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 بنوك االكتتاب
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  .ع.ع.م.البنك الوطني العماني ش
  ع.ع.م.العماني شالبنك األهلي 

  .م. ع.م.بنك عمان العربي ش
 

األوراق المالية في السوق األولية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان،  تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات نشرة إصدار

ومن األمور الواجب التأكيد عليها  ٢٠١٠أغسطس  ٣١م  بتاريخ ٣٨/٢٠١٠/تم إعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار اإلداري رقم خ

مال ال تعتبر مسؤولة عن صحة و كفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ، و ال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة هنا أن الهيئة العامة لسوق ال

    .اإلعتماد على هذه البيانات و المعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص
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  بيان هام للمستثمرينبيان هام للمستثمرين

  
هو إطالع المستثمر على كافة المعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار  إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه

" قيد التحويل) "ع.ع.م.ش(المناسب حول االستثمار أو عدمه في اإلكتتاب في أسهم الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
  ") .نورسال"أو " الشركة("
  

، وال تحتوي على أي معلومات مضلله ولم تحذف منها أي  هذا ، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة
  معلومات أساسية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار المستثمر في اإلستثمار في األسهم 

  
يتحملون مجتمعين ومنفردين المسؤولية الكاملة عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في  النورسو أعضاء مجلس إدارة 

هذه النشرة ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة و يؤكدون عدم وجود 
  .النشرة مضللةمعلومات أخرى تم حذفها والتي من الممكن أن تجعل المعلومات المذكورة ب

  
هذا ويتعين على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من المناسب أن يستثمر في 
األسهم المطروحة ، آخذا بعين االعتبار كافة المعلومات المضمنة في هذه النشرة ، ويتعين على المستثمر أيضاً عدم اعتبار 

لنورس لشراء األسهم المطروحة بموجبها، حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية الحصول على اتوصية من  هذه النشرة بمثابة
ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب، وعن إجراء تقييمه المستقل 

ل والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام التحلي
  . بشأن االستثمار في األسهم لالكتتاب من عدمه

  
ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة عن الشركة وال عن األوراق 

بهذه النشرة، وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأية المالية المطروحة لالكتتاب من غير األشخاص المذكورين 
أو من قبل مدير اإلصدار  النورسمعلومات أو تقديم تلك اإلفادات فإنه يجب عدم االستناد إليها على إنها مفوضة من قبل 

 .الحصري 

 
صحة و كفاية المعلومات الواردة ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق المال ال تعتبر مسؤولة عن 

في هذه النشرة ، و ال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة اإلعتماد على هذه البيانات و المعلومات 
  .أو استخدامها من قبل أي شخص

 
  
  
  

 نقاط إضافية يجب وضعها في االعتبار

 
عليها في هذه النشرة ال يمكن اعتبارها شاملة في ما يتعلق بهذه جميع ملخصات المستندات أو أحكام الوثائق المنصوص 

 .الوثائق أو المستندات
 

إذ يمكن أن تهبط قيمة أي ورقة مالية أو ترتفع وفق   .تنطوي جميع استثمارات األسهم على مخاطر سوقية بدرجات متفاوتة
بنشرة " عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف منها –عشر الفصل الثاني "يجب على المستثمرين المحتملين قراءة   .ظروف السوق
 .اإلصدار هذه
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 القيود على البيع

 مملكة البحرين

 
ال يجوز نشر هذا المستند داخل مملكة البحرين كما ال يجوز و  .صداراإللم يقم مصرف البحرين المركزي بمراجعة نشرة 
بيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تقديم أي دعوة أو عرض لالكتتاب اإلكتتاب في أي من األسهم المطروحة لالكتتاب أو 

مصرف البحرين المركزي غير مسؤول عن  ان .داخل مملكة البحرين ،بما في ذلك الكيانات القانونية في أي أسهم ألشخاص
 .أداء الشركة

  
 دولة الكويت

 
بشكل عام أو بيعها أو ترويجها أو اإلعالن عنها في الكويت بخالف  اإلكتتاب فيهااألسهم الموضحة في هذا المستند لم ولن يتم 

دعوة وعالوة على ذلك، ال يشكل هذا المستند   .ما يتفق مع قوانين الكويت الحاكمة لإلصدار واكتتاب األوراق المالية وبيعها
 ..في الكويت محل الطرح ألوراق الماليةللالكتتاب العام  في ا

 
  جمهورية مصر العربية

  
بخالف  مصربشكل عام أو بيعها أو ترويجها أو اإلعالن عنها في  اإلكتتاب فيهااألسهم الموضحة في هذا المستند لم ولن يتم 

دعوة وعالوة على ذلك، ال يشكل هذا المستند   .الحاكمة لإلصدار واكتتاب األوراق المالية وبيعها مصرما يتفق مع قوانين 
  . مصرفي محل الطرح ألوراق المالية اللالكتتاب العام  في 

 
 دولة قطر

 
لم و لن يتم اكتتاب األسهم أو بيعها أو تسليمها في أي وقت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دولة قطر بطريقة تشكل اكتتاباً 

لعام ( ٢٥ون رقم لم تتم مراجعة نشرة اإلصدار هذه أو تسجيلها لدى السلطات الحكومية القطرية، سواء بموجب القان  .عاماً
وبناء   .المعدل، أو أي نظم ذات صلة) ١٩٩٧لعام ( ١٥الخاص باألموال االستثمارية أو قرار المصرف المركزي رقم ) ٢٠٠٢

عليه، فإن نشرة اإلصدار هذه سرية وخاصة للغاية، ويجري إصدارها لعدد محدود من المستثمرين ذوي القدرات اإلستثمارية 
 .ادة إنتاجها أو استخدامها ألي غرض آخر، أو تقديمها ألي شخص بخالف المستلم المحددالمتطورة، وال يجوز إع

  
  المملكة العربية السعودية

  
استحوذ على األسهم عن طريق عملية اإلكتتاب يجب أن يأخذ في (أي مستثمر في المملكة العربية السعودية أو مواطن سعودي 

من لوائح إصدار األوراق المالية الصادرة من قبل مجلس  ١١بموجب المادة اإلعتبار أن عرض األسهم هو عرض محدود 
و المعدلة من قبل مجلس إدارة  ٢٠٠٤أكتوبر  ٤المؤرخة  ٢٠٠٤-١١-٢إدارة هيئة السوق المالية بالمملكة بقرار إداري رقم 

نظمة في المملكة العربية األ( ٢٠٠٨أغسطس  ١٨المؤرخة  ٢٠٠٨- ٢٨- ١هيئة السوق المالية بالمملكة بقرار إداري رقم 
باستثناء المستثمرين ( مستثمر سعودي  ٦٠و قد مثل كل مدير و اتفق على أن األسهم لن تكون موجهة ألكثر من ). السعودية

من األنظمة في المملكة العربية السعودية، كما أن المبلغ األدنى  ١٠بحسب المادة ) ذو الخبرة العالية في مجال اإلستثمار
ولهذا فإن اإلكتتاب هذا . من قبل كل مستثمر سعودي يجب أال يكون أقل من مليون ريال سعودي واحد أو ما يعادلهاالمستحق 

من ) ١٧(لن يكون اكتتابا عاما بحسب اللوائح و األنظمة في المملكة، ولكن خاضعة لقيود السوق الثانوية بموجب المادة 
ألي مستثمر سعودي الذي حصل على األسهم في هذا الطرح المحدود بيع تلك  ال يجوز. األنظمة في المملكة العربية السعودية

األسهم إلى أي شخص إال إذا تم العرض أو البيع عن طريق شخص مخول مناسب مرخص من قبل هيئة العامة لسوق المال 
المبلغ ) ب(مجال اإلستثمار ؛ تم اكتتاب أو بيع األسهم لمستثمر ذو الخبرة العالية في )  أ(في المملكة العربية السعودية و

تمت  عملية اإلكتتاب أو بيع )  ج(مليون ريال سعودي أو ما يعادلها ، أو  ١المستحق في هذه العملية أن يساوي أو يتجاوز 
 .من األنظمة السعودية ١٧األسهم وفقا للمادة 

 
رح األوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق ال يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إال على األشخاص المحددين في الئحة ط

  .المالية
وال تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله ، وتخلي نفسها صراحة من أي مسوؤلية أو أي  

ويجب على الراغبين في شراء األوراق المالية المطروحة . خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أي جزء منه
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وفي حال تعذر فهم محتويات هذا . المعلومات المتعلقة باألوراق المالية محل الطرحبموجب هذا المستند تحري مدى صحة 
 المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص 

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
نشرة اإلصدار هذه سرية وخاصة للغاية ويجري توزيعها لعدد محدود من المستثمرين ويجب عدم تقديمها ألي شخص بخالف 

 .تلم األصلي، وال يجوز إعادة إصدارها أو استخدامها ألي غرض آخرالمس
 

باستالمك نشرة اإلصدار هذه، فإن الشخص أو الكيان الذي صدرت له يتفهم ويقر ويوافق على أنه لم يتم اعتماد أي من األسهم 
التخطيط اإلماراتية أو أي سلطات أو نشرة اإلصدار بواسطة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو وزارة االقتصاد و

، لم يتلقوا تفويضاً أو ترخيصاً )إن وجدوا(أخرى داخل اإلمارات العربية المتحدة، كما أن المديرون المشتركون في اإلكتتاب، 
من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو وزارة االقتصاد والتخطيط أو أي سلطات أخرى في اإلمارات العربية 

لم ولن يتم القيام بأي تسويق لألسهم من داخل اإلمارات العربية   .حدة لتسويق أو بيع األسهم داخل اإلمارات العربية المتحدةالمت
ال يجب افتراض أن أياً من المديرين   .المتحدة وال يجوز إتمام أي اكتتاب على األسهم داخل اإلمارات العربية المتحدة

ب وسيط مالي أو موزع أو مستشار استثماري مرخص بموجب القوانين المعمول بها في المشاركون في اإلكتتاب لالكتتا
اإلمارات العربية المتحدة، أو أن أياً منهم يقدم مشورة لألفراد المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمالءمة 

ال يجوز عرض فوائد األسهم أو بيعها بشكل مباشر   .اليةاالستثمار أو شراء أو بيع األوراق المالية أو غيرها من المنتجات الم
وال يشكل هذا اكتتاباً عاماً لألوراق المالية في اإلمارات العربية   .أو غير مباشر إلى الجمهور في اإلمارات العربية المتحدة

  .خالفهأو ) المعدل( ١٩٨٤لعام  ٨المتحدة وفق قانون الشركات التجارية، القانون اإلتحادي رقم 
 

لم يرد في نشرة اإلصدار هذه ما هو مقصود منه أن يكون بمثابة استشارة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو 
نشرة اإلصدار هذه ألغراض اإلعالم فقط وال يوجد في نشرة اإلصدار ما هو مقصود منه تدعيم أو   .استشارة مهنية أخرى

 .استشارة مهني متخصص للحصول على استشارة محددة على أساس وضعكيجب عليك   .توصية إجراء بعينه
 

األسهم غير مخصصة أو مطروحة أو موزعة أو مباعة أو مروج لها أو معلن عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو 
ي شخص في مركز نشرة اإلصدار هذه غير مخصصة للتوزيع أل  .لحساب أو فائدة أي شخص في مركز دبي المالي العالمي

دبي المالي العالمي وأي شخص بهذه الصفة يستلم نسخة من نشرة  اإلصدار هذه يجب عليه عدم العمل بمقتضاها أو االعتماد 
لم تقم سلطة دبي للخدمات المالية بالموافقة على األسهم أو نشرة اإلصدار كما لم تتخذ خطوات   .عليها ويجب عليه تجاهلها

 .الموضحة فيها وال تتحمل أي مسؤولية بشأنها للتحقق من المعلومات
  

 الواليات المتحد األمريكية

  
وال ") قانون األوراق المالية األمريكي("، المعدل ١٩٣٣لم ولن يتم تسجيل األسهم بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام 

اص أمريكيين بإستثناء ما يتم في صفقات محددة يجوز اكتتابها أو بيعها داخل الواليات المتحدة أو لحساب أو لمصلحة أشخ
تحمل المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة ( .معفاة من متطلبات التسجيل التي نص عليها قانون األوراق المالية األمريكي

 ).من قانون األوراق المالية األمريكي Sالمعاني المحددة لها في الالئحة 
بخالف ) ٢(كجزء من توزيعهم في أي وقت أو ) ١(اب على عدم اكتتاب أو بيع األسهم وافق المديرون المشتركون في اإلكتت

، داخل الواليات المتحدة األمريكية، أو إلى أو لحساب )ًأيهما يأتي الحقا(يوماً بعد بدء االكتتاب وتاريخ اإلغالق  ٤٠ذلك حتى 
سهم أثناء فترة التوزيع تأكيداً أو إشعاراً آخر يوضح أو مصلحة أشخاص أمريكيين، وأنهم أرسلوا إلى كل موزع يبيعون له األ

تحمل  .(القيود على االكتتاب ومبيعات األسهم داخل الواليات المتحدة األمريكية أو لحساب أو لمصلحة أشخاص أمريكيين
 ).Sالمصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة المعاني المحددة لها في الالئحة 

 .Sرج الواليات المتحدة ألشخاص غير أمريكيين اعتماداً على الالئحة يتم اكتتاب األسهم وبيعها خا
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 المملكة المتحدة

قام المديرون المشتركون في اإلكتتاب بنقل أو تسببوا في نقل، وسوف يقومون فقط بنقل أو التسبب في نقل، أي دعوة أو ) أ(
 ٢٠٠٠قانون الخدمات واألسواق المالية لعام من  ٢١ضمن معنى القسم (تشجيع على االشتراك في نشاط استثماري 

")FSMA (" ٢١المستلم من قبلهم فيما يتعلق بإصدار أو بيع األسهم في ظروف ال ينطبق عليها القسم)من قانون الخدمات ) ١
 واألسواق المالية؛ و

  
خدمات واألسواق المالية فيما يخص يتقيد كل من المديرين المشتركين في اإلكتتاب بكافة األحكام المعمول بها في قانون ال) ب(

 .أي إجراء يقوم به بشأن األسهم داخل المملكة المتحدة أو على نحو يرتبط بها بشكل آخر

 تقييد البيع في االكتتاب العام بموجب توجيه نشرة اإلصدار

يشار إلى كل منها ("صدار فيما يتعلق بكل من الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية األوروبية التي طبقت توجيه نشرة اإل
، ال يجوز تقديم اكتتاب للجمهور ألي أسهم موضوع االكتتاب المبين في نشرة اإلصدار هذه في ")باسم الدولة العضو المعنية

تلك الدولة العضو المعنية باستثناء أنه يجوز تقديم اكتتاب للجمهور في تلك الدولة العضو ذات الصلة ألي أسهم في أي وقت 
 :ستثناءات التالية بموجب توجيه نشرة اإلصدار، إذا كان قد تم تطبيقها في تلك الدولة العضو المعنيةوفق اال

إلى الكيانات القانونية المرخصة أو المنظمة للعمل في األسواق المالية، أما إذا لم تكن مرخصة أو منظمة للعمل في ) أ( 
 ستثمار في األوراق المالية فقط ؛أسواق المال، فيجب أن يتمثل غرضها التجاري  في اال

موظفاً أثناء العام  ٢٥٠متوسط عدد الموظفين يبلغ على األقل ) ١(إلى أي كيان قانوني لديه اثنان أو أكثر من ) ب( 
صافي المبيعات السنوية تزيد عن ) ٣(يورو؛ و ٤٣,٠٠٠,٠٠٠إجمالي األصول يزيد عن ) ٢(المالي األخير؛ 
 ؛)هو موضح في حساباته السنوية أو الموحدة األخيرة حسبما(يورو،  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

بخالف المستثمرين (شخص طبيعي أو اعتباري  ١٠٠بواسطة المديرين المشتركين في اإلكتتاب إلى أقل من ) ج( 
 ؛ أو )المؤهلين حسبما هو محدد في توجيه نشرة اإلصدار

 دار،من توجيه نشرة اإلص) ٢(٣في أي ظروف أخرى تقع ضمن المادة ) د( 

بشرط أال يترتب على مثل ذلك االكتتاب لألسهم ما يستوجب من الشركة أو مدراء اإلصدار الرئيسيين نشر إحدى نشرات 
 .من توجيه نشرة اإلصدار ٣اإلصدار وفق المادة 

أي شكل وبأية فيما يتعلق بأي أسهم في أي دولة عضو معنية يقصد به النشر ب" اكتتاب للجمهور"ألغراض هذا البند، فإن تعبير 
وسيلة لمعلومات كافية حول شروط العرض وأي أسهم سيتم اكتتابها لتمكين المستثمر من اتخاذ قرار شراء أي أسهم، حيث قد 
يختلف ذلك في تلك الدولة العضو بموجب أي إجراء يعمل على تنفيذ توجيه نشرة اإلصدار في تلك الدولة العضو، كما أن 

ويشمل أي إجراءات تنفيذ ذات صلة في كل من الدول  EC/٢٠٠٣/٧١يقصد به التوجيه  "توجيه نشرة اإلصدار"تعبير 
 .األعضاء المعنية
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 البيانات المستقبلية

ويمكن تعريف هذه البيانات المستقبلية بشكل عام بكلمات أو عبارات   ".البيانات المستقبلية"تتضمن نشرة اإلصدار هذه بعض 
سوف "، "سوف يستمر"، "ينبغي"، "سوف"، "مشروع"، "خطة"، "ينوي"، "هدف"، "نقدر"، "نتطلع"، "نؤمن"، "نتوقع"، "نهدف"مثل 
 النورسوبالمثل، فإن البيانات التي تصف استراتيجيات أو أهداف أو خطط   .أو كلمات أخرى أو عبارات من هذا القبيل" نتابع

ي على مخاطر وتكهنات وافتراضات قد تؤدي إلى اختالف النتائج إن جميع البيانات المستقبلية تنطو  .هي بيانات مستقبلية أيضاً
  .الفعلية جوهرياً عما هو مقصود بالبيان المستقبلي المعني

 

، من بين عوامل أخرى، ما النورستشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية جوهرياً عن توقعات شركة 
 :يلي

 
 األداء المستقبليعدم القدرة على تقدير  •

 التغيرات التكنولوجية •

 التغيرات التنظيمية في قطاع االتصاالت •

 السياسات النقدية وسياسات الفائدة لسلطنة عمان والتضخم المحلي والدولي ومعدالت الفائدة المحلية والدولية •

 القدرة على الحصول على رأس مال كاف  •

 .النورسي تؤثر على أنشطة أعمال الظروف العامة والظروف االقتصادية في عمان الت •

 زيادة المنافسة •

 .تكون بعض البيانات المحددة لمخاطر السوق، بحكم طبيعتها، مجرد تقديرات وقد تختلف جوهرياً عما يحدث فعلياً في المستقبل
أو  النورسال يقع على   .ونتيجة لذلك، فإن األرباح والخسائر المستقبلية الفعلية قد تختلف جوهرياً عن تلك التي تم تقديرها 

مديري سجل الطلبات المشتركين أو أي من الشركات التابعة ألي منهم أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات في نشرة 
اإلصدار هذه بما يعكس الظروف التي تنشأ بعد التاريخ المحدد هنا أو بما يعكس وقوع أحداث أساسية، حتى إذا كانت 

  .تتحقق أو تختلف عن الواقعاالفتراضات األساسية ال 

 

عوامل المخاطرة ووسائل  – عشر الثاني الفصل"لمزيد من المناقشة للعوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية، انظر 
بقواعد  النورسبعد اإلدراج في سوق مسقط لألوراق المالية بسلطنة عمان، سوف تلتزم   .في نشرة اإلصدار هذه" التخفيف منها

  .النورسلوائح اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، والتي تشمل تقديم إفصاحات منتظمة بشأن نتائج عمليات و
تنصح الشركة المستثمرين والمساهمين المحتملين بتتبع أي معلومات أو بيانات تقدمها بعد اإلدراج من خالل الموقع اإللكتروني 

 .www.msm.gov.omلسوق مسقط لألوراق المالية على 
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 تقديم المعلومات المالية والمعلومات الخاصة بالقطاع والسوق

 
 المعلومات المالية

 
ما لم يرد خالفاً لذلك، فإن المعلومات المالية الواردة في نشرة اإلصدار هذه تم الحصول عليها من القوائم المالية المدققة لشركة 

م موضحة ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨نسخ من القوائم المالية للعامين  ") .  IFRS("الدولية المالية النورس، والمعدة وفق معايير التقارير 
يناير وينتهي  ١يبدأ العام المالي لشركة النورس في . من نشرة اإلصدار هذه " القوائم المالية المدققة –الفصل الثالث عشر "في 
بين اإلجمالي الكلي ومجموع المبالغ ذات الصلة  وأي اختالف وارد في أي جدول بنشرة اإلصدار هذه. ديسمبر ٣١في 

  .المدرجة يرجع إلى التقريب
 

 العملة المستخدمة في العرض

 
سعر الصرف المرتبط هو   .تعني الريال العماني، وهي العملة الرسمية لسلطنة عمان "ع.ر"أو " الرياالت"جميع اإلشارات إلى 

 .بيسة ١٠٠٠= ريال  ١  .ريال ٠.٣٨٥= دوالر أمريكي  ١

 
 معلومات القطاع ومعلومات السوق

 
أو /ما لم يرد خالفاً لذلك، فإن معلومات القطاع ومعلومات السوق المستخدمة في هذه النشرة تم الحصول عليها من إصدارات و

موثوقة، إال ورغم االعتقاد بأن معلومات القطاع المستخدمة في هذه النشرة   .مواقع إلكترونية متخصصة تابعة ألطراف ثالثة
  .أنه لم يتم التحقق منها بشكل مستقل ومن ثم ال يوجد ضمان بشأن دقتها واكتمالها كما ال يوجد ضمان بشأن مصداقيتها

  .وبالمثل، فإن التقارير الداخلية للشركة، وعلى الرغم من االعتقاد بمصداقيتها، لم يتم التحقق منها من قبل أي مصادر مستقلة

علومات القطاع والسوق المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه على دراية القارئ وفهمه للمنهجيات المستخدمة يتوقف مدى كفاية م
 .في جمع هذه البيانات

 

 

  



 التحويلقيد ( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 
 

 

 

 
٨ 
 

 

  المحتويات جدول

 ٩ ....................................................................................... التعريفات/ االختصارات   -الفصل األول 

 ١٢ ................................................................  معلومات عامة حول الشركة و اإلصدار   -اني الث الفصل

 ١٧ ....................................................................................... تجزئة األسهم وآثارها  - الفصل الثالث 

 ١٨ ................................................................................. ملخص مصاريف اإلصدار  -الفصل الرابع  

 ١٩ ........................................................ ية استخدام حصيلته الغرض من اإلصدار و كيف -الفصل الخامس 

 ٢٠ ...................................................................................... األهداف والتراخيص  -الفصل السادس 

 ٢٣ ........................................................................... تفاصيل المساهمين المؤسسين   -الفصل السابع 

 ٢٦ ............................................................................................. االقتصاد العماني  -الفصل الثامن 

 ٢٩ ............................................................... اإلطار التنظيمي ونظرة عامة عن القطاع  - التاسع   الفصل

 ٣٤ ............................................................... وصف الشركة ونظرة عامة على أعمالها  -الفصل العاشر 

 ٥١ .............................................................................. رأس المال والمديونية  -الفصل الحادي عشر 

 ٥٢ ............................................................... عوامل المخاطر ووسائل التخفيف منه -عشر  انيالث الفصل

 ٦٢ ................................................................................ القوائم المالية المدققة  - الفصل الثالث عشر 

 ١٣٦ ......................................... مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات -  الفصل الرابع عشر

 ١٥٨ ............................................................................ سياسة توزيع األرباح  -الفصل الخامس عشر 

 ٦٠١ .......................................................................... التقييم وتبريرات السعر  -الفصل السادس عشر 

 ١٦٦ ................................................. تعامالت األطراف ذات العالقة والعقود الكبيرة  -الفصل السابع عشر 

 ١٦٩ ....................................................................... ميثاق تنظيم وإدارة الشركة  -الفصل الثامن عشر 

 ١٨٠ ..................................................................... حقوق والتزامات المساهمين  -الفصل التاسع عشر 

 ١٨٤ .......................................................................... شروط و إجراءات االكتتاب  -الفصل  العشرون 
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 الفصل األول

 التعريفات/ االختصارات 

 
الجمعية العامة العادية 

 السنوية
 اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين

 .الشخص أو الكيان الذي يتقدم لإلكتتاب في األسهم وفق شروط نشرة اإلصدار هذه المكتتب
 اإلصدار هذهنموذج الطلب المستخدم للتقدم لالكتتاب وفق شروط نشرة  طلب اإلكتتاب

الفصل "المبلغ الذي يدفعه المكتتبون وقت تقديم طلب اإلكتتاب حسبما هو محدد في  مبلغ الطلب
 .من نشرة اإلصدار هذه" شروط وإجراءات االكتتاب –العشرون 

متوسط العائد لكل مستخدم لكل شهر، و هو بالنسبة لمنتجات و خدمات الهاتف النقال  متوسط العائد لكل مستخدم
يساوي إجمالي اإليرادات المحققة من المكالمات الصادرة والواردة  النورسلدى 

والرسوم الشهرية وخدمات القيمة المضافة والرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات 
ومة على إجمالي  أشهر العمالء في نفس الفترة على مدار فترة زمنية محددة، مقس

يستبعد من متوسط العائد لكل مستخدم العائد المحقق من اكتساب العمالء   .الزمنية
  .)SIM(واستبدال بطاقات تعريفية

النظام األساسي للشركة حسبما هو مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة في سلطنة  النظام األساسي
 .عمان

 )ريال عماني واحد= بيسة  ١٠٠٠(العمانية  البيسة بيسة
األساس الذي يتم بناءا عليه تخصيص األسهم للمكتتبين بموجب االكتتاب والموضح في  أساس التخصيص

 من نشرة اإلصدار هذه" شروط وإجراءات االكتتاب –الفصل العشرون "
المنتخب والمتولي السلطة وفقا للنظام األساسي للشركة وقانون  النورسمجلس إدارة  مجلس اإلدارة/المجلس

 الشركات التجارية
 )بيسة ٩٠٢أي (أقصى نطاق للسعر  السعر األقصى

و  ١٩٩٨لعام  ٨٠قانون سوق المال العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  قانون سوق رأس المال
 تعديالته

سهم  ٥٠٠المستثمرون من األفراد أو الجهات االعتبارية الذين يتقدمون للحصول على  المستثمرون في الفئة األولى
 سهم ٥٠٠,٠٠٠سهم بعد هذا العدد إلى حد أقصى يبلغ  ١٠٠بحد أدنى وبمضاعفات 

 ٥٠٠,١٠٠المستثمرون من األفراد أو الجهات االعتبارية الذين يتقدمون للحصول على  الفئة الثانيةالمستثمرون في 
سهم بعد هذا العدد حتى حد أقصى يبلغ  ١٠٠حد أدنى وبمضاعفات سهم ب

 من حجم اإلصدار % ١٠سهم أو  ٢٦,٠٣٧,٧٦٩
 الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الهيئة العامة لسوق المال

قانون الهيئة العامة لسوق المال الخاصة بحوكمة الشركات للشركات المساهمة العامة  قانون حوكمة الشركات
 .و تعديالته ٢٠٠٢لعام  ١١الصادر بموجب النشرة الدورية 

  )قيد التحويل(الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش م ع ع  الشركة
 "نورسال"االسم التجاري 

معدل البيانات المحسن لتطوير 
تكنولوجيا الهواتف النقالة 

)EDGE( 

 .لنقالةمعدالت نقل البيانات المحسنة لتطوير تكنولوجيا الهواتف ا

اجتماع الجمعية العامة غير 
 العادية

 اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

 .ديسمبر من ذلك العام ٣١يناير وتنتهي في  ١فترة االثني عشر شهراً التي تبدأ من  العام المالي
اتصاالت عام ثابت رخصة من الفئة األولى لتركيب وتشغيل وصيانة واستغالل نظام  الثابت الهاتف رخصة

وفقا لشروط   ٢٠٠٩/  ٣٤في عمان صادرة لنورس بموجب المرسوم السلطاني رقم 
  .وأحكام قانون تنظيم االتصاالت

 )بيسة ٧٠٢أي (الحد األدنى لنطاق السعر  السعر األدنى
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والمملكة  يتألف مجلس التعاون الخليجي من سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة مجلس التعاون الخليجي
 العربية السعودية و دولة قطر و مملكة البحرين و دولة الكويت

GDP الناتج المحلي اإلجمالي 
 حكومة سلطنة عمان الحكومة
GPRS خدمة الحزم الراديوية العامة 
GSM النظام العالمي لالتصاالت النقالة 
IFRS معايير التقارير الدولية المالية 

أو أي (حسب التعريف الوارد في قانون حوكمة الشركات، عضو مجلس إدارة لم يشغل  المستقلعضو مجلس اإلدارة 
مثل الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو (أي منصب رفيع ) من أقاربه من الدرجة األولى

كما يجب أال يكون لعضو مجلس   .في الشركة خالل العامين الماضيين) مناصب مماثلة
لشركة أو الشركة األم أو شركاتها التابعة أو الشقيقة يمكن أن يترتب اإلدارة أي عالقة با
 عليها معاملة مالية

 االكتتاب العام األولي االكتتاب
IP  ستخدم لنقل البيانات عبر شبكة إنترنت تعملبروتوكول اإلنترنت، وهو بروتوكول ي

 .بنظام الحزم
LTE  جديد عالي األداء لنظم االتصاالت التطور طويل المدى، وهو اسم مشروع وسيط جوي

 النقالة
 لمتنقلالثابت ورخصة الهاتف ا الهاتف تشمل رخصة تراخيص

شركة مسقط للمقاصة و 
 اإليداع

 م.ع.م.شركة مسقط للمقاصة و اإليداع ش

MNP  إمكانية نقل أرقام النقال، وتتمثل في قدرة العمالء على االنتقال بين المشغلين مع
 الهاتفي االحتفاظ برقمهم

 .سلطنة عمانوزارة النقل و اإلتصاالت في  وزارة النقل و اإلتصاالت
MPLS  التبديل متعدد البروتوكوالت باستخدام البطاقات التعريفية، وهي آلية في شبكات

 .االتصاالت عالية األداء تقوم بتوجيه وحمل البيانات من عقدة شبكة إلى أخرى
فئة األولى لتركيب وتشغيل وصيانة واستغالل نظام اتصاالت عام متنقل من ال رخصة الهاتف المتنقل رخصة

وفقا لشروط  ٢٠٠٥/ ١٧لنورس بموجب المرسوم السلطاني رقم لصادرة , في السلطنة
 .وأحكام قانون تنظيم االتصاالت

 .وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان  وزارة التجارة والصناعة 
 .سوق مسقط لألوراق المالية في سلطنة عمان  سوق مسقط لألوراق المالية 

بيسة مقابل مبلغ مالي  ١٠٠سهم بقيمة اسمية  ٢٦٠,٣٧٧,٦٩٠االكتتاب العام لعدد  االكتتاب
 .الواحد بيسة للسهم ٩٠٢بيسة إلى  ٧٠٢بسعر يتراوح من 

 اإلصدارتاريخ إغالق اإلكتتاب المشار اليه في الفصل العشرون من هذا  االكتتابتاريخ إغالق 
 تاريخ بداية اإلكتتاب المشار اليه في الفصل العشرون من هذا اإلصدار االكتتابتاريخ بداية 

الفترة بين تاريخ بداية وتاريخ إغالق االكتتاب، بما في ذلك كال يومي البداية واإلغالق  االكتتابفترة 
وام الرسمية للبنوك والتي يمكن خاللها لمقدم الطلب تقديم طلب اإلكتتاب خالل اوقات الد

 التجارية 
السعر النهائي الذي سيتم إصدار األسهم به وتخصيصها وفق شروط نشرة اإلصدار  سعر االكتتاب

سيتم تحديد سعر االكتتاب من قبل الشركة بالتشاور مع مديري سجل الطلبات   .هذه
 يرجى مراجعة الفصل الحادي والعشرون لمزيد من( المشتركين بتاريخ التسعير

 )المعلومات
 التي ستتوفر للمساهمين البائعين االكتتابحصيلة  االكتتابحصيلة 
مائتي وستين مليوناً وثالثمائة وسبعة وسبعين ألف وستمائة ( ٢٦٠,٣٧٧,٦٩٠اكتتاب  االكتتابأسهم 

 للسهمبيسة  ٠١٠سهماً حالياً من مساهمي الشركة البائعين بقيمة اسمية تبلغ ) وتسعين
 .الواحد

 الريال العماني وهي العملة القانونية لسلطنة عمان ريال

أوامرالطلب أثناء فترة االكتتاب مقدم بواسطة مستثمر محتمل في الفئة الثانية لالكتتاب  األوامر
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على األسهم بسعر يقع ضمن نطاق السعر ويشمل المراجعات والتعديالت على ذلك 
 .األمر

وألغراض المستثمرين في الفئة األولى ، فهو يعني طلب مقدم أثناء فترة االكتتاب 
 )بيسة ٩٠٢أي (لالكتتاب في األسهم بأعلى سعر لنطاق السعر 

من حيث (نشرة اإلصدار هذه التي ال تتضمن التفاصيل الكاملة لسعر العرض وحجمه  نشرة اإلصدار 
  ).القيمة

والسعر األقصى ) السعر األدنى(للسهم الواحد  بيسة ٧٠٢نطاق السعر األدنى البالغ  نطاق السعر
 )السعر األقصى(الواحد للسهم بيسة ٩٠٢البالغ 

التاريخ الذي تقوم فيه الشركة، بالتشاور مع مديري سجل الطلبات المشتركين، بتحديد  تاريخ التسعير
 السعر النهائي لالكتتاب

اإلصدار النهائية التي سيتم تقديمها إلى الهيئة العامة لسوق المال والتي تتضمن نشرة  نشرة اإلصدار
 سعر االكتتاب وحجمه ومعلومات محددة أخرى فيما يتعلق بالشركة

 شركة مساهمة عمانية عامة ع. ع. م. ش
 - المساهمون الحاليون بالشركة قبل االكتتاب العام األولي  المساهمون البائعون

، شركة نورس للتنمية ش م م، .ب. م. كيوتل مينا إنفستكوم ش -سي شركة تي دي 
صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط السلطاني، صندوق تقاعد وزارة الدفاع، صندوق 
تقاعد موظفي المكتب السلطاني، صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي، وصندوق تقاعد 

 .قوة السلطان الخاصة
 أي سهم عادي للشركة السهم

 مساهمو الشركة بعد اإلكتتاب المساهمون
SIM البطاقة التعريفة للمشترك 
TRA هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان التي تأسست وفق قانون تنظيم االتصاالت 

 الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية $/الدوالر األمريكي
 ماكستقنية الواي 

)WiMAX( 
التشغيل التداخلي عن طريق الموجات القصيرة، وهي تقنية اتصاالت توفر إرساالً 
السلكياً للبيانات باستخدام مجموعة متنوعة من أوضاع اإلرسال، تشمل روابط نقطة إلى 

 .نقاط عديدة والوصول إلى اإلنترنت
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 الفصل الثاني

  الشركة و اإلصدارمعلومات عامة حول 

 
قيد (ع . ع. م. العمانية القطرية لالتصاالت شالشركة  اسم الشركة

 "نورسال"التي يجري تداول أسهمها تحت اسم ) التحويل
 ١٧٧١٥٢٣ رقم السجل التجاري

 ٢٠٠٤ديسمبر  ١٤ تاريخ التسجيل
 .، سلطنة عمان١١١، الرمز البريدي ٨٧٤. ب. ص المكتب المسجل

 ٩٥١٠ ٤٠٩٩ :، فاكس+٩٦٨ ٩٥١٠ ٩٠٠٠ :الهاتف
٩٦٨+ 

 غير محددة المدة
 ديسمبر من كل عام ٣١يناير وينتهي في  ١يبدأ في  العام المالي

مقسمة إلى ) سبعون مليون ريال( ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المصرح
سهم بقيمة اسمية لكل ) سبعمائة مليون( ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 بيسة للسهم الواحد ١٠٠سهم تبلغ 
العـام  قبل االكتتاب (رأس المال المصدر و المدفوع 

 )األولي وبعده
خمسة وستون مليون وأربعة وتسعون ألفاً ( ٦٥,٠٩٤,٤٢٣

وأربعمائة وثالث وعشرون ريال عماني مقسمة إلى 
ستمائة وخمسون مليون وتسعمائة وأربعة ( ٦٥٠,٩٤٤,٢٣٠

أسهم مصدرة من قبل ) وأربعون ألفا ومائتان وثالثون
 الشركة بقيمة اسمية مائة بيسة لكل سهم

مائتان وستون مليون وثالثمائة وسبعة ( ٢٦٠,٣٧٧,٦٩٠ سهم المطروحة لالكتتابعدد األ
من % ٤٠سهماً تمثل ) وسبعون ألفاً وستمائة وتسعون

 النورسإجمالي رأسمال 
جميع األسهم المصدرة من قبل الشركة و رأسمال الشركة  نوع األسهم المطروحة لإلكتتاب 

وكل سهم واحد بأكمله يتكون فقط من األسهم العادية ، 
يحمل الحق في صوت واحد في أي إجتماع عام للشركة ، 
بما في ذلك أي إجتماع للجمعية العامة العادية أو الجمعية 

 .العامة غير العادية 
 ٧٠٢ ، بيسة ٩٠٢و  بيسة ٧٠٢تم تثبيت نطاق السعر بين  نطاق السعر

، هو السعر األعلى بيسة ٩٠٢وهو السعر األدنى  بيسة
 اصدار كمصاريف بيسة ٢ يشمل والذي

 النورسمن رأسمال المصدر و المدفوع لشركة % ٤٠ النسبة المئوية إلجمالي رأسمال األسهم المطروح
 ٩٧,٦٤١,٦٣٠ب . م. إنفستكوم ش مينا كيوتل - سي دي تي اسم المساهمين البائعين وعدد األسهم المباعة

ألفاً وستمائة سبعة وتسعون مليون وستمائة وواحد وأربعون (
 .من األسهم المطروحة% ٣٧.٥سهماً، تمثل ) وثالثون

 
واحد وتسعون ( ٩١,١٣٢,١٩٠نورس للتنمية ش م م، ال

سهماً، ) مليون ومائة واثنان وثالثون ألفا ومائة وتسعون
 .من األسهم المطروحة% ٣٥تمثل 

 
صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط السلطاني 

ون وأربعمائة وخمسة ثالثة عشر ملي( ١٣,٤٢٥,٧٢٠
% ٥.١٦سهماً، تمثل ) وعشرون ألفا وسبعمائة وعشرون

 .من األسهم المطروحة
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 اثنان ( ٢٢,٣٧٦,٢١٠صندوق تقاعد وزارة الدفاع 
وعشرون مليون وثالثمائة وستة وسبعون ألفا، ومائتان 

 .من األسهم المطروحة% ٨.٦سهماً، تمثل ) وعشرة
 

 ٢٢,٣٧٦,٢١٠السلطاني صندوق تقاعد موظفي المكتب 
اثنان وعشرون مليون وثالثمائة وستة وسبعون ألفا، (

من األسهم % ٨.٦سهماً، تمثل ) ومائتان وعشرة
 .المطروحة

 
ثمانية ( ٨,٩٥٠,٤٩٠صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي 

سهماً، ) ماليين وتسعمائة وخمسون ألفا وأربعمائة وتسعون
 .من األسهم المطروحة% ٣.٤٤تمثل 

 
أربعة ( ٤,٤٧٥,٢٤٠ندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة ص

) ماليين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وأربعون
 .من األسهم المطروحة% ١.٧سهماً، تمثل 

تقوم شركة النورس بتنفيذ االكتتاب العام األولي من أجل  الغرض من االكتتاب العام األولي
الممنوحة لها، والتي تتطلب التقيد بالتزاماتها وفق التراخيص 

 من أسهمها لالكتتاب العام% ٤٠أن تطرح 
يحق لألفراد واألشخاص االعتباريين من العمانيين  أهلية اإلكتتاب

يسمح للمساهمين من . الطرحاإلكتتاب بهذا العمانيين وغير
الغير مسجلين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي 

من رأس المال % ٧٠ بامتالك أسهم تعادل ما ال يزيد عن
جميع مواطني دول مجلس التعاون من ( .المدفوع للشركة

األفراد و الجهات اإلعتبارية المسجلة  في دول مجلس 
التعاون تعامل معاملة األفراد العمانيين و الجهات اإلعتبارية 

لعام  ٢٠٥وفق القرار الوزاري رقم  العمانية على التوالي
٢٠٠٧.( 

، حيث يتعين على أصحاب المؤسسات الفردية • المحظورةطلبات االكتتاب 
المؤسسات الفردية االكتتاب باسمائهم فقط متى 

  .رغبوا في ذلك
، حيث يتعين على العمالء المسجلين حسابات العهدة •

تحت حسابات العهدة إلى االكتتاب بأسمائهم 
 .الشخصية

، حيث يحظر على أي طلبات االكتتاب المتكررة •
 .من طلب باسمه شخص التقدم بأكثر

طلبات االكتتاب المشتركة التي تحمل اسم أكثر من  •
شخص ، وتشمل طلبات االكتتاب المقدمة باسم 

، حيث يتعين عليهم التقدم بأسمائهم الشخصية الورثة
 .فقط

بعض األفراد ذات صلة مع هيئة تنظيم اإلتصاالت،  •
أيا من رئيس مجلس اإلدارة و أي عضو في مجلس 

أي موظف في الهيئة أو أيا من  إدارة الهيئة أو
أقارب المذكورين أعاله إلى الدرجة الثالثة ال يمكنهم 

 .تقديم طلبات اإلكتتاب

هذا وسوف يتم رفض الطلبات التي تقدم على النحو    
 المشار إليه أعاله دون الرجوع للمكتتب
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 إجراء التخصيص المقترح

  
األسهم في حالة زيادة الطلبات المقدمة لالكتتاب عن 

المطروحة، ولغرض تخصيص األسهم بين مجموعات 
المستثمرين المؤهلين، سيتم تخصيص األسهم البالغ عددها 

 :سهماً حسب التالي ٢٦٠,٣٧٧,٦٩٠
سهماً  ١٨٢,٢٦٤,٣٨٣ :المستثمرون في الفئة األولى •

من االكتتاب، يتم احتسابها على أساس % ٧٠تمثل 
  .النسبة والتناسب

سهماً  ٧٨,١١٣,٢٨٧ :الفئة الثانيةالمستثمرون في  •
من االكتتاب، يتم احتسابها على أساس % ٣٠تمثل 

 .النسبة والتناسب
  

وإذا كان عدد المكتتبين أقل من عدد األسهم المطروحة 
في أي فئة، فسوف يتم ترحيلها إلى الفئة األخرى 

شروط  –حسبما هو موضح في الفصل العشرون (
سوف   .إلصدار هذهمن نشرة ا) وإجراءات االكتتاب

بحد أقصى % ٧٠يقتصر التخصيص لألجانب على 
 .من رأسمال األسهم المدفوع للشركة

سهم وبمضاعفات  ٥٠٠ :المستثمرون في الفئة األولى • الحد األدنى لالكتتاب 
 .سهم بعدها ١٠٠

سهم  ٥٠٠,١٠٠ المستثمرون في الفئة الثانية •
  .سهم بعدها ١٠٠وبمضاعفات 

 . سهم ٥٠٠,٠٠٠ :المستثمرون في الفئة األولى • الحد األقصى لالكتتاب 
سهم و  ٢٦,٠٣٧,٧٠٠ :المستثمرون في الفئة الثانية •

  .من حجم اإلصدار% ١٠الذي يعادل 
  :المساهمون البائعون القيود على ملكية األسهم

من قانون الشركات التجارية، ال يجوز  ٧٧وفقاً للمادة 
الذين يحتفظون بصفتهم كمساهمين بعد , للمساهمين البائعين

أو بيع أسهمهم قبل نشر  النورساالنسحاب من , االكتتاب
ميزانيتين عموميتين لعامين ماليين متتالين، على أن يسري 
ذلك من تاريخ إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق 

واستثناءات ذلك هي حاالت التنازل عن األسهم فيما   .المالية
يمكن مد الفترة   .بين المساهمين البائعين وحاالت الورثة

التي ال يجوز خاللها للمساهمين البائعين االنسحاب من 
أو التصرف في أسهمهم لمدة عام إضافي بموجب  النورس

من قرار من وزير التجارة والصناعة، بناء على طلب 
الهيئة العامة لسوق المال، بدون المساس بحق المساهمين 
البائعين في تنفيذ رهن عقاري من الدرجة الثانية على تلك 

 .األسهم
 ٢٠١٠سبتمبر  ١٥ األسهم حجزفترة 

 ٢٠١٠سبتمبر  ١٥ تاريخ بداية االكتتاب
 ٢٠١٠أكتوبر  ١٤ تاريخ إغالق االكتتاب
 الواحدبيسة للسهم  ١٠٠ القيمة االسمية لألسهم

تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تمت  
 الموافقة فيها على االكتتاب 

 ٢٠١٠مارس  ٧
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 .ع. ع. م. بنك مسقط ش مدير اإلصدار الحصري

 ، روي،١١٢، الرمز البريدي ١٣٤. ب. ص
 سلطنة عمان

مديروا سجل الطلبات المشـتركون، و هـم المـدراء    
في اإلكتتاب والذين يقومون بحفظ سجالت  المشتركون

 األسهم التي تم بيعها في هذا اإلصدار
 
 
 
 

  
 

 مورجان ستانلي آند كومباني إنترناشيونال بي إل سي

٢٥ Cabot Square, Canary Wharf 
London, E٤ ١٤QA, UK 

 ٧٤٢٥ ٨٩٩٠ :؛ فاكس+٤٤ ٢٠ ٧٤٢٥ ٨٠٠٠ :الهاتف
٤٤ ٢٠+ 

 www.morganstanley.com :عنوان الموقع اإللكتروني

 
  

 .ع. ع. م. بنك مسقط ش

 ، روي،١١٢، الرمز البريدي ١٣٤. ب. ص
 سلطنة عمان

 +٩٦٨ ٢٤٧٩٨٢٢٠:؛ فاكس+٩٦٨ ٢٤٧٦ ٨٨٨٨ :الهاتف
 www.bankmuscat.com   :عنوان الموقع اإللكتروني

المشتركون، و هـم مستشـاروا    الماليون المستشارون
المساهمون البـائعون فيمـا يتعلـق بهـذا     الشركة و 

 اإلصدار

 .ع. ع. م. بنك مسقط ش

 ، روي،١١٢، الرمز البريدي ١٣٤. ب. ص
 سلطنة عمان

 ٢٤٧٩٨٢٢٠ :؛ فاكس+٩٦٨ ٢٤٧٦ ٨٨٨٨ :الهاتف
٩٦٨+ 

 www.bankmuscat.com :عنوان الموقع اإللكتروني
 

 مورجان ستانلي آند كومباني إنترناشيونال بي إل سي

٢٥ Cabot Square, Canary Wharf 
London, E٤ ١٤QA, UK 

 ٧٤٢٥ ٨٩٩٠ :؛ فاكس+٤٤ ٢٠ ٧٤٢٥ ٨٠٠٠ :الهاتف
٤٤ ٢٠+ 

 www.morganstanley.com :عنوان الموقع اإللكتروني
المدراء المشتركون فـي اإلكتتـاب، ويقصـد بهـم     
المؤسسات المالية التـي تفـاوض مـع الشـركة و     

التي تقيم أوضـاع السـوق و   المساهمون البائعون و 
 هذا اإلصدار  تكون النقابة لتوزيع األسهم في

 .ع. ع. م. بنك مسقط ش

 ، روي،١١٢، الرمز البريدي ١٣٤. ب. ص
 سلطنة عمان

  
  

 ٢٤٧٩٨٢٢٠ :؛ فاكس+٩٦٨ ٢٤٧٦ ٨٨٨٨ :الهاتف
٩٦٨+ 

 www.bankmuscat.com :عنوان الموقع اإللكتروني
 

 إنترناشيونال بي إل سيمورجان ستانلي آند كومباني 

٢٥ Cabot Square, Canary Wharf 
London, E٤ ١٤QA, UK 

 ٧٤٢٥ ٨٩٩٠ :؛ فاكس+٤٤ ٢٠ ٧٤٢٥ ٨٠٠٠ :الهاتف
٤٤ ٢٠+ 

 www.morganstanley.com :عنوان الموقع اإللكتروني
 

 كيو إن بي كابيتال ش م م 

 ١٠٠٠. ب. ص
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 الدوحة، قطر

 ٤٤٩٦ ٨١١٠ :الفاكس+٩٧٤ ٤٤٩٦ ٨١١١ :الهاتف
٩٧٤+ 

  www.qnbcapital.com.qa :عنوان الموقع اإللكتروني
  .ع.ع.م.بنك مسقط ش بنوك االكتتاب

  .ع.ع.م.البنك الوطني العماني ش
  .ع.ع.م.البنك األهلي ش

 .م. ع.م.بنك عمان العربي ش
 إرنست آند يونغ مراجعي الحسابات

  ١١٢، روي ١٧٥٠. ب. ص
 مبنى إرنست آند يونغ، القرم

 سلطنة عمان
 ٢٤٥٦ ٦٠٤٣ :؛ فاكس+٩٦٨ ٢٤٥٥ ٩٥٥٩ :الهاتف
٩٦٨+ 

 www.ey.com :عنوان الموقع اإللكتروني
 البوسعيدي، منصور جمال وشركاه المستشار القانوني للشركة

 محامون ومستشارون قانونيون
 ،١١٢، روي، الرمز البريدي ٦٨٦. ب. ص

 سلطنة عمان
 ٢٤٨١ ٢٢٥٦ :؛ فاكس+٩٦٨ ٢٤٨١ ٤٤٦٦ :الهاتف
٩٦٨+ 

 www.amjoman.com :عنوان الموقع اإللكتروني
 كليري غوتليب ستين آند هاميلتون المحدودة مورجان ستانليالمستشارون ل

City Place House, ٥٥ Basinghall Street 
London EC٢V ٥EH, UK 

 ٧٦٠٠ ١٦٩٨ :؛ فاكس+٤٤ ٢٠ ٧٦١٤ ٢٢٠٠ :الهاتف
٤٤ ٢٠+ 

 www.clearygottlieb.com :اإللكترونيعنوان الموقع 
 

 تراورز آند هاملينز

 مبنى الجوهرة، شارع المنتزه
 ٢٩٩١. ب. شاطئ القرم، ص

 ، مسقط،١١٢الرمز البريدي 
 سلطنة عمان

 ٢٤٦٩ ٧٦٠٩ :؛ فاكس+٩٦٨ ٢٤٦٨ ٢٩٠٠ :الهاتف
٩٦٨+ 

 www.trowers.com :عنوان الموقع اإللكتروني
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 الفصل الثالث

 تجزئة األسهم وآثارها

 مقدمة

 
قامت الشركة بتجزئة القيمة االسمية للسهم من ريال عماني واحد إلى مائة بيسة و من ثم تجزئة السهم الواحد تبعا لذلك إلى 

 .عشرة أسهم
 

 تعريف تجزئة األسهم

 
عامل محدد وتخفض في الوقت  تجزئة األسهم عبارة عن عملية تقوم الشركة بموجبها بمضاعفة عدد أسهمها الحالية بواسطة

  .ذاته القيمة االسمية لكل سهم بواسطة نفس العامل
 

 الهدف من تجزئة األسهم

 
 :تتمثل األهداف الرئيسية لتجزئة األسهم فيما يلي

 
 لجعله ميسورا في متناول المستثمرين) و بالتالي سعرالسهم(خفض القيمة االسمية  •

  المستثمرين في الفئة األولى وتسهيل مشاركة أكبر عدد من قبل  •

 زيادة السيولة بمضاعفة عدد األسهم المتاحة للتداول •

. 
 اآلثار المترتبة على تجزئة السهم 

 
بعد الموافقة على هذا اإلصدار في  ٢٠١٠ مارس ٧يوضح الجدول التالي تأثير تجزئة األسهم الذي قامت به الشركة في 

 :الجمعية العمومية الغير عادية
 

 بعد التجزئة التجزئةقبل  
 بيسة ١٠٠ ريال  ١.٠٠٠ القيمة االسمية للسهم
 ٦٥٠,٩٤٤,٢٣٠ ٦٥,٠٩٤,٤٢٣ عدد األسهم المصدرة

 ٦٥,٠٩٤,٤٢٣ ٦٥,٠٩٤,٤٢٣ )ريال(رأسمال األسهم المدفوع 
ألف (صافي األرباح السنوية 

 ٢٠٠٩) ريال
٤١,٥٣١ ٤١,٥٣١ 

 أثر تجزئة األسهم

 
ولن تؤثر تجزئة األسهم على سياسة الشركة بشأن توزيع أرباح   .على إجمالي رأس مال الشركةليس لتجزئة األسهم أي أثر 

