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 الموحدة المرحلية المالية البياناتحول  إيضاحات

  2302سبتمبر  03في  كما 

 

              

 قانونية واألنشطة معلومات  - 0
)"الشركة األم أو الشركة"( هي شركة مساهمة ُعمانية عامة مسجلة وفقا  لقانون  .م.ع.عالشركة الُعمانية لالتصاالت ش

يتم إدراج أسهم الشركة في  الشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في الموالح، بمسقط سلطنة ُعمان.
  سوق مسقط لألوراق المالية.

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

     
 موضحة أدناه:للمجموعة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة 

 
 األسم المباشرة نسبة الحيازة  األنشطة الرئيسية مكان التأسيس

للشركة  للمجموعة    
 األم

 

   % %  
تعمل في مجال الهاتف  باكستان

المحلي الالسلكي وخدمات 
االتصاالت الدولية والهواتف 
العمومية وخدمات التلفزيون  

 العاملة بالكوابل

 شركة وورلد كول المحدودة 22,8 4،8. تابعة
 لالتصاالت 

      
 تعمل في مجال تشغيل سريالنكا

 وصيانة شبكات
 الهواتف العمومية

شركة وورلد كول لالتصاالت  - .19،4 تابعة
 ( الخاصة المحدودة) النكا

ل في مجال تقديم تعم عمان سلطنة
 البيانات حفظ خدمات 

 شركة ُعمان للبيانات الرقمية    23 49 تابعة

 عمان سلطنة
  

تعمل في مجال تقديم 
 خدمات

 تتعلق بالتجارة اإللكترونية

 الشركة الُعمانية للتجارة  - 799 تابعة
 م.م.اإللكترونية ش

تعمل في مجال تقديم س فرنسا
 البيع بالجملة خدمات

  SASعمانتل فرنسا  033 033 تابعة

تعمل في مجال تصنيع  عمان سلطنة
وتصميم  األلياف البصرية 

 والكابالت

 الشركة العمانية لأللياف  53,02 53,02 شقيقة
 .م.ع.عالبصرية ش

تعمل في مجال تقديم  عمان سلطنة
خدمات مرتكزة على تقنية 

 المعلومات

 ش.م.مخط المعلومات   52 .7 شقيقة
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                                    الموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 
 2302 سبتمبر 03في كما 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5
 
إعداد هذه القوائم المالية مبينة فيما يلي. هذه السياساات تام تطبيقهاا بثباات السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في  

 في كل الفترات المعروضة ما لم ينص على غير ذلك.
 
 أساس اإلعداد 5-0

 
   فقرة االلتزام وأساس القياس ) أ (

ماا تام اإلفصااح عناه  باساتثناءوفقاا  لمبادأ التكلفاة التاريخياة0  المرحلياة غيار المدققاة الموحدة القوائم الماليةتم إعداد  

طبقاا  لمعاايير التقاارير المالياة الدولياة ومتطلباات  الموحادة القاوائم المالياة إعادادتام كما  .بالسياسات المحاسبية أدناه

 وهاي 0نة ُعماانضمن قواعد اإلفصاحات والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة لساوق الماال بسالط الواردةاإلفصاح 

تتماشااى السياسااات المحاساابية التااي تاام  .وتعديالتااه 0972مااع متطلبااات قااانون الشااركات التجاريااة لعااام  تماشااىت

إستخدامها في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية غير المدققة )"القوائم المالية"( مع تلك التي تم إساتخدامها فاي 

 . 2302ديسمبر  00ة المنتهية في إعداد القوائم المالية السنوية للسن

 

 استخدام التقديرات  واألحكام  )ب(
بعض التقاديرات المحاسابية الهاماة.  استخداميتطلب إعداد القوائم المالية بما يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية  

تطبياق السياساات المحاسابية للمجموعاة. تام اإلفصااح عان  ساياق فاي أحكامهاا ويتطلب أيضا  مان اإلدارة ممارساة 

والتقديرات  االفتراضاتة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها عاليالمجاالت التي تنطوي على درجة 

 .2المالية باإليضاح رقم  للقوائمجوهرية 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )ج(
بتطبيق جميع المعايير والتفسيـرات الجديدة والمعدلة  2302 سبتمبر 03 في ة المنتهيةفترقامت المجموعة خالل ال  

التابعاة الاى مجلاس معاايير  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنـة تفسيرات التقاارير المالياة الدولياة 

 . 2302 يناير 0التي تبدأ بتاريـخ  المحاسبة الدولية0 المتعلقة بعمليات الشركة السارية للفترة

 

تغييااـرات فاي سياسااات المجموعاة المحاسابية0 ولاام يؤثاـر علااـى  يناتج عناهإن تطبياق هاذه المعااايير والتفسايرات لاام  

 حالية أو الفترات السابقة.فـي الفتـرة التي يتم إدراجها المبالـغ ال

 

 وتفسيرات جديدة لم يتم تطبيقهامعايير            

هناك عددا من المعايير الهامة الجديدة  والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي لم تصبح  ملزمة بعد على الفترة  

ولم يتم تبنيها في اعداد هذه القوائم المالياة الموحادة.  وال يتوقاع أن يكاون ألي منهاا   2302 سبتمبر 03المنتهية في 

: األدوات 9تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة المرحلية للمجموعة 0 ما عادا معياار التقريار الماالي الادولي 

إلزامياا  علاى  انسيصابح ن0 الاذيعماالءلإليارادات مان عقاود مبرماة ماع  02ومعيار التقرير الماالي الادولي  المالية

و   9 معيار التقريار الماالي الادولي تقوم المجموعة حاليا  تقييم تأثير .2303 لسنةالقوائم المالية الموحدة للمجموعة  

   .وتخطط لتبني المعيار الجديد في تاريخ سريانه المطلوب 02 معيار التقرير المالي الدولي
 

 المالية  البيانات توحيدأساس  5-5

 

  تابعةالشركات ال  5-5-0
 
سابتمبر  03المالياة للشاركة األم وشاركاتها التابعاة كماا فاي  علاى البيانااتالمالية المرحلية الموحدة  البياناتتشتمل  

بنااءا  فاي باكساتان0 شاركة وورلاد كاول لالتصااالت المحادودة  شركتها التابعاة بتوحيد المجموعة لقد قامت. 2302

على حساب وجاود مشاكلة  2302سبتمبر  03اإلدارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  المعدة من قبل حساباتها على

 يكون له أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة. لنأن هذا ب تعتقد المجموعةالمحاسبة.  برمجياتفنية في 

ماع الجهاة  شاراكتها مان المتغيارة الناتجاة للعوائاد حقاوق0 لاديها أو المجموعاة0 تتعارض عنادما السيطرة تحقيق يتم 

 وجاه علاى. بهاا المساتثمر الجهاة علاى سالطتها خاالل مان العوائد تلك على التأثير على وتكون قادرة بها0 المستثمر

 :المجموعة ما يلي لدى في حال توافر بها فقط المستثمر الجهة على المجموعة تسيطر التحديد0

 

 للجهاة الصالة ذات األنشطة لتوجيه الحالية القدرة تعطيها التي القائمة أي الحقوق) بها المستثمر الجهة على السلطة 

 ؛(فيها المستثمر

 بها أو الحقوق فيها0 و المستثمر التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة 

 بها للتأثير على عوائدها. المستثمر القدرة على إستخدام سلطتها على الجهة 
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  )تابع(  البيانات المالية توحيدأساس  5-5

 

  )تابع(  تابعةالشركات ال  5-5-0

 

تأخذ المجموعة في عاين  بها0 المستثمر الجهة في مماثلة حقوق أو التصويت أكثرية من أقل للمجموعة يكون عندما 

 :متضمنة   بها0 المستثمر الجهة سلطة على لديها ما إذا كانت تقييم في الصلة ذات والظروف الحقائق جميع اإلعتبار

 

 الترتيبات التعاقدية مع مالكي أصوات آخرين للجهة المستثمر بها؛ 

 الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ 

  تصويتها المحتملة.حقوق تصويت المجموعة وحقوق 

 
 والظاروف الحقائق بها في حال أشارت المستثمر الجهة على تسيطر ما إذا كانت سواء تقييم بإعادة تقوم المجموعة 

 تحصاال عناادما تابعااة شااركة يباادأ توحيااد. الثالثااة عناصاار الساايطرة ماان أكثاار أو واحااد فااي تغيياارات هناااك أن إلااى

 إن. التابعاة الشاركة علاى السايطرة المجموعاة تفقاد عنادما ويتوقاف التابعاة الشاركة علاى السايطرة المجموعة علاى

 بياان فاي السنة يتم إدراجها خالل المستبعدة أو المقتناة التابعة الشركة ومصروفات وإيرادات ومطلوبات موجودات

 .التابعة الشركات على السيطرة المجموعة توقف تاريخ حتى للسيطرة تاريخ إكتساب المجموعة من الشامل الدخل

 
 وإلاى للمجموعاة األم الشركة مساهمي إلى اآلخر الشامل الدخل بنود من بند وكل الخسارة0 أو الربح تنسب المنشأة 

 ياتم الضارورة0 عناد. المسايطرة غيار الحصاص رصيد عجاز فاي هذا نتج عن ولو حتى المسيطرة0 غير الحصص

 السياسااات مااع المحاساابية سياساااتها أجاال أن تتماشااىماان  التابعااة للشااركات الماليااة البيانااات علااى تعااديالت إجااراء

 داخاال والمطلوبااات وحقااوق المساااهمين واإلياارادات والمصااروفات الموجااودات جميااع إن. للمجموعااة المحاساابية

 .التوحيد عند بالكامل المجموعة يتم حذفها أعضاء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات المجموعة0

 
 فاي حاال. المسااهمين حقاوق كمعاملاة محاسابته ياتم السايطرة فقادان دون تابعاة0 شاركة في الملكية حصة في التغير 

 :فإنها ستقوم تابعة0 شركة على السيطرة المجموعة فقدت

 بإلغاء اإلعتراف بأصول )متضمنة  الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة؛ 

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

  ؛المساهمينبإلغاء اإلعتراف بفروقات تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق 

 اإلعتراف بالقيمة العادلة للعوض النقدي المستلم؛ 

 العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛ بالقيمة اإلعتراف 

 جز في الربح أو الخسارة؛اإلعتراف بأي فائض أو ع 

 أو الخسااارة أو الااربح اآلخاار إلااى الشااامل الاادخل فااي سااابقا   المسااجلة البنااود ماان األم الشااركة حصااة تصاانيف إعااادة 

 بالتصاارف فااي حااال قاماات المجموعااة مباشاارة   ا  مطلوباا ساايكون كمااا االقتضاااء0 حسااب األرباااح غياار الموزعااة0

 الصلة. ذات االلتزامات أو باألصول
 

 الحصص غير الُمسيِطرةالمعامالت مع   5-5-5

تعامل المجموعة المعامالت مع الحقوق غيار المسايطرة كمعاامالت ماع مسااهمي المجموعاة. وبالنسابة للمشاتريات  

من الحقوق غير المسيطرة0 يتم تسجيل الفرق بين أي سعر مدفوع والحصة ذات الصالة التاي تمات حيازتهاا للقيماة 

بعة فاي حقاوق المسااهمين.  كماا ياتم تساجيل أربااح أو خساائر اساتبعادات الحقاوق الدفترية لصافي أصول شركة تا

 غير المسيطرة في حقوق المساهمين. 

ة قياس أية حصص محتفظ بها في الكيان بقيمها العادلة0 ماع دعندما ال يعد للمجموعة أي تحكم أو نفوذ مهم0 تتم إعا 

القيمااة العادلااة هااي القيمااة الدفتريااة المبدئيااة ألغااراض  خسااارة.ادراج التغيياار فااي القيمااة الدفتريااة فااي الااربح أو ال

باإلضاافة إلاى ذلاك0 ياتم  احتساب الحصص المحتفظ بهاا كشاركة شاقيقة أو مشاروع مشاترك أو أصال ماالي الحقاا .

احتساب أية مبالغ أدرجت سابقا  ضمن دخل شاامل آخار فيماا يتعلاق باذلك الكياان كماا لاو قامات المجموعاة مباشارة 

وقاد يعناي هاذا أن المباالغ التاي أدرجات ساابقا  فاي دخال شاامل آخار تام  د األصول وااللتزامات ذات الصالة.باستبعا

 إعادة تصنيفها كأرباح أو خسائر.
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 البيانات المالية )تابع(   توحيدأساس  5-5

 إستثمار في شركات شقيقة  5-5-0

 قارارات فاي المشاركة صالحية هو الهام التأثير. هاما   تأثيرا   المجموعة تمارس عليها منشأة هي الشقيقة الشركة إن 

 .السياسات هذه على مشتركة سيطرة أو سيطرة ليس ولكن بها0 المستثمر للمنشأة والتشغيلية المالية السياسة

 

 لتلاك مماثلاة هاي المشاتركة السايطرة أو الهاام التاأثير تحدياد مان أجال إن األمور التي تم إتخاذها في عاين اإلعتباار 

يااتم محاساابة إسااتثمارات المجموعااة فااي شااركاتها الشااقيقة وذلااك  .التابعااة الشااركات علااى الساايطرة لتحديااد الالزمااة

 .المساهمينبإستخدام طريقة حقوق 

 

 الدفترياة القيماة تعاديل ياتم. بالتكلفاة مبادئيا   الشاقيقة الشاركة فاي االساتثمارات يتم إدراج الملكية0 حقوق يقةلطر وفقا   

 تاااريخ منااذ الشااقيقة الشااركة موجااودات صااافي ماان المجموعااة حصااة فااي التغياارات إدراج ماان أجاال لالسااتثمار

 وال إطفاؤهاا وهاي ال ياتم لإلساتثمار0 الدفترياة القيماة ضمن الشقيقة بالشركة المتعلقة الشهرة إدراج يتم. اإلستمالك

 .القيمة إلنخفاض فردي بشكل يتم إختبارها

 

 بناود فاي تغييار أي إدراج ياتم. الشاقيقة الشاركة عملياات نتاائج مان المجموعاة حصاة الخسارة أو الربح بيان يعكس 

 ذلاك0 إلاى باإلضاافة. للمجموعاة الشاامل اآلخار الادخل مان كجازء المنشآت المستثمر بها لتلك اآلخر الشامل الدخل

 من حصتها المجموعة بإدراج تقوم الشقيقة0 الشركة مساهمي حقوق في مباشرة تم إدراجه تغيير هناك يكون عندما

 المكاسااب اسااتبعاد يااتم. المساااهمين حقااوق فااي التغياارات بيااان فااي عناادما يكااون ذلااك قاباال للتطبيااق0 تغيياارات0 أيااة

 فااي المجموعااة حصااة حااد إلااى الشااقيقة والشااركة المجموعااة بااين المعااامالت عاان الناتجااة والخسااائر غياار المحققااة

 .الشقيقة الشركة

 

 الخساارة أو الاربح بياان بشاكل واضاح فاي الشاقيقة الشاركة خساائر أو أربااح مان المجموعاة حصاة مجماوع يظهر 

 الشاركات فاي المسايطرة غيار والحصاص الضارائب خصام بعد الخسارة أو الربح ويمثل التشغيلية0 األرباح خارج

 .الشقيقة للشركة التابعة

 

 تعاديالت إجاراء يتم الضرورة0 عند. المجموعة تقرير إعداد فترة في ذات الشقيقة للشركة المالية البيانات إعداد يتم 

 .المجموعة تلك السياسات التي تتبناها مع تتماشى المحاسبية السياسات لجعل

 على القيمة انخفاض خسارة إدراج الضروري من كان إذا ما المجموعة تحدد 0المساهمين حقوق طريقة تطبيق بعد 

 باأن موضوعي دليل هناك كان إذا ما بتحديد المجموعة تقوم تقرير0 كل تاريخ في. الشقيقة شركاتها في استثماراتها

إنخفااض  باحتساب المجموعة تقوم الدليل0 هذا مثل هناك كان إذا. قيمتها انخفضت قد الشقيقة الشركة في االستثمار

 علاى أنهاا الخساارة تادرج ثام الدفترية0 وقيمها الشقيقة الشركة من لالسترداد القابلة القيمة بين الفرق على أنه القيمة

 .الخسارة أو الربح بيان في شقيقة" شركة أرباح من "حصة

. العادلاة بقيمتاه إساتثمار محاتفظ باه أي وإدراج بقيااس المجموعة تقوم الشقيقة0 الشركة على الهام التأثير فقدان عند 

لإلساتثمار  العادلاة والقيمة المشتركة السيطرة أو الهام التأثير فقدان عند الشقيقة للشركة الدفترية القيمة بين فرق أي

   .الخسارة أو الربح في البيع يتم إدراجه من المحتفظ به والمتحصالت

      

 إندماج األعمال والشهرة  5-5-9
  
 المقاااس العااوض كإجمااالي اإلسااتمالك تكلفااة قياااس يااتم. اإلسااتمالك طريقااة باسااتخدام األعمااال إناادماج محاساابة يااتم 

تختار المجموعة في كل . المنشأة المشتراة في مسيطرة غير أي حصص ومبلغ اإلستمالك تاريخ في العادلة بالقيمة

ماان  بحصااة تناساابية أو العادلااة بالقيمااة المشااتراة المنشااأة فاي المساايطرة غياار قياااس الحصااص سااواء عملياة إناادماج

للمنشااأة المشااتراة. يااتم قيااد التكاااليف المتعلقااة باإلسااتمالك كمصااروف عنااد تكباادها  صااافي األصااول القابلااة للتحديااد

 وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية.

