
  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

٩   
  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

  (غير مدققة)  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 

 
  التأسيس واألنشطة  .١

  

االت ش ركة العُمانية لالتص ركة األم أو  .م.ع.عالش جلة وفقاً لقانون "("الش اهمة ُعمانية عامة مس ركة مس ركة") هي ش الش
 مدرجة أسهم الشركة بمسقط سلطنة ُعمان. العرفانمدينة الشركات التجارية بسلطنة ُعمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في 

   .بورصة مسقطفي 
  

تقدم الشركة والشركات  األنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير خدمات االتصاالت في سلطنة ُعمان.
  دول أخرى ٨تصاالت في سلطنة عمان و االخدمات  شقيقةالتابعة لها ("المجموعة") مع الشركات ال

                              
  أساس اإلعداد

ً المرحلية الموحدة تم إعداد هذه المعلومات المالية  رة وفقا بي الدولي المختص : "التقارير المالية ٣٤رقم  للمعيار المحاس
  المرحلية".

    

خم في إبات  ودان يعاني من ارتفاع معدالت التض اد جمهورية جنوب الس اح عن . ونتيجة لذلك، فقد ٢٠١٦قتص تم اإلفص
ودان من حيث وحدة القياس الجارية في  ركة التابعة للمجموعة في جنوب الس النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للش

 الخاص بالتقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع. ٢٩ :تاريخ التقرير وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم
    

ركات تابعة ، قد يكون إ، الحظت المجموعة أن  ٢٠١٥في عام  ودان ، حيث تمتلك المجموعة ش اد جمهورية الس قتص
 ً خما تند ذلك . ٢٠١٥من بداية عام  متض خم التراكمي لمدة ثالث وقد إس ح معدل التض عار العام الذي يوض ر األس إلى مؤش

لذي يتجاوز  نوات وا بلاالوقت. ومع ذلك ، فإن  ك٪ في ذل١٠٠س لدولي رقم  يمعيار المحاس ية في ٢٩ا مال : التقارير ال
االقتصادات ذات التضخم المرتفع ال يحدد المعدل المطلق الذي يعتبر أنه ينشأ فيه التضخم المرتفع ويوضح أن األمر يخضع 

بح يلتقدير عندما ل ً البيانات المالية  تعديلص ارت  وفقا افة إلى ذلك ، أش رورية. باإلض المجموعة إلى أنه في لهذا المعيار ض
ندوق النقد الدولي لعام  نوات  ٢٠١٤تقرير ص خم لثالث س ودان ، فإن التوقعات التراكمية المتوقعة لمعدل التض عن الس

، كان  ٢٠١٥في عام  ٢٩الدولي رقم  يمعيار المحاسبال٪ ، وبالتالي ، فإن تطبيق ٥٧ستكون حوالي  ٢٠١٦للسودان في عام 
تلزم  تمن الممكن أن يس خم المفرط والخروج منه إس يرة مرار التض عندما خرجت جمهورية وهو ما تحقق خالل فترة قص
خم  ودان من التض ودان مرة أخرى كدولة٢٠١٦في عام  المفرطالس خم مفرط في عام  ذات . تم إعالن جمهورية الس تض

اس نهائي . بناًء على األمور المذكورة أعاله ، تعتقد المجموعة أنه ال يوجد ٢٠١٨ بالتطبيق لأس  رقم الدولي يمعيار المحاس
تمر، وبالتالي فهي لم تحدد تأثير تطبيق  ٢٩ كل مس تقوم المجموعة بمراجعتها بش معيار الفي هذه المرحلة. ومع ذلك، س

  .٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في كما  ٢٩ رقم الدولي يالمحاسب
  

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة المختصرة المرحلية الموحدة المعلومات المالية هذه إن 
تحقاقات  ويات (التي تتكون من االس مين كافة التس معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة، فقد تم تض

على النتائج  مؤشراً لية ال تعتبر بالضرورة المتكررة االعتيادية) والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائج الفترة المرح
المعيار ، بما في ذلك أثر األمر المبين أعاله فيما يتعلق بتطبيق ٢٠٢١ديسمبر  ٣١التي قد تكون متوقعة للسنة التي تنتهي في 

لدولي بي ا ية ٢٩رقم  المحاس مال نات ال يا ول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الب مد الموحدة. للحص قة ال ق
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١واإليضاحات حولها للسنة المنتهية في 

  
 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

تخدمة في إعداد هذه  بية المس ات المحاس ياس رة المرحلية الموحدة المعلومات المالية إن الس تخدمة المختص متفقة مع تلك المس
ي ف. بعض التعديالت والتفسيرات تطبق للمرة األولى ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدةفي إعداد البيانات المالية 

  ، إال أنها لم تؤثر على المعلومات المالية الموحدة لمرحلية المختصرة للمجموعة. ٢٠٢١عام 

 وشركات المجموعة الشقيقةالدعم المالي للشركة 

مالها العامل  التزمت المجموعة بتوفير رأس المال العامل والدعم ركات تابعة تعاني من عجز في رأس المالي اآلخر لعدة ش
ركة زين جنوب  ركة الخاتم وش ركة زين األردن وش عودية وش االت المتنقلة الس ركة االتص ركات ش من هذه الش ومن ض

لبي في عمليات  ودان. وبناًء على خطط األعمال، ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الظروف أثر مادي س ركات الس ش
  المجموعة.

  االستحواذ على أسهم إضافية في شركة تابعة

  ("ام.تي.سي.بي")شركة زين البحرين ٪ من رأسمال ٩٫٦، اشترت مجموعة زين أسهماً إضافية تمثل  ٢٠٢١في يناير ،
 .%٦٥إلى  ("ام.تي.سي.بي")شركة زين البحرين في  مما أدى إلى زيادة الحيازة الفعلية للمجموعة

   ش.م.م ("ممكن") ،  انترنت األشياء ٪ من رأسمال شركة٣٥، اشترت الشركة أسهماً إضافية تمثل  ٢٠٢١في فبراير
 .٪١٠٠إلى انترنت األشياء ش.م.م ("ممكن")  شركة أدى إلى زيادة الحيازة الفعلية للمجموعة فيمما 
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١٠  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

 

 

  (تابع) التأسيس واألنشطة  .١
  

  (تابع) التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية
  

  (تابع) االستحواذ على أسهم إضافية في شركة تابعة
  

طس •  ركة من خالل ،  ٢٠٢١في أغس ترت الش افية تمثل اش هم إض ركة تابعة ، أس ركة هورايزون ٤٩ش مال ش ٪ من رأس
االت المتنقلة ("هورايزون")  كوب لالتص مليون لایر عماني ، مما أدى إلى زيادة ملكية المجموعة  ٢٣٫٤ قدرهمقابل بس

  ٪. ٧٦إلى هورايزون الفعلية في 
  

  لدى البنوكنقد وأرصدة   .٢

   النقد والنقد المعادل التالي: لدى البنوكيتضمن النقد واألرصدة 

  مدققة   غير مدققة  

 سبتمبر ٣٠ 
 ديسمبر ٣١  ٢٠٢١

٢٠٢٠ 
 لایر عمانيألف   ألف لایر عماني  

       

 ٤٥٩٫٥٦٢  ٤٢١٫٨٠٣ نقد بالصندوق ولدى البنوك
 ١٤٥٫٨٧٧  ١١٣٫٢٧٩ ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

 ١١٠  ١٤ محتفظ بها لدى شركات تابعةشهادات حكومية لودائع
   ٦٠٥٫٥٤٩   ٥٣٥٫٠٩٦  

 )٢٢٫٥٣٧(  )٢٠٫٨٩٩( الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ٥٨٣٫٠١٢  ٥١٤٫١٩٧ 
        

 )٣٦٫٢٣١(  )٢٫٣١٦( نقد مرهون لدى بنك
 )٢٥٫٢١٨(  - ودائع ذات أجل استحقاق يتجاوز ثالثة أشهر

 )١١٠(  )١٤(  محتفظ بها لدى شركات تابعةشهادات حكومية لودائع ذات آجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر
 ٥٢١٫٤٥٣  ٥١١٫٨٦٧  الموحد المختصرالنقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

  

  مصنفة كمحتفظ بها للبيع مستبعدةأصول والتزامات مجموعة   . ٣

  مدققة   غير مدققة  

 سبتمبر ٣٠ 
 ديسمبر ٣١  ٢٠٢١

٢٠٢٠ 
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني .أ)٣الشركة األم (أنظر إيضاح

       

 -  ٢٣٫١٢٤  البرجأصول 
 -  ١٫٢٥٥  أصول حق اإلستخدام

   ٢٤٫٣٧٩   -  
     

    .ب)٣زين الكويت (أنظر إيضاح
     

 ٤٫٧٥٠  ٢٫٨٦١  البرجأصول 
 ٣٫٧٧٣  ٥٫٧٥٧ أصول حق اإلستخدام

        

   ٨٫٥٢٣   ٨٫٦١٨  
       . ج)٣زين األردن (أنظر إيضاح

  -   ٨٫١٨٥   البرجأصول 
  -   ٢١٫٦٩٥  أصول حق اإلستخدام
  -   ٨٫١٩٢  نقد وأرصدة لدى لبنك

