاليف تمويل بالصافي من اإلستبعادات( أخرى

 56.035                 ربح الفترة
                  

 6.933.855  100.357  3.076.428  120.405  1.015.171  18.559  629.981  992.663  980.290 القطاع بما في ذلك الشهرة أصول
 237,334  154  132,544  12,464  33,638  540  24,433  11,693  21,868 أصول حق االستخدام
                  بنود غير موزعة:

 47.875                 الخسائرأو  األرباحستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل إ
 21.132                 اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل إ
 2.000                 ستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةإ
 111.022                 ومشروع مشترك شقيقةستثمارات في شركات إ

 294.425                 بالصافي من اإلستبعادات() أخرى

 7.647.643                 األصول الموحدة
                  

 2.359.665  92.070  1.177.764  35.227  270.188  42.418  212.296  233.535  296.166 القطاع التزامات
 254.677  142  146.375  12.432  31.457  387  24.985  19.364  19.535 إلتزامات إيجار )متداولة وغير متداولة(

 827.366  -  519.412  -  248.033  -  35,634  -  24.287 إقتراضات

 339.988  252.899  272.915  42.805  549.805  47,659  1,843,551  92,212  3.441.707 
                  بنود غير موزعة:

 1.592.950                 إقتراضات
 (66.346)                 بالصافي من اإلستبعادات() أخرى

 4.968.311                  اإللتزامات الموحدة

 2.679.334                 األصول الموحدةصافي 
                  

 165.192  2.332  6.989  24  65.510  5.284  69.444  4.770  10.839 تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 1.294                 بالصافي من اإلستبعادات()غير موزعة 

 166.486                 إجمالي التكاليف الرأسمالية
                  

 127.401  1.240  46.599  3.024  19.411  1.701  10.299  18.963  26.164 استهالك وإطفاء
 19.475  88  11.709  863  2.067  72  1.071  1.728  1.877 إطفاء أصول حق االستخدام

 (130)                 غير موزعة 

 146.746                 إجمالي االستهالك واإلطفاء 
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 معامالت مع طرف ذو عالقة      .15
  

بشروط معتمدة من قبل اإلدارة. فيما يلي المعامالت واألرصدة مع األطراف  عالقةأبرمت المجموعة معامالت مع أطراف ذات  
 ذات الصلة )باإلضافة إلى تلك المفصح عنها في إيضاحات أخرى(:

 

 المعامالت
 أشهر المنتهية في ثالثة 

 )غير مدققة( مارس 31 

  2022 2021 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 2.945 2.817 إيرادات

 1.677 2.539 تكلفة مبيعات

 24 23 شراء ممتلكات ومعدات 
       

 مكافأة اإلدارة العليا
 أشهر المنتهية في ثالثة 

 )غير مدققة( مارس 31 

  2022 2022 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 469 1.000 رواتا ومزايا أخرى قصيرة األجل

 34 35 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

 األرصدة
 مدققة غير مدققة 

  
مارس  31

2022 

ديسمبر  31

2021 

 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 
   

 2.632 2.411 ذمم تجارية مدينة

 58 3.126 ذمم تجارية دائنة

 

 التزامات ومطلوبات محتملة   .16
 مدققة غير مدققة 

 
مارس  31

2022 

ديسمبر  31

2021 

 عماني ألف لاير ألف لاير عماني  

 مدققة غير مدققة 
   

 150.105 179.284 تكاليف رأسمالية

 2.609 2.416 مال غير مستدعى في شركات مستثمر فيهارأس

 114.841 109.778 وإئتمان خطابات ضمان
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 )تابع( التزامات ومطلوبات محتملة   .16
   

 األتاوة في سلطنة عمان

ً  2020 السنة الماليةتلقت الشركة خالل  من هيئة تنظيم االتصاالت يوضح إمكانية تطبيق حقوق الملكية على فئات معينة  خطابا

، طالبت الهيئة بدفع إتاوة على  2020من عام  إعتباراً من إيرادات البيع بالجملة. مع توضيح أن هذه البنود معفاة من حق اإلتاوة 

قانوني وتفسير األحكام ذات الصلة لشروط ترخيص الشركة األم، . بناًء على الرأي ال2019إلى  2013هذه اإليرادات للفترات من 

 تعتقد اإلدارة أن مبلغ اإلتاوة اإلضافي غير مستحق الدفع.