يعتمد نظام توزيع أرباح األسهم في سلطنة عمان على حساب الربح كنسبة مئوية من القيمة االسمية   .األسهم أو نسبة األرباح
على سبيل   .ريال عماني ١.٠٠٠بيسة بعد التقسيم وليس  ١٠٠ومن ثم فإن القيمة االسمية المدفوعة لكل سهم هي   .للسهم

 :سهم قبل تقسيم األسهم، فسوف يكون توزيع األرباح على النحو التالي ١٠٠المثال، إذا كان مساهم يمتلك 
 
 بعد التقسيم قبل التقسيم 

 سهم ١٠٠٠ سهم ١٠٠ عدد األسهم المملوكة
 ريال  ٠.١٠٠ ريال  ١.٠٠٠ القيمة اإلسمية للسهم الواحد

 بيسة ١٠ بيسة ١٠٠ توزيعات األرباح للسهم الواحد
نسبة توزيعات األرباح إلى القيمة 

 االسمية
١٠ %١٠% 

 ريال  ١٠ ريال  ١٠ مجموع األرباح النقدية الموزعة
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 الفصل الرابع

 ملخص مصاريف اإلصدار

 
، بما )ريالستة ماليين و مائة و ثاللثة و عشرون ألف ( مليون ريال ٦.١٢٣تُقدر أقصى التكاليف المتعلقة بهذا اإلصدار بـ 

تفاصيل أقصى  إن .سهم ٢٦٠,٣٧٧,٦٩٠من إجمالي عوائد االكتتاب في حال تم بيع كل ال% ٢.٦١إلى % ٣.٣٦يعادل بين 
  :النفقات المقدرة موضحة في الجدول أدناه

 
 )’٠٠٠( عماني ريال النفقات المقدرة

أتعاب المدراء  /الحصري أتعاب مدير اإلصدار 
 ٤,٧٦٧........................................... المشتركون في اإلكتتاب

 ٦١٦............................................... أتعاب بنوك االكتتاب

  مسقط رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة
 ٣٥................................................... اإليداعللمقاصة و

 ٣٨٥.................................... أتعاب المستشارون القانونيون

 ٢٥٠..........................مصاريف التسويق واإلعالن والدعاية

 ٢٠........................مصاريف المراسالت والرسوم البريدية

 ٥٠ مصاريف أخرى

 ٦,١٢٣........................................ إجمالي مصاريف اإلصدار

 )٥٢١(............. بيسة للسهم ٢حصيلة مصاريف اإلصدار بواقع 

 ٥,٦٠٢....... الفارق بين النفقات المقدرة وتحصيل نفقات اإلصدار
  

بما في ذلك سعر اإلصدار و العدد الفعلي لألسهم , ستعتمد النفقات الفعلية على عدة عوامل. النفقات الموضحة أعاله تقديرية فقط
  .  التي سيتم بيعها

 
 بيسة للسهم يدفعها المكتتبون لتغطية المصاريف المتعلقة ٢جزئياً من نفقات اإلصدار بواقع  الفعليةسيتم تغطية إجمالي النفقات 

أي نفقات إضافية ستخصم من عوائد المساهمين البائعين . بإصدار األسهم وسوف يتحمل المساهمون البائعون أي نفقات زائدة
 .قبل توزيعها
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 الفصل الخامس

 الغرض من اإلصدار و كيفية استخدام حصيلته

 
 الغرض من اإلصدار

 
بالتزاماتها وفق التراخيص الممنوحة لها، والتي تتطلب أن  تقوم شركة النورس بتنفيذ االكتتاب العام األولي من أجل التقيد

 .من أسهمها لالكتتاب العام% ٤٠تطرح 
 

 استخدام حصيلة اإلصدار
 

تحويالً لجزء من األسهم المملوكة حالياً بواسطة / تمثل أسهم الطرح بيعاً   .ال تمثل األسهم في هذا الطرح إصداراً ألسهم جديدة
لكل من المساهمين , لذلك سوف تخصص عوائد االكتتاب بعد احتساب صافي مصاريف اإلصدارو  .البائعين المساهمين

 .البائعين
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 الفصل السادس

 األهداف والتراخيص 

 
 نبذة عن الشركة

 
وفي . ٢٠٠٤ديسمبر  ١٤وتسجيلها كشركة مساهمة مقفلة في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في  النورستم تأسيس 

  .، تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة٢٠١٠مارس  ٧اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 
 

االتصاالت المتنقلة والثابتة إلى العمالء من األفراد هو تشغيل وتوفير خدمات وشبكات  النورسنشاط العمل الرئيسي لشركة 
  .والشركات في سلطنة عمان

 
 أهداف الشركة كما هو مبين في النظام األساسي

 
ينص النظام األساسي على أن األهداف الرئيسية للشركة هي ملكية وتأسيس وتشغيل شبكات اتصاالت وتوفير خدمات 

 .االتصاالت داخل سلطنة عمان وخارجها
 

 .الشركة مطالبة بالحصول واالحتفاظ بتراخيص وتصاريح وعضويات محددة، قابلة للتجديد متى أمكن، وفق شروطها
 

  :تمتلك الشركة حالياً التراخيص الهامة التالية
 

 التراخيص :هيئة تنظيم االتصاالت •
 

 ترخيص الهاتف الثابت من الفئة األولى
 ٢٠٣٤يونيو  ٧ :تاريخ االنتهاء

 
 الهاتف المتنقل من الفئة األولىترخيص 

 ٢٠٢٠فبراير  ١٨ :تاريخ االنتهاء
 

 السجل التجاري :وزارة التجارة والصناعة •
 

 ١٧٧١٥٢٣ :رقم السجل التجاري
 ٢٠٠٤ديسمبر  ١٤ :تاريخ التسجيل
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٣ :تاريخ االنتهاء

 
 العضوية :غرفة تجارة وصناعة عمان •

 
 ١٧٧١٥٢٣ :رقم التسجيل

 ٢٠١٠ديسمبر  ١٧ :االنتهاءتاريخ 
 

 بيان بجميع إصدارات األوراق المالية للشركة خالل الثالث سنوات الماضية

ريال عماني  ١سهم بقيمة  ٣٤,٣٢٥,١٩٢، تمت زيادة رأسمال أسهم الشركة المصدرة من ٢٠٠٦فبراير  ٢٥في  •
بإجمالي (عماني للسهم  ريال ١سهم بقيمة  ٥٤,٣٢٥,١٩٢إلى ) ريال عماني ٣٤,٣٢٥,١٩٢بإجمالي (للسهم 

ريال عماني للسهم إلى مساهمي الشركة  ١سهم بقيمة  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠من خالل إصدار ) ريال عماني ٥٤,٣٢٥,١٩٢
 فضلية؛ واألعن طريق حق 

سهم بقيمة  ٥٤,٣٢٥,١٩٢،وافق مجلس اإلدارة على زيادة رأسمال أسهم الشركة المصدرة من ٢٠٠٦ديسمبر  ١٨في  •
ريال عماني للسهم  ١سهم بقيمة  ٦٥,٠٩٤,٤٢٣إلى ) ريال عماني ٥٤,٣٢٥,١٩٢بإجمالي (ريال عماني للسهم  ١
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ريال عماني للسهم إلى  ١سهم بقيمة  ١٠,٧٦٩,٢٣١من خالل إصدار ) ريال عماني ٦٥,٠٩٤,٤٢٣بإجمالي (
 ).٢٠٠٧كتمل في اوالذي (فضلية األمساهمي الشركة عن طريق حق 

 
  

  القرارات الصادرة
 

 . ، تمت الموافقة على القرارات التالية باإلجماع٢٠١٠مارس  ٧في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 
 

 تحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية مقفلة إلى شركة مساهمة عمانية عامة من خالل اكتتاب عام أولي؛ •
 
أسهم بقيمة ) عشرة( ١٠إلى ) ريال عماني واحد(ريال عماني  ١تجزئة كل من األسهم ذات القيمة االسمية البالغة  •

 ) مائة بيسة لكل سهم(ريال عماني  ٠.١٠٠
 

من أسهم رأس المال المصدر للشركة إلى الجمهور من خالل المساهمين البائعين حسبما هو موضح % ٤٠طرح  •
 :أدناه

 
 األسهم المطروحة عدد األسهم المملوكة اسم المساهم البائع

كيوتل مينا  -سي تي دي 
 ب. م. إنفستكوم ش

٩٧,٦٤١,٦٣٠ ٤٥٥,٦٦٠,٩٤٠ 

 ٩١,١٣٢,١٩٠ ٩١,١٣٢,١٩٠ نورس للتنمية ش م مال
صندوق تقاعد موظفي 
 ديوان البالط السلطاني

١٣,٤٢٥,٧٢٠ ١٩,٥٢٨,٣٣٠ 

صندوق تقاعد وزارة 
 الدفاع

٢٢,٣٧٦,٢١٠ ٣٢,٥٤٧,٢٢٠ 

صندوق تقاعد موظفي 
 المكتب السلطاني

٢٢,٣٧٦,٢١٠ ٣٢,٥٤٧,٢٢٠ 

صندوق تقاعد جهاز األمن 
 الداخلي

٨,٩٥٠,٤٩٠ ١٣,٠١٨,٨٩٠ 

صندوق تقاعد قوة السلطان 
 الخاصة

٤,٤٧٥,٢٤٠ ٦,٥٠٩,٤٤٠ 

 ٢٦٠,٣٧٧,٦٩٠ ٦٥٠,٩٤٤,٢٣٠ اإلجمالي

 

لسوق الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي، بحيث يتوافق مع المتطلبات التي فرضتها الهيئة العامة  •
 المال وقوانين سلطنة عمان فيما يخص شكل ومحتوى النظام األساسي للشركات المساهمة العمانية العامة؛

 
  :تفويض مجلس اإلدارة بتنفيذ األمور التالية •

 
 استكمال االكتتاب العام األولي وتنفيذ نشرة اإلصدار نيابة عن الشركة؛ و •
 
المستندات و تقديم وتسجيل أي مستندات لدى أي سلطة معنية وإعطاء القيام بجميع األمور األخرى وتوقيع كافة  •

موافقات نيابة عن الشركة والمساهمين البائعين والتي يعتبرها مجلس اإلدارة وفق مطلق سلطته التقديرية مالئمة 
 .أو ضرورية فيما يتعلق باالكتتاب العام األولي

 
 تشار قانوني لهذا االكتتاب؛منصور جمال و شركاؤه كمس ،تعيين شركة البوسعيدي  •

 
 تعيين بنك مسقط  كمدير اإلصدار الحصري لهذا االكتتاب؛ •
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٢٢ 

 

 تعيين بنك مسقط ومورجان ستانلي كمستشارين ماليين مشتركين؛ •
 

 تعيين بنك مسقط ومورجان ستانلي و بنك قطر الوطني  كمدراء مشتركين في اإلكتتاب؛ •
 

 االكتتاب؛ تعيين  ارنست اند يونغ كمدقق الحسابات لهذا •
 

التصديق على كافة اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة فيما يتعلق باالكتتاب العام األولي قبل تاريخ اجتماع الجمعية  •
 .العمومية غير العادية هذا

 
 بيسة للسهم يدفعها المكتتبون لتغطية المصاريف ٢الموافقة على تغطية نفقات اإلصدار من خالل نفقات اإلصدار بواقع  •

 .المتعلقة بإصدار األسهم وسوف يتحمل المساهمون البائعون أي نفقات زائدة بالتناسب مع عدد األسهم التي تم بيعها
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  الفصل السابع

  تفاصيل المساهمين المؤسسين

 تفاصيل الشركة عند التأسيس

 
 :يوضح الجدول التالي تفاصيل األسهم المملوكة في الشركة في تاريخ التأسيس

 
القيمة اإلسمية للسهم إجمالي 

 بالريال العماني
النسبة المئوية 

 من اإلجمالي
  عدد

األسهم المملوكة بقيمة 
 ع لكل سهم.ر ١إسمية 

 مسلسل اسم المساهم البائع

٢٤,٠٢٧,٦٣٣ %٧٠ ٢٤,٠٢٧,٦٣٣ 
. م. كيوتل مينا إنفستكوم ش - تي دي سي

 )BSC(ب 
١ 

 ٢ نورس للتنمية ش م مال ٤,٨٠٥,٥٢٧ %١٤ ٤,٨٠٥,٥٢٧

١,٠٢٩,٧٥٦ %٣ ١,٠٢٩,٧٥٦ 
صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط 

 السلطاني
٣ 

 ٤ صندوق تقاعد وزارة الدفاع ١,٧١٦,٢٦٠ %٥ ١,٧١٦,٢٦٠
 ٥ صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني ١,٧١٦,٢٦٠ %٥ ١,٧١٦,٢٦٠

 ٦ صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي ٦٨٦,٥٠٤ %٢ ٦٨٦,٥٠٤
 ٧ تقاعد قوة السلطان الخاصة صندوق ٣٤٣,٢٥٢ %١ ٣٤٣,٢٥٢

٣٤,٣٢٥,١٩٢ %١٠٠ ٣٤,٣٢٥,١٩٢   

 
 التغييرات بعد التأسيس

 
عن ) عشرون مليون ريال( ٢٠,٠٠٠,٠٠٠، زاد المساهمون البائعون من مساهمتهم في األسهم بواقع ٢٠٠٦فبراير  ٢٥في 

 ).pari passu Basis (فضلية األطريق حق 
ريال عماني  ١٠,٧٦٩,٢٣١، وافق مجلس اإلدارة على زيادة رأسمال األسهم المصدرة للشركة بواقع ٢٠٠٦ديسمبر  ١٨وفي 

والذي ( األفضليةعن طريق إصدار حق ) عشرة ماليين وسبعمائة وتسعة وستون ألفا ومائتان وواحد وثالثون ريال عماني(
ات التجارية أن يقوم مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال األسهم المصدرة من قانون الشرك ٨٢تجيز المادة  .)٢٠٠٧اكتمل في 

 .للشركة في حدود رأس المال المصرح خالل خمس سنوات من تاريخ قرار أعضاء مجلس اإلدارة المعتمد للزيادة
 

 ):قبل اإلصدار(تفاصيل الشركة 

 
إجمالي القيمة اإلسمية 
 لألسهم بالريال العماني

النسبة المئوية من 
 اإلجمالي

  عدد
 األسهم المملوكة

 مسلسل اسم المساهم البائع

٤٥٥,٦٦٠,٩٤٠ %٧٠ ٤٥,٥٦٦,٠٩٤ 
. م. كيوتل مينا إنفستكوم ش - تي دي سي

 ب
١ 

 ٢ نورس للتنمية ش م مال ٩١,١٣٢,١٩٠ %١٤ ٩,١١٣,٢١٩

١٩,٥٢٨,٣٣٠ %٣ ١,٩٥٢,٨٣٣ 
صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط 

 السلطاني
٣ 

 ٤ صندوق تقاعد وزارة الدفاع ٣٢,٥٤٧,٢٢٠ %٥ ٣,٢٥٤,٧٢٢
 ٥ صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني ٣٢,٥٤٧,٢٢٠ %٥ ٣,٢٥٤,٧٢٢
 ٦ صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي ١٣,٠١٨,٨٩٠ %٢ ١,٣٠١,٨٨٩

 ٧ صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة ٦,٥٠٩,٤٤٠ %١ ٦٥٠,٩٤٤

٦٥٠,٩٤٤,٢٣٠ %١٠٠ ٦٥,٠٩٤,٤٢٣   
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٢٤ 

 

 بعد الطرح هيكل األسهم

 
إجمالي القيمة اإلسمية 
 لألسهم بالريال العماني

النسبة المئوية من 
 اإلجمالي

  عدد
 األسهم المملوكة

 مسلسل اسم المساهم

٣٥٨,٠١٩,٣١٠ % ٥٥ ٣٥,٨٠١,٩٣١ 
. م. كيوتل مينا إنفستكوم ش - تي دي سي

 ب
١ 

٦,١٠٢,٦١٠ %١ ٦١٠,٢٦١ 
صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط 

 السلطاني
٢ 

 ٣ صندوق تقاعد وزارة الدفاع ١٠,١٧١,٠١٠ %١.٥ ١,٠١٧,١٠١
 ٤ صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني ١٠,١٧١,٠١٠ %١.٥ ١,٠١٧,١٠١

 ٥ صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي ٤,٠٦٨,٤٠٠ %٠.٧ ٤٠٦,٨٤٠
 ٦ صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة ٢,٠٣٤,٢٠٠ %٠.٣ ٢٠٣,٤٢٠

 ٧ الجمهور ٢٦٠,٣٧٧,٦٩٠ %٤٠ ٢٦,٠٩٤,٤٢٣

  المجموع ٦٥٠,٩٤٤,٢٣٠ %١٠٠ ٦٥,٠٩٤,٤٢٣

 
  :نبذة تعريفية بالمساهمين البائعين

 

 ب .م .كيوتل مينا إنفستكوم ش - تي دي سي .١

 

بما في ذلك . (ق. م. ش) كيوتل(ب بواسطة شركة االتصاالت القطرية  .م .كيوتل مينا إنفستكوم ش - تي دي سيتأسست 
 تمتلكا ٢٠١٠يونيو  ٣٠و كما في  .النورسوشركة تي دي سي ألغراض االستثمار في ") كيوتل"الشركات الموحدة التابعة لها 

  .منه% ٢٠.٦تي دي سي  تمتلكامن المشروع المشترك بينما % ٧٩.٤كيوتل 
  

في تي دي % ٢٠.٦شركة كيوتل مع شركة تي دي سي لبيع الحصة الكاملة و المباشرة لشركة تي دي سي و البالغة  اتفقت
، لشركة كيوتل %١٤.٤٢و التي تبلغ  النورسو منها الحصة غير المباشرة في ") مينا انفستكوم( "سي كيوتل مينا انفستكوم 

لن يكون لتقييم هذا االكتتاب أي تأثير على السعر المتفق . نا انفستكومبسعر تم اإلتفاق عليه من قبل الطرفين عند تأسيس مي
  .عليه بين الطرفين

  
شركة تي ة ببيع حص ،النورسبموجب شروط التراخيص الصادرة لشركة يجب الحصول على موافقة هيئة تنظيم اإلتصاالت، 

 على  هيئة تنظيم اإلتصاالتلشروط فقد وافقت و بموجب تلك ا .إلى مشغل آخر النورسدي سي المباشرة و غير المباشرة في 
  .تي دي سي في مينا انفستكوم لشركة كيوتل بيع حصة شركة

  
  

 .األولي االكتتاب العام قبل إكتمال إتمام العملية في أقرب وقت ممكن والتي من المتوقع نقل الملكيةويعتزم الطرفان إتمام البيع و
فإن البيع و ,  بعد اإلكتتاب العام األوليو هو  اذا اكتملت عملية البيع والشراء على اساس التفكير الحالي للمساهمين البائعين

من  ٧٧و بالتالي فإن مينا انفستكوم ستبقى متوافقة مع المادة , النورسالتحويل لن يؤثر على حصة اسهم مينا انفستكوم في 
   . قانون الشركات التجارية

 
  :رأسمال الشركة بعد اكتمال عملية البيع والشراء على النحو التالي من المتوقع أن يكون

  
  
  
  

 بعد اإلكتتاب وعملية البيع و الشراء  عملية البيع و الشراءواإلكتتاب  قبل 
  مينا انفستكوم% ٧٠ 

تي دي سي  مساهموها كانو الذي (
 %)٧٩.٤و كيوتل % ٢٠.٦

التي سيكون و ( مينا انفستكوم % ٥٥ 
المساهم الحصري فيها في ذلك الوقت 

 )كيوتل
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 نورس للتنمية ش م م ال .٢

 
 .وقامت بعد ذلك بتوسيع محفظتها االستثمارية النورسورس للتنمية ش م م  بغرض االستثمار في النتأسست  شركة 

 

 صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط السلطاني .٣

 
من أجل تسهيل وتنظيم  ١٩٩٦لعام  ٨٦السلطاني بموجب المرسوم السلطاني رقم تأسس صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط 

 .استثمار صندوق التقاعد الذي يساهم فيه موظفو ديوان البالط السلطاني ولتوفير المعاشات لهؤالء الموظفين عند التقاعد
 

 صندوق تقاعد وزارة الدفاع .٤

 
من أجل تسهيل وتنظيم استثمار صندوق  ١٩٩٣لعام  ٨٧اني رقم تأسس صندوق تقاعد وزارة الدفاع بموجب المرسوم السلط

والصندوق عبارة عن كيان .شات لهؤالء الموظفين عند التقاعديساهم فيه موظفو وزارة الدفاع وتوفير المعا الذيالتقاعد 
 .مؤسسي مستقل عن الحكومة

 
 صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني .٥

 
من أجل سداد إعانات التقاعد  ١٩٩٣لعام  ٦سلطاني بموجب المرسوم السلطاني رقم تأسس صندوق تقاعد موظفي المكتب ال
 .للموظفين المتقاعدين بالمكتب السلطاني

 
 صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي .٦

 
 ٣٩استكمل بالمرسوم السلطاني رقم ( ١٩٩٤لعام  ٧تأسس صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي بموجب المرسوم السلطاني رقم 

من أجل تسهيل وتنظيم استثمار صندوق ) ، الذي أصدر اللوائح التنفيذية لقانون صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي٢٠٠٣ لعام
 .يساهم فيه موظفو جهاز األمن الداخلي ولتوفير معاشات لهؤالء الموظفين عند تقاعدهم الذيالتقاعد 

 
 صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة .٧

 
من أجل تسهيل وتنظيم استثمار  ١٩٩٤لعام  ١٠١تأسس صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة بموجب المرسوم السلطاني رقم 

 .يساهم فيه موظفو قوات السلطان الخاصة وتوفير المعاشات لهؤالء الموظفين عند التقاعد الذيصندوق التقاعد 
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 الفصل الثامن

 االقتصاد العماني

 نظرة عامة

 
تتمتع السلطنة بنظم اجتماعية متوازنة ومزايا كما  .عمان دولة مستقرة سياسياً تتمتع باقتصاد قوي ومتنوع بشكل متزايدسلطنة 

كيلومتراً مربعاً، وتتألف من خمس مناطق وأربع  ٣٠٩,٥٠٠تبلغ مساحة عمان  .من عالقاتها القوية مع الدول المجاورة
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، تحولت عمان إلى وفي ظل قيادة  .مركز إقليمي ١٢محافظات مع 

  .دولة حديثة تتمتع بوضع اقتصادي إيجابي وخطط واضحة لمستقبل واعد
 

 السكان

 
، إن ثلثي سكان عمان ٢٠١٠مليون نسمة كما في يونيو  ٣.١٧يبلغ عدد سكان عمان وفق إحصائيات وزارة االقتصاد الوطني 

تقريباً منذ % ٢يبلغ متوسط معدل النمو السكاني السنوي في عمان  .طنين العمانيين والثلث اآلخر من األجانبيتكون من الموا
من % ٤٥.٥عاماً  ٢٥إذ يشكل السكان ممن هم دون سن  .عاماً ٢٥، مع شريحة كبيرة من سكان السلطنة دون سن ٢٠٠٣

  .يإجمالي سكان عمان وذلك وفق إحصائيات وزارة االقتصاد الوطن
 

 النمو االقتصادي ودخل الفرد

  
شهدت سلطنة عمان في العشر سنوات الماضية نموا جيدا ي األنشطة اإلقتصادية بدافع من ارتفاع أسعار النفط و اإلستثمارات 

فض إن سعر النفط الخام العماني انخ. ولكن ركود األسواق العالمية نتج عن تقلبات أسعار النفط. الكبيرة في األنشطة األخرى
دوالر أمريكي للبرميل الواحد مع  ٤٥إلى انخفاض وصل  ٢٠٠٨دوالر أمريكي في  ١٢٦.٨من أعلى مستوياته التي بلغت 

  .٢٠٠٩بداية 
  
 

، ٢٠٠٨مليار ريال عماني في عام  ٢٣مقارنة ب ٢٠٠٩مليار ريال عماني في عام  ١٧.٧بلغ إجمالي الناتج المحلي للسلطنة 
وفق مؤشر وزارة  ٢٠٠٩ولكن زادت نسبة الثقة في األعمال في سلطنة عمان بنهاية . مما يعكس أثر حركة سعر النفط

ى انتعاش أسعار النفط و الزيادة في تكاليف الحكومة في قطاعات و يرجع هذا التحسن في الثقة إل. اإلقتصاد الوطني
الهيدروكربون و البنية التحتية و غيرها من المشاريع اإلستراتيجية باإلضافة إلى الزيادة في مشاركة القطاع الخاص في 

 .  األنشطة اإلقتصادية و اإلستقرار في قطاع البنوك و القطاع المالي
 

في عام % ٤١الغاز هي إحدى عناصر اإلسهام األكثر أهمية في إجمالي الناتج المحلي، إذ أسهمت بنسبة ال تزال أنشطة النفط و
، لكن الحكومة اتخذت عدة خطوات للحد من هذه التبعية، وهذا يشمل تخصيص عدد من الصناعات التي تديرها الحكومة ٢٠٠٩

  .اعات الخدمية في مجالي النقل التجاري والسياحةوتطوير الصناعات التحويلية بالدولة وزيادة التركيز على القط
   

 .٢٠٠٧ريال في عام  ٥,٨٣٧، و ٢٠٠٨ريال في عام  ٨,٠٣٨و , ٢٠٠٩ريال في عام  ٥,٥٨٨بلغ دخل الفرد في عمان 
 

 التجارة الخارجية وسعر صرف العمالت في عمان

 
مليار ريال عماني، إذ شهد  ١٠.٦بلغ  ٢٠٠٩تشير إحصائيات وزارة اإلقتصاد الوطني إلى أن إجمالي الصادرات في عام 

كما  .٢٠٠٩في عام % ٦٥وبلغت حصة صادرات النفط والغاز . ٢٠٠٩و ٢٠٠٧بين عامي % ٥.٨معدل نمو سنوي بلغ 
وزاد الفائض التجاري العماني في السنوات  .مليار ريال ٦.٩مليار ريال إلى  ٦.١زادت واردات عمان في الفترة ذاتها من 

مليار ريال عماني في عام  ٣.٧وقد ظل ميزان المدفوعات اإلجمالي لعمان إيجابياً، إذ بلغ  .ارتفاع أسعار النفط األخيرة بسبب
ووقعت على عدد من اتفاقيات التجارة الثنائية  ٢٠٠٠جدير بالذكر أن عمان عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام . ٢٠٠٩

والصين والهند وماليزيا من أجل تطوير جوانب ) كاتفاقية التجارة الحرة(متحدة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الواليات ال
 .إضافية للتعاون كما تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تدعيم التجارة داخل المنطقة على نحو أكبر

= ريال عماني  ١عند  ١٩٨٦م وقد ظل سعر الصرف ثابتاً منذ عا. ١٩٧٣الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي منذ عام 
 .بيسة ١٠٠٠والريال العماني مجزأ إلى  .دوالر أمريكي ٢.٥٩٧
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 رؤية الحكومة واستراتيجيتها للتطوير االقتصادي

 
وتهدف . ٢٠٢٠و ٢٠٠٠بين % ٧.٤في تحقيق متوسط نمو بنسبة  ٢٠٢٠تتمثل رؤية الحكومة للتطوير االقتصادي حتى العام 

كما أنها تهدف إلى إقرار  .ع الخاص في الدولة لتسهيل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشريةالحكومة إلى تطوير القطا
 ٣٤التزمت الحكومة كجزء من خطتها الخمسية السابعة باستثمار  .سياسات مالية مستدامة وتعزيز التطور اإلقليمي المتوازن

  .ارات لقطاع الطاقةمليار دوالر أمريكي في عمان، تم تخصيص نصف هذه االستثم

 المؤشرات االقتصادية الرئيسية

   :يوفر الجدول التالي البيانات األساسية فيما يخص االقتصاد العماني والتي تم تجميعها من المعلومات المعلنة للجمهور

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩  

مليـون  (إجمالي الناتج المحلي بسعر السـوق   ١٤,١٥١ ١٦,٠١٠ ٢٣,٠٤٩ ١٧,٧٣١
 )عمانيريال 

 )مليون نسمة(السكان  ٢.٦ ٢.٧ ٢.٩ ٣.١٧

 دخل الفرد في عمان  ٥,٤٩١ ٥,٨٣٧ ٨,٠٣٨ ٥,٥٨٨

صناعة النفط والغاز كنسبة مئوية من إجمـالي   ٤٨ ٤٤ ٥١ ٤١
 (%)الناتج المحلي 

الصناعات غير المعتمدة على الـنفط والغـاز    ٥٢ ٥٦ ٤٩ ٥٩
 (%)كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي 

 )مليون برميل(إنتاج النفط الخام  ٢٦٩ ٢٥٩ ٢٧٧ ٢٩٧

 )مليون ريال(إجمالي اإليرادات  ٤,٩٧٨ ٥,٩٢١ ٧,٦٣٩ ٦,٦٨٧

 )كنسبة مئوية سنوية(معدل التضخم  ٣.٤ ٥.٩ ١٢.٤ ٣.٤

القيمة السوقية لسوق مسقط لـألوراق الماليـة    ٦٢٢١ ١٠٢٧٣ ٧٩١٢ ٩٠٨٦
 ) بليون ريال(

  الوطني والبنك المركزي العماني و سوق مسقط لألوراق الماليةوزارة االقتصاد  :المصدر

 أداء اإلقتصاد العماني في مواجهة الركود االقتصادي العالمي

أدى قطاع الخدمات المالية العماني بشكل جيد نسبياً أثناء األزمة المالية وهذا يرجع جزئياً إلى ممارسات اإلقراض المحافظة 
جدير بالذكر أن البنوك العمانية خرجت من األزمة دونما أي  .المستدام على الخدمات البنكية التقليديةوإلى الطلب الداخلي 

 .ضرر، حيث اقتصرت القروض المتعثرة بشكل عام على تلك التي نفذتها فروعها الخارجية

من إجمالي الناتج المحلي في % ١٦.٦إذ تدنى دينها من  وقد قامت عمان بتسديد جزء كبير من دينها على مدار العقد الماضي؛
ورغم ذلك، تتوقع الحكومة العمانية أن تعاني من عجز في . ٢٠٠٩من إجمالي الناتج المحلي في عام % ٥.٧إلى  ٢٠٠٢عام 
 .بينما تزيد إنفاقها بهدف تحفيز االقتصاد الذي ال يزال يعاني من نقص في الدخل النفطي إثر هبوط أسعار النفط ٢٠١٠عام 
 .تم توجيه جزء من هذا اإلنفاق إلى مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل إنشاء المطارات وتوسيعهاوقد 
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على سبيل المثال، فقد عانت عمان نسبياً من مستويات تضخم مرتفعة على  .لقد كان للركود االقتصادي بعض اآلثار اإليجابية
وسط الركود االقتصادي العالمي، هبط التضخم إلى , ومع ذلك, ٢٠٠٨في عام % ١٢.٤مدار العقد الماضي، حيث بلغ التضخم 

 .٢٠١٠و ظلت مستقرة نسبياً خالل فترة النصف األول من عام  ٢٠٠٩في عام % ٣.٤نسبة تُقدر بـ 
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 الفصل التاسع

 اإلطار التنظيمي ونظرة عامة عن القطاع

 اإلطار التنظيمي

االتصاالت في سلطنة عمان محليا و دوليا من خالل تطوير الخط الثابت  تتولى وزارة النقل واالتصاالت مسؤولية عن متطلبات
وزير النقل واالتصاالت هو المسؤول عن تحديد السياسة العامة لقطاع االتصاالت بما في  إن. و شبكات اإلتصاالت الالسلكية

وزير النقل كما أن . صاالتذلك مسودات القوانين المتعلقة باإلتصاالت و لضمان التطور و اإلستثمار في قطاع اإلت
 . واالتصاالت يمثل السلطنة أمام المنظمات الدولية ة اإلقليمية، و اللجان المتخصصة في قطاع اإلتصاالت

إن هيئة تنظيم االتصاالت مسؤولة عن تنفيذ سياسات اإلتصاالت بما في ذلك سياسات وزارة النقل واالتصاالت و سياسات 
كما أن . و اللوائح التنفيذية لإلتصاالت) المنظِّم الرئيسي لهذا القطاع(لقانون تنظيم االتصاالت وزير النقل واالتصاالت وفقا 

هيئة تنظيم االتصاالت تنفذ السياسات عن طريق تجهيز و تنفيذ و تنظيم بنود و شروط و مواصفات و واجبات التي تنطبق على 
  . ت مسؤولة عن مراقبة جميع مشغلي اإلتصاالت في عمانإضافة إن هيئة تنظيم االتصاال. إطار اإلتصاالت في عمان

 نظام ترخيص شركات االتصاالت في عمان

من قانون تنظيم االتصاالت، تأسيس أو تشغيل نظام اتصاالت أو توفير خدمات  ٢٠ال يجوز ألي شخص، بموجب المادة 
 .تاتصاالت بدون ترخيص، ما لم يحصل على استثناء بموجب قانون تنظيم االتصاال

 :هناك ثالث فئات مختلفة من التراخيص التي يتم إصدارها بموجب قانون تنظيم االتصاالت

الفئة األولى لتأسيس أو تشغيل شبكات اتصاالت عامة أو تأسيس أو تشغيل بنية تحتية لالتصاالت الدولية أو تقديم  •
 )مثل التردد(الوطنية خدمات اتصاالت عامة أو خدمات الوصول الدولي التي تتطلب استخدام الموارد 

 الفئة الثانية لتوفير خدمات اتصاالت عامة تعتمد على استخدام شبكة اتصاالت لحامل رخصة من الفئة األولى •

يتم إصدار هذه  .الفئة الثالثة لتأسيس أو تشغيل شبكات اتصاالت خاصة أو تقديم خدمات غير مرتبطة بالشبكة العامة •
مزودي الخدمات الذي الذين تنطبق عليهم معايير التأهيل التي حددتها هيئة /الخاصةالتراخيص إلى مالكي الشبكات 

 .تنظيم االتصاالت لمدة ال تتجاوز خمس سنوات

 نظرة عامة على المشغلين المرخصين من الفئة األولى

  .النورسفيما يلي ملخص لرخص الفئة األولى التي صدرت في عمان على حسب علم 

 النورسل لشركة المتنقترخيص الهاتف 

حق توفير خدمات اتصاالت متنقلة داخل  النورسالتي منحت  ٢٠٠٥في فبراير  النورسصدر ترخيص الهاتف المتنقل لشركة 
كان ترخيص الهاتف المتنقل ثاني ترخيص يصدر في السلطنة ، إذ كان ترخيص الهاتف . عاماً ١٥عمان لفترة أولية تبلغ 

   . لذلك المشغلوانتقل بعد ذلك إلى شركة مملوكة كليا  ي ذلك الوقتللمشغل الوحيد فالمتنقل قد صدر 

حق توفير خدمات هواتف متنقلة وخدمات بطاقات االتصال وخدمات المعلومات  النورسإن ترخيص الهاتف المتنقل يمنح  
فقط من جانب هيئة تنظيم وال تتضمن رخصة الهواتف النقالة أي تخصيص لتردد معين، وإنما التزام  .وخدمات القيمة المضافة

 ".حسبما يكون ضرورياً"االتصاالت بتخصيص تردد 

بشراء  النورسوبدالً من ذلك، فهي تتطلب أن تقوم  .حق توفير خدمات دولية النورسال يمنح ترخيص الهاتف المتنقل شركة 
كان المزود  الوحيد في ذلك الوقتالمشغل يشار إلى أن  .تلك الخدمات من مشغلين آخرين مرخصين لتوفير مثل تلك الخدمات

مؤخراً على رخصة  النورسإال أنه مع حصول  .الوحيد المرخص لتوفير خدمات دولية، حيث احتكرت تلك الخدمات الدولية
. ٢٠١٠الخط الثابت، أصبح بمقدورها تقديم خدمات دولية مباشرة وقد بدأت  القيام بذلك عقب إنشاء بوابتها الدولية في مايو

  :االلتزامات الهامة األخرى في رخصة الهاتف المتنقل االلتزام بما يلي ومن بين
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 %).٧تم خفضها فيما بعد إلى (من العوائد % ١٢دفع إتاوة بواقع  •

 .المالية لألوراق مسقط من أسهم الشركة لالكتتاب العام في سوق% ٤٠طرح  •

 .التقيد بالتزامات تغطية الشبكة •

 .بيع خدمات النقال في ظروف معينة تقديم خدمات الربط البيني وإعادة •

  .الوفاء بالتزامات سياسة التعمين وغيرها من التزامات التوظيف •

أبدت هيئة تنظيم اإلتصاالت نيتها في تنفيذ المتعلقة بسعر التجوال الدولي . ٢٠٠٩تم سحب التجوال المحلي بشكل كبير في 
ه األنظمة سقفا على التعرفة التجزيئية في منطقة دول مجلس ستضع هذ. ٢٠١٠سبتمبر  ١في دول مجلس التعاون ابتداءا من 

  .التعاون

 لنورسلترخيص الهاتف الثابت 

الحق في توفير خدمات اتصاالت عن طريق  النورسوهو يمنح  ٢٠٠٩في يونيو  النورسلشركة ترخيص الهاتف الثابت صدر 
عاماً من يونيو  ١٥الممنوحة لمدة ) البرودباند(باستثناء حقوق اإلنترنت فائق السرعة (عاماً  ٢٥خط ثابت داخل عمان لمدة 

هذا  تترخيص الهاتف الثابيشار إلى أن  .، على أن تكون هذه المدة قابلة للتجديد وفق أحكام قانون تنظيم االتصاالت)٢٠٠٩
  .للمشغل الوحيد في ذلك الوقتكان الترخيص الثاني من هذا النوع في عمان صدر ترخيص الهاتف الثابت آخر 

الحق في توفير مجموعة من خدمات اتصاالت الهواتف الثابتة بما في ذلك الصوت  النورسيمنح ترخيص الهاتف الثابت شركة 
تتضمن رخصة  .ناعية واإلنترنت إلى جانب الخطوط المستأجرة عالية السرعةوالبيانات والخدمات الدولية وخدمات األقمار الص

استخدامها لتوفير خدمات الصوت  النورسميغا هرتز من الترددات تنوي  ٢٠عاماً لـ ١٥الهاتف الثابت تخصيصاً محدداً لمدة 
نورس ، دون أي لهيئة تنظيم االتصاالت ل، منحت  ٢٠١٠في مارس و .والبيانات الثابتة في البداية باستخدام تقنية الواي ماكس

 .ميغاهرتز من الطيف تحت رخصة الثابتة ١٠تكلفة اضافية ، 

  :من بين االلتزامات في رخصة الهاتف الثابت ما يلي

 .من العوائد% ٧دفع إتاوة بواقع  •

 .الوفاء بالتزامات تغطية محددة متعلقة بالمناطق والمؤسسات الحكومية الرئيسية •

 .بمتطلبات معينة خاصة بجودة الخدمةالوفاء  •

 .خدمات الربط البيني وإعادة البيع في ظروف معينة •

 .الوفاء بالتزامات سياسة التعمين وغيرها من التزامات التوظيف •

 للمشغل الوحيد في ذلك الوقتترخيص الهاتف الثابت 

حق توفير خدمات اتصاالت ثابتة داخل  شغلذلك الم هو يمنحو ٢٠٠٤في فبراير  للمشغل الوحيدترخيص الهاتف الثابت صدر 
  .وكانت هذه هي رخصة الهاتف الثابت األولى التي تصدر في عمان .عاماً ٢٥عمان لفترة أولية تبلغ 

الحق في توفير مجموعة من خدمات اتصاالت الهواتف الثابتة بما  للمشغل الوحيد في ذلك الوقت الهواتف الثابتةتمنح رخصة 
في ذلك الصوت والبيانات والخدمات الدولية وخدمات األقمار الصناعية واإلنترنت إلى جانب الخطوط المستأجرة عالية 

جيجا  ٢,٣ميجا هرتز في الطيف  ٣٠تخصيص تردد  لمشغل الوحيد في ذلك الوقتاعرض على  ٢٠٠٩في ديسمبر  .السرعة
ميجا هرتز من الطيف  ١٠لهذا العرض خصصت هيئة تنظيم اإلتصاالت  ذلك المشغلمليون ريال بعد موافقة  ١٠هرتز مقابل 

 . بدون أي تكلفة إضافية كما هو مشار إليه أعاله
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 للمشغل الوحيد في ذلك الوقت رخصة الهواتف النقالة

حق توفير  لذلك المشغلتمنح الرخصة  .٢٠٠٤في فبراير  لمشغل الوحيد في ذلك الوقتل رخصة الهواتف النقالةصدرت 
وعلى غرار رخصة الهواتف  .خدمات هواتف نقالة وخدمات بطاقات االتصال وخدمات المعلومات وخدمات القيمة المضافة

التزام فقط من جانب هيئة تنظيم االتصاالت النقالة الصادرة للنورس، ال تتضمن هذه الرخصة أي تخصيص لتردد معين، وإنما 
  ".متى يكون ضرورياً"بتخصيص تردد 

 نظرة عامة على المشغلين الحاملين لرخص من الفئة الثانية

أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت ست تراخيص للهواتف النقالة من الفئة الثانية على األقل ، تتيح إعادة  النورسعلى حسب علم 
من الفئة الثانية في  األربعةتعامل حاملو الرخص  ٢٠١٠كما في يونيو  .١الهواتف النقالة من الفئة  بيع خدمات اتصاالت

  .، وإنجاز مزون، ورنة، وفريندي،: السوق باألسماء التجارية التالية

الفئة الثانية  ومن بين حاملي الرخص الستة من .وال تزال عمليات تراخيص الفئة الثانية حتى تاريخه في مراحل تطوير مبكرة
تقوم شركة مزون وانجاز بإعادة بيع  .مزون و انجاز ورنة وفريندي: ، هناك أربع شركات توفر الخدمات في السوق وهي

للمشغل بينما تتولى رنة وفريندي إعادة بيع خدمات الهواتف المتنقلة الخاصة  النورسخدمات الهواتف المتنقلة الخاصة بشركة 
 ٣٠كما في  في تقديم خدماتها للجمهورسماتل لم تبدأ لكن وفي اتفاق مع سماتل ، النورسوقد دخلت  . الوحيد في ذلك الوقت

  .٢٠١٠يونيو 

وقد ركزت الشركات التي تتولى عمليات إعادة البيع في السوق حتى اآلن على الفئات التي تعتبر كلفة المكالمات دافع رئيسي 
  .ا في ذلك على وجه الخصوص أسواق االتصاالت شبه القارية واآلسيويةلها في اإلشتراك في خدمات اإلتصاالت، بم

 اتجاهات السوق

شهد سوق خدمات االتصاالت نمواً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات األخيرة، وخصوصاً في مجال خدمات 
ة بين السكان داخل منطقة دول مجلس التعاون وفيما يخص معدالت انتشار خدمات االتصاالت المختلف .اتصاالت الهواتف النقالة

 الخليجي، ال يزال السوق العماني يعتبر واحدا من أكثر األسواق التنافسية في الدول 
 The Arab Advisors Report-Competition Levels in Arab Cellularل العربية في مجال خدمة الهواتف النقالة وفقاً

Markets ولكنه يتمتع بفرصة لتحقيق نمو هائل، وخصوصاً في خدمات الهواتف الثابتة و اإلنترنت فائق السرعة ٢٠١٠. 
لخدمات الهواتف النقالة والهواتف ) عدد العمالء بالنسبة إلجمالي عدد السكان(يوضح الجدول أدناه معدالت االنتشار بين السكان 
 .٢٠٠٩مجلس التعاون الخليجي كما في ديسمبر الثابتة واإلنترنت فائق السرعة داخل منطقة دول 

إنترنت فائق 
 السرعة

هواتف 
 ثابتة

الهواتف 
 النقالة

 

 مملكة البحرين %١٥٧ %٢٤ %١٢

 دولة الكويت %١٢٢ %١٨ %١.٤

 سلطنة عمان %١٤٣ %١٠ %١.٥

 دولة قطر %١٦٥ %١٨ %٧.٤

 المملكة العربية السعودية %١٧٧ %١٨ %١٠

 العربية المتحدةاإلمارات  %٢٣٥ %٣٥ %١٥

 BMI :المصدر      

    

وقد عكس النمو  .منذ بداية تحرير قطاع االتصاالت النقالة، شهد الطلب على خدمات االتصاالت النقالة في عمان نمواً سريعاً
في هذا السوق نمواً اقتصادياً قوياً بشكل عام وتفضيالً للتقنيات األحدث في شرائح أسواق االتصاالت الناشئة، وخصوصاً بين 
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٣٢ 

 

يلخص الجدول أدناه عدد عمالء خدمات الهواتف النقالة والهواتف  .شريحة الشباب التي تشكل نسبة كبيرة من سكان السلطنة
  .٢٠٠٥نترنت من عام الثابتة وخدمات اإل

 سمار ٣١إلى 
٢٠١٠ 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩  

الهواتف  اإلجمالي ١,٣٣٣,٣٢٤ ١,٨١٨,٠٢٤ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٣,٢١٩,٣٤٩ ٣,٩٧٠,٥٦٣ ٤,٢١٣,٨٠٩
 النقالة

نظام  - ١,٠٨٠,١١٣ ١,٥٧١,٩٠٧ ٢,٢٠٦,٣٧٨ ٢,٨٩٤,٥٣٧ ٣,٦١١,٨١٩ ٣,٨٤٤,٢٤٢
 الدفع المسبق

 

نظام  - ٢٥٣,٢١١ ٢٤٦,١١٧ ٢٩٣,٦٢٢ ٣٥٨,٧٤٤ ٣٥٨,٧٤٤ ٣٦٩,٥٦٧
 الدفع اآلجل

 

الخطوط  ٢٥٨,٤٦٧ ٢٧١,٤٥٦ ٢٦١,٢٠٧ ٢٦٧,٤٧٥ ٢٥٧,١٣٤ ٢٤٢,٤٣٦
 ١الرئيسية

الهواتف 
 الثابتة

 ٢اإلنترنت اإلجمالي ٤٩,٤٢٥ ٦٣,٨٤٣ ٧٠,٢٩٠ ٧٨,١٣٥ ٧٨,١٣٥ ٧١,٧٥١

تقنية خط  - ٨,١٢٥ ١٣,٩١٧ ١٨,٩٨٤ ٤٠,٧٠١ ٤٠,٧٠١ ٤٢,٤٤٨
المشترك 
غير الرقمي 
المتماثل 

)ADSL( 

 

 .مؤشرات قطاع االتصاالت، هيئة تنظيم االتصاالت :المصدر
  لمقارنةالضمان ) ٣٣٦٠٠حوالي ( ISDN، وقنوات ) ٦٨٠٠حوالي ( باستثناء الهواتف العمومية ١
 .يعرف اإلنترنت هنا على أنه خدمات االتصال باإلنترنت عن طريق الهاتف والخطوط الثابتة عالية السرعة ٢

  

 ٢٠٠٥في عام % ٥٦وقد شهدت هذه الفترة من النمو المرتفع في االتصاالت النقالة زيادة في معدالت االنتشار بين السكان من 
ولم يشهد سوق الهواتف الثابتة نفس معدل النمو، إذ  .هيئة تنظيم اإلتصاالت، وفق تقديرات ٢٠١٠مارس  ٣١في % ١٤٧إلى 

تقريباً، بينما نمى معدل االنتشار في سوق خدمات اإلنترنت فائق السرعة فقط % ٩.٩ظل معدل االنتشار بين السكان عند 
خارج نطاق (,وغياب النمو في القطاع  هيئة تنظيم اإلتصاالتوفق تقديرات  ٢٠١٠مارس  ٣١تقريباً بحلول %  ١.٥بنسبة

 المشغل الوحيد في ذلك الوقت كانيث إن و يعزى جزئياً إلى غياب المنافسة الفعالة في هذه المجاالت، ح, )الهواتف النقالة
بتدشين خدمات الخط الثابت و اإلنترنت فائق السرعة في الربع الثاني من  النورسالموفر الوحيد لهذه الخدمات إلى أن قامت 

٢٠١٠. 

