
 الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
 3  الدخل الموحدةقائمة 

   4132مارس  13 في  للفترة المنتهية
 غير المدققة   

الثالثةةةة أ ةةةهر 
 13المنتهيةةةةةةة 

 مارس

 غير المدققة 
الثالثةةةةة أشةةةةةهر 

 13المنتهيةةةةةةةةةة 
 مارس

 4131 4132 إيضاح 
 ألف ر.ع ر.عألف   

    : إيرادات
 42,312 11.131  الخدمات إيرادات 
 41,217 42.611 44 البيع بالجملةإيرادات 

  341.434 332,823 
    

    مصروفات
 (3,182) (31146)  مشغل التجوالخدمات مصروفات 
 (2,843) (1.161) 11 الربط البيني مصروفات

 (314) (121) 13 تكاليف خدمات المحتوى

 (4,223) (8.314) 14 مصروفات إدارة خارجية

 (3,174) (31261)  مصروفات تسويق وإعالن

 (33,744) (381412) 11 ينموظفتكاليف ال

 (32,414) (34.312) 12 مصروفات تشغيل وصيانة

 (3,887) (4.441) 18 مصروفات إدارية

 (38,141) (361361) 7 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك

 (8,248) (2.136) 13 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية

 238 (34) (4ب ) 21 بالصافي -قيمة ذمم مدينة انخفاض خصصم

 (3,378) (31844) 31 غير ملموسة أصولإطفاء 

 (3,123) (31141)  أخرى السنوية ورسوم تنظيمية التراخيصرسوم 

 (7,321) (41182) 47 أتاوة
    

  (611348) (81,872) 
    
    

 11,337 14.168  أرباح التشغيل
 773 2.183 17 التمويلصافي إيرادات 

 421 384 33 شركات شقيقة  نتائجحصة الشركة من 
 482 466 18 أخرىإيرادات 

    

 13,471 24.214  الربح قبل الضرائب
        (1,143)        (6.314) )أ( 14 ضرائب
 48,322 12.411  الفترةربح 
    

    إلى: المنسوب
 44,148 12.113  الشركة األم أسهم مالكي

 (283) (18)  حصص غير ُمسيِطرة
    

 48,322 12.411  الفترةربح 
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  الموحدة المرحلية. هذه القوائم المالية من جزءا   28إلى   3تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

 



 2      الشركة الُعمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع
 اآلخر الموحدة قائمة الدخل الشامل

 4132مارس  13 في  للفترة المنتهية

 غير المدققة   
الثالثةةةة أ ةةةهر 

 13المنتهيةةةةةةة 
 مارس

 غير المدققة 
لثالثةةةة أشةةةهر ا

 13المنتهيةةةةةةةة 
 مارس

  4132 4131 

 ألف ر.ع ر.عألف  إيضاح 
    

 48,322 12.411  ةفترربح ال
    

     املة أخرى: )مصروفات( إيرادات

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

 (782) 1.814 34 خارجية عمليات تحويل نتيجة عمالت فروق

 (3) 12 41 لإلستثمارات المتاحة للبيعتغيرالقيمة العادلة 

    

 (731) 1.413  للفترة أخرىشاملة  (خسارةدخل )

    
    

 47,882 14.118  ةفترالشاملة للاإليرادات مجموع 
    

    المنسوبة إلى: لفترةالشاملة ل (المصروفات/ )اإليراداتمجموع 

 48,828 14.316  الشركة األم أسهم مالكي

 (332) 616  حصص غير ُمسيِطرة

  14.118 47,882 
    

 

 
  الموحدة المرحلية. هذه القوائم المالية من جزءا   28إلى   3تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

    

  