 

 والتساامية للتصاانيف المضاامونة الماليااة والمطلوبااات الموجااودات بتقياايم تقااوم أعمااال0 المجموعااة تسااتملك عناادما 

 يشامل وهاذا. اإلساتمالك تااريخ فاي كماا والظاروف المعنياة االقتصاادية والظاروف التعاقدية للشروط وفقا   المناسبة

 .المنشأة المشتراة قبل من العقود األساسية عن المتضمنة المشتقات فصل
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 البيانات المالية )تابع(   توحيدأساس  5-5

 

 )تابع(   إندماج األعمال والشهرة  5-5-9

 

بالقيماة  حقوق ملكيتها المحتفظ بها سابقا   حصة أي قياس إعادة يتم مراحل0 على األعمال إندماج في حال يتم تحقيق 

فياتم أخاذها فاي عاين  ومن ثام. الخسارة أو الربح في ناتجة خسارة أو ربح أي إدراج ويتم اإلستمالك بتاريخ العادلة

 .الشهرة تحديد في اإلعتبار

 

. اإلساتمالك تااريخ فاي العادلاة بالقيماة المنشاأة المشاترية سايتم إدراجاه قبال مان تحويلاه سيتم محتمل عوض أي إن 

 األدوات 09 الاادولي المحاساابة معيااار نطاااق ضاامن ماليااة أداة وهااو إلتاازام أو كأصاال العااوض المحتماال المصاانف

 الربح إما في سواء يتم إدراجها العادلة القيمة في التغيرات مع العادلة بالقيمة قياسه يتم والقياس0 االعتراف: المالية

 الادولي المحاسابة معيار نطاق ضمن في حال العوض المحتمل ليس. الشامل اآلخر الدخل في كتغير أو الخسارة أو

 ال ملكياة كحقاوق العوض المحتمال الاذي ياتم تصانيفه. المناسبة الدولية المالية التقارير لمعايير وفقا   فيتم قياسه 090

 .المساهمين حقوق ضمن الالحقة التسوية محاسبة ويتم قياسه يعاد

 

 غيار للحصاص المادرج والمبلاغ المحاول العاوض مجماوع فاي الزيادة تمثل كونها بالتكلفة0 مبدئيا   الشهرة قياس يتم 

. المضامونة والمطلوباات القابلة للتحديد المستملكة األصول صافي على سابقا 0 حصص محتفظ بها وأي المسيطرة0

 تقيايم0 بإعاادة تقاوم المجموعاة المحاول0 مجموع العوض تتجاوز المستملكة األصول لصافي العادلة القيمة في حال

 اإلجاراءات وتقاوم بمراجعاة المطلوباات المضامونة وجمياع المساتملكة األصول كافة صحيح بشكل حددت قد سواء

 زياادة تازال تناتج ال التقيايم إعاادة في حال عملية. اإلستمالك تاريخ في المبالغ التي سيتم إدراجها لقياس المستخدمة

 أو الاربح فاي المكساببعد ذلك ياتم إدراج  المحول0 العوض على مجموع المستملكة األصول لصافي العادلة القيمة

 .الخسارة

 

 اختبااار لغاارض. متراكمااة قيمااة انخفاااض خسااائر أي بالتكلفااة ناقصااا   الشااهرة قياااس يااتم المباادئي0 االعتااراف بعااد 

 تولياد وحادات من لكل يتم تخصيصها اإلستمالك0 تاريخ من األعمال0 إندماج من المكتسبة الشهرة القيمة0 انخفاض

 للمنشاة األخرى المطلوبات أو الموجودات سواء النظر بصرف اإلندماج0 من تستفيد أن يتوقع التي للمجموعة النقد

 .الوحدات لتلك يتم تخصيصها المشتراة

 

 المرتبطة الشهرة فإن الوحدة0 بداخل العمليات من وتم إستبعاد جزء النقد توليد وحدة إلى الشهرة تخصيص تم حيث 

 ياتم. مان اإلساتبعاد الناتجاة الخساارة أو الاربح تحدياد عناد للعملياات الدفترياة بالقيماة المستبعدة يتم إدراجها بالعملية

 النقاد تولياد وحادة مان وجازء للعملياة المساتبعدة النسابية القايم أسااس على الظروف هذه في المستبعدة الشهرة قياس

 .بها المحتفظ

 

  لقطاعيةالتقارير ا 5-0

حقاق إيارادات التاي مان خاللهاا قاد ي األنشاطة التجارياةأحد مكوناات الكياان؛ الاذي يماارس هو  يقطاع التشغيلإن ال 

 0ذات الكيااناإليرادات والمصاروفات المتعلقاة بمعاامالت ماع المكوناات األخارى با بما في ذلكتكبد مصروفات0 يو

م التخااذ قارارات بشاأن بانتظاا هابفحص نتائج تشاغيل المسؤول الرئيسي عن قرارات التشغيل في الكيانيقوم والتي 

معلوماات مالياة عنااه. بشاكل منفصال ؛ كماا تتاوفر لااه األداء الخاا  باهالقطااع وتقياايم خصاص الاى الماوارد التاي ت

هاي نفاس السياساات المحاسابية للمجموعاة المبيناة فاي  0رير عنهاااتقاعمال تم يالسياسات المحاسبية للقطاعات التي 

 .4مبينة في اإليضاح  تحديد القطاعات والتقارير. إن 2 اإليضاح 
 

  إيرادات الخدمات 5-9

 
كس والبرقيات وتاأجير يالنقال واإلنترنت والتل للهاتف العالمي والنظامالهاتف الثابت  العائد منتتمثل اإليرادات في  

المعدات والمبالغ الناشئة عان بياع معادات االتصااالت والخادمات األخارى المتعلقاة بهاا والتاي تقاع ضامن األنشاطة 

 ت ياتم إدراجهاا النقاال وخادمات اإلنترنا للهااتفالعاالمي  والنظاامالثابتاة  الخطوطإيرادات إن االعتيادية للمجموعة. 

 .المسموح بها تخفيضاتلخصومات والعند تقديم الخدمة وبالصافي بعد ا

 

والتركياب الفعلاي لمعادات االتصااالت علاى المساتغرق الوقات نسابة ترتكز إيرادات التأجير والتركيب على أسااس  
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 )تابع(   إيرادات الخدمات 5-9

 

هااتف لل الفعلايإلاى االساتخدام  استناداتدرج مبيعات بطاقات الهاتف العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا  كإيرادات  

 .المباعة العمومي والبطاقات المدفوعة مسبقا  

                        

كاإيرادات المدفوعاة مقادما البطاقاات و الهواتاف العمومياة  وتحتسب المبيعات المتعلقاة باالجزء غيار المساتخدم مان 

 .مؤجلة

 

الخادمات0 وتادرج إيارادات اشاتراكات الباث  التلفزياوني عبار  تأدياةتدرج إيارادات ومصااريف الاربط البيناي عناد  

 الكابالت واالنترنت ورسوم اشتراكات  القنوات عند تقديم الخدمات.

 

أو كجازء مان عارض  عقاد جديادة وتعارض علاى العماالء عاادة عناد توقياع تمنح حوافز إلى العمالء بطارق مختلفا 

0 ياتم حااليللعميال الجدياد أو لتحاديث الخادمات إلاى عميال  عند توصيل الخدمة . وعندما تقدم هذه الحوافزترويجي

ميل كجزء من األخرى المقدمة إلى الع الترويحية جاتنتوالمتعلق بالم تأجيل اإليراد الذي يمثل القيمة العادلة للحافز

 المجموعة اللتزاماتها المتعلقة بالحافز. ألداءطبقا  إدراجهانفس الترتيبات ويتم 

 

واحاد0 ياتم توزياع مقابال الترتيباات علاى كال مناتج  ناتج ترويجايمن م أكثرفي حالة ترتيبات اإليرادات التي تشمل  

اعتماادا  الفردياة م القيمة العادلة للعناصاراع بشكل. وتحدد المجموعة عنصر منفرداعتمادا على القيمة العادلة لكل 

 .حدةمنتج على  عادة لكل بيعبها الالتي يتم  األسعارعلى 

  

 يتم محاسبة إيرادات توزيعات األرباح حينما يتقرر الحق في إستالمها. 

     

 اإليجارات     5-2

كل مخاطر ومنافع  الملكية بدرجة كبيرة إلى  عندما يتم تحويل ةتمويلي اإليجارات كإيجاراتيتم تصنيف   
في حين ان جميع االيجارات االخرى يتم تصنيفها كونها ايجارات  .عقد اإليجارشروط بناءا على المستأجر0 
 تشغيلية.

 
 المجموعة كمؤجر 
على الكابالت البحرية المصنفة كإيجار تماويلي  يتم إدراج اإليراد  الناتج عن منح حق اإلستخدام الغير قابل لإللغاء 

قيمااة صااافي إسااتثمارات بفااي وقاات التسااليم وموافقااة العمياال. ويااتم إدراج تكلفااة حااق اإلسااتخدام غياار قاباال لإللغاااء 

المجموعة في اإليجارات. يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب االيجارات التمويلية االخرى  كذمم 

صااافي اسااتثمارات المجموعااة فااي اإليجااارات. يااتم توزيااع إياارادات التااأجير التمااويلي علااى الفتاارات  قيمااةبمدينااة 

 في مجال التأجير.القائم المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة 

 

القسط الثابت خالل فترة أساس مبدأ على  إدراجهاوالبحرية يتم  األرضيةلكابالت طاقة اإلرسال لاإليرادات من بيع  

 العقد.

 

وياتم  الفتارة الزمنياة لإليجاار المعناي.طريقاة القساط الثابات علاى  بإساتخدام إدراجهااإيرادات التأجير التشاغيلي ياتم  

الترتيباات المتعلقاة بالتاأجير التشاغيلي إلاى القيماة  وإجاراءالمتكبادة فاي التفااوض  المباشرة التكاليف المبدئية إضافة

 القسط الثابت خالل فترة التأجير.على اساس مبدأ المؤجر وتدرج  صللألالدفترية 
 

 المجموعة كمستأجر
 القسط الثابت خالل فترة التأجيربمبدا  الدخلالتأجير التشغيلي إلى قائمة  بموجبالمستحقة  اإليجارمبالغ  تحميليتم  

 أسااسعلاى  أيضااتشاغيلي ياتم توزيعهاا  تاأجيرالمنافع المستحقة لالستالم والمستلمة كحاوافز للادخول فاي  المعني .

 القسط الثابت على مدة التأجير.
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 إيرادات / تكاليف التمويل .-5

إن معدل الفائدة الحقيقي هاي طريقاة  .باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي الفوائد ومصروفات إيرادات م إدراجتي 

إلحتساب التكلفاة المطفاأة إللتازام ماالي وتخصايص مصاروف الفوائاد علاى مادى الفتارة المتعلقاة. إن معادل الفائادة 

حة مان خاالل الحقيقي هاو المعادل الاذي ياتم بموجباه خصام المادفوعات النقدياة المساتقبلية التقديرياة بصاورة صاحي

 العمر المتوقع لإلقتراضات.  

  

 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية      5-4
 وتحصايل  وكاالء خصامى لاالرسوم المستحقة الدفع  علىرسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية شتمل ت 

الء خصام الاديون بتااريخ وكمسبقا . تحتسب الرسوم المساتحقة الادفع لا القيمةالديون ووكالء بيع البطاقات المدفوعة 

التنازل عن الذمم المدينة. تحتسب الرسوم المستحقة الدفع لوكالء التحصيل عند تحصيل الفاواتير. تحتساب الرساوم 

 الء البيع بتاريخ بيع البطاقات للوكالء. وكالمستحقة الدفع ل
 
 األنجنبيةعمالت ال 5-2

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.يتم تحويل  (0)

 

يااتم تحوياال األصااول وااللتزامااات النقديااة المسااجلة بااالعمالت األجنبيااة إلااى الريااال الُعماااني وفقااا ألسااعار الصاارف  (  2)

ألجنبياة فاي البناود المالياة هاي الفارق باين التكااليف المهلكاة السائدة في تاريخ التقرير. أربااح أو خساائر العماالت ا

بالريال الُعماني في بداية الفترة والتي تتم تساويتها بمعادل الفائادة الفعاال والادفعات خاالل الفتارة والتكااليف المهلكاة 

نبية الناتجاة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األج

من تسوية هذه المعاامالت وتلاك الناتجاة مان تحويال العماالت بمعادالت الصارف الساائدة فاي نهاياة العاام لألصاول 

وااللتزاماات النقدياة باالعمالت األجنبياة فاي قائماة الادخل الشاامل0 باساتثناء إذا ماا تام تأجيلهاا فاي دخال شاامل آخاار 

 صافي االستثمار. تحوطتدفقات نقدية مؤهلة وأدوات  تحوطكأدوات 

 

يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلاة إلاى الرياال العمااني  (  0)

بسعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزاماات غيار النقدياة 

المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األربااح أو الخساائر فاي الاربح أو الخساارة كجازء مان مثل حقوق المساهمين 

ربح أو خسارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل األساهم المصانفة كمتاحاة للبياع 

 في دخل شامل آخر.

 

أسعار الصرف السائدة فاي بعمليات األجنبية إلى الريال العماني التوحيد0 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لل عند (2)

أساعار الصارف الساائدة فاي تااريخ تلاك المعاامالت. ياتم ب تحويلهاابيان الادخل ياتم بنود و بيان المركز الماليتاريخ 

 كياان بياع عناداألخارى.  ةالشاامل اإلياراداتفاي  ألجال التوحياد التحويال فروق أساعار الصارف الناتجاة عان إدراج

فاي  المعيناة ياتم إدراجاهالمتعلق بتلاك العملياة األجنبياة  المساهمينفي حقوق  الواردأجنبي0 المبلغ المتراكم المؤجل 

. إن أي شاهرة ناتجاة عان اقتنااء عملياة األخارى مصروفات التشغيل األخرى أو إيرادات التشغيل تحتبيان الدخل 

 يتم معاملتهاا رية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذالقيمة العادلة للقيم الدفت تعديالتأجنبية وأية 

 سعر اإلقفال.ب ويتم تحويلهاكموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية 
      

 الممتلكات واآلالت والمعدات      5-4

المحاددة  و خسائر انخفاض القيماة  المتراكم والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك واآلالتبنود الممتلكات  إدراجيتم  

 والمعاادات المحتساابة واآلالتمكونااات بنااود الممتلكااات  أحااد إلحاااللالمصااروفات المتكباادة  يااتم رسااملة .وجاادت إن

. يااتم رسااملة رئيسااي والعماارة الشاااملة0 متضاامنة مصااروفات الفحااص الصاالنفمبشااكل  والتااى يااتم المحاساابه عنهااا

 واآلالتبند من بناود الممتلكاات المتمثلة في المنافع االقتصادية المستقبلية  المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من

 كمصروف عند تكبدها.  الدخلبقائمة االخرى كل المصروفات  إدراج. يتم شكل موثوقوالمعدات ويمكن قياسها ب
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 )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات      5-4

المتوقعااة أقسااـاط متسااـاوية علااى ماادى األعمااـار اإلنتاجيااة علااى تكلفااة الممتلكااات واآلالت والمعاادات  شااطبيااتم  

 0 األعمار اإلنتاجية المقدرة هي :لألصول 

    سنوات
 مباني 3-99
3-39  ومعدات إرسال كابالت 
9-99  مقاسم هاتف ومعدات طاقة وبرمجيات ذات صلة 
7-.  هواتف وتليكس ومعدات متعلقة بها 
.-77  معدات اتصال بالقمر الصناعي  
3-.  أثاث ومعدات مكتبية 
3-.  سيارات ومعدات 

 
 مالئما 0 بتاريخ كل تقرير.تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول0 وتعدل عندما يكون ذلك  

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

 

وذلاك علاى لهاا  توقاععلاى مادار العمار اإلنتااجي المياتم اساتهالكها التماويلي  المحتفظ بها بموجب اإليجاراألصول  

 اقل. همااإليجار المعني أيأو وفقا لشروط نفس اساس االصول المملوكة 

 

 جااهزةألصاول تصبح اإلى األصول الثابتة عندما  هاليتحويتم  الى اناألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال يتم استهالك  

0عناد ذلاك ياتم  ذلاك األصالعان  اساتردادهاأكبار مان القيماة المقادر  لعندما تكون القيمة الدفترية لألص الستخدام.ل

 استردادها . تخفيض قيمها فورا الى القيمة المتوقع

 

عناد  وتؤخاذ فاي اإلعتباارأربااح وخساائر إساتبعادات الممتلكاات واآلالت والمعادات وفقاا  لقيمهاا الدفترياة يتم تحديد  

 .تحديد األرباح قبل الضرائب
 
 

 غير الملموسة المونجودات 5-03

بشكل منفصل يتم قياساها عناد اإلثباات المبادئي بالتكلفاة. تكلفاة الموجاودات غيار  الموجودات غير الملموسة المقتناة 

الملموسة المقتناة من عملية إندماج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ اإلقتناء. عقب اإلثباات المبادئي0 تادرج 

الموجاودات  إلنخفااض القيماة.الموجودات غير الملموساة بالتكلفاة ناقصاا  أي إطفااء متاراكم وأياة خساائر متراكماة 

غياار الملموسااة المتولاادة داخليااا 0 بإسااتثناء تكاااليف التطااوير المرسااملة0 ال يااتم رسااملتها والمصااروفات المتعلقااة يااتم 

 في فترة تكبد المصروف.إدراجها في الربح أو الخسارة 

 

 حددة.يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها محددة أو غير م 

 

الموجودات غير الملموسة بأعمار إنتاجية محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارهاا اإلنتاجياة اإلقتصاادية وياتم تقادير  

إنخفااض القيمااة حينمااا يوجااد هناااك دلياال بااأن الموجاودات غياار الملموسااة يجااوز أن تاانخفض قيمتهااا. فتاارة اإلطفاااء 

تاجياة محاددة ياتم مراجعتهماا علاى األقال فاي نهاياة كال سانة وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموساة بأعماار إن

مالية. التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المساتقبلية المتضامنة 

التقاديرات  في األصل يتم محاسبتها بتغييار فتارة أو طريقاة اإلطفااء0 كماا هاو مناسابا 0 وياتم معاملتهاا كتغييارات فاي

المحاسبية. مصروف اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة باألعمار المحدودة ياتم إدراجهاا فاي بياان الادخل فاي 

 فئة المصروف المتمشي مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 

ا  أو علااى الموجااودات غياار الملموسااة بأعمااار إنتاجيااة غياار محااددة يااتم إختبارهااا إلنخفاااض القيمااة ساانويا  إمااا فردياا 

مستوى وحدة التوليد النقدي. إن مثل تلك الموجودات غير الملموسة ال يتم إطفاؤها. األعماار اإلنتاجياة للموجاودات 

غير الملموسة بأعمار غير محددة يتم مراجعتها سنويا  لتحديد سواء أن تقييم األعمار غير المحددة يستمر قائما . فاي 

 ييم األعمار اإلنتاجية من غير محددة إلى محددة يتم إجراؤه على أساس مستقبلي.حال ليس قائما 0 فإن التغيير في تق

 

األرباح أو الخسائر الناشئة من إلغاء اإلعتراف باألصل غير الملماوس ياتم قياساها كاالفرق باين صاافي متحصاالت  

  اإلعتراف باألصل.اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل حينما يتم إلغاء 
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 اإلطفاء 

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

 سنة .9الى  7من  التراخيص
 سنوات 79 حقوق الطبع واإلختراع

 سنوات .الى  3من  البرامج
 

             استثمارات عقارية 5-00
 
 أربااح/ أو تحقياق  و إيجااراتإيارادات غارض الحصاول علاى هاي عقاارات محاتفظ بهاا لواالستثمارات العقارياة0  

المبادئي0 ياتم قيااس االساتثمارات  اإلدراجتكاليف المعاملة 0 وبعاد  إليها0 يتم قياسها مبدئيا بالتكلفة مضافا  رأسمالية

فاي القيماة العادلاة لالساتثمار العقااري  اتوالخسائر الناتجة عن التغيار األرباحالعقارية بالقيمة العادلة0 ويتم إدراج 

 عن الفترة التي تنشأ فيها.الدخل بقائمة 

 

تصانيفه ضامن الممتلكاات واآلالت والمعادات0 تصابح قيمتاه العادلاة إعاادة دما يتغيار اساتخدام العقاار بحياث ياتم عن 

 . ةالالحق للمحاسبةالتصنيف هي التكلفة  إعادةبتاريخ 
 

 المخزون 5-05
 
0 وتحدد التكلفة علاى أسااس الاوارد أوال  أيهما أقل وصافي القيمة القابلة للتحقق لسعر التكلفةيم المخزون وفقا  يقتم تي 

القيمة الصاافية  إنصادر أوال  وتتضمن المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وتحويله إلى حالته ومكانه الحاليين0 

ألسعار التي يمكن عندها بيع المخزون في سياق األعمال االعتيادية بعاد مراعااة التكلفاة البيعياة. قابلة للتحقق هي ال

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

 األدوات المالية 5-00
  

 االدوات المالية غير المشتقة (أ)
 
تدرج المجموعة مبدئيا القروض والذمم المدينة في تاريخ نشأتها. وتدرج كافاة االصاول المالياة االخارى )متضامنة  

االصول المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( مبدئيا بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصابح فياه 

 . المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لالداة المالية 

 

 موجودات مالية مشابه( في الحاالت التالية: مجموعة من منجزء األصل المالي )أو ب اإلعتراف يتم إلغاء 

 
 .حقوق استالم التدفقات النقدية من األصول قد إنتهت 

  بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات  المجموعةقامت

 النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير من خالل"0 وإما

 بتحويل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الموجودات0 أو المجموعةقد قامت  -

بتحويل كما لم تحتفظ جوهريا  بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول0 ولكن قامت بتحويل  المجموعةلم تقم  -

 الرقابة والسيطرة على األصول.
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ترتياب  أبرماتالتادفقات النقدياة مان األصال أو  الحصاول علاىبتحويل حقوقها في  قد قامت المجموعةتكون  حينما 

بتحويال كماا لام تحاتفظ جوهرياا  بكافاة المخااطر ومناافع ملكياة األصاول0 كماا لام تقام "0 ولام تقام تمرير مان خاالل"

المساتمرة فاي األصاول.  المجموعاةاألصول إلى مدى مشاركة  إدراج0 يتم على األصول بتحويل الرقابة والسيطرة

المارتبط علاى  واإللتازامالمرتبطة. يتم قياس األصل المحول  اإللتزامات أيضا   جتدر المجموعةفي هذه الحالة0 فإن 

ياتم قيااس المشااركة المساتمرة التاي تأخاذ شاكل  بهاا. المجموعة قد إحتفظتأساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي 

 العاوضلألصل والحد األقصى لمقادار  ةالقيمة الدفترية األصلي بينقل األ بالقيمةضمان على الموجودات المحولة0 

 .هسداد المجموعةطلب من تيمكن أن ي الذي

 

الماالي فقاط و بشارط ان يكاون تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالياة بصاافي  قيمهاا المعروضاة بقائماة المركاز  

لدى المجموعة حق قانوني في مقاصة المباالغ وتكاون لاديها النياة فاي الساداد بصاافي القيماة او بياع األصال وساداد 

 اإللتزام في الوقت ذاته. 