ت النقالة، من سوق االتصاال النورساستناداً إلى إحصائيات السوق التي قامت هيئة تنظيم االتصاالت بتجميعها، بلغت حصة 
وال توجد حالياً أي معلومات رسمية منشورة فيما يخص أعداد العمالء  .٢٠١٠يونيو  ٣٠في% ٤٥استناداً إلى عدد العمالء، 

  .لدى الشركات التي تتولى إعادة البيع

لم تقم هيئة تنظيم االتصاالت بنشر أحدث إحصائيات سوق الهواتف الثابتة منذ تدشين منتجات و خدمات الهواتف الثابتة من قبل 
وبالتالي تعكس أحدث إحصائيات تنظيم . ٢٠١٠و لعمالئها األفراد في يونيو  ٢٠١٠للعمالء من الشركات في مايو  النورس

 . من السوق% ١٠٠على نسبة  المشغل الوحيد في ذلك الوقت اإلتصاالت للهواتف الثابتة  استحواذ



 التحويلقيد ( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش
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يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية إلجمالي عوائد خدمة الهواتف المتنقلة  لكل مشارك رئيسي في سوق االتصاالت عن 
   .األعوام المشار إليها

يونيو  ٣٠
٢٠١٠ 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩  

 موبايلعمان  %٩٣ %٨٢ %٧٣ %٦٦ %٦٠ %٥٩

 النورس %٧ %١٨ %٢٧ %٣٤ %٤٠ %٤١

إجمالي العوائد  ١٨٥ ٢٦٠ ٣٣٢ ٤١١ ٤٢٥ ٢٢٤
بالمليون ريال (

 )عماني

 وعمانتل النورس :المصدر       

  .يوضح الجدول أدناه تفصيل إجمالي العوائد لخدمات اتصاالت الهواتف النقالة والثابتة في عمان عن األعوام المشار إليها

يونيو  ٣٠
٢٠١٠ 

بــالمليون ريــال ( ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
 )عماني

 الهواتف النقالة ١٨٥ ٢٦٠ ٣٣٢ ٤١١ ٤٢٥ ٢٢٤

 الهواتف الثابتة ١٠٠ ١١٣ ١٢٧ ١٣٩ ١٤٢ ٦٨

 إجمالي العوائد  ٢٨٥ ٣٧٣ ٤٦٠ ٥٥٠ ٥٦٧ ٢٩٢

 .وعمانتل، باستثناء الشركات التي تقوم بإعادة البيع النورس :لمصدر       

يحفِّز نمو العوائد في سوق االتصاالت بعمان بصفة أساسية من خالل نمو الطلب على خدمات البيانات بينما من المتوقع أن 
، من المتوقع أن ينمو إجمالي عوائد الخدمات المرتبطة بالهواتف ٢٠١٤و ٢٠١٠بين عامي  .يتواصل نمو سوق االتصاالت

من  %.٣.٤تنمو العوائد من خدمات الهواتف الثابتة بنسبة  و من المتوقع أن% ٤.٥النقالة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 
المتوقع معاوضة نمو خدمات البيانات جزئياً من خالل الهبوط المعتدل في الطلب على الخدمات الصوتية مع وصول السوق إلى 

  .مستويات تشبع أعلى

بالمليون ريال ( ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤
 )عماني

 الهواتف النقالة ٤٤٦ ٤٧٠ ٤٩٠ ٥١٠ ٥٢٨

 الهواتف الثابتة ١٥١ ١٥٨ ١٦٢ ١٦٦ ١٧٠

 إجمالي العوائد  ٥٨٩ ٦٢٩ ٦٥٤ ٦٧٧ ٦٩٨

 .أوليفر وايمان والمرشدون العرب ومؤسسة براميد ريسيرتش :المصدر       

، و إن صحة و كفاية إن المعلومات الواردة في هذه النشرة تم إعدادها و تقديمها من قبل الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
الواردة في هذه النشرة و المتعلقة بقطاع اإلتصاالت هي مسؤولية الشركة فقط، وال تتحمل هيئة تنظيم اإلتصاالت  المعاومات

أي مسؤولية عن صحة أو عدم صحة هذه المعلومات و ال تتحمل الهيئة أيضا أية مسؤولية أو خسارة ناتجة عن إعتماد أو 
   .استخدام هذه المعلومات
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 الفصل العاشر

 الشركة ونظرة عامة على أعمالهاوصف 

 
  .النورس شركة رائدة في توفير خدمات اإلتصاالت في سلطنة عمان

إلى إثراء حياة الشعب العماني من خالل تقديم خدمات اتصال أفضل، كما أنها تهدف ألن تصبح موفر  النورستهدف رؤية 
  .خدمات االتصاالت وصاحب العمل المفضل في عمان

حالياً مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات االتصاالت النقالة، بما في ذلك الخدمات بنظام الدفع المسبق والدفع  النورستوفر 
أن تصل  النورستمكنت  ٢٠١٠وفي نهاية يونيو .اآلجل وخدمات البيانات والرسائل النصية القصيرة وخدمات القيمة المضافة

من عمالء الهواتف النقالة في سوق اتصاالت الهواتف %  ٤٥قية قدرها مليون عميل أو اإلستحواذ على حصة سو ١.٩٧إلى 
خالل هذه الفترة  النورسنجحت  ٢٠٠٥منذ انطالقها في مارس .النقالة في عمان، وذلك وفق إحصائيات هيئة تنظيم االتصاالت

د األول لخدمات التجوال الدولي في تغيير جوانب عديدة في سوق اتصاالت الهواتف النقالة في عمان، بما في ذلك كونها المزو
خدمات اإلنترنت فائق السرعة للهواتف النقالة مسبقة الدفع ، إلى جانب كونها  ,)+٣G(ذات الدفع المسبق وخدمات الجيل الثالث

ساعة طوال أيام األسبوع و توفير منتجات و خدمات اإلتصاالت في مختلف  ٢٤األولى في توفير خدمة دعم العمالء على مدار 
 . رجاء السلطنةأ

ويدعم . شبكة هواتف نقالة قوية وراسخة تستفيد من الدمج بين تقنيات الهواتف النقالة من الجيلين الثاني والثالث النورسأنشأت 
القادر ) IP/MPLS(التبديل متعدد البروتوكوالت باستخدام /نظام اإلرسال المتكامل من خالل بروتوكول اإلنترنت النورسشبكة 

إلى جانب التقنيات المستقبلية مثل التطور طويل المدى  WiMAXر التقنيات الحديثة، مثل خدمات الواي ماكس على دعم نش
)LTE.(  تقريباً من السكان في بيئة السلطنة % ٩٦لتشمل  النورس، امتدت تغطية شبكة ٢٠١٠يونيو  ٣٠واعتباراً من

 .الجغرافية المليئة بالتحديات

ترخيص الهاتف الثابت لتوفير خدمات االتصاالت الثابتة في عمان عقب عملية عطاءات  ٢٠٠٩في يونيو  النورسوقد منحت 
في عام  للمشغل الوحيد في ذلك الوقتوهذا الترخيص الثاني للهواتف الثابتة في عمان، إذ أن الترخيص األول ممنوح  . تنافسية
وذلك بصفة أساسية من خالل  ٢٠١٠منتصف عام  منتجات وخدمات الصوت والبيانات الثابتة من النورسوتقدم .  ٢٠٠٤

منتجات وخدمات ثابتة من شأنها أن تُكمل وتعزز  النورسمؤخرا، كما تقدم  WiMAXتقنيات األلياف البصرية والواي ماكس 
استخدام رخصة  النورسوعالوة إلى ذلك، تنوي  .خدمات الهواتف النقالة و منتجات اإلنترنت الحالية التي تقدمها الشركة

الهواتف الثابتة لتوسيع نطاق وصولها إلى أسواق خدمات الشركات واإلنترنت فائق السرعة، وأيضا استغالل فرص البيع 
  .بالجملة المتاحة والمتوقعة على الصعيدين المحلي والدولي
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 بيانات مالية وتشغيلية مختارة

  .وام المبينةيوضح الجدول أدناه بيانات مالية وتشغيلية مختارة لألع

 ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 

    ديسمبر ٣١للعام المنتهي في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠    

نظام الدفع  ١٢ ٤٢ ٧٤ ١٠٤ ١١٧ ٥٥ ٦٢
 المسبق

................................   اإليرادات مليون ريال

نظام الدفع  ٢ ٦ ١٨ ٣٢ ٤٣ ٢٠ ٢٦
 اآلجل

  مليون ريال

  مليون ريال غير ذلك ١ ٢ ٢ ٣ ١٢ ٤ ٣

  مليون ريال اإلجمالي ١٥ ٥٠ ٩٤ ١٣٩ ١٧٢ ٧٩ ٩١

الرسائل النصية  ال شىء ٤.١ ٩.٤ ١٦.٦ ٢٣.٣ ١٠.٩ ١٢.٩
 القصيرة

 إيرادات البيانات مليون ريال

 مليون ريال أخرى ال شىء ٠.٧ ٢.٤ ٧.٢ ١٥.٤ ٦.٣ ١٠.٣

 مليون ريال اإلجمالي ٠.٩٨ ٤.٨ ١١.٨ ٢٣.٨ ٣٨.٦ ١٧.٢ ٢٣.٢

الربح قبل الفائدة والضريبة  مليون ريال  )٢٠.٩( ٣.٩ ٢٥.٥ ٥٣.٨ ٨٧.٥ ٣٥.٨ ٥١.٢
.......................   )١(واإلهالك واالستهالك

هامش الربح قبل الفائدة  (%)  )١٣٩.٣( ٧.٨ ٢٧.٠ ٣٨.٧ ٥١.٠ ٤٥.١ ٥٦.١
والضريبة واإلهالك 

................................   واالستهالك

................................   صافي الربح مليون ريال  )٢٨( )١٢( ٨ ٢٠ ٤٢ ١٦ ٢٦

................................ )٢(صافي الدين مليون ريال  ٥٦.٠ ٥٩.٩ ٤٧.٦ ٣٨.٠ ٣٩.٣ ٣٨.٨ ٤٣.٨

التدفق النقدي قبل رأس المال  مليون ريال  )١٧.٨( ٠.٧ ٢١.٥ ٤٤ ٧٣.١ ٢٩.٠ ٤٣
 العامل

...........................   )٣(النفقات الرأسمالية مليون ريال الهواتف النقالة ٨٢ ٢٠ ٣٠ ٣٦ ٢٧ ١١ ١٤

  مليون ريال الهواتف الثابتة - - - - ٢٥ ٢٣ ٢٩

  مليون ريال اإلجمالي ٨٢ ٢٠ ٣٠ ٣٦ ٥٢ ٣٤ ٤٣

نظام الدفع  ٩.٥ ١٠.٢ ٩.٤ ٧.٢ ٦.١ ٦.١ ٥.٧
 المسبق

بالريال (
 )العماني

.....................   )٤(متوسط العائد للمستخدم

نظام الدفع  ٣٣.٠ ٣١.٩ ٢٩.٨ ٢٨.٠ ٢٧.١ ٢٧.٥ ٢٦.٣
 اآلجل

بالريال (
 )العماني

 

بالريال ( نظام مختلط ١١.٠ ١١.٤ ١٠.٣ ٨.٨ ٧.٧ ٧.٧ ٧.٤
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نظام الدفع  ٢٣٣ ٥٤٩ ٩٣٨ ١,٤٠١ ١,٧١٤ ١,٥٤٩ ١,٧٩٥
 المسبق

................................   العمالء )باآلالف(

ــدفع   ١١ ٢٣ ٧٩ ١١١ ١٤٧ ١٢٧ ١٦٩ ــام ال نظ
 اآلجل

  )باآلالف(

          

  )باآلالف( اإلجمالي ٢٤٤ ٥٧٢ ١,٠١٦ ١,٥١١ ١,٨٦١ ١,٦٧٦ ١,٩٦٥

................................   الموظفون   ٣١٩ ٤٧٨ ٤٩٣ ٦٣٦ ٧٥٧ ٧٠٠ ٧٩٤

 ).باستثناء رسوم الخدمات(النفقات العامة واإلدارية  –نفقات التشغيل  –العوائد = الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واالستهالك  )١(
 .إجمالي الدين مخصوماً منه النقد وما يعادله =صافي الدين )٢(
   .بما في ذلك رسوم الترخيص )٣(
الشهري المحقق من المكالمات الصادرة والمكالمات الواردة والرسوم وخدمات القيمة المضافة والرسائل النصية متوسط العائد = متوسط العائد للمستخدم  )٤(

 .القصيرة وغيرها من خدمات البيانات، مقسوماً على متوسط قاعدة العمالء
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 نقاط القوة التنافسية

  :فيما يلي النورستشمل نقاط القوة التنافسية لشركة 

سجل حافل باإلنجازات في مجال توفير خدمات ومنتجات عالية الجودة وتحقيق  النورسلدى شركة  – باإلنجازاتسجل حافل 
 ١.٩٧، إذ استحوذت على اكثر من ٢٠٠٥بسرعة كبيرة، منذ بداية تشغيلها في مارس  النورسفقد نمت . نمو قوي وفعال

ومما دعم هذا  .العمالء، وفق إحصائيات هيئة تنظيم االتصاالتمن الحصة السوقية استناداً إلى عدد % ٤٥مليون عميل بمعدل 
 .وعلى وجه الخصوص تركيزها على التحسين المستمر لتجارب العمالء النورسالنمو االبتكار الذي تتسم به منتجات وخدمات 

 .قدمه من قيمة وابتكاربتطوير عالمة تجارية قوية معترف بها بأنها تحظى برضا عال من العمالء، فضالً عما ت النورسقامت 
،    ٢٠١٠في يناير   ) Ipsos(وفق استطالع % ٩٠ويدل على قوة هذه العالمة التجارية معدالت رضا العمالء التي بلغت 

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧وقد حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل عالمة تجارية في مجال االتصاالت لألعوام 
هو وضعها  النورسومن بين األدلة األخرى على سمعة . ٢٠٠٧ل في الشرق األوسط في عام وأفضل مشغل لخدمات النقا

، فإن النورسووفقاً لهيئة تنظيم االتصاالت والمعلومات الخاصة بشركة  .السوقي الرائد من حيث االستحواذ على عمالء جدد
بتركيز على سوق العمالء الذين  ٢٠٠٦ام منذ ع MNPمن سوق نقل أرقام النقال % ٨٦استحوذت على ما يزيد عن  النورس

من تحقيق نمو قوي في العوائد والتدفقات  النورسوفي الوقت ذاته، تمكنت  .ينتقلون بين المشغلين مع االحتفاظ بأرقام هواتفهم
 ٢٠٠٧عام  مليون ريال عماني في ٢٥.٥من  النورسواالستهالك لشركة  واإلهالك والضريبة الفائدة قبل النقدية، إذ نمى الربح

% ٢٧.٠واالستهالك من  واإلهالك والضريبة الفائدة قبل ، مع زيادة هامش الربح٢٠٠٩مليون ريال عماني في عام  ٨٧.٥إلى 
 واإلهالك والضريبة الفائدة قبل ربح النورسحققت  ٢٠١٠يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في . خالل نفس الفترة% ٥١.٠إلى 

مليون  ٣٥.٨مقارنة ب % ٥٦.١واالستهالك  واإلهالك والضريبة الفائدة قبل و هامش الربحمليون ريال  ٥١.٢واالستهالك 
  .٢٠٠٩الفترة من عام  نفسلا% ٤٥.١واالستهالك  واإلهالك والضريبة الفائدة قبل ريال و هامش الربح

  

وظفين العمانيين واألجانب، كما  على الجذب و اإلحتفاظ أفضل الم النورسمنذ بدء عملياتها، ركزت  – الموظفون و بيئة العمل
إلى جذب وتدريب موظفيها الموهوبين بما يتماشى مع قيمها الرئيسة الهادفة إلى تقديم خدمات بعناية تامة وتتسم  النورستسعى 

قادرة على توفير تجربة عمالء  النورسوقد ترتب على التركيز على هذه القيم أن أصبحت  .بالتميز و التألف بشكل مختلف
ئعة، مع القدرة في الوقت ذاته على جعل عملياتها أكثر كفاءة من خالل إشراك الموظفين لديها بدرجة عالية و معدالت ترك را

ومن خالل تركيزها على تدريب الموظفين وثقافة . ٢٠٠٩فقط في قسم خدمة العمالء للعام % ١.٨الموظفين للشركة بنسبة 
ئدةً في خدمة العمالء، حيث حصلت على جائزة أفضل مزود لخدمات العمالء في را النورسخدمة العمالء المتكاملة، أصبحت 

 .٢٠٠٩الشرق األوسط لعام 

بخبرة هائلة في مجال االتصاالت العالمية عملوا عند  النورسيتمتع فريق اإلدارة العليا بشركة  – فريق إداري من ذوي الخبرة
منذ بدء عملياتها في مجال  النورسفقد تم توظيف العديد من كبار المدراء لدى  .دولة ٢٠مشغل في أكثر من  ٣٠أكثر من 

خدمات الهواتف النقالة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات و رئيس الوحدة الفنية و رئيس الوحدة التجارية 
  .و رئيس الوحدة اإلستراتيجية

وقد كانت . شرة وغير مباشرة ومتطورة بشكل متزايد تغطي جميع أرجاء عمانشبكة توزيع مبا النورسلدى  – التوزيع
أول مزود لخدمات االتصاالت في عمان تقوم بإدخال قنوات المبيعات غير المباشرة، كما أنها غيرت طريقة شراء و  النورس

 النورس ويوجد لدى.  المجالقنيات في هذا دفع رسوم خدمات عن طريق إدخالها وسائل توزيع و دفع مبتكرة من أحدث الت
منهم حالياً خدمات إعادة  ١٠٠٠حيث يوفر (بشكل مباشر  النورسموزع يقومون ببيع منتجات وخدمات  ١٦٠٠أكثر من 

من أجل عمليات التفعيل  النورسمنهم يتمتعون بميزة الوصول المباشر إلى نظم  ٣٠٠الشحن اإللكتروني كما أن ما يزيد عن 
محل فردي حيث يمكن للعمالء شراء الرصيد بنظام الدفع المسبق وإعادة تعبئة  ١٥٠٠٠عما يزيد عن فضالً ) وأغراض أخرى

شركاء  ٦تُدار قنوات التوزيع الغير مباشرة من خالل  .الرصيد لهواتفهم، مما يجعلها شبكة االتصاالت األوسع انتشاراً في عمان
من محالتها واألكشاك  ٢٣أيضاً  النورسوتدير  .القات دائمة معهمعلى ع النورستوزيع تم اختيارهم بشكل إستراتيجي تحافظ 

الخاصة الواقعة في مناطق استراتيجية ذات معدالت التركيز العالية من العمالء، حيث تم تزويد كل واحد منها بطاقم من 
  .الموظفين ذوي الكفاءة العالية

ياً، من امتالكها لشبكة حديثة وعالية الكفاءة مع قابلية للتكيف مع ، بحكم كونها مشغال جديدا  نسبالنورستستفيد  – جودة الشبكة
لم يمض عليها أكثر من خمس سنوات وقامت بتوفيرها شركة إريكسون التي  GSMفشبكة االتصاالت النقالة  .التقنيات الجديدة

 متعدد التبديل/اإلنترنت بروتوكول كما أن الشبكة األساسية القائمة على ،  GSMتحتل الصدارة العالمية في تقديم تكنولوجيا 
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ال تزال حديثة هي وقد صممت من أجل تسهيل إمكانية استيعاب العمليات الجديدة و (IP/MPLS) باستخدام  البروتوكوالت
في نتائج دراسات المعايير الصناعية التي أجرتها  النورسانعكست جودة شبكة وقد  .اإلنتشار المستقبلي للتقنيات الناشئة

شبكة مشابهة قامت إريكسون  ١٥٠عند مقارنتها بعدد (شبكة  ٢٠كانت من بين أفضل  النورسإريكسون والتي أشارت إلى أن 
رباع على أفضل تقييم الثني عشر ا النورسعلى أساس معايير أساسية للشبكات، وحصلت شبكة ) بتوفيرها على نطاق العالم

بدمج خدماتها الجديدة للهواتف الثابتة  النورسو قد قامت  .سنوية متتالية عند الحكم عليها على أساس المكالمات التي يتم إنهاؤها
نظم تكنولوجيا معلومات  النورسوتدعم عمليات . في شبكتها الحالية بدون تغييرات هائلة على نظم أو وسائل التشغيل األساسية

لة للتطوير ومصممة من أجل استيعاب نمو أعمالها المتوقع ودمج أنشطتها الجديدة في مجال الهواتف الثابتة حديثة ومرنة وقاب
  .والبيع بالجملة

والتي . مع كيوتل عامالً محفزاً رئيسياً لنجاح ونمو الشركة، ستواصل مينا انفستكوم النورستعد عالقة  – العالقة مع كيوتل
االستفادة من  النورسعقب االكتتاب العام األولي، كما ستواصل  النورسمتالك أغلبية الحصة في با, تقوم  كيوتل بالتحكم بها

مليون  ٦٥دولة ولديها أكثر من  ١٦جدير بالذكر أن مجموعة كيوتل لها عمليات في وال .كونها عضوا  في مجموعة كيوتل
 النورسمن حصولها على الدعم التقني لشبكة  النورسومن خالل هذه العالقة، استفادت  .عميل في جميع أنحاء العالم

وتوجيهات أفضل الممارسات في القطاع والدعم لمبادرات وضع المعايير لتسهيل الفعالية والقدرة على االستفادة من مجموعة 
  .كيوتل األضخم من أجل توفير قوة شرائية أكبر وتسهيل توظيف العاملين إلى جانب المشاركة في المبادرات اإلقليمية

 استراتيجيات العمل

بالقيام بتوفير هذه الخدمات تحت سقف واحد , لنورس هو أن تصبح موفر الخدمات المتكاملة المفضل في عمانلالهدف الرئيسي 
بالهواتف المتنقلة أو , لزبائنها من الشركات و األفراد، و ذلك بتلبية احتياجاتهم المتعلقة باإلتصاالت في العمل او في المنزل

القيام بذلك من خالل زيادة العوائد بشكل أسرع  النورسوتنوي . بخدمات اإلنترنت الفائق السرعة أو بالخدمات الصوتية, بتةالثا
فيما يلي موجز عن كل من هذه  .من السوق، واالستفادة من روافد جديدة للعوائد فضالً عن كونها شركة اتصاالت مقتصدة

  .االستراتيجيات األساسية

السوق واستغالل  معدل نموإلى نمو عوائدها بشكل أسرع من  النورستهدف  – بشكل أسرع من معدل نمو السوق نمو العوائد
  :تشمل المبادرات اإلستراتيجية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف ما يليو  .فرص النمو المتاحة في جميع قطاعات سوق االتصاالت

األنشطة الترويجية الجذابة والمبتكرة ومن خالل الحفاظ على حصة مرتفعة من العمالء الجدد من خالل  •
التوسع في شرائح السوق األقل تطوراً في الوقت الراهن، مثل خدمات اإلنترنت فائق السرعة والتواجد في 

 .مناطق تشهد معدالت انتشار منخفضة

ل أرقام االستمرار في توفير خدمة عمالء ممتازة وجذب عمالء من مشغلين آخرين من خالل خاصية انتقا •
 )MNP(الهواتف النقالة 

مواصلة تحويل التركيز نحو العمالء ذوي القيمة العالية من خالل االحتفاظ بالعمالء عبر برامج تحفيزية  •
 .واكتساب عمالء جدد عن طريق التركيز على تطوير منتجات وخدمات مستهدفة للشرائح عالية القيمة

لمستهدفة، والتركيز على خدمات اإلنترنت المتنقلة فائقة تحفيز االستخدام من خالل العروض الترويجية ا •
  .السرعة و تجميع الخدمات المبتكرة و ذات القيمة المضافة

 .بيع منتجات و خدمات مجمعة  للعمالء الحاليين لزيادة اإليرادات و الوالء للشركة من هؤالء العمالء •

د جديدة للعوائد من خالل الدخول إلى أسواق الهواتف الثابتة إلى تطوير رواف النورستهدف  – تطوير روافد جديدة للعوائد
  :وتشمل المبادرات اإلستراتيجية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.  والبيع بالجملة وزيادة حصتها في سوق العمالء التجاريين

لعمالء اإلستحواذ على حصة من سوق الهواتف الثابتة من خالل تقديم خدمات اإلنترنت فائق السرعة إلى ا •
الموسعة للقيام بالبيع المتبادل لمنتجاتها  النورسمن الشركات واألفراد واستخدام عروض منتجات وخدمات 

 .لقاعدة عمالئها الحالية، وخصوصا العمالء ذوي القيمة المرتفعة
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  زيادة حصتها في السوق عن طريق تطوير منتجات وخدمات مبتكرة و موثوقة و متكاملة  •
 .جات الشركات كل على حدة إلى جانب  تقديم خدمة عمالء متميزةو مصممة حسب احتيا

شركات ,تطوير فرص البيع بالجملة من خالل اإلستحواذ على حصة من مقدمي خدمات إعادة البيع •
اإلتصاالت و اإلرسال الدولية الموجودة حالياً إلى جانب ضمان تبوئها لمكانة جيدة من أجل استغالل النمو 

 .المجاالتالمستقبلي في هذه 

إلى أن تكون مزود الخدمات األكثر فعالية من حيث البنية التحتية في  النورستهدف  – مواصلة  العمل كمشغل مقتصد وفعال
 :تشمل المبادرات اإلستراتيجية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف ما يلي عمان، و

الهواتف النقالة والهواتف الثابتة عن تحسين الفعالية والكفاءة من خالل إيجاد أوجه للتعاون بين خدمات  •
طريق االستفادة من شبكة التوزيع القائمة حاليا لتخدم عمالء خطوط الهواتف الثابتة وتحسين فعالية قنوات 

 .المبيعات بزيادة مستويات العمليات اإللكترونية وغيرها من العمليات اآللية

ومرافق اإلرسال  ٢٠١٠الدولية في عام  لنورساخفض تكاليف االتصاالت الدولية من خالل تطبيق بوابة  •
 .٢٠١١المتوقعة إعتبارا من عام   ةالدولي

 اإلستفادة القصوى من انتشار الشبكة من أجل التركيز على العمالء ذوي القيمة العالية •

االستفادة من أوجه التعاون مع مجموعة كيوتل للحصول على ترتيبات أفضل مع الشركات المتخصصة في  •
 .النورسا تتطلبه عمليات توفير م

 المنتجات والخدمات

حالياً مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات االتصاالت المتنقلة، بما في ذلك خدمات نظام الدفع المسبق ونظام  النورستوفر 
خراً، فإنها الدفع اآلجل ونقل البيانات والرسائل القصيرة والخدمات ذات القيمة المضافة، ومع بدء خدمات الهاتف الثابت مؤ

تصمم  النورسومن أجل  تلبية احتياجات عمالئها على أفضل نحو، فإن  .تنوي توفير الخدمات الصوتية والبيانات المتكاملة
.  عروض خدماتها بحيث تفي بمتطلبات مختلف فئات عمالئها، بما في ذلك التسعير المختلف وخيارات الميزات ودعم العمالء

وبالنسبة للعمالء األفراد  .إلى التركيز علىخدمات النقال األساسية ذي التكلفة الفعالة  لنورساويميل عمالء التجزئة لدى 
لنورس،  قامت االشركة أيضاً بتصميم عروض خدمات محددة للوفاء بعوامل ديموغرافية معينة خاصة بالعمالء، بما في ذلك ل

وض أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات العمالء ذوي القيمة المصممة  لسوق الشباب إلى جانب عر" شبابية"العالمة التجارية 
من قاعدة عمالئها التجاريين التي تضم معظم عمالئها ذوي القيمة العالية  النورسوخالل السنوات األخيرة، زادت   .العالية

للوفاء بإحتياجاتهم و حيث يتم تزويد هؤالء العمالء بمنتجات متخصصة ودعم عمالء فعال  .والمشتركين في نظم الدفع اآلجل
  .التجارية المحددة

 خدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة مسبقة الدفع 

وهو يقدم للعمالء مجموعة من خدمات الصوت والرسائل النصية " مسبق" النورسيسمى العرض األولي مسبق الدفع من شركة 
محددة بسعر ثابت محليا على خدمات الصوت  التعرفة إن .القصيرة والبيانات والخدمات ذات القيمة المضافة بأسعار مختلفة

على مستوى السلطنة مع إختالف الرسوم إذا كان االستخدام في أوقات الذروة أو خارج أوقات الذروة، في حين أن أسعار 
منتج منفصل   النورسويوجد  لدى   .الرسائل النصية القصيرة ثابتة  بينما تختلف تسعيرة خدمات القيمة المضافة حسب الخدمة

، تختلف رسوم االتصال من خالله على أساس ما إذا كان يتم إجراء المكالمات "شبابية"مسبق الدفع لسوق الشباب يطلق عليه 
 .على نفس الشبكة أو خارجها إلى جانب رسوم الرسائل النصية القصيرة أكثر انخفاضاً إذا تمت على  نفس الشبكة

 ذات الدفع اآلجل القصيرةخدمات الصوت والرسائل النصية 

وهو يقدم للعمالء مجموعة من خدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة " آجل" النورستسمى خدمة الدفع اآلجل من شركة 
محددة بسعر ثابت داخل السلطنة إالّ محليا الخدمات الصوتية  إن تعرفة .والبيانات والخدمات ذات القيمة المضافة بأسعار مختلفة

م تختلف على أساس ما إذا كان يتم إجراء االتصال على نفس الشبكة أو على شبكة خارجية، مع وجود أسعار أن الرسو
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يحصل العمالء من الشركات على أسعار و  .تفضيلية للمكالمات التي تتم على نفس الشبكة، كما أن هناك رسوم إشتراك شهرية
د منهم من خدمة مجموعة المستخدمين المغلقة التي تتيح، مقابل رسم تفضيلية محددة على أساس حجم التعامالت، ويستفيد العدي

أسعار الرسائل النصية القصيرة فهي ثابتة باستثناء خصومات تجارية أما   .شهري، أن تكون المكالمات داخل الشركة مجانية
و الذي يمكن , "آجل بال حدود"خدمات دفع آجل مستقلة للعمالء الذين ينفقون بكثرة والتي تسمى  النورسكما توفر . معينة

و ذلك مقابل , والرسائل النصية القصيرة, و المكالمات المرئية, العمالء من اإلستفادة من باقة كبيرة من اإلتصاالت الصوتية
 .رسوم شهرية أعلى

 خدمات اإلنترنت واإلنترنت فائق السرعة

مالء مجموعة متنوعة من الخيارات لتصفح اإلنترنت للع النورستوفر خدمات اإلنترنت واإلنترنت فائق السرعة من شركة 
 GPRSويمكن الوصول إلى هذه الخدمات من خالل تقنيتي الجيل الثاني  .وتنزيل البيانات والوصول إلى البريد اإللكتروني

من الجيل الجيل الثالث المتوفرة في جميع المدن الرئيسية في  HSPAالمتوفرة في جميع أرجاء عمان وكذلك تقنية  EDGEو
وهناك مجموعة من خيارات التسعير فيما يخص استخدام البيانات، بما في ذلك باقات الدفع المسبق والباقات المختلفة   .عمان

من خالل الهواتف المزودة بتقنيات وهذه الخدمات متاحة لالستخدام   .القائمة  على السرعة أو كمية البيانات أو المدة الزمنية
الذي يتم توصيله بالحاسب اآللي العميل مباشرة  النورسالجيل الثاني والجيل الثالث أو من خالل مودم البيانات الخاص بشركة 

  .ويقوم بتهيئة أتوماتيكية ومن ثم التوصيل بشبكة الهاتف النقال

 الخدمات ذات القيمة المضافة

خدمات القيمة المضافة المختلفة للوفاء بمتطلبات اإلتصاالت الخاصة بعمالئها ولتسهيل دفع رسوم عدداً من  النورستوفر 
وإلتاحة الوصول بكل سهولة  .على توفير خدمات جديدة ومبتكرة لعمالئها النورستبين هذه الخدمات قدرة و .الخدمات اإلضافية

التهيئة التلقائية لألجهزة، والتي يمكن الوصول إليها من خالل  خدمة النورسويسر إلى خدمات مختلفة ذات قيمة مضافة، توفر 
تشمل بعض خدمات القيمة المضافة الحالية خدمات الرسائل و  .لإلنترنت النورسرسالة نصية قصيرة بسيطة إلى جانب بوابة 

  .المتقدمة وخدمات المحتوى وخدمات التجوال الدولي

 خدمات الرسائل المتقدمة

لإلنترنت ، يمكن للعمالء االستفادة من  النورسالرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وبوابة من خالل استخدام 
تشمل هذه الخدمات الرسائل النصية الصوتية القصيرة والرسائل النصية القصيرة  العديد من خدمات الرسائل المختلفة، حيث 

قات الصالة والرسائل النصية القصيرة الخاصة بمواقف السيارات والرسائل إلى التلفاز والرسائل النصية القصيرة لإلخطار بأو
النصية القصيرة عبر اإلنترنت والرسائل النصية القصيرة الفالشية الرسائل النصية القصيرة المستقبلية والرسائل النصية 

ة ورابط الرسائل النصية القصيرة ببلدية القصيرة إلى البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة باإلعالنات المبوب
مسقط والرسائل النصية القصيرة للحصول على معلومات عن رحالت الطيران العماني والرسائل النصية القصيرة  بشأن 

  .وخدمات الترجمة عبر الرسائل النصية القصيرة") على حسابك"الرسائل النصية (األعمال الخيرية وإخطارات معاودة االتصال 
تم احتساب رسوم إضافية على بعض خدمات الرسائل المتقدمة عالوة على ما يتم احتسابه على خدمات الرسائل النصية يو

مجانية، ") على حسابك"الرسائل النصية (القصيرة ، بينما تكون بعض الخدمات األخرى، مثل رسائل إخطارات معاودة االتصال
  .دمات الصوتية األساسيةحيث إنها مصممة لتشجيع االستخدام اإلضافي للخ

 خدمات المحتوى

، النورسمجموعة من خدمات المحتوى المصممة إلثراء تجربة العمالء في استخدام الهواتف النقالة، حيث  قامت  النورستوفر 
على وجه الخصوص،  بإنشاء بوابة تتيح للعمالء الوصول إلى مجموعة كبيرة من خدمات المعلومات والمحتوى، بما في ذلك 

أيضا  رنات محلية ودولية لمعاودة  النورسوتوفر . األخبار ومعلومات عن الرياضة والطقس ورحالت الطيران واأللعاب
رسائل نصية قصيرة إلى جانب األخبار العاجلة، فضالً عن التقارير الرياضية االتصال والقدرة على نشر إعالنات مبوبة عبر 

 .اليومية وغيرها من التقارير التي يمكن للعمالء اختيار استالمها عبر البريد اإللكتروني أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة
 ١٢لهاتف النقال لكي تتيح لعمالئها الوصول إلى م  خدمة التلفاز عبر ا٢٠٠٩خالل العام  النورسوباإلضافة إلى ذلك، أطلقت 

تجربة مجانية للخدمة أثناء دورة  النورسعرضت . قناة محلية وإقليمية ودولية مفضلة يمكن مشاهدتها من خالل الهاتف النقال
 .كأول شركة مشغلة لهذه الخدمة في السلطنة ٢٠٠٩كأس الخليج لكرة القدم التي أقيمت في عمان في أوائل سنة 
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 خدمات التجوال الدولي

خدمات التجوال الدولي للعمالء بنظامي الدفع المسبق واآلجل ويمكن تلقيها على األجهزة المزودة بتقنيات الجيل  النورستُقدم 
هي شركة رائدة في سوق السلطنة من حيث عدد الوجهات وشركاء خدمة  النورسوالجدير بالذكر أن شركة . الثاني والثالث

   :م على النحو التالي ٢٠١٠يونيو  ٣٠بتاريخ  النورسقد كان عدد شركاء التجوال لشركة و  .التجوال

 الدول الشركاء 

 ١٧١ ٤٤٠   .  التجوال الصوتي وخدمات الرسائل النصية القصيرة
 ١٢٠ ٢٩٢   .........................................  تجوال البيانات

 ٥٢ ٨٩   .........   )CAMEL( التجوال المدفوع مسبقا المتكامل
 ٥١ ٨٩   ........................  التجوال على شبكة الجيل الثالث

 
  .أدخلت خدمات التجوال على الخطوط الجوية اإلماراتية والقطرية النورسكما أن 

االستفادة من عالقات  النورسوالجدير بالذكر أن عالقة الشركة مع كيوتل مفيدة ألغراض التجوال الدولي حيث يكون بوسع 
بتوفير سعر موحد  النورسوكمثال على هذا، انفردت   .كيوتل العالمية من أجل توفير منتجات وخدمات تجوال مبتكرة وتنافسية

للتجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي و هو المنتج الوحيد في نوعه في السلطنة و المعروف بالمتجول الذكي 
ل كبير أسعار تجوال دولية بشك النورسوهذا المنتج يمنح عمالء . ٢٠٠٩في عام  النورسوالتي أطلقتها  –" التجوال الذكي"

 .على شبكات الشركاء عند التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 منتجات و خدمات الهواتف الثابتة 

على رخصتها لخدمة الخطوط  الثابتة  لتوفير خدمات اتصاالت الهواتف الثابتة، بما في ذلك  ٢٠٠٩في يونيو  النورسحصلت 
مشغل وحيد في ذلك والتي كان يقتصر توفيرها في السابق على (خدمات اإلنترنت واألقمار الصناعية والخدمات الدولية 

طيفاً ترددياً إضافياً سيتم استخدامه لتشغيل شبكة اتصاالت  سالنورشركة لوقد منحت رخصة الخطوط الثابتة هذه  ).الوقت
تتوفير هذه الخدمات حالياً عن طريق  .السلكية لتوفير خدمات الصوت والبيانات، بما في ذلك خدمات اإلنترنت فائق السرعة

مل  تقنيات مستقبلية، مثل ، التي تعد سبقاً آخر في عمان، حيث يمكن تطويرها الحقاً لتشWiMAXاستخدام تقنية الواي ماكس 
سوف لن يستخدم في منتجات و خدمات الهواتف النقالة، علما بأن هيئة  LTEبحيث أن ) (LTE(تقنية التطور طويل المدى 
الطيف تحت ترخيص الهواتف الثابتة بشرط أن يتم استخدامه لمنتجات و خدمات الهواتف  النورستنظيم اإلتصاالت منحت 

هذه الرخصة الجديدة من خالل تقديم مجموعة من خدمات الخطوط الثابتة التي من المقصود  النورستخدم تس.  ) الثابتة حصريا
بها أن تكمل وتعزز منتجات و خدمات الهواتف النقالة و اإلنترنت الحالية التي تقدمها نورس عن طريق التركيز على أسواق 

صة الهواتف الثابتة التي حصلت عليها، يقع على عاتق وبموجب شروط رخ .الشركات واإلنترنت فائق السرعة المربحة
من سكان السلطنة بمنتصف % ٥٤التزامات محددة فيما يتعلق بتغطية الشبكة تشمل توفير تغطية للهواتف الثابتة بنسبة  النورس
لو مترا  كي ٢,٠٢٧ملزمة بتركيب كابالت ألياف بصرية بإمتداد  النورسكما أن . ٢٠١١بمنتصف عام % ٨١ونسبة  ٢٠١٠

بإلتزامها  النورسو قد أوفت .  ٢٠١١كيلو مترا  في عام  ٥,٠٣٥و كابالت األلياف البصرية أخرى بطول  ٢٠١٠في عام 
 . ٢٠١٠لعام 

يتم تقديم الخدمات للمناطق السكنية من خالل  حاليا بتقديم خدمات الصوت والبيانات للسكان والشركات، بحيث النورستقوم 
 WiMAX، بينما يتم تقديم الخدمات للشركات عن طريق الدمج بين تقنيات الواي ماكس WiMAXتقنية الواي ماكس 

  .واأللياف متى ما أصبح ذلك ممكنا اقتصاديا

  الخدمات الصوتية السكنية

و  .المحلية و الدولية وخدمة الفاكس والتي تدعم الخدمات ) ehome voic(حاليا بتقديم منتجات المنزل الصوتية  النورسبدأت 
  . التي تقدم أسعاراً مخفضة لست دول في آسياالمبتكرة و  )voip(توجد هناك خدمة , باإلضافة الى ذلك

  

  



 التحويلقيد ( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 
 

 

 

 
٤١ 

 

  خدمات اإلنترنت السكنية

ثالثة باقات ذات الدفع اآلجل مسبقة الدفع و ثالثة باقات شهرية  خدمات اإلنترنت فائق السرعة عن طريق حاليا النورستقدم 
و وفقاً لموقع المستخدم على الشبكة تتفاوت مستويات , تقدم الباقات بيانات مختلفة. )للخدمات الصوتيةشاملو أو غير شاماة (

غير شاملة للخدمات تتوفر ايضاً باقة اسبوعية إلنترنت فائق السرعة مسبقة الدفع , و باإلضافة الى ذلك. سرعة اإلنترنت
أو وكالء العروض الرئيسية للحصول على  النورست عرض من صاال) Modem(يتوجب على العميل شراء مودم . الصوتية

  .النورسعند شرائه من صاالت عرض  (Wi Fi)هذه الخدمات و يستطيع العميل الحصول على جهاز التوجيه الالسلكي 

  الخدمات الصوتية للشركات

و " Nawras Voice Professional" الخدمات الصوتية للخط الثابت لعمالئها من الشركاتحاليا نوعين من  النورستقدم 
"Nawras Voice Enterprise " خطوط أو أقل و العمالء يستطيعون أن يختاروا بين  ١٠األول مناسب للعمالء الذين يتطلبون

  . والتي تسمح لدمج مكالمتين في نفس الوقت) Basic Rate Interface(و ) Analog(خطوط التناظرية 

تتطلب خطوط صوتية , اسب العمالء الذين يملكون فروع خاصة يتم التبادل بينهاتن" Nawras Voice Enterprise"إن خدمة 
مكالمة في نفس الوقت و برتوكول بدء  ٣٠متعددة و يمكن للعمالء أن يختاروا بين واجهة التسعير األساسي و التي تسمح ل 

يمكن للعمالء إجراء , باإلضافة الى ذلكو .لنورس في السلطنةلكأول سبق , ترنكس) session initiation protocol(الجلسة 
و ألول مرة في سوق دول مجلس التعاون يمكن للعمالء من الشركات . مكالمات  فيما بين خطوطهم الثابتة بتكلفة شهرية ثابتة

  .دمج جميع الخطوط الثابتة و المتنقلة و اإلستفادة من المكالمات المجانية بين جميع الخطوط مقابل رسوم شهرية ثابتة

  للشركات خدمات اإلنترنت 

و   Nawras Internet Professional:لعمالئها من الشركات حالياً نوعين من خدمات اإلنترنت الثابت النورستقدم 
"Nawras Internet Enterprise" , األول يقدم للعمالء خدمات اإلنترنت فائق السرعة الغير متناظرة  ذو فعالية من حيث

يشابه   Nawras Internet Professional ان . ميغابيت بخيار استخدام محدود أو غير محدود ١٦الى  ١التكلفة بسرعة 
"Nawras Internet Enterprise" , بخالف انها تقدم نطاق ترددي مكرس بدالً من تقديم نطاق ترددي على اساس افضل

  . ١٥٥Mbpsو يمكن كذلك  تقديم سرعة , الجهود
  

  خدمة البيانات للشركات

 Nawras Ethernet: "لعمالئها من الشركات حالياً نوعين من خدمات اإلنترنت الثابت النورسحالياً تقدم  النورس تقدم
Service " و"Nawras Leased Line ." يستخدم الثاني العمالء الذين يتطلبون خدمات اإلتصاالت)TDM(   من نقطة الى

بشكل ,يهدف الى استقطاب عمالء يتطلبون اتصال , كأول سبق في عمان, "Nawras Ethernet Service"في حين يقدم , نقطة
  . من خالل استخدام بروتوكول اإليثرنت, من موقع الى موقع, اقتصادي

  

 خدمات البيع بالجملة

إعادة مقدمي خدمات حالياً اتفاقيات لتوفير خدمات البيع بالجملة في مجال االتصاالت النقالة إلى ثالثة من  النورستوجد لدى 
،و شركة إنجاز والتي بدأت عملياتها ٢٠٠٩مزون، التي دشنت خدماتها في نوفمبر  شركة: بيع خدمات اتصاالت الهواتف النقالة

ويقوم مقدمي الخدمات هؤالء .  ٢٠١٠وسماتل  والتي من المتوقع أن تدشن خدماتها في الربع الثالث من  ٢٠١٠في إبريل 
هذا، وتنوي . النورسباسم مختلف وفق االتفاقيات الفردية بينهم وبين  النورسلهواتف النقالة التي توفرها بإعادة بيع  خدمات ا

بتقديم خدمات االتصاالت الدولية  النورسقامت  ٢٠١٠وفي مايو  .االستمرار في تطوير أنشطة البيع بالجملة هذه النورس
اض في تكاليف الربط البيني الدولي و زيادة اإليرادات من المكالمات الواردة من خالل بوابتها الخاصة، والذي أدى إلى انخف

  .الدولية الواردة
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أن فرصاً عديدة للبيع بالجملة سوف تنشأ، بما في ذلك قدرات اإلرسال  النورسومع تحرر السوق على نحو أكبر، ترى  
استخدام رخصة الهواتف الثابتة لالستحواذ  النورسكما تنوي . وخدمات العبور واختيار المشغل وخدمات البيع بالجملة الدولية

 على حصة من سوق البيع بالجملة الخاص باالتصاالت الدولية الواردة

 خدمة العمالء

أن خدمة العمالء تمثل عامالً رئيسياً يميزها عن منافسيها، ومن ثم استثمرت موارد هائلة في االرتقاء بكل نقطة  النورسترى 
في مجال خدمة العمالء في توفير تجربة للعميل تتسم بالتميز واالهتمام  النورسو تتمثل رؤية  .ميلمن نقاط االتصال بالع

بإستمرار على معدالت مرتفعة في االستطالعات الخاصة برضا العمالء  النورستحصل . واالختالف عن المشغلين اآلخرين
و أفضل برامج استبقاء  INSIGHTSمن على جائزة أفضل مركز اتصال في الشرق األوسط  ٢٠٠٩وحصلت في عام 

وأفضل مزود لخدمات   INSIGHTالموظفين و برامج التحفيز و كذلك أفضل برامج توظيفية و برامج تطوير المهارات من 
رونالد  /ووفق استطالع للرأي أجرته شركة نيلسون .CommsMEAالعمالء لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 

فيما يتعلق برضا العمالء التجاريين، وفي استطالع آلراء  ١٠من  ٨.٤على درجة متواضعة  نورسالبيرجر مؤخرا حصلت 
  .فيما يتعلق برضا العمالء ١٠من  ٨.١على درجة متواضعة  النورسعمالئها من األفراد أجرته شركة إيبسوس، حصلت 

من  ٢٣٥بوع وطوال أيام العام ويضم حوالي ساعة يومياً و طوال أيام األس ٢٤على مدار  النورسيعمل مركز خدمة عمالء 
، بحيث يتحدث "أبطال العمالء"على أنهم  النورسالموظفين العمانيين المتخصصين في مجال خدمة العمالء، والذين تشير إليهم 

أبطال " النورسوموظفو . حالياً خدمات الدعم باللغات العربية واإلنجليزية و الهندية النورسغالبيتهم لغات عديدة ،  كما توفر 
يتم قياس أداء كل من و  .مدربون بشكل واسع لفهم منتجات وخدمات الشركة من أجل التواصل المتميز مع العمالء" العمالء

أبطال العمالء ومركز خدمة العمالء ككل من خالل مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية، بما في ذلك نسبة المكالمات التي يتم 
كما . ات زمنية محددة، ونسبة التوصل لحل من المكالمة األولى ودقة المعلومات التي يقدمها أبطال العمالءالرد عليها خالل فتر

أيضا الحصول على الخدمة الذاتية عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي ، وهي خدمة تستخدم من قبل أغلب  يمكن للعمالء
 .عمالء مركز خدمة العمالء

 ١٥٠٠"ومن أمثلة هذه الخدمات خدمة  .من خدمات العمالء المتاحة عبر الرسائل النصية القصيرةأيضا  عدداً  النورسوقدمت 
، بما النورسالقائمة على الرسائل النصية القصيرة والتي  تتيح للعمالء طلب معلومات عن خدمات " خدمة المعلومات المجانية

خدمات القيمة المضافة وأسعارها إلى جانب اإلخطارات عبر في ذلك مواقع المحالت وأوقات العمل ومعلومات حول مزايا 
الرسائل النصية القصيرة المجانية عن رسوم التجوال السارية عند الوصول إلى دولة أجنبية واإلخطار بالفواتير عبر الرسائل 

  .صيليةالنصية القصيرة والطلبات القائمة على الرسائل النصية القصيرة لتحويل الرصيد وإعداد فواتير تف

خدمات عمالء متخصصة إلى شرائح معينة من العمالء، بما في ذلك العمالء ذوي القيمة العالية والعمالء من  النورستوفر 
أنه سيكون بوسعها تخصيص منتجاتها ودعم  النورسومن خالل الوصول إلى هؤالء العمالء بطرق مختلفة، تؤمن  .الشركات

على سبيل المثال، و .في شرائح العمالء المتخصصة هذه النورسمة تساعد على تميز العمالء من أجل توفير خدمات أعلى قي
يتمتع العمالء التجاريون بميزة الدعم من أبطال العمالء المتمكنين في مجال توفير الخدمات لقطاع الشركات بحيث يمكنهم 

كما يعمل موظفو أبطال العمالء مع مدراء . مساعدة العمالء على تطوير منتجات وخدمات مفصلة لتناسب متطلباتهم الفردية
  .بدون مغادرة مكاتبهم النورسالحسابات التجارية المخصصين لتمكين العمالء التجاريين من شراء منتجات وخدمات 

العديد من نقاط التواصل مع العمالء من أجل التعامل مع االستفسارات  النورسوباإلضافة إلى مركز خدمة العمالء، أقامت 
المتوفرة على شبكة اإلنترنت  النورسمحالً تابعاً للشركة باإلضافة إلى خدمة  ٢٣تشمل نقاط االتصال هذه و  .ية لعمالئهااليوم

قنوات متعددة لعمالئها لتسديد فواتيرهم وإعادة شحن حساباتهم المدفوعة مسبقا ، بما في ذلك  النورسكما توفر  .)نورسي(
كة االنترنت ، آالت الخدمة الذاتية ، أجهزة الصرف اآللي وأجهزة اإليداع اآللي على شب النورس، موقع  النورسمحالت 

 .المقدمة من قبل البنوك و تحويل األرصدة بين الحسابات

 بناء العالمة التجارية واالحتفاظ بالعمالء

في  النورسوقد رشحت  .نفسها خالل سنوات معدودة كواحدة من العالمات التجارية األكثر تقديراً داخل عمان النورسرسخت 
على جائزة أفضل عالمة تجارية في مجال االتصاالت داخل عمان من مجلة بزنس توداي  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧أعوام 
ن، وفق مجلس سوبربراندز العماني، إلى جانب اإلشادة الدولية داخل عما" السوبر"العالمة التجارية  النورسكما حققت . العمانية
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تم بناء الهوية التجارية  .من جلوبال أوردز فور براند إكسالنس ٢٠٠٩بمنحها جائزة ريادة العالمات التجارية الدولية في عام 
  .عمان موفر خدمات االتصاالت المفضل داخل النورسلنورس، وسيستمر بناؤها، على نحو يضمن أن تظل ل

  :بشكل عام من النورستتألف دعاية 
  

 النورسترسيخ و ترويج العالمة التجارية والهوية التجارية للشركة من خالل الحمالت اإلعالمية الرامية إلى جعل  •
مشغل االتصاالت المفضل في عمان وجعل اسم العالمة التجارية للنورس أحد أكثر العالمات التجارية التي تلقى 

 .دير في عمانإشادة وتق
 
حمالت إعالمية متخصصة بالمنتجات والرسوم إلخطار العمالء بما هو جديد في مجال العروض الترويجية متضمنا  •

 . الرسوم الجديدة و التخفيضات في األسعار
  

المجالت والجرائد واإلذاعة والتليفزيون واإلنترنت والدعاية في المناطق المفتوحة، بما في ذلك اللوحات  النورسوتستخدم 
 .اإلعالنية، لنشر التوعية بالهوية التجارية وتحفيز الطلب

 
ن المنتجات على اإلبقاء على محفظة عالية التنافس والجاذبية م النورستقوم استراتيجية االحتفاظ بالعمالء التي تنتهجها و

ويظهر هذا من خالل برامج الوالء الخاصة  .النورسوالخدمات لعمالئها ومكافأة وتحفيز العمالء الذين يستمرون مع شركة 
  :النورسبشركة 

كان هذا برنامج دعم مكافآت العمالء األول من نوعه في عمان وهو يوفر للعمالء المؤهلين  – للنخبة النورسنادي  •
إلى صاالت رجال األعمال في مطار مسقط  لمجاني للسيارات في مسقط والدخولفوائد ومزايا مختلفة تشمل الوقوف ا

، إعطاء أولوية في تلقي AAAوخدمة المساعدة على الطريق ) Meet & Greet(الدولي وخدمة اللقاء والتحية 
المكالمات عند اإلتصال بمركز خدمة العمالء والعديد من الخصومات الجذابة في منافذ مختلفة للبيع بالتجزئة في 

 عمان

تم تطبيق هذا البرنامج أثناء العام األول من التشغيل، وهو يوفر للعمالء مجموعة عريضة من  – النورسمزايا  •
 .ل شبكة من الشركاء، تشمل مطاعم ومراكز رعاية صحية وتسوق وترفيهالمزايا والخصومات من خال

 التوزيع

 .النورستركز على ضمان سهولة وصول العمالء عبر أرجاء السلطنة إلى منتجات وخدمات  النورسمنذ تدشينها وشركة 
اتفاقيات مع  النورس، ووقّعت بتطوير شبكة ضخمة للتوزيع المباشر وغير المباشر داخل السلطنة النورسولتحقيق هذا، قامت 

على عالقات وثيقة مع هؤالء الشركاء ويقومون هم بدورهم  النورسستة شركاء توزيع تم اختيارهم بشكل استراتيجي و تحافظ 
  .٢٠١٠يونيو  ٣٠إلى  ٢٠٠٧يوضح الجدول التالي النمو في التوزيع أثناء الفترة من و  .بإدارة شبكات الموزعين التابعة لهم

  

 ديسمبر ٣١العام المنتهي في  
يونيو  ٣٠

٢٠١٠ 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  

 ٢٣ ٢٢ ١٩ ١٦   ..........................   النورسمحالت 
 ٨٨ ٨٠ ٦٠ ٥٥   ......................  الموزعون الرئيسيون
 ١,٦٢٥ ١,٥٠٠ ١,١٠٠ ٩٠٠   .......................الموزعون القياسيون

 ١,٠٠٠ ٥٥٠ - -   .............  منافذ إعادة الشحن اإللكتروني
 ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠,٠٠٠   ..............  محالت بطاقات إعادة الشحن

 ٥٢ ٥٠ ١٥ -   .......................أجهزة الخدمة الذاتية
     

 ٤التجارية و يتم اإلعداد الفتتاح  النورسمحالً يحمل عالمة  ٢٣ النورس، أصبحت لدى ٢٠١٠يونيو ٣٠كما في  ١   
 .محالت أخرى

 .منفذا إلعادة الشحن اإللكتروني ١,٠٠٠ النورس، أصبح لدى ٢٠١٠يونيو ٣٠كما في   ٢  
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 واألكشاكالمحالت  

يونيو  ٣٠محالً و أكشاك في  ٢٣للتوزيع المباشر إلى  النورس، فقد ازدادت شبكة ٢٠٠٥محالً و أكشاكا في عام  ١٢و بافتتاح 
ومن خالل تشغيل محالتها الخاصة وإنشائها في مواقع جذابة تشهد . ٢٠١٠محالت اضافية في  ٤مع توقع افتتاح , ٢٠١٠

لقد تم تصميم  .تبوأ مكانة أفضل للتحكم في تجربة الشراء لدى العمالء وجذب عمالء جددت النورسحركة تجارية نشطة، فإن 
، مما يسهل من قدرتها على إبقاء عمالئها على اطالع النورسالمحالت على نحو يبسط عرض وتسويق منتجات وخدمات 

ن للنورس يوفرون المساعدة الشخصية في تضم المحالت موظفين مدربين ذوي خبرات عالية تابعي .بالتطورات التقنية الجديدة
  .المبيعات

 قنوات المبيعات غير المباشرة

ومن خالل  .أول مشغل اتصاالت في عمان يقوم بتطوير قناة مبيعات غير مباشرة، باستخدام منافذ تجارية قائمة النورسكانت 
بسرعة من تأسيس شبكة مبيعات على نطاق  النورسإبرام اتفاقيات حصرية مع ستة من شركاء التوزيع الرئيسيين، تمكنت 

بسرعة من عدد موزعي بطاقات  النورسوبطاقات إعادة الشحن، كما وسعت  SIMالسلطنة لتوزيع بطاقات التعريف الرئيسية 
، كما زادت من شبكة ٢٠١٠يونيو  ٣٠موزع في  ١٦٢٥إلى  ٢٠٠٥موزع في عام  ٥٠٠لديها من  SIMالتعريف الرئيسية 
 .٢٠١٠يونيو  ٣٠في  ١٥٠٠٠إلى  ٢٠٠٥في عام  ٣٠٠٠إعادة الشحن من موزعي بطاقات 