  -   ٨٠٠  أخرى متداولةأصول 
        

  ٣٨٫٨٧٢  -  
        

  ٨٫٥٢٣  ٧١٫٨٦٩ 
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  مصنفة كمحتفظ بها للبيع مستبعدةمجموعة إلتزامات 

  مدققة   غير مدققة  

 سبتمبر ٣٠ 
 ديسمبر ٣١  ٢٠٢١

٢٠٢٠ 
 ألف لایر عماني  ألف لایر عماني .أ)٣الشركة األم (أنظر إيضاح

       

 -  ٤٨٧  إلتزامات اإليجار
 -  ٢٫٠٦٩  إلتزامات أخرى

   ٢٫٥٥٦   -  
     

    .ب)٣زين الكويت (أنظر إيضاح
     

 ١٫٦٢٢  ١٫٠٩٩ إلتزامات اإليجار
        

       . ج)٣زين األردن (أنظر إيضاح
  -   ٢١٫٦٩٦  إلتزامات اإليجار

  -   ٦٣  ضريبة الدخل المستحقة السداد
        

  ٢١٫٧٥٩  -  
        

  ١٫٦٢٢  ٢٥٫٤١٤ 

برج  ٢٨٩٠ إستئجار، أبرمت الشركة األم اتفاقية مع شركة هيليوس تاورز بي إل سي لبيع وإعادة  ٢٠٢١مايو  ١١في   .أ)٣
ً  ١٥األبراج المباعة لمدة  إعادة إستئجار سوف تتممليون دوالر أمريكي.  ٥٧٥اتصاالت في عمان مقابل   البيعيتماشى . عاما

مع سياسة المجموعة طويلة األجل لتركيز أنشطتها على األعمال األخرى للمجموعة. تم تصنيف هذه العمليات ، المتوقع بيعها 
محتفظ بها للبيع وتم عرضها بشكل منفصل في بيان المركز المالي. من  أصول مجموعة إستبعادشهًرا ، على أنها  ١٢خالل 

ذات الصلة ، وبالتالي لم يتم إثبات أي خسائر  األصولكبير القيمة الدفترية لصافي  المتوقع أن تتجاوز عائدات البيع بشكل
  انخفاض في القيمة عند تصنيف هذه العمليات على أنها محتفظ بها للبيع.

برج إتصاالت في الكويت مصنفة كمحتفظ بها  ١٫٠٢٢، أكملت مجوعة زين بيع وإعادة إستئجار عدد  ٢٠٢٠في فبراير   .ب) ٣
مليون لایر عماني). بلغ إجمالي الربح من هذه المعاملة  ٣٠٫٨مليون دوالر أمريكي ( ٨٢٫٠١٢بمقابل إجمالي قدره  للبيع
. كما افترضت مجموعة زين ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر عماني وادرج في األرباح أو الخسائر خالل الفترة المنتهية  ٥٫٨

  حصة أقلية في شركة أبراج المؤسسة حديثاً.  

برج اتصاالت إضافي في الكويت مقابل بيع إجمالي قدره  ١٤٠ إستئجاربيع وإعادة  مجموعة زين، أكملت  ٢٠٢٠كتوبر في أ
 مليون لایر عماني ١٫٧٩٤مليون لایر عماني). بلغ إجمالي الربح من هذه الصفقة  ٤٫٢٤مليون دوالر أمريكي ( ١١٫٢٣٥

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في وادرج في األرباح أو الخسائر خالل السنة المنتهية 

برج إتصاالت إضافي في الكويت مقابل بيع إجمالي قدره  ٦٧، أكملت الشركة بيع وإعادة إستئجار عدد  ٢٠٢١في ابريل 
وادرج  مليون لایر عماني ٠٫٧٨٣بلغ إجمالي الربح من هذه الصفقة مليون لایر عماني).  ٢مليون دوالر أمريكي ( ٥٫٣٧٧

 .٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ر للفترة المنتهية في في بيان األرباح أو الخسائ

  سنوات. ١٠تم إعادة إستئجار األبراج المباعة لمدة 

  األصول وسيولة المجموعة. أعمارمخاطر القيمة المتبقية ، كما يوفر المرونة في إدارة  تحويلستئجار إليسّهل البيع وإعادة ا

األغلبية في شركة المسار الممتاز لينزمات االتصاالت (المسار)، خالل العام ، بدأت المجموعة في تطبيق خطة لبيع حصة    .ج)٣
وهي شركة تابعة لبيال األردن والتي سوف تمتلك البنية التحتية ألبراج اإلتصاالت الخاصة بالمجموعة في الدولة. بموجب 

  .الخطة المقترحة ، سوف تبيع المجموعة وتعيد تأجير أبراج االتصاالت المملوكة لها
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  ومشروع مشترك شقيقةتثمارات في شركات إس  . ٤

  إستثمارات في شركات شقيقة  

  مدققة    غير مدققة

 
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر ٣١  

 ٢٠٢٠  
 ألف ر.ع   ألف ر.ع  

 ٧٫٥٨٤   ٧٫٨٠٥ الشركة العُمانية لأللياف البصرية ش.م.ع.ع
 ٥٫٤٣٨   ٥٫١٧٩  شركة مجان لإلتصاالت ش.م.م

 ٢٫٩٧٤   ٣٫٥٨١  اكوينيكس مسقط ش.م.م

 ١٥   ١٤٢ بلوك تشين سوليوشنس ش.م.م

  ٢٫٦٨٠    ٢٫١٩١ اي.اتش.اس الكويت المحدودة
     

  ١٨٫٦٩١    ١٨٫٨٩٨  
 

     

  

   في مشروع مشترك إستثمارات 

في  مليون لایر عماني) ٩١٫١٣٦ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني ( ٩٥٫٤٧٧بمبلغ  لمجموعةيتضمن ذلك حصة ا
من أسهم وحقوق ) %٣١ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( %٣١المشروع المشترك، شركة زين األجيال والتي تمتلك حصة بنسبة 

  التصويت في شركة وانا (شركة مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع اإلتصاالت في تلك الدولة).
  

  ممتلكات ومعدات   .٥

  مدققة  غير مدققة 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١ 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 

 
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر 

  عماني

 ١٫٧٣٨٫٦٢٢١٫٩٢٨٫١٣٢ صافي أصول ثابتة

 ٢٠٨٫٣٨٩ ١٦٧٫٨٦١ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 ١٫٩٠٦٫٤٨٣٢٫١٣٦٫٥٢١ 
 

 ١٣٥٫٥وقدره بمبلغ  ممتلكات ومعدات، استحوذت المجموعة على ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 
 مليون ٢٥٠٫٧إن االستهالك المحمل على الفترة يبلغ  .)لایر عمانيمليون  ٢٧٣٫٩٦: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠( لایر عمانيمليون 

   ).لایر عمانيمليون  ٢٦٦٫٢: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠(لایر عماني 
  

 أصول غير ملموسة والشهرة  .٦

  مدققة  غير مدققة 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢١ 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 

 
ألف لایر 

  عماني
لایر ألف 

  عماني

 ٢٫٤٤١٫٤٠٠٢٫٤٤٢٫٧٠٢  أصول غير ملموسة

 ١٫٠٦٤٫٠٢٠١٫٠٦٢٫٩٤٠ الشهرة 

 ٣٫٥٠٥٫٤٢٠٣٫٥٠٥٫٦٤٢ 
 

 ١٤٠٫٩، استحوذت المجموعة على أصول غير ملموسة بمبلغ وقدره ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  التسعةفترة خالل 
مليون لایر عماني  ١٣٢٫٣بلغت مصاريف اإلطفاء للفترة  مليون لایر عماني). ٨٣٫٣: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠مليون لایر عماني (

  مليون لایر عماني). ١٢٩٫٩: ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠(
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  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

 

 

  ضريبة الدخل المستحقة  .٧

تتضمن ضريبة الدخل المستحقة ضريبة الدخل الحالية المستحقة من الشركة األم والشركات التابعة للمجموعة في العراق 
  على الترتيب.واألردن 

  

تعتقد الشركة بأنه لن ينشأ أي إلتزام  .٢٠١٦تم اإلنتهاء من الربط الضريبي للشركة األم (سلطنة عمان) حتى السنة الضريبية   
  ضريبي إضافي عند اإلنتهاء من الربط الضريبي للسنوات الضريبية المتبقية.

  
  

ً متنازع عليها وتخضع  ٢٠١١إلى  ٢٠٠٤للسنوات من  الربط الضريبيفيما يتعلق بشركة أثير العراق، فإن أوامر  لنظر  حاليا
 ٢٠١٢لسنة  الربط الضريبي). تم االنتهاء من ١٥إيضاح رقم أنظر الهيئة العامة للضرائب العراقية ("هيئة الضرائب") (

على أنها نهائية. وفي واعتبرت هيئة الضرائب أن المبالغ التقديرية المسددة من قبل أثير وقت تقديم اإلقرارات الضريبية 
 ١٢٫٦٦٧مليون دوالر أمريكي ( ٣٣٫٨٥، اعتبرت هيئة الضرائب أن ضريبة الدخل المقدرة من قبل أثير بمبلغ ٢٠٢٠مارس 
  . سددت أثير هذا المبلغ بالفعل.٢٠٢٠أيضاً في مارس على أنها نهائية  ٢٠١٣) لسنة لایر عمانيمليون 

  

) لایر عمانيمليون  ٢٥٫٢مليون دوالر أمريكي ( ٦٧ريبة دخل إضافية بمبلغ ، تسلمت أثير مطالبات ض٢٠٢٠خالل مايو 
هذه المطالبة وسددت المبلغ  بالكامل على أقساط في . وافقت أثير على ٢٠١٨إلى  ٢٠١٤من هيئة الضرائب للسنوات من 

  .٢٠٢١و ٢٠٢٠سنة 
  

ديرها الذاتي وذلك بمراعاة النتائج األكثر استنادًا إلى تقوحتى تاريخه  ٢٠١٩سجلت أثير مصاريف ضريبة الدخل لسنة 
  ترجيًحا. ولم يتم استالم أي أمر تقدير حتى تاريخه. 