 

 تصنف المجموعة األصول المالية غير المشتقة  وفقا لألنواع التالية  : 
 

 الربح أو الخسارةأصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 
 اإلعترافالموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة في هذه الفئة هي تلك التي تم تعيينها من قبل اإلدارة عند  

فقط أداة بالقيمة العادلة من خاالل الاربح أو الخساارة عناد االعتاراف األولاي عنادما  اإلدارةتعين  يجوز أنالمبدئي. 

 على حدة: كل أداةعلى أساس  التصنيفيتم استيفاء المعايير التالية0 ويتم تحديد 

 

ماان قياااس الموجااودات أو  التااي قااد تنشااأمتناسااقة الغياار  المعالجااةيلغااي أو يخفااف كثياارا ماان  إن التصاانيف -

 األرباح أو الخسائر عليهم على أساس مختلف.بالمطلوبات أو االعتراف 

 

الموجودات والمطلوبات هي جزء من مجموعة مان موجاودات مالياة ومطلوباات مالياة أو كليهماا0 التاي تادار  -

 جية االستثمار.على أساس القيمة العادلة0 وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتي وأداؤها يتم تقييمه

 

المشاتقات الضامنية0 التاي تعادل بشاكل جاوهري التادفقات النقدياة  مان األداة المالية على واحد أو أكثرتحتوي  -

 من قبل العقد. ةكون مطلوبتخالف ذلك بالتي من شأنها 

 

بياان المركاز يتم تساجيل الموجاودات المالياة والمطلوباات المالياة بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارة فاي  

المالي بالقيمة العادلة. يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في صافي الربح أو الخساارة الناتجاة عان الموجاودات 

أو المتكبادة فاي إيارادات  المحققاةوالمطلوبات المالية بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح أو الخساارة. تساتحق الفوائاد 

إياارادات  يااتم تسااجيلالفائاادة الفعلااي0 فااي حااين  سااعرالفوائااد أو مصااروفات الفوائااد0 علااى التااوالي0 وذلااك باسااتخدام 

 الحق في الدفع. يتقرررباح في إيرادات التشغيل األخرى عندما األتوزيعات 

 

 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
  والمقدرة إيجابيةلدى المجموعة رغبة  يكونو حددة وتواريخ استحقاق محددة ثابتة أو م دفعاتاالستثمارات ذات 

االستثمارات  إدراجعلى االحتفاظ بها حتى االستحقاق، يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق. يتم 
خسائر انخفاض  بعد خصم أى حقيقيالمحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ال

وتشتمل االصول المالية المحتفظ بها لالستحقاق على ديون  .فعليطريقة العائد الباإليرادات  إدراجالقيمة مع 
 االوراق المالية.
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 القروض والذمم المدينة 

 
والتي لم يتم ادراجها بعد بسوق نشط.  ذات دفعات ثابتة او محددةإن القروض والذمم المدينة هي أصول مالية 

ومثل تلك االصول يتم ادراجها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها اي تكاليف ذات صلة مباشرة بالمعامالت. بعد 
اإلدراج المبدئي ، تدرج  القروض والذمم المدينة  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، مخصوما منها 

ر في االنخفاض في القيمة. تشتمل القروض والذمم  المدينة على النقد وما في حكم النقد والذمم التجارية  اي خسائ
 والذمم المدينة االخرى. 

 

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

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

 

 األصول المالية المحتفظ بها للبيع
 

للبيع هي  متاحةمتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. استثمارات األسهم المصنفة على أنها الاالستثمارات 
سندات ب يقصدتلك التي ال تصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

يعها استجابة الحتياجات السيولة أو لفترة غير محددة من الزمن ويمكن ب سيحتفظ بهاالدين في هذه الفئة التي 
 استجابة للتغيرات في ظروف السوق.

 متاحة للبيع بالقيمة العادلة.المالية ال ستثماراتاإل قياس بعد القياس المبدئي، يتم الحقا  
 ( في التغير فياألخرى ةالشامل اإليراداتوالخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق المساهمين ) األرباح دراجيتم إ

اإلستثمار، األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق  بيعالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. عندما يتم 
 إيرادات الفوائدالدخل ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى.  بيانفي  إدراجهايتم  المساهمينضمن حقوق  إدراجها
 توزيعاتإيرادات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي. ك إدراجهايتم متاحة للبيع المالية الستثمارات اإل تملكأثناء 

في بيان الدخل كإيرادات التشغيل األخرى  إدراجهامتاحة للبيع يتم ال أثناء تملك اإلستثمارات المالية المحققة رباحاأل
 ضمنبيان الدخل  في يتم إدراجها حق الدفع. الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة هذه االستثمارات يتقررعندما 

زالتها من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع.  انخفاض قيمة االستثمارات وا 
 
 االلتزامات المالية غير المشتقة )ب( 
 

 االقتراضات

بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وهي حصيلة إصدارها )القيمة العادلة للسعر المستلم( ناقصا   تدرج اإلقتراضات
تكاليف المعاملة المتكبدة.  تدرج اإلقتراضات الحقا  بالتكلفة المهلكة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت ناقصا  

 بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.تكاليف المعاملة وقيمة اإلسترداد بقائمة الدخل على مدار فترة اإلقتراضات 
 
 ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى 
 

االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء  أصدرت عنها فواتير يتم ادراج 
 .المطفأةبالتكلفة ،  للمجموعة أم لم تصدر
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 )تابع( األدوات المالية 5-00

 

  االدوات المالية المشتقة  (ج)
 

ويعاد قياسها الحقا  بقيمها العادلة  االشتقاقبالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد  تدرج االدوات المالية المشتقة مبدئيا  
إال إذا كانت األداة المشتقة مصنفة  فورا الدخلتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة و . تقريرفي تاريخ كل 

 طبيعة عالقة التحوط.يعتمد على   الدخلوقت إدراجها في قائمة  فإن،  في هذه الحالة ،  طحو كأداة توبالفعل 
 

المتبقية لألداة  االستحقاقغير متداول إذا كانت فترة  التزامالمالية المشتقة كأصل غير متداول أو تعرض األداة  
 شهرا . 79ها خالل بيعأو  إدراجهاتوقع أن يتم يس من المشهرا  ول 79تزيد عن 

  

 محاسبة التحوط 
  

مع أهداف  واالمور التي يتم تحويطهابتوثيق العالقة بين أدوات التحوط  كيان قوم اليعالقة التحوط   بدايةعند 
ستراتيجيتها  التحوط على أساس مبدأ  بدايةلقيام بعدة تعامالت تحوط، باإلضافة إلى ذلك وعند لإدارة المخاطر وا 

ذات فعالية  تحوط تكونال ، تقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في عالقة االستمرار
 .المور التي يتم تحويطهاالتدفق النقدي لغيرات في الت مقابلةكبيرة في 

 
لمقايضة سعر الفائدة والمخصص والذي يصلح كأداة تحوط  للتدفق الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة 

 إدراجهااألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفّعال يتم  .المساهمينفي حقوق  تأجيلهيتم النقدي ، فإنه  
  . الدخلمباشرة في قائمة 

 
في الفترات التي يتم فيها   الربح أو الخسارةفي قائمة  هايتم إعادة إدراج المساهمينفي حقوق  ؤجلةالمبالغ المإن 

 . الدخلفي قائمة  البنود التي يتم تحويطها إدراج
 

مدة أدوات التحوط أو بيعها  انتهاءالتحوط عند قيام المجموعة بفسخ عالقة التحوط أو  بمبدأمحاسبة اليتم إيقاف 
في  ومؤجلةمحاسبة التحوط. أي أرباح أو خسائر متراكمة  مبادئتستوف تعد إذا لم إنهاؤها او ممارستها أو أو 

في تنبؤ ال إدراج عمليةعندما يتم في النهاية ويتم إدراجها  المساهمينحقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق 
التي  ، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية الحدوث  متوقعةالتنبؤ لم تعد  عملية  أن. في حالة الربح أو الخسارة

 . الدخلفي حقوق الملكية يتم إدراجها فورا  في قائمة كانت مدرجة 
 
 

   الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع 5-05
محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمها ك اإلستبعادتصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات 

الدفترية بشكل رئيسي من خالل بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. يتم قياس هذه الموجودات غير المتداولة 
كاليف ت قيمها الدفترية والقيمة العادلة ناقصا   بالقيمة األقل بينمحتفظ بها للبيع كالمصنفة  اإلستبعادومجموعات 

 البيع.
بيع الفقط عندما يكون من المحتمل جدا  على أنها قد تم إستيفاؤهامحتفظ بها للبيع كتعتبر معايير التصنيف 

 ي ينبغيذبيع، البالمتاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة  مجموعة اإلستبعادأو  واألصول
 سنة واحدة من تاريخ إعادة التصنيف. خالل لمكتمبيع ك لإلدراج مؤهال  أن يكون  توقعه

 ال تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات حينما يتم تصنيفها كمحتفظة للبيع.
)ب( حول البيانات  .يتم اإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات المصنفة كمحتفظ بها للبيع في اإليضاح 

 المالية المرحلية الموحدة.
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 انخفاض قيمة األصول   5-02
 

 األصول غير المالية (أ)
 

تدرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد أكبر من قيمته القابلة 
القيمة القابلة لالسترداد هي قيمته المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما أكثر. ولتقدير  لالسترداد.

القيمة عند االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية على قيمته الحالية باستخدام معدل فائدة ما قبل الضريبة 
 .لألصل المحددة المخاطرزمنية للنقود و المخصوم والذي يعكس التقييم الراهن للسوق للقيمة ال

 
خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ بيان مركز مالي عن أي دالئل زيادة أو 
نقصان الخسائر أو إذا لم تعد هناك خسائر. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير 

القيمة التي يمكن استردادها. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى المستخدم لتحديد 
القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم تدرج 

 خسائر انخفاض القيمة.
 

 األصول المالية (ب)
 

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

لألصل،  وجد دليل موضوعي يشير الى االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث او اكثر قد طرأ بعد االدراج المبدئي
 ، على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  لألصل بشكل يمكن تقديره.كان له تأثيروان  حدوث تلك الخسارة  

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

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

  
  التقاعدمنافع   5-02

الخدمة طبقا لشروط التوظيف الخاصة بموظفي المجموعة في سلطنة عمان في تاريخ  نهايةمنافع  إستحقاق يتم
الموظفين لإلجازة السنوية وتذاكر  إستحقاقاتإدراج  يتمالعمل العماني.  وننقاكل تقرير مع مراعاة متطلبات 

المقدرة الناشئة كنتيجة للخدمات المقدمة من  لإللتزاماتالطيران عندما تستحق للموظفين ويتم تكوين مستحقات 
المتداولة. بينما يتم إدراج تلك  اإللتزاماتقبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم إدراج هذه المستحقات ضمن 

 .غير المتداولة اإللتزاماتة الخدمة ضمن المتعلقة بمنافع نهاي
 
العمل، بالنسبة للموظفين  مخاطرالمساهمات في خطة التقاعد ذات المساهمات المحددة والتأمين ضد  إن

 .عند تكبدها الدخلكمصروف بقائمة يتم إدراجها م، 7007لسنة  االجتماعيةالُعمانيين وفقا  لقانون التأمينات 
 

خطة مكافأة المنافع المحددة غير الممولة لجميع الموظفين الدائمين وفقا في باكستان  لمجموعةل شركة تابعة تدير
الواردة في البيانات المالية لتغطية االلتزامات على أساس التقييم  تكوين المخصصاتلسياسة المجموعة. يتم 

 سنويا وفقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة. الذي يتم إجراؤهاالكتواري 
 فة األرباح والخسائر األكتوارية يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر عند حدوثها. كا
 

 االختياري للخدمة اإلنهاءمنافع  5-03
دون احتمال بشكل واضح و كمصروف عندما تلتزم المجموعة يتم ادراجها االختياري للخدمة  اإلنهاءمنافع  إن 

منافع  تقديمأو  الطبيعي،قبل تاريخ التقاعد  إما النهاء الخدمة ن الخطة الرسمية المفصلة نسحاب ملإلواقعي 
ة لتقليل العمالة الخدم إنهاءمنافع  إن .نتيجة لعرض تشجيعي بالتقاعد االختياري لتقليل العمالةكنهاء الخدمة ال

يتم قبول العرض المقدم من المجموعة، كما يمكن  أنكان من المحتمل  إذاكمصروفات  إدراجهايتم بشكل طوعي 
 .هافيذلك بصفة موثوق ذين سيقبلوا بتقدير عدد ال
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 مخصصات ال    5-02
 
( ناتجة عن حدث استدالليةالمجموعة )قانونية أو  من قبليتم إدراج المخصصات عند وجود التزامات حالية  

بشكل  االلتزاميمكن تقدير مبلغ كما االلتزامات،  تسوية تلك المجموعة تتطلب منسابق، والتي من المحتمل أن 
قبل الضريبة  ة بمعدل ماعقتو تقبلية  المالتدفقات النقدية المس بالخصم من ه. يتم تحديد المخصصات بموثوق 

 االلتزام. هذاعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لتي توال
 
 الضريبة  5-04

وفقا  للتشريعات  للضرائبيشتمل مصروف  ضريبة الدخل على الضرائب الحالية والمؤجلة. يتم تكوين مخصص 
 .البلدان التي تعمل فيها المجموعةالضريبية المعمول بها في 

 
تتكون الضريبة الجارية من اإللتزام الضريبي المتوقع محسوب على أساس اإليراد الضريبي للعام باستخدام 
معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة 

 عن سنوات سابقة.  
 

يبة الدخل بقائمة الدخل الشامل بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود مدرجة مباشرة في حقوق تدرج ضر 
 المساهمين، ففي تلك الحالة تدرج في حقوق المساهمين.

 
تحتسب أصول/إلتزامات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة بين القيم 

ل واإللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  يستند إحتساب الدفترية لألصو 
مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات باستخدام معدالت 

 ر. الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقري
 

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول/إللتزامات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضه بالحد الذي ال يعود 
 من المحتمل معه توفر ربح ضريبي كاٍف يسمح باستخدام جزء من أو كامل أصل الضريبة المؤجلة.

  
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  5-53

وتعديالته و  7017قانون الشركات التجارية لعام أحكام مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  احتسابيتم 
وفقا  للقوانين  احتسابهابالنسبة للشركات التابعة، فيتم  .متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان

 ة.معنيال والتشريعات
 
 رباح  األتوزيعات  5-50

المطبقة في سلطنة عمان. يتم والتي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية  سياسة توزيع أرباح حذرة بنى مجلس اإلدارةيت
يتم إدراج توزيعات األرباح إلى  توزيع األرباح وفقا  للنظام األساسي للشركة ويخضع ذلك لموافقة المساهمين.

فيها الموافقة على توزيعات األرباح من  مساهمي الشركة كإلتزام في البيانات المالية للشركة فقط في الفترة التي يتم
 قبل مساهمي الشركة.

 
   برنامج الوالء  5-55

تقوم المجموعة بتقديم برنامج والء العمالء، حيث يتم منح عمالء القروض )"نقاط"( على أساس استخدام المنتجات 
محددة. القيمة العادلة للمقابل والخدمات، يعطي للعمالء الحق في استرداد قيمة النقاط المتراكمة عبر وسائل 

. يقدر المبلغ األخرى لبيعا مكوناتنقاط و البين  هابيع األولي يتم تخصيصالالمستلم أو المستحق فيما يتعلق ب
بأسعار مخفضة لمنتجات المجموعة أو  إستردادهالنقاط بالرجوع إلى القيمة العادلة للحق في لالمخصص 

 قيمةعلى أساس  اإلستردادقدر القيمة العادلة للحق في تللمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة. 
 ويدرج ضمنلنقاط لمصادرة المتوقع. يتم تأجيل المبلغ المخصص الفي االعتبار معدل  ليؤخذ ، بعد تعديلهالخصم

التزاماتها تجاه بمجموعة الأوفت قد هذه النقاط و  يتم إستردادبات اإليرادات عندما اإليرادات المؤجلة. يتم إث
 سيتم استبدال همؤجلة إلى اإليرادات عندما لم يعد من المحتمل أناليرادات اإل اإلفراج عن أيضا   العمالء. يتم

  .نقاطال
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   أتاوة  5-50

 
 هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس االستحقاق. تستحق األتاوة الدفع إلى

 
 قياس القيمه العادله  5-55

 
في مقابل بيع األصل، أو ما يتم دفعه في مقابل تحويل أي إلتزام  القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه

بموجب أي معاملة إعتيادية بين المتعاملين بالسوق، ويكون ذلك في تاريخ قياس القيمة العادلة وفي ظل وجود 
. وعة الحصول عليها في هذا التاريخماألصل  أو في غيابه، و بموجب أفضل الشروط السوقية التي تستطيع المج

 والقيمة العادلة لإللتزام تعكس  مخاطر عدم الوفاء المتعلقة باإللتزام .
 
