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  المرحلي الموحد الدخل بيان

                          
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر تسعة لفترة

   
  
  

 إيضاح

 ٩ مدققةال غير
 أشهر المنتهية في 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٦  

  

 ٣ مدققةال غير
أشهر المنتهيه 

 ٣٠فى  
  ٢٠١٦ سبتمبر

 

 ٩ مدققةال غير
أشهر المنتهية 

  في 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  


 ٣ المدققة غير
 المنتهيه أشهر
 ٣٠  فى
  ٢٠١٥ سبتمبر

 

 .عر ألف .عر ألف .عر ألف .عر ألف  
        إيرادات
 ١٠٦٫٧١٧ ٣١٦٫٤٨١ ١٠٥٫٢٠٦ ٣١٨٫٠٦٧   الخدمات  إيرادات
 ٢٠٫٠٠٤ ٦٦٫٧٩٨ ٢٢٫٩٥٥ ٨١٫٧١٩ ٢٧ بالجملة البيع إيرادات

  ١٢٦٫٧٢١ ٣٨٣٫٢٧٩ ١٢٨٫١٦١ ٣٩٩٫٧٨٦ 
           مصروفات
 )١٫٢٨٩( )٤٫٦٩٣( (١٫٦٦٨) (٣٫٩٦٩)  خدمات مشغل التجوال  مصروفات
 )٤٫٠٨٨( )١٢٫٢٨١( (٣٫٣٢١) (١١٫١٦٦) ٢٨ البيني الربط مصروفات

 )١٫٠٧١( )٢٫٦٤١( (١٫١٩٤) (٣٫٧٢٨) ٢٩ المحتوى خدمات تكاليف
 )٧٫١٧٠( )٢٢٫٣٠٣( (١٠٫٦١٤) (٢٦٫٢٤٥) ٣٠ خارجية إدارة مصروفات
 )١٫٦٠٨( )٥٫٢٠٩( (١٫٩٥٨) (٥٫٥٥١)  وإعالن تسويق مصروفات

 )١٨٫٣٧٦( )٥٦٫٠٠٢( (١٧٫٥٦٧) (٥٢٫٨٦٩) ٣١ الموظفين تكاليف
 )١٧٫٩٢٣( )٥٩٫١١٤( (١٦٫٣٥٧) (٦١٫٥٩٩) ٣٢ وصيانة تشغيل مصروفات
 )٢٫٣٠٣( )٨٫٥٧٦( (١٫٧٩٠) (٧٫٧٠١) ٣٣ إدارية مصروفات

 )٢١٫٨٠٧( )٦١٫٩٢٢( (٢٣٫٤٢٣) (٦٨٫٦٤٩) ٦ ومعدات وآالت ممتلكات استهالك
 )٦٫٢٩٦( )١٦٫٧٨١( (٥٫٩٧٣) (١٧٫٦٦٧) ٣٤ التجارية الديون وخصم والتوزيع التحصيل رسوم
 ١٧٦ )٩٣٣( (٥٩٩) (١٫٣٦٥))٢ب ( ٤١ مدينة ذمم قيمة انخفاض مخصص )المحمل(/ صافي
 )١٫٨١٤( )٥٫٠٥٢( (٢٫٠٧٧) (٦٫١٣٢) ٩ ملموسة غير أصول إطفاء
 )١٫١٣٤( )٣٫٣٩٧( (١٫٠٩٤) (٣٫٣٠٢)  السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيص رسوم
 )٨٫٣٠١( )٢٤٫٧٣٥( (٨٫٤٩٤) (٢٥٫٤٤٧) ٢٥ أتاوة

   

  )٩٣٫٠٠٤( )٢٨٣٫٦٣٩( (٩٦٫١٢٩) )٢٩٥٫٣٩٠( 
 ٣٣٫٧١٧ ٩٩٫٦٤٠ ٣٢٫٠٣٢ ١٠٤٫٣٩٦  التشغيل أرباح