  
  

  ترى اإلدارة أن لديها مخصصات كافية لاللتزامات المتعلقة بالتقديرات المتنازع عليها.
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 قروض  .٨

  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  
 ألف ر.ع ألف ر.ع  

      

      الشركة األم
  ١١٥٫٩٨٤  ١١٧٫٢٤٤ قرض طويل األجل

  ١٣٫٩٠٣  قروض أخرى طويلة األجل
  

١٧٫١١٨  
  

      

  ١٣١٫١٤٧  
  

١٣٣٫١٠٢  
  

      

      اوزتيل
  ١٣٨٫٥٦٤  ١٣٩٫٩١٧  قرض طويل األجل

  ٥٨٥٫٤٦٠  سندات
  

٥٧٥٫٢٨١  
  

      

  ٧٢٥٫٣٧٧  
  

٧١٣٫٨٤٥  
  

      

      شركة عمان للبيانات الرقمية
  ٨٫٨٧٣  ٧٫٨٤٦  قروض طويلة األجل

  ١١  إيجار تمويلي لتزاماتإ
  

١٧  
  

      

  ٧٫٨٥٧  
  

٨٫٨٩٠  
  

      

      الكويت -شركة اإلتصاالت المتنقلة 
  ١١٢٫٢٦٥  ٤٨٫٦٦٣  قروض قصيرة األجل
  ٦٧٦٫٦٠٢  قروض طويلة األجل

  

٦٩٣٫٥٧٢  
  

      

  ٧٢٥٫٢٦٥  
  

٨٠٥٫٨٣٧  
  

      

      شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية
  ٥٨٤٫٧٥٤  قروض طويلة األجل

  

٣٨٢٫٧٨٤  
  

  ٥٨٤٫٧٥٤  
  

٣٨٢٫٧٨٤  
  

      

      زين األردن
  ٥٩٫٨٩٩  قروض طويلة األجل

  

٣٥٫٥٤٧  
  

      

  ٥٩٫٨٩٩  
  

٣٥٫٥٤٧  
  

      

      أثير 
  ١٦٫٦٩٨  ١٠٫٤٨٣  سحب على المكشوف من البنوك

  ٢٩٩٫٤٦٨  قروض طويلة األجل
  

٢٣٣٫٣٠٩  
  

      

  ٣٠٩٫٩٥١  
  

٢٥٠٫٠٠٧  
  

      

      أخرى
  ٢٠٦  من البنوكسحب على المكشوف 

  

-  
  

      

  ٢٫٥٤٤٫٤٥٦  
  

٢٫٣٣٠٫٠١٢  
  

  

  هي كما يلي: المبالغ المتداولة وغير المتداولة

  مدققة  غير مدققة  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  

  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  
       

 ٢٩٥٫١٧٩ ٥٢٩٫٥٧٧ متداولة التزامات

 ٢٫٠٣٤٫٨٣٣ ٢٫٠١٤٫٨٧٩ غير متداولة التزامات

 ٢٫٣٣٠٫٠١٢ ٢٫٥٤٤٫٤٥٦ 
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 قروض (تابع)   .٨

  إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 ةمدقق  ةغير مدقق 

 
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢١ 
 ديسمبر ٣١ 

٢٠٢٠ 

  ألف لایر عماني   ألف لایر عماني 

 ١٫٩٢٩٫٩٢٥ ١٫٩٨٧٫٨١٦ دوالر أمريكي

 ٣٥٣٫٠٣٤  ٥١٧٫٥١٨  لایر سعودي

 ٣٨٫١٦٣ ٣١٫٠٦٠ دينار كويتي

  ٨٫٨٩٠  ٨٫٠٦٢  لایر عماني

 ٢٫٣٣٠٫٠١٢ ٢٫٥٤٤٫٤٥٦ 
 

إلى  %١٫١١من  -٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠( %٧٫٠٩إلى  %٠٫٨١٠من  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠تراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 
  ) سنوياً.%٦٫٩٩

  
   ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي تتضمن: الشركة األم

  

  على المستوى  المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء الموحدإلى نسبة الربح  الموحدةنسبة صافي القروض
 الموّحد بإستثناء مجموعة زين.

 

 .نسبة تغطية الفوائد 
  

  تتضمن:مجموعة زين ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي 
  

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

  المعدلة الموحدةالمعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة  الموحدنسبة الربح. 
 

  الموحدة (حقوق الملكية).نسبة صافي القروض الموحدة إلى صافي القيمة 
 

 .نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي األصول 
 
 

  الشركة األم واوزتيل
  

  ألجل قرض
  

لت ركة األم  حص نة الش ئتالف بنكي بغرض تمويل إمن  مليون دوالر أمريكي ٨٠٠بمبلغ على قرض ألجل  ٢٠١٧في س
مليون دوالر أمريكي يمثل  ٤٣٥٫٢٢٥األم مبلغ حولت الشركة شراء أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة (مجموعة زين). 

ركة األم بالمبلغ  ة المحدودة. تحتفظ الش ركتها التابعة المملوكة بالكامل اوزتل القابض ة األجنبية للقرض ألجل إلى ش الحص
اوية بمبلغ يمثل  ٣٦٤٫٧٧٥المتبقي وقدره  نوية متس اط س ة أقس دد القرض ألجل على خمس  %١٥مليون دوالر أمريكي. يس

في نهاية فترة القرض ألجل. تم تحديد الفترة األولى للفائدة على هذا  %٢٥من أصل المبلغ  ويسدد المبلغ المتبقي الذي يمثل 
  أشهر بعد ذلك حتى تاريخ السداد. ٣أشهر من تاريخ السحب و ٨القرض بـ 

  

نتين مع اإلعفاء ، أبرمت المجموعة تعديالً على فترة القرض تم بموجبها تمديد  ٢٠١٩أكتوبر  ٢٢في  فترة القرض لس
، يسدد القرض على أربعة أقساط سنوية بمبلغ  ٢٠٢١. إعتباراً من سنة ٢٠٢٠و  ٢٠١٩المقابل من سداد األقساط للسنوات 

اً تخفيض هامش الربح على القرض ألجل إلى  ١٧٠ ابق وقدره  %٢٫٥٥مليون دوالر أمريكي. تم أيض من المعدل الس
٢٫٩٠%.  

  

  هن على األسهم المستحوذ عليها. تمت تغطية جزء من القرض بإستخدام معدل مبادلة الفائدة.القرض مضمون بر
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 قروض (تابع)   .٨

  
  قروض أخرى طويلة األجل

  

تحق قدره  يد مس ىءتتكون القروض طويلة األجل من رص مبر  ٣١( لایر عماني ال ش مليون لایر  ٢٫١٧٩: ٢٠٢٠ديس
دد على  عماني) نوي إعتباراً من  ١٦من البنك الوطني العماني ، ويس ط ربع س بتمبر  ٣٠قس . القرض غير ٢٠١٧س

  مضمون.
  

تحق قدره  يد مس مليون لایر عماني) من إئتالف بنكي  ١٣٫٩مليون دوالر أمريكي ( ٣٦٫١قرض إئتماني متوقع  برص
مون. مالية. القرض غير مض راء معدات رأس هيل فائدة بمعدل  بغرض تمويل ش تخدام  %٢٫٢٨يحمل التس نوياً وقد تم إس س

 الشرائح التالية:
 

تحق قدره  يد مس ريحة األولى برص ف  ٣٫٩مليون دوالر أمريكي ( ١٠٫٧أ) الش اط نص دد على أقس مليون لایر عماني) يس
  .٢٠١٨سنوية تبدأ من نوفمبر 

  

تحق قدره  يد مس ريحة الثانية برص ف  ٣٫٧يكي (مليون دوالر أمر ٩٫٧ب) الش اط نص دد على أقس مليون لایر عماني) يس
  .٢٠١٩سنوية تبدأ من مايو 

  

تحق قدره  يد مس ريحة الثالثة برص ف  ٦٫٣مليون دوالر أمريكي ( ١٦٫٢ج) الش اط نص دد على أقس مليون لایر عماني) يس
  . ٢٠١٩سنوية تبدأ من مايو 

  
  سندات

  

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

سنوياً. السندات مستحقة السداد في سنة  %٥٫٦٣مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  ٦٠٠سنوات بمبلغ  ٥٫٥شريحة   أ) 
 ٣١( مليون دوالر أمريكي ٦٢٦٫٤سنوياً. القيمة العادلة للسند هي  %٦٫٠٥. معدل الفائدة الفعلي للسند هو ٢٠٢٣

  .مليون دوالر أمريكي) ٦٣٥٫٤: ٢٠٢٠ديسمبر 
  

سنوياً. السندات مستحقة السداد في سنة  %٦٫٦٣مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة  ٩٠٠سنوات بمبلغ  ١٠شريحة   ب) 
 ٣١( مليون دوالر أمريكي ٩٨٩٫١سنوياً. القيمة العادلة للسند هي  %٧٫٠٩. معدل الفائدة الفعلي للسند هو ٢٠٢٨

  .مليون دوالر أمريكي) ٩٦٧٫٥: ٢٠٢٠ديسمبر 
  

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

  الكويت –شركة اإلتصاالت المتنقلة 
  

  :الكويت بـ –الفترة ، قامت شركة اإلتصاالت المتنقلة خالل 
  

  هيالت الجديدةسمن الت )مليون لایر عماني ١٥٣٫٥٨ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(مليون لایر عماني  ١٧٣٫٨سحب مبلغ. 