دوماً إلى تطوير قنوات المبيعات غير المباشرة، من خالل التدريب المستمر على المنتجات والخدمات الجديدة  النورستسعى 
موزع يتمتعون بحق  ٣٠٠يزيد عن لما  النورسيشمل هذا التطوير أيضاً توفير  .والحمالت الدعائية المرتبطة بالهوية التجارية

، مما يسهل التنشيط السريع لحسابات العمالء فضالً عن أن هؤالء النورسالوصول المباشر إلى نظم التنشيط والدفع الخاصة ب
جدير بالذكر أن هناك مبادرة جديدة يجري تنفيذها من  .النورسالموزعين يقدمون الخدمات بنظام الدفع اآلجل الخاصة بشركة 

ل توفير خدمات إعادة الشحن اإللكترونية في منافذ محددة حيث تكون األجهزة متصلة مباشرة بنظام الشحن من خالل الدفع أج
سوف تساهم هذه الخدمة في تقليل اإلعتماد على بطاقات إعادة الشحن التقليدية والتكاليف  .النورسالمسبق الخاص بشركة 

  .المرتبطة بها
  

   المعلومات نظم الشبكات وتكنولوجيا

من % ٩٦إذ تستخدم الشركة في الوقت الراهن شبكة من الجيل الثاني تغطي . بجودة الشبكة الخاصة بها النورستفخر شركة 
من السكان في المدن الرئيسية ، كما ان % ٤٦من الجيل الثالث التي وتغطي   HSPAسكان سلطنة عمان، بجانب شبكة 

 ٦٢(هرتز  ميغا ١٢.٥وتستخدم تلك الشبكة الخاصة بخدمات الهواتف النقالة ترددات  .الشبكتين من تصنيع شركة إريكسون
هرتز في الطيف  ميغا ٥هرتز لشبكتها من الجيل الثاني، كما تستخدم حامل موجات بسعة  ميغا ٩٠٠في الطيف الترددي ) قناة

محطة  ١,١٤٠ النورسشركة ، تمتلك ٢٠١٠يونيو  ٣٠وكما في  .هرتز من أجل شبكتها من الجيل الثالث ميغا ٢١٠٠الترددي 
. محطة أساسية في شبكة خدمات الجيل الثالث عبر جميع أنحاء سلطنة عمان ٤٩٥أساسية في شبكة خدمات الجيل الثاني و 

من % ٥٤والتي تغطي من  Wimaxمكملة تعتمد على تكنولوجيا واي ماكس  Huawei هواوي الشركة حاليا على بناء شبكة
هرتز من الطيف الترددي  ميغا ٣٠، مستخدمة الـ٢٠١١خالل عام % ٨١وتنوي تغطية ما يقارب  ٢٠١٠يونيو السكان في 

وقد منحت هيئة تنظيم ( ٢٠٠٩في عام  النورسالمدرجة كجزء من رخصة الهواتف الثابتة التي حصلت عليها شركة 
يغاهرتز إضافية من الطيف الترددي للواي ماكس م ١٠اإلتصاالت النورس كجزء من رخصة الهواتف الثابتة  و بدون تكلفة ، 

Wimax  مليون ريال  ١٤٠قد أنفقت  النورس أن شركة). م٢٠١٠ميغا هرتز كما في مارس  ٣٠ميغا هرتز إلى  ٢٠من
   .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١عماني كنفقات رأسمالية مرتبطة بالشبكة منذ تدشينها و حتى 

 
 بروتوكولمن خالل و الوحيد في ذلك الوقت المشغل مكملة بألياف بصرية مؤجرة منهذه الشبكات، المذكورة أعاله، مدعومة و

يونيو   ٣٠والتي تمتد كما في ( (IP/MPLS)التعريفية  البطاقات باستخدام النورس لشركة البروتوكوالت متعدد التبديل/اإلنترنت
 النورس وقد اعتمدت شركة). ٢٠١١لول عام كم بح ٥٠٣٥كم ومن المخططٌ لها أن تصل إلى  ٢٠٢٧بطول  أكثر من ٢٠١٠

بنية إرسال واستقبال تعمل بطريقة حلقية، من شأنها أن تسمح بإعادة توجيه اإلشارة بطريقة أوتوماتيكية سلسة، مما يحسن من 
ويتم تعزيز هذه الموثوقية بدرجة أكبر من خالل استخدام حلقات فرعية عديدة  .الموثوقية ويقلل من احتمالية انقطاع الشبكة
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للشبكتها الدولية فقد قامت  النورسو كجزء من استراتيجية . قادرة على توفير المزيد من المساحة لجعل الشبكة أكثر مرونة
ندية إلنشاء كيبل بحري جديد في السلطنة، الشركة و شركة كيوتل و غيرها من دول الخليج دخلت في اتفاقية مع شركة تاتا اله

والذي تعتقد الشركة أنه سوف يقلل من تكاليف الربط البيني الدولية، وكذلك تكاليف الخطوط المؤجرة لإلرسال المحلي والدولي 
جودة  وتكاليف خدمات التجوال على المستوى المحلي باإلضافة إلى تمكينه الشركة من إدارة أهدافها فيما يتعلق بمستوى

   .الخدمة
 

لضمان أن يفي تصميم الشبكة  النورس يتم إعداد تخطيط الشبكة من خالل التعاون الوثيق مع األقسام التجارية داخل شركة
وهذا يتضمن إجراء تقييم بصفة منتظمة للسعة والتغطية ومتطلبات جودة  .على أكمل وجه النورس بمتطلبات عمالء شركة

ن أجل ضمان الوفاء باحتياجات العميل وتوقعاته، وكذلك إلتاحة جذب عمالء جدد وما يصاحبه الخدمة لكل منطقة جغرافية م
   .من نمو في المتطلبات

 
الدعم أيضا من كيوتل في األمور الفنية المرتبطة بتصميم الشبكة وبنائها باإلضافة إلى شراء األجهزة  النورس تتلقى شركة

  .الضرورية للشبكة، وذلك لضمان كون الشبكة إجماالً مصممة بالطريقة المثلى ومبنية بشكل يتسم بالفاعلية
 

  نظم تكنولوجيا المعلومات
 
و أنظمة دعم التشغيل ) BSS(أنظمة دعم األعمال  على تطوير و تشغيل وإدارة مجموعة عريضة من  النورس تعمل شركة

)OSS ( و التي تدعم إدارة الشبكة، وتسجيل العمالء وإعداد الفواتير، وخدمة العمالء، وتحليل السوق، والموارد المالية
   .إلدارةوالبشرية و ادارة موارد الشركة وغيرها من الوظائف المتعلقة با

  
 .من شأنه تحليل وتسجيل سلوك و تجزئة العمالء Teradataحالً شامال لتخزين البيانات مقدم من شركة  النورسوتمتلك شركة 

من فهم احتياجات عمالئها واإليفاء بها بشكل أفضل،  النورسوتعمل المعلومات التي يحتفظ بها هذا النظام على تمكين شركة 
د الشركات بالمعلومات األساسية المطلوبة إلتاحة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبناء على مما يعمل بدوره على تزوي

  .مجهزة بأجهزة القياس على اإلنترنت لمراقبة إيرادات الشركة و أدائها النورسفإن و باإلضافة إلى ذلك،  .معلومات مسبقة
 

إلى تمكين أعمالها و توفير القدرة التنافسية لمنتجاتها و خدماتها، ومن أجل  النورس تسعى استراتيجية نظم المعلومات لشركة
هذه الغاية خصصت الشركة مجموعة لدراسة شؤون األعمال داخل فريق تكنولوجيا المعلومات من أجل العمل عن قرب مع 

كنولوجيا المعلومات والخدمة التي إليجاد المصدر األنسب لكٍل من حلول ت النورس وتسعى شركة. الوظائف المرتبطة باألعمال
تستخدمها، سواء أكان هذا المصدر من داخل الشركة أو من خارجها، كما تسعى لضمان أن تكون أنظمة إدارة العمالء قادرة 

إن فريق تكنولوجيا المعلومات ينسجم مع سياسات و إطار . على التكيف مع احتياجات العمالء والتشغيل اآللي وإمكانية التطوير
  .تكنولوجيا المعلومات من أجل ضمان أمن المعلومات، و األداء و استمرارية األعمال

  
كما تمتلك بنية تحتية قوية للربط بين كل من مواقع التشغيل األساسية الخاصة بها باإلضافة إلى البنية التحتية الحاسوبية التي 

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات األساسية بمستويات وفرة وتحتفظ جميع  .تختص بجميع الحلول الرئيسية لدعم األعمال لديها
بميزة لتحديد  النورسو من خالل عالقتها مع كيوتل تتمتع . مناسبة لضمان وجود العمليات و النظم المثلى في جميع الحاالت

  .النظم و التطبيقات المالئمة على بنود تنافسية
 
   الممتلكات

تستخدمها من أجل عملياتها، بما في ذلك مباني المقر الرئيسي للشركة الذي يقع في  باستئجار األرض التي النورس تقوم شركة
العذيبة، ومركز عمليات الشبكة بالغُبرة و العذيبة والمباني الفنية في كل من الغبرة و بوشر و صحار و نزوى و صاللة 

األساسية على ملكية مؤجرة وفق شروط تأجير وتقع كل محطة من المحطات  ).المشغل الوحيد في ذلك الوقتالرديفة لشبكة (
 وتشارك. أعوام أخرى ١٥او  ٥عاماً مع خيارات اختيار متعددة للتجديد لفترة  ١٥إلى  ٥يتم التفاوض بشأنها في الغالب لفترة 

واقع المعمول بمقتضى ترتيبات التشارك في الم المشغل الوحيد في ذلك الوقتأيضا في عدد من المواقع الرئيسية مع  النورس
   .بها بين المشغلين
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قامت الشركة و شركة كيوتل و غيرها من دول الخليج بالدخول في اتفاقية مع شركة تاتا الهندية إلنشاء كيبل بحري جديد في 
 النورس وسوف يحتاج هذا الكابل إلى نقطة ومحطة إنزال مخصصة له في قلهات شمال صور، ولهذا الغرض تقوم السلطنة،

   .لتأمين إيجار طويل األجل لألرض التي ستقام عليها هذه المحطة بمفاوضات

   الملكية الفكرية

 .، كما تُعد من بين األصول األعلى قيمة للشركةالنورس العالمات التجارية هي األسماء التجارية التي يقوم عليها عمل شركة
 النورس إذ ترى. فة على نطاق واسع داخل سلطنة عمانالتجارية وصورتها من األشياء البارزة والمعرو النورس تعتبر عالمة

أن عالماتها التجارية توفر رسالة واضحة وسهلة وبسيطة في سوق يشهد تنافسية متزايدة، وقد عملت الشركة بجد لربط 
جميع الخطوات الالزمة لضمان  النورسكذلك، تتخذ شركة . عالماتها التجارية بتجارب العمالء الممتازة واألمانة والشفافية

حماية ملكيتها الفكرية داخل سلطنة عمان، وعلى وجه التحديد، فقد قامت بتسجيل، أو تقوم بتسجيل، العالمات التجارية األساسية 
   :التالية، باللغتين العربية واإلنجليزية، التي تستخدمها خالل عملها

 nawras -مسبق بالس  النورس ،)شعار على الجانب األيمن( nawras النورس،  nawras Mousbak-مسبق  النورس
Mousbak plus، آجل  النورس - nawras Ajel، شعار على الجانب األيسر( النورس ( - nawras  - خليك قريب ،)Get 

closer( شعار قافلة النورس الخيرية ،)Goodwill journey logo(التجارية النورس ، حلول  - nawras business 
solutions - ، نترنت لإل النورس)nawras Internet( شبابية، نادي النخبة ،)الذهبي (- Shababiah, Elite Club 

(Gold) - الفضي(، نادي النخبة (- Elite club (Silver) - بوابتي ،- BawaBaty -.  

، )الجناحان وكلمة( النورس شعار( الرئيسية حاليا على توسيع نطاق حماية عالماتها التجارية الثالثة النورس وتعمل شركة
وقد تم االنتهاء من المرحلة األولى  .فئات جديدة ١٠في ) بدون كلمة –الجناحان فقط ( النورس وشعار -  "النورسوكلمة 
  .للتسجيل

  الموظفون

ض إن شروط التراخيص تفر. موظف جميعهم مستقرون في عمان ٧٩٤ما يقارب  النورسكان لدى  ٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في 
، لتوظيف نسبة معينة من السكان " التعمين"بما في ذلك المتطلبات و التي يشار إليها  النورسبعض اإللتزامات الوظيفية على 

 النورسأوفت  ٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في .  كحد أقصى% ٩٠العمانيين و التي زادت نسبتها مع مرور الوقت حتى وصلت 
المتعلقة  بترخيص % ٥٧و المتعلقة  بترخيص الهواتف النقالة و % ٩٠تي تساوي حاليا بمتطلبات التعمين المنطبق عليها وال

  .الهواتف الثابتة

البرنامج األول يكمن في القيام بدفع لمرة واحدة لألفراد الذين . اعتمد مجلس اإلدارة مؤخرا برنامجين لإلحتفاظ بالموظفين
 "Shadow" النورسيتم تخصيص عدد من األسهم الوهمية في سوف . خالل فترة اإلكتتاب العام األولي النورسيعملون في 

في  رواتبهم الشهريةاستنادا إلى مدة خدمتهم في الشركة و بحسب  للمشاركين في هذا البرنامج ضمن فترة اإلكتتاب العام األولي
على أساس القيمة السوقية لسهم الشركة  ٢٠١٢كل مشارك سوف يحصل على مبلغ نقدي في منتصف عام . نهاية فترة اإلكتتاب

  .من األسهم الوهمية المخصصة له أو لها  ٢٠١٢في نهاية شهر مارس 

برنامج ، سوف تمنح أسهم وهمية وبموجب هذا ال. لنورسلالبرنامج الثاني هو خطة لحوافز طويلة األجل متاحة لإلدارة العليا 
لنورس بالنسبة ألداء الشركة ، واألداء الفردي لذلك العضو ، شريطة أن قيمة لسنويا إلى كل عضو مؤهل في اإلدارة العليا 

لتلك السنة  النورس٪ من صافي أرباح  ٢.٥ األسهم الوهمية المقدمة لكل األعضاء المستحقين من اإلدارة في أي عام ال تتجاوز
األسهم الوهمية عند انتهاء السنة المالية الثالثة التي تلي السنة التي تم فيها  قيمة يتم استحقاق". توزيعات المساهمين"عد خصم ب

  .على أساس متوسط سعر السهم خالل فترة زمنية تقررها الشركة وذلك منح هذه األسهم

   إدارة المخاطر والتحكم بها

وقد خصصت الشركة بعض . لجوانب في إدارة المخاطر والتحكم في التكاليف واالئتمانأسلوبا متعدد ا النورس تنتهج شركة
وبالنسبة لألفراد العاملين في  .الوظائف للتعامل مع الجوانب األساسية للمخاطر، وتأمين العوائد، والتحكم في االئتمان والتأمين

المعلومات باإلضافة إلى عدد من سياسات اإلدارة الداخلية هذه المجاالت، فإنهم يتلقون دعما مالئما من منظور تكنولوجيا 
ويوجد . المخاطر على نحو جيد حال ظهورها بإدارة النورس وغيرها من السياسات المصممة خصيصا لضمان قيام شركة
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ة فرعية تابعة ، وهي لجنالنورس فريق للتدقيق الداخلي يقوم بإرسال تقاريره إلى لجنة التدقيق بشركة النورس أيضا بشركة
   .لمجلس إدارة الشركة

  المسؤولية االجتماعية للشركة
  

منذ بدء عملياتها المسؤولية االجتماعية وسيلة مهمة لتدعيم مكانتها كجزء من المجتمع العماني، وتسهم الشركة  النورس اعتبرت
من  النورس لجهود التي بذلتها شركةوقد القت ا .و موظفيها بالمال والوقت من أجل القضايا الهامة في جميع أرجاء عمان

خالل برنامج المسؤولية االجتماعية إشادة إقليمية من خالل منحها جائزة إنجاز األعمال في الشرق األوسط فيما يتعلق بالنهوض 
   :ومن بين المبادرات التي القت إشادة على نطاق واسع، ما يلي. ٢٠٠٧بالمسؤوليات االجتماعية للشركات في عام 

التي تتم خالل شهر رمضان من كل عام وهي من مبادرات المسؤوليات االجتماعية لشركة  الخيرية النورس قافلة •
ويتضمن هذا الحدث العشرات من المتطوعين من موظفي  .التي تحظى بأكبر قدر من الترويج والدعاية النورس

ن خاللهما بمباشرة العديد من الشركة الذين يسافرون إلى جميع أنحاء عمان على مدار فترة أسبوعين يقومو
كبناء مستودع أو إنشاء ملعب كرة قدم في منطقة نائية كما يقومون أيضا بتوزيع  –مشروعات التطوير المجتمعية 

الطعام والمالبس وغيرهما من السلع والخدمات النافعة، مثل المركبات ومكيفات الهواء وأجهزة الحاسوب والثالجات 
 .وسخانات المياه

عدداً من القضايا المجتمعية بما في ذلك العديد من األحداث الرياضية، وأنشطة ترويج األعمال مثل  لنورسا ترعى •
، وكذلك المنتديات اإلقليمية بما في ذلك ملتقى الشباب العماني األولى والمؤتمر "حملة فكرة مشروع تجاري كبير"

از بوالية صحار، وكانت الراعي الرئيسي لكأس ، ومهرجان الج٢٠٠٩الدولي لالتصاالت وكالهما انعقد في عام 
 .٢٠٠٩الخليج الذي جرت فعالياته في عمان عام 

دوماً تبرع العمالء للقضايا الهامة والطارئة إما من خالل شبكة التوزيع الخاصة بالشركة أو عن  النورس تسهل •
خالل الرسائل النصية القصيرة التي  ومن بين هذه المبادرات حملة دعم فلسطين من .طريق الرسائل النصية القصيرة

مع محطة الوصال اإلذاعية في محاولة لزيادة الوعي  النورس ، والمبادرة المشتركة لشركة٢٠٠٩أجريت خالل عام 
وجمع األموال لألطفال المصابين بمرض السرطان، باإلضافة إلى مبادرات عديدة لزيادة الوعي لدى عدد من 

إلى األطفال المحتاجين بما في ذلك الهدايا السنوية لشهر رمضان وتشجيع موظفي  المؤسسات بشأن تقديم الخدمات
  .الشركة على تخصيص جزء من أوقاتهم من أجل القضايا الخيرية

   الخصومات القضائية واإلجراءات التنظيمية

  الخصومات

ومن وقت آلخر، تدخل  .هاأي خصومات قضائية أو دعاوى جوهرية يستدعي ذكرها أو اإلفصاح عن النورس ليس لشركة
   .في خصومات قضائية غير جوهرية في سياق العمل المعتاد النورس شركة

   اإلجراءات التنظيمية

ومن حين آلخر، تعرضت  .، كمقدم خدمات اتصاالت منظَّم، لإلشراف من قبل هيئة تنظيم االتصاالتالنورس تخضع شركة
صاالت فيما يتعلق بالتقيد بشروط التراخيص الممنوحة لها وقانون تنظيم الشركة إلجراء تنظيمي من قبل هيئة تنظيم االت

أن عالقتها مع هيئة تنظيم االتصاالت بناءة، كما أنها تعاونت مع هيئة تنظيم االتصاالت  النورس وترى شركة. االتصاالت
والتي أصدرتها هيئة  النورس طة بشركةوفيما يلي ملخص بالقرارات التنظيمية المهمة المرتب .لمعالجة أي مخاوف أبدتها الهيئة

  :٢٠١٠يونيو  ٣٠المنتهية في تنظيم االتصاالت خالل السنوات الخمس 

المشغل ضد النورس يرتبط هذا الحكم بشكوى قدمتها شركة –بشأن خاصية نقل أرقام الهواتف النقالة  ١/٢٠٠٦الحكم  •
على تنفيذ خاصية  ذلك المشغلوقد أجبر القرار  .تتعلق بتطبيق خاصية نقل أرقام الهواتف النقالة الوحيد فيذلك الوقت

 وقد كان لتطبيق هذه الخاصية أثر إيجابي على األداء المالي لشركة .نقل أرقام الهواتف النقالة خالل فترة زمنية معينة
يبلغ عددهم تقريبا (خاصية نقل أرقام الهواتف النقالة  ، إذ استفادت الشركة باكتساب العمالء الجدد من خاللالنورس
وهناك نسخة كاملة من القرار متاحة على الموقع اإللكتروني  ).عميل على مدار السنوات األربع الماضية ٨٥٠٠٠

  .لهيئة تنظيم االتصاالت
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• on NAWRAS  ٢.Determination No_١٥/Documents/Upload/Portal/١newsite/om.gov.tra://http
pdf.Submission المشغل  يفرضهبشأن خفض أسعار مكالمات التجوال الدولي الصادرة التي  ٢/٢٠٠٦الحكم رقم

إلى هيئة تنظيم االتصاالت بشأن  النورسرتبط بالشكوى التي قدمتها شركةوهذا الحكم ي – النورس على شركة الوحيد
وقد جاء القرار يوضح أنه من المقبول أن  .مقابل الخدمات الدولية النورسعلى المشغل الوحيد يفرضه الذياألسعار 

الوحيد في ذلك  يعرضه المشغليتم تحديد أسعار الخدمات الدولية على أساس سعر التجزئة ناقص، لكن السعر الذي 
ومع  %.٢٠ينبغي أن تتم زيادته في الوقت الراهن إلى سعر التجزئة ناقص % ١٥وهو سعر التجزئة ناقص  الوقت

من الخدمات الدولية مقارنة بالفترة التي سبقت  النورس أن القرار قد نتج عنه تحسن غير متكرر في ربحية شركة
كان له أثر سلبي على الربحية من الخدمات الدولية التي  -ناقص التجزئة-الحكم، إال أن التسعير على أساس سعر 

رخصة الهواتف الثابتة في يونيو  النورس في جميع الفترات الالحقة إلى أن منحت شركة النورستقدمها شركة
  .وهناك نسخة كاملة من القرار متاحة على الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم االتصاالت. ٢٠٠٩

• on  ٤.Determination No_١٦/Documents/Upload/Portal/١newsite/om.gov.tra://http
pdf.Asymmetric rates رتبط هذا القرار بطلب وي –بشأن رسوم الربط البيني الالمتماثلة  ٤/٢٠٠٦الحكم رقم

إلى هيئة تنظيم االتصاالت لتنظيم أسعار الربط البيني الالمتماثلة كي تكون رسوم الربط البيني  النورس قدمته شركة
خالل العامين األولين من تشغيل  لشبكة المشغل الوحيد في ذلك الوقت أعلى من رسوم الربط البيني النورس لشبكة
، إذ قررت أن تظل رسوم النورس هيئة تنظيم االتصاالت على عكس رغبة شركةوقد جاء قرار  .النورس شركة

، لكنه كان النورس ولم يكن لهذا القرار أي أثر فوري على الوضع المالي لشركة .الربط البيني متماثلة كما هي
االت قد قررت تطبيق مطلوبا منها أن تتخلى عن أمر العائدات اإلضافية التي كانت ستستحقها لو أن هيئة تنظيم االتص

 .وهناك نسخة كاملة من القرار متاحة على الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم االتصاالت .نظام األسعار البينية الالمتماثلة

• -٢-TRADetermination_٣٤٩/Documents/Upload/Portal/١newsite/om.gov.rat.www://http
pdf.ويرتبط هذا الحكم  – النورس بشأن النزاع بين شركة إنجاز و ٢/٢٠٠٩حكم هيئة تنظيم االتصاالت رقم ٢٠٠٩

تزعم فيها أن األخيرة أخفقت في اإليفاء بالتزامها في  النورس بالشكوى التي تقدمت بها شركة إنجاز ضد شركة
القيام بالتوصل التفاق  النورس وتطلَّب القرار من شركة .ترخيص الهاتف المتنقل من حيث توفير خدمات إعادة البيع

 كما فرضت .النورس مع شركة إنجاز للسماح لألخيرة بإعادة بيع بعض خدمات الهواتف النقالة التي توفرها شركة
بسبب االنتهاكات المزعومة  النورس ريال عماني على شركة ١٠٠٠٠٠هيئة تنظيم االتصاالت غرامة بلغ مقدارها 

بدفع قيمة الغرامة لكنها طلبت إعادة  النورس وقد قامت شركة. للضوابط التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم االتصاالت
جدت أنه متوافق ألحكام القانون و بالتالي ردت طلب المراجعة ، إال أن الهيئة بعد مراجعتها للقرار والنظر في القرار

 .وهناك نسخة كاملة من القرار متاحة على الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم االتصاالت .النورس المقدم من

مع هيئة تنظيم االتصاالت للتوفيق بين  النورس ، عملت شركة٢٠٠٩خالل عام  –العقوبات الخاصة بالترددات  •
وكان من بين نتائج عملية التوفيق هذه أن  .والمعلومات الموافقة لدى الهيئة النورس معينة خاصة بشركة معلومات

وعاقبت هيئة تنظيم  .مخالفة اللتزامات معينة مرتبطة بالترددات التي تستخدمها الشركة النورس قررت الهيئة أن
وقد تم دفع  .ريال عماني بسبب تلك المخالفات ٩٨٣,٤٣٩آنذاك بإلزامها بدفع مبلغ قدره  النورساالتصاالت شركة 

   .٢٠٠٩قيمة هذه العقوبة في عام 

من هيئة  تنبيه رسالة النورساستلمت  ٢٠٠٨يوليو  ١٢في –تحذيرهيئة تنظيم اإلتصاالت فيما يتعلق باإلعالنات   •
 تهاعتبراالتي وحول جودة شبكتها  النورسبها  تالتي أدل التصريحاتبيان صحفى بشأن بتنظيم اإلتصاالت فيما يتعلق 

  .تنافسيةلل مضادة هيئة تنظيم االتصاالت
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  الفصل الحادي عشر

  رأس المال والمديونية

 
سوف لن يتغير رأس المال . ٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في  النورسيبين الجدول التالي رأس المال والمديونية طويلة األجل لشركة 

  .نتيجة لهذا اإلصدارلنورس لوالمديونية طويلة األجل 
    

مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي  –الفصل الرابع عشر "على المستثمرين المحتملين قراءة هذه المعلومات بشكل مقترن مع 
   .المضمنين في أجزاء أخرى من نشرة اإلصدار هذه "القوائم المالية المدقَّقة –الفصل الثالث عشر "، و"ونتائج العمليات

 
 بعد اإلكتتاب ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ كما في 
مليون ريال  

 عماني
 نسبة مليون ريال عماني نسبة

     الديون
  ديون قصيرة األجل 

 قرض مصرفي
١٣.٩  ١٣.٩  

 ١٣.٩ )١(مجموع الديون قصيرة األجل 
 

١٣.٩ 
 

  ديون طويلة األجل
  ٥٢.٥ قرض مصرفي

 

 ٥٢.٥  

 

 

 ٥٢.٥ )٢(مجموع الديون طويلة األجل 
 

٥٢.٥ 
 

 %٣٦.٠ ٦٦.٤ %٣٦.٠ ٦٦.٤ )*٢+١(مجموع الديون 

     حقوق المساهمين

 رأس المال المدفوع
٦٥.١ 

 
٦٥.١ 

 

 االحتياطي القانوني
٦.٩ 

 
٦.٩ 

 

 التغيرات التراكمية في القيم العادلة
)٢.٧( 

 
)٢.٧( 

 

 أرباح محتجزة
٤٨.٦ 

 
٤٨.٦ 

 

 %٦٤.٠ ١١٧.٩ %٦٤.٠ ١١٧.٩  )٣(إجمالي حقوق المساهمين 

إجمــالي مصــادر التمويــل   
)٣+٢+١( 

١٠٠ ١٨٤.٣ %١٠٠ ١٨٤.٣% 

نسبة الديون طويلة األجـل إلـى   
 إجمالي حقوق المساهمين  

٤٤.٥% 
 

٤٤.٥% 
 

بنوك بما في ذلك بنك مسقط ، بنك قطر الوطني والبنك العربي وبنك الخليج  ٤تم منح مجموع الديون من مجموعة تتكون من 
  الدولي
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  الفصل الثاني عشر

  عوامل المخاطر ووسائل التخفيف منها
  

و القطاع  النورسقبل االستثمار في األسهم، يتعين على المستثمرين النظر بعناية  إلى عوامل المخاطر المرتبطة بأعمال شركة 
صل الثالث عشر الف"المذكورة أدناه إلى جانب  كافة المعلومات األخرى التي تحتويها هذه النشرة  بما في ذلك القوائم المالية في 

 .النورس، وذلك قبل إقدامهم على اتخاذ أي قرار بشأن القيام بأي إستثمار في األسهم الخاصة بشركة "القوائم المالية المدقَّقة –
بل أن هناك  مخاطر إضافية وشكوك غير  النورسوال تعتبر هذه المخاطر والشكوك األمور الوحيدة  التي تواجهها شركة 

في الوقت الحالي لكنها قد يكون لها أثر سلبي بالغ على وضعها المالي  جوهريةلشركة أو تراها الشركة غير معروفة بالنسبة ل
وقد يتسبب وقوع أي واحد من األمور التالية أو مجموعة منها في ترك أثر سلبي كبير على أعمال شركة    .أو نجاح أعمالها

في السوق بشكل  النورسونتائج عملياتها ووضعها المالي وأيضا تطلعاتها، كما قد يتسبب في هبوط أسعار أسهم شركة  النورس
وما لم ينص على خالف ذلك بخصوص عوامل  .كبير مما يترتب عليه خسارة المستثمرين إما لكافة استثماراتهم أو بعضها

ست في وضع يمكنها فيه  تحديد حجم المخاطر المالية أو غيرها من لي النورسالمخاطرة الموضحة أدناه، ، فإن شركة 
  .المخاطر المذكورة هنا

 
  .منافسة المشغلين اآلخرين في قطاع االتصاالت النورساحتمال مواجهة شركة 

 النورسفس وفيما يتعلق باتصاالت الهواتف المتنقلة تتنا. إن سوق االتصاالت النقالة في سلطنة عمان قد أصبح أكثر تنافسية 
من . ، وكذلك خمسة من شركات إعادة البيع المشغل الوحيد في ذلك الوقت وهو حاليا مع مشغلي الهواتف النقالة األخرى ،

، الذي تتمتع كونها األولى في السوق المشغل الوحيد في الوقت الراهن منافسة من  النورسحيث خدمات الهاتف الثابت ، تواجه 
. ات األساسية ، و التي ينظر إليها بشكل عام باعتبارها مقدم خدمات االتصاالت الثابتة اإلفتراضيفي بعض المنتجات و الخدم

ومع إمكانية إقدام هيئة تنظيم االتصاالت على منح تراخيص إضافية للسماح للمزيد من مقدمي الخدمة بالدخول إلى سوق 
وعلى سبيل المثال  .تزداد خالل فترة زمنية أقل من المتوقع االتصاالت العماني، فإن حجم المنافسة في هذا السوقٍ  يمكن أن

أنها قد أوصت أن يمنح ترخيص إضافي من الفئة األولى لبوابة دولية رغم أن أي منافس  النورسأبلغت هيئة تنظيم اإلتصاالت 
يتوفر لدى  وقد. يدخل السوق سوف يحتاج إلى تخطي العقبات التكنولوجية التي تتضمن توصيل منتجات و خدمات اإلتصاالت

ل مشاريع رأسمالية  مثل نشر الشبكة، عالوة على أن المشغلي الجدد الذين يدخلون المجال لتقديم الخدمة موارد مالية أكبر لتموي
  .النورسهيئة تنظيم االتصاالت قد تمنح أي مشغل جديد بعض الحوافز ، وهو األمر الذي سيصعب المنافسة على شركة 

عليها، أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت إطارا لمنح التراخيص يحدد عددا من التراخيص التي يمكن للمشغل التقدم للحصول  
برغم من أنها في الوقت الحاضر ليس من بينها ما يرتبط بالتراخيص للخطوط الثابتة أو النقالة أو أي ترخيص يتضمن 

رخصة الخدمة "باإلضافة إلى ذلك، فإن هيئة تنظيم االتصاالت قد أطلقت مؤخرا عملية تنافسية لمنح و .تخصيصا للترددات
فائز في المزايدة من تقديم خدمات ثابتة مدعومة من قبل الحكومة داخل نطاق منطقة معينة األولى التي سوف تمكِّن ال" الشاملة

وهكذا، ، فسوف تتضمن الرخصة تخصيصا للتردد . حددتها الهيئة كمنطقة لم تتوفر فيها خدمات اإلتصاالت بشكل مناسب
، والتي ال يمكن استخدامها إال داخل حدود المنطقة للتمكين من الوصول إلى الخدمات الثابتة من خالل التكنولوجيا الالسلكية

المحددة، غير أن هيئة تنظيم االتصاالت كانت قد أشارت إلى أن مقدم الخدمة بموجب رخصة الخدمة الشاملة قد يكون بإمكانه 
 إلىوباإلضافة  .بةتوسيع نطاق عملياته للدخول إلى مناطق جغرافية أخرى في المستقبل من خالل التقدم للتراخيص المطلو

ذلك، ، فإن منح التراخيص من أجل السماح بإعادة بيع خدمات االتصاالت األساسية العامة من شأنه أن يزيد من حدة المنافسة 
وفيما يتعلق بخدمات الخط  .داخل السوق حيث يسعى الموزعون من الفئة الثانية لتقديم خدمات ومنتجات متخصصة إلى العمالء

، التي تتمتع بميزة كونها أول شركة في السوق من حيث إدخال المشغل الوحيد منافسة من  النورسشركة الثابت، تواجه 
   .خدمات ومنتجات معينة، كما أنه ينظر إليها عموما على أنها المزود االفتراضي لخدمات اتصاالت الخط الثابت

   .تشبع السوقعرضة بشكل متزايد لخطر  النورساحتمال أن تصبح قاعدة عمالء شركة 

 النورسوفي الوقت الذي تواصل فيه  .بشكل أقل مما كان عليه خالل السنوات السابقة  النورسان النمو في قاعدة العمالء لدى 
محاوالتها لجذب عمالء جدد ممن لم يسبق لهم االشتراك في خدمات اتصاالت الهواتف النقالة، ال بد وأن تضع في اعتبارها أن 
القوة الشرائية للعمالء الجدد قد تكون أقل من القوة الشرائية للعمالء الحاليين، األمر الذي ينتج عنه ضغط إضافي لخفض 

ن وجود الكثير من الجهات المشاركة في سوق األسعار الذي يركز على العمالء الذين ينجذبون وباإلضافة إلى ذلك، فإ .األسعار
لألسعار المنخفضة يمكن أن يؤدي بالعمالء إلى االستفادة من مختلف مزودي الخدمات من أجل الحصول على أنواع مختلفة من 

على تصور القيمة مقابل المال مما يؤدي إلى انخفاض  اعتمادا) مثل االتصاالت الصوتية أو اتصاالت البيانات(اإلتصاالت 
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وعلى أية حال، فمن المتوقع هبوط أسعار االتصاالت النقالة داخل السوق العماني مما ينتج عنه ضغط متزايد . أسعار الخدمات
العمالء، مما قد  ومع مزيد من الخيارات، فإنه من المرجح زيادة معدل تناقص .وهوامش أرباحها النورسعلى عائدات شركة 

   .في السوق إلى جانب  تقلص إجمالي في قيمة المبيعات والربحية النورسينتج عنه تقلص في الحصة الخاصة بشركة 

في حالة عدم قدرتها للحصول على رأس مال كاف إلى الحد من عملياتها بصورة ملحوظة، مما قد  النورسقد تضطر شركة 
   .لشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وفرص نموهايكون له أثر سلبي بالغ على أعمال ا

بحاجة إلى تحمل نفقات رأسمالية كبيرة، ال سيما فيما يتعلق بتطوير شبكتها الخاصة بالخط الثابت من أجل  النورسسوف تكون 
عالوة على ذلك، فإن شبكة النقال الخاصة و .توفير خدمات النطاق العريض الالسلكية باإلضافة إلى نشر شبكتها األساسية

 سوف تتم مواصلة تطويرها إلى جانب الحاجة للمزيد من النفقات الرأسمالية،  مثل نفقات التطوير طويل األمد، النورسبشركة 
تها المخطَّط لها كافية لإليفاء بحاجا النورسومع ذلك، قد ال تكون التمويالت المستقبلية والتدفقات النقدية الخاصة بعمليات شركة 

   :في حالة حدوث تطورات عديدة غير متوقَّعة، بما في ذلك ما يلي

 نقص مصادر التمويل الخارجي •

 تدهور السيولة العالمية مثل التي شوهدت خالل أزمة اإلقتصاد العالمي مؤخرا  •

 ولةو تقديمها وفق شروط مقبأفرض قيود إضافية  على قدرة المصارف على تقديم القروض أصالً،  •

 تغييرات في البنود الخاصة بالترتيبات التمويلية الحالية •

 الحاجة إلى تسريع تطوير الشبكة لمواكبة المنافسة في القطاع •

 .عمليات إستحواذ كبيرة  أو القيام باستثمارات رأسمالية لمواجهة الضغوط التنافسية لتقديم خدمات متقاربة ثابتة للنقال •

 أسرع أو بتكلفة رأسمالية أكبر من المتوقَّعإنشاء شبكات السلكية بمعدل  •

 نمو العمالء بصورة أبطأ من المتوقَّع •

 نمو العائدات بصورة أبطأ من المتوقَّع •

 تطورات تنظيمية •

 تغييرات في الترتيبات الحالية فيما يتعلق بالربط البيني •

 تدهور االقتصاد العماني •

أن تحصل على تمويالت كافية لإليفاء بمتطلباتها الرأسمالية، فإنها قد تكون بحاجة إلى الحد  النورسإذا لم يكن بمقدور شركة 
وهذا األمر قد يكون له تأثير سلبي بالغ على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وفرص  من عملياتها وفقًا لذلك،

  .نموها

  .على الطيف الترددي الذي تم تخصيصه لهاعلى توفير شبكة نقال جيدة  النورس تتوقف قدرة شركة

وبهذا، تكون الشبكة الخاصة  .تكون قدرة شبكة الهاتف النقال مقيدة، إلى حد ما، بمقدار الطيف الترددي المتاح الستخدامها
لشبكات  والجهة التي تقوم بإدارة وتخصيص األطياف الترددية مقيدة بمقدار الطيف الترددي المخصص لها،  النورسبشركة 

ضمن اثنين من نطاقات  GSMوعموما، يتم تخصيص الطيف الخاص بتقنية  .خدمة الهواتف النقالة هي هيئة تنظيم االتصاالت
و الذي يتم تخصيصه عموما في حدود ) ٣G(ميغا هرتز و طيف من تكنولجيا الجيل الثالث  ١٨٠٠ميغا هرتز و ٩٠٠ :التردد

وكما تم تخصيص الطيف للخدمات الصوتية الثابتة و لإلنترنت فائق السرعة من نطاقات  .ميغا هرتز ٢١٠٠ نطاق التردد
الحصول على  النورسوقد تتأثر خطط توسيع الشبكة إذا لم يكن بمقدور شركة  .ميغا هرتز ٣٥٠٠ميغا هرتز و  ٢٣٠٠التردد 
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قيد هذا بدوره النمو المستقبلي في قدرة الشبكة وقد ي .طيف إضافي أو إذا لم يكن بمقدورها فعل ذلك خالل فترة زمنية معقولة
وقد يكون له، بالتالي، تأثير سلبي بالغ على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وفرص  النورسالخاصة بشركة 

  .نموها

في وقت واحد سعة فمع تزايد عدد المتصلين الذي يستخدمون  .ويعد الطيف اإلضافي مطلوباً كذلك لتحقيق الجودة في الخدمة
وعندما يحدث هذا  .الطيف ذاتها واقترابه من الوصول إلى الحد األقصى لسعة الطيف، فإن ذلك يؤثر سلبا على جودة الخدمة

في منطقة بعينها، فإن خدمات الشبكة الخاصة بالشركة قد تتأثر مما يؤدي  النورسفيما يتعلق بالطيف الذي تم تخصيصه لشركة 
وهذا األمر قد يكون له تأثير سلبي بالغ على أعمال الشركة  .بعدم الرضا ومن ثم خسارة العمالء والعائدات إلى شعور العمالء

  .ونتائج عملياتها ووضعها المالي وفرص نموها

صعوبة في الحصول على موارد إدارية وتشغيلية كافية  النورس النمو السريع والتوسع قد يتسببان في أن تواجه شركة
  .ي يقيدان قدرتها على توسيع نطاق عملياتهاوبالتال

في السنوات األخيرة، فإن العائدات وكذلك العمليات الخاصة بها قد تعاني إذا لم  النورسمع النمو السريع الذي شهدته شركة 
بقدرتها التشغيلية فالنمو السريع الذي حققته الشركة يضع تحديات فيما يتعلق  .تواصل الشركة إدارة نموها هذا بشكل فعال

وبرغم ذلك، يعد تحقيق المزيد من النمو ضروريا كي تتمكن شركة  .وأدوات التحكم المالية، مما يفرض متطلبات على إدارتها
وسوف تتطلب إدارة النمو المستمر بعض اإلجراءات، من  .من تحقيق أهدافها العملية إلى جانب تحقيق قيمة للمساهمين النورس

  :بينها

بة الصارمة على تكاليف بناء الشبكة وغيرها من التكاليف التي، إذا لم يتم التحكم فيها، يمكنها أن تضر باستراتيجية الرقا •
  .النورسالتوسع المقترحة لشركة 

 التطوير المستمر ألدوات التحكم المالي واإلداري وأنظمة تكنولوجيا المعلومات •

 تطبيق أدوات تحكم داخلية كافية •

والحفاظ عليها وتحفيزها بما يتماشى مع نمو الشركة، وذلك في مواجهة  النورسلبشرية الخاصة بشركة جذب الموارد ا •
 )السيما أولئك الذين يتمتعون بخبرة فنية في قطاع اإلتصاالت(المنافسة على الموظفين القادرين والمؤهلين 

 وخبرتهم عامالً حاسما في النجاح الذي تحققه الشركة النورسالحفاظ على أفراد اإلدارة العليا، الذين تمثل إدارتهم لشركة  •

، فإنها تتوقع أن إدارة النمو السريع سوف تتطلب منها االستمرار في تطوير وتحسين أدوات التحكم النورسوبالنسبة لشركة 
ر من تكاليف التشغيل كذلك، سوف تزيد العمليات األكبو  .الداخلية التشغيلية والمالية وغيرها من أدوات التحكم الخاصة بها

، وليس ثمة تأكيد على أنها سوف تمر بمرحلة زيادة مطّردة في األرباح أو أنها سوف تعمل النورسالثابتة التي تتحملها شركة 
وعالوة على ذلك،  ليس ثمة ضمانات يمكن إعطاؤها بأن التقييم  .على تضافر الجهود التشغيلية لتعويض هذه التكاليف الكبيرة

مخاطر وتطبيق التحسينات التشغيلية المطلوبة أو غيرها من التحسينات في الوقت المناسب سيتم إتمامها دوما، كما أن الفعال لل
في القيام بذلك يمكن أن يؤثر سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وفرص  النورسأي إخفاق من جانب شركة 

عددا من السياسات والبروتوكوالت  النورسرتهما بشكل كاف، وضعت شركة ولضمان مراقبة النمو والتوسع وإدا. نموها
  .الخاصة بهذا الغرض

  
قد يؤدي عدم تلبية شروط التراخيص التي حصلت عليها الشركة إلى حصولها على عقوبات بما في ذلك غرامات كبيرة أو  

  .إلغاء التراخيص

تلبية شروط معينة من بينها االلتزامات الرأسمالية  ومتطلبات التغطية بما  النورستتطلب التراخيص التي حصلت عليها شركة 
وفي حالة فشل أي مرخص له في تلبية شروط الترخيص، يمكن لهيئة تنظيم  .يتفق مع التزام الخدمة الشاملة لتراخيصها

في اإللتزام  النورسل شركة وفي حالة فش .االتصاالت فرض غرامات كبيرة على المرخص له أو تعليق الترخيص أو إنهاؤه
بالمتطلبات الخاصة بالقانون العماني المطبق، أو عدم تلبيتها شروط التراخيص والتفويضات األخرى الضرورية لعملها، فقد يتم 

أشخاصاً لضمان اإللتزام بمراقبة تراخيصها بانتظام، كما أنها تحرص على  النورسوقد عينت . تعليق التراخيص أو إلغاؤها
   .مناقشات متواصلة مع هيئة تنظيم االتصاالت فيما يتعلق بوضع اإللتزام  بمتطلبات الهيئة التنظيمية إجراء



 التحويلقيد ( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 
 

 

 

 
٥٣ 

 

  
  :حقوقاً جوهرية لتحديد كيفية أداء الشركة ألعمالها النورسيملك مقرضو 

  : ياء أخرىعدة إتفاقيات تمويل تتضمن أحكاماً تقيد قدرتها على القيام بما يلي، من بين أش النورسأبرمت شركة 

 )أو شروط/بحدود و(تكبد دين إضافي  •

 توزيع أرباح •

 االندماج مع أية شركة أخرى أو حيازتها •

 إصدار أسهم •

 الدخول في استثمارات أو التخلص من أصول •

 إبرام عقود جوهرية أو تعديلها أو إنهاؤها •

الحصول على موافقة المقرضين بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بها   و في بعض الحاالت إبالغ النورسشركة على  يجب
أن تضمن للمستثمرين أن المقرضين سيمنحونها  النورسقبل اتخاذ هذه اإلجراءات المتعلقة بعمل الشركة، وال يمكن لشركة 

الالزم للحصول على وقد يعوق الوقت  .في الوقت المناسب أو في أي وقت) بشروط أو بدون شروط(الموافقات المطلوبة 
مطالبة بالحفاظ على نسب مالية معينة بموجب  النورسالموافقات الشركة عن االستفادة من بيئة السوق المتسمة بالنشاط، كما أن 

ويمكن للنسب المالية واألحكام التقيدية الواردة في تلك االتفاقات أن تحد من المرونة التي تحتاجها الشركة  إتفاقيات التمويل ،
ي تشارك في معامالت أو أنشطة أعمال معينة، وهو ما قد يؤثر سلباً على قدرتها التنافسية وعلى أعمالها ونتائج عملياتها لك

  .ووضعها المالي وفرص نموها مستقبالً

للمقرضين تطبيق شروط الضمان الخاصة بمصالحهم في حاالت  النورستتيح عناصر معينة في إتفاقيات التمويل التي أبرمتها 
أموال متاحة كافية إذا طالبها  النورسومن الممكن أال يكون لدى شركة  .التخلف عن السداد، مثل انتهاك االتفاق المالي

ومن الممكن أيضاً أن تحتوي  .المقرضون بدفع مبلغ القرض األصلي وفوائده بالكامل نتيجة حدوث حالة تخلف عن السداد
  .النورسماثلة أو أكثر صعوبة بالنسبة لشركة إتفاقيات التمويل المستقبلية على تعهدات م

   .التنافسي النورسقد يضر التقاعس عن مواكبة التغيرات التكنولوجية ومعايير الصناعة المتطورة بوضع 

، جزئياً، على النورستتسم صناعة االتصاالت بالتغير السريع في التكنولوجيا وتطور المعايير بمرور الوقت، ويعتمد نجاح 
   .على تحديد وإستخدام  التقنيات الجديدة الواعدة ونشرها بسرعة، وكذلك على قدرتها على التخلي عن التقنيات القديمةقدرتها 

الخاصة  WiMAXتطبيق شبكة دعم وشبكات  النورسوفيما يتعلق بنشر خدمات الخط الثابت التي تقدمها الشركة، تعتزم 
 WiMAXولكن، قد ال تحظى تقنية  .والبيانات واإلنترنت عبر السلطنةبالوصول الالسلكي من أجل توفير اتصاالت الصوت 

كذلك، فإن إستحداث خدمات الصوت عبر   .LTEبالقبول لدى العمالء أو ربما تتراجع أهميتها أمام تقنيات أخرى مثل 
ابت التقليدية وقد يؤثر بشكل بروتوكول اإلنترنت ربما يؤدي أيضاً إلى تغيير الطريقة التي يستخدم بها العمالء خدمات الخط الث

  .النورسسلبي على الطلب لخدمات الخط الثابت التي تقدمها 

وهو ما قد يضر  النورسربما يتمتع المنافسون الذين يمكنهم تشغيل الشبكات بتكلفة فعالة بمزايا تنافسية تعطيهم األفضلية على 
ومن شأن إصدار  .ألي من التقنيات الالسلكية أو لجميعهاوربما تمنح هيئة تنظيم االتصاالت تراخيص إضافية .  بأعمالها

تراخيص إضافية للتقنيات الالسلكية الموجودة أو تطبيق تقنية السلكية جديدة في عمان أن يزيد من حدة المنافسة في هذا المجال 
   . ونتائج عملياتها ووضعها المالي وفرص نموها المستقبلي النورسبشكل كبير وأن يهدد أعمال 

اليوم قديمة أو تواجه منافسة من تقنيات جديدة، ربما ال يكون  النورسإضافة إلى ذلك، قد تصبح التقنيات التي تستخدمها 
، التي تعتزم WiMAXويذكر باألخص أنه على الرغم من أن تقنية  .الحصول على تراخيص مالئمة لها النورسبمقدور 
، المتاحتين في الوقت الحالي لعمالء ٣.٧٥Gو ٣.٥Gاإلنترنت، وتقنيتي نشرها لتقديم اتصاالت النطاق العريض و النورس
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، وخصوصاً فيما يتعلق )GSM(، تعتبر تقنيات أفضل إلى حد بعيد من معايير الجيل الثاني الحالية، مثل جي إس إم النورس
قبولة بصفة عامة أو سيتم نشر تقنيات بتقديم خدمات المحتوى والبيانات المتقدمة، فإن مسألة ما إذا كانت هذه التقنيات ستكون م

فريق عمل فني يتمتع بخبرة عالية لضمان قدرتها على مواكبة أحدث  النورسوقد وظفت . أكثر تقدماً، تبقى مسألة غير مؤكدة
  .التقنيات في صناعة االتصاالت

  :رسالنو قد يؤدي التغيير في اللوائح التنظيمية إلى زيادة المنافسة أو التأثير على أعمال

على نحو يضر بوضع األعمال الحالي لشركة الحالية  اللوائحأو تغيير / ولوائح جديدة  تطبيقمكن لهيئة تنظيم االتصاالت ي
 النورسو قد تتضمن هذه التغييرات تغيرات في أنظمة التعرفة و التجوال الدولي أو مطالبة  .والنمو المستقبلي لها النورس

تغييرات فيما يتصل بكيفية تحديد هيئة السلطة لتنفيذ ال فإن لدىوعالوة على ذلك،  .بتقديم خدماتها الحالية بأسعار أقل كثيراً
لمنتجات  النورسلتكاليف خدماتها، مثل مطالبتها بمحاسبة العمالء بوحدات أصغر األمر الذي قد يؤثر على تسويق  النورس

تنظيم االتصاالت أيضا تراخيص ونطاقات إضافية إلى مشغلين حاليين أو آخرين جدد، وهو ما وقد تمنح هيئة  .وخدمات معينة
ن الهيئة تهدف إلى دعم سوق إفي حين و .على زيادة قاعدة عمالئها وتقديم منتجات وخدمات جديدة النورسقد يحد من قدرة 

 ووضعها عملياتها ونتائج النورسك سلباً على أعمال ؤثر ذلتفي األنظمة قد  اتتغييرال إال أن بعض تسم بالنزاهة والكفاءةي
   .المالي وفرص نموها المستقبلي

   :دعم الهواتف قد يؤدي إلى زيادة تكلفة المبيعات

 .في بعض أسواق الهواتف النقالة األخرى يوجد مستوى مرتفع من دعم الهواتف يلجأ إليه المشغلون لجذب العمالء الجدد
عمان، وإن وجدت فبمستويات منخفضة للغاية، من دعم الهواتف للعمالء الجدد بما يجعل تكاليف حيازة وحالياً، ال يوجد في 

وفي حالة البدء في استخدام الدعم على نطاق أكبر، فإن تكلفة المبيعات للحيازات الجديدة  .العمالء أقل مقارنة باألسواق األخرى
   .ونتائج عملياتها سلباً بذلك إلى حد بعيد النورسكبير، وقد تتأثر أعمال  وتكاليف االحتفاظ بالعمالء الحاليين ستزداد بشكل

صعوبات في تنفيذ العمليات المخططة لنشر شبكتها بشكل مالئم، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على أعمالها  النورس إذا واجهت
  :ونتائج عملياتها

و  الجزء األكبر منها لزيادة تغطية شبكة الهاتف النقال وسعتها، بنفقات رأسمالية كبيرة في األعوام األخيرة كان  النورسقامت 
باستثمارات كبيرة لتأسيس شبكتها للخط الثابت و تغطيته و كفائته كما أن الشركة تعتزم في  النورسقامت  ٢٠١٠في العام 