 ٨٥٩ ٢٫١٧٩ ٦٨٧ ٢٫١٢٥ ٣٥ التمويل ايرادات
  )١٫٦٦١(  ١٫٠٣٠ (٢٩٤) ٥١٨  ٣٥  اإلستثمار/ (خسائر)  إيرادات
  )٢٫٠٦٣(  )٤٫٢٢٤( (٦١٤) (١٫٤٨٥)  ٣٥  التمويل تكاليف
 ٩٦ ٣٤٨ ٢٢٣ ٩٢٤ ١٠ الشركة من نتائج شركات شقيقة  حصة

 ٩٩٩ ١٫٩٨٢ ٢٩٥ ٨٣٣ ٣٦ أخرى إيراداتصافي 
    

 ٣١٫٩٤٧ ١٠٠٫٩٥٥ ٣٢٫٣٢٩ ١٠٧٫٣١١  الضرائب قبل الربح
 ) ٣٫٨٩٤( )١٦٫٠٦٤( (٤٫٠٣٢) (١٣٫٣٢٥) ٣٧ ضرائب

 ٢٨٫٠٥٣ ٨٤٫٨٩١ ٢٨٫٢٩٧ ٩٣٫٩٨٦  الفترة ربح
   

      :إلى المنسوب
 ٢٩٫٤١٦ ٩٠٫٦٧٨ ٢٨٫٣١١ ٩٥٫٠٦٥  األم الشركة مالكي

 )١٫٣٦٣( )٥٫٧٨٧( (١٤) (١٫٠٧٩)  ُمسيطرة غير حصص
      

 ٢٨٫٠٥٣ ٨٤٫٨٩١ ٢٨٫٢٩٧ ٩٣٫٩٨٦  الفترة ربح
   

 ٠٫٠٣٩ ٠٫١٢١ ٠٫٠٣٨ ٠٫١٢٧ ٣٨ (ر.ع ) الواحد للسهم والمخفف األساسي العائد

  
  المالية الموحدة المرحلية. البياناتمن هذه  جزءاً  ٤٧إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

  
  

  
  
 
  
  
 
  
  



  ع.ع.م.الشركة العُمانية لالتصاالت ش
  

 ٤      المرحلي  الموحد اآلخر الشاملالدخل  بيان
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر تسعة لفترة 

 
مدققةالغير  

أشهر  ٩
  المنتهية في 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٦  

 

 مدققةال غير
أشهر  ٣

المنتهيه فى  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
 

 ٩ مدققةال غير
أشهر المنتهية 

  في 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  


 المدققة غير
 أشهر ٣

  فى المنتهيه
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
 

 .عر ألف .عر ألف .عر ألف.عرألف إيضاح 
  

 ٢٨٫٠٥٣ ٨٤٫٨٩١ ٩٣٫٩٨٦٢٨٫٢٩٧ الفترةربح
  

      :أخرى شاملة إيرادات(مصروفات) 
 سيتم (مصروفات) إيرادات شاملة أخرى

 تراتف في الخسارة أو الربح إلى تصنيفه
    :الحقة

        

 )٣٠٨( )٥٤١(-١ ١٨ فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات خارجية
    

 )١٩( ١٧٩ )٣( )١٠( ١٩ لبيعل المتاحة لالستثمارات العادلة تغيرالقيمة
  
  

 )٣٢٧( )٣٦٢( )٣( )٩(  للفترة أخرىشاملة  مصروفات
  

 ٢٧٫٧٢٦ ٨٤٫٥٢٩ ٢٨٫٢٩٤ ٩٣٫٩٧٧  للفترة الشاملة اإليرادات مجموع
  

 للفترة الشاملة اإليرادات مجموع
 :إلى المنسوبة

     

 ٢٩٫٠٦٠ ٩٠٫٣٤٤ ٩٥٫٠٥٦٢٨٫٣٠٨  األم الشركة مالكي

 )١٫٣٣٤( )٥٫٨١٥( )١٤( )١٫٠٧٩(  غير ُمسيطرة  حصص
  ٢٧٫٧٢٦ ٨٤٫٥٢٩ ٢٨٫٢٩٤ ٩٦٫٩٧٧ 

  

  
  المالية الموحدة المرحلية. البياناتمن هذه  جزءاً  ٤٧إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

  