 ضرائا الدخل في العراق

من الهيئة العامة للضرائا )"هيئة الضرائا"(.  2010إلى  2004استلمت شركة أثير مطالبات ضرائا دخل إضافية للسنوات من 

، أبرمت شركة أثير اتفاقية مع وزارة المالية العراقية حصلت أثير بموجبها على الحق في تقديم اعتراضها 2016وفي نوفمبر 

( وقدمت لاير عمانيمليون  73.4مليون دوالر أمريكي ) 196على ضرائا الدخل اإلضافية التي طالبت بها هيئة الضرائا بمبلغ 

  الئحة اعتراض على المطالبة الضريبية.
 

مليون دوالر  88.8، أصدرت لجنة الطعون التابعة لهيئة الضرائا قرارها بتخفيض مبلغ المطالبة إلى 2019أكتوبر  15وفي 

يوماً من  15(. تمتلك هيئة الضرائا خيار الطعن على هذا القرار أمام محكمة التمييز خالل لاير عمانيمليون  33.28أمريكي )

ولم تستلم أثير أي إشعار من محكمة التمييز أو هيئة الضرائا فيما يتعلق بالطعن  صدور قرار لجنة الطعون. انقضت فترة الطعن

على هذا القرار. طالبت أثير محكمة التمييز بتوجيه هيئة الضرائا إلرسال ملف الدعوى وما تزال في انتظار الرد. بناًء على 

تبر أمًرا مستبعد الحدوث وأن أثير ستتسلم أمر التسوية تقرير الخبراء القانونيين، ترى أثير أن إمكانية تقديم طعون إضافية يع

 النهائي.
 

( من لاير عمانيمليون  7.23مليون دوالر أمريكي ) 19.3، تسلمت أثير مطالبة ضريبة دخل إضافية بمبلغ 2020مارس  9في 

ضافية المشار إليها ، قدمت أثير اعتراضها على مطالبة ضريبة الدخل اإل2020مارس  12. وفي 2011هيئة الضرائا لسنة 

. تخضع هذه المطالبة الضريبية اإلضافية حاليًا إلجراءات 2020مارس  15قبل هيئة الضرائا في  والذي قوبل بالرفض من

 الطعن أمام لجنة الطعون التابعة لهيئة الضرائا. ترى أثير أن لديها مخصصات كافية لتسوية هذا االلتزام في حال نشأته.
 

 األردن –بيال 

 – 2021ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  12.06رفعت شركة بيال دعاوى قضائية ضد مطالبة السلطة الرقابية بمبلغ  (أ

على أساس أن شركة  2005إلى  2002( فيما يتعلق بالحصة في اإليرادات عن السنوات من لاير عمانيمليون  12

ً وفي وقت سابق بدفع المبلغ المترتا عليها عن ، قررت محكمة 2021يونيو  9تلك السنوات. وفي  بيال قامت فعليا

االستئناف رفض الدعوى وإلزام شركة بيال بسداد مبلغ المطالبة واألتعاس المرتبطة بها. طعنت شركة بيال على هذا 

 الحكم والدعوى منظورة حاليًا أمام محكمة التمييز.
 

 جيدًا وباإلشارة إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة بتاريخبناًء على رأي المستشار القانوني، فإن موقف شركة بيال ما يزال 

، فإن شركة بيال لديها فرصة جيدة للطعن عليه أمام محكمة التمييز. جرى تقديم طلا إلرجاء الحكم في الدعوى 2021يونيو  9

ال خسرت شركة بيال نظًرا لوجود مفاوضات بين شركة بيال وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت )"هيئة التنظيم"(. غير أنه في ح

 2021حتى  2006القضية، فمن المتوقع أن تصبح قيمة المطالبة أعلى بكثير بالنظر إلى المطالبات المماثلة الخاصة بالسنوات من 

 والفوائد والغرامات أو أي منها والتي قد تنشأ بمرور الوقت. 
 

خًصا لقرار مجلس الوزراء في المملكة األردنية الهاشمية ، أصدرت هيئة التنظيم كتابًا تضمن مل2022خالل الربع األول من سنة 

الذي يستهدف إجراء إصالحات في قطاع االتصاالت وزيادة الفرص أمام الجهات التشغيلية )"المشغلين"( وتعزيز إقبالهم على 

ظيم بغرض بدء " في المملكة. تضمن الملخص بعض التوصيات والتوجيهات لهيئة التن5Gتدشين تكنولوجيا الجيل الخامس "

المفاوضات مع المشغلين في األردن إلصالح أوجه القصور في قطاع االتصاالت من خالل عدد من الحزم التحفيزية بما في ذلك 

تمديد فترات التراخيص وإضافة سعة محايدة لكافة الترددات وتسوية جميع النزاعات القائمة بين المشغلين وهيئة التنظيم. كما 