بنوعية و أنواع الخدمات المقدمة و المستقبل القريب بتوسعة أعمالها في مجال الخط الثابت و تلبية توقعات عمالءها فيما يتعلق 
وقد يؤثر الفشل في تخطيط عمليات نشر الشبكة وتنفيذها على الوجه المالئم على شركة . أيضا تمويل خططها ألعمالها التجارية

  :بطرق عديدة النورس

ويلزم  .اسبمن أجل بيع خدمة، يتعين تخطيط القدرة والكفاءة الفنية المالئمة ونشرها وصيانتها في الوقت المن •
 .مراجعة القدرة الفنية هذه وتحديثها بصفة مستمرة حسبما تقتضي الظروف

 . لجذب العمالء واإلحتفاظ بهم، يجب أن تكون الخدمات المقدمة إلى تلبية التوقعات التنظيمية وتطلعات العمالء •

يخضع لمخاطر وأوجه عدم تيقن يمكنها أن تؤخر تقديم الخدمات في بعض المناطق،  النورسإن اإلنشاء التدريجي لشبكات 
عن مواصلة توسيع أو تحسين شبكتها في  النورسوإلى الحد الذي تعجز فيه . أو منع انشائها كليا/وزيادة تكلفة بناء الشبكة و

باستثمارات كبيرة  النورسوقد قامت  . حتياجاتهمالوقت المناسب، فقد تعاني من صعوبات في توسيع قاعدة مشتركيها أو تلبية ا
   .لعمليات اإلنشاء المخططة وال تعتقد أن مثل هذه التأخيرات قد تحدث ما لم تكن نتيجة ألسباب خارجة عن إرادتها
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وبرامجها ونظمها عرضة للتوقف والعطل مما يمنعها من مزاولة عملها ويؤدي إلى فقدان  النورسقد تكون أجهزة شبكة 
   :العمالء، وتشويه سمعتها، وانتهاك بنود تراخيصها، وعقود عمالئها

أو خطوط األلياف البصرية أو  )الميكروويف(قد تؤدي المشكالت في المحوالت أو أجهزة التحكم أو وصالت الموجاتالدقيقة 
، سواء كان ذلك خاضعاً لسيطرتها أم ال، إلى تعطل الخدمات أو اإلضرار الكبير النورسات القاعدية التابعة لشركة المحط

من تعطل الخدمات نتيجة لعوامل مثل انقطاع الطاقة والظروف المناخية وتحسين األجهزة  النورسوقد تعاني . بشبكاتها
   .األجهزة والهجمات اإلرهابيةوالبرامج، والطوارئ المدنية والحمل الزائد على 

بتقديم خطط لضمان أن  ورسالنقامت هيئة تنظيم اإلتصاالت بإصدار توجيهات مبدئية تطالب مشغلي اإلتصاالت بما في ذلك 
خطة  تطور النورسو مع أن . شبكاتها ستظل مشغلة لخدمات اإلتصاالت األساسية في حال كارثة طبيعية أو حاالت طوارى

النورس ستمكنها بأن مع مساعدة مستشار األعمال المستمرة ، ال يمكن أن يكون هنالك أية ضمانات بأن خطة  لاستمرارية العم
الحماية  النورسأسست . مع عدم إغفال الحماية المادية والبرمجية و إضافة إلى ذلك. تتجاوب بكفاءة لجميع هذه الحاالت

ذلك، فهي ال تزال عرضة للخطأ البشري والحرائق والزالزل ومع  .ألجهزة الكمبيوتر الخاصة بها ومعدات االتصال
والعواصف والفيضانات وانقطاع الطاقة وفقدان الربط البيني، وقرصنة البرامج واالقتحام المادي، والهجمات اإلرهابية وما 

   .شابه ذلك من أحداث

ة الشبكة القدرة على العمل، فقد تحدث أعطال وفي حالة فقدان المركز الرئيسي إلدار. تمتلك أنظمة مساندة لشبكتها النورس 
   .مؤثرة في نظام الشركة، بما في ذلك قدرتها على تقديم الخدمات

 .ومع تزايد اإلمكانيات التكنولوجية للهواتف النقالة، فقد تصبح أكثر عرضة لفيروسات أجهزة الكمبيوتر وأشكال العطل األخرى
وهذه الظاهرة من شأنها إبطاء الشبكة من خالل تدفق حجم هائل  عبر نظام شبكي، هذه الفيروسات يمكنها التكاثر ونشر نفسها

وعلى الرغم من أن غالبية  .وغير إعتيادي من الرسائل عبر الشبكة، وأيضا التأثير على البيانات المخزنة في الهواتف الفردية
   .النقالة ليست بمنأى عن الخطر كذلكفيروسات الكمبيوتر تستهدف، حتى اآلن، شبكات الحاسب، فإن شبكات الهواتف 

وإضعاف ثقة  النورسوقد يؤدي أي توقف مؤثر في الخدمات أو الفيروسات أو أي عطل آخر إلى اإلضرار بسمعة شركة 
وهذه العواقب  .كما أنه قد ينتهك شروط التراخيص الحاصلة عليها عمالئها فيها وصد العمالء الجدد عن االشتراك في خدماتها،

   .ر سلبا على أعمال الشركةقد تؤث

قد يعوق التأخير في تطوير أجهزة االتصاالت وتوفيرها عملية نشر التقنيات والخدمات الجديدة ويؤدي إلى تراجع معدالت 
  :النمو واألرباح الصافية التي تحققها الشركة

وفي حالة عدم تطوير التقنيات  .لمتطورةفي جزء منها على التزويد الناجح في حينه بتقنيات االتصاالت ا النورستعتمد عمليات 
في الوقت المناسب، أو فشل تلك التقنيات في تلبية التوقعات المرتبطة  النورسالالزمة بواسطة الجهات التي تقوم بتوريدها إلى 

وقد تكون . فيةبأدائها أو تحقيق القبول التجاري، فقد تكون الشركة مطالبة بتأخير تقديم الخدمات وتخصيص نفقات رأسمالية إضا
  .أيضا مطالبة بشطب استثماراتها في التقنيات التي ثبت فشلها مما يؤدي إلى تراجع معدالت نموها وأرباحها الصافية النورس

   :غير قابلة للتوقع ومصادر عوائدها قصيرة األجل النورس قد تكون عوائد

ليسوا ملزمين بعقد ليبقوا عمالء للشركة ألي فترة من الوقت ومن ثم يمكنهم بسهولة االنتقال إلى مقدم  النورسغالبية عمالء 
وإلى معدل إنهاء ) churning" (تناقص العمالء"بواسطة عمالئها بـ  النورسويشار إلى إنهاء استخدام خدمات  .خدمة بديل

هم مستخدمون جدد  النورسإضافة إلى ذلك، فإن العديد من عمالء و ).churn rate" (معدل التناقص"العمالء لخدماتهم بـ 
لخدمات االتصاالت الالسلكية، كما يميل المستخدمون الجدد لخدمة معينة إلى االنتقال بين مقدمي الخدمة بشكل أكثر تكراراً من 

م خدمة االتصاالت الالسلكية، ستزداد حوافز لعمالئهم لتغيير مقد النورسوإلى الحد الذي يقدم فيه منافسو  .العمالء القدامى
في األعوام األخيرة نتيجة الستمرار نمو العمالء، وزيادة اختراق  النورسمخاطرة التناقص، وقد زاد معدل تناقص عمالء 

لى عن االحتفاظ بالعمالء الحاليين وعن إدارة معدل التناقص تأثير سلبي ع النورسوقد يكون لعجز .  السوق، واحتدام المنافسة
تتكبد التكاليف استناداً  النورسعالوة على ذلك، ونظراً ألن و .أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وفرص نموها المستقبلي

   .إلى توقعات العوائد المستقبلية لها، فإن أي فشل في توقع العوائد بشكل دقيق قد يكون له تأثير سلبي على أعمالها
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تكاليف كبيرة نتيجة اإلحتيال المقترن باالستخدام غير المرخص لشبكاتها مما قد يؤثر سلباً على نتائجها  النورس قد تتكبد
  :التشغيلية

خسائر وتفقد عوائد نتيجة االستخدام غير المرخص لشبكاتها، ويشمل ذلك تكاليف إدارية ورأسمالية تقترن  النورسقد تتكبد 
كذلك على تكاليف الربط البيني وتكاليف القدرات اإلحتيال ويؤثر   .اإلحتيال والحد منهباالستخدام غير المدفوع وكشف ومراقبة 

  .والتكاليف اإلدارية والمدفوعات المقدمة للحاملين اآلخرين لتكاليف التجوال اإلحتيالية غير المدفوعة

إلى تراجع استخدام الخدمات والمنتجات قد تؤدي المخاطر الصحية والبيئية المزعومة والمقترنة باستخدام االتصاالت النقالة 
  :وتزايد الصعوبة في الحصول على مواقع لمحطات تقوية اإلرسال، إضافة إلى إمكانية المساءلة القانونية

أشارت التقارير اإلعالمية إلى أن انبعاثات التردد الالسلكي الصادرة عن أجهزة النقال الالسلكية ومحطات تقوية اإلرسال قد 
مثل (مخاطر صحية، بما في ذلك السرطان، كما قد تسبب حدوث تداخل مع العديد من األجهزة الطبية اإللكترونية تؤدي إلى 

مثل مكبح السيارة وأنظمة (، وتؤثر على تشغيل أجهزة إلكترونية معينة )المعينات السمعية، وأجهزة تنظيم ضربات القلب
قضائي األخرى، تتواصل الجهود البحثية حول هذه التأثيرات الصحية وفي المملكة المتحدة ومناطق االختصاص ال ).التوجيه

 النورسالمتصورة، وعلى الرغم من أن أية تقارير لم تؤكد بشكل حاسم  بأن استخدام الهواتف النقالة له مضار، غير أن شركة 
بين انبعاثات التردد الالسلكي ألجهزة ال يمكنها أن تعطي تأكيدات بأن األبحاث الطبية المستقبلية لن تتوصل إلى روابط موثوقة 

وسواء انتهت هذه األبحاث إلى إثبات هذه العالقة أم ال، فإن المخاوف  .أو محطات تقوية اإلرسال و المخاوف الصحية/النقال و
ها قيود كبيرة الشائعة حول انبعاثات التردد الالسلكي قد تؤدي إلى اإلحجام عن استخدام الهواتف النقالة الالسلكية وقد ينجم عن

فيما يتعلق بكل من مواقع محطات اإلرسال وتشغيلها، وقد يؤدي أي من األمرين أو كليهما إلى تأثيرات سلبية ملموسة على 
إضافة إلى ذلك ، فإن تركيب وصيانة معدات و ).ARPU(وقاعدة عمالئها ومتوسط العائد للمستخدم  النورسمعدالت نمو شركة 

و إضافة، . والبنية التحتية تشكل بعض المخاطر على صحة وسالمة موظفيها وغيرها'لنورس لسلكية االتصاالت السلكية والال
وقد يكون . أو الدعاوى المتعلقة باألمور الصحية/عرضة لدعاوى االستهالك والتكاليف التنظيمية المتزايدة و النورسقد تكون 

ي مقدم خدمة اتصاالت السلكية آخر تأثير سلبي ملموس على أو أ النورسلنتائج أو متطلبات تسوية القضايا المرفوعة ضد 
  .أو وضعها المالي أو فرص نموها المستقبلي النورسنتائج عمليات 

  :، وقد تتعارض مصالحها مع مصالح المساهمين اآلخرينالنورس قدرة كيوتل على ممارسة تأثير كبير على شركة

فعليه، سيكون  .بعد االكتتاب النورسستستمر شركة مينا انفستكوم و التي تتحكم بها كيوتل في حيازة حصة أغلبية في شركة 
، بما في ذلك ما يتعلق باألمور التي تتطلب النورسلها سيطرة وستحظى بالقدرة على ممارسة تأثير كبير على إدارة شركة 

سيشمل ذلك القدرة على ترشيح أعضاء في مجلس اإلدارة مع حق اعتماد إجراءات و.  موافقة المساهمين أو مجلس اإلدارة
هامة في اجتماعات المجلس والمساهمين، بما في ذلك إصدار األسهم ومدفوعات األرباح وخطط األعمال وعمليات الدمج 

ذلك إلى تأخير أو تأجيل أو  وقد يؤدي .والحيازة وأية عمليات ضم أو مشروعات مشتركة وأية تعديالت في النظام األساسي
، أو إحجام النورسمنع تغيير في الحيازة أو عرقلة عمليات الدمج أو االنضمام أو الحيازة أو أية أشكال ائتالف أخرى تضم 

عالوة على ذلك، قد ال تتفق مصالح كيوتل دوما مع  مصالح المساهمين اآلخرين، و .جهة محتملة من محاولة امتالك الشركة
ف كيوتل بطريقة ال يوافق عليها المستثمرون اآلخرون أو قد ال تكون في صالح المساهمين اآلخرين في شركة وقد تتصر

على تطوير وترسيخ شراكة وطيدة مع كيوتل،  وفي ضوء الخبرة السابقة، ال تتوقع أن تمارس  النورسوقد عملت .  النورس
  .كيوتل أي تأثير مفرط على الشركة

  :لى فريق اإلدارة الخاص بها، وكذلك على قدرتها على اإلبقاء على أصحاب الخبرات واجتذابهمع النورس تعتمد أعمال

وتتوقف قدرة الشركة على تلبية التحديات . بشكل كبير على خدمات فريق اإلدارة وأصحاب الخبرة العاملين بها النورستعتمد 
بفريق اإلدارة بها واجتذاب وتوظيف أفراد يتمتعون بالخبرة المستقبلية في مجال عملها، من بين أشياء أخرى، على اإلحتفاظ  

  .سيمكنها االحتفاظ بأعضاء فريقها اإلداري النورسوال يمكن تقديم أية ضمانات بأن . والموهبة المطلوبة في مجاالت عملهم

لنورس و لالتعمين تسببت إن متطلبات . ويتسم سوق العمل في صناعة االتصاالت بالتنافسية الشديدة وقلة األفراد المتخصصين
وكجزء من استراتيجية االحتفاظ بهؤالء . فيما يتعلق بالموظفين العمانيين المؤهلين   مشغلي اإلتصاالت في عمان بمنافسة شديدة

 الموظفين فإنها تقدم ما تراه رواتب تنافسية ومزايا تشجيعية للموظفين الموجودين بها و تنوي تنفيذ خطة تحفيز طويلة األجل و
ومع ذلك، فال يمكن إعطاء أية ضمانات بأن  .باإلضافة إلى ذلك قيامها بتبني برنامج لإلحتفاظ بالموظفين متصل باإلكتتاب العام

، فإن هذه الحوافز أدت في النورسوحتى في حالة نجاح . الشركة سيكون بمقدورها االستمرار في اجتذاب الكوادر المؤهلة
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إضافة و .قبل، إلى زيادة تكاليف الرواتب والمزايا بما يؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركةالماضي، ويرجح أن تؤدي في المست
إلى ذلك، فإن التوسع الذي شهدته السلطنة في صناعة االتصاالت على وجه التحديد، وفي االقتصاد العماني بصفة عامة، سيجعل 

على  النورسفقد أصحاب الخبرات من الموظفين أو قدرة وقد يكون ل .المنافسة للحصول على موظفين مؤهلين  أكثر صعوبة
.  اجتذاب الكوادر المتخصصة أو االحتفاظ بها أو تشجيعها تأثير سلبي ملموس على عملها ووضعها المالي ونتائج عملياتها

ه القدرة على اجتذاب بعالقات وطيدة مع العاملين بها وبقدرتها على اجتذاب أفضل الخبرات إعتقادا منها  بأن هذ النورسوتميزت 
 .العاملين ستستمر، كما أنها ستواصل مراقبة سياسات شؤون األفراد لديها لضمان بقاء العاملين بها

االحتفاظ بصورة هويتها و سمعتها التجارية ، فقد ال يمكنها اجتذاب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء  النورسإذا لم تستطع 
   :فقدان حصتها في السوق و عوائدهاالحاليين مما من شأنه أن يؤدي إلى 

  .على اجتذاب العمالء  واالحتفاظ بالعمالء الحاليين، جزئياً، على نجاحها في الحفاظ على هويتها التجارية النورستعتمد قدرة 
وعالوة على ذلك،  .ويمكن للشائعات السلبية التي تستهدف الشركة أو خدماتها، حتى وإن كانت باطلة، أن تضر بهذه الصورة

تتغير تفضيالت العمالء وقد يؤدي أي فشل في توقع أو تحديد أو التفاعل مع مثل هذه التغيرات من خالل تقديم خدمات جذابة  
وأخيراً، قد  .وقد يضر هذا الفقدان في حصة السوق بعوائد الشركة  .في السوق النورسبأسعار تنافسية إلى اإلضرار بحصة 

وهو ما  النورسفي تحسين هويتهم التجارية بما يجعل تلك الهويات مستحسنة  أو معروفة بشكل أكبر من  سالنورينجح منافسو 
لحماية هويتها و سمعتها التجارية من خالل تسجيل عالماتها  النورسوتسعى .  يحتمل أن يخفض حصة الشركة في السوق

واالرتقاء بها متى كان ذلك مالئماً لضمان تمتعها بالقدرة  عملها على مراجعة هويتها التجارية النورسالتجارية، وستواصل 
  .التنافسية الكافية وتمييزها في السوق

 
أي فشل في نشر البنية التحتية للشبكة أو حماية حقوق الشركة في مواقع المحطات لتقوية اإلرسال قد يؤثر سلباً على نمو 

  :عملها

وقد . ى نجاح عمليات اإلنشاء التدريجي لشبكتها وصيانة البنية التحتية الحاليةعلى زيادة قاعدة عمالئها عل النورسترتكز قدرة 
وصيانتها  النورسويخضع اإلنشاء التدريجي لشبكة  .أنفقت الشركة موارد كبيرة في اإلنشاء التدريجي لشبكتها القائمة وصيانتها

   :إلى مخاطر ووغموض، بما في ذلك

 مواقع لمحطات تقوية اإلرسال في أماكن مالئمة وبشروط تجارية مالئمة؛الصعوبة المحتملة في الحصول على  •

التحديات المحتملة و إمكانية فقدان اإلتفاقيات المتعلقة باستخدام محطات تقوية اإلرسال وإمكانية فقدان هذه االتفاقيات،  •
األمان الكافي فيما للنورسلل والتي تكون في صورة اتفاقيات خدمة أو تخزين أكثر منها اتفاقيات تأجير، وهو ما يق

يتعلق بفترة الحيازة، وقد ينتج إلى اضطرارها إلزالة أجهزة االتصاالت الخاصة بها من المباني التي يجري 
 .استخدامها حالياً بموجب هذه االتفاقيات

  :تشارك في معامالت مع بعض األطراف ذات الصلة النورس

السابع الفصل "راجع  .في معامالت مع بعض األطراف ذات الصلة، وقد تستمر في القيام بذلك في المستقبل النورستشارك 
والشركات التابعة  النورسوقد ينشأ تعارض مصالح بين شركة  ".الكبيرةعامالت مع األطراف ذات الصلة والعقود تال –عشر 

سياسات معينة  النورسوتطبق . تكون محددة بواسطة قوى السوق لها، وهو ما يحتمل أن يؤدي إلى إبرام معامالت بشروط ال
  .للتعامل مع موضوع تعارض المصالح

   :ويؤثر سلباً على نتائج عملياتها النورس قد يقود التضخم إلى زيادة تكاليف

المنتهية في واإلستقرار النسبي لهذه المعدالت خالل األشهر الستة  ٢٠٠٩على الرغم من تراجع معدالت التضخم في عام 
 النورسوفي الوقت الذي تميل فيه   .، غير أن  االقتصاد العماني إتسم بارتفاع معدالت التضخم في األعوام األخيرة ٢٠١٠

إلى تكبد بعض الزيادات المدفوعة بالتضخم في بعض تكاليفها، والتي تعد حساسة لالرتفاعات في مستويات السعر العام في 
قادرة على رفع أسعار منتجاتها  النورسوفي وضع كهذا، ونظراً للضغوط التنافسية، قد ال تكون . فععمان، فإن أسعارها قد ترت

وتبعاً ذلك، قد تنجم عن أي عودة للتضخم المرتفع في عمان زيادة  .وخدماتها على نحو يكفي للحفاظ على هوامش التشغيل
  ..تكاليف الشركة وخفض هوامش التشغيل الخاصة بها
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  :النورسيرات السلبية  في أسعار الصرف األجنبي والرسوم الجمركية أن تؤثر سلباً على أعمال من شأن التغي

على استخدامها لتوسيع شبكتها ونشرها مستقبالً يتم استيرادها من الخارج  النورسإن نسبة كبيرة من األجهزة التي تعتمد 
وفي حالة عدم  .وموافقات وتوافر النقد األجنبي والرسوم الجمركيةوتخضع الواردات للوائح  .وتتطلب الدفع بالعمالت األجنبية

وجود بدائل محلية، قد تؤدي عمليات التأخير في الحصول على الموافقات المطلوبة، وكذلك التغييرات في الرسوم الجمركية أو 
مالية سلبية  نتيجة حركة أسعار  أسعار الصرف األجنبي ، إلى تأخير حيازة الشركة لألجهزة الضرورية والمعاناة من تعقيدات

ونتائج عملياتها ووضعها المالي وفرص نموها  النورستلك األجهزة، األمر الذي  قد يؤثر سلبا وبشكل كبير على أعمال 
  .المستقبلي

ون عملت كشركة خاصة، فإنها تمتلك خبرة محدودة فيما يتعلق باإليفاء بالتزامات الشركات العامة وسيك النورسنظراً ألن 
اإليفاء بهذه االلتزامات مكلفاً ومستغرقاً لوقت طويل وقد يصرف انتباه إدارة الشركة عن التركيز على التسيير اليومي ألعمال 

  :الشركة

تاريخيا كشركة خاصة، ولذلك، فإن بعض أفراد طاقم إدارتها العليا يمتلكون خبرة محدودة في إدارة شركة  النورسعملت 
وباألخص، سيتطلب اإلشراف التنظيمي الالزم , زام بالقوانين المتعلقة بالشركات المساهمة العامةمساهمة عامة وفي اإللت

مما قد  النورسوالتزامات اإلبالغ المفروضة على الشركات المساهمة العامة اهتماماً خاصاً من أفراد اإلدارة العليا لشركة 
كون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج يصرف انتباههم عن إدارة العمليات اليومية للشركة، وقد ي

وبالمثل، ستفرض التزامات ميثاق تنظيم و إدارة  الشركات، بما في ذلك ما يتصل بتطوير وتطبيق سياسات الحوكمة   .عملياتها
ت اللجان العديدة التابعة للمجلس، المالئمة، إضافة إلى األعمال المطلوبة من مجلس إدارة الشركة بالتزامن، وكذلك ربما متطلبا

   .عبئاً إضافياً بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في الشركة

. كشركة مساهمة عامة نفقات قانونية ومحاسبية ونفقات أخرى لم تتكبدها كشركة خاصة النورسإضافة إلى ذلك، ستتكبد 
وستتكبد الشركة أيضا تكاليف تتعلق بمتطلبات اإلبالغ كشركة مساهمة عامة، كما أنه يتوقع أن يؤدي وضعها كشركة مساهمة 

وقد . ولية للموظفين و أعضاء مجلس اإلدارةعامة إلى زيادة تكلفة توظيف أعضاء مجلس اإلدارة والحصول على تأمين المسؤ
مطالبة بقبول بوليصة محددة أو تغطية مخفضة أو تتكبد تكاليف مرتفعة بشكل كبير للحصول عليها أو على  النورستكون 

اعاة إلى اإللتزام بتعيين موظفين إضافيين للحسابات والشؤون المالية و مر النورسعالوة على ذلك، قد تحتاج و .تغطية مماثلة
   .األنظمة و القوانين يتمتعون بخبرة مالئمة في مجال شركات المساهمة العامة ومعرفة محاسبية متخصصة

ال تتداول أسهم الشركة حاليا و ال يوجد ضمان بأن يتم تداول األسهم في المستقبل بنسب توفر السيولة التنافسية 
  .للمستثمرين

سيؤدي الى  النورسال يمكن للمستثمرين البائعين التنبؤ بأن حجم اإلقبال على أسهم  قبل اإلكتتاب لم يتم تداول أسهم الشركة ، و
زيادة النشاط في حركة التداول في سوق مسقط لألوراق المالية أو على السيولة المتوقعة جراء اإلقبال او عدمه ، وقد ال يكون 

  . سعر اإلكتتاب الخاص باألسهم مؤشرا على األسعار التي ستسود في السوق المفتوحة بعد اإلكتتاب

  
  :سلباً على سعرها بالسوققد تؤثر المبيعات المستقبلية لألسهم 

 
إضافة إلى تلك األسهم التي ستكون متاحة في (توقع ما إذا كان سيتم بيع كميات كبيرة من األسهم  النورسليس بمقدور شركة 

في السوق المفتوحة بعد إنهاء ترتيبات التجميد الخاصة بالمساهمين البائعين، أي بعد نشر الحسابات للعام المالي ) العرض
قد تؤثر أية عمليات بيع لكميات كبيرة من األسهم في السوق العامة، أو تصور إمكانية حدوث مثل هذه العمليات،  و .٢٠١١

  .بشكل سلبي وملموس على سعر السوق الخاص باألسهم
 

  :قد يتعرض سعر السوق الخاص باألسهم لتقلبات كبيرة استجابة لعوامل  مختلفة
 

في سوق األسهم  فيما  الشعورالسائدخاص باألسهم عرضة لتقلبات كبيرة نتيجة لتغير عقب االكتتاب، قد يكون سعر السوق ال
يتعلق باألسهم أو األوراق المالية المماثلة لها أو استجابة لحقائق وأحداث عديدة، بما في ذلك أي تغييرات تنظيمية من شأنها 

أو نصف السنوية للشركة، والتطورات في أعمالها أو  ، واالختالفات في نتائج التشغيل السنويةالنورسالتأثير على عمليات 
  .أعمال منافسيها
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إلى جانب  د في السعر والحجم، وهذا التقلب،وعالوة على ذلك، عانت أسواق األسهم بين الحين واآلخر من التقلب الشدي

وللحصول على العوائد المثلى، قد  .الظروف االقتصادية والسياسية العامة، قد تؤثر سلباً على سعر السوق الخاص باألسهم
وقد تهبط قيمة .  يحتاج المستثمرون إلى حيازة األسهم على أساس المدى الطويل إذ قد ال تكون مالئمة إلستثمار المدى القصير

  .النورساألسهم أو ترتفع، وقد ال يعكس سعر السوق الخاص باألسهم القيمة األساسية ألعمال شركة 

  :درة على تحقيق أي سياسة توزيع أرباح مستقبليةغير قا النورسقد تكون 

أي توزيعات لألرباح المستقبلية ستتطلب األخذ في الحسبان مدى  كفاية االحتياطات القابلة للتوزيع والسيولة من أجل ضمان  
ئ المعروفة أو نمو أعمال الشركة نتيجة عدم توافر األموال، وكذلك مصروفات الطوار/عدم تأثر االحتياجات التشغيلية و

 النورسإضافة إلى ذلك، وبموجب تسهيالت التمويل الحالية الخاصة بها، تعد شركة و .وااللتزام بأية اتفاقات تسهيالت تمويلية
، و أن )أي أن الخسائرالتراكمية قد أسترجعت(ممنوعة في الوقت الحالي من دفع أية أرباح ما لم يكن الدفع من أرباح محتجزة 

قادرة أن تتأكد من توقعات التدفق النقدي للعام القادم أنه سيكون بإمكانها اإليفاء بخدمة الدين على أساس قد أصبحت  النورس
   .ربع سنوي للعام التالي وأن تحافظ أيضاً على نسبة تغطية للفوائد  وفقاً إلتفاقية التسهيالت

دارة الشركة، وفقاً لسلطته التقديرية المطلقة وفي أي وال يمكن تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بتوزيع األرباح، وقد يقرر مجلس إ
وعالوة على ذلك، فإن أي سياسة توزيع أرباح، إلى الحد الذي يتم تطبيقها، من شأنها أن  .وقت وألي سبب، عدم دفع أرباح

ير المتوقعة، وكذلك على تقيد بشكل كبير احتياطات الشركة النقدية وقد تؤثر سلباً على قدرتها على تمويل النفقات الرأسمالية غ
بإقتراض أموال إضافية أو تمويل رأس  النورسونتيجة لذلك، قد يتطلب األمر قيام  .سداد الفوائد ورأس المال لقروضها ألجل

 .المال عن طريق إصدار أوراق مالية لألسهم بشروط قد تكون غير مشجعة أو غير جذابة على اإلطالق
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  عشر الثالث الفصل

  
  المالية المدققةالقوائم 

 

  
  المحتويات

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠تقرير مدققي الحسابات المستقلين للفترة المنتهية في 
  بيان الدخل المرحلي

  بيان الدخل الشامل المرحلي
  بيان المركز المالي المرحلي

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
  بيان التدفقات النقدية المرحلي

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في ة حول البيانات المالية المرحليإيضاحات 
  
  

  المحتويات

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 
  بيان الدخل المرحلي

  بيان الدخل الشامل المرحلي
  بيان المركز المالي المرحلي

  المساهمين المرحليبيان التغيرات في حقوق 
  بيان التدفقات النقدية المرحلي

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في ة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
  
  

  المحتويات
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 

  بيان الدخل المرحلي
  الشامل المرحليبيان الدخل 

  بيان المركز المالي المرحلي
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

  بيان التدفقات النقدية المرحلي
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في ة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
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  بيان الدخل المرحلي 
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠عن الفترة المنتهية في  
  
  الثالثة أشهر المنتهية في   إيضاح  

  يونيو ٣٠
  الستة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠
            
    ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
 تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة    
 ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني    

 ٧٩,٤٠٤ ٩١,٢٣٣ ٤١,٠٨٨ ٤٥,٥٨٩  ٤  اإليرادات
 ١٧٨ ٨ ٣٤ (٢٤)    اإليرادات األخرى / ) المصروفات(
    ──────────── ────── ────── 
    ٧٩,٥٨٢ ٩١,٢٤١ ٤١,١٢٢ ٤٥,٥٦٥ 
        

 (٢١,٣٢٨) (١٤,٠٨٩) (٩,٦٢٣) (٧,٠٧٥)  ٥  مصروفات التشغيل
 (٢٤,٦٨٩) (٢٨,٧٠٧) (١٢,٩٢٣) (١٥,٦٧٨)  ٦  المصاريف العمومية واإلدارية

 (٩,٤٠٦) (١١,٨٢٩) (٤,٨٥٦) (٥,٨٨٢)    اإلستهالك واإلطفاء
 (٤,٣٧٨) (٥,٤٤٢) (٢,٣٦٩) (٢,٨٢٦)  ١١  اإلتاوة 

 (٢,٠٢٢) (٢,١٣١) (١,١٢٩) (١,٠١١)  ٧  تكاليف التمويل
    ────── ────── ────── ────── 

 ١٧,٧٥٩ ٢٩,٠٤٣ ١٠,٢٢٢ ١٣,٠٩٣    الربح قبل الضريبة
 (١,٧٥٩) (٣,٤٩٧) (١,٢١٩) (١,٥٦١)  ٨  مصروف ضريبة الدخل 

    ────── ────── ────── ────── 
 ١٦,٠٠٠ ٢٥,٥٤٦ ٩,٠٠٣ ١١,٥٣٢    ربح الفترة

    ══════ ══════ ══════ ══════ 
 ٠,٠٢٥ ٠,٠٣٩ ٠,٠١٨٠,٠١٤  ٩  )ريال عماني(العائد األساسي والمخفف للسهم 

    ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  بيان الدخل الشامل المرحلي

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠عن الفترة المنتهية في 
  
  
  الثالثة أشهر المنتهية في    

  يونيو ٣٠
  الستة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠
    ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
 تم فحصها  مدققة تم فحصها  مدققة    
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني    
        

 ١٦,٠٠٠ ٢٥,٥٤٦ ٩,٠٠٣ ١١,٥٣٢    ربح الفترة
    ────── ────── ────── ────── 

        شاملة أخرى) خسائر/ (إيرادات 
        

 (٢٨) -      - -  التكاليف المباشرة المتعلقة باالكتتاب العام األولي المقترح  
الخسائرغيرالمحققة من تحوطات /) األرباح( صافي

  التدفقات النقدية
  (١٥٥) (٩٨١) (٥٥١) ١١٨ 

صافي الخسائر من تحوطات التدفقات النقدية المعاد 
  تصنيفها إلى بيان الدخل

    
٥٥٢ 

 
٥٦٤ 

 
١,١٥٦ 

 
١,٠٥٥ 

    ────── ────── ────── ────── 
 ٤٦ ٦٠٥ ٦٨٢ ٣٩٧    إيرادات شاملة أخرى للفترة 

    ────── ────── ────── ────── 
        

 ١٦,٠٤٦  ٢٦,١٥١ ٩,٦٨٥ ١١,٩٢٩    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    ══════ ══════ ══════  ══════ 
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  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 

 
 بيان المركز المالي المرحلي

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠    
  مدققة  مدققة    
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

١١٢,١٧١  ١٤٥,٦٧٣  ١٠  عقارات وآالت ومعدات  
٤٩,٨١٠  ٤٧,٩٧٨  ١١  رسوم ترخيص   

٦٤  ٢٩٩  ٨  أصل ضريبي مؤجل  
    --------------------- --------------------- 
    ١٦٢,٠٤٥  ١٩٣,٩٥٠  
    --------------------- --------------------- 

      الموجودات المتداولة
٥٩٣  ٥٥٠    بضاعة   

٢٤,٤٢٠  ٢٦,٦١٨  ١٢  مقدماًمدينون ومصاريف مدفوعة   
٢٠,٥٢٠  ٢٢,٤١١  ١٣  أرصدة لدى البنوك ونقدية في الصندوق  

    ---------------------- --------------------- 
    ٤٥,٥٣٣  ٤٩,٥٧٩  
    ---------------------- --------------------- 

٢٠٧,٥٧٨  ٢٤٣,٥٢٩    إجمالي الموجودات   
    ========== ========== 

      حقوق المساهمين والمطلوبات 
      حقوق المساهمين

٦٥,٠٩٤  ٦٥,٠٩٤  ١٤  رأس المال  
٦,٩٣١  ٦,٩٣١  ١٥  إحتياطي قانوني   

)٣,٣٤٠( (٢,٧٣٥)  ١٦  التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  
٢٣,٠٣٥  ٤٨,٥٨١    األرباح غير الموزعة  

    --------------------- --------------------- 
٩١,٧٢٠  ١١٧,٨٧١    إجمالي حقوق المساهمين  

    --------------------- --------------------- 
      المطلوبات غير المتداولة  

٤٨,٥٥١  ٥٢,٣٨٣  ١٧  قروض تحمل فوائد   
٢,٣٦٦  ٢,٩٥٧  ١٨  مخصص إلستعادة الموقع   

١,٢٥٢  ٩٤٤  ١٦  القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية  
٤٤٨  ٥٢٦  ١٩  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

    --------------------- --------------------- 
    ٥٢,٦١٧  ٥٦,٨١٠  
    --------------------- --------------------- 

      المطلوبات المتداولة  
٣٩,٧٣٠  ٤٢,٤٨٠  ٢٠  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع   

١١,٢٦٤  ١٣,٨٦٤  ١٧  قروض تحمل فوائد  
٢,٠٨٨  ١,٧٩١  ١٦  القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية  

٥,٧٠٧  ٦,٨٢٩    إيرادات مؤجلة  
٤,٤٥٢  ٣,٨٨٤  ٨  ضريبة الدخل مستحقة الدفع   

    ---------------------- --------------------- 
    ٦٣,٢٤١  ٦٨,٨٤٨  
    ---------------------- --------------------- 

١١٥,٨٥٨  ١٢٥,٦٥٨    إجمالي المطلوبات  
    ---------------------- --------------------- 

٢٠٧,٥٧٨  ٢٤٣,٥٢٩    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات  
    ========== ========== 

 :عنهم من قبلوتم توقيعها بالنيابة  ٢٠١٠أغسطس  ١٤إعتمد مجلس إدارة الشركة إصدار هذه البيانات المالية بتاريخ 

  روس كورماك                              الفاضل خالد عبداهللا المنصوري               معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني      
  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

  التنفيذيالرئيس   عضو مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة
  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  عن الفترة المنتهية

  
تكاليف مباشرة   رأس المال  

متعلقة باالكتتاب 
  العام األولي المقترح

  إحتياطي 
  قانوني

تغيرات متراكمة في 
  القيمة العادلة

) الخسائر المتراكمة(
األرباح غير 

  الموزعة

  المجموع

  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
              

  ٤٩,٢٧٩  (١٤,٣٤٣)  (٤,٠١٢)  ٢,٧٧٨  (٢٣٨)  ٦٥,٠٩٤  ٢٠٠٩يناير  ١في 
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

  ١٦,٠٠٠  ١٦,٠٠٠  -  -  -  -  ربح الفترة 
  ٤٦  -  ٧٤  -  (٢٨)  -  إيرادات شاملة أخرى للسنة ) / مصروفات(
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

  ١٦,٠٤٦  ١٦,٠٠٠  ٧٤  -  (٢٨)  -  إجمالي اإليرادات الشاملة 
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

  ٦٥,٣٢٥  ١,٦٥٧  (٣,٩٣٨)  ٢,٧٧٨  (٢٦٦)  ٦٥,٠٩٤  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠في 
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
              

  ٦٥,٣٢٥  ١,٦٥٧  (٣,٩٣٨)  ٢,٧٧٨  (٢٦٦)  ٦٥,٠٩٤  ٢٠٠٩يوليو  ١في 
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

  ٢٥,٥٣١  ٢٥,٥٣١  -  -  -  -  ربح الفترة 
  ٨٦٤  -  ٥٩٨  -  ٢٦٦  -  إيرادات شاملة أخرى للفترة 

  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
  ٢٦,٣٩٥  ٢٥,٥٣١  ٥٩٨  -  ٢٦٦  -  إجمالي اإليرادات الشاملة

  -  (٤,١٥٣)  -  ٤,١٥٣  -      -  )١٥إيضاح (المحول إلى اإلحتياطي القانوني 
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

  ٩١,٧٢٠  ٢٣,٠٣٥  (٣,٣٤٠)  ٦,٩٣١  -  ٦٥,٠٩٤  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
              

  ٩١,٧٢٠  ٢٣,٠٣٥  (٣,٣٤٠)  ٦,٩٣١  -  ٦٥,٠٩٤   ٢٠١٠يناير  ١في 
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

  ٢٥,٥٤٦  ٢٥,٥٤٦  -  -  -  -  ربح الفترة 
  ٦٠٥  -  ٦٠٥  -  -  -  إيرادات شاملة أخرى للفترة 

  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
  ٢٦,١٥١  ٢٥,٥٤٦  ٦٠٥  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة 

  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
  ١١٧,٨٧١  ٤٨,٥٨١  (٢,٧٣٥)  ٦,٩٣١  -  ٦٥,٠٩٤   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
. جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١شكل اإليضاحات المرفقة من ت .يتم التحويل إلى اإلحتياطي القانوني على أساس سنوي   *
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  بيان التدفقات النقدية المرحلي

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠عن الفترة المنتهية في 
  
  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في     
       ٢٠٠٩     ٢٠١٠  
فحصهاتم   مدققة      
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  

        األنشطة التشغيلية
  ١٧,٧٥٩  ٢٩,٠٤٣    ربح قبل الضريبة 

        :التعديالت للبنود التالية
  ٧,٩٩٨  ٩,٩٩٧  ١٠  اإلستهالك

  ١,٤٠٨  ١,٨٣٢  ١١  إطفاء رسوم الترخيص 
  (٩٧)  (٣١)    إيرادات الفوائد

  ١٦١  ١١١  ١٩  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ١,٩٦٠  ١,٩٩٩    تكاليف التمويل

  -  ٦٧    مخصص انخفاض العقارات، اآلالت و المعدات 
  ٦٢  ١٣٢  ١٨  مجموع الخصم –تجديد المواقع 

    ───────  ───────  
  ٢٩,٢٥١  ٤٣,١٥٠    أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

        
        :تغيرات في رأس المال العامل

  ٢٩٠  ٤٣    بضاعة
  (١,٦١٦)  (٢,١٩٨)    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً

  ٧,٠١٨  ٣,٨٧٢    دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة 
    ───────  

───────  

  النقدية من العمليات 
  ٣٤,٩٤٣  ٤٤,٨٦٧  

        
  (١,٩٦٠)  (١,٩٩٩)    الفوائد المدفوعة

  -  (٤,٣٠٠)    ضريبة الدخل المدفوعة
  (١٠)  (٣٣)  ١٩  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

    ───────  ───────  
  ٣٢,٩٧٣  ٣٨,٥٣٥    صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

    ───────  ───────  
        األنشطة اإلستثمارية

  (١٢,٢٧١)  (٤٣,١٠٧)  ١٠  شراء عقارات وآالت ومعدات 
  (٢١,٤٠٣)  -  ١١  دفع رسوم رخصة الخط الثابت وتكاليف اإلقتراض المتعلقة 

  ٩٧  ٣١    إيرادات الفوائد
  ٣  -    متحصالت من بيع معدات

    ───────  ───────  
  (٣٣,٥٧٤)  (٤٣,٠٧٦)    صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية 

    ───────  ───────  
        األنشطة التمويلية

  (٢٨)  -    مصروف إصدار أسهم 
  (٥,٠٨٨)  (٥,١٢١)    سداد قرض ألجل

  -  ١١,٥٥٣    سحب قرض طويل األجل 
  (٢١٨)  -    سداد إلتزام عقود اإليجار التمويلية

    ───────  ───────  
  (٥,٣٣٤)  ٦,٤٣٢    األنشطة التمويلية) المستخدمة في/ (صافي النقدية من 

    ───────  ───────  
  (٥,٩٣٥)  ١,٨٩١    في النقدية وشبه النقدية ) النقص/ (الزيادة 

        
  ٢٠,٣٩٣  ٢٠,٥٢٠    النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 

    ───────  ───────  
  ١٤,٤٥٨  ٢٢,٤١١  ١٣  النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

    ═══════  ═══════  
  

  .هذه البيانات الماليةجزءاً من  ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 
  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

وفقاً للمرسوم السلطاني . كشركة مساهمة عمانية مقفلة في سلطنة عمان) الشركة) (م.ع.م.ش(تم تسجيل الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
عشرة  ، تم منح الشركة ترخيص لتقديم خدمات اإلتصاالت العامة المتنقلة األساسية في سلطنة عمان لمدة خمس٢٠٠٥فبراير  ١٩، النافذ في ١٧/٢٠٠٥

  .  ٢٠٢٠فبراير  ١٨سنة المنتهية في 
  

، تم أيضاً منح الشركة ترخيص لتقديم خدمات أنظمة اإلتصاالت العامة الثابتة في سلطنة ٢٠٠٩يونيو  ٦، النافذ في ٣٤/٢٠٠٩وفقاً للمرسوم السلطاني 
يانة وإستغالل أنظمة اإلتصاالت العامة الثابتة في أنشطة الشركة بمقتضى هذا الترخيص ستكون تركيب وتشغيل وص. عمان لمدة خمس وعشرين سنة

  . سلطنة عمان
  

  .األنشطة الرئيسية الحالية للشركة هي تشغيل وصيانة وتطوير أنظمة خدمات اإلتصاالت المتنقلة في سلطنة عمان
  

  . ، الدوحة، قطر٢١٧ق وإن عنوانها المسجل هو صندوق بريد .م.ش) كيوتل(إن الشركة هي شركة تابعة لشركة اتصاالت قطر 
  

وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية . وفقاً لمتطلبات ترخيص اإلتصاالت المتنقلة الممنوح للشركة، بدأت الشركة عملية طرح األسهم لإلكتتاب العام
ذلك بعرض أسهمها لالكتتاب  على تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة مكتتب بها و ٢٠١٠مارس  ٧العامة الغير عادية في 

  .العام
   

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي من الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٠يونيو  ٣٠نتائج الستة أشهر المنتهية في 
   
  أساس اإلعداد    ٢
  

  بيان اإللتزام

من معايير التقارير المالية الدولية، والمتطلبات المنطبقة من قانون الشركات التجارية في  ٣٤لمعيار  لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية للشركة وفقاً
  .سلطنة عمان

  
ة أرقام البيانات المالي. يتم االحتفاظ بالسجالت المحاسبية بالريال العماني وهي العملة المستخدمة إلعداد التقارير المالية وهذه البيانات المالية المرحلية

  .المرحلية مقربة إلى أقرب ألف إال عندما يتبين خالف ذلك
  

  .يتم إعداد البيانات المالية المرحلية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشمل القياس بالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة
  
  السياسات المحاسبية الهامة     ٣

  ت التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحا
  :إن السياسات المحاسبية تتماشى مع تلك المستخدمة في السنة السابقة بإستثناء التالي ذكره

  
  :٢٠١٠يناير  ١لقد تبنت الشركة معايير التقارير المالية الدولية وتفسيرات لجنة معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة كما في 

  

المعامالت التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات التي تتحملها  –معاملة الدفع على أساس األسهم :  ٢معيار المحاسبة الدولي 
  .أمام المورد

  .توزيع األصول غير النقدية على المالك:  ١٧تفسير لجنة معاير التقارير المالية الدولية 
  .بنود التحوط مستوفية الشروط –االعتراف و القياس : األدوات المالية -٣٩لي معيار المحاسبة الدو

  

  :عند تطبيق معيار أو تفسير يعتبر أن يكون له تأثير على البيانات المالية المرحلية أو أداء الشركة، وأثره كما هو موضح أدناه
  
  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣
  

  توزيع األصول غير النقدية على المالك ١٧المالية الدولية تفسير لجنة معاير التقارير 
يقدم التفسير إرشادات حول كيفية محاسبة التوزيعات . مع السماح بالتطبيق المبكر ٢٠٠٩يوليو  ١إن هذا التفسير نافذ للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

. اإلعتراف باألصل واإللتزام يوضح التفسير متى يتم االعتراف باإللتزام وكيفية قياسه واألصول المرتبطة به، ومتى يتم إلغاء. غير النقدية على المالك
  . تأثير على البيانات المالية ١٧ال تتوقع الشركة أن يكون لتفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية 

  
  .التعديالت األخرى الناتجة من تحسين معايير التقارير المالية الدولية لم يكن لها تأثير على بيانات المركز المالي أو أداء الشركة

  
  

  :المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية ليست نافذة بعد
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   ٩المرحلة األولى من معيار التقرير المالي الدولي 

األدوات المالية، المعيار  ٩، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر المرحلة األولى من معيار التقرير المالي الدولي ٢٠٠٩نوفمبر  ١٢بتاريخ 
ليس  ٩بالرغم من أن معيار التقرير المالي الدولي . اإلعتراف والقياس: األدوات المالية: ٣٩يحل محل المعيار المحاسبي الدولي  المحاسبي الذي سوف

إن المرحلة األولى من المعيار عند . ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١، يجوز أن تقوم الشركات بتطبيقه للفترات المنتهية في أو بعد ٢٠١٣يناير عام  ١إلزاميا حتى 
  .بيقها سوف ال يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية للشركةتط
  

ون لها تأثير معايير وتفسيرات مجلس معايير المحاسبة الدولية األخرى التي تم إصدارها ولكن غير إلزامية، ولم تقم الشركة بتطبيقها، ال يتوقع أن يك
  .جوهري على البيانات المالية المرحلية للشركة

  
  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣

  اإليرادات واإليرادات المؤجلة 
  :اإليرادات من تقديم خدمات

  .تدرج اإليرادات على مدى الفترة التي تتعلق بها. تمثل اإليرادات من تقديم الخدمات قيمة خدمات االتصاالت التي توفرها الشركة للعمالء
  :إيرادات من تداخل االتصاالت

  .اإليرادات من تداخل االتصاالت عبر الشبكة مع مؤسسات االتصاالت المحلية والدولية على أساس الدقائق الفعلية المسجلة لحركة االتصاالتتدرج 
تصاالت في اال إيرادات التشغيل المتعلقة بتداخل االتصال الذي ال يتم بموجب اتفاقيات تقاسم اإليراد، أي بناءاً على تعرفة مقررة من قبل هيئة تنظيم

  .تحتسب مصاريف تداخل االتصاالت كمصاريف تشغيل في الفترة التي تتكبد فيها. سلطنة عمان، تسجل على أساس إجمالي
  :مبيعات البطاقات المدفوعة مسبقاً

ات المتعلقة بالبطاقات المدفوعة تحتسب المبيع. يتم إدراج مبيعات البطاقات المدفوعة مسبقاً كإيرادات على أساس االستعمال التقديري للبطاقات المباعة
اإليرادات المؤجلة المتعلقة بالبطاقات غير المستعملة تدرج كإيرادات عندما يتم استعمالها من قبل العميل أو عند انتهاء . غير المستعملة كإيرادات مؤجلة

  . تدرج اإليرادات بالصافي بعد الخصم الممنوح مسبقاً للعمالء. التعاقد مع العميل
  :ت المعداتمبيعا

  .رة موثوقةيتم إدراج مبيعات المعدات عندما تتحول المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية البضاعة إلى المشتري ويمكن تحديد مبلغ اإليراد بصو
  إيرادات الموزع

  . تدرج إيرادات الموزع بناءاً على حركة اإلتصاالت المستخدمة

 إيرادات الفوائد 

د عند إستحقاقها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناءاً على المعدل المستخدم لخصم المقبوضات النقدية المقدرة المستقبلية من خالل تدرج إيرادات الفوائ
  .تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية

  الضريبة
  ضريبة الدخل الحالية

يتم . فعه لهايتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للفترة الحالية وفترات السابقة بالمبلغ المتوقع استرداده من السلطات الضريبية أو د
  .تكوين مخصص للضرائب وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها في سلطنة عمان

  الضريبة المؤجلة
إستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة في تاريخ بيان المركز المالي بين أساس الضريبي يتم عمل مخصص ضريبة الدخل المؤجلة ب

دخل ضرائب الموجودات والمطلوبات المؤجلة يتم قياسه بمعدالت الضرائب . للموجودات وللمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية
  .رة عند تحقيق الموجود أو تسوية المطلوب، بناء على القوانين المطبقة في تاريخ بيان المركز الماليالتي يتم توقعها للتطبيق للفت

ضريبة غير يتم إثبات ضريبة دخل الموجودات المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحل موجودات الضريبية غير المستخدمة وخسائر ال
ه ليس من المحتمل أن يتوفر ربح خاضع للضريبة وذلك إلتاحته لإلستخدام مقابل الفروقات القابلة لالستقطاع وترحل المستخدمة للحد الذي يكون في

  .موجودات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة
فيضها للحد الذي يكون فيه ليس من المحتمل أن يتوفر يتم مراجعة المبالغ الدفترية لضريبة دخل الموجودات المؤجلة في كل تاريخ ميزانية كما يتم تخ
في تاريخ كل ميزانية عمومية يعاد تقييم موجودات . ربح كافي للضريبة وذلك لإلتاحة إلستخدام كل أو جزء من ضريبة دخل الموجودات المؤجلة

ة للضريبة مستقبالً سوف تتوفر مما يسمح باسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة غير المدرجة وتدرج بالقدر الذي أصبح محتمالً أن األرباح الخاضع
  .ضريبة الدخل المؤجلة

  معامالت العمالت األجنبية  
إن الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت . يتم تسجيل المعامالت التي تحدث بالعمالت األجنبية حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت

  .أرباح وخسائر فروق األسعار تظهر ضمن بيان الدخل. يلها حسب األسعار السائدة بتاريخ بيان المركز المالياألجنبية يتم تحو
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  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣
  

  عقارات وآالت ومعدات
يتم تحميل االستهالك في بيان الدخل بطريقة القسط  .تظهر العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم مجموع االستهالك وأية خسائر انخفاض القيمة

األعمار اإلنتاجية . ال تستهلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند العقارات واآلالت والمعدات
  :المقدرة هي  كما يلي

  سنة ١٥إلى  ٥من   البداالت المتنقلة ومعدات خطوط الشبكات 
  سنوات ١٠من سنتين إلى   أجهزة المشتركين والمعدات األخرى

  سنة ١٥إلى  ٥من   الخطوط الثابتة و معدات الشبكات
  سنوات  ١٠  المباني 

  
بأن القيمة الدفترية يمكن يتم إعادة النظر بالقيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات لإلنخفاض في قيمتها عندما تدل األحداث أو التغيرات في الظروف 

إذا وجدت مثل هذه األدلة وحيث تتجاوز القيمة الدفترية المبالغ القابلة لإلسترداد التقديرية، فيتم تخفيض قيمة األصول إلى . أن تكون غير قابلة لإلسترداد
  .قيمتها المستخدمةقيمتها القابلة لإلسترداد، كونها القيمة األعلى بين قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع و