عندما يكون متاحا، تقيس المجموعة القيمة العادلة بشأن أي أداة مالية باإلستناد إلى السعر المدرج بسوق نشط  

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

 
المجموعة إلى تقنيات التقييم و التي  أوفي حالة تعذر الحصول على سعر مدرج في سوق نشط ، فعندها تلج

م المدخالت المعنية الملحوظة و إستخدام المدخالت الغير ملحوظة بأقل قدر ممكن. و هذه التقنيات تعظم إستخدا
تتضمن جميع العناصر التي يضعها عادة في الحسبان المتعاملين في السوق ألغراض تحديد السعر في أي 

 .معاملة
 
ألداة مالية عند اإلدراج المبدئي ، تكون  إن أفضل األدلة التي يمكن اإلستناد اليها بشأن تحديد القيمة العادلة 

عادة سعر المعاملة ، و يقصد بذلك القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدفوع . و في حالة أن المجموعة تقرر أن 
القيمة العادلة المحددة عند االدراج المبدئي تختلف عن سعر المعاملة و أن القيمة العادلة ال يعكسها بشكل دقيق 

المدرج في سوق نشط ألصل مماثل بالكامل أو إلتزام ، و كذلك ال يعكسها أسلوب التقييم الذي يستند إلى  السعر
معلومات مستمدة من بيانات ملحوظة في السوق، فعندها تقاس االدوات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، ثم تعدل 

بدئي و سعر المعاملة. و يتبع ذلك ، إدراج قيمها فيما بعد لكي توائم الفرق بين القيمة عند اإلدراج الم
في قائمة الدخل إستنادا إلى تقييم مناسب على مدى العمر االنتاجي  لألداة و في أي حال من  )الفرق(السعر

 .االحوال فلن يتم تأخير التقييم بعد الحصول على بيانات السوق المالحظة أو عند إغالق المعاملة
 

     إدارة المخاطر المالية - 0
                                                                        

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

 
 الماليةعوامل المخاطر  0- 0
 

 نظرة عامة
أنشأ ولقد تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. اإلجمالية المتمثلة في  يةمسئولالمجلس اإلدارة تقع على 

ن أنشطتها ع رمجلس اإلدارة لجنة تنفيذية مسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتقوم اللجنة برفع تقاري
إلى اللجنة  همراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ويرفع تقارير لب يلامجلس اإلدارة. يقوم فريق اإلدارة بتطوير أس ىإل بانتظام

 التنفيذية والتي ترفع بدورها تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
 

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

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

يتم مساندتها في دورها اإلشرافي لجنة التدقيق بالمجموعة  إنعمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة.  إطار
 بإجراءات االلتزاممدى وألغراض خاصة إلختبار  لمراجعة الدوريةيتولى قسم التدقيق الداخلي أعمال ا من خالل التدقيق الداخلي.

 إدارة المخاطر، ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى لجنة التدقيق.    وضوابط
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    )تابع(  الماليةإدارة المخاطر  - 0
 )تابع( عوامل المخاطر المالية 0- 0

 
 نظرة عامةتابع 

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

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
                                                                                              

  مخاطر اإلئتمان  (0)
هي خطر تعرض المجموعـة لخسائـر ماليـة فـي حالـة إخفـاق عميـل أو الطرف المقابل في أداة مالية من  ئتمانمخاطر اإل

  واالستثمارات في أوراق مالية. المجموعة  الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم المدينة لعمالء
 الذمم  التجارية المدينة والذمم  المدينة األخرى 

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

جراءات  تعتبر مالئمة بالنسبة لمقدم الخدمة المرخص وتتناسب مع طبيعة إئتمانية والتي أنشأت المجموعة سياسات وا 
 على  مبلغ المستحقات وأعمار الديون. بناءا  وحجم 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 الخاصاعمالء أفر 
 عمالء الشركات 
 عمالء القطاع الحكومي 
 مبالغ مستحقة من المشغلين 

لمتعلقة بالمبالغ المستحقة من عمالء القطاع الخاص وعمالء الشركات في سلطنة عمان يتم تقليل المخاطر المحتملة ا
، يقوم الوكيل بتوفير وبموجب اتفاقية خصم الديون  إلى وكيل خارجيهذه المستحقات  إسناد تحصيلبإلى درجة كبيرة 

الذي تسند اليه تحصيل الديون بمبدأ والوكيل غطاء كافي في شكل ضمان بنكي بالنسبة للمبالغ المستحقة المحولة إليه. 
مخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين تنحصر . الخصم قد يلجأ الى الشركة في حدود معايير وضوابط ائتمان متفق عليها

 القيم الدفترية حيث تقوم اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. فيالتجاريين اآلخرين 
 
:  9977ديسمبر  37) تقريبا % .90.9 وكيل تحصيل الديون إلى على اتالمستحقنسبة ت غلب، ريرالتقتاريخ  في

مليون لاير عماني إلى  ..79ضمان بنكي بمقدار  وكيل تحصيل الديونقدم  .المجموعةب ينمدينال( من إجمالي 98.79%
:  9977ديسمبر  37) % 91.37 تمثل الضمانات البنكية المقدمة من وكيل تحصيل الديون نسبةالمجموعة. 

 . التقرير( من المبالغ المستحقة بتاريخ %.98.9
  
التجارية  تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم والذي يمثل  في القيمة  لالنخفاض االمجموعة مخصص أنشأت

تعرضات علق باليتي ذلواخسارة محدد  مكون  المدينة األخرى. المكونات الرئيسية لهذه الخسائر تتمثل فيذمم المدينة وال
الخسائر الجماعية التي انشأت بالنسبة الى مجموعات مشابهة من حيث االصول فيما يتعلق بالخسائر الفردية ومكونات 

 بيانات تاريخية عن احصائيات . يتم تحديد مخصص الخسائر الجماعية بناء على التي وقعت ولم يتم تحديدها بعد 
 ألصول مالية مشابهه.بالنسبة  السداد 
 

 االستثمارات 

تع متمع الجهات التي تو في األسهم سريعة التداول فقط  عامة   مخاطر االئتمان عبر االستثمارلتعرضها تحصر المجموعة 
  وسيولة ، فإن اإلدارة ال تتوقع إخفاق أي جهة في الوفاء بالتزاماتها. ةجيد وفي ظل تصنيفات ائتمانيةجيد.  ائتمانيتقييم ب
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    )تابع(  إدارة المخاطر المالية - 0
 )تابع( عوامل المخاطر المالية 0- 0
 
 مخاطر السيولة (5)

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

ّددة ، دون عادية أو مش في ظل ظروف  سواء  استحقاقهاللوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد  –قدر اإلمكان  –كافية  
 سمعة المجموعة.جازفة باإلساءة الى مالتكبد خسارة غير مقبولة أو 

 
، ايوم 49للوفاء بمصاريف التشغيل المحتملة لمدة  كافية  متوفرة لديها سيولة حرص على وجود ، فإن المجموعة توبالمثل

 كبيررة التي ال يمكن توقعها إلى حد التأثير المحتمل للظروف القاهوهذا ال يسجل متضمنة خدمة االلتزامات المالية، 
  .ائتمانيةمثل: الكوارث الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ المجموعة بتسهيالت 

 
 

 مخاطر السوق (0)
تغير في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية و أسعار الفائدة وأسعار المخاطر السوق هي مخاطر إن 

الهدف من إدارة ولذلك فإن  األدوات المالية،  استثماراتها فيدخل المجموعة أو قيمة الذي سوف يؤثر على و األسهم 
 .داكبر عائمخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، بينما يتم تحقيق 

 
 مخاطر العمالت األنجنبية

العمالت األجنبية ضمن حقوق في  صرف الأسعار من جراء تقلبات  المجموعة إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها 
باكستان. لم يتم التحوط لتلك االستثمارات حيث يعتبر وضع تلك في من استثمارها في شركة مقرها  تنشأ ملكية المساهمين

 العمالت بأنه ذو طبيعة طويلة األجل. 
 

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

 مخاطر اإلقتراض بالعملة االجنبية هي غير محوطة.
 

 العماني وتعتبر معامالت المجموعة مستقلة باللاير أساسيةفيما يتعلق بالمعامالت األخرى للمجموعة، فهي تتم بصفة 
بالدوالر  أساسيةتتم بصفة  األجنبيةحيث ان معامالتها بالعملة   األجنبيةالعمالت  راسعابدرجة كبيرة عن تقلبات 

ال توجد و . 7084 منذ عامظلت بدون تغيير  واللاير العمانيإن اسعار الصرف بالنسبة الى الدوالر االمريكي  األمريكي.
 تاالدارة تعتقد بان مخاطر العمال الدوالر األمريكي وبالتالي فإن  غيرأدوات مالية هامة مدارة بواسطة عمالت أجنبية 

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية من  وااللتزامات ليست هامة.النقدية االخرى األجنبية على األصول 
  باكستان.ابعة في قروضها بالدوالر األمريكي من شركتها الت

      
 مخاطر سعر الفائدة

 
ثابتة الفائدة المعدالت كل من ب تقترض أمواال الكيانات في المجموعة تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن 

الخزينة بالمجموعة بشكل دوري لكي تتماشى مع مؤشرات معدالت  إدارةيتم تقييم أنشطة التحوط بواسطة و ة. قلبمتالو 
ضمان تطبيق إستراتيجيات تحوط مثالية إما عن طريق تحديد المركز المالي أو حماية لالمخاطر المحددة، قابلية الفائدة و 

سبتمبر  39في  أية ترتيبات تحوط كما المجموعة ال يوجد لدى. خالل دورة اسعار فائدة مختلفةمصاريف الفوائد من 
 .9977ديسمبر  37و  .997

 
 مخاطر أسعار السوق األخرى

 
 الربح أو الخسارةمن االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وبالقيمة العادلة من خالل األسهم تنشأ مخاطر أسعار 

عوائد االستثمار من فائض  تعظيمالهدف األساسي إلستراتيجية االستثمار بالمجموعة هو  .واإلستثمارات المتاحة للبيع
النقد المتوفر، وهناك مستشارون خارجيون يساعدون اإلدارة في هذا الشأن، وفقا  لهذه اإلستراتيجية ، فقد تم تصنيف عدة 

نظرا  ألن أدائها مراقب بشكل فّعال وتتم إدارتها على أساس القيمة  الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 ة.العادل
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 إدارة رأس المال
 

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

  .المساهمينحقوق 
دارة العليا طريق رفع معدالت النمو  عنن الربحية مالحفاظ على المستوى الحالي  فيإن اإلدارة على ثقة من قدرتها  وا 

بخالف ، رأس المال على المفروضة  ةخارجيالمتطلبات الى الالتابعة العمانية . ال تخضع الشركة أو شركتها ةذر حتكاليف 
 وتعديالته. 7017متطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 

 

 تقدير القيمة العادلة 0-5
 

 ات استثمار

بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات مشابهة أو بالرجوع إلى التدفقات  غير المدرجة العادلة لالستثماراتتقدر القيمة 
 النقدية المخصومة المتعلقة بصافي األصول . 

 
 األدوات المالية المشتقة

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

 العائد.
 

 المالية ت وااللتزاما األصول

 .الموحد المرحلي المركز المالي في بيانالواردة القيم العادلة لألصول  وااللتزامات  المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية 
 .74التفاصيل المتعلقة بالقيمة العادلة يتم إظهارها في اإليضاح 

 
 إنخفاض قيمة الشهرة

بإستخدام تقديرات التقييم العادل. التفاصيل ذات الصلة يتم إظهارها في  اقيمة الشهرة يتم إنجازه إن القيم العادلة إلنخفاض
 .0اإليضاح 

 
 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 5

تي يتم اإلبالغ تؤثر 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 تاريخ عنها 

 من الممكن أنو ، تضمن درجات متفاوتة وربما هامة من الحكم وعدم الوضوح التي تو العديد من العوامل بشأن  افتراضات
 في االلتزامات واألصول المقدرة.مستقبلية تغيرات  بما يؤدي 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 المبالغ القابلة للتحصيل بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل 
المبالغ. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ الفردية 

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

مليون  739.144: 9977ديسمبر  37مليون لاير عماني ) 739.390 المدينةالتجارية ، بلغت قيمة الذمم التقريربتاريخ 
 71.397:  9977ديسمبر  37مليون لاير عماني ) 71.897لاير عماني(، وبلغت قيمة مخصص الديون المشكوك فيها 

مليون لاير عماني(، أي فروق بين المبالغ المحصلة فعليا  في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلها يتم إدراجها في 
 .الدخل الموحدةقائمة 
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 )تابع( والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام - 5

 المخزون قيمة انخفاض
قديما او . عندما يصبح المخزون أيهما أقل القيمة القابلة للتحقق صافي وتكلفة اليتم تسعير المخزون على أساس سعر 

، يتم إجراء هذا التقدير على أساس الفردية الهامة بالنسبة للمبالغ  للتحقق.صافي القيمة القابلة بتقدير عمل متقادما يتم 
عمل مخصص بناء على نوع يتم ، و  متقادمةقديمة او ، ولكنها الفردية غير الهامة يتم إجراء تقييم جماعي للمبالغ  .فردي

  أو التقادم وذلك وفقا  ألسعار البيع التاريخية.المخزون ودرجة األعمار 
 

مليون لاير عماني(  73.784:  9977ديسمبر  37مليون لاير عمانـي ) 77..73، بلغت قيمة المخزون التقريربتاريـخ 
مليون لاير عماني(،  3.798:  9977ديسمبر  37مليون لاير عماني ) .3.11وعمل مخصص للمخزون المتقادم بقيمة 

في القوائم المالية يتم إدراجها في قائمة  مدرجهفترات مستقبلية والمبالغ ال تحصيلها في تى يتمأي فـروق بين المبالغ ال
  .الدخل
  الشهرة قيمة انخفاض

 .0مة الشهرة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح إلنخفاض قي
 
   للممتلكات والمعدات واالآلت هر اإلنتاجياعماأل

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

 
 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 تنشأ بين النتائج الفعلية 

قبل لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديالت في المستقبل لحساب ضريبة واالفتراضات، أو تغييرات في المست
، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع بتكوين مخصصات تقوم الشركةالدخل والتي سجلت بالفعل. 

 ضريبية الخبرة لربوطتلفة، مثل على عوامل مخ تلك المخصصات يستند. مقدار للشركةالضريبية  للربوطاللمسات النهائية 
 .الضرائب دائرةسابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية 

 
يتم إدراج األصول الضريبية المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة بمقدار المحتمل لألرباح الخاضعة للضريبة 
المتاحة مقابل الخسائر التي يمكن إستخدامها. يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرارات هامة من أجل تحديد قيمة األصول 

على الزمن والمستوى الممكن لألرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة مع الضريبية المؤجلة التي يمكن إدراجها، بناءا  
 إستراتيجيات الخطة الضريبية المستقبلية.

                                                                                                                                       

                                                      عمليات متوقفة -2

من أسهم التصويت بورلدكول المحدودة لالتصاالت  %.19.4تمتلك ورلدكول المحدودة لالتصاالت نسبة  (أ
 النكا )شركة خاصة( والمسجلة بسريالنكا.

 

)الخاصة( لإلتصاالت النكا المحدودة والموجودة بالخارج وهي وورلدكول للمجموعة الشركة التابعة  لقد سجلت
وبمراعاة ، في سريالنكا الهواتف العموميةبدرجة كبيرة على  اإلقبالخسائر منذ سنوات عديدة بسبب انخفاض 

 .التابعة الشركة إقفال اإلدارة واعتمدت، قررت اسهم الملكية للشركة التابعةوسلبية السوق بسريالنكا  أحوال
هام على نتائج  تأثيرأي  مر. وليس لهذا االكعمليات متوقفة الشركة التابعةويصنف االستثمار في 

  المجموعة.
 

مليون لاير  7.99: 9977ديسمبر  37مليون لاير عماني ) 7.98مجموعها  سلبيةاليتم تصنيف البنية التحتية  (ب
ية )األبراج واألعمال المدنية، المولدات، الخ( من العمليات ذات النطاق العريض الالسلك عماني( وتشمل

من قبل إدارة الشركة التابعة في باكستان.  9977محتفظ بها للبيع بعد االلتزام في سبتمبر كتابعة الشركة لل
في  لتقصي الحقائق والتأكد من صحة المعلومات الماليةفي هذا بالنيابة، تم التوقيع على اتفاق الذي يخضع 

اإلدارة ترى المالية والموافقات الالزمة. شهادات عدم الممانعة من المؤسسات وكذلك يخضع لجملة أمور، 
 .للشركة التابعة في خفض كبير في التكاليف التشغيلية سينتج عن هذه الترتيبات هأنب
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302 سبتمبر 03كما في 

 
           التقارير القطاعية  - 2

 
: قطاعات  8 ة موضحة أدناه وفقا  لمعيار التقرير المالي الدوليالمعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المجموع

تحديد قطاعات التشغيل اعتمادا على التقارير الداخلية حول  8 معيار التقرير المالي الدوليالتشغيل. يتطلب 
الموارد خصيص التشغيل لتالرئيسي عن قرارات مسؤول المكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من جانب 

يوجد تغيير في تقارير قطاعات األعمال مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعتمد التقرير  وتقييم أدائه. ال للقطاع
 الداخلي للمجموعة على منهج المخاطر والمنافع.

 
  المنتجات والخدمات التي تجني منها القطاعات إيراداتها

 
 كانت المجموعة منظمة ضمن قطاعي العمل الرئيسين التاليين: 2302 سبتمبر 03كما في  

 

 الخط الثابت وأخرى
تقديم خدمات االتصاالت الدولية والمحلية من الخطوط الثابتة بما في ذلك إيجارات وتركيبات الهواتف الثابتة  

. يتضمن هذا القطاع أعمال والخدمات المقدمة من قسم تجارة الجملة وخدمات االنترنت )خطوط ثابتة وأخرى(
خدمات الهاتف الثابت الالسلكي خدمات شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت والتي تمارس أنشطة تقديم 

 وعمليات االتصاالت الدولية والهواتف العمومية وخدمة كوابل التلفزيون بدولة باكستان.
 

 الهاتف المتنقل
تشغيل النظام الدولي لالتصاالت المتنقلة للخدمات المدفوعة مسبقا  واآلجلة الدفع وتأجير المعدات والمبالغ الناشئة 
عن بيع معدات االتصاالت والخدمات األخرى المتعلقة بها والتي تقع ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة 

  )الهاتف المتنقل(.