 مليون دوالر أمريكي. ٣٣٠متجدد بمبلغ جديد ) من تسهيل ائتماني لایر عمانيمليون  ٦٣٫٥مليون دوالر أمريكي ( ١٧٠ 

 مليون دوالر  ١٦٥بمبلغ قرض جديد طويل األجل ) من تسهيل لایر عمانيمليون  ٦١٫٧مليون دوالر أمريكي ( ١٦٥
 أمريكي.

 مليون دوالر  ١٣٠بمبلغ قرض جديد طويل األجل ) من تسهيل لایر عمانيمليون  ٤٨٫٦مليون دوالر أمريكي ( ١٣٠
 أمريكي.

  ويتضمن ذلك: )لایر عمانيمليون  ١٨٤٫٠٢ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ٢٥٥٫١سداد قروض بمبلغ ، 

 مليون دوالر أمريكي. ٢٠٠بمبلغ قصير األجل ) من تسهيل لایر عمانيمليون  ٧٤٫٧مليون دوالر أمريكي ( ٢٠٠ - 

مليون دوالر  ٢١٩٫٦٠بمبلغ  ) من تسهيل ائتماني متجددلایر عمانيمليون  ٤٤٫٧مليون دوالر أمريكي ( ١١٩٫٦٠ - 
 أمريكي.

  مليون دوالر أمريكي. ١٠٠ائتماني متجدد بقيمة ) من تسهيل لایر عمانيمليون  ٣٧٫٥مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠ - 

 مليون دوالر أمريكي. ٣٣٠) من تسهيل طويل األجل بقيمة لایر عمانيمليون  ٢٦٫٢مليون دوالر أمريكي ( ٧٠ - 

مليون دوالر  ٢٠٥٫٢٦١) من تسهيل طويل األجل بقيمة لایر عمانيمليون  ٢٠٫٤مليون دوالر أمريكي ( ٥٤٫٧ - 
 أمريكي.

مليون دوالر  ٨٠٫٤٧٩قيمة مليون لایر عماني) من تسهيل طويل األجل ب ١٠٫٩دوالر أمريكي (مليون  ٢٩٫٢ - 
 أمريكي.

تحمل التسهيالت المذكورة أعاله معدل ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثالثة أو ستة أشهر 
  أو فوق معدل خصم البنك المركزي.
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  االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة 
  

  قروض ألجل تتضمن:
  

مليون لایر سعودي بما  ١٫٥٩١: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( )مليون لایر عماني ٢٩٥مليون لایر سعودي ( ٢٫٩٤٨مبلغ وقدره ) ١
 كتسهيل مرابحة مشترك تم الحصول عليه من ائتالف بنكي.  مليون لایر عماني)  ١٥٨٫٧٥يعادل 

 

كل جزئي بكفالة من  مون بش هيل المرابحة مض االت المتنقلة يظل تس ركة اإلتص ركة ال من ورهن الكويت –ش وبعض ش
حصص المساهمين المؤسسين في زين السعودية والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة. بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، 

عودية أن تعلن عن توزيعات أرباح أو توز ريطة التزام زين يجوز لزين الس اهمين ش يعات أخرى نقدية أو عينية للمس
 السعودية بكافة التزاماتها بموجب هذه االتفاقية.  

 

  تم التحوط لجزء من القرض المشترك أعاله من خالل عقد مقايضة معدل الربح.
 

ن لایر سعودي مليو ٢٫٢٤٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٢٢٤( سعوديلایر مليون  ٢٫٢٤٥مبلغ وقدره ) ٢
من ائتالف بنكي ومدتها  ٢٠١٩من اتفاقية تسهيل مرابحة ثانوي موقعة في يونيو مليون لایر عماني)  ٢٢٤بما يعادل 

شركة اإلتصاالت إن هذا التسهيل مكفول بالكامل بضمان من قبل  .ي على خيار بالتجديد لسنة إضافيةسنتين وتنطو
   الكويت. –المتنقلة 

  

  زين األردن
  

  طويلة األجل تشمل:قروض 
  

مليون دوالر أمريكي بما يعادل  ٩٥ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٥٩٫٩مليون دوالر أمريكي ( ١٦٠مبلغ وقدره 
  .٢٠٢٥) كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في مليون لایر عماني ٣٥٫٥٤

 

  أثير
  

  قروض طويلة األجل تشمل:
  

مليون دوالر أمريكي بما  ٩٥ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٣٥٫٥مليون دوالر أمريكي ( ٩٥ مبلغ وقدره) ١
ديسمبر  ١٧) كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في لایر عمانيمليون  ٣٥٫٥٥٥يعادل 
٢٠٢٤.  

 

مليون دوالر أمريكي بما  ١٠٥ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٣٩٫٣مليون دوالر أمريكي ( ١٠٥مبلغ وقدره ) ٢
  .٢٠٢٣يونيو  ٣٠) كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في لایر عمانيمليون  ٣٩٫٤يعادل 

 

مليون دوالر أمريكي بما  ١٥٠ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٥٦٫١مليون دوالر أمريكي ( ١٥٠مبلغ وقدره ) ٣
  .٢٠٢٢ديسمبر  ١٧) كقرض ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في لایر عمانيمليون  ٥٦٫١٣دل يعا

 

مليون دوالر أمريكي بما  ١٠٠ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ٣٧٫٤مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠مبلغ وقدره ) ٤
  .٢٠٢٣ يوليو ٣١ ليه من بنك تجاري ويستحق السداد في) كقرض ألجل تم الحصول علایر عمانيمليون  ٣٧٫٤٢يعادل 

 

دوالر أمريكي) كقرض  ال شىء – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) (لایر عمانيمليون  ١٨٫٧مليون دوالر أمريكي ( ٥٠مبلغ وقدره ) ٥
  .٢٠٢٤ ابريل ١٤ ألجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في

  

كقرض ) دوالر أمريكي ال شىء – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٢٨(مليون دوالر أمريكي  ٧٥) مبلغ وقدره ٦
  .٢٠٢٥ ابريل ٢٨ ويستحق السداد في بنك تجاريألجل تم الحصول عليه من 

  

كقرض ) دوالر أمريكي ال شىء – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٤٦٫٨مليون دوالر أمريكي ( ١٢٥) مبلغ وقدره ٧
  .٢٠٢٥ مايو ٣ ويستحق السداد في بنك تجاريألجل تم الحصول عليه من 

  

كقرض ) دوالر أمريكي ال شىء – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر عماني) ( ٣٧٫٤مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠) مبلغ وقدره ٨
  .٢٠٢٤ مايو ٢٥ ويستحق السداد في بنك تجاريألجل تم الحصول عليه من 

  

  فوق معدل الليبور لثالثة أشهر.وتحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت  الشركةهذه التسهيالت مضمونة بواسطة 
  

   



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
١٨  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

 

 

 إلتزامات غير متداولة أخرى  .٩

  مدققة  غير مدققة 
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١ 
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  المملكة العربية السعودية  –مستحق لوزارة المالية 
  ٣٤٩٫٣٠٤  ٢٩٧٫٧٨٦ ])١إيضاح ([   

  المملكة العربية السعودية  –مستحق لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
  ١٣٨٫٦٩٤  ١٢٦٫٢٩٩ مقابل الحصول على طيف ترددي

  ١٢٫٠٢٠  - ])٢إيضاح ([عمان لترخيص الهاتف النقال  –مستحق لهيئة تنظيم اإلتصاالت 
  ١٠٫١٤١  ٩٫٧٩٦ عمالءودائع 

  ٥٤٫٢٣٧  ٥٤٫٤٣١ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ١١٧٫١٧٧ ١١٩٫١٣٨ أخرى

 ٦٨١٫٥٧٣ ٦٠٧٫٤٥٠ 
  

، أبرمت شركة االتصاالت المتنقلة السعودية اتفاقًا مع وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لتأجيل ٢٠١٣ سنة خالل) ١(
أرصدة أُدرج الجزء المتداول من هذه الذمم الدائنة ضمن بند "ذمم تجارية دائنة و .٢٠٢١ المبالغ المستحقة عليها حتىاد سد