  
فترية للمكونات المصاريف المتكبدة إلستبدال مكونات بنود العقارات واآلالت والمعدات التي يتم إحتسابها بشكل منفصل يتم رسملتها ويتم شطب القيمة الد

كافة المصاريف . المتعلقة بالعقارات والمعداتيتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبنود . المستبدلة
  .األخرى يتم إدراجها في بيان الدخل عند تكبد المصروف

  
  .عترافعند إجراء كل تفتيش رئيسي، تكلفته يتم إدراجها في القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات بوصفها بديالً إذا إستوفيت معايير اإل

  
أية أرباح أو . الت والمعدات عند إستبعاده أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه أو إستبعادهيتم إلغاء بند العقارات واآل

يتم إدراجها ضمن بيان الدخل في سنة إلغاء ) محتسبة كالفرق بين صافي التحصيالت المستبعدة والقيمة الدفترية لألصل(خسائر ناشئة من إلغاء األصل 
  .صلاأل
  

  .مناسباً في نهاية كل سنة مالية، يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول، واألعمار اإلنتاجية والطرق، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، في حال كان ذلك
  

  تكاليف االقتراض
جاهزة لالستخدام المستهدف أو للبيع، تتم تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات تأخذ بالضرورة فترة طويلة لتصبح 

تتكون تكاليف االقتراض من . تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها. رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات المعنية
  .الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة وتتعلق بالحصول على قروض

  
  الملموسةالموجودات غير 

بعد اإلدراج المبدئي تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي إطفاء . الموجودات غير الملموسة المشتراه بصورة منفصلة تقاس مبدئياً بالتكلفة
ال ترسمل وتدرج المصاريف في  الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة،. متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة

  .بيان الدخل في السنة التي تكبدت فيها
  

في أي وقت الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد االنخفاض 
تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة العمر . موسةيظهر فيه دليل على احتمال انخفاض قيمة الموجودات غير المل

تدخل تعديالت في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية . اإلنتاجي في نهاية كل سنة مالية على األقل
تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات . ترة اإلطفاء أو الطريقة، أيهما أنسب، وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبيةالتي  تتضمنها الموجودات بتعديل ف

  .غير الملموسة محددة األعمار في بيان الدخل في بند المصاريف المالئم لطبيعة الموجودات الملموسة
  
  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣
  

    ملموسةتابع الموجودات غير ال
  :فيما يلي ملخص لألعمار اإلنتاجية وطرق إطفاء الموجودات غير الملموسة للشركة

  تكاليف خط ثابت  تكاليف رخصة المحمول  
      

  محددة   األعمار اإلنتاجية
  )سنة ١٥(

  محددة
  )سنة ٢٥(

      
تطفأ على أساس القسط الثابت على مدى فترة   طريقة اإلطفاء المستخدمة

  .توفر الموجودات
تطفأ على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

  .توفر الموجودات
      

  مشتراة  مشتراة  منتجة داخلياً  أو مشتراة 
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  المدينون التجاريون والمدينون اآلخرون
  

بها عندما يكون تحصيل يتم تقدير للحسابات المشكوك . يدرج المدينون بمبلغ الفاتورة األصلية بعد خصم مخصص لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها
  .تشطب الديون المعدومة عندما ال يوجد هناك من تحصيلها. المبالغ بالكامل غير محتمل

  
  البضاعة

صافي القيمة القابلة للتحقق هو السعر المقدر للبيع المتوقع في إطار النشاط االعتيادي . تدرج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل
تحتسب تكلفة البضاعة على أساس مبدأ الوارد أوالً يصرف أوالً وهي تتضمن . صوماً منه التكلفة المقدرة إلكمال العمل ومصروفات البيعمخ

يكون مخصص عند الضرورة للمخزون التالف والراكد وبطيء . المصروفات المتكبدة في سبيل اقتناء المخزون ووصوله إلى مكانه ووضعه الحاليين
  .الحركة

  
  
  

  النقدية وشبه النقدية
لتي تستحق خالل ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية، تتمثل النقدية وشبه النقدية بالنقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ا

  .ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع، بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك
  

  مزايا الموظفين
تدرج . تحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالشركة في تاريخ الميزانية العمومية مع مراعاة متطلبات قانون العمل العمانيتس

موظفين حتى تاريخ مستحقات اإلجازة السنوية عند استحقاقها للموظفين ويكون استحقاق لاللتزام المقدر لإلجازة السنوية مقابل الخدمات المقدمة من قبل ال
  . الميزانية العمومية

، كمصروف ببيان تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين العمانيين وفقاً لمشروع الحكومة العمانية للتأمينات االجتماعية
  .الدخل عند تكبدها

  
  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد

  . ملةيتم إدراج القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصاً التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعا
  

سنة واحدة بالتكلفة تظهر األقساط المستحقة خالل . بعد اإلدراج المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
  .المطفأة كمطلوبات متداولة

  
يتم تحميل تكاليف الفوائد كمصاريف . يتم إدراج األرباح والخسائر في صافي الربح أو الخسارة عند إلغاء المطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء

  .عند تكبدها باستثناء تلك المؤهلة للرسملة
  
    تابع السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  مخصصات
  :عام

على الشركة نتيجة حدث سابق، وأنه من المحتمل أن يتطلب من تدفق المنافع االقتصادية سداد ) قانوني أو فعلي(يتم تحقق المخصصات عند وجود إلتزام 
المخاطر  قبل الضريبة الذي يعكسوفي حالة إذا كان التأثير على القيمة الزمنية لألموال جوهرياً يتم خصم المخصصات بإستخدام المعدل . االلتزام

  . المتعلقة باإللتزام
  

  :مخصص تجديد المواقع
تخصص تكاليف . يتم إدراج موجودات مقابلة في بند العقارات واآلالت والمعدات. نشأ المخصص لتكاليف تجديد مواقع عند تشييد مواقع آالت الشبكات

يتم خصم التدفقات النقدية بالمعدالت الحالية قبل الضريبة . د االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المتوقعةتجديد المواقع بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لسدا
تتم . يحتسب مجموع الخصم كمصاريف بالقيمة المتكبدة ويدرج في بيان الدخل كتكلفة تمويل. والتي تعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات تجديد المواقع

التعديالت في التكاليف التقديرية المستقبلية أو في معدل الخصم . لمستقبلية إليقاف التشغيل ويتم تعديلها حسب ما هو مناسبمراجعة سنوية للتكاليف ا
  .المستخدم تتم إضافتها إلى تكلفة الموجودات أو تخصم منها

  
  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 

  .الخدمات التي تم الحصول عليها سواء تم المطالبة بها من قبل المورد أو لم يتم للبضائع أو  بليتم قيد المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستق
  

  اإليجارات 
إليجار بالقيمة تتم رسملة عقود اإليجارات التمويلية والتي بموجبها تحول إلى الشركة جميع مخاطر ومنافع الموجودات المستأجرة عند بداية العمل بعقد ا

توزع مدفوعات اإليجار بين أعباء التمويل وخفض قيمة . للموجودات المستأجرة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار إن كانت أقلالعادلة 
  .اتتدرج أعباء التمويل مباشرةً مقابل اإليراد. مطلوبات اإليجارات وذلك من أجل تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات

  
  .تستهلك الموجودات المستأجرة المرسملة على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات أو مدة اإليجار، أيهما أقل
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يتم إدراج مدفوعات . يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية حينما يحتفظ المؤجر بشكل جوهري بكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل
  .جارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجاراإلي
  

  اإلتاوة
  .تستحق اإلتاوة الدفع إلى هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس اإلستحقاق المحاسبي

  
  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية 

  
  :الموجودات المالية

  :عندما) كلياً أو جزئياً(م إلغاء اإلعتراف باألصل المالي يت
  ينتهي الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  )أ

خير جوهري تقوم الشركة بتحويل حقوقها إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي تأ  )ب
  ؛ و"تمرير من خالل"ثالث بمقتضى ترتيبات  إلى طرف

لم تقم الشركة بتحويل كما لم تحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ) ٢(لقد قامت الشركة بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع الملكية، أو ) ١(إماَّ   ) ج
  .  ومنافع ملكية األصول ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على األصول أو جزءاً من األصول

  
  تابع السياسات المحاسبية الهامة    ٣
  

  االلتزامات المالية
عندما يتم استبدال التزام مالي بالتزام آخر من نفس المقرض . يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم استيفاء االلتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته

يل يتم معاملته كإلغاء لاللتزام األصلي واعتراف بشروط مختلفة جوهرياً، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهرياً، إن ذلك االستبدال أو التعد
  .بااللتزام الجديد، الفرق بشأن القيم الدفترية يتم إدراجه في األرباح أو الخسائر

  
  األدوات المالية المشتقة

متضمنةً المخاطر الناشئة من  تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة وأسعار صرف العملة األجنبية ومخاطر االئتمان،

  .من أجل إدارة مخاطر معينة، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تفي بشروط محددة. المعامالت المتوقعة

  

وإستراتيجية إدارة  عند بدء عالقة التحوط، تقوم الشركة رسمياً بتوثيق العالقة بين البند المحوط واألداة المحوطة، متضمنةً طبيعة المخاطر، وهدف

  .التحوط والطريقة التي سيتم استخدامها لتقييم فاعلية عالقة التحوط

  

حددة في البند أيضاً عند بدء عالقة التحوط، يتم إجراء تقييم رسمي للتأكُّد بأنه يتوقع من األداة المحوطة أن تكون فعالة جداً في تقاص المخاطر الم

يتم اعتبار التحوط على أنه فعال جداً في حال التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة . كل ربع سنة يتم تقييم التحوطات رسمياً. المحوط

بالنسبة للحاالت حيث يكون البند المحوط %. ١٢٥إلى % ٨٠إلى المخاطر المحوطة خالل الفترة التي يتم التحوط لها، يتوقع تقاصها في المدى من 

النهاية  متنبأ بها، تقوم الشركة بتقييم سواء أن المعاملة محتملة إلى حد كبير وتُقدم تعرضاً للتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكنها في عبارة عن عملية

  .أن تؤثر على بيان الدخل الشامل

  

  تحوطات التدفقات النقدية

ل من المكاسب أو الخسارة من األداة المحوطة يتم مبدئياً إدراجه مباشرةً في بيان بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية المحددة والمؤهلة، إن الجزء الفعا

الجزء غير الفعال من المكاسب أو الخسارة من األداة المحوطة يتم إدراجه على الفور في بيان . الدخل الشامل في احتياطي تحوط التدفقات النقدية

  . الدخل

  

لى الربح أو الخسارة، فإن المكاسب أو الخسارة من األداة المحوطة يتم إعادة إدراجها في األرقام المقابلة عندما تؤثر التدفقات النقدية المحوطة ع

عند انتهاء فترة أداة التحوط، أو بيعها، أو إنهاؤها، أو ممارستها، أو لم يعد التحوط يلبي مقاييس التأهيل . لإليرادات والمصروفات في بيان الدخل

أية مكاسب أو خسائر متراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى في ذلك الوقت تبقى في حقوق المساهمين ويتم إدراجها حينما يتم  لمحاسبة التحوط، فإن

لتي تم حينما لم يعد يتوقع حدوث العملية المتنبأ بها، فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة ا. في النهاية إدراج العملية المتنبأ بها المحوطة في بيان الدخل

  .إدراجها في حقوق المساهمين يتم على الفور تحويلها إلى بيان الدخل
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  . القيمة العادلة للمشتقات غير المدرجة يتم تحديدها بطريقة التدفقات النقدية المخصومة
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
أحكام وإجراء تقديرات وافتراضات التي تؤثر على المبالغ التي تم بيانها لإليرادات والمصروفات والموجودات يتطلب من اإلدارة عند إعداد البيانات المالية إصدار 

ج لكن، عدم اليقين حول هذه اإلفتراضات والتقديرات يحتمل أن ينتج عنها نتائ. والمطلوبات المالية، وإفصاحات االلتزامات االحتمالية الطارئة، في تاريخ البيانات المالية
  .التي قد تتطلب تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية

  
ديها اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ بيان المركز المالي، التي ل ٢٥يتم إدراج في اإليضاح 

  .مخاطر جوهرية تسبب تعديل جوهري للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة
  
  اإليرادات   ٤ 
  

الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠        

الستة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠       

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة 
 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني  ألف ألف ألف ألف 

 ٦٤,٠٢٢ ٦٨,٤٠٤ ٣٢,٥٤١ ٣٣,٦٦٣ إيرادات حركة االتصاالت النقالة
 ٥,٩١٥ ١١,٤٩٠ ٣,٤٥٣ ٦,٠٨٧ رسوم مرة واحدة ورسوم متكررة أخرى

 ٨,٣٩٨ ١٠,٣١٩ ٤,٥٢٥ ٥,٣٦٩ إيرادات من تداخل االتصاالت
 ١,٠٦٩ ١,٠٢٠ ٥٦٩ ٤٧٠ إيرادات أخرى

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ٧٩,٤٠٤ ٩١,٢٣٣ ٤١,٠٨٨ ٤٥,٥٨٩ 
 ======== ======== ======== ======== 

  
  مصاريف تشغيلية   ٥  
  

الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠        

الستة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠       

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 ألف ألف ألف ألف  تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة 
 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

 ١٩,٣٤١ ١٢,٦٩٨ ٨,٦٠٩ ٦,٤٢٧ مصاريف من تداخل االتصاالت صافي من خصم حجم اإلتصاالت 
 ١,٨٧١ ١,٢٩٤ ٩٦١ ٥٩٨ تكاليف المعدات المباعة و الخدمات األخرى

 ١١٦ ٩٧ ٥٣ ٥٠ عموالت بطاقات
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ٢١,٣٢٨ ١٤,٠٨٩ ٩,٦٢٣ ٧,٠٧٥ 
 ======== ======== ======== ======== 

.  خصومات متفاوتة بناءاً على حجم اإلستخداميحق للشركة .  ، أبرمت الشركة مع المشغل إتفاقيات خصم بناءاً على حجم اإلتصاالت٢٠٠٩خالل سنة 
  .٢٠١٠مايو  ٣١إن اإلتفاقية كانت لمدة سنة واحدة و انتهت في .  يتم تعديل قيمة الخصم بأثر رجعي, بعد تحقيق حد معين من اإلستخدام

  المصاريف العمومية واإلدارية  ٦ 
  

الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠        

المنتهية في  الستة أشهر  
يونيو ٣٠       

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 ألف ألف ألف ألف  تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة 
 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

 ٨,٤١٨  ١٠,٥٩٣ ٤,٥٥٠ ٥,٤٧٠ مرتبات الموظفين والتكاليف ذات الصلة
 ٤,٤٥٥ ٥,٤٨٢ ٢,٤٦٥ ٢,٨٩٠ إيجارات وخدمات

صيانة وإصالحمصاريف   ٤,١٩١  ٤,٥٠٢ ٢,٠٥٩ ٢,٥٢٢ 
)٢١إيضاح (رسوم خدمات   ٢,٣٨٢ ٢,٧٣٦ ١,٢٣٣ ١,٣٦٧ 

 ١,٣٧٧ ١,٦٢٢ ٣٩٦ ٩١٣ مبيعات و تسويق
 ٧٢٧ ٧٠٩ ٥٤٠ ٤٩٤ أتعاب قانونية ومهنية

)٢١إيضاح (مخصص انخفاض للذمم المدينة   ٥٩٦ ٤٦٢ ٣٢٤ ٥١٧ 
 ٢,٥٤٣ ٢,٦٠١ ١,٣٥٦ ١,٥٠٥ مصاريف أخرى

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ٢٤,٦٨٩ ٢٨,٧٠٧ ١٢,٩٢٣ ١٥,٦٧٨ 
 ======== ======== ======== ======== 
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  مصاريف التمويل  ٧
  

الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠        

الستة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠       

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 ألف ألف ألف ألف  تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة 
 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

)١٧إيضاح (فوائد على قرض بنكي   ١,٨٧١ ٢,٠٠٩ ١,٠٠٦ ٩٦٢ 
مجموع الخصم - تجديد المواقع  ٦٢ ١٣٢ ٣٤ ٤٤ 
مصروف ) / دخل(فوائد أخرى   ١ (١٠) ١ ٥ 

)٢١إيضاح (األجل من طرف ذات عالقة فوئد على قرض قصير   - ٨٨ - ٨٨ 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ٢,٠٢٢ ٢,١٣١ ١,١٢٩ ١,٠١١ 
 ======== ======== ======== ======== 

  
 ٢٥٥,١٠٨: ٢٠٠٩(ريال عماني  ٢٤٩,٢٥٨مبلغ و قدره  ٢٠١٠يونيو  ٣٠بلغت تكاليف االقتراض التي تم رسملتها خالل الستة أشهر المنتهية في 

  %).٣,٤: ٢٠٠٩% (٣,٢تتم رسملة تكاليف االقتراض بسعر الفائدة السنوية السائدة و قدرها ).  ريال عماني
   
  ضريبة الدخل  ٨
  

المنتهية في الثالثة أشهر   
يونيو ٣٠        

الستة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠       

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 ألف ألف ألف ألف  تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة 
 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

     قائمة الدخل
 ٩٥١ ٣,٧٣٢ ٩٥١ ١,٦٩٤ الفترة الحالية

متعلق  بتخصيص و عكس فروقات مؤقتةمصروف ضريبة مؤجل   (١٣٣) ٨٠٨ (٢٣٥) ٢٦٨ 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ١,٧٥٩ ٣,٤٩٧ ١,٢١٩ ١,٥٦١ 
 ======== ======== ======== ======== 
     
 

  
يونيو   ٣٠

٢٠١٠ 
ديسمبر  ٣١

٢٠٠٩ 
 مدققة مدققة   

المتداولةالمطلوبات       
 ٤,٤٥٢ ٣,٧٣٢   الفترة الحالية
السنة/ الفترة الحالية     ١٥٢ -    

   ---------------- ---------------- 
   ٤,٤٥٢ ٣,٨٨٤ 
   ======== ======== 
     

الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠        

الستة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠       

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة 

)صافي(ضريبة مؤجلة       
 ١,٠١١ ٦٤ ٤٧١ ١٦٦ في بداية الفترة

 (٨٠٨) ٢٣٥ (٢٦٨) ١٣٣ حركة الفترة
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 ٢٠٣ ٢٩٩ ٢٠٣ ٢٩٩ في نهاية الفترة
 ======== ======== ======== ======== 
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  )تابع(ضريبة الدخل   ٨
  

:األصل الضريبي المؤجل يشمل الفروقات المؤجلة التالية    
يونيو   ٣٠ 

٢٠١٠ 

ديسمبر  ٣١
٢٠٠٩ 

 ألف ألف 
 ريال عماني ريال عماني 
   

 (٧٧٠) (٥٧٩) عقارات وآالت ومعدات
 ٨٣٤  ٨٧٨ مخصصات

 ---------------- ---------------- 
 ٦٤ ٢٩٩ 
 ======== ======== 

  :نظهر فيما يلي تسوية بين ضريبة الدخل المحتسبة على األرباح المحاسبية مع مصروف ضريبة الدخل للفترة
  

الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠        

الستة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠       

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 مدققة 
 تم فحصها

 مدققة
 تم فحصها

 ألف ألف ألف ألف 

 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

       ١٠,٢٢٢ ١٣,٠٩٣  ربح محاسبي

١٧,٧٥٩ ٢٩,٠٤٣ 
 ======== ======== ======== ======== 

 ٢,١٢٧ ٣,٤٨٥ ١,٢٢٣ ١,٥٦٧ الضريبة بموجب المعدل المنطبق
فروقات دائمة أخرىمصاريف غير قابلة للخصم و   (٦) (٤) (٣٦٨) ١٢ 

  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ١,٧٥٩ ٣,٤٩٧ ١,٢١٩ ١,٥٦١ الربح بمقتضى معدل ضريبة الدخل السائد

 ======== ======== ======== ======== 
  
لقد تم تسوية الربح %).  ١٢: ٢٠٠٩% (١٢األصل الضريبي المؤجل يتم قيده بمعدل %).  ١٢: ٢٠٠٩% (١٢تخضع الشركة لمعدل ضريبي بنسبة  

تتم .  تتضمن التسويات المعدة ألغراض الضريبة بنود كالً من اإليرادات والمصاريف. المحاسبي ألغراض الضريبة لتحديد المصروف الضريبي للفترة
  .التسويات طبقاً للمفهوم الحالي لقانون الضريبة واللوائح وكذلك الممارسات المتعارف عليها تلك

  
  .٢٠٠٦تم االتفاق مع السلطات الضريبية على ربوط ضريبة الشركة عن السنوات حتى عام 

  
  على السهم األساسي العائد  ٩
  

  :ة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يليالسهم بقسمة صافي الربح عن الفتر ىيتم احتساب العائد األساسي عل
  

الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠        

الستة أشهر المنتهية في   
يونيو ٣٠       

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 ألف ألف ألف ألف  تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة 
عمانيريال  ريال عماني ريال عماني ريال عماني   

 ١٦,٠٠٠ ٢٥,٥٤٦ ٩,٠٠٣ ١١,٥٣٢  ربح الفترة
     

)*أقرب ألف(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة   ٦٥٠,٠٩٤ ٦٥٠,٠٩٤ ٦٥٠,٠٩٤ ٦٥٠,٠٩٤ 
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

)بالريال العماني(العائد األساسي للسهم   ٠,٠٢٥ ٠,٠٣٩ ٠,٠١٤ ٠,٠١٨ 
 ======== ======== ======== ======== 
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  على السهم األساسي العائدتابع   ٩
  

سهم  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠أن يتم تجزئة رأس مال الشركة المصرح به من  ٢٠١٠مارس  ٧قررت الشركة في الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ 
يونيو  ٣٠بيسة، و عليه أصبح راس المال المصدر في  ١٠٠سهم عادي قيمة كل سهم  ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال عماني لكل سهم ليصبح  ١عادي بقيمة 

  .ألف سهم ٦٥٠,٠٩٤ ٢٠١٠
  

  .أعيد احتساب ربحية السهم للفترات السابقة باستخدام عدد األسهم بعد عملية التجزئة
  

  .لسهم وذلك لعدم إصدار الشركة ألدوات قد يكون عليها تأثير على العائد على السهم عند تحويلهالم يتم عرض الربح المنخفض ل
  
  

  العقارات واآلالت والمعدات  ١٠
  

البدالت المتنقلة و   
  معدات خطوط الشبكات

أجهزة المشتركين 
 والمعدات األخرى

  مباني
أعمال رأسمالية 

  قيد التنفيذ

  

  المجموع

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  

  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

:التكلفة            

٢٠١٠يناير  ١في   ١٦٢,٦٠٩  ١٢,٧٣٩  ٣٤٩  ٢١,٨١١ ١٢٧,٧١٠  

  ٤٣,٥٦٦  ٣٢,٠٢٧  ١٣  ١,٢٣٧ ١٠,٢٨٩  إضافات

 - (١٣,١٥٨) - - ١٣,١٥٨ مرسملة خالل الفترة

  (٧٨)  -  -  (٢) (٧٦) مخصص انخفاض

  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 

  ٢٠٦,٠٩٧  ٣١,٦٠٨  ٣٦٢  ٢٣,٠٤٦  ١٥١,٠٨١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 

  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 

            االستهالك

٢٠١٠يناير  ١  ٥٠,٤٣٨ - ٣٠ ١٥,١٨٨ ٣٥,٢٢٠ 

 ٩,٩٩٧ - ٢٠ ١,٨٧٧ ٨,١٠٠ استهالك الفترة

المتصلة باألصول المنخفض 
 قيمتها

(٩) (٢) - - (١١) 

  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

٢٠١٠يونيو  ٣٠في   ٦٠,٤٢٤ - ٥٠ ١٧,٠٦٣ ٤٣,٣١١ 

  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

            )مدققة(الدفترية صافي القيمة 

٢٠١٠يونيو  ٣٠في   ١٤٥,٦٧٣ ٣١,٦٠٨ ٣١٢ ٥,٩٨٣ ١٠٧,٧٧٠ 

 ============= ============= ============= ============== ============ 

            



 التحويلقيد ( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش
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:التكلفة            

٢٠٠٩يناير  ١في   ١٣١,٩٤٦ ١٩,٤٥٢ - ١٩,٤٠٨ ٩٣,٠٨٦ 

 ١٢,٦٨٩ ٦,١١٨ - ١,١٢٦ ٥,٤٤٥ إضافات

 - (٩,٤٣٧) ٣٣٣ - ٩,١٠٤ مرسملة خالل الفترة

 (٩) - - (٩) - استبعادات

  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

٢٠٠٩يونيو  ٣٠في   ١٤٤,٦٢٦ ١٦,١٣٣ ٣٣٣ ٢٠,٥٢٥ ١٠٧,٦٣٥ 

  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

            االستهالك

٢٠٠٩يناير  ١  ٣٣,١٦٧ - - ١١,٢٩٨ ٢١,٨٦٩ 

 ٧,٩٩٨ - ٥ ١,٨٧٩ ٦,١١٤ استهالك الفترة

 (٦) - - (٦) - استبعادات

  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

٢٠٠٩يونيو  ٣٠في   ٤١,١٥٩ - ٥ ١٣,١٧١ ٢٧,٩٨٣ 

  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

            )تم فحصها(صافي القيمة الدفترية 

 ١٠٣,٤٦٧ ١٦,١٣٣ ٣٢٨ ٧,٣٥٤ ٧٩,٦٥٢  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠في 

 ============= ============= ============= ============== ============ 

  
  )تابع(العقارات واآلالت والمعدات    ١٠
  

 
و معدات  البدالت المتنقلة
  خطوط الشبكات

أجهزة المشتركين 
 والمعدات األخرى

أعمال رأسمالية قيد   مباني
  التنفيذ

  
  المجموع

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني 

:التكلفة            
٢٠٠٩يناير  ١في   ١٣١,٩٤٦  ١٩,٤٥٢  -   ١٩,٤٠٨  ٩٣,٠٨٦  

  ٣٠,٦٧٢  ١٧,٥٦٣  -   ٢,٤١٢  ١٠,٦٩٧  إضافات
  -   (٢٤,٢٧٦)  ٣٤٩  -   ٢٣,٩٢٧  مرسملة خالل الفترة

  (٩)  -  -  (٩)  - استبعادات
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

  ١٦٢,٦٠٩  ١٢,٧٣٩  ٣٤٩  ٢١,٨١١  ١٢٧,٧١٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

            االستهالك

  ٣٣,١٦٧  -   -   ١١,٢٩٨  ٢١,٨٦٩  ٢٠٠٩يناير  ١

  ١٧,٢٧٧  -   ٣٠  ٣,٨٩٦  ١٣,٣٥١  استهالك الفترة

  (٦)  -   -   (٦)  -   استبعادات
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

  ٥٠,٤٣٨  -  ٣٠  ١٥,١٨٨  ٣٥,٢٢٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

            )مدققة(صافي القيمة الدفترية 
  ١١٢,١٧١  ١٢,٧٣٩  ٣١٩  ٦,٦٢٣  ٩٢,٤٩٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

 ============= ============= ============= ============== ============ 
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: ٢٠٠٩يونيو  ٣٠الفترة المنتهية في (ريال عماني  ٤٥٩,٠٠٠تتضمن تكاليف استعادة الموقع البالغة  ٢٠١٠يونيو  ٣٠ اضافات الستة أشهر المنتهية في
  .تم استبعاد هذه التكاليف من التدفقات النقدية المستخدمة في شراء عقارات وآالت ومعدات في قائمة التدفقات النقدية). ريال عماني  ٤١٨,٠٠٠

  
  رسوم ترخيص  ١١

  
يص الهاتف ترخ  

  المتنقل
ترخيص الهاتف 

  الثابت
  

  المجموع
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

        التكلفة
  ٦٣,٧٣٤  ٢١,٤٠٣  ٤٢,٣٣١  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 

   ------------  ------------  ------------ 
        اإلطفاء

  ١٣,٩٢٤  ٤٣٢  ١٣,٤٩٢  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
  ١,٨٣٢  ٤٢٤  ١,٤٠٨  خالل الفترةإطفاء 

   ------------  ------------  ------------ 
  ١٥,٧٥٦  ٨٥٦  ١٤,٩٠٠  ٢٠١٠يونيو  ٣٠الرصيد في 

   ------------  ------------  ------------ 
        )مدققة(صافي القيمة الدفترية 

  ٤٧,٩٧٨  ٢٠,٥٤٧  ٢٧,٤٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 
 ============= ============= ============= 

  

  
  
ترخيص الهاتف   

  المتنقل
ترخيص الهاتف 

  الثابت
  

  المجموع
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

        التكلفة
  ٤٢,٣٣١  -  ٤٢,٣٣١  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

  ٢١,٤٠٣  ٢١,٤٠٣  -  رسوم ترخيص و مصاريف متعلقة –إضافات خالل الفترة 
   ------------  ------------  ------------ 

  ٦٣,٧٣٤  ٢١,٤٠٣  ٤٢,٣٣١  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠الرصيد في 
   ------------  ------------  ------------ 

        اإلطفاء
  ١٠,٦٥٢  -  ١٠,٦٥٢  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

  ١,٤٠٨  -  ١,٤٠٨  إطفاء خالل الفترة
   ------------  ------------  ------------ 

  ١٢,٠٦٠  -  ١٢,٠٦٠  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠الرصيد في 
   ------------  ------------  ------------ 

        )تم فحصها(صافي القيمة الدفترية 
  ٥١,٦٧٤  ٢١,٤٠٣  ٣٠,٢٧١  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠في 

 ============= ============= ============= 
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ترخيص الهاتف   

  المتنقل
ترخيص الهاتف 

  الثابت
  

  المجموع
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

        التكلفة
  ٤٢,٣٣١  -  ٤٢,٣٣١  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

  ٢١,٤٠٣  ٢١,٤٠٣  -  رسوم ترخيص و مصاريف متعلقة –إضافات خالل الفترة 
   ------------  ------------  ------------ 

  ٦٣,٧٣٤  ٢١,٤٠٣  ٤٢,٣٣١  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ------------  ------------  ------------ 

        اإلطفاء
  ١٠,٦٥٢  -  ١٠,٦٥٢  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

  ٣,٢٧٢  ٤٣٢  ٢,٨٤٠  إطفاء خالل الفترة
   ------------  ------------  ------------ 

  ١٣,٩٢٤  ٤٣٢  ١٣,٤٩٢  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ------------  ------------  ------------ 

        )مدققة(صافي القيمة الدفترية 
  ٤٩,٨١٠  ٢٠,٩٧١  ٢٨,٨٣٩  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

 ============= ============= ============= 
  

.  الثابتةرسوم ترخيص تمثل المبلغ المدفوع إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت في سلطنة عمان للحصول على ترخيص لتقديم خدمات اإلتصاالت المتنقلة و 
  .تدرج رسوم الترخيص على أساس التكلفة ناقص اإلطفاء المتراكم و خسائر إنخفاض القيمة

  

اإلتاوة المستحقة الدفع تحتسب .  يستحق دفع إتاوة إلى حكومة سلطنة عمان, وفقاُ لشروط تراخيص أنظمة الخطوط الثابتة و المتنقلة الممنوحة إلى الشركة
  .محددة مسبقاُ من اإليرادات و المصاريف التشغيلية من صافي مصادر% ٧على أساس 

  
  المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً  ١٢

  

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  مدققة  مدققة  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  ٥,٥٣٥  ٦,٢٢٤  مبالغ مدينة آجلة الدفع
  ٧,٣٢٨  ٨,٠٩٧  مبالغ مستحقة من الوكالء

  ٦,٩٣٩  ٣,٧٨٩  من مشغلين آخرينمبالغ مدينة 
 ٣,١٠٦ ٢,٩٩٤  مبالغ مدينة لم تصدر بها فواتير

   ------------  ------------ 
  ٢٢,٩٠٨  ٢١,١٠٤  

  (٣,٧٠٠)  (٣,٩٨١)  مخصص إنخفاض قيمة المدينون: ناقص
   ------------  ------------ 
  ١٩,٢٠٨  ١٧,١٢٣  

  ٢٣٨  ٢٦٢  )٢١إيضاح (مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ٤,٤٩٥  ٨,٧٠١  مدينون آخرون ومبالغ مدفوعة مقدماً

  ٤٧٩  ٥٣٢  تكلفة مؤجلة
   ------------  ------------ 
  ٢٤,٤٢٠  ٢٦,٦١٨  

 ============= ============= 
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  .قد تم تخفيض قيمتها) ريال عماني ٣,٤٨٧,٢٢٩: ٢٠٠٩(ريال عماني  ٣,٩٦٣,٩٣٨، المدينون التجاريون بقيمة إسمية قدرها ٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في 

  :حركة قيود مخصص إنخفاض قيمة المدينين كانت كالتالي 
  الثالثة أشهر المنتهية في  

  يونيو ٣٠
  الستة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  تم فحصها  مدققة  تم فحصها  مدققة  
  ألف ريال عماني  عمانيألف ريال   ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
          

  ٣,٣٩١  ٣,٧٠٠  ٣,٢٤٥  ٣,٤٦٤  يناير   ١في 
  ٥٩٦  ٤٦٢  ٣٢٤  ٥١٧  ) ٦إيضاح رقم (المحمل للفترة 

  (٤١٨)  (١٨١)  -  -  مبالغ مشطوبة خالل للفترة
   ------------  ------------  ------------  ------------ 

  ٣,٥٦٩  ٣,٩٨١  ٣,٥٦٩  ٣,٩٨١  يونيو ٣٠في 
 ============= ============= ============= ============= 

 

  :، أعمار المدينون التجاريون غير المنخفضة قيمتها هي كالتالي٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في 
  
  مبالغ متأخرة عن تاريخ إستحقاق الدفع ولكن لم يتم تخفيض قيمتها       

غير متأخرة أو   المجموع   
 منخفضة القيمة

  يوم ٩٠أكثر من   يوم ٩٠ – ٦٠  يوم ٦٠ – ٣٠

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

  ٧٢٤  ١١٥  ٣٧٤  ١٥,٩٢٧  ١٧,١٤٠  ٢٠١٠يونيو  ٣٠
  ٦٢٥  ٩٧٨  ٢,٢٨٠  ١٥,٥٣٨  ١٩,٤٢١  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
  

المجموعة عادة بطلب أية ضمانات مقابل الذمم المدينة ال تقوم . بناء على خبرة اإلدارة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة
مصرفية و يتم ضمان بعض أرصدة /لكن المبيعات التي تتم مع الوكالء يتم دعمها بضمانات شركاتهم.  وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة غير مضمونة

  .العمالء اآلجلة الدفع بالودائع
 
 
   

   وقاألرصدة لدى البنوك والنقدية في الصند  ١٣
  

  ).ريال عماني ٥,٠٢٥,٠٠٠: ٢٠٠٩(تتضمن األرصدة لدى البنوك ودائع بنكية لدى بنوك تجارية في سلطنة عمان بلغ قدرها ال يوجد 
  

بلغت أرصدة هذه الودائع مبلغ و , ٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في .  يتطلب من الشركة أن تحتفظ ببعض أرصدة ودائع الخدمات, وفقاُ لشروط إتفاقية القرض
  ).ريال عماني ٣,٥٠١,٠٠٠: ٢٠٠٩(ريال عماني  ٤,٣٧٤,٠٠٠قدره 

  

   رأس المال  ١٤
  

  المصدر و المدفوع بالكامل  المصرح به  
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  مدققة  مدققة  مدققة  مدققة  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

  ٦٥,٠٩٤  ٦٥,٠٩٤  ٧٠,٠٠٠  ٧٠,٠٠٠  أسهم عادية 
 ============ ============ ============ ============ 

  

ريال  ١عادي بقيمة سهم  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠تم تقسيم رأس المال المصرح به و البالغ  ٢٠١٠مارس  ٧في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 
  .عماني للسهم بيسة ١٠٠سهم عادي بقيمة  ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠عماني للسهم الي 

  

  اإلحتياطي القانوني  ١٥
  

من صافي أرباح الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع إلى أن % ١٠تحويل نسبة  ١٩٧٤لعام  من قانون الشركات التجارية ١٠٦تتطلب المادة 
  .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  ي ثلث رأسمال الشركة المصدر على األقليبلغ ذلك االحتياط

  .تتبع الشركة نظام التحويل الي اإلحتياطي القانوني علي أساس سنوي
  

  األدوات المالية المشتقة  ١٦
  

إتفاقيتين لمقايضة أسعار الفائدة مع بنك قطر الوطني و بنك بي إن بي باريباس من أجل تغطية الحد األقصى  ٢٠٠٦لقد أبرمت الشركة خالل سنة 
يان إن قيمة القرض الذي تم تغطيته بموجب إتفاقيتي المقايضة كما في تاريخ ب).  ١٧إيضاح رقم (لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة على القرض ألجل 

سنويا و ستستلم فائدة عائمة % ٥.٣٤٨وفقاُ إلتفاقيتي المقايضة ستدفع الشركة فائدة ثابتة بسعر .  مليون ريال عماني ٤٣,٣٢٤,٠٠٠المركز المالي بلغ 
  .باألسعار السائدة بين البنوك في سوق لندن للدوالر األمريكي لثالثة أشهر
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  تابع األدوات المالية المشتقة  ١٦
  

  تم إدراج الخسائر غير المحققة البالغة ٢٠١٠يونيو  ٣٠وكما في .  ٣٩المقايضة مؤهلة لمحاسبة التحوط بمقتضى المعيار المحاسبي رقم إتفاقيتي 
: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(مليون ريال عماني المتعلقة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة في حقوق المساهمين بشأن هذين العقدين ٢,٧٣٥,٠٠٠ 
  .٢٠٠٩و  ٢٠١٠لم تكن هناك تأثيرات غير فعالة جوهرية خالل العامين ).  ريال عماني ٣,٣٤٠,٠٠٠

  

القيمة الفرضية هي .  اقيبين الجدول التالي القيمة العادلة السالبة للمقايضات التي تساوي القيم السوقية مع القيم اإلفتراضية المحللة وفقاُ لفترات اإلستحق
  .لتي تعتبر األساس لقياس التغيرات في قيمة المشتقاتقيمة مشتقات األصل المعني وا

  
 القيمة اإلعتبارية حسب فترة اإلستحقاق
 ـــــــــــــــــــــ

 
 

 

  

سنوات  ٥أكثر من  أكثر من سنة  
سنوات  ٥وحتى   

 ١٢إلى  ١من 
 شهر

مجموع القيم 
 اإلعتبارية

 قيمة عادلة 
 سالبة

 

  ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع
      
)مدققة( ٢٠١٠يونيو  ٣٠       

     -  عقود مقايضات أسعار الفائدة  ٢,٧٣٥ ٤٣,٣٢٤ ١٠,٣٩٨ ٣٢,٩٢٦ 
============ ============ ============ ============ ============  

  )مدققة(٢٠٠٩ديسمبر  ٣١     
     -  عقود مقايضات أسعار الفائدة  ٣,٣٤٠ ٤٨,٥٢٣ ١٠,٣٩٨ ٣٨,١٢٥ 

============ ============ ============ ============ ============  
)تم فحصها( ٢٠٠٩يونيو  ٣٠       

     -  عقود مقايضات أسعار الفائدة  ٣,٩٣٨ ٥٣,٦٦٣ ١٠,٣٨٦ ٤٣,٢٧٧ 
============ ============ ============ ============ ============  

  
  القروض التي تحسب عليها فوائد  ١٧

  

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  مدققة  مدققة  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

      إلتزامات غير متداولة
  ٠٧٦,٦٠  ٦٦,٤٣٠  قرض ألجل

  )٢٦١(  (١٨٣)  تكاليف تمويلية مؤجلة: ناقص
   ------------  ------------ 
  ٨١٥,٥٩  ٦٦,٢٤٧  

  )٢٦٤,١١(  (١٣,٨٦٤)  الجاري المصنف تحت اإللتزامات المتداولةالجزء : ناقص
   ------------  ------------ 

  ٥٥١,٤٨  ٥٢,٣٨٣  جزء غير جاري
  ------------  ------------ 

  

 ١٠٤ :٢٠٠٩(مليون ريال عماني  ١٠٤تسهيالت قرض طويل األجل عن طريق مؤسسات مالية يبلغ مجموعها ما يقارب لقد حصلت الشركة على 
هم الذين قامو بترتيب  SAOG بنك مسقطو  PLC البنك العربي, BSC بنك الخليج الدولي, SAQ بنك قطر الوطني).  مليون ريال عماني

هو البنك المنسق ووكيل  SAQ بنك قطر الوطني.  كوكيل ضامن لألطراف التمويلية الضامنة SAOGالتسهيالت و قاموا جماعياُ بتعيين بنك مسقط 
  .التسهيالت

.  والمعدات واآلالت وضمانات مساهمي الشركة, تحصيالت التأمين الخاصة بالممتلكات, إن التسهيالت مضمونة برهن حساب تحصيالت الدوالر للشركة
  .٢٠٠٨مارس  ١٢تم منح القرض بالدوالر األمريكي و يسدد على تسعة أقساط نصف سنوية و التي بدأت من 

  

تغطية نسب , تغطية النقدية, أسهم الدين, قيود على خدمات الدين, من ضمن البنود األخرى, تتضمن إتفاقية القرض على بعض البنود المقيدة التي تشمل
معدات وآالت و تكبد بيع ممتلكات و, دفع توزيعات األرباح, بعض القيود على تحويل األسهم, الحفاظ على الحد األدنى من صافي القيمة الملموسة, الفائدة

 .ديون إضافية
  

اإلتفاقية .  مليون ريال عماني ٣٥قامت الشركة بالتفاوض على شروط القروض القائمة و حصلت على تسهيالت إضافية بما يعادل , ٢٠٠٧خالل 
  .تسهيالت اإلضافيةمليون ريال عماني من ال ٢٣.١قامت الشركة بسحب , ٢٠١٠يونيو  ٣٠في .  ٢٠٠٧أكتوبر  ٢٣المعدلة وقعت بتاريخ 

  

النسبة المئوية للهامش على .  تدفع لتسهيالت القروض فائدة باألسعار السائدة بين البنوك في سوق لندن على الدوالر األمريكي باإلضافة إلى هامش محدد
% ٢و% ٠.٨ركة تدفقات نقدية موجبة هي مليون ريال عماني إلى التاريخ الذي تحقق فيه الش ٣٥مليون ريال عماني و  ١٠٤التسهيالت القائمة البالغة 

 .على الترتيب



 التحويلقيد ( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش
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  القروض التي تحسب عليها فوائد  ١٧

  
  

  .رسوم إلتزام تستحق الدفع على التسهيالت اإلضافية غير المسحوبة, باإلضافة إلى ذلك
  

القرض التجاري بناءاُ على أسعار الفائدة السائدة لقد إستلمت الشركة إشعار من بعض مقرضيها يطالبون بموجبه بأن تكون تكلفة التمويل على تسهيالت 
إن متوسط الفائدة اإلضافية السنوية المدفوعة لهذا الخصوص خالل الفترة .  ٢٠٠٩بين البنوك في سوق لندن زائد هامش إضافي إعتباراُ من مارس 

  %).١.٦١: ٢٠٠٩% (١.١٨بلغت 
  

  تكاليف إخالء المواقعمخصص   ١٨
  

الشركة ).  ريال عماني ٠٠٠,٣٦٦,٢: ٢٠٠٩(ريال عماني  ٢,٩٥٧,٠٠٠إخالء المواقع كما في تاريخ بيان المركز المالي  تكاليفبلغ إجمالي مخصص 
  .  ملزمة بتجديد كل موقع عند إخالئه

  

  تكاليف إخالء المواقع كانت كالتاليمخصص حركة قيود 
  

  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  فحصهاتم   مدققة  مدققة  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
        

  ١,٨٣٨  ١,٨٣٨  ٢,٣٦٦  يناير   ١في 
  ٤١٨  ٣٩٧  ٤٥٩  السنة/ مخصص تم تكوينه خالل الفترة 

  ٦٢  ١٣١  ١٣٢  مجموع الخصم
   -----------  -----------  ------------ 

  ٢,٣١٨  ٢,٣٦٦  ٢,٩٥٧  السنة/ الرصيد في أخر الفترة 
 ============= ============= ============= 

  

  .القادمة ١٢ال يتوقع إستخدام المخصص خالل األشهر 
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٩
  

  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  تم فحصها  مدققة  مدققة  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

:في المطلوبات المدرجة في بيان المركز المالي كما يلي لقد كانت الحركة        
يناير  ١المطلوبات كما في   ١٨٨  ١٨٨                ٤٤٨  
السنة/ مكون خالل الفترة   ١٦١  ٢٨٣  ١١١  

  (١٠)  (٢٣)  (٣٣) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
   -----------  -----------  ------------ 

  ٣٣٩  ٤٤٨  ٥٢٦  السنة/ الفترة الرصيد في أخر 
 ============= ============= ============= 

  
  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  ٢٠

  

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  مدققة  مدققة  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
     

  ٥٣٨,١٣  ١٠,٤٩٥ الدائنون التجاريون
مصاريف تشغيلية –المصاريف المستحقة الدفع   ٧٩٧,١٧  ١٣,٣٠٦  
مصاريف رأسمالية -المصاريف المستحقة الدفع  ٤٣٦,٣  ١٥,٤٩٧  

)٢١إيضاح (المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة   ٥٤٩,٤  ٢,٧٨٥  
  ٤١٠  ٣٩٧ ودائع العمالء

   -----------  ----------- 
  ٧٣٠,٣٩  ٤٢,٤٨٠  

 ============= ============= 
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢١

  

ت الخاضعة تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الشقيقة، والمساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة، والكيانا
  .هذه المعامالت يتم إعتمادها من قبل إدارة الشركةسياسات التسعير وشروط . للسيطرة، والسيطرة المشتركة أو عليها نفوذاً كبيراً من هذه األطراف

  

  :موضح أدناه، التفاصيل المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في البيانات المالية المرحلية
  

ألف ( ٢٠١٠يونيو  ٣٠ثالثة أشهر منتهية في   
  )ريال عماني

  )ألف ريال عماني( ٢٠٠٩يونيو  ٣٠ثالثة أشهر منتهية في 

  أعضاء المجلس و   إطراف ذات   أعضاء المجلس و   إطراف ذات   
  موظفي اإلدارة الرئيسيين  عالقة أخرى  موظفي اإلدارة الرئيسيين  عالقة أخرى  
          

  ٤٦١  -      ٢٠٥  -      مكافآت مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين
  -      ١,٢٣٣  -      ١,٣٦٧  رسوم خدمات

  ٢  ٦٠٧  -      ٦١٠  مصاريف أخرى
  ----------  ----------  ----------  ---------- 

  ٤٦٣  ١,٨٤٠  ٢٠٥  ١,٩٧٧  
 ============ ============ ============ ============ 

  
ألف ( ٢٠١٠يونيو  ٣٠ستة أشهر منتهية في   

  )ريال عماني
  )ألف ريال عماني( ٢٠٠٩يونيو  ٣٠ستة أشهر منتهية في 

  أعضاء المجلس و   إطراف ذات   أعضاء المجلس و   إطراف ذات   
  موظفي اإلدارة الرئيسيين  عالقة أخرى  موظفي اإلدارة الرئيسيين  عالقة أخرى  
          

  ٧٤١  -      ٥٥٨  -      مكافآت مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين
  -      ٢,٣٨٢  -      ٢,٧٣٦  رسوم خدمات

  ٢  ١,٠١٢  -      ١,١٥٧  مصاريف أخرى
  ----------  ----------  ----------  ---------- 

  ٧٤٣   ٣,٣٩٤  ٥٥٨  ٣,٨٩٣   
 ============ ============ ============ ============ 

  
تدفع الشركة رسوم خدمات إلى الطرف , نظير الخدمات المقدمة.  أبرمت الشركة اتفاقية خدمات فنية مع طرف ذات عالقة, ٢٠٠٨يناير  ١اعتبارا من 

  .من إجمالي إيرادات الشركة% ٣ذات العالقة والتي تحتسب سنويا على أساس 
  

  
  :األرصدة لدى األطراف ذات العالقة والمتضمنة في بيان المركز المالي هي كالتالي

ألف ريال ( ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  )عماني

  )ألف ريال عماني( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  الدائنون  المدينون  الدائنون  المدينون  
          

  -  ٢٣٨     ٦٦  ٢٦٢  الشركاء
  ٤,٥٤٩    -      ٢,٧١٩  -      األطراف ذات العالقة األخرى

  ----------  ----------  ----------  ---------- 
  ٤,٥٤٩    ٢٣٨      ٢,٧٨٥     ٢٦٢  

 ============ ============ ============ ============ 
سيتم تحصيله من مساهمي الشركة نظير ) ألف ريال عماني ٢٣٨: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(عماني ألف ريال  ٢٦٢، مبلغ بمقدار٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في 

      .مصاريف متعلقة بطرح أسهم الشركة لالكتتاب العام تكبدتها الشركة بالنيابة عن مساهميها
  

    تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين
  :كالتاليمكافآت مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة كانت 

الثالثة أشهر المنتهية في      
يونيو ٣٠     

الستة أشهر المنتهية في      
يونيو ٣٠    

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 تم فحصها مدققة تم فحصها مدققة 
 ألف ألف ألف ألف 

 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

مكافآت و مزايا أخرى /رواتب   ٦٢٥ ٤٢٣ ٤٠٢  ١٣١ 
 ٩٨ ١٠٠ ٤٩ ٥٠ مكافآت مجلس اإلدارة

      ١٨ ٣٥ ١٠ ٢٤ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ٧٤١ ٥٥٨ ٤٦١ ٢٠٥ 
 ======== ======== ======== ======== 
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  االرتباطات     ٢٢
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

      ارتباطات رأسمالية
مصاريف رأسمالية تقديرية متعاقد عليها  بتاريخ بيان المركز المالي ولكن لم يتم تكوين 

  :مخصص لها
    

  ٥٤,٦٢٤  ٥١,٦٠١  عقارات وآالت ومعدات
  ======== ======== 

      عقود التأجير التشغيلية
      اإليجار المستقبليةالحد األدنى لدفعات 

  ٢,٩٢٥  ٤,٩٧٠  فترة ال تزيد عن سنة واحدة
  ٨,٦١٤  ١٠,٠٤٢  فترة تزيد عن سنة واحدة و ال تتجاوز خمس سنوات

  ٨,٤٥٣  ٧,٦٠٧  أكثر من خمس سنوات 
  ---------------- ---------------- 

  ١٩,٩٩٢  ٢٢,٦١٩  المركز الماليمجموع مصاريف عقود التأجير التشغيلية المتعاقد عليها في تاريخ بيان 
  ======== ======== 

  

  اإللتزامات المحتملة  ٢٣
  ضمانات
بخصوص ضمانات بنكية ) مليون ريال عماني ٨,٧ -٢٠٠٩( مليون ٦,٦يوجد لدى الشركة إلتزامات إحتمالية طارئة بمبلغ  ٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في 

  .وكفاالت أخرى وأمور أخرى ناشئة ضمن سياق األعمال العادية التي يتوقع أن ال ينشأ عنها أية إلتزامات جوهرية
  مطالبات

قام المشغل الدولي بسداد مبلغ . ريال عماني ٩,٤٢٠,٠٠٠، قام مشغل دولي بإصدار إشعار خصم على الشركة مطالباً بمبلغ ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 
ريال عماني في هذه  ٨٦٢,٠٠٠ريال عماني و تم إدراج الرصيد المتبقي البالغ  ٩,٤٢٠,٠٠٠ريال عماني للشركة من أصل مبلغ ال  ٨,٥٥٨,٠٠٠

تركي التجوال للمشغل الدولي على شبكة الشركة خالل المطالبة تتعلق ببعض المعامالت التي قام بها مش. البيانات المالية المرحلية ضمن أرصدة المدينون
إدارة الشركة واثقة من أن الشركة قد التزمت باللوائح المطلوبة، و بذلك، فإن المشغل الدولي ليس له حق في المطالبة بهذا . ٢٠١٠و  ٢٠٠٩عام 

  .  بناءا على ما سبق ليس من المتوقع نشوء أية التزام.الرصيد
    
  

  ر إدارة المخاط  ٢٤
الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على . تشتمل المطلوبات الرئيسية للشرك ، باستثناء المشتقات، قروض بنكية ودائنون تجاريون

اشرة من عمليات يوجد لدى الشركة موجودات مالية مختلفة مثل المدينون التجاريون والنقد والودائع قصيرة األجل وهي ناتجة مب. تمويل لعمليات الشركة
والغرض من ذلك هو إدارة مخاطر أسعار الفائدة الناشئة . تدخل الشركة أيضاً في معامالت المشتقات وبصفة أساسية عقود تبادل أسعار الفائدة. الشركة

