
  م ع ع الشركة العُمانية لالتصاالت ش
٨  

  الدخل بيان
                           

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 
 الموحدة             الشركة االم            
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٦٢٠١٥ إيضاح 

 ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف   عمليات مستمرة
      إيرادات

 ٤٢١٫٥٤٧ ٤٢١٫٣٤٩ ٤١٧٫٩٠٤ ٤١٧٫٠٢٠  الخدمات إيرادات 
 ٨٥٫٧١٩ ١٠٢٫٢٤١ ٨٥٫٧٥٥ ١٠٢٫٢٧٧ ٣٠ البيع بالجملةإيرادات 

  ٥٠٧٫٢٦٦ ٥٢٣٫٥٩٠ ٥٠٣٫٦٥٩ ٥١٩٫٢٩٧ 
      مصروفات
 )٦٫٢٣٧( )٥٫٤٧٢( )٦٫٢٣٧( )٥٫٤٧٢(  مشغل التجوال خدمات مصروفات

 )١٣٫٤٩٣( )١٣٫٩٣٧( )١٣٫٤٩٣( )١٣٫٩٣٧( ٣١ مصروفات الربط البيني
 )٣٫٣٧٩( )٤٫٦٢٤( )٣٫٣٧٩( )٤٫٦٢٤( ٣٢ تكاليف خدمات المحتوى

 )٣٠٫٢٨٧( )٣٤٫٧٣١( )٣٠٫٢٨٧( )٣٤٫٧٣١( ٣٣ مصروفات إدارة خارجية
 )٧٫٧٧٧( )٨٫٣٦١( )٧٫٧٥٦( )٨٫٣٤٦(  مصروفات تسويق وإعالن

 )٧١٫٥٠٢( )٦٨٫٩٧٥( )٧٠٫٥٠٧( )٦٧٫٩٤٦( ٣٤ موظفينتكاليف ال
 )٧٦٫٠٦٤( )٨٣٫١٤١( )٧٤٫٢٧٢( )٨١٫١٥٤( ٣٥ مصروفات تشغيل وصيانة

 )١٢٫٩٥٧( )١١٫٤٤١( )١٢٫٧٠١( )١١٫١١٦( ٣٦ مصروفات إدارية
 )٨١٫٧٨٦( )٩٤٫٣١٥( )٨١٫١٨٠( )٩٣٫٥٧٥( ٧ استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 )٢٢٫٤٥٦( )٢٢٫٢٩١( )٢٢٫٤٥٦( )٢٢٫٢٩١( ٣٧ رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية
 )١٫٤٣٦( )٢٫٠٨٢( )١٫٤٠١( )٢٫٠٨٧()٢(ب ٤٥ انخفاض قيمة ذمم مدينة صافي مخصص

 )٦٫٦٠٤( )٨٫٤٥٣( )٦٫٤٩٤( )٨٫٢٥٣( ١٠ غير ملموسة أصولإطفاء 
 )٤٫٤٠٠( )٤٫٣٧٥( )٤٫٤٠٠( )٤٫٣٧٥(  السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيصرسوم 

 )٣٣٫٦١١( )٣٣٫٩١٤( )٣٣٫٦١١( )٣٣٫٩١٤( ٢٨ أتاوة
  )٣٧١٫٩٨٩( )٣٩٦٫١١٢( )٣٦٨٫١٧٤( )٣٩١٫٨٢١( 

 ١٣٥٫٢٧٧ ١٢٧٫٤٧٨ ١٣٥٫٤٨٥ ١٢٧٫٤٧٦  أرباح التشغيل
 )٣٠٩( - )٦٠٫٣٩٠()٩٠٥( ٩ (بإستثناء العمليات المتوقفة)قيمة الخسائر إنخفاض 

 ٤٫١٩٧ ٢٫٩٩١ ٤٫١٧٨ ٢٫٩٩١ ٣٨  التمويل إيرادات
  )٢٢٥(  ١٫٥١٥  ٦٠٢  ٢٫٢٩٢  ٣٨  اإلستثمار  / (خسائر) إيرادات

  )٤٣٥(  )١٫٢٩٥(  -  -  ٣٨  تكاليف التمويل
  )١٢٫٥٧٨(  -  )١٢٫٥٧٨(  -  ٣٩  الموظفين لخدمةاإلنهاء االختياري 