         

 ية النتائج واإليرادات القطاع

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

المنتهية في  للفترةكانت نتائج القطاعات . المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة احتسابيتم 

 كما يلي:   2302 سبتمبر 03
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

 
 المجموع

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

     اإليرادات

 020.544 - 592.204 009.493 مبيعات خارجية
 - (4.592.) 3.4.. 0.042. مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 020.544 (4.592.) .3..529 042.402 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
 93..44 - 2..440 00.2.4 نتيجة القطاع
 0.224    واإلستثمار التمويل إيرادات

 (9.559)    التمويل تكاليف

 0.425     أخرىتشغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 033.422    الربح قبل الضريبة
 (3.9..0)    الضريبة

    _________ 

 29.240     الفترةربح 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302 سبتمبر 03كما في 

 

 )تابع( التقارير القطاعية - 2

 )تابع(النتائج واإليرادات القطاعية 

 

كانت نتائج القطاعات للفقرة المنتهية في يتم احتساب المبيعات بين القطاعات وفقا  ألسعار السوق السائدة. 
 كما يلي: 9977 سبتمبر 39
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــات 
 التوحيــــــــد

 
 المجموع

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

     اإليرادات

 027.243 - 227.034 003.242 مبيعات خارجية
 - (42.434) 3.022 22.222 مبيعات بين القطاعات

 _________ _________ _________ _________ 

 027.243 (42.434) 202.223 032.334 اإليراداتمجموع 
  

 

 

 

 

 

 

 
 99.902 - 44.232 00.702 نتيجة القطاع
 00.943    واإلستثمار  التمويل إيرادات

 (2.322)   تكلفة التمويل

 227     أخرىتشغيلية  غير إيرادات

    _________ 

 039.297    الربح قبل الضريبة
 (03.272)    الضريبة

    _________ 

 93.722    ة فترربح ال

          

 
 

كما   الموحد المرحلي في بيان الدخلالمدرجة  2302 سبتمبر 03المنتهية في  للفترةكانت بنود القطاع األخرى 

 :يلي
 
 

 

الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى

 

الهاتف 

 المتنقل

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 0.455. 52.340 00.200 استهالك
    

 2.325 5.024 5.240 إطفاء 
    
 

 
كما   الموحد المرحلي الدخل في بيانالمدرجة  9977 سبتمبر 39كانت بنود القطاع األخرى للفترة المنتهية في 

 يلي:
 
 

 

الهاتف الثابت 

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

 

 المجموع

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
    

 22.279 22.329 00.723 استهالك
    

 2.974 2.340 2.900 إطفاء 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302 سبتمبر 03كما في 

 

 )تابع( التقارير القطاعية - 2

 )تابع(النتائج واإليرادات القطاعية 

 كمافي ذلك التاريخ هي  المنتهية للفترةرأسمالية والمصروفات ال  2302 سبتمبر 03القطاع في  التزاماتو أصول

 ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى

 

 الهاتف المتنقل

تسويـــــــــــات 

 التوحيــــــــــــد

 

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

 5203.04 (002.344) 955.904 255.205 أصول  

 520.340 (003.234) .2.54. 542.529 التزامات 

 42.424 - 23.023 92.934 رأسمالية مصروفات
  

 والمصروفات الرأسمالية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ هي كما 9977 ديسمبر 37القطاع في والتزامات  أصول
 ي:يل
الهاتف الثابت  

 وأخــــــــــرى
 

 الهاتف المتنقل
تسويـــــــــــات 
 التوحيــــــــــــد

 
 المجموع

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

 302.072 (32.732) 202.099 232.229 أصول  

 242.032 (27.303) 72.234 224.402 التزامات 

 029.334 - 43.247 30.209 رأسمالية مصروفات

 

 غة التقرير الفرعياصي

والتي ال تختلاف األصول ويتم تحديد الدخل وفقا لمواقع  ي اعتمادا على المناطق الجغرافية.يتم تقديم التقرير الفرع

 .لموقع العميلعن الدخل وفقا 
 
 

 

     5302 سبتمبر 03في 

تسويــــات  باكستان دولة  سلطنة عمان

 التوحيد

 المجموع

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

 020.544 (42) 09..2 044.493 اإلنجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 203.045 (002.344) .45.00 240.000 أصول  

 42.424 - 0.009 22..49 رأسمالية مصروفات

 
 

     5309 سبتمبر 03في 

 

 سلطنة عمان

 

 دولة باكستان 

تسويــــات 

 التوحيد

 

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

 027.243 - 7.002 023.204 اإلجمالية القطاع ايراداتمجموع 

 733.330 (42.739) 32.092 770.203 أصول  

 033.290 - 0.432 032.339 رأسمالية مصروفات

 الت والمعداتآلاالممتلكات و -4

القامة نشاطاتها  في الحكومة والتي تم الحصول عليها من األراضي المستأجرة  قطع يعتبر مجلس اإلدارة أن )أ(

المقامة على تلك األراضي صول لأل االقتصاديالمجموعة على مدار العمر  إلستخدامستبقى متاحة سلطنة عمان 

 .المؤجرة

 

 المرهونة كضماناألصول  )ب(    

 22.234مليون لاير عماني ) 09.20تم رهن ممتلكات وآالت ومعدات عائدة لشركة تابعة تبلغ قيمتها الدفترية 

طبقا  فإن التزام المجموعة، إلى ذلك إضافة المجموعة.( لضمان قروض 2302 ديسمبر 00 : مليون لاير عماني

 سم المؤجر والتي تبلغ قيمتهاإجرة بستأ( مضمونة بتسجيل األصول الم20أنظر إيضاح لعقود التأجير التمويلية )

  .(2302 ديسمبر 00: مليون لاير عماني  0.402) مليون لاير عماني 0.329 الدفترية
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 الموحدة المرحلية  المالية البياناتحول  إيضاحات

 2302 سبتمبر 03في كما  

 

03 

 آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و -4

 
 
 

 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       

 5302يناير  0 0.044 44.242 53..0.304 .02.90 0.2.5 3.295. 204..0.04
 إضافات - 04 9.4.. 25 .22 23.432 22.005

 ت تحويال - 5.034 40.423 0.024 - (.44.59) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (5.532) (5.532)
 صافي فروق تحويل العملة األجنبية (5) (00) (5.332) (.5) (9) (24) (5.024)
  / مشطوبة تاستبعادا - (424) (09.459) (0.902) (494) - (53.392)
        

     5302 سبتمبر 03ى ف 0.044 44.509 0.323.403 00.990 0.4.2 0.434. .0.5.3.52
        

 استهالك       

   5302 يناير 0 - 95.920 32..29. 29..00 5.049 - 400.0.4

 للفترةالمحمل  - 0.3.3 293..2 90..0 044 - 0.455.

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 02 (202) 43 02 - (42.)

 / مشطوبة  استبعادات - (20.) (4.292) (0.050) (204) - (09.0.4)

 إعادة تصنيف - - 94 (94) - - -
        

      5302 سبتمبر 03ى ف - 99.244 430.034 03.394 0.449 - 442.354

        

 في صافي القيمة الدفترية       

    مدققة()غير  5302 سبتمبر 03 0.044 09.024 044.230 .0.04 0.440 0.434. 925.554
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 الموحدة المرحليةالبيانات المالية ايضاحات حول 

 2302سبتمبر  03في  كما 

 

 

 

 00              آلالت والمعدات )تابع(االممتلكات و -4
 
 

 المجموع

أعمال 
رأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
سيارات 
 ومعدات 

 
أثاث ومعدات 
 مكتبيـــــــــة

 
البنيه التحتيه 
 ومعدات الشبكه

  
 

 مباني

 
أرض بالملكية 

 الحرة

 

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

 تكلفة       

 5309يناير  0 00093 720093 9320000 000920 00224 200907 003230322
 إضافات - 4 2.097 227 920 022.902 029.334

 ت تحويال - 2.020 002.373 0.020 - (022.023) -
 ت إلى أصول أخرىتحويال - - - - - (2.272) (2.272)
 )ب( ( 2تحويل إلى أصول متاحة للبيع )إيضاح  - - (3.033) - - - (3.033)

 (3)إيضاح تحويل من إستثمار عقاري  - 077 - - - - 077
 صافي فروق تحويل العملة األجنبية 0 7 0.320 20 02 032 0.992
 / مشطوبة ت استبعادا - (00) (2.220) (99) (207) - (2.373)
 تصنيفاعادة  - - - (027) - - (027)
        

     5309 ديسمبر 00ى ف 0.099 77.393 0.307.423 02.204 0.342 43.222 0.094.207
        

 استهالك       

   5309 يناير 0 - 030032 2390202 290074 20222 - 4290022

 للسنةالمحمل  - 2.032 47.072 2.409 227 - 72.442

 )ب( ( 2أصول متاحة للبيع )إيضاح  تحويل إلى - - (0.029) - - - (0.029)

 إنخفاض القيمة - - 207 - - - 207

 صافي فروق تحويل العملة األجنبية - 3 242 02 - - 232

 / مشطوبة استبعادات - (00) (034) (92) (233) - (409)

 اعادة تصنيف - - - (29) - - (29)
        

      5309 ديسمبر 00ى ف - 22.230 422.433 00.432 2.092 - 700.049

        

 في صافي القيمة الدفترية       

 )مدققة( 5309 ديسمبر 00 0.099 02.202 040.302 0.702 0.243 43.222 242.043

        

 
 
 





                                  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

 

05 

                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302 سبتمبر 03كما في 
 
 استثمارات عقارية     -  2

  
 المدققة  غير المدققة 
 ديسمبر  37 سبتمبر 03 
 5302 9977 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 233 83 رصيد افتتاحي
 (077) - (1)إيضاح  محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

 (022) - تعديل القيمة العادلة
 03 (0) صافي فروق تحويل العملة األجنبية

   
 85 37 
   

 
 الشهرة - 4
 

 مدققةال المدققةغير  
  ديسمبر 00 سبتمبر 39 
 5302    2302 
 ر.عألف  ر.ع ألف 
  

   
 02.073 09.402 رصيد افتتاحي

 042 (9.9) اثر فروق تحويل العملة األجنبية
   
 09.540 02.702 
   

  

 اختبار انخفاض قيمة االستثمارات بشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت 
 

 وحاددت للشاهرةبتقيايم القيماة القابلاة لالساترداد قامت و 2302السنوي في سبتمبر  إنخفاض القيمةالمجموعة إختبار  أجرت

 0 لقاد تكبادت2302 سابتمبر 03أشاهر المنتهياة فاي  التساعةلالسترداد أكثر من القيمة الدفترية. خالل فتارة  ةالقابل القيمةأن ب
نة المنتهية فاي لكامل الس الموازنةفي الواردة شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت خسائر كبيرة0 التي تجاوزت الخسائر 

 .2302 سبتمبر 03اختبار انخفاض القيمة كما في بدارة اإل قامتلذلك0  نتيجة  . 2302ديسمبر  00

 

ياتم  العادلاة.القيماة  باالرجوع إلاى يمة القابلة لالسترداد من االساتثمار بشاركة وورلاد كاول المحادودة لالتصااالتتم تقييم القي

لوصاول إلاى قيماة ل وياتم تجميعهااكال قسام فاي الشاركة بشاكل مساتقل  يقايمي ذتقييم األجزاء الامجموع بتحديد القيمة العادلة 

 3 فتارة علاى مادى التوقعااتساتخدم ت التايعلاى طريقاة التادفقات النقدياة المخصاومة  حقوق المساهمين. يتم تقييم قيمة القسم

سانوات  الثمانياةفتارة  تجااوزوتم تقدير التدفق النقدي الذي ي .٪04.2 بمقدارلرأس المال  ةالمرجح ةمتوسطتكلفة السنوات و

تارى  نماو األعماال علاى المادى البعياد. معادل متوساط ل اتقادير  والاذي يمثال في السانة %2 ةببنسباستخدام معدل نمو ثابت 

رأس تكلفاة  زياادة فايإن ال .رأس الماالتكلفاة التادفق النقادي ول إلىبالنسبة  الحساسية  ةعالي عملية اإلحتساب هي أن اإلدارة

 2302  ساابتمبر 03لاير عماااني فااي  مليااون 2.0 القيمااة بمبلااغفااي انخفاااض خسااارة  اسااينتج عنهااكااان  %20 ىإلاا المااال 

  ثابتة. األخرىجميع المتغيرات بقاء  بإفتراض
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302سبتمبر  03كما في 
 

         غير الملموسةاألصول األخرى  03
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 تراخيص

حقوق 
ملكية 
فكرية 
وبراءة 
 اختراع

 
 
 

 برامج
 آليحاسب 

 
 

تكاليف 
حيازة 
 المشترك

 
 
 
 

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

      التكلفة
 300073 040 090709 3 400273 2302يناير  0في 

 0.922 - 0.922 - - اإلضافات خالل السنة
 232 - 232 - -  تحويالت

 (2) - (2) - - اعادة تصنيف
 027 - 027 - - تعديالت

 209 - 0 - 203 العمالت األجنبيةحويل صافى فروق ت
      
 32.432 040 22.327 3 40.233 (مدققة)ال2302 ديسمبر 00في 
      

 29..22 0.0 55.354 2 0.922. 5302يناير  0في 

 4.4.4 - 5.005 - 24..4 خالل الفترة إضافات

 (5.402) - (5.402) - - مشطوبةإستبعادات / 

 (.54) - (5) - (549) العمالت األجنبيةحويل صافى فروق ت
      

  5302 سبتمبر 03في 

 (مدققةالغير )
 

43.240 

 

2 

 

50.904 

 

0.0 

 

45.924 
      

      اإلطفاء

 230930 040 040320 4 020770 5309يناير  0في 

 4.200 - 2.230 - 2.302 سنةالمحمل خالل ال

 29 - 29 - - اعادة تصنيف

 22 - - 0 20  األجنبية تحويل العمالت صافي فروق
      
 22.407 040 03.290 7 04.324 (مدققة)ال 2302 ديسمبر 00في 
      

 04..22 0.0 02.240 4 .22..0 5302يناير  0في 

 2.325 - 0.230 - 0.520 المحمل للفترة

 (5.402) - (5.402) - - مشطوبةإستبعادات / 

 

 األجنبية صافي فروق تحويل العمالت

 

(0.4) 

 

(0) 

 

(0) 

 

- 

 

(040) 
      

 24.423 0.0 42..04 . 04.402 (مدققةالغير ) 5302 سبتمبر 03في 
      

      صافي القيمة الدفترية
 44..09 - 0.499 5 03.400 (مدققةالغير ) 5302 سبتمبر 03في 
      

 03.347 - 0.202 0 24.402 )المدققة( 2302ديسمبر  00في 
      

 .الفترة( تمت رسملته خالل لاير عمانيألف  00 -2302 سبتمبر 03عماني )صفر ألف لاير لفترة مبلغ ليتضمن  المحمل 

ساتثمار المحادود0 الوصاي لشاهادة التمويال اآلجلاة الثالثاة )إيضااح أي جاي أي لإل نكرهن ترخيص الشركة التابعة إلى بيتم 

خاالل الفتارة0  مليون لاير عمااني(. 2.2 -2302ديسمبر  00مليون لاير عماني ) 2.3(. القيمة الدفترية للتراخيص هي 20

مان قبال  التارددي لهيئاة تنظايم االتصااالت للحصاول علاى رخصاة الطياف هلاير عماني تام دفعامليون  7.422وقدره مبلغ 

 .الشركة

 



 ش.م.ع.ع الشركة الُعمانية لإلتصاالت 

 

 

09 

                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302 سبتمبر 03كما في 
 

  في شركات شقيقة راستثما - 00

 

فيما يلي نصيب الشركة في األرباح الالحقة على االسـتحواذ والقـيم الدفتريـة لالسـتثمارات فـي الشـركات الشـقيقة      (أ)
: 

 المدققة  غير المدققة  
  سبتمبر 03 

5302 
 ديسمبر  37

9977 
    ألف ر.ع ألف ر.ع 

 4.118 0.000 اإلفتتاحيالرصيد 
 3.397 058 من النتائجالحصة 

    (489) (853) توزيعات أرباح مستلمة
 0.300 8.053 اإلقفالرصيد 

   

 

ع.ع ، المدرجــة بســوق مســقط القيمــة العادلــة الســتثمار الشــركة األم بالشــركة الُعمانيــة لألليــاف البصــرية ش.م.      (ب)
:  9977ديســـــمبر  37) .997ســـــبتمبر  39كمـــــا فـــــي  ريـــــــال ُعمـــــــاني مليـــــون .9..73 تبــــــلغ الماليـــــة لـــــألوراق
: 9977ديســــمبر  37)مليــــون لاير عمـــاني  8.39مقارنــــة  بالقيمـــة الدفتريــــة وقـــدرها  لاير ُعمـــاني( مليـــون 79.399

 .مليون لاير عماني( 8.44
 

 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 
     % 

          5302 سبتمبر 03ى ف

      الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 .93.4 240 09.200 55.094 04.3.2 ش.م.ع.ع

 92 520 9.244 0.309 3...5 ش.م.مخط المعلومات 

      

          5309 سبتمبر 03ى ف

      الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 23.94 2.303 07.007 02.233 03.700 ش.م.ع.ع

 22 024 2.202 239 2.092 ش.م.مخط المعلومات 

      

          2302 ديسمبر 00ى ف

      الشركة الُعمانية لأللياف البصرية 

 23.94 7.370 20.002 00.302 00.292 ش.م.ع.ع

 22 043 0.202 272 2.333 ش.م.مخط المعلومات 
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302سبتمبر  03كما في 

 

 المالية األخرى األصول - 05

 

 غير المتداولة المتداولة 

غير  

 مدققةال

 مدققةال مدققةالغير  مدققةال

سبتمبر  03 

5302 

ديسمبر  00

2302 

سبتمبر  03

5302 

ديسمبر  00

2302 

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

    الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

     

     مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  أصول

 24.243 54.425 799 - )أ( الربح أو الخسارة

 - - 07.737 530..5 )ب( ات المحتفظ بها للمتاجرةستثماراال

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالتكلفة 

 0.973 0.252 - - صندوق استثمار مشترك )ج(

     

     استثمارات متاحة للبيع محتفظ بها  

     بالقيمة العادلة 

 232 594 230 020 استثمارات مدرجة

     

     استثمارات محتفظ بها لالستحقاق

 04.790 03.953 - 4.070 سندات )د(

     

     بالتكلفة األنجلودائع طويلة 

 2 053 - - ودائع لدى مؤسسات مالية

 - - 074 002 )هـ( ضمانودائع 

 - - 70.332 02.520 ودائع ثابتة بالبنوك )و(

 207 .53 - - أخرى

     األنجلطويلة ذمم مدينة 

 202 094 - - ذمم تجارية مدينة

     

     قروض محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 02 00 020 002 قروض وسلفيات للموظفين )ز(

     

 40..20 93.034 93.405 22.372 
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0. 