 توصيات بتعيين جهة استشارية الحتساس مبالغ التسويات ومكتا محاماة للمشاركة في عملية التفاوض. أصدر مجلس الوزراء

، استمرت المفاوضات مع الحكومة في هذا الصدد ، حيث تتوقع اإلدارة أن  2022عالوة على ذلك ، خالل الربع األول من عام 

مليون لاير عماني( في المجموع )فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة  29مليون دينار أردني ) 55تبلغ حصتها في التسوية حوالي 

ترى   مع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت المتعلقة باإليرادات مشاركة وتمديد شروط التراخيص الحالية والتقسيم المحتمل بينهما(.

نهائي بشأن النتائج المحتملة لما سبق،  راراإلدارة أنه ال يزال هناك عدة متغيرات يجا أخذها في االعتبار قبل التوصل إلى ق

وعليه، خلصت اإلدارة إلى أن الجزء المتعلق بتسوية النزاعات القائمة ضد هيئة التنظيم ال يمكن تقديره بموثوقية في المرحلة 

 الراهنة.
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 )تابع( التزامات ومطلوبات محتملة   .16
 

 )تابع( األردن –بيال 
 

كما قامت شركة بيال باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد السلطات الرقابية مطالبةً باسترداد الحصة في اإليرادات المدفوعة  (س

( عن السنوات لاير عمانيمليون  11.87 – 2021ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  11.92بالزيادة والبالغة قيمتها 

عوى وطعنت شركة بيال على هذا الحكم وما تزال الدعوى . قررت محكمة التمييز رفض الد2010إلى  2002من 

 منظورة أمام محكمة االستئناف.
 

 27.5 – 2021ديسمبر  31) لاير عمانيمليون  27.6مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها  إن شركة بيال هي طرف (ت

نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في (. وبناًء على تقرير خبرائها القانونيين، تتوقع المجموعة أن تصا لاير عمانيمليون 

 مصلحة شركة بيال.
 

باإلضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات القضائية. وبناًء على المعلومات 

عن هذه األمور أثر سلبي هام  المتوفرة حالياً وبعد استشارة الخبراء القانونيين، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج

 للمجموعة. الموحدعلى المركز أو األداء المالي 
 

 األدوات المالية .17

 المالية واإللتزامات األصولفئات  17.1

 الموحد المختصرالمالية للمجموعة كما هي مفصح عنها في بيان المركز المالي  لاصول واإللتزاماتيمكن تصنيف القيم الدفترية 

 على النحو التالي:

 

 التكاليف 

 المطفأة

بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة من خالل 

 يرادات الشاملةإلا

 الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني 
    

    )غير مدققة( 2022مارس  31

 - - 378.574 نقد وأرصدة لدى البنك

 - - 849.716 مدينة اخرىذمم مدينة وأرصدة 

 23.882 70.553 1.000 إستثمار في أوراق مالية

 1.229.290 70.553 23.882 

 

 

 التكاليف 

 المطفأة

بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة من خالل 

 اإليرادات الشاملة

 الف لاير عماني الف لاير عماني الف لاير عماني 
    

    )مدققة( 2021 ديسمبر 31

 - - 390.214 نقد وأرصدة لدى البنك

 - - 779.761 ذمم مدينة وأرصدة مدينة اخرى

 22.438 68.851 1.000 إستثمار في أوراق مالية

 1.170.975 68.851 22.438 
 

  ".تكاليف مطفأة" بأنهاالمالية  اإللتزاماتيتم تصنيف كافة 
 

 لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلةتسلسل القيمة العادلة  17.2

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

 العادلة.

خالت المستخدمة في قياس القيمة المالية إلى ثالث مستويات استنادًا إلى أهمية المد لتزاماتواإل األصوليصنف هذا التسلسل 

 المالية. يتضمن تسلسل القيمة العادلة المستويات التالية:  لتزاماتواإل صولالعادلة لا

 المتطابقة؛ لاصول واإللتزامات: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في سوق نشط 1المستوى 
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والملحوظة لاصل أو االلتزام سواء بشكل مباشر )مثل  1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى 2المستوى 

 األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقة من األسعار(؛ و

 )تابع( األدوات المالية .17

 )تابع( تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 17.2
 

 ال تستند إلى معلومات سوق ملحوظة )المدخالت غير الملحوظة(. واإللتزامات لاصول: مدخالت 3المستوى 

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

 القيمة العادلة.
 