  .من عمليات الشركة ومواردها التمويلية
الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العمالت  إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار

  :يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، التي تتلخص فيما يلي. األجنبية
  

  
  مخاطر أسعار الفائدة

. النقدية المستقبلية ألداة مالية سوف تتقلب بسبب التغييرات في أسعار الفائدة في السوقمخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات 
ودائع الشركة . تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق، في المقام األول اللتزاماتها من الديون الطويلة األجل بأسعار فائدة عائمة

  .لتالي ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدةالمصرفية تحمل سعر فائدة ثابت، وبا
  

إلدارة هذا، فإن الشركة تدخل في مقايضات أسعار . تدير الشركة مخاطر أسعار الفائدة بوجود محفظة متوازنة من القروض بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة
الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع إلى المبلغ  الفائدة، حيث توافق الشركة على التبادل، على فترات زمنية محددة، الفرق بين مبالغ أسعار

، بعد األخذ بعين االعتبار تأثير ٢٠١٠يونيو  ٣٠في . هذه المقايضات مخصصة لتغطية التزامات الديون الكامنة وراءها. األصلي النظري المتفق عليه
نقطة  ٢٥مع كل المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ). ٪٨٠: ٢٠٠٩(ثابت  ٪ من إقتراضات الشركة بسعر فائدة٦٥مبادالت أسعار الفائدة، ما يقرب من 

يونيو  ٣٠(ريال عماني  ٢٦,٠٠٠أساس تغيير محتمل في سعر الفائدة على الجزء غير المحوط من القروض واإلقتراضات سيكون لها تأثير بمقدار 
  .ري على حقوق مساهمي الشركةليس هناك سوى تأثير غير جوه. على األرباح التي حققتها الشركة) صفر -٢٠٠٩

  
  مخاطر اإلئتمان

تقوم الشركة بالمتاجرة . مخاطر االئتمان هي مخاطر الطرف المقابل لن يفي بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد العمالء، مما يؤدي إلى خسارة مالية
٪ من المدينين التجاريين غير المنخفضة قيمتها والمستحقة ٤٦ون أرصدة للمتعاملين معهم يمثل ٣اكبر . فقط مع تجار وشركات ذات الجدارة االئتمانية

ضمانات الشركات من التجار من أجل التخفيف من مخاطر / تحصل الشركة على الضمانات المصرفية ). ٪٣٧: ٢٠٠٩( ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 
باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة األرصدة المستحقة على . آجالً انها سياسة الشركة بأن تتحقق من بعض االئتمان لجميع المشتركين الذين يدفعون. االئتمان

 .أساس مستمر
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  إدارة المخاطر   ٢٤
 

ناشئا عن  بالنسبة لمخاطر االئتمان الناجمة عن األصول المالية األخرى للشركة، بما في ذلك النقد وما يعادله، فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان
  .أقصى قدر من التعرض تساوي القيمة الدفترية لهذه األدواتالتقصير من الطرف المقابل، مع 

ذات تقييم بالنسبة لمخاطر االئتمان الناجمة عن ودائع البنوك، فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان محدود ألن الشركة تضع أغلبية الودائع مع بنوك 
  .للودائع قصيرة األجل طبقاً لمؤسسة موديز ١ –برايم 

  

  مخاطر العملة
ار صرف العمالت مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر بأن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة مالية سوف تتقلب بسبب التغيرات في أسع

ن والمصاريف من الدائني) ٪٢٧: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(٪ ٤٣حسابات دائنة تشمل المبالغ المستحقة الدفع بالدوالر األمريكي تمثل حوالي . األجنبية
ريال عماني على ١٢,٧٤٨,٤٥٠ ريال عماني و ٦٦,٤٣٠,٠٠٠قروض الشركة طويلة األجل وبعض الودائع المصرفية البالغة . المستحقة الدفع للشركة

ت األجنبية غير الدوالر ال توجد أدوات مالية أخرى كبيرة بالعمال. إن الريال العماني هو ثابت مقابل الدوالر األميركي. التوالي هي بالدوالر األمريكي
  .األمريكي، وبالتالي مخاطر العمالت األجنبية يتم تخفيفها

  

  مخاطر السيولة
 ٣٠تتطلب شروط المبيعات للشركة أن يتم سداد المبالغ في غضون . تقوم الشركة يحد من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر التسهيالت المصرفية

 .بيعات الشركة يتم إنشاؤها من خالل بيع البطاقات المدفوعة مسبقاجزء كبير من م. يوما من تاريخ البيع
 

:الحالية يلخص الجدول أدناه إستحقاقات اإللتزامات المالية غير المخصومة للشركة في على أساس تواريخ السداد التعاقدية وأسعار الفائدة السوقية  
 

أشهر  ٣من   أشهر ٣أقل من   ٢٠١٠يونيو  ٣٠في 
  شهر ١٢إلى 

سنة واحدة إلى من 
  سنوات ٥

  المجموع  سنوات ٥أكثر من 

  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
            

 ٦٦,٤٣٠  - ٥٢,٥٦٦ ٦,٩٣٢ ٦,٩٣٢  قروض تدفع عليها فوائد

الدائنون والمصاريف المستحقة 
  الدفع 

٣٩٧ ٣٩,٢٩٨ - 
-  ٣٩,٦٩٥ 

 ٢,٧٨٥  - - - ٢,٧٨٥  المستحق لألطراف ذات العالقة 

 ٦,٥٣٣  - ٣,٢١٩ ٢,٣٨٦ ٩٢٨  فائدة على قرض ألجل 

  ---------------- ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  
 ١١٥,٤٤٣  - ٥٥,٧٨٥ ٩,٧١٥ ٤٩,٩٤٣  اإلجمالي

  ========  ========  ========  ========  ======== 
أشهر  ٣من   أشهر ٣أقل من   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

  إلى 
  شهر ١٢

  من سنة واحدة إلى 
  سنوات ٥

 المجموع  سنوات ٥أكثر من 

 ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
           

 ٦٠,٠٧٦  - ٤٨,٨١٢ ٦,٠٦٥ ٥,١٩٩  قروض تدفع عليها فوائد

الدائنون والمصاريف المستحقة 
  الدفع 

٤١٠ ٣٤,٧٧١ 
-  -  ٣٥,١٨١ 

 ٤,٥٤٩  -  -  - ٤,٥٤٩  المستحق لألطراف ذات العالقة 

 ٦,٩٢٣  - ٣,٥٩٥ ٢,٤٤٦ ٨٨٢  فائدة على قرض ألجل 

  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  
 ١٠٦,٧٢٩  - ٥٢,٤٠٧ ٨,٩٢١ ٤٥,٤٠١  اإلجمالي

  ========  ========  ========  ========  ======== 
  

  المخاطر التشغيلية 
. خارجيةالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، واألخطاء البشرية، وفشل األنظمة أو من أحداث 

تقوم . تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيليةالشركة لديها مجموعة من السياسات واإلجراءات، التي وافق عليها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها على 
وظيفة المدقق الداخلي هو أيضا يتم . اإلدارة بضمان االمتثال للسياسات واإلجراءات ومراقبة المخاطر التشغيلية كجزء من إدارة المخاطر بشكل عام

  .إستخدامه من قبل الشركة من أجل تخفيف هذه المخاطر

  

  إدارة رأس المال

من أجل الحفاظ أو تعديل هيكلية رأس . بإدارة هيكلية رأسمالها وإجراء التعديالت عليها، على الضوء التغييرات في الظروف اإلقتصادية تقوم الشركة
لم يتم في الستة أشهر . المال، يجوز للشركة تعديل دفعة توزيعات األرباح إلى المساهمين وعائد رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة

يشمل رأس المال على . إجراء أية تغييرات في األغراض والسياسات أو العمليات ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١و السنة المنتهية في  ٢٠١٠يونيو  ٣٠المنتهية في 
 - ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١( ٢٠١٠يونيو  ٣٠ألف ريال عماني كما في  ١١٣,٦٧٥رأس مال حقوق المساهمين واألرباح غير الموزعة، ويتم قياسه بمقدار 

 ).ألف ريال عماني ٨٨,١٣٠



 التحويلقيد ( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 
 

 

 

 
٨٥ 

 

  

  المصادر الرئيسية لتقدير األمور الغير مؤكَّدة    ٢٥

  أصول ضريبية مؤجلة

مقابل  تدرج األصول الضريبية المؤجلة عن جميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة سيكون متوفر

يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرار هام لتحديد مقدار األصول الضريبية المؤجلة التي يمكن إثباتها، بناءاً على التوقيت . منهاالخسائر التي يمكن االستفادة 

مزيد من التفاصيل يتم . المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التخطيط الضريبي في المستقبل

  .٨يضاح إدراجها ضمن اإل

  إنخفاض قيمة المدينين 

بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي، إن هذا . حتمالًًيتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للمدينين التجاريين عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل غير م
ات موعد إستحقاقها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق أما بالنسبة للمبالغ التي ليست هامة بشكل فردي، والتي ف. التقدير يؤدى على أساس فردي

  . مخصص وفقاً لطول فترة اإلستحقاق المتأخرة عن الدفع، إستناداً على معدالت اإلسترداد التاريخي
مخصص الديون وبلغ ) ألف ريال عماني ٢٢,٩٠٨: ٢٠٠٩(ألف ريال عماني  ٢١,١٠٤التجاريين  في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي المدينين

سيتم إدراج أي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات ). ألف ريال عماني ٣,٧٠٠: ٢٠٠٩(ألف ريال عماني  ٣,٩٨١المشكوك في تحصيلها 
  . ١٢التفاصيل ذات الصلة يتم إظهارها في إيضاح . المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل

  

  مخصص لتجديد الموقع
  

من أجل تحديد مبلغ المخصص، يتطلب إجراء إفتراضات وتقديرات . جت الشركة مخصص لترميم المواقع المرتبطة بمواقع تستأجرها الشركةلقد أدر
 ٣٠القيمة الدفترية للمخصص كما في . بالنسبة لسعر الخصم والتكلفة المتوقعة لتفكيك وإزالة المعدات من الموقع، واستعادة األرض في حالتها األصلية

  .١٨التفاصيل ذات الصلة يتم إظهارها في اإلبضاح ). ريال عماني ٢,٣٦٦,٠٠٠ : ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(ريال عماني  ٢,٩٥٧,٠٠٠بلغ  ٢٠١٠يونيو 
  

  إنخفاض قيمة المخزون 
  

عندما يصبح المخزون قديماً أو ملغياً، يتم عمل تقدير لصافي القيمة المتوقع . يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل
القديم أو الملغي بشكل المبالغ غير الهامة بشكل فردي، يتم تقييم المخزون . المبالغ الهامة بشكل منفرد يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي. تحقيقها

  . جماعي ويطبق مخصص وفقاً لنوع المخزون والدرجة العمرية أو اإللغاء، بناء على أسعار البيع التاريخية
وبلغت مخصصات ) ألف ريال عماني ٧٧٤ - ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(ألف ريال عماني  ٧٢٠في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي البضاعة قدرها 

يتم إثبات أية فروقات بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات ). ألف ريال عماني ١٨٢ -٢٠٠٩(ألف ريال عماني  ١٧٠يم والملغى المخزون القد
  .المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل

  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
  

يتم اختبار هذه . وجود أية مؤشرات على انخفاض جميع الموجودات غير المالية تقوم الشركة بالمراجعة في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من
عند إجراء الحسابات لتحديد القيمة عند . الموجودات غير المالية لالنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات بأن القيمة الدفترية قد ال يتم استردادها

قدية المتوقعة من الموجودات أو من وحدة اإليرادات النقدية وأن تختار نسبة خصم مالئمة االستعمال يجب على اإلدارة عمل تقديرات للتدفقات الن
  .الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

  

  فرضية إستمرارية الشركة 
  

الموارد لإلستمرار في األعمال للمستقبل لقد قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن الشركة لديها 
سسة عالوةً على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّد جوهرية التي قد تلقي شكوكاً كبيرة في قدرة الشركة على البقاء كمؤ. المنظور
  .شركةلذلك، فيستمر إعداد البيانات المالية المرحلية على أساس فرضية إستمرارية ال. مستمرة

  
  معلومات القطاع    ٢٦

  ). القطاعات التشغيلية - ٨معيار  (أدناه معدة وفقا للمعايير المالية الدولية  ةالمعلومات المتعلقة بقطاعات التشغيل للشركة المبين
  :قرار عنهما، كما يليلغرض اإلدارة، تم تنظيم الشركة إلى وحدات تجارية بناءاً على منتجاتهم و خدماتهم و لها قطاعان للتشغيل يتم اإل

المدفوعة مسبقا ومؤخرا ، وبيع معدات االتصاالت السلكية والالسلكية ) جي إس إم(خدمات تشغيل النظام العالمي لالتصاالت النقالة  .١
  .والخدمات األخرى المرتبطة بها

لسلكية والالسلكية والخدمات األخرى المرتبطة توفير صوت الدولية والوطنية، وخدمات البيانات من الهاتف الثابت، وبيع معدات االتصاالت ا .٢
 .بها

  .اإلدارة تتابع نتائج التشغيل للوحدات التجارية لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء
  .يتم تسعير أسعار الخدمات بين القطاعات على نفس أساس التسعير مع أطراف ثالثة تتبادل الخدمات بإرادة حرة

   رادات والنتائج للقطاعاتاإلي
  . نتيجة القطاع تمثل األرباح التي حققها  كل قطاع بدون توزيع الدخل من التمويل أو تكلفة التمويل

  

، كان للشركة قطاع  ٢٠٠٩وبالتالي ، خالل عام . ، وتنحصر أساسا لعملياتها في سلطنة عمان ٢٠١٠بدأت الشركة خدماتها للخطوط الثابتة فى مايو 
  . فقط ولهذا  أرقام المقارنه لبيان للدخل تظهر نتائج هذا القطاع) جي إس إم(العالمي لالتصاالت النقالة  النظام
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  تابع معلومات القطاع    ٢٦

 
  : كالتالي  ٢٠١٠يونيو  ٣٠النتائج القطاعية لفترة ثالثة أشهر المنتهية في 

  
  إجمالي  تسويات  ثابتة  متنقلة  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  عمانيألف ريال   ألف ريال عماني  

          إيرادات
 ٤٤,٩١٢  مبيعات خارجية

٦٧٧ 
-  ٤٥,٥٨٩ 

  - (٢,٥٠٠) ٢,٢٢٧ ٢٧٣  مبيعات بين القطاعات

  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ٤٥,٥٨٩ (٢,٥٠٠) ٢,٩٠٤ ٤٥,١٨٥  إجمالي اإليرادات

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      نتائج
 ٤,٩٦٠  - ٢٦٠ ٤,٧٠٠  أطفاء

 ٩٢٢  - ٢١٤ ٧٠٨  استهالك

    -   
 ١٤,١٠٤  - (١,٤١٨) ١٥,٥٢٢  )خسارة/ (ربح  –نتائج القطاع 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

         
 (١,٠١١)        مصاريف تمويل

        ─────── 

 ١٣,٠٩٣        الربح قبل الضرائب

 (١,٥٦١)        الضرائب

        ─────── 

 ١١,٥٣٢        ربح الفترة

        ═══════ 
  

  : كالتالي  ٢٠١٠يونيو  ٣٠النتائج القطاعية لفترة ستة أشهر المنتهية في 
  

  إجمالي  تسويات  ثابتة  متنقلة  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

          إيرادات
 ٩١,٢٣٣  - ٦٧٧ ٩٠,٥٥٦  مبيعات خارجية

  - (٢,٥٠٠) ٢,٢٢٧ ٢٧٣  مبيعات بين القطاعات

  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ٩١,٢٣٣ (٢,٥٠٠) ٢,٩٠٤ ٩٠,٨٢٩  إجمالي اإليرادات

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      نتائج
 ٩,٩٩٧  - ٢٦٢ ٩,٧٣٥  أطفاء

 ١,٨٣٢  - ٤٢٤ ١,٤٠٨  استهالك

      
 ٣١,١٧٤  - (٢,٢٥٣) ٣٣,٤٢٧  )خسارة/ (ربح  –نتائج القطاع 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

        
 (٢,١٣١)        مصاريف تمويل

        ─────── 

 ٢٩,٠٤٣        الربح قبل الضرائب

 (٣,٤٩٧)        الضرائب

        ─────── 

 ٢٥,٥٤٦        ربح الفترة

        ═══════ 
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  :المختلفةلتالي هو المصاريف الرأسمالية التي تحملتها القطاعات تابع معلومات القطاع    ٢٦
  

الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠

الستة أشهر المنتهية في 
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠

 ٣١السنة المنتهية في 
٢٠٠٩ديسمبر   

  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
       عقارات و آالت و معدات

 ٢٦,٦٢٤ ١٠,٧٤٥ ١٤,٣٣٨  متنقلة - 

 ٤,٠٤٨ ١,٩٤٤ ٢٩,٢٢٨  ثابتة - 

     
 ٢١,٤٠٣ ٢١,٤٠٣ -  تراخيص ثابتة –أصول غير ملموسة 

  ─────── ─────── ─────── 

  ٥٢,٠٧٥ ٣٤,٠٩٢ ٤٣,٥٦٦ 

  ═══════ ═══════ ═══════ 

  
  القيم العادلة لألدوات المالية ٢٧

  .تشتمل األدوات المالية على األصول وااللتزامات المالية والمشتقات
  

تشتمل المشتقات المالية على . تتكون اإللتزامات المالية من القروض ألجل والذمم الدائنة. لدى بنوك والمدينينتتكون األصول المالية من األرصدة 
  .إتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة

  
  .القيم العادلة لألصول واإللتزامات المالية تُعتبر من قبل مجلس اإلدارة على أنها ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية

  
  العادلة الهرمية القيمة 

  
  :تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أسلوب التقييم

  
  المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المتماثلة؛) غير المعدلة(األسعار :  ١المستوى 
  التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة يمكن مالحظتها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛تقنيات أخرى لجميع المدخالت :  ٢المستوى 
  .االتقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظته:  ٣المستوى 

  

القيم العادلة إلتفاقيات مقايضات أسعار الفائدة . تفظت الشركة بأدوات مشتقة لمقايضة أسعار الفائدة تم قياسها بالقيمة العادلة، إح٢٠١٠يونيو  ٣٠كما في 
 تفاصيل القيم العادلة يتم تقديمها من قبل الطرف. ١٦والتفاصيل ذات الصلة يتم إدراجها ضمن اإليضاح  ٢تم إحتسابها بإستخدام تقنية تقييم المستوى 

  . المقابل من إتفاقية المقايضة

  أرقـام المقارنة  ٢٨
إن عملية إعادة التصنيف ضمن نفس اإليضاحات حول . لتتناسب مع عرض أرقام الفترة الحالية ٢٠٠٩تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة لسنة 

  .البيانات المالية ال تؤثر على األرباح أو حقوق المساهمين التي تم بيانها سابقاً
  

  :أعيد تصنيف البنود التالية في أرقام المقارنة
  ٢٠٠٩    البنود 

  ألف ريال عماني
  كما تم إعادة تصنيفها  كما تم إدراجها سابقاً

        بيان الدخل
        مصاريف بنكية

يونيو  ٣٠ثالثة أشهر منتهية في  -
٢٠٠٩  

٤٩  

  كجزء من مصاريف التمويل
تم اإلفصاح عنها ضمن المصاريف 

يونيو  ٣٠ستة أشهر منتهية في  -  اإلداريةالعمومية و 
٢٠٠٩  

١١١  

        بيان المركز المالي
لم تصدر  من مشغلين أخرين إيرادات

  بها فواتير 
      

مبالغ مدينة من مشغلين كجزء من  ١,٥٦٧  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في  -
  آخرين

تم اإلفصاح عنها ضمن إيرادات لم 
  تصدر بها فواتير

        بيان التدفقات النقدية 
 ٤١٨مخصص لتجديد المواقع بمبلغ  ١٢,٦٨٩  شراء عقارات وآالت ومعدات

ألف ريال عماني تم تضمنه ضمن 
  مشتريات عقارات، آالت و معدات

تم إظهار مشتريات عقارات، آالت و 
معدات مخفض منها مخصص تجديد 

  المواقع
  

  . تم القيام بعملية إعادة التصنيف من أجل تحسين جودة المعلومات المقدمة
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٨٩ 

 

  بيان الدخل
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
       ٢٠٠٨     ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  
        

  ١٣٩.٢٢٢   ١٧١.٦٢٣   ٤  اإليرادات
  ١.٠٣٤   ٣٧٥     اإليرادات األخرى 

  ـــــــ  ــــــــ    
     ١٤٠.٢٥٦   ١٧١.٩٩٨  
        

  )٤٨.٢٣٤(  )٣٧.٥٥١(  ٥  مصروفات التشغيل
  )٤١.٣٤٥(  )٥١.٦٩١(  ٦  المصاريف العمومية واإلدارية

  )١٦.١٩١(  )٢٠.٥٤٩(    اإلستهالك واإلطفاء
  )٧.٠٦٠(  )١٠.١٧٣(    اإلتاوة 

  )٤.٣١٠(  )٥.١٠٤(  ٧  تكاليف التمويل
  ـــــــ  ــــــــ    

  ٢٣.١١٦   ٤٦.٩٣٠     الضريبةالربح قبل 
  )٣.٥٢٠(  )٥.٣٩٩(  ٨  مصروف ضريبة الدخل 

  ـــــــ  ــــــــ    
  ١٩.٥٩٦   ٤١.٥٣١     ربح السنة

    =========  =========  
  ٠.٣٠١   ٠.٦٣٨   ٩  )ريال عماني(العائد األساسي والمخفف للسهم 

    =========  =========  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تشكل   
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  بيان الدخل الشامل 
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
       ٢٠٠٨     ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  
        

  ١٩.٥٩٦   ٤١.٥٣١     ربح السنة
  ـــــــ  ــــــــ    

        شاملة أخرى) خسائر/ (إيرادات 
        

        تحويل تكاليف االكتتاب العام األولية المقترحة من حقوق المساهمين إلى  
  )٢٣٨(  ٢٣٨     )١٢إيضاح (إلى المدينين 

  )٢.٧٨٩(  )١.٦٥٣(    صافي الخسائر غير المحققة من تحوطات التدفقات النقدية
  ١.٣٣٦   ٢.٣٢٥      الدخلصافي الخسائر من تحوطات التدفقات النقدية المعاد تصنيفها إلى بيان 

  ـــــــ  ــــــــ    
  )١.٦٩١(  ٩١٠     شاملة أخرى للسنة ) خسائر/ (إيرادات 

  ـــــــ  ــــــــ    
        

  ١٧.٩٠٥   ٤٢.٤٤١     إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
    =========  =========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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٩١ 

 

  بيان المركز المالي 
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

  
       ٢٠٠٨     ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  

        الموجودات
        الموجودات غير المتداولة

  ٩٨.٧٧٩   ١١٢.١٧١   ١٠  عقارات وآالت ومعدات
  ٣١.٦٧٩   ٤٩.٨١٠   ١١  رسوم ترخيص 

  ١.٠١١   ٦٤   ٨  ضريبي مؤجلأصل 
  ـــــــ  ــــــــ    
     ١٣١.٤٦٩   ١٦٢.٠٤٥  
  ـــــــ  ــــــــ    

        الموجودات المتداولة
  ٩١٨   ٥٩٣     بضاعة 

  ٢١.٤١٤   ٢٤.٤٢٠   ١٢  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  ٢٠.٣٩٣   ٢٠.٥٢٠   ١٣  أرصدة لدى البنوك ونقدية في الصندوق

  ـــــــ  ــــــــ    
     ٤٢.٧٢٥   ٤٥.٥٣٣  
  ـــــــ  ــــــــ    

  ١٧٤.١٩٤   ٢٠٧.٥٧٨     إجمالي الموجودات 
    =========  =========  

        حقوق المساهمين والمطلوبات 
        حقوق المساهمين

  ٦٥.٠٩٤   ٦٥.٠٩٤   ١٤  رأس المال
  )٢٣٨(  -          تكاليف مباشرة متعلقة باالكتتاب العام األولي المقترح

  ٢.٧٧٨   ٦.٩٣١   ١٥  إحتياطي قانوني 
  )٤.٠١٢(  )٣.٣٤٠(  ١٦  التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

  )١٤.٣٤٣(  ٢٣.٠٣٥     )الخسائر المتراكمة(األرباح غير الموزعة 
  ـــــــ  ــــــــ    

  ٤٩.٢٧٩   ٩١.٧٢٠     إجمالي حقوق المساهمين
  ـــــــ  ــــــــ    

        المطلوبات غير المتداولة  
  ٤٧.٩٩٢   ٤٨.٥٥١   ١٧  قروض تحمل فوائد 

  ١.٨٣٨   ٢.٣٦٦   ١٨  مخصص إلستعادة الموقع 
  ١.٨٩٦   ١.٢٥٢   ١٦  القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

  ١٨٨   ٤٤٨   ١٩  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
  ـــــــ  ــــــــ    
     ٥١.٩١٤   ٥٢.٦١٧  
  ـــــــ  ــــــــ    

        المطلوبات المتداولة  
  ٥٣.٨١٤   ٣٩.٧٣٠   ٢٠  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 

  ١٠.٣٨٧   ١١.٢٦٤   ١٧  قروض تحمل فوائد
  ٢٢٩   -          عقود اإليجار التمويلية 

  ٢.١١٦   ٢.٠٨٨   ١٦  القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية
  ٦.٤٥٥   ٥.٧٠٧     إيرادات مؤجلة

  -        ٤.٤٥٢   ٨  ضريبة الدخل مستحقة الدفع 
  ـــــــ  ــــــــ    
     ٧٣.٠٠١   ٦٣.٢٤١  
  ـــــــ  ــــــــ    

  ١٢٤.٩١٥   ١١٥.٨٥٨     إجمالي المطلوبات
  ـــــــ  ــــــــ    

  ١٧٤.١٩٤   ٢٠٧.٥٧٨     إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
    =========  =========  

  :وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل ٢٠١٠فبراير  ٢٤الشركة إصدار هذه البيانات المالية بتاريخ إعتمد مجلس إدارة 
  

  الشيخ سالم بن مستهيل المعشني ي معال
  ـــــــــــــــــــــــ

  الفاضل صالح بن ناصر الريامي
  ـــــــــــــــــــــــ

  روس كورماك
  ـــــــــــــــــــــــ

  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة
  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 ) م.ع.م.ش(الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين  

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
مباشرة تكاليف   رأس المال  

متعلقة باالكتتاب 
  العام األولي المقترح

  إحتياطي 
  قانوني

تغيرات متراكمة في 
  القيمة العادلة

) الخسائر المتراكمة(
األرباح غير 

  الموزعة

  المجموع

  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
              

  ٣١.٣٧٤   )٣١.٩٧٩(  )٢.٥٥٩(  ٨١٨   -        ٦٥.٠٩٤   ٢٠٠٨يناير  ١في 
              

  ١٩.٥٩٦   ١٩.٥٩٦   -        -        -        -        ربح السنة 
  )١.٦٩١(  -        )١.٤٥٣(  -        )٢٣٨(  -        مصروفات شاملة أخرى للسنة 

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  ١٧.٩٠٥   ١٩.٥٩٦   )١.٤٥٣(  -        )٢٣٨(  -        إجمالي اإليرادات الشاملة 

              
  -        )١.٩٦٠(  -        ١.٩٦٠   -        -        )١٥إيضاح (المحول إلى اإلحتياطي القانوني 

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  ٤٩.٢٧٩   )١٤.٣٤٣(  )٤.٠١٢(  ٢.٧٧٨   )٢٣٨(  ٦٥.٠٩٤    ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
              

  ٤٩.٢٧٩   )١٤.٣٤٣(  )٤.٠١٢(  ٢.٧٧٨   )٢٣٨(  ٦٥.٠٩٤    ٢٠٠٩يناير  ١في 
              

  ٤١.٥٣١   ٤١.٥٣١   -        -        -        -        ربح السنة 
  ٩١٠   -        ٦٧٢   -        ٢٣٨   -        إيرادات شاملة أخرى للسنة 

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  ٤٢.٤٤١   ٤١.٥٣١   ٦٧٢   -        ٢٣٨   -        إجمالي اإليرادات الشاملة 

  -        )٤.١٥٣(  -        ٤.١٥٣   -        -        )١٥إيضاح (المحول إلى اإلحتياطي القانوني 
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

  ٩١.٧٢٠   ٢٣.٠٣٥   )٣.٣٤٠(  ٦.٩٣١   -        ٦٥.٠٩٤    ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  
  
  

  
  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 ) م.ع.م.ش(الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
  بيان التدفقات النقدية 

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
       ٢٠٠٨     ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  

        األنشطة التشغيلية
  ٢٣.١١٦   ٤٦.٩٣٠     ربح قبل الضريبة 

        :التعديالت للبنود التالية
  ١٣.٣٥٢   ١٧.٢٧٧   ١٠  اإلستهالك
  ٢.٨٣٩   ٣.٢٧٢   ١١  اإلطفاء 

  ١١٥   ٢٨٣   ١٩  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
  ٤.١٧٢   ٤.٩٧٣   ٧  تكاليف التمويل
  )١٦٢(  )١٨٥(    إيرادات الفوائد 

  )٣١(  -          أرباح من بيع معدات 
  ٥٥٢   ٥٢٨   ١٨  إلستعادة الموقعمخصص 

  ـــــــ  ــــــــ    
  ٤٣.٩٥٣   ٧٣.٠٧٨     أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

        
  )٢٦١(  ٣٢٥     بضاعة

  )٩٦(  )٢.٧٦٨(    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  ٦.٢١٣   )١٤.٨٣٢(    دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة 

  ـــــــ  ــــــــ    
  ٤٩.٨٠٩   ٥٥.٨٠٣     النقدية من العمليات 

        
  )٤.١٧٢(  )٤.٩٧٣(  ٧  الفوائد المدفوعة

  )٣٥(  )٢٣(  ١٩  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  ـــــــ  ــــــــ    

  ٤٥.٦٠٢   ٥٠.٨٠٧     صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
  ـــــــ  ــــــــ    

        األنشطة اإلستثمارية
  )٣٥.٨١١(  )٣٠.٦٧٢(  ١٠  شراء عقارات وآالت ومعدات 

  -        )٢١.٤٠٣(  ١١  دفع رسوم رخصة الخط الثابت وتكاليف اإلقتراض المتعلقة 
  ٧٧   ٣     متحصالت من بيع معدات 

  ١٦٢   ١٨٥     إيرادات الفوائد
  ـــــــ  ــــــــ    

  )٣٥.٥٧٢(  )٥١.٨٨٧(    صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية 
  ـــــــ  ــــــــ    

        األنشطة التمويلية
  )٢٣٨(  -          مصروف إصدار أسهم 

  )١٠.١٧٠(  )١٠.١١٧(    سداد قرض ألجل
  -        ١١.٥٥٣     سحب قرض طويل األجل 

  )٢٠٦(  )٢٢٩(    سداد إلتزام عقود اإليجار التمويلية
  ـــــــ  ــــــــ    

  )١٠.٦١٤(  ١.٢٠٧     األنشطة التمويلية) المستخدمة في(/ صافي النقدية من 
  ـــــــ  ــــــــ    

  )٥٨٤(  ١٢٧     في النقدية وشبه النقدية ) النقص/ (الزيادة 
        

  ٢٠.٩٧٧   ٢٠.٣٩٣     النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 
  ـــــــ  ــــــــ    

  ٢٠.٣٩٣   ٢٠.٥٢٠   ١٣  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
    =========  =========  
  
  
  
  
  
  

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

وفقاً للمرسوم السلطاني . كشركة مساهمة عمانية مقفلة في سلطنة عمان) الشركة) (م.ع.م.ش(تم تسجيل الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
عشرة  ، تم منح الشركة ترخيص لتقديم خدمات اإلتصاالت العامة المتنقلة األساسية في سلطنة عمان لمدة خمس٢٠٠٥فبراير  ١٩، النافذ في ١٧/٢٠٠٥

  .  ٢٠٢٠فبراير  ١٨سنة المنتهية في 
  

  .األنشطة الرئيسية الحالية للشركة هي تشغيل وصيانة وتطوير أنظمة خدمات اإلتصاالت المتنقلة في سلطنة عمان
  

لعامة الثابتة في سلطنة ، تم أيضاً منح الشركة ترخيص لتقديم خدمات أنظمة اإلتصاالت ا٢٠٠٩يونيو  ٦، النافذ في ٣٤/٢٠٠٩وفقاً للمرسوم السلطاني 
أنشطة الشركة بمقتضى هذا الترخيص ستكون تركيب وتشغيل وصيانة وإستغالل أنظمة اإلتصاالت العامة الثابتة في . عمان لمدة خمس وعشرين سنة

  . إن الشركة بصدد اإلعداد إلطالق خدماتها ألنظمة إتصاالت الخطوط الثابتة. سلطنة عمان
  

  . ، الدوحة، قطر٢١٧ق وإن عنوانها المسجل هو صندوق بريد .م.ش) كيوتل(عة لشركة اتصاالت قطر إن الشركة هي شركة تاب
  
  أساس اإلعداد    ٢
  

  بيان اإللتزام

  .نسلطنة عما لقد تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، والمتطلبات المنطبقة من قانون الشركات التجارية في
  

أرقام البيانات المالية مقربة إلى . يتم االحتفاظ بالسجالت المحاسبية بالريال العماني وهي العملة المستخدمة إلعداد التقارير المالية وهذه البيانات المالية
  .أقرب ألف إال عندما يتبين خالف ذلك

  
  .مل القياس بالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقةيتم إعداد البيانات المالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتش

  
  السياسات المحاسبية الهامة     ٣

  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 
  :إن السياسات المحاسبية تتماشى مع تلك المستخدمة في السنة السابقة بإستثناء التالي ذكره

  
  :٢٠٠٩يناير  ١الدولية وتفسيرات لجنة معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة كما في لقد تبنت الشركة معايير التقارير المالية 

 ؛٢٠٠٩يناير  ١اإلفصاحات نافذ في : األدوات المالية ٧معيار التقرير المالي الدولي  •
 ؛٢٠٠٩يناير  ١القطاعات التشغيلية نافذ في  ٨معيار التقرير المالي الدولي  •
 ؛٢٠٠٩يناير  ١عرض البيانات المالية نافذ في  ١الدولي  معيار المحاسبة •
 ؛٢٠٠٩يناير  ١نافذ في )  المعدل(تكاليف اإلقتراض  ٢٣معيار المحاسبة الدولي  •
لقياس اإلعتراف وا: األدوات المالية ٣٩إعادة قياس المشتقات الضمنية ومعيار المحاسبة الدولي  ٩تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية  •

  .٢٠٠٩يونيو  ٣٠نافذين للفترات المنتهية في أو بعد 
  

  :عند تطبيق معيار أو تفسير يعتبر أن يكون له تأثير على البيانات المالية أو أداء الشركة، وأثره كما هو موضح أدناه
  

  عرض البيانات المالية ١معيار المحاسبة الدولي 
الملكية للمالك وغير المالك، ولذا سوف يتضمن بيان التغيرات في حقوق المساهمين تفاصيل المعامالت مع يفصل المعيار المعدل بين التغيرات فى حقوق 

باإلضافة الى ذلك فإن المعيار يضيف بيان للدخل الشامل الذي يعرض . المالك فقط كما يتم اإلفصاح عن المعامالت مع غير المالك فى بيان مستقل
  .لقد قررت الشركة عرض بيانين. عترف بها إما في بيان واحد او في بيانين مرتبطتين ببعضهماجميع بنود الدخل والمصروفات الم

  
  

  اإلفصاحات: األدوات المالية ٧تعديالت لمعيار التقرير المالي الدولي 
لمتعلقة بالبنود المسجلة بالقيمة العادلة يتم قياسات القيمة العادلة ا. يتطلب المعيار المعدل إفصاحات إضافية حول قياس القيمة العادلة، ومخاطر السيولة

ة بالقيمة اإلفصاح عنها حسب مصدر المدخالت باستخدام ثالثة مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، حسب الطبقة، لجميع األدوات المالية المدرج
د النهائي للمستويات الثالثة  لقياسات القيمة العادلة، فضال عن باإلضافة إلى ذلك، يتطلب اآلن إعداد تسوية بين الرصيد اإلفتتاحي والرصي. العادلة

التعديالت أيضا توضح متطلبات إفصاحات مخاطر السيولة، فيما يتعلق بالمعامالت . التحويالت الكبيرة بين مستويات التسلسل الهرمي في القيمة العادلة
إفصاحات مخاطر السيولة ال تتأثر جوهرياً . ٢٧يمة العادلة يتم عرضها في اإليضاح إفصاحات قياس الق. واألصول المشتقة المستخدمة الدارة السيولة

  .٢٤في التعديالت ويتم عرضها في اإليضاح 
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  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣
 

  " القطاعات التشغيلية" ٨معيار التقرير المالي الدولي 
إستنتجت الشركة بأن . الخاص بإعداد التقارير المالية اعتبارا من تاريخ سريانه ١٤المحاسبة الدولي محل معيار  ٨يحل معيار التقرير المالي الدولي 

محطة توليد  ليس لديه تأثير كبير على التقارير المالية حيث تعمل الشركة في قطاع أعمال واحد، تحت مسمى  مشروع ٨معيار التقرير المالي الدولي 
  .٢٦التفاصيل المتعلقة يتم إظهارها في اإليضاح . في سلطنة عمانالكهرباء ومحطة تحلية المياه  

  
لمركز المالي أو التعديالت األخرى الناتجة من التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية ليس لديها أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية، وا

  .أداء الشركة
  

  :ليست نافذة بعدالمعايير والتعديالت والتفسيرات التالية 
  

   ٩المرحلة األولى من معيار التقرير المالي الدولي 
األدوات المالية، المعيار  ٩، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر المرحلة األولى من معيار التقرير المالي الدولي ٢٠٠٩نوفمبر  ١٢بتاريخ 

بينما معيار التقرير المالي الدولي . اإلعتراف والقياس: األدوات المالية: ٣٩بي الدولي المحاسبي الذي سوف يحل في نهاية المطاف محل المعيار المحاس
إن المرحلة األولى من . ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١، يجوز أن تقوم الشركات بتطبيقه للفترات المنتهية في أو بعد ٢٠١٣يناير عام  ١ليس إلزاميا حتى  ٩

  .تأثير كبير على البيانات المالية للشركة المعيار عند تطبيقها سوف ال يتوقع أن يكون لها
  

  توزيع األصول غير النقدية على المالكين ١٧تفسير لجنة معاير التقارير المالية الدولية 
بة يقدم التفسير إرشادات حول كيفية محاس. مع السماح بالتطبيق المبكر ٢٠٠٩يوليو  ١إن هذا التفسير نافذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ال . يوضح التفسير متى إدراج اإللتزام وكيف قياسه واألصول المرتبطة، ومتى إلغاء اإلعتراف باألصل واإللتزام. التوزيعات غير النقدية على المالكين
  . تأثير على البيانات المالية ١٧تتوقع الشركة أن يكون لتفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية 

  
مجلس معايير المحاسبة الدولية األخرى التي تم إصدارها ولكن غير إلزامية، ولم تقم الشركة بتطبيقها، ال يتوقع أن يكون لها تأثير معايير وتفسيرات  

  .جوهري على البيانات المالية للشركة
  
  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣

  اإليرادات واإليرادات المؤجلة 
  :اإليرادات من تقديم خدمات

  .تدرج اإليرادات على مدى الفترة التي تتعلق بها. اإليرادات من تقديم الخدمات قيمة خدمات االتصاالت التي توفرها الشركة للعمالءتمثل 
  :إيرادات من تداخل االتصاالت

  .المسجلة لحركة االتصاالت تدرج اإليرادات من تداخل االتصاالت عبر الشبكة مع مؤسسات االتصاالت المحلية والدولية على أساس الدقائق الفعلية
االتصاالت في  إيرادات التشغيل المتعلقة بتداخل االتصال الذي ال يتم بموجب اتفاقيات تقاسم اإليراد، أي بناءاً على تعرفة مقررة من قبل هيئة تنظيم

  .تتكبد فيهاتحتسب مصاريف تداخل االتصاالت كمصاريف تشغيل في السنة التي . سلطنة عمان، تسجل على أساس إجمالي
  :مبيعات البطاقات المدفوعة مسبقاً

تحتسب المبيعات المتعلقة بالبطاقات المدفوعة . يتم إدراج مبيعات البطاقات المدفوعة مسبقاً كإيرادات على أساس االستعمال التقديري للبطاقات المباعة
المستعملة تدرج كإيرادات عندما يتم استعمالها من قبل العميل أو عند انتهاء اإليرادات المؤجلة المتعلقة بالبطاقات غير . غير المستعملة كإيرادات مؤجلة

  . تدرج اإليرادات بالصافي بعد الخصم الممنوح مسبقاً للعمالء. التعاقد مع العميل
  :مبيعات المعدات

  .مشتري ويمكن تحديد مبلغ اإليراد بصورة موثوقةيتم إدراج مبيعات المعدات عندما تتحول المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية البضاعة إلى ال
  إيرادات الموزع

  . تدرج إيرادات الموزع بناءاً على حركة اإلتصاالت المستخدمة

 إيرادات الفوائد 

ة المستقبلية من خالل تدرج إيرادات الفوائد عند إستحقاقها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناءاً على المعدل المستخدم لخصم المقبوضات النقدية المقدر
  .تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية

  الضريبة
  ضريبة الدخل الحالية

يتم . دفعه لهايتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للسنة الحالية والسنوات السابقة بالمبلغ المتوقع استرداده من السلطات الضريبية أو 
  .تكوين مخصص للضرائب وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها في سلطنة عمان

  الضريبة المؤجلة
بإستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة في تاريخ بيان المركز المالي بين أساس الضريبي يتم عمل مخصص ضريبة الدخل المؤجلة 

دخل ضرائب الموجودات والمطلوبات المؤجلة يتم قياسه بمعدالت الضرائب . للموجودات وللمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية
  .ترة عند تحقيق الموجود أو تسوية المطلوب، بناء على القوانين المطبقة في تاريخ بيان المركز الماليالتي يتم توقعها للتطبيق للف

ضريبة غير يتم إثبات ضريبة دخل الموجودات المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحل موجودات الضريبية غير المستخدمة وخسائر ال
يه ليس من المحتمل أن يتوفر ربح خاضع للضريبة وذلك إلتاحته لإلستخدام مقابل الفروقات القابلة لالستقطاع وترحل المستخدمة للحد الذي يكون ف

  .موجودات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة
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  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣
 

ت المؤجلة في كل تاريخ ميزانية كما يتم تخفيضها للحد الذي يكون فيه ليس من المحتمل أن يتوفر يتم مراجعة المبالغ الدفترية لضريبة دخل الموجودا
في تاريخ كل ميزانية عمومية يعاد تقييم موجودات . ربح كافي للضريبة وذلك لإلتاحة إلستخدام كل أو جزء من ضريبة دخل الموجودات المؤجلة

لقدر الذي أصبح محتمالً أن األرباح الخاضعة للضريبة مستقبالً سوف تتوفر مما يسمح باسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة غير المدرجة وتدرج با
  .ضريبة الدخل المؤجلة

  معامالت العمالت األجنبية  
والمطلوبات المالية بالعمالت إن الموجودات . يتم تسجيل المعامالت التي تحدث بالعمالت األجنبية حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت

  .أرباح وخسائر فروق األسعار تظهر ضمن بيان الدخل. األجنبية يتم تحويلها حسب األسعار السائدة بتاريخ بيان المركز المالي
  

  عقارات وآالت ومعدات
م تحميل االستهالك في بيان الدخل بطريقة القسط يت. تظهر العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم مجموع االستهالك وأية خسائر انخفاض القيمة

األعمار اإلنتاجية . ال تستهلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند العقارات واآلالت والمعدات
  :المقدرة هي  كما يلي

  سنة ١٥ى إل ٥من   البداالت المتنقلة ومعدات خطوط الشبكات 
  سنوات ١٠من سنتين إلى   أجهزة المشتركين والمعدات األخرى

  سنوات  ١٠  المباني 
  

يمة الدفترية يمكن يتم إعادة النظر بالقيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات لإلنخفاض في قيمتها عندما تدل األحداث أو التغيرات في الظروف بأن الق
إذا وجدت مثل هذه األدلة وحيث تتجاوز القيمة الدفترية المبالغ القابلة لإلسترداد التقديرية، فيتم تخفيض قيمة األصول إلى . لإلستردادأن تكون غير قابلة 

  .قيمتها القابلة لإلسترداد، كونها القيمة األعلى بين قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة
  

ال مكونات بنود العقارات واآلالت والمعدات التي يتم إحتسابها بشكل منفصل يتم رسملتها ويتم شطب القيمة الدفترية للمكونات المصاريف المتكبدة إلستبد
كافة المصاريف . يتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبنود المتعلقة بالعقارات والمعدات. المستبدلة

  .األخرى يتم إدراجها في بيان الدخل عند تكبد المصروف
  

  .عترافعند إجراء كل تفتيش رئيسي، تكلفته يتم إدراجها في القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات بوصفها بديالً إذا إستوفيت معايير اإل
  

أية أرباح أو . أن يكون هناك منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه أو إستبعاده يتم إلغاء بند العقارات واآلالت والمعدات عند إستبعاده أو حينما ال يتوقع
يتم إدراجها ضمن بيان الدخل في سنة إلغاء ) محتسبة كالفرق بين صافي التحصيالت المستبعدة والقيمة الدفترية لألصل(خسائر ناشئة من إلغاء األصل 

  .األصل
  .م المتبقية لألصول، واألعمار اإلنتاجية والطرق، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، في حال كان ذلك مناسباًفي نهاية كل سنة مالية، يتم مراجعة القي

  
  تكاليف االقتراض

بيع، تتم تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات تأخذ بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام المستهدف أو لل
تتكون تكاليف االقتراض من . تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها. كجزء من تكاليف الموجودات المعنيةرسملتها 

  .الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة وتتعلق بالحصول على قروض
  

  الموجودات غير الملموسة
بعد اإلدراج المبدئي تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي إطفاء . فصلة تقاس مبدئياً بالتكلفةالموجودات غير الملموسة المشتراه بصورة من

الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ال ترسمل وتدرج المصاريف في . متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة
  .لتي تكبدت فيهابيان الدخل في السنة ا

  
في أي وقت الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد االنخفاض 

جودات غير الملموسة محددة العمر تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للمو. يظهر فيه دليل على احتمال انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
تدخل تعديالت في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية . اإلنتاجي في نهاية كل سنة مالية على األقل

تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات . ت في التقديرات المحاسبيةالتي  تتضمنها الموجودات بتعديل فترة اإلطفاء أو الطريقة، أيهما أنسب، وتعامل كتغيرا
  .غير الملموسة محددة األعمار في بيان الدخل في بند المصاريف المالئم لطبيعة الموجودات الملموسة

  
    تابع الموجودات غير الملموسة

  :فيما يلي ملخص لألعمار اإلنتاجية وطرق إطفاء الموجودات غير الملموسة للشركة
  تكاليف خط ثابت  تكاليف رخصة المحمول  
      

  محددة   األعمار اإلنتاجية
  )سنة ١٥(

  محددة
  )سنة ٢٥(

      
تطفأ على أساس القسط الثابت على مدى فترة   طريقة اإلطفاء المستخدمة

  .توفر الموجودات
تطفأ على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

  .توفر الموجودات
  مشتراة  مشتراة  منتجة داخلياً  أو مشتراة 
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  المدينون التجاريون والمدينون اآلخرون
يتم تقدير للحسابات المشكوك بها عندما يكون تحصيل . يدرج المدينون بمبلغ الفاتورة األصلية بعد خصم مخصص لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها

  .يون المعدومة عندما ال يوجد هناك من تحصيلهاتشطب الد. المبالغ بالكامل غير محتمل
  البضاعة

صافي القيمة القابلة للتحقق هو السعر المقدر للبيع المتوقع في إطار النشاط االعتيادي . تدرج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل
تحتسب تكلفة البضاعة على أساس مبدأ الوارد أوالً يصرف أوالً وهي تتضمن . مخصوماً منه التكلفة المقدرة إلكمال العمل ومصروفات البيع

يكون مخصص عند الضرورة للمخزون التالف والراكد وبطيء . المصروفات المتكبدة في سبيل اقتناء المخزون ووصوله إلى مكانه ووضعه الحاليين
  .الحركة

  النقدية وشبه النقدية
النقدية، تتمثل النقدية وشبه النقدية بالنقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل ألغراض إعداد بيان التدفقات 

  .ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع، بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك
  انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها

في حالة وجود دليل . انية عمومية يتم تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات الماليةفي تاريخ كل ميز
  :يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي. كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في بيان الدخل

  
النخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقص أي خسارة انخفاض أدرجت سابقاً في بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، يكون ا  )أ 

  .بيان الدخل
صومة بمعدل بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخ  )ب 

 .لية مماثلةالعائد السوقي لموجودات ما
قبلية مخصومة بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المست  )ج 

  .بسعر الفائدة الفعلي
   

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تدرج . الشركة في تاريخ الميزانية العمومية مع مراعاة متطلبات قانون العمل العمانيتستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين ب

وظفين حتى تاريخ مستحقات اإلجازة السنوية عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر لإلجازة السنوية مقابل الخدمات المقدمة من قبل الم
  . الميزانية العمومية
في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين العمانيين وفقاً لمشروع الحكومة العمانية للتأمينات اإلجتماعية، كمصروف ببيان  تدرج المساهمات
  .الدخل عند تكبدها

  
  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد

  . لمقترضة ناقصاً التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعاملةيتم إدراج القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ ا
  

تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة . بعد اإلدراج المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
  .المطفأة كمطلوبات متداولة

  
يتم تحميل تكاليف الفوائد كمصاريف . افي الربح أو الخسارة عند إلغاء المطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاءيتم إدراج األرباح والخسائر في ص

  .عند تكبدها باستثناء تلك المؤهلة للرسملة
  

  مخصصات
من تدفق المنافع االقتصادية سداد على الشركة نتيجة حدث سابق، وأنه من المحتمل أن يتطلب ) قانوني أو فعلي(يتم تحقق المخصصات عند وجود إلتزام 

المخاطر  وفي حالة إذا كان التأثير على القيمة الزمنية لألموال جوهرياً يتم خصم المخصصات بإستخدام المعدل قبل الضريبة الذي يعكس. االلتزام
  . المتعلقة باإللتزام

  
  :مخصص تجديد المواقع

تخصص تكاليف . يتم إدراج موجودات مقابلة في بند العقارات واآلالت والمعدات. آالت الشبكاتنشأ المخصص لتكاليف تجديد مواقع عند تشييد مواقع 
يتم خصم التدفقات النقدية بالمعدالت الحالية قبل الضريبة . تجديد المواقع بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لسداد االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة

تتم . يحتسب مجموع الخصم كمصاريف بالقيمة المتكبدة ويدرج في بيان الدخل كتكلفة تمويل. ر الخاصة بمطلوبات تجديد المواقعوالتي تعكس المخاط
التعديالت في التكاليف التقديرية المستقبلية أو في معدل الخصم . مراجعة سنوية للتكاليف المستقبلية إليقاف التشغيل ويتم تعديلها حسب ما هو مناسب

  .تخدم تتم إضافتها إلى تكلفة الموجودات أو تخصم منهاالمس
  

  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 
  .الخدمات التي تم الحصول عليها سواء تم المطالبة بها من قبل المورد أو لم يتم للبضائع أو  يتم قيد المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل

  
  
  

   



 التحويلقيد ( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 
 

 

 
٩٨ 

 
 

  
  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣
 

  اإليجارات 
إليجار بالقيمة تتم رسملة عقود اإليجارات التمويلية والتي بموجبها تحول إلى الشركة جميع مخاطر ومنافع الموجودات المستأجرة عند بداية العمل بعقد ا

توزع مدفوعات اإليجار بين أعباء التمويل وخفض قيمة . إليجار إن كانت أقلالعادلة للموجودات المستأجرة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات ا
  .تدرج أعباء التمويل مباشرةً مقابل اإليرادات. مطلوبات اإليجارات وذلك من أجل تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات

  
  .جية التقديرية للموجودات أو مدة اإليجار، أيهما أقلتستهلك الموجودات المستأجرة المرسملة على مدى األعمار اإلنتا

  
يتم إدراج مدفوعات . يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية حينما يحتفظ المؤجر بشكل جوهري بكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل

  .مدى مدة اإليجار اإليجارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على
  

  اإلتاوة
  .تستحق اإلتاوة الدفع إلى هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس اإلستحقاق المحاسبي