                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302سبتمبر  03كما في 

 

 )تابع( المالية األخرى األصول - 05

 الربح أو الخسارة )أ(        أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
القيمة الدفترية   

 فيكما 
ديسمبر  00
2302 

خالل  الحركة
 الفترة

)الخسائر( 
 األرباح
 فيالمدرنجه 
الربح أو 
 الخسارة

القيمة الدفترية 
 فيكما 
سبتمبر  03

5302 

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

 4.4.0 009 (2.002) 00.222 اسهم 
 5.434 - 0.300 0.493 أدوات مالية بدخل ثابت 

 02.525 (900) 2.234 00.337 مشتركة استثمار قيداصن
     
 27.329 0.032 (402) 54.425 
     

 ات محتفظ بها للمتانجرة استثمار (ب)

ات وفقاا  ساتثمارياتم تقيايم هاذه اال .ات المحاتفظ بهاا للمتااجرة األوراق المالياة المتداولاة فاي الساوقساتثمارتمثل اال 

 .التقريرلسعر التداول بتاريخ 

 ات متاحة للبيع محتفظ بها بالتكلفة استثمار )ج(

 درجوتا 0 مدرجاة غيار ملكياة وادوات صاندوق اساتثمار مشاتركات في ستثمارات المتاحة للبيع االستثمارتمثل اال

 .ناقص إنخفاض القيمة بسبب عدم توفر القيمة العادلة ات بالتكلفةستثماراال هذه

 ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال )د( 

 في السندات كما هو مبين فيما يلي: اإلستثمارالمحتفظ بها لالستحقاق تمثل  اتستثماراال 
غير  

مدققة ال
03 

 سبتمبر

 
 مدققة ال
 ديسمبر 00

  

 اإلستحقاق معدل الفائدة الفعلي 2302 5302 
  )سنة(  )سنويا( ,عألف ر ر.عألف  متداولة

     
 .530 %2 - 2.440 سندات

 .530 %9.2 - 33. سندات ثانوية
     غير متداولة 
 .530 %3 2.770 - سندات

 .530 %2.2 433 - سندات ثانوية
 5302 %2.424 2.333 2.333 سندات ثانوية 
 5302 %2 0.333 0.333 اسالمية صكوك

 5304 %2.2 0.223 0.953 سندات مالية ثانوية
 5.304 %2 0.333 0.333 أوراق مالية ثانوية
 5304 %402 2.333 5.333 أوراق مالية ثانوية

      
 0..440 04.790   

  ضمانودائع  )هـ(

 .مختلفة ات مستنديةاعتمادو ضمانخطابات البنوك مقابل  الودائع لدى الضمان علىمل ودائع تتش 

 الودائع الثابتة  )و( 

 %0) %2.0 الودائاععلاى هاذه  السانوية ويبلغ المتوسط المرجح للفائادة .الثابتة بالبنوك التجارية الودائع إيداعيتم  

 .(2302عام 

 الموظفينإلى القروض والسلفيات  )ز(

 اإلدارةماوظفي إلاى فوائاد وتتضامن السالفيات  وبادونالموظفين دون اخذ ضمانات إلى تمنح القروض والسلفيات  

 .(عمانيلاير  مليون 3.329:  2302)عام  عمانيلاير  مليون 3.303 لشركات التابعة بمبلغإحدى االعليا ب
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                                    الموحدة المرحلية الماليةإيضاحات حول البيانات 

 5302سبتمبر  03كما في 
 
 مخزون   - 00

مدققة الغير  
 سبتمبر 03

 مدققة ال
 ديسمبر 00

 5302 2302 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 00.293 00.022 مخزون وقطع غيار
 2.094 .5.02 وأجهزة هاتف نقالبطاقات مدفوعة األجر مسبقا  

   
   
 00.299 00.234 

 (0.023) (0.442) مخصص تقادم المخزون
   
   
 4.4.4 03.023 
   

   
 حركة مخصص تقادم المخزون هي كما يلي:         

غير المدققة  
 سبتمبر 03

 المدققة 
 ديسمبر 00

 5302 2302 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 0.234 0.052 اإلفتتاحيالرصيد 
 207 25.  السنة  خالل الفترة / حملمال

 (72) - السنة المفرج عنه خالل 
 (233) - السنة الفترة /المشطوب خالل 

 (27) - السنة الفترة /خالل  تحويالت
 7 (2) صافي فروق تحويل العملة االجنبية

   
 0.023 0.442 رصيد اإلقفال

   
 
       خرىاألمدينة ال  ذممالمدينة والالتجارية ذمم ال - 09
 

غير المدققة  
 سبتمبر 03

 المدققة 
 ديسمبر 00

 5302 2302 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 40.320 3.220. مبالغ مستحقة من عمالء
   مبالغ مستحقة من شركة 

 07.047 02.995 ش.م.ع.عُعمان لالستثمارات والتمويل 
 29.237 52.449 مبالغ مستحقة من مشغلين آخرين

 0.329 9.205 ذمم مدينة أخرى 
   

 005.054 003.744 

 (27.032) (94.239) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

 29.252 30.242 

 2.792 2.024 مبالغ مدفوعة  مقدما  

   

 24.405 39.227 

   

 
 .(2) )ب( 22 باإليضاحالحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة مبينة 
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                                    الموحدة المرحلية حول البيانات الماليةإيضاحات 

 5302سبتمبر  03كما في 
 
 

         رأس المال وتوزيعات األرباح - 02
: 2302ديسمبر  00سهـم عـادي ) 72303330333  علىرأس المال المصرح به والمصدر  شتملي

لاير عماني( مدفوعة  30033:  2302ديسمبر  00لاير ُعماني ) 30033( قيمة كل منها 72303330333
م. 2332يناير  03بتاريخ  0/2332بالكامل. ووفقا  للقرار الوزاري الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 

ني. بالنسبة إلى مساهمى الشركة لاير ُعما 30033خفضت القيمة االسمية لكل سهم من لاير ُعماني واحد إلى 
 من أسهم الشركة األم في تاريخ التقرير كما يلي: %03 ال تقل عن األم الذين يملكون نسبة

    5302سبتمبر  03  2302ديسمبر  00
  عدد األسهم المملوكة % عدد األسهم المملوكة %
     
 حكومة سلطنة ُعمان 025.233.333 20 032 ,333, 333 20

 
مارس  022 وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد بتاريخ  2302بالنسبة الى العام 

لاير عماني للسهم  30372لاير عماني للسهم الواحد ) 30372بمبلغ  نهائيه على توزيعات أرباح نقدية 2302
 (.2300مليون لاير عماني عام  24.22مليون لاير عماني ) 24022(  قيمتها  2300عام 
 

لاير عماني( للسهم  3.323: 2302 سبتمبر 03لاير عماني ) 3.322نقدية مرحلية بمبلغ توزيعات أرباح 
مليون لاير عماني( تم الموافقة عليها من قبل  03: 2302 سبتمبر 03مليون لاير عماني ) 20.22الواحد قيمتها 

 .2302أغسطس  00مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 القانوني حتياطياال - .0

لحساب هذا  من أرباح السنة %03نويا  0 تُجنب سم وتعديالته0972لسنة وفقا  لقانون الشركات التجارية الُعماني 

هذا .  المعني المدفوع الخا  بالكيانثلث رأس مال  يساوي على األقلرصيده المتراكم صبح حتى ي االحتياطي

وحيث يساوي االحتياطي ثلث راس المال المدفوع للشركة0 اوقفت الشركة التحويل  .غير قابل للتوزيع االحتياطي

 الى هذا الحساب.

 

 ختيارياال حتياطياال - 04

إلى ا السنوية أرباحه من صافي %03 األم 0 تحول الشركة2/2333ت/04وفقا  لقرار مجلس اإلدارة رقم 

وحيث جاوز الخا  بالكيان المعني  المدفوع نصف رأس ماليساوي قابل للتوزيع حتى  اختياري احتياطي

 0 اوقفت الشركة التحويل الى هذا الحساب.  على األقلاالحتياطي نصف راس المال  المدفوع للشركة 

 

 مساهمة رأسمالية   -02

الهااتف النقاال  اتصااالتتاراخيص للمجموعاة لخادمات  االتصااالت0 أصدرت هيئة تنظيم م2332فبراير  00في 

 سنة على التوالي. 22و  02لمدة و انيلاير عم 2330333لاير عماني و  2330333قدرها  والثابت بتكلفة

 

0 والتاي 2332فبرايار 00مساتقلة لتحدياد القيماة العادلاة للتاراخيص كماا فاي  استشااريةعينت المجموعة مؤسساة 

 .مليون لاير عماني تقريبا   220330 مبلغ  والنقال حددت القيمة العادلة لتراخيص الهاتف الثابت

 

شاركة  كماا كاان سايطبق علاىللتاراخيص وفقاا  لبنودهاا الحالياة  التقديرياة تم التقييم بناء على قيمة السوق المفتاوح

السبب وراء تبني فرضية "شركة جديدة" هو التفرقة باين قيماة التاراخيص وقيماة  .جديدة تحصل على التراخيص

فإن القيمة الملحقاة باالتراخيص ليسات "قيماة  و بناء عليه 0التي تملكها المجموعةاألخرى ة غير الملموس األصول

 .لكها المجموعةتغير الملموسة التي تم ال تعكس القيمة الكاملة لألصولخاصة" بالمجموعة عن التراخيص و

            

0 أرباح القيماة العادلاة االتصاالتهيئة تنظيم إلى تمثل الزيادة في تقييم تراخيص المجموعة على المبالغ المدفوعة 

مليااون لاير عماااني والتااي تاام إدراجهااا ضاامن حقااوق الملكيااة كمساااهمة رأساامالية غياار قابلااة  220030وقاادرها 

  .للتوزيع
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                                    الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 5302 سبتمبر 03كما في 

 

  األنجنبيةتحويل العمالت  احتياطي - 04

ماان عملااة  الماليااة البياناااتعنااد توحيااد لتزامااات إلوا األصااولروق سااعر الصاارف المتعلقااة بتحوياال فاا تسااجيليااتم 

 األجنبية.تحويل العمالت  احتياطيفي  ةمباشرإلى الريال العماني ة للمجموعة تابعال األجنبيةالتشغيل للشركة 

 

 هو كاآلتي:    تاريخ قائمة المركز الماليصافي التعرض لمخاطر العمالت كما في 

 غير المدققة  
 سبتمبر 03

 المدققة 
 ديسمبر 00

 5302 2302 
   
 روبية باكستانية روبية باكستانية 

 ب. ألف ر ب.رألف  
   

 20.742.040 .53.020.44 األصول  مجموع

 0.304.392 349..0.20 الشهرة

 (20.227.022) (50.952.202) لتزاماتاال مجموع

 (34.022) 0.900.224 حصص غير مسيطرة
   

 5.330.034 0.927.990 
   

 

 :الفترةتم تطبيق أسعار الصرف الهامة التالية خالل 
 
 روبية باكستانية  
   

 540.940   2302 سبتمبر 03إلى   2302 يناير 0لفترة من لصرف السعر متوسط 

 549.452   2302 سبتمبر 03سعر الصرف كما في 
  

تخفايض حقاوق إلى مقابل العملة المذكورة أعاله 0 كان سيؤدي ذلك  %2في حال كان الريال العماني أقوى بنسبة 

المنساوبة إلاى حملااة أساهم الشااركة  (2302ملياون لاير عااام  3.739)مليااون لاير عمااني  3.027  بمقادار ملكياة

  .وتحديدا  أسعار الفائدة ثابتةاألخرى  العوامليفترض التحليل أن تظل جميع األم. 
 

  .ةعكسيلكن بصورة  0 سيؤثر بشكل مساو %2بنسبة الريال العماني  إنخفاض

 

 

 احتياطي القيمة العادلة  -53

الماالي المعااد  لاألصاوعنادما ياتم بياع . المالية المتاحاة للبياعاألصول ينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة  تقييم  

قيماة  انخفاضعند . في بيان الدخل الذي قد تم بيعه بالفعل األصلاالحتياطي المتعلق بذلك  جزء إدراجيتم تقييمه0 

 .الدخل في بياناالحتياطي المتعلق بذلك االصل  االصل المالي المعاد تقييمه0 يتم ادراج جزء

 



                                  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة الُعمانية 

 

23 
 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302 سبتمبر 03كما في  

 

  قتراضاتاإل - 50
 المتداولة    

-------------------------------- 
 غير المتداولة

----------------------------- 
مدققة الغير     

 سبتمبر 03
 مدققة ال
 ديسمبر 00

مدققة الغير 
 سبتمبر 03

 مدققة ال
 ديسمبر 00

 2302 5302 2302 5302 سنة اإلستحقاق اإلسمية الفائدةمعدل  العملة  الموحدة
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف      

        بالتكلفة المطفأة –مضمونة 
 4.234 2.403 0.323 33..5 5304-5304 أشهر 0 لاير عمانى قرض بنكى

 %2.2ليبور+  
 سنويأ( %2)مستوى 

     

 - - 024 050 5302 سنويا   %2 لاير عماني قرض بنكى
      أشهر 0 أمريكيدوالر   طويل األجلقرض 

 3.920 - 0.232 - )أ( إيضاح 5302 %2092يبور+ل  
 سنويا   %0شهر واحد كيبور +  روبية باكستانية طويل األجلقرض 

 %3.2يبور + أشهر ك 0و 
 سنويا  

و  .530
أ  إيضاح )ب(5302

  5و 

02. 040 090 27 

 - 00.0.5 - - 0إيضاح ب  5350 %0.22يبور+ل أشهر 0 أمريكيدوالر  طويل األجلقرض 
 2.279 2.220 - - (جإيضاح ) سنويا   %07.290 أمريكيدوالر  أسهم ممتازة قابلة للتحويل

      أشهر 4 روبية باكستانية 0-ألجلتمويل  اتشهاد
 - - 4.033 2.920 )د( 5350 %0043يبور +ك  
      أشهر  4إلى  0 روبية باكستانية  قصيرة األجلض وقر
 - - 2.390 5.3.0 - سنويا %2إلى  %0.2+كيبور  

      أشهر 0 لاير عمانى سحب على المكشوف
 % 2)مستوى  %2.2ليبور+  

 سنويا(
- 943 223 - - 

       %2.2أشهر كيبور +  4 باكستانية روبية تمويلي إيجار اتالتزام
 00 4 2 2 - سنويا    

 027 .00 29 09 - سنويا   %02.492 لاير عمانى تمويلي إيجار اتالتزام
        

     00.0.5 02.032 524.52 20.200 
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 قرض طويل االنجل )أ(

 .3غ المحـدودة، البحـرين والمـنظم الرئيسـي كونـه بنـك عسـكري المحـدود بمبلـ قامت شركة تابعة في باكستان بتوقيع قرض مشترك بالعملة األجنبية على شكل تسهيل مع بنك عسكري المحـدود، الوحـدة المصـرفية االوفشـور  
سـنويا تســتحق الـدفع علــى المبلـغ المتبقــى. قـد تــم إصـدار اعتمــاد  %7،9سـنويا ، ورســوم الرصـد بنســبة  %.7،1تــم إحتسـاب الفائــدة علـى متوســط معـدل فائــدة ليبـور لفتــرة ثالثـة شــهور باإلضـافة إلــى مليـون دوالر أمريكـي. 

هـذه الترتيبـات فعالـة إلـى أن يـتم سـداد جميـع  بقيـتية من الشركة األم. مستندي تحت الطلب عند اول طلب غير مشروط وغير قابل لاللغاء من قبل البنك الوطني العماني لصالح بنك عسكري المحدود مقابل ضمانة تجار 
علـى  اآلن يسـددو قـد تـم إعـادة جدولـة هـذا القـرض مـن قبـل البنـك العسـكري المحـدود . ل9973يونيـو  4بتـاريخ متساوي مع فترة سنتين سماح تبدأ ربع سنوي  قسط 99في  هذا القرض في البداية، يتم إعادة دفعالتسهيالت. 

 ن التجاري.كما في تاريخ بيان المركز المالي تم سداد هذا القرض بالكامل وقد أفرج البنك العسكري عن الضما .9978 مارس 4بتاريخ  تنتهيقسط ربع سنوي  74
 قرض طويل االنجل )ب(

 :كما هو مبين تفاصيلها أدناهيتمثل هذا بتسهيالت قرض ألجل   
سـنويا وتـدفع شـهريا. معـدل  ٪3باإلضـافة إلـى  شـهر واحـد كيبـور هـامشحمـل ت ي. وهـ9974فبراير  98شهري تنتهي في  قسط 93سدد على تاآلن  ي، وه9977من قبل البنك في أبريل  تم إعادة جدولة التسهيالت (7

عن طريق اتفاق بالتسـاوي رهـن مشـترك علـى األصـول الثابتـة الحاليـة  ضمانها( سنويا. تم ٪73.01إلى  ٪79.87: 9977) ٪79.87إلى  ٪77.97خالل الفترة على الرصيد غير المسدد يتراوح بين  يحمل الهامش
 والمنقولة.

 معـدل الهـامش الـذي. 9978يوليـو  37شـهري تنتهـي فـي  قسـط 73سدد علـى تاآلن  ي، وه.997اعتبارا من يناير  جارية هيكلة تسهيالت تمويل إعادةالحصول عليها من خالل  تمألجل  قرض تسهيالتهذا  يمثل (9
األصــول  علــى بالتســاويالمشــترك الــرهن مــن خــالل  ضــمانهاكــل ثالثــة أشــهر. تــم  هاإســترداد ويــتمنقطــة أســاس  9.أشــهر كيبــور    3كــون يســوف  .997أبريــل  7 إعتبــارا  مــنعلــى الرصــيد غيــر المســدد  ســيحمل

 .٪.9مع هامش  التابعة الشركة ومبنىالمتداولة والثابتة الحالية والمستقبلية باستثناء األراضي 
البنــك الـوطني العمــاني. هـذا القــرض  كونـهنـك الـوطني العمــاني والبنـك األهلــي مـع المــنظم الرئيسـي مــن الب أمريكـي مليــون دوالر .3 بمقـدارالعمالت األجنبيــة بـقــرض مشـترك  علـى وقعـت الشـركة التابعــة فـي باكســتان (3

)ليبـور( زائـد ثالثـة أشـهر بـين البنـوك فـي لنـدن متوسـط ل سـعر العـرضبموجـب حمل يو كل ثالثة أشهر  يستحق السدادفترة سماح. الربح  سنتينمع  9997يونيو  39قسط ربع سنوي تنتهي في  74يستحق السداد في 
جميــع االلتزامــات  ســدادتم يــحتــى  ســاريا  . يظــل هــذا الترتيــب بتقــديم ضــمان تجــاري الشــركة العمانيــة لالتصــاالت ش م ع ع التســهيالت قامــت الشــركة األم ضــمانلســنويا.  ٪..7مراقبــة بنســبة رســوم  ســنويا و ٪.7.1

 .التسهيالتالمنصوص عليها في 
 أسهم ممتازة قابلة للتحويل (ج) 

، سـهملكـل  أمريكـي دوالر 799 قـدرها سـميةإقيمـة  لـديهاسهم ممتـازة"( أ"، أو "أسهم ممتازة قابلة للتحويلممتازة قابلة للتحويل )" تراكمية وأسهم التصويت، ااألجنبية بالدوالر األمريكي، ال يحق له ةالعملب األسهم تمتهذه إن 
 من قبل الشركة التابعة في باكستان. من األسهم الصادرةعلى التوالي  أمريكي مليون دوالر .7و  أمريكي مليون دوالر 99 بمقدارمحدود )المستثمر( التحتفظ عمانتل )الشركة األم( وبنك حبيب 

، ســيتم تحويــل الخامسـة. فــي الـذكرى الســنوية الخامســةجـاوز الــذكرى السـنوية ولكــن فـي موعــد ال يت اإلصــدارمــن تـاريخ  األولـى الســنوية فـي أي وقــت بعـد الــذكرى حامـل الســهمممارسـة مــن قبــل لل قابــل خيـار التحويــل هـوإن 
 بواقــع يـةاالتفاقالتحويـل المحــدد فـي  أمريكــي بمعـدلمليـون دوالر  7فـي مضــاعفات مـن  أو جزئيـا   تحويـل األســهم الممتـازة القابلـة للتحويـل كليــا   سـيتملتصــويت. قابلـة لإلـى أســهم عاديـة  األسـهم الممتـازة القابلـة للتحويــل إلزاميـا  

 .السنوية من الذكرى منتهيةخصم إضافي عن كل سنة ك ٪79على سعر السهم بعد الذكرى السنوية األولى، وبالتالي زيادة بنسبة  ٪79 قدره خصم
 تابعة للمساهمين العاديين.الشركة ال معلنة منأرباح توزيعات أو  سنويا   ٪0..ي سيتم احتساب بمعدل تنقدية الغير أرباح توزيعات  لحاملي األسهميحق 

( البيـعأربـاح متراكمـة ومسـتحقة )سـعر  توزيعـات للتحويـل بمبلـغ المشـاركة جنبـا إلـى جنـب مـع أي الممتـازة القابلـة هحيث يمكن للمستثمر بيـع أسـهم الدوالر األمريكيقد وفرت عمانتل )الشركة األم( خيار البيع للمستثمر في ل
كمـا هـو  البـدء بمرحلـة التنفيـذأو عنـد  السـنوية الخامسـةألسـهم الممتـازة القابلـة للتحويـل حتـى الـذكرى ل الثالثـةمليون دوالر أمريكي من الـذكرى السـنوية  7في مضاعفات من  أو جزئيا   كليا   لعمانتل. يمكن ممارسة خيار البيع