 أخرى".دائنة 
  

مليون لایر  ١٢٫١٧١عمان لترخيص الهاتف النقال والطيف الترددي هو  –) المبلغ المستحق إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت ٢(
مبر  ٣١عماني ( مليون لایر عماني في فبراير  ١٢٫٥مليون لایر عماني). خالل الفترة ، تم سداد مبلغ  ٢٥٫٥٢: ٢٠٢٠ديس
ذمم تجارية  حت بند "وأدرج ت ٢٠٢٢مليون لایر عماني مستحق السداد في فبراير  ١٢٫١٧١والمبلغ المتبقي وقدره  ٢٠٢١
   ".أخرىأرصدة دائنة دائنة و

  

                                                                                                                                                  واالحتياطيات رأس المال  .١٠
  

  لایر عماني للسهم الواحد) ٠٫١٠٠ رأس المال ( بقيمة إسمية
  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  
 عدد األسهم عدد األسهم  

      
  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

      
 ألف ر.ع ألف ر.ع  

  ٧٥٠٫٠٠٠  ٧٥٠٫٠٠٠  المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
  

  من أسهم الشركة في تاريخ التقرير كما يلي: %١٠الشركة الذين يملكون نسبة ال تقل عن  يمساهم
  

   غير مدققة  مدققة
   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  عدد األسهم المملوكة  عدد األسهم المملوكة 
         
 والمشاريع ش م مالشركة المتحدة لالتصاالت الدولية لالستثمار  ٣٨٢٫٥٠٠٫٣٤٥  ٣٨٢٫٥٠٠٫٣٤٥ 

    



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
١٩  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

 

 

                                                                                                                                                 (تابع) واالحتياطيات رأس المال  .١٠
  

 االحتياطي القانوني

من أرباح السنة لحساب هذا االحتياطي حتى  %١٠سنوياً  تخصص،  ٢٠١٩لسنة  التجارية العُمانيوفقاً لقانون الشركات 
مال المدفوع للشركة. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. حيث أن ال قيمة رأس يصبح رصيده المتراكم يساوي على األقل ثلث

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

 االحتياطي االختياري

من صافي أرباحها السنوية  %١٠، حولت الشركة األم في سنوات سابقة نسبة ٥/٢٠٠٠ت/١٦وفقاً لقرار مجلس اإلدارة رقم 
جاوز االحتياطي  احتياطي اختياري قابل للتوزيع حتى يساوي نصف رأس مال المدفوع الخاص بالكيان المعني وحيث إلى
  المال المدفوع للشركة على األقل، اوقفت الشركة التحويل الى هذا الحساب.  ف راسنص

  

 مساهمة رأسمالية  

ضمن حقوق  ٢٠٠٤في سنة  على المبالغ المدفوعة إلى هيئة تنظيم االتصاالت الشركة األمالزيادة في تقييم تراخيص  تدرج
    الملكية كمساهمة رأسمالية غير قابلة للتوزيع.

    

  رأس المال احتياطي

، والذي القيمة العادلة التي تزيد عن المبلغ المدفوع مقابل ترخيص الهاتف المحمول هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع ويمثل 
  .٢٠١٩إنتهى في فبراير 

  

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية

زين السودان وزين جنوب مجموعة زين و يمثل هذا االحتياطي بشكل رئيسي خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من
  السودان.

  احتياطيات أخرى

مليون  ١٠٫٦: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(لایر عماني مليون  ١٠٫٣يتضمن هذا البند بشكل رئيسي خسارة احتياطيات التحوط بمبلغ 
  ).لایر عماني

  توزيعات 

 ٢٠٢١ مارس ٣١المنعقدة بتاريخ  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 
  ).لكل سهم بيسة ٥٥ - ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠لكل سهم لسنة  بيسة ٥٥توزيعات أرباح نقدية بواقع 

  إيرادات إستثمار  . ١١

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعة  سبتمبر ٣٠ثالثة أشهر المنتهية في  
  غير مدققة 

٢٠٢٠  ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  
  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  عمانيألف لایر  

بالقيمة  من استثمار في أوراق ماليةربح/(خسارة) 
  ٤٩  ١٫٧٢٧  ٣٦٢  )١٫١١٢( الخسائرأو  األرباحالعادلة من خالل 
  ٦٨٧  ٦٨٠ ٣٤ ٢٤٥ إيرادات توزيعات

 )٧٣٦  ٢٫٤٠٧ ٣٩٦ )٨٦٧  
  

  ربحية السهم  . ١٢

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

  سبتمبر ٣٠تسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر ٣٠ثالثة أشهر المنتهية في  
٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  

  عمانيألف لایر   ألف لایر عماني  ألف لایر عماني  ألف لایر عماني 
  غير مدققة 

  ٤٦٫٣٥٣  ٤٨٫٩٣٤ ٢٢٫٣٩٠ ١٦٫٥٠٢ المنسوب إلى المساهمينربح الفترة 
  أسهم  أسهم  أسهم  أسهم  

  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

  لایر عماني  
  

  لایر عماني
  

  لایر عماني
  

  لایر عماني
  

  ٠٫٠٦٢  ٠٫٠٦٥ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٢٢ والمخفضة األساسية –ربحية السهم 
    



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
٢٠  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

 

 

  القطاعمعلومات   . ١٣

والبلدان األخرى.  عمانتعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات المتعلقة بها في 
 ويشكل هذا األمر أساس القطاعات الجغرافية.

              الكويت واألردن والسودان والعراق والبحرينعمان و إلى الحدود الكمية، قامت المجموعة بتحديد عملياتها فياستناداً 
 كأساس لإلفصاح عن معلومات القطاع. والسعودية

    



  ش.م.ع.عالشركة العُمانية لإلتصاالت 

٢١  
  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

  (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في 

 

  

  معلومات القطاع ( تابع). ١٣
  (غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠ 

      

 المجموع أخرى السعودية البحرينالعراقالسوداناألردنالكويت   عمان 

 
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر 

  عماني
ألف لایر

  عماني
ألف لایر

  عماني
 ألف لایر

  عماني
ألف لایر 

  عماني
  ألف لایر 

  ألف لایر عماني عماني
  ألف لایر 

  عماني
                   

 ١٫٦٣٢٫٦٣١  ٣٧٫٢٧٦  ٥٢٥٫١٨٨  ٣٦٥٫٥٢٧٢٢٧٫٤١٧١٣٤٫٦٣١٨٩٫٨٢٩٢١٣٫٧٦٠٣٩٫٠٠٣)مع مرور الوقتاالشتراك في البث والبيانات (إيرادات القطاع:
      ١٦٩٫٥٨٢  ١٢٦  ٥٧٫٥٢٨  ٨٫٧٦٨ ١٫٣١٢ ٧٢٤ ٥٫٢٤٦ ٦٤٫٥١٢ ٣١٫٣٦٦)عند نقطة زمنية محددة(إيرادات القطاع:

 ٢٦٤٬٥٢٥ ١١٫٣٢١ ٤٩٫٦٨٦ ٤٧٫١١١٣٥٫٠٧٤٣٢٫٣٢٦٢٩٫٧٨٥٤٫٥١٤  54,708صافي الربح قبل الفوائد والضرائب 
 ٥٫٢٢٠ ٩ ١٫٥٨٨٧٥٣٧٠٧٥٧٦٨٩٨  ١٫٩٤٠إيرادات فوائد

 ٧٨٣ - -----٧٨٣  - الربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
 )٦٢٫٠٧٨( )٤٩( )٣٦٫٩٠٨( )٧٩٣()١٣٫٨١٧()١٫١١٩()٧٫٠٣٣()٦٣٣( )١٫٧٢٦(تمويلتكاليف

 )٢٨٫٥٠٣( )٧( --)٦٫٥٦٤()٤٫٧٧١()٨٫٧٠٤(- )٨٫٤٥٧(مصاريف ضريبة الدخل
 ١٧٩٬٩٤٧ ١١٫٢٧٤ ١٢٫٨٧٦ ٤٨٫٨٤٩٢٠٫٠٩٠٢٧٫١٤٣٩٫٤٦١٣٫٧٨٩ ٤٦٬٤٦٥ 

    بنود غير موزعة:
 ٢٫٤٠٧   إيرادات استثمار

 ٣٫٣١٠   ومشروع مشتركشقيقةحصة في نتائج شركات
 )١٦٬٩١٦(   (متضمنة ضريبة الدخل غير الموزعة وتكاليف تمويل بالصافي من اإلستبعادات)أخرى

 ١٦٨٫٧٤٨   ربح الفترة
         

 ٦٫٩٥٦٫٦٥٢ ١١١٫٤٠٣ ٣٫٠٧٨٫٤٥٧ ٩٨٧٫٣٣٩٦٢٧٫١٧٥٣٩٫٩٥٩١٫٠١٠٫٣٠٨١٢٣٫٦٣٩  ٩٧٨٫٣٧٢القطاع بما في ذلك الشهرةأصول
  ٢٠٩٫٣٩٩  ١١٠ ١٢٣٫٨٣٠  ١٣٫٤٧٦ ٣٢٫٢٤٣ ٦٧٠ ٣٫٦٢٥ ١١٫٨٠٠  ٢٣٫٦٤٥ أصول حق االستخدام

    بنود غير موزعة:
 ٤٥٫٣٢٢   الخسائرأواألرباحستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ
 ٢٢٫٢٢٨    اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ
 ١٫٠٠٠   ستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأةإ
 ١١٤٫٣٧٥   ومشروع مشتركشقيقةستثمارات في شركاتإ