 ٨٠٩ ١٫١٧٢ - - ١١  حصة الشركة من نتائج شركات شقيقة
 ٤٫٤٨٦ ١٫٨٢٥ ٤٫٤٤٣ ١٫٨٢٩ ٤٠ إيرادات أخرىصافي 

 ١٣١٫٢٢٢ ١٣٣٫٦٨٦ ٧١٫٧٤٠ ١٣٣٫٦٨٣  من العمليات المستمرة الربح قبل الضرائب
 )١٦٫١٨٦( )١٦٫١٧٤( )١١٫٤٥١( )١٦٫١٧٤( (أ) ٤١                                                              ضرائب

 ١١٥٫٠٣٦ ١١٧٫٥١٢ ٦٠٫٢٨٩ ١١٧٫٥٠٩  من العمليات المستمرة ةسنربح ال
       

 )١٠١٫٧١٦( )١٫٧٣١( - - ٥                   بعد الضرائب خسارة من العمليات المتوقفة
 ١٣٫٣٢٠ ١١٥٫٧٨١ ٦٠٫٢٨٩ ١١٧٫٥٠٩   سنةربح ال

      المنسوب إلى:
 ٤٨٫٤٩٣ ١١٦٫٦٧١ ٦٠٫٢٨٩ ١١٧٫٥٠٩   الشركة األم مالكي

 )٣٥٫١٧٣( )٨٩٠( - -  حصص غير مسيطرة
 ١٣٫٣٢٠ ١١٥٫٧٨١ ٦٠٫٢٨٩ ١١٧٫٥٠٩  ةسنربح ال

من العمليات  للسهم الواحد والمخفف العائد األساسي
 ع ) (ر المستمرة

٠٫١٥٣ ٠٫١٥٦ ٠٫٠٨٠ ٠٫١٥٧ ٤٢ 

  
  .المالية البياناتهذه من جزءا  ٥٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   م ع ع ش الشركة العُمانية لالتصاالت 

          ٩    
 اآلخر الشاملالدخل  بيان

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ المنتهية فيللسنة  
           الموحدة             الشركة االم  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
     إيضاح 
 ألف ر.ع ر.عألف  ألف ر.ع ألف ر.ع  

       
 ١١٥٫٠٣٦ ١١٧٫٥١٢ ٦٠٫٢٨٩ ١١٧٫٥٠٩من العمليات المستمرة ةسنربح ال

   

       العمليات المستمرة
      شاملة أخرى: (مصروفات) إيرادات

 ٣٤ ٣ ٣٤ ٣ ٢١ متاحة للبيع إلستثماراتتغيرالقيمة العادلة 
  ٣٤  ٣  ٣٤  ٣   ةسنلل أخرىشاملة  إيرادات

      

 ١١٥٫٠٧٠ ١١٧٫٥١٥ ٦٠٫٣٢٣ ١١٧٫٥١٢  من العمليات المستمرة ةسنمجموع اإليرادات الشاملة لل
      

 
  )١٠١٫٧١٦(  )١٫٧٣١( - -   خسارة السنة من العمليات المتوقفة

         العمليات المتوقفة
  ١٩٫٤٤١  ٣٥٠ - - ٥ من العمليات المتوقفة لسنةالشاملة ل مجموع اإليرادات

  )٨٢٫٢٧٥( )١٫٣٨١(  ٦٠٫٣٢٣ ١١٧٫٥١٢  من العمليات المتوقفة ةسناإليرادات الشاملة للمجموع 
         

 ٣٢٫٧٩٥ ١١٦٫١٣٤ ٦٠٫٣٢٣ ١١٧٫٥١٢   مجموع اإليرادات الشاملة للسنة 
         

 ٦٧٫٨١٠ ١١٦٫٨٧١ ٦٠٫٣٢٣ ١١٧٫٥١٢  الشركة األم مالكي
 )٣٥٫٠١٥( )٧٣٧( - -  حصص غير مسيطرة 

٣٢٫٧٩٥ ١١٦٫١٣٤ ٦٠٫٣٢٣ ١١٧٫٥١٢ 
     

  
  .المالية البياناتهذه من جزءا  ٥٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  