 القابلة للتحويل.األسهم الممتازة  فترةاألسهم الممتازة القابلة للتحويل في أي وقت خالل  يةمحدد في اتفاق
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 ) تابع ( قتراضاتاإل - 50

 

 0-ألجلتمويل  اتشهاد )د( 
 

 الشـركة التابعـة، بـدأت 9977فـي يوليـو . .997أكتـوبر  1علـى ثالثـة أقسـاط نصـف سـنوية تنتهـي فـي  التمويـلأصـل  وبموجـب ذلـك يـتم سـداد 9979ديسـمبر  فـيفـي وقـت سـابق  3 تمويل ألجـل تم إعادة جدولة شهادات
لشـروط المعدلـة، ل وفقـا  . 9977أكتـوبر  1مـن  السـارية المفعـول المعدلـةجدولـة الوشـروط اتفاقيـة إعـادة  شـهادات التمويـل ألجـلجدولة  ، أعيد.997أبريل  3. في حاملي شهادات التمويل ألجلعملية إعادة هيكلة ثانية مع 

 9.838مجموعهـا  بأصـل التمويـل واإلضـافات بلـغالمـدفوعات فيمـا يتعلـق فـإن جدولـة الثانيـة، الشـروط إعـادة  بمقتضـى. 9997تنتهـي فـي أكتـوبر  أصـليةسـبع سـنوات مـع أقسـاط إلـى  شـهادات التمويـل ألجـلتم تمديـد فتـرة 
 9.913 تشــمل فائــدة بمقــدار) لاير عمــاني مليــون 38..9فــإن مــدفوعات بمقــدار . ومــع ذلــك، .997ســبتمبر  39دفعهــا خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي  ينبغــي( لاير عمــانيمليــون  9.978بمقــدار فائــدة )يشــمل  لاير عمــانيمليــون 
 المتداولة. اإللتزامات ضمن لشروط. ونتيجة لذلك، تم تصنيف المبلغ اإلجماليل وفقا   ا  تقصير  هذا ، وبالتالي، يشكلقد تم سدادها (لاير عماني مليون
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 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 2302 سبتمبر 03كما في  

 
  مؤنجلةال ضريبةال (التزامأصل ) - 55

 بالبنود التالية: تتعلق في بيان الدخل الموحد المرحلي)المستردة(  والضريبة المؤجلة المحملة/ هالمؤجل هالضريب لتزاما)اصل( /  صافي 

 

 

 

 

  يناير 0

5302 

لة/ محم

)مستردة( 

بيان على 

 الدخل

 

 فروق 

العملة 

 األنجنبية

)غير 

 المدققة(

 سبتمبر 03

5302 

 

 

  يناير 0

2302 

محملة/ 

)مستردة( 

بيان  على

 الدخل

 

 

فروق العملة 

 األجنبية

 )المدققة(

 

 ديسمبر 00

2302 

 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  
         الفروق المؤقتة 

 (2.232) (22) 0.240 (4.203) (9.442) 05 502 (2.535) مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 

 (002) (0) (0) (000) (040) 00 (4.) (002) مخصص تقادم مخزون 

 420 04 09 404 00. (53) - 20. مخصص مساهمة رأس المال

 (242) (03) (02) (223) (902) 02 05 (9.5) منافع التقاعدالتزام 
 423 - 423 - 234 - (090) 23. أرباح القيمة العادلة من اإلستثمارات 

طفاء  09.249 033 703 03.200 053..0 (232) (90..5) 04.5.4 استهالك وا 
         
 09.440 (5..3.) (943) 00..42 00.374 2.402 243 02.770 

         غير  واالسترداداتالخسائر الضريبية 

 (22.037) (200) (0.327) (23.039) (04.020) .42 9.502 (59.024) المستخدمة  

 ______ ______ _______ ______ ______ ______ _______ ______ 

 (4..0.) 0..05 00. (4..22) (3.200) (0.202) (070) (9.404) 

 :كما يلي الموحد المرحلي المركز المالي بيانيتم عرض األرصدة الضريبية المؤجلة في 

 ديسمبر 00مدققة ال سبتمبر 03مدققة الغير  
 5302 2302 
 ع.رألف  ع.رألف  

 02.230 4.452 (0) بشركة تابعة في باكستان متعلق همؤجله ضريبأصل 

 (2.942) (304.5)  إلتزام ضريبه مؤجله متعلق بالشركة األم

 4..22 9.404 

 الضرائب المؤجلة. أصل ستخدامإل ربح خاضع للضريبة كافييتوفر لشركة التابعة0 من المحتمل أن خطة العمل المعتمدة ل بناءا  على (0)
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
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 منافع التقاعد التزام   -  50
 
 :منافع التقاعد كما يلي التزامالحركة في  

مدققة الغير  

 سبتمبر 03

 مدققة ال

 ديسمبر 00

 5302 2302 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 2.470 2.594 الرصيد اإلفتتاحي
 924 259 ( 02لسنة )إيضاح للفترة / لالمحمل 
 (0.227) (099) السنة الفترة / فوعات خالل المد

 (40) - محول إلى ذمم دائنة أخرى
 39 - اثبات ايرادات اكتوارية عن خطة المنافع المحددة

 00 (95) األجنبيةفروق تحويل العملة 
   

 2.229 24..2 رصيد اإلقفال
   

 غير متداولة –أخرى  التزامات   -  59
 2.427 0.044 )إيضاح أدناه( األجلذمم دائنة طويلة 
 002 054 األجلودائع طويلة 

   

 0.259 2.730 
   

مليون لاير عماني( توزيعات أرباح مستحقة الدفع  0.2: 2302مليون لاير عماني ) 2.029يتضمن هذا البند مبلغ وقدره 

 . على أسهم ممتازة قابلة للتحويل

 

 دائنة أخرى ذممدائنة و تجارية ذمم - 52
مدققة الغير  

 سبتمبر 03

 مدققة ال

 ديسمبر 00
 5302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 22.422 53.309 ذمم  تجارية دائنة 

 4.423 ..4.4 آخرين اتصاالتي شغلمبالغ مستحقة لم

 20.222 52.459 مستحقة الدفعضمان مبالغ 

 0.320 0.402 (أدناهأ  إيضاح)مستحقة الدفع  رسوم ترخيص 

 23.232 24.944 مستحقات

 22.232 02.254 مؤجلةإيرادات 

 02.942 04.209 سبقة الدفعمفواتير 

 743 223 فوائد مستحقة

 02.323 09.342 أخرىذمم دائنة 
   

 0.2.034 044.207 
   

 رسوم ترخيص مستحقة الدفع (أ)

الدائرة ترخيص رسوم عن  الهيئة الباكستانية لإلتصاالت الدفع من قبل شركة تابعة إلىمستحقة تمثل رسوم الترخيص 

 المحلية الالسلكية. 
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 أتاوة مستحقة الدفع    - .5

 

هيئاة تنظايم االتصااالت فعلاى المارخص قبل والمعتمد من قل متن( من ترخيصي الهاتف الثابت وال0)2للمادة رقم  وفقا  

الترخيص عدا بيع معدات الاربط ومصااريف إيرادات من إجمالي  %7 قدرهاأتاوة تنظيم االتصاالت دفع لهيئة له أن ي

 (. 2)ج( ) 20يتم إظهاره في اإليضاح  تصاالتهيئة تنظيم اال تفاصيل الطلب األخير من قبل .الربط البيني

 

 للسهم الواحد  األصول قيمة صافي  - 54
 
فاي تااريخ  األصاول بقسامة صاافي  األم للساهم الواحاد المنساوبة لمسااهمي الشاركة  األصاولقيمة صاافي  احتسابتم 

 القائمة كما يلي:سهم على عدد األ التقرير
 
مدققة الغير  

 سبتمبر 03

 00مدققة ال

 ديسمبر

 5302 2302 
   
   
 273.042 2.0.332 المنسوبة   األصول افي ص

   (ألف ر.ع) الشركة األم لمالكي
   

 7230333 423،333 ف(القائمة )أالسهم عدد األ
   
   

 30743 3.420 الواحدللسهم األصول قيمة صافي 
   )ر.ع(الواحد 

 
 البيع بالجملةإيرادات  -52

     
 فترة الثالثة   التسعةفترة  فترة الثالثة   التسعةفترة  

 أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية أشهر المنتهية 

  سبتمبر 03  سبتمبر 03 سبتمبر  03 سبتمبر  03 

 5302 5302 2302 2302 

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

 3.343 20.993 230.. 53.550 ايراد ادارة خارجية )إيضاح أ(

 0.920 02.423 9.052 .05.23 ايراد الربط البيني )إيضاح ب(

 0.790 09.032 .0.09 04.9.4 مبيعات الطاقه االنتاجيه

 0.432 9.790 2.203 09.035 أخرى 
     

 09.037 40.330 53.339 442... غير مدققة 
     

 
وإيارادات  الدخل الناتج من إنهاء مرور المشغلين اآلخارين علاى شابكة المجموعاة تتمثل ايرادات اإلدارة الخارجية فى ) أ (

 .المكالمات العالمية العابرة

 

استخدام معادات ومرافاق  المشغلين المحليين المرخص لهم نظيرن ماإليرادات الناتجة في تتمثل إيرادات الربط البيني  )ب(

 .المشغل على شبكة المجموعة مرورإنهاء  و تكلفةرسال اإل
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 الربط البينيتكاليف  -54

مارور نهااء إلالربط البيني الرسوم المدفوعة بواسطة المجموعة إلى المشغلين المحلياين المارخص لهام  مصاريفتمثل 

 .مشغل على شبكة المجموعةال

 تكاليف خدمات المحتوى -03

 مثل تتمثل تكاليف خدمات المحتوى بالمصروفات التي دفعتها المجموعة لمزودي خدمة المحتوى عن تقديم خدمات

 .قنوات التلفزيون الخإلى النصو  السمعية والرسائل القصيرة 

 مصروفات إدارة خارنجية - 00

علاى  المارورنهاء إلى مشغلين خارجيين إل المصروفات التي دفعتها المجموعةمصروفات اإلدارة الخارجية فى تتمثل 

 المشغل.شبكة 

 

 موظفين تكاليف ال - 05

  

 فترة التسعة 

 أشهر المنتهية

 

 فترة الثالثة 

 أشهر المنتهية

 

 فترة التسعة

 أشهر المنتهية

 

الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية

  سبتمبر 03  سبتمبر 03 سبتمبر  03 سبتمبر  03 

 5302 5302 2302 2302 

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

 02.309 22.030 02.444 92.0.4 رواتب وبدالت

 0.270 0.203 0.023 0.440 االجتماعيةتكاليف التأمينات 

 233 492 530 259 ( 20منافع التقاعد )إيضاح 

 924 2.342 .29 5.202 أخرى للموظفين مزايا
     

 07.222 20.277 .02.04 335..2 غير مدققة
     

 

 مصروفات تشغيل وصيانة - 00
     

 4.329 03.023 2.544 04.223   األصول صيانة 

 0.290 7.409 02..0 .02.23 تكلفة مبيعات 

 0.203 9.044 .0.45 03..03 رسوم قنوات أقمار صناعية وترددات

 0.724 2.042 0.2.9 2.242 ورسوم إيجار وضرائب

 923 2.222 4.2 5.920 كهرباء ومياه

 393 2.209 0.300 .5.43 وإيجار مصروفات صيانة

 027 242 025 942 وقود وزيوت وشحوم

 273 730 .52 242 تأمين
 0.292 2.327 0.353 5.440 أخرى
     

 02.302 29.322 04.450 24.009 غير مدققة 
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  مصروفات إدارية - 09
  

 فترة التسعة 
 أشهر المنتهية

 
 فترة الثالثة 
 أشهر المنتهية

 
فترة التسعة 
 أشهر المنتهية

 
فترة الثالثة 
 أشهر المنتهية

 سبتمبر  03 سبتمبر  03 سبتمبر  03 سبتمبر  03 
 2302 2302 2302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

 000 0.200 9.4 0.554 تكاليف تدريب

 232 0.022 405 5.900 مهنية استشاراتأتعاب 

 - - - 0.333 ( (0)ج( ) 20غرامة )إيضاح 

 0.302 2.334 090 0.952 خدمات إدارية

 222 0.240 939 0.944 عمل ياتسفر

 020 0.302 024 0.300 وخدمات مكتبية توريدات
     

 2.277 4.324 5.030 .2.24 غير مدققة 
     

 

 

 الديون التجارية وخصمرسوم التحصيل والتوزيع  - 02

 

 تم بموجبها إسناد تحصيلحيث ي( ش.م.ع.عات والتمويل )ستثمارمع شركـة ُعمان لال اتفاقيةأبرمت المجموعة 

ات والتمويل ستثمارشركة ُعمان لالإلى عمالء في سلطنة عمان فئة معينة من الكافة المبالغ المستحقة من  وخصم

  .(ع.ع.م.ش)

 

وكاالء التحصايل اآلخارين.  مان خاالل مراكاز المجموعاة ومان خاالل هؤالء العمالءتحصيل المبالغ المستحقة من يتم 

مقابال التحصايل  (ش.م.ع.ع)ساتثمارات والتمويال شركة ُعمان لال إلىالرسوم المستحقة من  الخصم رسوم طرحويتم 

  .عن طريق خصم الديون 
 

. والمبالغ المسند تحصيلها العميلعلى فئة بناء  أعاله  االتفاقيات بموجب خصم الديونرسوم  بدفعلمجموعة تقوم ا

( لتحصيل المبالغ ش.م.ع.عات والتمويل )ستثمارشركة ُعمان لالتسعى 0 نيابة عن المجموعة0 وإلى ذلكباإلضافة 

بمعدالت  خصم ديون درة قبل بدء التعاقد معها والتي تدفع عنها رسوماصفيما يتعلق بفواتير المشتركين الالمستحقة 

 . تختلف وفقا  لعمر المبالغ المحصلة
 

 .للمجموعةاألخرى بيع البطاقات المدفوعة األجر مسبقا  والخدمات  كالءإلى ويتم أيضا  دفع رسوم توزيع 
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  و إيرادات إستثمار التمويل (تكاليفإيرادات / ) - .0

 فترة التسعة  
 أشهر المنتهية

 فترة الثالثة 
أشهر 
 المنتهية

فترة التسعة 
 أشهر المنتهية

فترة الثالثة 
 أشهر المنتهية

 سبتمبر  03 سبتمبر  03 سبتمبر  03 سبتمبر  03 
 5302 5302 2302 2302 
 ر.عألف  ألف ر.ع ر.عألف  ر.عألف  
     

     إيرادات التمويل
 0.032 0.992 224 5.044 إيرادات الفوائد

 - 390 - - العمالت تحويل ربح

     

 5.044 224 2.332 0.032 

     

     إيرادات اإلستثمار

 033 303 .29 0.299 أرباح إيرادات توزيعات

بالقيماااة  اساااتثماراتمااان  أربااااح)خساااائر( 
 العادلة من خالل الربح والخسارة 

 
(.05) 

 
(0.924) 

 
0.202 

 
2.033 

محاتفظ بهاا مان اساتثمارات  )خسائر( أربااح
 للمتاجرة

(005) (403) 0.773 0.244 

صااااااافي )خسااااااائر( أرباااااااح محققااااااة ماااااان 
 محتفظ بها للمتاجرةاستثمارات 

(034) (034) 432 033 

بالقيماة العادلاة  اساتثماراتأرباح محققة مان 
 من خالل الربح والخسارة

04 04 2 - 

     
 0.303 (0...0) 4.427 0.922 
     

 
     تكاليف التمويل

     
 (0.077) - (0.040) (0.249) العمالت تحويل خسارة

 (0.270) (2.322) (245) (03..5)  القروض ىفوائد عل
     

 (9.559) (5.3.0) (2.322) (2.923) 

     

 إيرادات أخرى   - 04
 غير المدققة غير المدققة غير المدققة غير المدققة 

  التسعة فترة 
 المنتهية أشهر

 الثالثة  فترة
 المنتهية أشهر

 التسعة فترة
 أشهر المنتهية 

  الثالثة فترة
 المنتهية أشهر

  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03 

 5302 5302 2302 2302 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

 2 0.332 0.333 0.440 متنوعة  إيراداتصافي 
خسااارة إنخفاااض قيمااة أصااول محااتفظ بهااا للبيااع 

 ب( 2)إيضاح 
 
- 

 
- 

 
(920) 

 
(920) 

 (207) (207) - - خسارة إنخفاض قيمة أصول أخرى
 - 230 (0) 4 مستردة –تعد مطلوبة  لمالتزامات 

     

 0.425 444 227 (0.020) 
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 الضرائب - 02

 :علىة فترالضرائب المحملة لل تشتمل ) أ (
 غير المدققة غير المدققة غير المدققة غير المدققة 

  التسعة فترة 
 المنتهية أشهر

 الثالثة  فترة
 المنتهية أشهر

 التسعة فترة
 أشهر المنتهية 

  الثالثة فترة
 المنتهية أشهر

  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03  سبتمبر 03 

 5302 5302 2302 2302 
     

 2.304 02.322 9.495 09.925 ضرائب حالية

 - 0.023 - - ( (ب) ضرائب متعلقة بسنوات سابقة )إيضاح
 (200) (903) (322) (0.720) رائب مؤجلة ض
متعلقااة بخسااائر ضااريبية غياار  رائب مؤجلااةضاا

 مستخدمة
0.022 4 - - 

 494 0.003 - - متعلقة بسنة سابقة رائب مؤجلةض
     

 0..3.9 0.249 03.272 2.309 

 

 على النحو التالي: الموحد المرحلي الدخل بيان فيتسوية الضرائب على الربح المحاسبـي مع الضرائب المحملة )ب(
     
     

 0.237 00.999 0.544 03.920 الضريبـة على الربـح المحاسبـي 

     يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لـ:

 223 0.707 24. 29..5 مصاريف غير قابلة للخصم

 233 073 (20) (042) إيرادات غير  خاضعة للضريبة 

 - 0.023 - - بسنوات سابقةضريبة متعلقة 

متعلقااة بخسااائر ضااريبية غياار  رائب مؤجلااةضاا

 مستخدمة
0.022 4 - - 

 494 0.003 - - ضرائب مؤجلة متعلقة بسنوات سابقة
     

 2.309 03.272 0.249 3.9..0  الدخل  لبيانالضريبة المحملة وفقاً 
     

 موقف الربوط الضريبية )ج( 

إن المعــدل الضــريبي الــذي تــم تطبيقــه علــى الشــركة األم هــو  للشــركة األم. 9990الضــريبية حتــى ســنة  تــم االنتهــاء مــن الربــوط
79%. 