 ٢٨٤٫٠٩٨   بالصافي من اإلستبعادات)(أخرى
 ٧٫٦٣٣٫٠٧٤   األصول الموحدة

         

 ٢٫١٥٥٫٧٤٩ ٩٤٫٩٠٣ ١٫١٠١٫١٢٩ ١٩٢٫٣٣٨١٩٩٫٣٢٩٤٥٫٦٣٦٢٢٤٫٨٤٠٣٦٫٠٥٧ ٢٦١٫٥١٧القطاعالتزامات
  ٢٣٥٫٣٦٤  ٧٠ ١٤٣٫١٤٢  ١٣٫٥٧٨ ٣٠٫٢٨٦ ٤٦٨ ٤٫١٥٣ ١٩٫٧١٦  ٢٣٫٩٥١ إلتزامات إيجار (متداولة وغير متداولة)

 ٩٧٦٫٥٥٩ - ٥٨٤٫٧٤٢-٣٠٩٫٩٥١-٥٩٫٨٩٩-  ٢١٫٩٦٧إقتراضات
 ٣٫٣٦٧٫٦٧٢ ٩٤٫٩٧٣ ١٫٨٢٩٫٠١٣ ٢١٢٫٠٥٤٢٦٣٫٣٨١٤٦٫١٠٤٥٦٥٫٠٧٧٤٩٫٦٣٥ ٣٠٧٫٤٣٥بنود غير موزعة:

 ١٫٥٦٧٫٨٩٧   إقتراضات
 )٦٢٫٤٢١(   بالصافي من اإلستبعادات)(أخرى

 ٤٫٨٧٣٫١٤٨   اإللتزامات الموحدة
 ٢٫٧٥٩٫٩٢٦   األصول الموحدةصافي

         

 ٢٨٨٫٤٦٨  ١٧٫٦١٦ ٣٢٫٩٨١ ٢٠٫٨٣١٧٧٫٩٧٢١٠٫٠٧٩٧٨٫٨٥٧٨٫٥٩٣ ٤١٫٥٣٩تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 ٢٫٦٩٠   بالصافي من اإلستبعادات)(غير موزعة

 ٢٩١٫١٥٨   إجمالي التكاليف الرأسمالية
                  

 ٣٨٣٫٨٢٨ ٣٫٩٩٤ ١٤٦٫٢٥٢ ٥٧٫٠٣٧٣١٫٦٨٥٣٫١٠٩٥٨٫٣٨٢٩٫١٨٩ ٧٤٫١٨٠استهالك وإطفاء
  ٦٠٫٠٥٦  ٦٨ ٣٥٫٥٣٧  ٢٫٦٩٤ ٦٫٢٩٣ ١٢٦ ٣٫٤٣٣ ٥٫٩٩٣   ٥٫٩١٢ إطفاء أصول حق االستخدام

 )٤٦٨(   غير موزعة
     ٤٤٣٫٤١٦   إجمالي االستهالك واإلطفاء



 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

٢٢  
  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات

 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في 

 

 

  (غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠ معلومات القطاع ( تابع). ١٣
      

 المجموع أخرى السعودية البحرينالعراقالسوداناألردنالكويت  عمان 

 
  ألف لایر

 عماني
  ألف لایر 

 عماني
  ألف لایر 

 عماني
  ألف لایر 

 عماني
  ألف لایر 

 عماني
  ألف لایر 

  عماني
  ألف لایر 

 عماني
  ألف لایر 

  عماني
  ألف لایر 

  عماني
                   

 ١٫٦٩٥٫٨٢١  ٢٦٫٣٤٢  ٥٣٩٫٩٢٥  ٣٧٫٦٧٧  ٣٧٥٫٨٥١٢١٩٫٧١٣١٢٩٫٤٤٥١٠٢٫٧٢٢٢٦٤٫١٤٦)مع مرور الوقتإيرادات القطاع: االشتراك في البث والبيانات (
     ١٦٣٫٣٣٤  ١٢٨  ٤٥٫٠٧٢  ٨٫٢٦٣  ١٫٠٢٥ ١٫٢٢٤ ٥٫٠٣٣ ٦٨٫٣٧٥ ٣٤٫٢١٤)عند نقطة زمنية محددةإيرادات القطاع: (

 ٢٨٦٫٣٦٣ ١٠٫١٢٦ ٧٨٫١٩٦ ٤١٫٨٧٣٢٧٫٠٠٥٢٠٫١١٦٤١٫١٧٠٢٫٠٧٦ ٦٥٫٨٠١صافي الربح قبل الفوائد والضرائب 
 ٥٫٠٥١ ٩٠ ١٫١١١ ١٫١٩٠٤٣١٢٤٥٦٧١١٨١ ١٫١٣٢إيرادات فوائد

 ٥٫٨٠٦ - - ----٥٫٨٠٦ - الربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
  ١٣٫٥٨٠  -  ١٣٫٥٨٠  - - - - -  - الربح من تعديل إلتزام

 )٩٤٫٢٠٨( )٦٢( )٧١٫٩٨٠( )٩٤٧( )١٢٫٩٨٥()٨٩٦()٥٫٢٩٦()٥١١( )١٫٥٣١(تمويلتكاليف
 )٢٩٫٢٢٨( )٤٤٣( - - )٥٫٨٧٧()٦٫٤٨٣()٧٫٠١٩(- )٩٫٤٠٦(مصاريف ضريبة الدخل

 ١٨٧٫٣٦٤ ٩٫٧١١ ٢٠٫٩٠٧ ٤٨٫٣٥٨١٥٫١٢١١٢٫٩٨٢٢٢٫٩٧٩١٫٣١٠ ٥٥٫٩٩٦ 
   بنود غير موزعة:

 ٧٣٦  إيرادات استثمار
 ١٫٠١٣  ومشاريع مشتركةشقيقةحصة في نتائج شركات

 )٢١٫٤٤٢(  متضمنة ضريبة الدخل غير الموزعة وتكاليف تمويل بالصافي من اإلستبعادات)(أخرى
 ١٦٧٫٦٧١  ربح الفترة

          

 ٧٫٠٥٢٫٩٦٢ ٩٠٫٩٥٨ ٣٫١٠٣٫٣٩٢ ١٣٠٫٣٨٧ ٩٩٩٫٣٨٣٥٤٤٫٤٥٥١٤٦٫٤٩٢١٫٠٤٩٫٤٦٨ ٩٨٨٫٥٢٧القطاع بما في ذلك الشهرةأصول
  ٢٣٦٫٥٧١  ٢١٤ ١٣٢٫٤٨٥  ١١٫٥٧٧ ٣٤٫٣٨٦ ٢٫٣٨٥ ٢٢٫٠٦٥ ٩٫٦٤٤  ٢٣٫٨١٥ أصول حق االستخدام

    بنود غير موزعة:
 ٤٤٫٦٩٨   الخسائرأواألرباحستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ

 ٢٫٠٠٠    إستثمار في أوراق مالية بالتكلفة المطفأة
 ٩٫٠١٤   اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خاللإ
 ١٠٦٫٢٥٤   ومشاريع مشتركةشقيقةستثمارات في شركاتإ

 ١٥٥٫١٥٠   بالصافي من اإلستبعادات)(أخرى
 ٧٫٦٠٦٫٦٤٩   األصول الموحدة

             

 ٢٫٧٣٨٫٨٧٠ ٩٢٫٠٠٣ ١٫٥٩٥٫٧٤٢ ٣٦٫٧٧٠ ١٧٩٫٠٢٩١٧٦٫١٥٨٦٩٫٤٢٥٢٨٨٫٢١٧ ٣٠١٫٥٢٦القطاعالتزامات
  ٢٥٦٫٧٠٧  ١٦٨ ١٤٢٫٢٣٣  ١١٫٧٢٢ ٣٨٫٥٧٨ ٢٫١٤٩ ٢٢٫٨٦٩ ١٦٫٦٩٩  ٢٢٫٢٨٩ إلتزامات إيجار (متداولة وغير متداولة)

 ٨٥٦٫٦٤١ - ٥٩٢٫٠٠١ - ٢٣٧٫٠٤٠---  ٢٧٫٦٠٠إقتراضات
 ٣٫٨٥٠٫٢١٨ ٩٢٫١٧٠ ٢٫٣٢٧٫٩٧٧ ٤٨٫٤٩٢ ١٩٥٫٧٢٨١٩٩٫٠٢٧٧١٫٥٧٤٥٦٣٫٨٣٥ ٣٥١٫٤١٥بنود غير موزعة:

 ١٫٦٨٤٫٥٨٢   إقتراضات
 )٤٧٨٫٤٧٣(   أخرى

 ٥٫٠٥٦٫٣٢٧   اإللتزامات الموحدة
 ٢٫٥٥٠٫٣٢٢   األصول الموحدةصافي

          

 ٤٠٨٫٤٤٢ ١٠٫٠٣١ ٢١٨٫٠٣٨ ٢٤٫١٦٤٤٫٢٩١٢٧٫٨٥٠٤٥٫٣٨٠١٤٫٧٦٦ ٦٣٫٩٢٢تكاليف رأسمالية متكبدة خالل الفترة
 ٨١٠   بالصافي من اإلستبعادات)(غير موزعة

