
 ع.ع.م.الُعمانية لالتصاالت ش الشركة
  3       قائمة الدخل الموحدة

 4302  سبتمبر 03للفترة المنتهية في 
  

 
 

 إيضاح

مدققة الغير 
أشهر  التسعة

 منتهية في ال
 سبتمبر 03

4302 
 

مدققة الغير 
الثالثة أشهر 
  المنتهيه فى

 سبتمبر 03
4302 

 

 مدققةال غير
أشهر  التسعة

 المنتهية في 
 سبتمبر 03

4300 


 مدققةال غير
 أشهر الثالثة

  فى المنتهيه
 سبتمبر 03

4300 
 

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

 90.702 482.499 00.404 400.144   إيرادات الخدمات 
 08.222 33.408 00.031 40.330 48 إيرادات البيع بالجملة

  041.443 003.010 207.020 433.004 
      مصروفات

 (0.492) (2.009) (0.312) (0.034)  مصروفات خدمات مشغل التجوال 
 (2.300) (00.329) (2.300) (04.404) 49 مصروفات الربط البيني
 (223) (0.770) (434) (4.431) 03 تكاليف خدمات المحتوى
 (7.743) (42.027) (3.441) (44.414) 00 مصروفات إدارة خارجية
 (0.423) (2.338) (0.440) (2.134)  مصروفات تسويق وإعالن

 (02.924) (29.070) (01.242) (40.411) 04 تكاليف الموظفين
 (02.239) (28.043) (04.304) (20.324) 00 مصروفات تشغيل وصيانة

 (4.237) (3.730) (4.411) (4.344) 02 مصروفات إدارية
 (03.493) (20.088) (03.133) (42.410) 7 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 (2.209) (03.320) (4.404) (01.034) 02 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية
 (0.249) (0.288) (330) (142) (4ب ) 24 بالصافي -مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة

 (0.273) (2.820) (0.440) (2.014) 03 إطفاء أصول غير ملموسة
 السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيصرسوم 

 
(0.323) (0.333) (0.042) (0.324) 

 (7.332) (40.203) (3.040) (42.344) 43 أتاوة
      

  (441.402) (33.432) (333.427) (802.80) 
 03.222 92.277 03.214 00.002  أرباح التشغيل

 (322) 892 4.301 4.433 03 التمويل )تكاليف( ايرادات   صافي
 432 938 103 4.223 00 حصة الشركة من نتائج شركات شقيقة 

 449 202 (0.040) 441 07 )تكاليف( أخرى /صافي إيرادات 
      

 03.492 93.702 04.301 030.401  الربح قبل الضرائب
 (722.4) (393.9) ( 300.4) (03.414) )أ( 08 ضرائب

 47.223 87.308 44.003 03.144  ربح الفترة
      

      المنسوب إلى:
 49.033 89.302 40.044 04.030  مالكي الشركة األم

 (0.233) (4.303) (4.043) (4.014)  حصص غير ُمسيطرة
      

 47.223 87.308 44.003 03.144  ربح الفترة
      

 3.309 3.043 3.323 3.043 09 العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع (
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 2      الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
 قائمة الدخل  الشامل الموحدة

  4302 سبتمبر 03للفترة المنتهية في 

مدققة الغير   
أشهر  التسعة

 المنتهية في 
 سبتمبر 03

4302 
 

مدققة الغير 
الثالثة أشهر 
المنتهيه فى  

 سبتمبر 03
4302 

 

 مدققةال غير
أشهر  التسعة

 المنتهية في 
 سبتمبر 03
 4300 



 مدققةال غير
 أشهر الثالثة

  فى المنتهيه
 سبتمبر 03

4300 
 

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

 47.223 87.308 44.003 03.144  ربح الفترة
      

      شاملة أخرى: )مصروفات( إيرادات

دخل شامل آخر سيتم تصنيفه إلى الربح أو 
  الخسارة في فترات الحقة:

    

 (0.384) (4.309) (0.043) 0.302 09 فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات خارجية

      

 (0) (2) 04 04 43 تغيرالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
      
      

 (0.382) (4.342) (0.024) 0.324  للفترة أخرىشاملة ( خسارةدخل )
      

 42.822 82.092 44.344 04.410  مجموع اإليرادات الشاملة للفترة
      

الشاملة  )المصروفات( مجموع اإليرادات

 للفترة المنسوبة إلى:

     

 47.888 87.702 40.034 01.001  مالكي الشركة األم

 (4.300) (0.023) (0.424) (2.124)  حصص غير ُمسيطرة 

  04.410 44.344 82.092 42.822 
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