مـات ضـريبية فـي مراحـل مختلفـة مـن اإلنجـاز. اإلدارة ليسـت علـى علـم وال تتوقـع أي التزا هـي الضـريبية للشـركات التابعـة الربوط
 المفتوحة.السنوات الضريبية بمتعلقة إضافية ليتم تكبدها 

 ضرائب السنة السابقة (د)

تعــديل إطفــاء تكلفــة بتعلــق ي عمــاني لاير مليــون 9.078وقــدره تشــمل مبلــغ  9977 ســنةالضــرائب المتعلقــة بالســنوات الســابقة فــي 
 لشركة األم.ل 9993و  9997 المحمول للسنوات الضريبيةالهاتف رخصة 
 
 للسهم الواحد والمخفف العائد األساسي - 04

مسااهمي الشاركة األم علاى المتوساط المارجح لعادد إلاي سامة أربااح الفتارة المنساوبة التوصل لعائد السهم الواحد بقتم 
 حيث ال يوجد هناك أسهم وخففة0 فإن العائد المخفف للسهم هو مطابق للعائد األساسي للسهم. .القائمةسهم األ

 عالقةالطرا  ذات األ - 93
تمتلك األطراف التي  كياناتس اإلدارة والأعضاء مجلو واإلدارة العلياتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين 

 .على القرارات المالية والتشغيلية الهامممارسة التأثير  وأ السيطرةالقدرة على  فيها ذات العالقة
المعامالت التجارية العادية والتي يتم الدخول فيها  نتيجة إلىاألطراف ذات العالقة  هذه تحتفظ المجموعة بأرصدة مع
 متفق عليها بين األطراف.بموجب شروط وأحكام 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302 سبتمبر 03كما في 

 

 )تابع( عالقةالطرا  ذات األ - 93
 

 فيما يلي: السنة طبيعة وقيمة المعامالت والتي تمت مع األطراف ذات العالقة خاللتتمثل 
 
 شراء بضائع وخدمات (0)

 المدققةغير  غير المدققة  

 سبتمبر  03 سبتمبر  03 

 5302 2302 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

   

 0.272 2.423 شركات شقيقة

 229 020 ذات عالقة أخرى أخرى أطرا 

   

 0.720 0.0.. المجموع 

   

 47 0. غير التنفيذيين – مجلس اإلدارةأعضاء بدالت حضور (       5)

   

 
 تعويضات لإلدارة العليا       ( 0) 

   

 0.232 0.580   رواتب أساسية وبدالت 

 0.000 0.388 مصروفات ومنافع أخرى

 73 38 تكاليف التأمينات االجتماعية

 02 55 منافع التقاعد

   

 2.223 5.944 المجموع

 
  

 
 خدمات / شراء بضائع / أرصدة ناشئة عن بيع (  9)

 

 ذمم دائنة              مدينةذمم               

مدققة الغير  

 سبتمبر 03

 مدققة ال

 ديسمبر 00

مدققة الغير 

 سبتمبر 03

 مدققة ال

 ديسمبر 00

 5302 2302 5302 2302 

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

 0.222 422 - - شركات شقيقة 

 20 000 093 520 ذات عالقة   أخرىأطراف 
     

 520 093 0.324 0.290 
     

 

 - 5 أطرا  ذات عالقة أخرى – خدمات بيع (  2)
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302 سبتمبر 03كما في 

 

 إلتزامات وإرتباطات إحتمالية طارئة     - 90

 إلتزامات (أ)

 كما يلي: اتاستثمارو معداتتتعلق بشراء بهذه القوائم المالية مخصص لها  يتم تكوينالتي لم  اإللتزامات
غير  

 03مدققة ال
 سبتمبر

 
 00مدققة ال

 ديسمبر
 5302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 34.372 030.204 رأسمالية ثابتة عن نفقات إلتزامات
   

 - 5.333 ( أدناه 0في مناطق ريفية )إيضاح )ج( ) رأسمالية ثابتة عن نفقات إلتزامات
   

 2.233 923.9 اتاستثمار

 إرتباطات إحتمالية طارئة )ب( 
 

 020 02 اعتمادات مستندية

 2.220 224.9 ضمانخطابات 

 204 004 ضمانات مناقصة

 033 539 ضمانات أداء

 .اديتيعالمذكورة أعاله في إطار سير العمل االاالعتمادات المستندية وخطابات الضمان صدرت 
           

 مطالبات  )ج(
 لاير عماني مليون 0 بتخفيض الغرامة إلىقرارا  هيئة تنظيم االتصاالت اصدرت0 2302يوليو  9 بتاريخ .0

مليون لاير عماني  2غرامة بمقدار  بفرض 2302مارس  22 المؤرخ في 4/2302رقم السابق قرارها  مقابل
 عمانتل وافقتعالوة  على ذلك  .2302 نوفمبر 07 تاريخ تصاالت الشركة فيإانقطاع خدمات بفيما يتعلق 

لمحمول في المناطق توسيع شبكة الهاتف ا من أجلمليون لاير عماني  2 وقدره مبلغب أيضا  على اإلستثمار
 الريفية.
 

مليون لاير عماني من  0.4 دفعطلب ب 0 تلقت الشركة األم إشعار2302 سبتمبر 03خالل الفترة المنتهية في  .2
البيع  إيراداتفئات  بعض على 2300 لسنةمستحقة الدفع الضافية األتاوة اإل تجاه هيئة تنظيم االتصاالت

لشركة األم0 ترى اإلدارة االرأي القانوني وتفسير األحكام ذات الصلة من شروط ترخيص بناءا  على بالجملة. 
ين التوصل حل غير مستحقة الدفع. أو ألية سنوات مفتوحة أخرى هي 2300لسنة  ضافيةاإلاإلتاوة  قيمةأن ب

نظيم االتصاالت هيئة تألف لاير عماني إلى  443 مبلغ وقدرهدفعت الشركة األم لقد إلى حل لهذه المسألة0 
لذلك،  وفقا  المرحلية.  الموحدة المالية البيانات( في هذه 02ذمم مدينة أخرى )ايضاح  بند تحت ي يتم تسجيلهذال
 في هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية. ضافيةتجاه األتاوة اإل مخصصأي بتكوين الشركة األم  تقملم 

 
بالضوابط التنظيمية 0 بسبب قيود تشغيلية أو مالية إلى مخاطر  االلتزام األخرىقد تؤدي بعض حاالت عدم  .0

الحدث مبلغ الغرامة أو  بيقين وقناعة إال أنه ال يمكن حاليا  تحديد .من قبل هيئة تنظيم االتصاالت غرامة فرض 
ر في أن تلك الحاالت منخفضة المخاطبترى دائرة الشؤون القانونية والتنظيمية بالمجموعة  الفعلي للغرامة.

 أوضاعها بيقين وقناعة معقولة.أو تقدير نتيجة  قياسمرحلتها الحالية ال يمكن 
 

ستان أيضا  إلى بعض المطالبات الناشئة عن أمور تنظيمية وضريبية الشركة التابعة للمجموعة في باك تتعرض .2
من هذه المطالبات على  وتشغيلية. تعتقد إدارة الشركة التابعة بأنه ال يتوقع أن يكون هناك تأثير هام من أي  

 بياناتها المالية الموحدة المرحلية. 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302 سبتمبر 03كما في 

 

  االئتمانمخاطر    - 95

  االئتمانالتعرض لمخاطر  (أ)

االئتماان كاان الحاد األقصاى لمخااطر  .االئتماانالقيماة الدفترياة لألصاول المالياة الحاد األقصاى لمخااطر إجمالي مثل ي

 كما يلي: التقريربتاريخ 
  

غير المدققة 
 سبتمبر 03

 
 00المدققة 
 ديسمبر

 5302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 000.030 003.332 أخرىوذمم مدينة مدينة  تجارية ذمم
 002.324 005.509 أخرىأصول مالية 
 23.323 00.504   بالبنوكنقد وأرصدة 

   
 542.924 002.322 

وفقا  لنوع  التقريربتاريخ األخرى المدينة  الذممالمدينة والتجارية بالنسبة للذمم االئتمان كان الحد األقصى لمخاطر             

 العميل كما يلي:
مدققة الغير  

 سبتمبر 03
 00مدققة ال

 ديسمبر
 5302 2302 
 ألف ر.ع ألف ر.ع 
   

 07.047 02.995 ع.ع.م.شات والتمويل ستثمارشركة ُعمان لال
 29.237 52.449 مستحقات من مشغلين آخرين

 02.290 09.024 ديون حكومية
 00.047 9.542 وكالء بيع البطاقات المدفوعة مسبقا  

 23.749 99.002 عمالء آخرين
   
   
 003.332 000.030 
   

 
 كما يلي:  التقريركانت أعمار الذمم المدينة وخسائر االنخفاض في القيمة بتاريخ  (  ب) 

 2302ديسمبر  00مدققة ال 5302 سبتمبر 03مدققة الغير  

 

 

 

 اإلنجمالي

في  نخفاضاال

 القيمة

 

 اإلجمالي

 نخفاضاال

 في القيمة

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     
 - 22.237 - 90.320 متأخرةغير 

 2.749 22.274 5.222 02.050 يوم 033 – صفر متأخرة

 220 03.002 0.430 2.295 يوم 042 – 030متأخرة 

 0.320 00.343 34..5 05.002 سنتينإلى من سنة 
 23.929 22.320 09..93 94.494 أكثر من سنتين

     
     
 003.332 94.239 000.030 27.032 
     

 
ملياون لاير   20.2 عمااني )ملياون لاير 09.0 يتضمن رصيد الذمم المديناة للمجموعاة مادينون بقيماة دفترياة قادرها  (0)

عن مخصص المجموعة  تكون لم والتى0 التقرير تاريخ في سدادها تاريخ تجاوزت التي( 2302ديسمبر  00عماني : 

ال تملاك  .لالساتردادأي مبلغ حيث أنه ال يوجد تغير هام في نوعياة االئتماان وال زالات المباالغ مصانفة علاى أنهاا قابلاة 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302 سبتمبر 03كما في 

 

 )تابع( االئتمانمخاطر    - 95

 

 الحركة في مخصص االنخفاض في الذمم المدينة كما يلي: (2)

مدققة الغير  
 سبتمبر 03

 00مدققة ال
 ديسمبر

 5302 2302 

 ألف ر.ع ر.عألف  
   

 29.223 94.039 اإلفتتاحيالرصيد 

 224 (90) تحويل العملة األجنبية صافي فروق

 0.424 0.035 للسنةللفترة / المحمل 

 (2.290) (0.4) السنة الفترة / المسترد خالل 

 (2.704) (509) المحول إلى الحكومة

 (299) (042) تعديالت
   

 27.032 94.239 رصيد اإلقفال 
   
 
 

المجموعاة  اعتقادتالمدينة لتسجيل خسائر االنخفاض فاي القيماة0 إال إذا  التجارية يتم استخدام حسابات مخصص الذمم 

 لالساتردادغير قابال  اعتبارهفي هذه الحالة فإنه سيتم مباشرة شطب المبلغ الذي تم  .المبلغ المدين استردادبعدم إمكانية 

  .مقابل األصول المالية

 

 وإضاافته كرصايد إلاى  للحكوماة دفعاه ياتم0 2332بر ديسام 00ين مخصص لهام فاى المسترد من العمالء الذين تم تكو 

  .الديون المشكوك فى تحصيلهامخصص 

  

األرصادة  0 بينماا تام قيادفاي حسااب الحكوماة 2332ديسامبر  00المخصص المكون فاى ب المتعلقلقد تم قيد اإلسترداد  

 .الموحد المرحلي في بيان الدخلالمتبقية 

  



 ش.م.ع.ع الشركة الُعمانية لإلتصاالت 

 

              29 

                                     الموحدة المرحلية البيانات الماليةإيضاحات حول 
 2302 سبتمبر 03كما في 

 
 مخاطر السيولة   - 90
 

 المالية: لتزاماتالتعاقدية لال االستحقاقاتفيما يلي 
 
 
)غير  5302 سبتمبر 03
     مدققة(ال

القيمة 
 الدفترية

 أشهر  .
 أقلأو 

. – 05  
 شهر

 –سنة 
 سنتين

 أكثر 
 من سنتين

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

 55.034 5.425 0.290 04..4 920..0 اإلقتراضات
 - - - 223 223 فوائد مستحقة

 - - - 53.309 53.309 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم
 - - - ..4.4 ..4.4 آخرين اتصاالت

 - - - 52.459 52.459 الدفعمبالغ ضمان مستحقة 
 - - - 24.944 24.944 مستحقات

 5.092 0.594 - 00.023 444..0 ذمم دائنة أخرى
 - - - .59.40 .59.40 المستحقة تاوةاأل

 054 - - - 054 التزامات اخرى طويلة االجل
 - - - 0.402 0.402 رسوم ترخيص مستحقة

      
 040...5 0.0.03. 0.290 9.500 59.225 
      

 
 
     مدققة(ال) 2302ديسمبر  00

 أشهر  4 القيمة الدفترية
 أو أقل

4 – 02  
 شهر

 أكثر  سنتين –سنة 
 من سنتين

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

 02.009 4.023 2.207 9.329 04.220 اإلقتراضات
 - - - 743 743 فوائد مستحقة

 - - 0.922 23.222 22.092 ذمم  تجارية دائنة
      يشغلمبالغ مستحقة لم
 - - - 4.423 4.423 آخرين اتصاالت

 - - 022 20.200 20.222 مبالغ ضمان مستحقة الدفع
 - - - 23.232 23.232 مستحقات

 0.232 0.222 - 03.723 00.072 ذمم دائنة أخرى
 - - - 00.220 00.220 المستحقة تاوةاأل

 002 - - - 002 طويلة االجلالتزامات اخرى 
 - - - 0.320 0.320 رسوم ترخيص مستحقة

      
 097.274 042.433 7.000 7.433 04.477 
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302 سبتمبر 03كما في 

 

 سعر الفائدةمخاطر    - 99

 : كما يلي التقريرلمجموعة بتاريخ االتي تتعامل بها ئدة المحملة بالفا كان تحليل سعر الفائدة لألدوات المالية
مدققة الغير  

 سبتمبر 03
 00مدققة ال

 ديسمبر
 5302 2302 

 ألف ر.ع ألف ر.ع 

 
 متغيرفائدة  أدوات مالية ذات سعر

  

 (29.007)  (03.554) مالية التزامات

   

   فائدة ثابت أدوات مالية ذات سعر

 37.790 22.399 أصول  مالية

 (4.030) (550..) مالية التزامات

   
 92.250 30.402 

   

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت
لاذا 0 ذات سعر فائدة ثابات بالقيماة العادلاة مان خاالل األربااح أو الخساائر كبيرة التزامات ماليةوال تحتسب المجموعة أي أصول 

 .على األرباح أو الخسائر جوهريا   لن يؤثر التقريرفإن أي تغير في أسعار الفائدة في تاريخ 

 المتغيرلألدوات المالية ذات سعر الفائدة  التدفقات النقديةتحليل حساسية 
أساعار الفائادة فاي تااريخ بياان المركاز الماالي كاان قاد يزياد / )يخفاض( حقاوق المسااهمين نقطة أساس فاي  033إن تغير بمقدار 

 مليون لاير عماني. يفترض هذا التحليل بأن تبقى كافة المتغيرات األخرى ثابتة.  3.03والربح أو الخسارة بمقدار 

 

 مخاطر العملة األنجنبية  -92

ة فاي تابعاعن اساتثماراتها فاي شاركة  نتجي 0ملكيةالحقوق  ضمنالعمالت األجنبية  تقلبات أسعارتعرض المجموعة الرئيسي لإن  

 .009 التي يتم اإلفصاح عنها في اإليضاح باكستان

تارى فالادوالر األمريكاي0  هاو ثابات مقابال الرياال العمااني حياث أن. بالادوالر األمريكايالذمم المدينة والدائنة بشكل رئيساي  تتم

تتعارض المجموعاة  . الاذمم المديناة والدائناة باالعمالت األخارى ليسات كبيارة.قليلةستكون مخاطر العملة ذات الصلة بأن دارة اإل

 باكستان.األمريكي من شركتها التابعة في لمخاطر العمالت األجنبية من قروضها بالدوالر 

 
 وااللتزامات لألصولالقيمة العادلة    -.9
 القيمة الدفتريةالقيمة العادلة مقابل          

المالية التي يتم  تقارب قيمها الدفترية كما هو مبين بقائمة المركز المالي0 ما عدا األصول المالية وااللتزامات  لألصولالقيم العادلة   

صاول المالياة عند عدم وجود قيااس للقيماة العادلاة يمكان الوثاوق باه0 ياتم قيااس األ. تفاظ بها لالستحقاقحقياسها بالتكلفة والتي يتم اال

 .بالتكلفة

 المركز المالي بيانفي  ةقياس القيمة العادلة المدرنج 

 0إلاى  0ة إلاى المساتويات مان جمعاالمبدئي بالقيماة العادلاة 0 م اإلدراجالمالية التي تم قياسها بعد  لألدواتتحليال  أدناهيبين الجدول  

 اعتمادا على درجة الوثوق بقياس القيمة العادلة :

  نشااطة  بأساواقالمعلنااة )غيار المعدلااة (  األساعارالقيااس التاي يااتم الحصاول عليهااا مان  أساااليبهااو مان   األولقيااس المساتوى

 .أو التزامات مماثلة ألصول

  األساعارالقياس التي يتم الحصول عليها من مدخالت غير  التي ياتم الحصاول عليهاا مان  أساليبقياس المستوى الثاني  هو من 

أو التزامااات مماثلااة سااواء بشااكل مباشاار )"مثااال ذلااك:  ألصااول والتااي هااي مالحظااة بالنساابة اردة بالمسااتوى األولالمعلنااة الااو

 .األسعار"( أو غير مباشر )"تم توجيهها بواسطة األسعار"(
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                                     الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 2302 سبتمبر 03كما في 

 
 )تابع( لتزاماتواال لألصولالقيمة العادلة   -.9

  )تابع( المركز المالي بيانفي  ةقياس القيمة العادلة المدرنج        

  التقيايم  التاي تتضامن مادخالت  أسااليبالقيااس التاي ياتم الحصاول عليهاا مان  أسااليبقياس المستوى الثالث  هو مان

يـتم تقيـيم . التي يمكن مالحظتها )مدخالت ال يمكن مالحظتهاا( األسواقال تعتمد  على بيانات  أو االلتزام التي ألصلا
صـافي اصـول الشـركة المسـتثمر فيهـا والتـى تقـارب القيمـة العادلـة  الشركة فى قيمة تلك االستثمارات بناء على حصة

 فى نهاية فترة التقرير. 
  

 
 المستوى 

 
 

 المستوى  

 
 

 المستوى 

مدققةة الغير 
 المجموع

 سبتمبر 03
 5302 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 02.525 - 02.525 - وودائع نظامية   مشتركةق يدااستثمارات بصن

 5.434 - 5.434 - أدوات بإيرادات ثابتة
 4.4.0 039.. 0.924 - أسهم غير مدرجةادوات 

     
     لمتانجرةل محتفظ بهااستثمارات 

 530..5 - - 530..5 مدرجة  أسهمأدوات  
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 594 - 594 - استثمار مشترك صناديق
 020 - - 020 أسهم مدرجةادوات 
     
 455662 495512 553.2 625666 
     
 
  

 
 المستوى 

 
 

 المستوى  

 
 

 المستوى 

مدققاااااااااااااااة ال
 المجموع
 ديسمبر 00

 2302 الثالث الثاني األول 
 ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف 

     الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 00.337 - 00.337 - مشتركةق يدااستثمارات بصن
 0.493 - 0.493 - ثابتأدوات مالية بدخل 

 7.907 2.930 0.902 - أسهم غير مدرجةادوات 
 0.407 - - 0.407 ادوات ملكية مدرجة

     
     لمتانجرةل محتفظ بهااستثمارات 

 07.737 - - 07.737 مدرجة  أسهمأدوات  
     استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة

 232 - 232 - استثمار مشترك صناديق
 230 - - 230 أسهم مدرجةادوات 
     
 20.732 07.420 2.930 22.000 
     
 

 .السنة الفترة / ال توجد تحويالت بين المستويات خالل
  

 أرقام المقارنة   - 94

أي تأثير  ليس لدى عملية إعادة التصنيف .الحالية الفترةعرض  لتتماشى معبعض أرقام المقارنة  تصنيف تم إعادةلقد              

 على ربح المجموعة أو اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة التي تم بيانهما سابقا .
 

   