 ٤٠٩٫٢٥٢   إجمالي التكاليف الرأسمالية
                  

 ٣٩٢٫٤٧٩ ٣٫٧١٤ ١٥٥٫٢٠٨ ٥٣٫١٠٩٢٩٫٧٤١٩٫٣٢٤٥٢٫٥٠١١٠٫٤٢٦ ٧٨٫٤٥٦استهالك وإطفاء
  ٥٢٫٤٢٤  ١٥٩ ٢٧٫٥٩٢  ٣٫٢٣١ ٦٫١٣٣ ٢٨٧ ٣٫٣٤٥ ٥٫٣٢٨  ٦٫٣٤٩ إطفاء أصول حق االستخدام

 ٢٫٩٠٨   غير موزعة
 ٤٤٧٫٨١١   إجمالي االستهالك واإلطفاء

  



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
٢٣  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

 

 
  معامالت مع طرف ذو عالقة       .١٤

    

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

  

  المعامالت
  أشهر المنتهية في تسعة 
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠ 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  ١١٫٧٥٤  ٨٫٨٢٧ إيرادات
  ٨٫١٢٣  ٦٫٣١١  مصاريف التشغيل والصيانة

  ١٫٤٠٩  ٩٤ شراء ممتلكات ومعدات 
         

  مكافأة اإلدارة العليا
  أشهر المنتهية في تسعة 
  (غير مدققة) سبتمبر ٣٠ 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  ٢٫٢٥٣  ١٫٢٧١ رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
  ٩٤  ٩٢ الخدمة للموظفينمكافأة نهاية 

  

  األرصدة
  مدققة  غير مدققة 

سبتمبر  ٣٠
٢٠٢١ 

ديسمبر  ٣١
٢٠٢٠ 

  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

  ٢٫٠٨٢  ٣٫٤٠٥ ذمم تجارية مدينة
  ٨٨  ٦٫٥٩٢ ذمم تجارية دائنة

الشركة اإلعفاءات الواردة في ٪) من أسهم الشركة. طبقت ٥١: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١٪ (٥١تمتلك حكومة سلطنة عمان (الحكومة) 
المتعلقة بالمعامالت مع الحكومة والكيانات األخرى التي تسيطر عليها  -: األطراف ذات الصلة ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 

عض الحكومة أو تسيطر عليها بشكل مشترك أو تمارس عليه الحكومة نفوذاً مؤثراً. في هذا الصدد ، قامت الشركة باإلفصاح عن ب
  .، في هذا اإليضاح ٢٤المعلومات ، للوفاء بمتطلبات اإلفصاح الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  التزامات ومطلوبات محتملة    .١٥

  مدققة  غير مدققة 
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

 ١٦٢٫٧٣٥ ١٩٦٫٠٤٧ تكاليف رأسمالية

 ٣٫٨٢٦ ٢٫٧٤٩ غير مستدعى في شركات مستثمر فيها مالرأس

 ٩٤٫٦١٦  ١٠٦٫٠٦١  وإئتمان خطابات ضمان

) لایر عمانيمليون  ٩ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر عماني ال شىءبمنح ضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية بمبلغ  مجموعة زينقامت 
الضمانات المقدمة من المساهم المؤسس لصالح البنك ألحد مؤسسي زين السعودية. وترى الشركة أن ممنوحة من أحد البنوك 

  تغطي قيمة التسهيالت االئتمانية.

   



  الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
٢٤  

  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

 

  

  (تابع) التزامات ومطلوبات محتملة    .١٥
      

  األتاوة في سلطنة عمان

ً  ٢٠٢٠ السنة الماليةتلقت الشركة خالل  من هيئة تنظيم االتصاالت يوضح إمكانية تطبيق حقوق الملكية على فئات معينة  خطابا
، طالبت الهيئة بدفع إتاوة على  ٢٠٢٠من عام  إعتباراً من إيرادات البيع بالجملة. مع توضيح أن هذه البنود معفاة من حق اإلتاوة 

وتفسير األحكام ذات الصلة لشروط ترخيص الشركة األم،  . بناًء على الرأي القانوني٢٠١٩إلى  ٢٠١٣هذه اإليرادات للفترات من 
  تعتقد اإلدارة أن مبلغ اإلتاوة اإلضافي غير مستحق الدفع.

  ضرائب الدخل في العراق

، ٢٠١٦. في نوفمبر الهيئة العامة للضرائب العراقيةمن  ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٤تلقت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية عن السنوات 
ية مع وزارة المالية العراقية  حصلت بموجبها على الحق في تقديم طعن على ضرائب الدخل اإلضافية التي تطالب أبرمت أثير إتفاق

مليون لایر عماني) وقدمت طعناً عن كامل مبلغ  ٧٣٫٣مليون دوالر أمريكي ( ١٩٦بمبلغ   الهيئة العامة للضرائب العراقيةبها 
أصدرت لجنة الطعون بالهيئة العامة للضرائب العراقية قرارها بتخفيض مبلغ ،  ٢٠١٩أكتوبر  ١٥الضريبة المطالب بها. في 

مليون لایر عماني). يمكن للهيئة العامة للضرائب العراقية األعتراض على هذه  ٣٣٫٢مليون دوالر أمريكي ( ٨٨٫٨المطالبة إلى 
أثير أي إخطار من محكمة النقض  تتلقىانقضت فترة الطعن ولم  يوماً من قرار لجنة الطعون. ١٥القرار لدى محكمة التمييز خالل 

الهيئة العامة للضرائب بشأن الطعن في القرار. قدمت أثير التماساً إلى محكمة النقض لتوجيه  الهيئة العامة للضرائب العراقيةأو من 
حلها  تمجميع الطعون التي  إحتماالتأثير أن  ، تعتقد محاميهاعلى تقرير  بناءاً نتظار الرد. إإلرسال ملف القضية وهي ب العراقية

  جيدة.تبدو لصالح أثير 
  

            مليون لایر عماني)  ٧٫٢مليون دوالر أمريكي ( ١٩٫٣، تلقت أثير مطالبات ضريبة دخل إضافية بقيمة  ٢٠٢٠مارس  ٩في 
عتراضاتها على مطالبات ضريبة الدخل إ، قدمت أثير  ٢٠٢٠مارس  ١٢. في ٢٠١١عن عام  الهيئة العامة للضرائب العراقيةمن 

هذه المطالبة الضريبية اإلضافية هي أمام لجنة . ٢٠٢٠مارس  ١٥في  الهيئة العامة للضرائب العراقية ، والتي رفضتها اإلضافية
   .نشأ، إذا  بهذا اإللتزاموفاء . تعتقد أثير أن لديها مخصصات كافية للبالهيئة العامة للضرائب العراقيةالطعون 

  

 تجديد الترخيص في العراق  

قضت محكمة التمييز بتأييد قرار محكمة االستئناف وهو ما يعد تأكيدًا على اإلجراء الذي اتخذته الهيئة بمنح  ٢٠٢١أبريل  ٢٤ في
  .سنوات إضافية وعليه، فقد أُغلقت القضية واُعتبرت منتهية ٨ترخيص لمدة 

  

  األردن –شركة بيال 
 لایرمليون  ٥٣٫٧٦ – ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ٢٧٫٧إن شركة بيال هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 

، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. وقامت محاموها على تقرير  وبناءاً . عماني)
 ١١٫٧٧: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر عمانيمليون  ١١٫٧٧شركة بيال برفع دعاوى قضائية ضد مطالبة السلطات الرقابية بمبلغ 

امت فعلياً وفي وقت سابق بدفع المبالغ المترتبة على أساس أن شركة بيال ق ٢٠٠٥إلى  ٢٠٠٢عن السنوات من  لایر عماني)مليون 
، قررت محكمة اإلستئناف شطب الدعوى وإلزام شركة بيال بسداد المبلغ ، وقررت  ٢٠٢١يونيو  ٩في عليها عن تلك السنوات. 

، تتوقع محاموها ير بناًء على تقرالمجموعة الطعن على قرار المحكمة لدى محكمة التمييز والدعوى حالياً هي لدى محكمة التمييز. 
   المجموعة أن تصب نتيجة هذه اإلجراءات القانونية في مصلحة شركة بيال. 