 )غير مدققة( 2022 مارس 31

 المجموع   3 المستوى  2المستوى   1المستوى   

 
ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول

أو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 70.553  29.462  32.854  8.237 الخسائر

اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 23.882  17.431  3.527  2.924 األخرى

 94.435  46.893  36.381  11.161 األصولمجموع 

 

 )مدققة( 2020 ديسمبر 31
 

 المجموع   3 المستوى  2المستوى   1المستوى  

 
ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني
 

ألف لاير 

 عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول

أو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 68.851  29.357  30.984  8.510 الخسائر

اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 22.438  17.355  3.339  1.744 األخرى

 األصولمجموع 

 
10.254  34.323  46.712  91.289 

 

        

 القياس بالقيمة العادلة

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

 زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم  .18

 الربح النقدي )الخسارة(/ صافي

. ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفصاح عن النتائج 2016بات اقتصاد جمهورية جنوس السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم في 

بتاريخ التقرير  المتداولةوالتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوس السودان من حيث وحدة القياس 

الخاص "بالتقرير المالي". إن أثر صافي الخسارة النقدية على الفترة غير مادي بالنسبة  29رقم وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 للمعلومات المالية المرحلية.
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 األدوات المالية المشتقة .19

تحليلها حسا فترة يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لادوات المالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية وقد تم  

االستحقاق. إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر 

لقائمة ن القيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت اإ مشتقات المالية التي تم قياسها.وتمثل األساس لقياس التغيرات في قيمة ال

وال تعطي مؤشًرا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. يتم تقييم كافة عقود المشتقات على أساس البيانات  الفترةكما في نهاية 

 الملحوظة في السوق.
 

 

 المبالغ اإلسمية وفقاً لفترة اإلستحقاق )غير مدققة( 2022مارس  31في 

 

القيمة العادلة 

 الموجبة

العادلة  القيمة

 السالبة

القيمة 

 االسمية

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

    مشتقات محتفظ بها للتحوط:

 أشهر 3استالم معدل ليبور / سيبور لـ  -تحوطات التدفق النقدي 

 475.824 - 1.074 سداد معدل فائدة ثابت                               

    )تستحق بعد سنة واحدة( مبادالت معدل الفائدة

    

 المبالغ اإلسمية وفقاً لفترة اإلستحقاق )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

 
القيمة العادلة 

 الموجبة

العادلة  القيمة

 السالبة

القيمة 

 االسمية

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

    مشتقات محتفظ بها للتحوط:

 أشهر 3استالم معدل ليبور / سيبور لـ  -تحوطات التدفق النقدي 

 474.835 14.544 - سداد معدل فائدة ثابت                               

    )تستحق بعد سنة واحدة( مبادالت معدل الفائدة
    

 

 19 -تأثير فيروس كوفيد   .20

سادت حالة من التعافي في البيئة التشغيلية التي تزاول فيها المجموعة أعمالها كما ظهرت بوادر التعافي االقتصادي جليًا في  

المنطقة وحول العالم. إن االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديرات الرئيسية المستقبلية واألخرى التي قد تنطوي على مخاطر 

قد تم اإلفصاح عنها في البيانات  الموحدة المرحلية المختصرةويات مادية على المعلومات المالية جوهرية تتسبا في إجراء تس

 .2021ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدةالمالية 
 

 أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي . 21

صندوق ، أنشأت الشركة األم )عمانتل بالتعاون مع جهاز االستثمار العماني صندوق استثمار عقاري يسمى  2022أبريل  13في  

صندوق وهو شركة ذات أغراض خاصة معتمدة من هيئة السوق المالية. مساهمة عمانتل في  لالستثمار العقاري اللؤلؤة

لبيع  لالستثمار العقاري صندوق اللؤلؤةهي شركة عينية ولهذا الغرض فقد دخلت في اتفاقية نهائية مع  لالستثمار العقاري اللؤلؤة

وحدة )مائتان  279.086.867وإعادة تأجير المبنى الرئيسي الواقع في مدينة العرفان. مقابل مساهمتها العينية ، ستتلقى عمانتل 

لاير عماني )مائة بيسة( لكل منها في  0.100وسبعة وستون وحدة( بمبلغ وتسعة وسبعون مليون وستة وثمانون ألف وثمانمائة 

لاير عماني )سبعة وعشرون مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وثالثمائة  27.091.313ونقدًا بمبلغ  لالستثمار العقاري صندوق اللؤلؤة

 وثالثة عشر رياال( بالقيمة اإلجمالية لمساهمتها العينية.