  

المعلومات باإلضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات القضائية. وبناًء على 
، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه األمور أثر سلبي هام  ستشارة الخبراء القانونيينإالمتوفرة حالياً وبعد 

  للمجموعة. الموحدعلى المركز أو األداء المالي 
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  الموحدة المرحلية المختصرة  المالية المعلوماتحول  إيضاحات
 (غير مدققة) (تابع) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

 

 

 األدوات المالية  .١٦

 المالية واإللتزامات األصولفئات   ١٦.١.١

 الموحد المختصرالمالية للمجموعة كما هي مفصح عنها في بيان المركز المالي  لألصول واإللتزاماتيمكن تصنيف القيم الدفترية 
  على النحو التالي:

  مدققة  غير مدققة 
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف لایر عماني ألف لایر عماني 

     أصول مالية بالتكلفة المطفأة:

  ٥٨٣٫٠١٢  ٥١٤٫١٩٧  نقد وأرصدة بنكية

  ٧٣١٫١٨٩  ٧١٠٫٨٠١ وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة 

  ٤٧٫١٩٠  ٤٥٫٣٢٢ األرباح أو الخسائراستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٦٫٥٦١  ٢٢٫٢٢٨ خالل اإليرادات الشاملة األخرىاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 
 ٢٫٠٠٠ ١٫٠٠٠  بالتكلفة المطفأةاستثمار في أوراق مالية 

 

  ".الخسائرأو  األرباح"غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  بأنهاالمالية  اإللتزاماتيتم تصنيف كافة 
  

  تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  ١٦.١.٢

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

المالية إلى ثالث مستويات استنادًا إلى أهمية المدخالت المستخدمة في قياس القيمة  لتزاماتواإل األصوليصنف هذا التسلسل 
 يتضمن تسلسل القيمة العادلة المستويات التالية:  المالية. لتزاماتواإل صولالعادلة لأل

 المتطابقة؛ لألصول واإللتزامات: األسعار المعلنة (غير المعدلة) في سوق نشط ١المستوى 

والملحوظة لألصل أو االلتزام سواء بشكل مباشر (مثل  ١: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى ٢المستوى 
 مباشر (مثل المشتقة من األسعار)؛ و األسعار) أو غير

  ال تستند إلى معلومات سوق ملحوظة (المدخالت غير الملحوظة). واإللتزامات لألصول: مدخالت ٣المستوى 

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

  

 (غير مدققة) ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
 المجموع  ٣ المستوى ٢المستوى   ١المستوى   

ألف لایر 
 عماني

ألف لایر  
  عماني

ألف لایر  
  عماني

ألف لایر  
  عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول
أو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

٤٥٫٣٢٢  ٦٫١٩٩  ٢٩٫٧٦٨  ٩٫٣٥٥ الخسائر
اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

٢٢٫٢٢٨  ١٦٫٤٣٦  ٣٫٢٨٤  ٢٫٥٠٨ األخرى
٦٧٫٥٥٠  ٢٢٫٦٣٥  ٣٣٫٠٥٢  ١١٫٨٦٣ األصولمجموع 
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  (تابع) األدوات المالية  .١٦

  (تابع) المالية المقاسة بالقيمة العادلةتسلسل القيمة العادلة لألدوات   ٢.١.١٦
  

  (مدققة) ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
 

 المجموع  ٣ المستوى  ٢المستوى   ١المستوى  

  
ألف لایر

 عماني
 

ألف لایر 
 عماني

 
ألف لایر 

 عماني
 

ألف لایر 
 عماني

        مالية بالقيمة العادلة:  أصول
أو  األرباحاستثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ٤٧٫١٩٠  ٦٫١٣٧  ٣٢٫٧٥٢  ٨٫٣٠١ الخسائر
اإليرادات الشاملة استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ٦٫٥٦١  ٢٫١٥٩  ٢٫٣٣٧  ٢٫٠٦٥ األخرى
 ٥٣٫٧٥١  ٨٫٢٩٦  ٣٥٫٠٨٩  ١٠٫٣٦٦  األصولمجموع 

  

  

 القياس بالقيمة العادلة

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

  زين جنوب السودان -ارتفاع معدل التضخم   .١٧

 صافي الربح النقدي 

. ونتيجة لذلك، فقد تم اإلفصاح عن النتائج ٢٠١٦ سنة بات اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم في
ً والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان من حيث وحدة القياس الجارية بتاريخ التقرير   وفقا

الموحد  الخسائرأو  األرباحان التقرير المالي. إن األثر في صافي المركز النقدي متضمن في بي ٢٩رقم  للمعيار المحاسبي الدولي
  كـ "صافي ربح نقدي".  المختصر

تستند مؤشرات األسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة زين جنوب السودان والمبينة 
 أدناه إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي نشره مكتب جنوب السودان لإلحصاءات:

 عامل التغير المؤشر 
      

  ١  ١٦٫٦٢٢  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
 ٠٫٩٨ ١٦٫٨٤١ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ١٫٥٦ ١٠٫٦٥٧ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ٢٫٦٣ ٦٫٣٠٦ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 ٣٫٦٩ ٤٫٥٠٢ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  

  األدوات المالية المشتقة  .١٨

المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية وقد تم تحليلها حسب فترة يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية   
االستحقاق. إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر 

   مشتقات المالية التي تم قياسها.وتمثل األساس لقياس التغيرات في قيمة ال

وال تعطي مؤشًرا لمخاطر السوق أو مخاطر  الفترةقيم االسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية إن ال
  االئتمان. يتم تقييم كافة عقود المشتقات على أساس البيانات الملحوظة في السوق.
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  (تابع) األدوات المالية المشتقة  .١٨
  

  

  المبالغ اإلسمية وفقاً لفترة اإلستحقاق (غير مدققة) ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في 

 
القيمة العادلة 

  الموجبة
العادلة  القيمة

  السالبة
القيمة 

  االسمية
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  

        مشتقات محتفظ بها للتحوط:
 ٦٩٧٫٠٩٦ ٢١٫٤٠٢ -  تحوطات التدفق النقدي 
        مبادالت معدالت الربح 

        
  المبالغ اإلسمية وفقاً لفترة اإلستحقاق (مدققة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 
القيمة العادلة 

  الموجبة
العادلة  القيمة

  السالبة
القيمة 

  االسمية
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  

        مشتقات محتفظ بها للتحوط:
 ٥٠٦٫٦٢٩ ٢١٫٩٠٦ -  تحوطات التدفق النقدي 
        مبادالت معدالت الربح 

        

  

  ١٩ -تأثير فيروس كوفيد    .١٩

حدوث اضطرابات واسعة النطاق في معظم الدول إلى  ٢٠٢٠) في بداية عام ١٩ –لقد تسبب تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد 
تأثير  هذا ستمرار إقتصادية. تراقب المجموعة بإلذلك من أثر سلبي على األنشطة ا في األعمال التجارية ، مع ما يترتب على

اإلرباك المحتمل في األعمال التجارية نتيجة لتفشي ، بينما تعمل عن كثب مع السلطات التنظيمية المحلية ، إلدارة  اإلضطراب
  .١٩ –فيروس كوفيد 

  

 اإلجتهاداتأي تعديالت وتغييرات في  إجراء، نظرت المجموعة فيما إذا كان من الضروري ١٩ -تفشي فيروس كوفيد في ضوء 
. فيما يلي االفتراضات الموحدة المرحلية المختصرةعنها في المعلومات المالية  واإلفصاحإدارة المخاطر والمحاسبية والتقديرات 

التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة إلحداث تعديالت جوهرية األخرى للتقديرات ، ومصادر الرئيسية الالرئيسية حول المستقبل و
  الموحدة المرحلية المختصرة.على المعلومات المالية 

  

  التأثير على األصول غير المالية

ً أجرت المجموعة  ً  تقييما على  ١٩ –فيروس كوفيد عتبار التأثير األقل لـ إلات توليد النقد ، مع األخذ في استثمارها في وحدإل نوعيا
نخفاض إ تقييم إلى أن وتوصلتومعايير الصناعة  الموازنةلفترة مع لتصاالت ، وقارنت النتائج الفعلية إلالكيانات العاملة في قطاع ا

  ال يزال إلى حد كبير دون تغيير. ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠القيمة كما في 
 

األصول حول الممتلكات والمعدات وجوهرية نخفاض في القيمة تنشأ وأي شكوك إأي مؤشرات أخذت المجموعة في اإلعتبار كما 
ال يوجد تأثير  إلى أنه ، وتوصلتالناشئة بشكل خاص عن أي تغيير في شروط اإليجار الحق في إستخدام األصول غير الملموسة و

  .١٩ –فيروس كوفيد بسبب  جوهري
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  (تابع) ١٩ –تأثير فيروس كوفيد    .١٩
  

 نخفاض قيمة األصول الماليةإالمتوقعة و اإلئتمانيةالخسائر 

اإلحتماالت  الحالية من خالل تطبيق سيناريوهات اإلئتمانية المتوقعةالخسائر على نماذج  إعتماد اإلدارةقامت المجموعة بتطبيق 
ً تعمل فيه. قامت المجموعة  الذيقتصادي للسوق المعني إلقتصاد الكلي ذات الصلة بالمناخ اإلعلى عوامل ا المرجحة بتقييم  أيضا

   .نخفاض القيمةإأي مؤشرات على بالتعرضات في القطاعات التي يحتمل تأثرها 
  

 المحتملة والمطلوباتزامات لتإلا

ضطرابات تشغيلية ، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في العالقات التجارية بين إأي  تأثيرقامت المجموعة بتقييم 
  ولم يتم تسجيل أي مشاكل. والمطلوباتلتزامات إلمحتملة في االزيادة الالمجموعة والعمالء والموردين ، بهدف 

  

  مبدأ اإلستمرارية

قتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر إلمستمرة في ضوء الظروف ا منشأةقامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت 
فيروس والشكوك المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير 

ستمرار في التشغيل وأن إلفي التطور ، ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية ل ١٩ -كوفيد 
تم إعداد  فقدونتيجة لذلك ، . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ولم يتغير منذ إلى حد كبير  غير متأثر ال يزال  مركزها وفقاُ لمبدأ اإلستمرارية

ً بشكل مناسب  المختصرة المرحليةالموحدة المعلومات المالية    ستمرارية.إلمبدأ ال وفقا

  

  

  