  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية 
  

  :الموجودات المالية
  :عندما) كلياً أو جزئياً(يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي 

  الحق من إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو ينتهي  )أ
خير جوهري تقوم الشركة بتحويل حقوقها إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي تأ  )ب

  ؛ و"تمرير من خالل"إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات 
لم تقم الشركة بتحويل كما لم تحتفظ جوهرياً بكافة المخاطر ) ٢(الشركة بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع الملكية، أو لقد قامت ) ١(إماَّ   ) ج

  .  ومنافع ملكية األصول ولكن قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على األصول أو جزءاً من األصول
  

  اإللتزامات المالية
عندما يتم إستبدال إلتزام مالي بإلتزام آخر من نفس المقرض . إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم

ألصلي وإعتراف بشروط مختلفة جوهرياً، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهرياً، إن ذلك اإلستبدال أو التعديل يتم معاملته كإلغاء لإللتزام ا
  .الجديد، الفرق بشأن القيم الدفترية يتم إدراجه في األرباح أو الخسائر باإللتزام

  
  األدوات المالية المشتقة

لناشئة من تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة وأسعار صرف العملة األجنبية ومخاطر اإلئتمان، متضمنةً المخاطر ا

  .إدارة مخاطر معينة، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تفي بشروط محددةمن أجل . المعامالت المتوقعة

  

يجية إدارة عند بدء عالقة التحوط، تقوم الشركة رسمياً بتوثيق العالقة بين البند المحوط واألداة المحوطة، متضمنةً طبيعة المخاطر، وهدف وإسترات

  .لتقييم فاعلية عالقة التحوطالتحوط والطريقة التي سيتم إستخدامها 

  

حددة في البند أيضاً عند بدء عالقة التحوط، يتم إجراء تقييم رسمي للتأكُّد بأنه يتوقع من األداة المحوطة أن تكون فعالة جداً في تقاص المخاطر الم

التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة  يتم إعتبار التحوط على أنه فعال جداً في حال. يتم تقييم التحوطات رسمياً كل ربع سنة. المحوط

بالنسبة للحاالت حيث يكون البند المحوط %. ١٢٥إلى % ٨٠إلى المخاطر المحوطة خالل الفترة التي يتم التحوط لها، يتوقع تقاصها في المدى من 

ة إلى حد كبير وتُقدم تعرضاً للتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكنها في النهاية عبارة عن عملية متنبأ بها، تقوم الشركة بتقييم سواء أن المعاملة محتمل

  .أن تؤثر على بيان الدخل الشامل

  

  تحوطات التدفقات النقدية

دراجه مباشرةً في بيان بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية المحددة والمؤهلة، إن الجزء الفعال من المكاسب أو الخسارة من األداة المحوطة يتم مبدئياً إ

الجزء غير الفعال من المكاسب أو الخسارة من األداة المحوطة يتم إدراجه على الفور في بيان . الدخل الشامل في إحتياطي تحوط التدفقات النقدية

  . الدخل

  

لمحوطة يتم إعادة إدراجها في األرقام المقابلة عندما تؤثر التدفقات النقدية المحوطة على الربح أو الخسارة، فإن المكاسب أو الخسارة من األداة ا

 يعد التحوط يلبي مقاييس التأهيل عند إنتهاء فترة أداة التحوط، أو بيعها، أو إنهاؤها، أو ممارستها، أو لم. لإليرادات والمصروفات في بيان الدخل
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ينما يتم لمحاسبة التحوط، فإن أية مكاسب أو خسائر متراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى في ذلك الوقت تبقى في حقوق المساهمين ويتم إدراجها ح

الخسائر المتراكمة التي تم حينما لم يعد يتوقع حدوث العملية المتنبأ بها، فإن المكاسب أو . في النهاية إدراج العملية المتنبأ بها المحوطة في بيان الدخل

القيمة العادلة للمشتقات غير المدرجة يتم تحديدها بطريقة التدفقات النقدية . إدراجها في حقوق المساهمين يتم على الفور تحويلها إلى بيان الدخل

  . المخصومة

  
  األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

ت المالية إصدار أحكام وإجراء تقديرات وإفتراضات التي تؤثر على المبالغ التي تم بيانها لإليرادات والمصروفات يتطلب من اإلدارة عند إعداد البيانا
لكن، عدم اليقين حول هذه اإلفتراضات . والموجودات والمطلوبات المالية، وإفصاحات اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة، في تاريخ البيانات المالية

  .ن ينتج عنها نتائج التي قد تتطلب تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبليةوالتقديرات يحتمل أ
  

اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ بيان المركز  ٢٥يتم إدراج في اإليضاح 
 .المالي، التي لديها مخاطر جوهرية تسبب تعديل جوهري للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة

  
  اإليرادات   ٤  
  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ألف  ألف 

 ريال عماني  ريال عماني 

    
 ١١٢.٠٩٢  ١٣٦.٣٤٦ إيرادات حركة اإلتصاالت النقالة

االتصاالتإيرادات من تداخل   ١٨.٩٦٦    ١٧.٩٤٤   

     ٦.٧٣٢    ١٥.١١٢ رسوم مرة واحدة ورسوم متكررة أخرى

     ١.٤٣٢      ٢.٢٢١ إيرادات أخرى

 
  

 

 ١٣٩.٢٢٢  ١٧١.٦٢٣  

  
    
  
  
  
  مصاريف تشغيلية   ٥
  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ألف  ألف 

 ريال عماني  ريال عماني 

    
 ٤٤.٦٢٥  ٣٦.٨٣٢ مصاريف من تداخل االتصاالت صافي من خصم حجم اإلتصاالت 

   ٣.٠٦٣    ٣.٤٧٨ تكاليف المعدات المباعة و الخدمات األخرى
      ٥٤٦       ٢٠٣. عموالت بطاقات

) ٢ ٩٦٢( اإلفراج عن مخصصات تكاليف التشغيل غير مستحقة السداد   -  
   

 

 ٤٨.٢٣٤   ٣٧.٥٥١  

  
بعد .  يحق للشركة خصومات متفاوتة بناءاً على حجم اإلستخدام.  أبرمت الشركة مع المشغل إتفاقيات خصم بناءاً على حجم اإلتصاالت, السنةخالل 

 .إن اإلتفاقية هي لمدة سنة واحدة.  يتم تعديل قيمة الخصم بأثر رجعي, تحقيق حد معين من اإلستخدام
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  المصاريف العمومية واإلدارية  ٦ 
  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ألف  ألف 

 ريال عماني  ريال عماني 

    

 ١٣.٢٤٧  ١٧.٧٩٧ مرتبات الموظفين والتكاليف ذات الصلة

   ٨.٢٧٧    ٨.٣٧٦ مصاريف صيانة وتصليح

   ٣.٣١٧    ٥.٣٦٥ خطوط مستأجرة و رسوم الترددات

   ٤.١٧٧    ٥.١٤٩ رسوم خدمات

   ٢.٥٧٠    ٤.٣٠١ إيجارات وخدمات

   ٣.٨٦٩    ٣.١٩٣ مبيعات و تسويق

   ١.٤٥٩    ١.٣٠١ أتعاب قانونية ومهنية

   ١.٣٧٠       ٧٢٧ مخصص انخفاض للذمم المدينة

      ١٢١         ٥١ مخصص بضاعة

   ٢.٩٣٨    ٥.٤٣١ مصاريف أخرى

    

 ٤١.٣٤٥   ٥١.٦٩١  
  
  مصاريف التمويل  ٧
  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ألف  ألف 

عمانيريال    ريال عماني  

    
   ٣.٨٠٥    ٣.٩٠٨ فوائد على قرض بنكي

  -       ٨٤٦ فوئد على قرض قصير األجل من طرف ذات عالقة
      ٢٣٧       ٢١٠ مصاريف بنكية

مجموع الخصم - تجديد المواقع  ١٣٨       ١٣١      
      ١٠٤          ٧ فوائد أخرى

        ٢٦          ٢ فوائد عقود إيجار تمويلية
    

 ٤.٣١٠    ٥.١٠٤   
  

ريال  ٦٥١ ٩٤٧: ٢٠٠٨(ريال عماني  ١ ٣١٥ ١٨٩مبلغ و قدره  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١بلغت تكاليف اإلقتراض التي تم رسملتها خالل السنة المنتهية في 
  %).٤,١: ٢٠٠٨(% ٣,٣تتم رسملة تكاليف اإلقتراض بسعر الفائدة السنوية السائدة و قدرها ).  عماني
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  ضريبة الدخل  ٨
  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ألف  ألف 

 ريال عماني  ريال عماني 

    قائمة الدخل
  -    ٤.٤٥٢ السنة الحالية

   ٣.٥٢٠       ٩٤٧ مصروف ضريبة مؤجل متعلق بعكس فروقات مؤقتة
    

 ٣.٥٢٠    ٥.٣٩٩   

:المطلوبات المتداولة     

  -    ٤.٤٥٢ السنة الحالية
    

)صافي(ضريبة مؤجلة      

يناير ١في   ٤.٥٣١    ١.٠١١   
)   ٩٤٧( حركة السنة   )٣ ٥٢٠ (  

    

   ١.٠١١        ٦٤  ديسمبر ٣١في 

    

:األصل الضريبي المؤجل يشمل الفروقات المؤجلة التالية     

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 ألف  ألف 
 ريال عماني  ريال عماني 
    

)   ٧٧٠(  ومعداتعقارات وآالت    )٥١٤   (  
    ١ ٥٢٥      ٨٣٤  مخصصات

    

 ١.٠١١        ٦٤   
  
  
  

  :نظهر فيما يلي تسوية بين ضريبة الدخل المحتسبة على األرباح المحاسبية مع مصروف ضريبة الدخل للسنة
  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ألف  ألف 

 ريال عماني  ريال عماني 

    
 ١١٦ ٢٣  ٩٣٠ ٤٦  ربح محاسبي

    

 ٧٧٠ ٢  ٦٢٨ ٥ الضريبة بموجب المعدل المنطبق

 ١١٠  ٢٢٨ مصاريف غير قابلة للخصم

 ٨٢١  (١٨٥) إستخدام أصول ضريبة مؤجلة

 (١٨١)  (٢٧٢) فرق مؤقت متعلق باإلستهالك
    

 ٥٢٠ ٣  ٣٩٩ ٥  %)١٥.٢٣: ٢٠٠٨% (١١.٥الربح بمقتضى معدل ضريبة الدخل السائد وقدره 
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  )تابع(الدخل ضريبة   ٨
 
لقد تم تسوية الربح %).  ١٢: ٢٠٠٨% (١٢األصل الضريبي المؤجل يتم قيده بمعدل %).  ١٢ -٢٠٠٧% (١٢تخضع الشركة لمعدل ضريبي بنسبة  

تتم .  ريفتتضمن التسويات المعدة ألغراض الضريبة بنود كالً من اإليرادات والمصا. المحاسبي ألغراض الضريبة لتحديد المصروف الضريبي للسنة
  .تلك التسويات طبقاً للمفهوم الحالي لقانون الضريبة واللوائح وكذلك الممارسات المتعارف عليها

  
  .٢٠٠٦تم االتفاق مع السلطات الضريبية على ربوط ضريبة الشركة عن السنوات حتى عام 

  
  على السهم األساسي العائد  ٩
  

  :السهم بقسمة صافي الربح عن السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي ىيتم احتساب العائد األساسي عل
  

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 

 ألف  ألف 

 ريال عماني  ريال عماني 

    
 ٥٩٦ ١٩  ٥٣١ ٤١  ربح السنة 

     

 ٠٩٤ ٦٥  ٠٩٤ ٦٥  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

     

 ٠.٦٣٨  ٠.٦٣٨  السهم العائد علي

  
  .لم يتم عرض الربح المخفض للسهم لعدم إصدار الشركة األم ألدوات قد يكون لها تأثير على العائد على السهم عند تحويلها
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  العقارات واآلالت والمعدات  ١٠

  
البدالت المتنقلة   

و معدات خطوط 
  الشبكات

أجهزة المشتركين 
 والمعدات األخرى

  
  مباني

  
رأسمالية أعمال 
  قيد التنفيذ

  
  

  المجموع
  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

:التكلفة            
٢٠٠٩يناير  ١في   ١٣١ ٩٤٦  ١٩ ٤٥٢   -     ١٩ ٤٠٨ ٩٣ ٠٨٦  

  ٣٠ ٦٧٢  ١٧ ٥٦٣   -     ٢ ٤١٢ ١٠ ٦٩٧  إضافات
  -     )٢٤ ٢٧٦(  ٣٤٩  -    ٢٣ ٩٢٧  مرسملة خالل السنة

  )٩(  -      -     )٩( -    استبعادات
  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 

  ١٦٢ ٦٠٩  ١٢ ٧٣٩  ٣٤٩  ٢١ ٨١١  ١٢٧ ٧١٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 

            االستهالك

  ٣٣ ١٦٧  -     -     ١١ ٢٩٨  ٢١ ٨٦٩  ٢٠٠٩يناير  ١

  ١٧ ٢٧٧  -     ٣٠  ٣ ٨٩٦  ١٣ ٣٥١  استهالك السنة

  )٦(  -     -     )٦(  -     استبعادات
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

  ٥٠ ٤٣٨  -     ٣٠  ١٥ ١٨٨  ٣٥ ٢٢٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

            صافي القيمة الدفترية
  ١١٢ ١٧١  ١٢ ٧٣٩  ٣١٩  ٦ ٦٢٣  ٩٢ ٤٩٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

 ============= ============= ============= ============== ============ 
            

:التكلفة            
٢٠٠٨يناير  ١في   ٩٦ ١٩٧  ٨ ٢٣٧  -     ١٧ ٢١٣  ٧٠ ٧٤٧  

  ٣٥ ٨١١  ٣٣ ٦١٦  -     ٢ ١٩٥  -      إضافات
  -     )٢٢ ٤٠١(  -     -      ٢٢ ٤٠١  مرسملة خالل السنة

  )٦٢(  -     -     -      )٦٢( استبعادات
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

  ١٣١ ٩٤٦  ١٩ ٤٥٢  -     ١٩ ٤٠٨  ٩٣ ٠٨٦  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

            االستهالك

  ١٩ ٨٣١  -     -     ٧ ٩١٩  ١١ ٩١٢  ٢٠٠٩يناير  ١

  ١٣ ٣٥٢  -     -     ٣ ٣٧٩  ٩ ٩٧٣  استهالك السنة

  )١٦(  -     -     -      )١٦(  استبعادات
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

  ٣٣ ١٦٧  -     -     ١١ ٢٩٨  ٢١ ٨٦٩  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------- 

            صافي القيمة الدفترية
  ٩٨ ٧٧٩  ١٩ ٤٥٢  -     ٨ ١١٠  ٧١ ٢١٧  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 

 ============= ============= ============= ============== ============ 
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  رسوم ترخيص  ١١
  
ترخيص الهاتف   

  المتنقل
ترخيص الهاتف 

  الثابت
  

  المجموع
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

        التكلفة
  ٤٢ ٣٣١  -        ٤٢ ٣٣١  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

  ٢١ ٤٠٣  ٢١ ٤٠٣  -        ترخيص و مصاريف متعلقةرسوم  –إضافات خالل السنة 
   ------------  ------------  ------------ 

  ٦٣ ٧٣٤  ٢١ ٤٠٣  ٤٢ ٣٣١  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ------------  ------------  ------------ 

        اإلطفاء
  ١٠ ٦٥٢  -        ١٠ ٦٥٢  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

  ٣ ٢٧٢  ٤٣٢  ٢ ٨٤٠  إطفاء خالل السنة
   ------------  ------------  ------------ 

  ١٣ ٩٢٤  ٤٣٢  ١٣ ٤٩٢  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ------------  ------------  ------------ 

        :صافي القيمة الدفترية
  ٤٩ ٨١٠  ٢٠ ٩٧١  ٢٨ ٨٣٩  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

 ============= ============= ============= 
  ٣١ ٦٧٩  -        ٣١ ٦٧٩  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 

 ============= ============= ============= 
  

.  بتةرسوم ترخيص تمثل المبلغ المدفوع إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت في سلطنة عمان للحصول على ترخيص لتقديم خدمات اإلتصاالت المتنقلة و الثا
  .اإلطفاء المتراكم و خسائر إنخفاض القيمةتدرج رسوم الترخيص على أساس التكلفة ناقص 

  
اإلتاوة المستحقة الدفع تحتسب .  يستحق دفع إتاوة إلى حكومة سلطنة عمان, وفقاُ لشروط تراخيص أنظمة الخطوط الثابتة و المتنقلة الممنوحة إلى الشركة

تدفع الشركة حالياُ إتاوة نظير تقديم خدمات بموجب ترخيصها .  من صافي مصادر محددة مسبقاُ من اإليرادات و المصاريف التشغيلية% ٧على أساس 
  .ألنظمة اإلتصاالت المتنقلة حيث لم تفتح بعد خدماتها المتعلقة بأنظمة اإلتصاالت الثابتة

  
 

  المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً  ١٢
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  ٤ ٤٨٣  ٥ ٥٣٥  مبالغ مدينة آجلة الدفع
  ٨ ٥١٦  ٧ ٣٢٨  مبالغ مستحقة من الوكالء

  ٥ ٧٩٦  ٨ ٥٠٦  مبالغ مدينة من مشغلين آخرين
   ------------  ------------ 
  ١٨ ٧٩٥  ٢١ ٣٦٩  

  )٣ ٣٩١(  )٣ ٧٠٠(  مخصص إنخفاض قيمة مبالغ مدينة أجلة الدفع: ناقص
   ------------  ------------ 
  ١٥ ٤٠٤  ١٧ ٦٦٩  

  -       ٢٣٨  أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة من 
  ٤ ١٠٤  ٤ ٤٩٥  مدينون آخرون ومبالغ مدفوعة مقدماً

  ١ ٤٠٠  ١ ٥٣٩  مبالغ مدينة لم تصدر بها فواتير
  ٥٠٦  ٤٧٩  تكلفة مؤجلة

   ------------  ------------ 
  ٢١ ٤١٤  ٢٤ ٤٢٠  

 ============= ============= 
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قد تم تخفيض ) ريال عماني ٢.٩٧٣.٦٣٣: ٢٠٠٨(ريال عماني  ٣.٤٨٧.٢٢٩التجاريون بقيمة إسمية قدرها ، المدينون ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في 
  .قيمتها

  :حركة قيود مخصص إنخفاض قيمة المدينين كانت كالتالي 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  ٢ ٣١٩  ٣ ٣٩١  يناير   ١في 
  ١ ٣٧٠  ٧٢٧  ) ٦إيضاح رقم (المحمل للسنة 

  )٢٩٨(  )٤١٨(  مبالغ مشطوبة خالل السنة
   ------------  ------------ 
  ٣ ٣٩١  ٣ ٧٠٠  

 ============= ============= 
  

ديسمبر، أعمار المدينون التجاريون غير المنخفضة قيمتها هي كالتالي ٣١كما في   

  
مبالغ متأخرة عن تاريخ إستحقاق الدفع ولكن لم يتم تخفيض       

  قيمتها 

  
غير متأخرة أو   المجموع   

 منخفضة القيمة
  يوم ٩٠أكثر من   يوم ٩٠ – ٦٠  يوم ٦٠ – ٣٠

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

٦٢٥  ٩٧٨  ٢ ٢٨٠  ١٣ ٩٩٩  ١٧ ٨٨٢  ٢٠٠٩  
١ ٣٧٥  ١ ٠٤٤  ١ ٨٧٣  ١١ ٥٢٩  ١٥ ٨٢١  ٢٠٠٨  

  
ال تقوم المجموعة عادة بطلب أية ضمانات مقابل الذمم المدينة . بناء على خبرة اإلدارة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة

ية و يتم ضمان بعض أرصدة مصرف/لكن المبيعات التي تتم مع الوكالء يتم دعمها بضمانات شركاتهم.  وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة غير مضمونة
  .العمالء اآلجلة الدفع بالودائع

  
  

   األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق  ١٣
  

)  ريال عماني ٩.٤٣٥.٠٠٠: ٢٠٠٨(ريال عماني  ٥.٠٢٥.٠٠٠تتضمن األرصدة لدى البنوك ودائع بنكية لدى بنوك تجارية في سلطنة عمان بلغ قدرها 
  %).١.٢٥: ٢٠٠٨% (٢بالريال العماني و هي قصيرة األجل في طبيعتها و تحقق فائدة سنوية سائدة بسعر تم إيداع هذه الودائع 

  

بلغت أرصدة هذه الودائع مبلغ و , ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في .  يتطلب من الشركة أن تحتفظ ببعض أرصدة ودائع الخدمات, وفقاُ لشروط إتفاقية القرض
  ).ريال عماني ٣ ٤٧٤ ٠٠٠: ٢٠٠٨(ريال عماني  ٣ ٥٠١ ٠٠٠قدره 

  

   رأس المال  ١٤
  

  المصدر و المدفوع بالكامل  المصرح به  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

  ٦٥ ٠٩٤  ٦٥ ٠٩٤  ٧٠ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ريال عماني للسهم ١أسهم عادية بقيمة 
 ============ ============ ============ ============ 

  

  .بدأت الشركة عملية طرح األسهم لإلكتتاب العام, وفقا لمتطلبات ترخيص اإلتصاالت المتنقلة الممنوح للشركة
  

  اإلحتياطي القانوني  ١٥
  

وني غير قابل للتوزيع إلى أن من صافي أرباح الشركة إلى احتياطي قان% ١٠تحويل نسبة  ١٩٧٤لعام  من قانون الشركات التجارية ١٠٦تتطلب المادة 
  .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  يبلغ ذلك االحتياطي ثلث رأسمال الشركة المصدر على األقل

  

  األدوات المالية المشتقة  ١٦
  

أجل تغطية الحد األقصى إتفاقيتين لمقايضة أسعار الفائدة مع بنك قطر الوطني و بنك بي إن بي باريباس من  ٢٠٠٦لقد أبرمت الشركة خالل سنة 
إن قيمة القرض الذي تم تغطيته بموجب إتفاقيتي المقايضة كما في تاريخ بيان ).  ١٧إيضاح رقم (لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة على القرض ألجل 

سنويا و ستستلم فائدة عائمة % ٥.٣٤٨وفقاُ إلتفاقيتي المقايضة ستدفع الشركة فائدة ثابتة بسعر .  مليون ريال عماني ٤٨ ٥٢٣ ٠٠٠المركز المالي بلغ 
  .باألسعار السائدة بين البنوك في سوق لندن للدوالر األمريكي لثالثة أشهر
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  تم إدراج الخسائر غير المحققة البالغة ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في .  ٣٩إتفاقيتي المقايضة مؤهلة لمحاسبة التحوط بمقتضى المعيار المحاسبي رقم 
ريال  ٤ ٠١٢ ٠٠٠: ٢٠٠٨(مليون ريال عماني المتعلقة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة في حقوق المساهمين بشأن هذين العقدين  ٣ ٣٤٠ ٠٠٠ 

  .٢٠٠٨و  ٢٠٠٩لم تكن هناك تأثيرات غير فعالة جوهرية خالل العامين ).  عماني
  

القيمة الفرضية هي .  ت التي تساوي القيم السوقية مع القيم اإلفتراضية المحللة وفقاُ لفترات اإلستحقاقيبين الجدول التالي القيمة العادلة السالبة للمقايضا
  .قيمة مشتقات األصل المعني والتي تعتبر األساس لقياس التغيرات في قيمة المشتقات

 
 

 القيمة اإلعتبارية حسب فترة اإلستحقاق
 ـــــــــــــــــــــ

 
 

 

  

سنوات  ٥أكثر من  أكثر من سنة  
سنوات  ٥وحتى   

 ١٢إلى  ١من 
 شهر

مجموع القيم 
 اإلعتبارية

 قيمة عادلة 
 سالبة

 

  ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١     

     -  عقود مقايضات أسعار الفائدة  ٣.٣٤٠ ٤٨.٥٢٣ ١٠.٣٩٨ ٣٨.١٢٥ 
============ ============ ============ ============ ============  

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١     
     -  عقود مقايضات أسعار الفائدة  ٤.٠١٢ ٥٨.٨٥٩ ١٠.٣٨٧ ٤٨.٤٧٢ 

============ ============ ============ ============ ============  
  

  القروض التي تحسب عليها فوائد  ١٧
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

      إلتزامات غير متداولة
  ٥٨ ٨٥٩  ٦٠ ٠٧٦  قرض ألجل

  )٤٨٠(  )٢٦١(  تكاليف تمويلية مؤجلة: ناقص
   ------------  ------------ 
  ٥٨ ٣٧٩  ٥٩ ٨١٥  

  ١٠ ٣٨٧  ١١ ٢٦٤  الجزء الجاري المصنف تحت اإللتزامات المتداولة: ناقص
   ------------  ------------ 

  ٤٧ ٩٩٢  ٤٨ ٥٥١  جزء غير جاري
  ------------  ------------ 

  

 ١٠٤: ٢٠٠٨(مليون ريال عماني  ١٠٤تسهيالت قرض طويل األجل عن طريق مؤسسات مالية يبلغ مجموعها ما يقارب لقد حصلت الشركة على 
هم الذين قامو بترتيب  SAOG بنك مسقطو  PLC البنك العربي, BSC بنك الخليج الدولي, SAQ بنك قطر الوطني).  مليون ريال عماني

هو البنك المنسق ووكيل  SAQ بنك قطر الوطني.  كوكيل ضامن لألطراف التمويلية الضامنة SAOGالتسهيالت و قاموا جماعياُ بتعيين بنك مسقط 
  .التسهيالت

  

.  لمعدات واآلالت وضمانات مساهمي الشركةوا, تحصيالت التأمين الخاصة بالممتلكات, إن التسهيالت مضمونة برهن حساب تحصيالت الدوالر للشركة
  .٢٠٠٨مارس  ١٢تم منح القرض بالدوالر األمريكي و يسدد على تسعة أقساط نصف سنوية و التي بدأت من 

  

تغطية نسب  ,تغطية النقدية, أسهم الدين, قيود على خدمات الدين, من ضمن البنود األخرى, تتضمن إتفاقية القرض على بعض البنود المقيدة التي تشمل
بيع ممتلكات ومعدات وآالت و تكبد , دفع توزيعات األرباح, بعض القيود على تحويل األسهم, الحفاظ على الحد األدنى من صافي القيمة الملموسة, الفائدة

  .ديون إضافية
  

اإلتفاقية .  مليون ريال عماني ٣٥قامت الشركة بالتفاوض على شروط القروض القائمة و حصلت على تسهيالت إضافية بما يعادل , ٢٠٠٧خالل 
  .مليون ريال عماني من التسهيالت اإلضافية ١١.٥قامت الشركة بسحب , ٢٠٠٩في ديسمبر .  ٢٠٠٧أكتوبر  ٢٣المعدلة وقعت بتاريخ 

  

النسبة المئوية للهامش على .  ددتدفع لتسهيالت القروض فائدة باألسعار السائدة بين البنوك في سوق لندن على الدوالر األمريكي باإلضافة إلى هامش مح
ومن بعد ذلك سيتم تطبيق الهوامش , %٠.٨مليون ريال عماني إلى التاريخ الذي تحقق فيه الشركة تدفقات نقدية موجبة هي  ٦٠التسهيالت القائمة البالغة 

  :التالية على التسهيالت القائمة و اإلضافية
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  :EBITDAنسبة إجمالي صافي الدين على 
  

< or = ٠.٥٧٥ ١ : ١.٥%  
> ١ : ١.٥ and < or = ٠.٦٥ ١ : ٢.٠%  
> ١ : ٢.٠ and < or = ٠.٧٢٥ ١ : ٢.٥%  
> ١ : ٢.٥and < or = ٠.٧٧٥ ١ : ٣.٠%  
> ١ : ٣.٠ and < or = ٠.٨٢٥ ١ : ٣.٥%  
> ٠.٩٢٥ ١ : ٣.٥%  

  

.المسحوبةرسوم إلتزام تستحق الدفع على التسهيالت اإلضافية غير , باإلضافة إلى ذلك  
  

دة السائدة لقد إستلمت الشركة إشعار من بعض مقرضيها يطالبون بموجبه بأن تكون تكلفة التمويل على تسهيالت القرض التجاري بناءاُ على أسعار الفائ
ا الخصوص خالل السنة إن متوسط الفائدة اإلضافية السنوية المدفوعة لهذ.  ٢٠٠٩بين البنوك في سوق لندن زائد هامش إضافي إعتباراُ من مارس 

 %.١.٦١بلغت 
  

  تكاليف إخالء المواقعمخصص   ١٨
  

).  ريال عماني ١ ٨٣٨ ٠٠٠: ٢٠٠٨(ريال عماني  ٢ ٣٦٦ ٠٠٠تكاليف إخالء المواقع كما في تاريخ بيان المركز المالي بلغ إجمالي مخصص 
  .  الشركة ملزمة بتجديد كل موقع عند إخالئه

  

  المواقع كانت كالتاليتكاليف إخالء مخصص حركة قيود 
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  ١ ٢٨٦  ١ ٨٣٨  يناير   ١في 
  ٤١٤  ٣٩٧  مخصص تم تكوينه خالل السنة 

  ١٣٨  ١٣١  مجموع الخصم
   -----------  ------------ 

  ١ ٨٣٨  ٢ ٣٦٦  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ============= ============= 

  

  .القادمة ١٢إستخدام المخصص خالل األشهر ال يتوقع 
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٩
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

:لقد كانت الحركة في المطلوبات المدرجة في بيان المركز المالي كما يلي      
يناير  ١المطلوبات كما في   ١٠٨  ١٨٨  

  ١١٥  ٢٨٣ مصروف مدرج في بيان الدخل 
  )٣١٥(  )٢٣( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

   -----------  ------------ 
  ١٨٨  ٤٤٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ============= ============= 
  

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  ٢٠
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
     

  ١٤ ٤٥٩  ١٣ ٥٣٨ الدائنون التجاريون
مصاريف تشغيلية –المصاريف المستحقة الدفع   ٢١ ٤٣٣  ١٧ ٧٩٧  
مصاريف رأسمالية -المصاريف المستحقة الدفع  ١٣ ٤٢٠  ٣ ٤٣٦  

)٢١إيضاح (المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة   ٤ ٠٤٠  ٤ ٥٤٩  
  ٤٦٢  ٤١٠ ودائع العمالء

   -----------  ------------ 
  ٥٣ ٨١٤  ٣٩ ٧٣٠  

 ============= ============= 
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢١
  

ت الخاضعة تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الشقيقة، والمساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة، والكيانا
  .سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت يتم إعتمادها من قبل إدارة الشركة. للسيطرة، والسيطرة المشتركة أو عليها نفوذاً كبيراً من هذه األطراف

 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي مع شركات شقيقة فقط ويتم إدراجها في بيان الدخل كالتالي
  
  )ألف ريال عماني( ٢٠٠٨  )ألف ريال عماني( ٢٠٠٩  
  أعضاء المجلس و   إطراف ذات   أعضاء المجلس و   إطراف ذات   
  موظفي اإلدارة الرئيسيين  عالقة أخرى  موظفي اإلدارة الرئيسيين  عالقة أخرى  
          

مكافآت مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

   -  ١ ٣٢٢  -     ١ ٣١٨  

  -     ٤ ١٧٧  -     ٥ ١٤٩  رسوم خدمات
  -     -     -     ١ ٧٤٩  فائدة

  ٣١  ١ ١٠٨  -     ١ ٧٢٣  مصاريف أخرى
  ----------  ----------  ----------  ---------- 

  ١ ٣٥٣  ٥ ٢٨٥  ١٠ ٣١٨  ٨ ٦٢١  
 ============ ============ ============ ============ 

الطرف تدفع الشركة رسوم خدمات إلى , نظير الخدمات المقدمة.  أبرمت الشركة إتفاقية خدمات فنية مع طرف ذات عالقة, ٢٠٠٨يناير  ١إعتباراُ من 
  .من إجمالي إيرادات الشركة% ٣ذات العالقة والتي تحتسب سنويا على أساس 

  

قطر لإلتصاالت بغرض دفع رسم الخطوط الثابتة إلى الهيئة العامة , مليون ريال عماني من الشركة األم ٢٠.٥لقد إستلمت الشركة قرض و قدره 
تم إدراج الفوائد الغير المدفوعة تحت بند .  مليون ريال عماني ١ ٦٤٠ب فائدة قدرها إلى جان ٢٠٠٩تم سداد هذا القرض خالل ديسمبر .  لإلتصاالت

  .الدائنين
  

  :األرصدة لدى األطراف ذات العالقة والمتضمنة في بيان المركز المالي هي كالتالي
  )ألف ريال عماني( ٢٠٠٨  )ألف ريال عماني( ٢٠٠٩  
  الدائنون  المدينون  الدائنون  المدينون  
          

  ١٩٧  -     -     ٢٣٨  الشركاء
  ٣ ٨٤٣  -     ٤ ٥٤٩  -     األطراف ذات العالقة األخرى

  ----------  ----------  ----------  ---------- 
  ١ ٣٥٣  -     ٤ ٥٤٩  ٢٣٨  

 ============ ============ ============ ============ 
سيتم تحصيله من مساهمي الشركة نظير مصاريف متعلقة بطرح أسهم الشركة لإلكتتاب ألف ريال عماني  ٢٣٨مبلغ بمقدار , ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في 

  .العام تكبدتها الشركة بالنيابة عن مساهميها
  

  تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

  :مكافآت مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة كانت كالتالي
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  عمانيألف ريال   ألف ريال عماني  
     

مكافآت و مزايا أخرى /رواتب   ٨٩٠  ١ ٠٧٤  
  ٣٦٧  ٢٠٠ مكافآت مجلس اإلدارة

  ٦٥  ٤٤ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
   -----------  ------------ 
  ١ ٣٢٢  ١ ٣١٨  

 ============= ============= 
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  التزامات المصاريف  ٢٢    
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

      إلتزامات مصاريف رأسمالية
مصاريف رأسمالية تقديرية متعاقد عليها  بتاريخ بيان المركز المالي ولكن لم يتم تكوين 

  :مخصص لها
    

  ٥.٤٩٥   ٥٤.٦٢٤   عقارات وآالت ومعدات  
  ==========  ==========  
      

      التزامات عقود التأجير التشغيلية
      المستقبليةالحد األدنى لدفعات اإليجار 
  ٢.٤٨٤   ٢.٩٢٥   فترة ال تزيد عن سنة واحدة

  ١٢.٣٠٤   ٨.٦١٤   فترة تزيد عن سنة واحدة و ال تتجاوز خمس سنوات
  ١٤.٧٦٥   ٨.٤٥٣   أكثر من خمس سنوات 

  ــــــــ  ـــــــــ  
  ٢٩.٥٥٣   ١٩.٩٩٢   مجموع مصاريف عقود التأجير التشغيلية المتعاقد عليها في تاريخ بيان المركز المالي

  ==========  ==========  
      

  ٢٠.٥٠٠   -        التزامات التراخيص
  ==========  ==========  

 
  .لهيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان لرخصة خط ثابت قد دفعت خالل السنة ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١إلتزامات التراخيص التي كانت موجودة كما في 

 
  اإلحتمالية الطارئةاإللتزامات   ٢٣

بخصوص ) مليون ريال عماني ٨.٧ -٢٠٠٨(مليون ريال عماني  ٨.٧يوجد لدى الشركة إلتزامات إحتمالية طارئة بمبلغ  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في 
  .ةضمانات بنكية وكفاالت أخرى وأمور أخرى ناشئة ضمن سياق األعمال العادية التي يتوقع أن ال ينشأ عنها أية إلتزامات جوهري

 
  إدارة المخاطر   ٢٤

الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على . تشتمل المطلوبات الرئيسية للشرك ، باستثناء المشتقات، قروض بنكية ودائنون تجاريون
األجل وهي ناتجة مباشرة من عمليات  يوجد لدى الشركة موجودات مالية مختلفة مثل المدينون التجاريون والنقد والودائع قصيرة. تمويل لعمليات الشركة

والغرض من ذلك هو إدارة مخاطر أسعار الفائدة الناشئة . تدخل الشركة أيضاً في معامالت المشتقات وبصفة أساسية عقود تبادل أسعار الفائدة. الشركة
  .من عمليات الشركة ومواردها التمويلية

للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العمالت إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية 
  :يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، التي تتلخص فيما يلي. األجنبية

 
  مخاطر أسعار الفائدة

. لعادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية سوف تتقلب بسبب التغييرات في أسعار الفائدة في السوقمخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة ا
ودائع الشركة . تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق، في المقام األول اللتزاماتها من الديون الطويلة األجل بأسعار فائدة عائمة

  .سعر فائدة ثابت، وبالتالي ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدةالمصرفية تحمل 
  

إلدارة هذا، فإن الشركة تدخل في مقايضات أسعار . تدير الشركة مخاطر أسعار الفائدة بوجود محفظة متوازنة من القروض بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة
فرق بين مبالغ أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع إلى المبلغ الفائدة، حيث توافق الشركة على التبادل، على فترات زمنية محددة، ال

، بعد األخذ بعين االعتبار تأثير ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في . هذه المقايضات مخصصة لتغطية التزامات الديون الكامنة وراءها. األصلي النظري المتفق عليه
نقطة  ٢٥مع كل المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ). ٪١٠٠: ٢٠٠٨(ات الشركة بسعر فائدة ثابت ٪ من إقتراض٨٠مبادالت أسعار الفائدة، ما يقرب من 

 -٢٠٠٨(ريال عماني  ٢٩.٠٠٠أساس تغيير محتمل في سعر الفائدة على الجزء غير المحوط من القروض واإلقتراضات سيكون لها تأثير بمقدار 
  .أثير غير جوهري على حقوق مساهمي الشركةليس هناك سوى ت. على األرباح التي حققتها الشركة) صفر

  
 

  مخاطر اإلئتمان
تقوم الشركة بالمتاجرة . مخاطر االئتمان هي مخاطر الطرف المقابل لن يفي بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد العمالء، مما يؤدي إلى خسارة مالية

٪ من المدينين التجاريين غير المنخفضة قيمتها والمستحقة ٤١لين معهم يمثلون أرصدة للمتعام ٣اكبر . فقط مع تجار وشركات ذات الجدارة االئتمانية
ضمانات الشركات من التجار من أجل التخفيف من مخاطر / تحصل الشركة على الضمانات المصرفية ). ٪٥٤: ٢٠٠٨( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة األرصدة المستحقة على . ن الذين يدفعون آجالًانها سياسة الشركة بأن تتحقق من بعض االئتمان لجميع المشتركي. االئتمان
  .أساس مستمر

ناشئا عن  بالنسبة لمخاطر االئتمان الناجمة عن األصول المالية األخرى للشركة، بما في ذلك النقد وما يعادله، فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان
  .من التعرض تساوي القيمة الدفترية لهذه األدوات التقصير من الطرف المقابل، مع أقصى قدر
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  تابع إدارة المخاطر   ٢٤
 

  مخاطر العملة
ار صرف العمالت مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر بأن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة مالية سوف تتقلب بسبب التغيرات في أسع

من الدائنين والمصاريف المستحقة الدفع ) ٪٣٤: ٢٠٠٨(٪ ٢٧لمبالغ المستحقة الدفع بالدوالر األمريكي تمثل حوالي حسابات دائنة تشمل ا. األجنبية
ريال عماني على التوالي هي  ٨.٠٩٨.١٩٧ريال عماني و ٦٠.٠٧٦.٠٠٠قروض الشركة طويلة األجل وبعض الودائع المصرفية البالغة . للشركة

ال توجد أدوات مالية أخرى كبيرة بالعمالت األجنبية غير الدوالر األمريكي، . عماني هو ثابت مقابل الدوالر األميركيإن الريال ال. بالدوالر األمريكي
  .وبالتالي مخاطر العمالت األجنبية يتم تخفيفها

 
  مخاطر السيولة

 ٣٠المبيعات للشركة أن يتم سداد المبالغ في غضون تتطلب شروط . تقوم الشركة يحد من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر التسهيالت المصرفية
  .جزء كبير من مبيعات الشركة يتم إنشاؤها من خالل بيع البطاقات المدفوعة مسبقا. يوما من تاريخ البيع

 
 

عاقدية وأسعار على أساس تواريخ السداد الت ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١يلخص الجدول أدناه إستحقاقات اإللتزامات المالية غير المخصومة للشركة في 
.الفائدة السوقية الحالية  

 ٣أقل من   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  أشهر

أشهر  ٣من 
  شهر ١٢إلى 

من سنة واحدة 
  سنوات ٥إلى 

 ٥أكثر من 
  سنوات

  المجموع

  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
            

  ٦٠.٠٧٦  -  ٤٨.٨١٢  ٦.٠٦٥  ٥.١٩٩  قروض تدفع عليها فائدة
  ٣٥.١٨١  -  -  ٤١٠  ٣٤.٧٧١  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 

  ٤.٥٤٩  -  -  -  ٤.٥٤٩  المستحق لألطراف ذات العالقة 
  ١٠.٧٥٥  -  ١٠.٤٤٢  ٢٤٣  ٧٠  فائدة على قرض ألجل 

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  ١١٠.٥٦١  -  ٥٩.٢٥٤  ٦.٧١٨  ٤٤.٥٨٩  اإلجمالي

  =========  ========  ========  =========  =========  
 ٣أقل من   ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  أشهر
أشهر  ٣من 
  شهر ١٢إلى 

من سنة واحدة 
  سنوات ٥إلى 

 ٥أكثر من 
  سنوات

  المجموع

  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
            

  ٥٨.٨٥٩  -  ٤٨.٤٧٢  ٥.١٩٤  ٥.١٩٣  قروض تدفع عليها فائدة
  ٢٢٩  -  -  ٢٢٩  -  عقود إيجار تمويلية 

  ٤٩.٧٧٤  -  -  ٤٦٢  ٤٩.٣١٢  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 
  ٤.٠٤٠  -  -  ٣.٧٩٨  ٢٤٢  المستحق لألطراف ذات العالقة 

  ١٠.٦٤٦  -  ١٠.٣٦٩  ٢٠٨  ٦٩  فائدة على قرض ألجل 
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

  ١٢٣.٥٤٨  -  ٥٨.٨٤١  ٩.٨٩١  ٥٤.٨١٦  اإلجمالي
  =========  ========  ========  =========  =========  
  

  المخاطر التشغيلية 
. خارجيةالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، واألخطاء البشرية، وفشل األنظمة أو من أحداث 

تقوم . واإلجراءات، التي وافق عليها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها على تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيليةالشركة لديها مجموعة من السياسات 
وظيفة المدقق الداخلي هو أيضا يتم . اإلدارة بضمان االمتثال للسياسات واإلجراءات ومراقبة المخاطر التشغيلية كجزء من إدارة المخاطر بشكل عام

  .ركة من أجل تخفيف هذه المخاطرإستخدامه من قبل الش

 

  إدارة رأس المال

من أجل الحفاظ أو تعديل هيكلية رأس . تقوم الشركة بإدارة هيكلية رأسمالها وإجراء التعديالت عليها، على الضوء التغييرات في الظروف اإلقتصادية
لم يتم في السنتين المنتهيتين . المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدةالمال، يجوز للشركة تعديل دفعة توزيعات األرباح إلى المساهمين وعائد رأس 

يشمل رأس المال على رأس مال حقوق . إجراء أية تغييرات في األغراض والسياسات أو العمليات ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١و  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  ).ألف ريال عماني ٥٠.٧٥١ - ٢٠٠٨( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ماني كما في ألف ريال ع ٨٨.١٣٠المساهمين واألرباح غير الموزعة، ويتم قياسه بمقدار 
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  المصادر الرئيسية لتقدير األمور الغير مؤكَّدة    ٢٥

  أصول ضريبية مؤجلة

قابل م تدرج األصول الضريبية المؤجلة عن جميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة سيكون متوفر

يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرار هام لتحديد مقدار األصول الضريبية المؤجلة التي يمكن إثباتها، بناءاً على التوقيت . الخسائر التي يمكن االستفادة منها

يد من التفاصيل يتم مز. المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التخطيط الضريبي في المستقبل

  .٨إدراجها ضمن اإليضاح 

  إنخفاض قيمة المدينين 

بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي، إن هذا . حتمالًًيتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للمدينين التجاريين عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل غير م
أما بالنسبة للمبالغ التي ليست هامة بشكل فردي، والتي فات موعد إستحقاقها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق . التقدير يؤدى على أساس فردي

  . لتاريخيمخصص وفقاً لطول فترة اإلستحقاق المتأخرة عن الدفع، إستناداً على معدالت اإلسترداد ا
وبلغ مخصص الديون ) ألف ريال عماني ١٨.٧٩٥ -٢٠٠٨(ألف ريال عماني  ٢١.٣٦٩التجاريين  في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي المدينين

لية المحصلة سيتم إدراج في بيان الدخل إي فرق بين المبالغ الفع). ألف ريال عماني ٣.٣٩١ -٢٠٠٨(ألف ريال عماني  ٣.٧٠٠المشكوك في تحصيلها 
  .في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة

 

 
  مخصص لترميم الموقع

من أجل تحديد مبلغ المخصص، يتطلب إجراء إفتراضات وتقديرات . لقد أدرجت الشركة مخصص لترميم المواقع المرتبطة بمواقع تستأجرها الشركة
 ٣١القيمة الدفترية للمخصص كما في . المعدات من الموقع، واستعادة األرض في حالتها األصليةبالنسبة لسعر الخصم والتكلفة المتوقعة لتفكيك وإزالة 

  .١٨التفاصيل ذات الصلة يتم إظهارها في اإلبضاح ). ريال عماني ١.٨٣٨.٠٠٠ – ٢٠٠٨(ريال عماني  ٢.٣٦٦.٠٠٠بلغ  ٢٠٠٩ديسمبر 
 

  إنخفاض قيمة المخزون 
عندما يصبح المخزون قديماً أو ملغياً، يتم عمل تقدير لصافي القيمة المتوقع . يمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقليـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي الق

المبالغ غير الهامة بشكل فردي، يتم تقييم المخزون القديم أو الملغي بشكل . المبالغ الهامة بشكل منفرد يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي. تحقيقها
  . مخصص وفقاً لنوع المخزون والدرجة العمرية أو اإللغاء، بناء على أسعار البيع التاريخيةجماعي ويطبق 

وبلغت مخصصات المخزون ) ألف ريال عماني ١.٠٥٠ -٢٠٠٨(ألف ريال عماني  ٧٧٤في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي البضاعة قدرها 
يتم إثبات أية فروقات بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية ). ف ريال عمانيأل ١٣٢ - ٢٠٠٨(ألف ريال عماني  ١٨٢القديم والملغى 

  .والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل
 

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يتم اختبار هذه . ير الماليةتقوم الشركة بالمراجعة في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أية مؤشرات على انخفاض جميع الموجودات غ

عند إجراء الحسابات لتحديد القيمة عند . الموجودات غير المالية لالنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات بأن القيمة الدفترية قد ال يتم استردادها
دات النقدية وأن تختار نسبة خصم مالئمة االستعمال يجب على اإلدارة عمل تقديرات للتدفقات النقدية المتوقعة من الموجودات أو من وحدة اإليرا

  .الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية
 

  فرضية إستمرارية الشركة 
عمال للمستقبل لقد قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن الشركة لديها الموارد لإلستمرار في األ

سسة عالوةً على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّد جوهرية التي قد تلقي شكوكاً كبيرة في قدرة الشركة على البقاء كمؤ .المنظور
  .لذلك، فيستمر إعداد البيانات المالية على أساس فرضية إستمرارية الشركة. مستمرة

  
  

  معلومات القطاع    ٢٦
تفاصيل عن إيرادات الشركة الالسلكية يتم إدراجها . بتقديم الخدمات الالسلكية وعملياتها بصورة رئيسية تنحصر في سلطنة عمانتقوم الشركة حالياً فقط 

تحليال للنفقات . لقد تم مؤخراً منح الشركة ترخيص خطوط الهاتف الثابت، وهي حالياً في صدد تطوير البنية التحتية ذات الصلة. ٤ضمن اإليضاح 
  :ية للشركة مبين أدناهالرأسمال

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  ٣٥.٨١١  ٢٦.٦٢٤  الخدمات الالسلكية
  -  ٤.٠٤٨  خدمات خطوط الهاتف الثابت

  ــــــ  ـــــــ  
  ٣٥.٨١١  ٣٠.٦٧٢  
  ========  =======  
  

  .٪ من إيراداتها١٠أياً من عمالء الشركة يساهم بأكثر من 
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  العادلة لألدوات الماليةالقيم  ٢٧

  .تشتمل األدوات المالية على األصول وااللتزامات المالية والمشتقات
  

تشتمل المشتقات المالية على . تتكون اإللتزامات المالية من القروض ألجل والذمم الدائنة. تتكون األصول المالية من األرصدة لدى بنوك والمدينين
  .إتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة

  
  .القيم العادلة لألصول واإللتزامات المالية تُعتبر من قبل مجلس اإلدارة على أنها ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية

  
  القيمة العادلة الهرمية 

  
  :تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أسلوب التقييم

  
  المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المطابقة؛) غير المعدلة(األسعار :  ١المستوى 
  تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة يمكن مالحظتها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛:  ٢المستوى 
  .لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتهاالتقنيات التي تستخدم المدخالت التي :  ٣المستوى 

  

القيم العادلة إلتفاقيات مقايضات أسعار . ، إحتفظت الشركة بأدوات مشتقة لمقايضة أسعار الفائدة تم قياسها بالقيمة العادلة٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في 
تفاصيل القيم العادلة ذات الصلة يتم تقديمها . ١٦والتفاصيل ذات الصلة يتم إدراجها ضمن اإليضاح  ٢دام تقنية تقييم المستوى الفائدة تم إحتسابها بإستخ

  . الطرف المقابل من إتفاقية المقايضة

 
  أرقـام المقارنة  ٢٨

إعادة التصنيف ضمن نفس اإليضاحات حول البيانات  إن عملية. تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع عرض أرقام السنة الحالية
  .المالية ال تؤثر على األرباح أو حقوق المساهمين التي تم بيانها سابقاً

  
  :أعيد تصنيف البنود التالية في أرقام المقارنة

   ٢٠٠٨    البنود 
  ألف ريال عماني

  كما تم إعادة تصنيفها  كما تم إدرجها سابقاً

        
كجزء من المدينين التجاريين ضمن   ٤.٤٨٣  مدينون الدفع اآلجل 

  ١٢اإليضاح 
يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل 

كمبالغ مدينة آجلة الدفع ضمن 
  .١٢اإليضاح 

كجزء من المدينين التجاريين ضمن   ٨.٥١٦  مبالغ مستحقة من الوكالء 
  ١٢اإليضاح 

يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل 
الدفع ضمن كمبالغ مدينة آجلة 

  .١٢اإليضاح 
كجزء من المدينين التجاريين ضمن   ٥.٧٩٦  مبالغ مدينة من مشغلين آخرين

  ١٢اإليضاح 
يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل 

كمبالغ مدينة آجلة الدفع ضمن 
  .١٢اإليضاح 

كجزء من المصاريف األخرى   ١٢١  مخصص بضاعة 
  ٦ضمن اإليضاح 

يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل 
بضاعة ضمن اإليضاح كمخصص 

٦.  
  

إن عملية إعادة التصنيف ال تؤثر . تم القيام بعملية إعادة التصنيف هذه نتيجةً لتبني المعايير والتفسيرات الجديدة من أجل تحسين جودة المعلومات المقدمة
  .٢٠٠٨على األرباح التي تم بيانها عن سنة 
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  بيان الدخل 
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
       ٢٠٠٧     ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  
        

  ٩٤.٣٧٢   ١٣٩.٢٢٢   ٤  اإليرادات
  ٦٤٧   ١.٠٣٤     اإليرادات األخرى 

  ـــــــ  ـــــــ    
     ٩٥.٠١٩   ١٤٠.٢٥٦  
        

  )٤٠.٦٨٦(  )٤٨.٢٣٤(  ٥  مصروفات التشغيل
  )٢٨.١٨١(  )٤١.٣٤٥(  ٦  المصاريف العمومية واإلدارية

  )١٢.٥٧٦(  )١٦.١٩١(    اإلستهالك واإلطفاء
  )٥.٢٣٢(  )٧.٠٦٠(    اإلتاوة 

  )٤.٣٧٠(  )٤.٣١٠(  ٧  تكاليف التمويل
  ـــــــ  ـــــــ    

  ٣.٩٧٤   ٢٣.١١٦     الربح قبل الضريبة
  ٤.٢٠٢   )٣.٥٢٠(  ٨  مصروف ضريبة الدخل 

  ـــــــ  ـــــــ    
  ٨.١٧٦   ١٩.٥٩٦     ربح السنة

    =========  =========  
  ٠.١٤١   ٠.٣٠١   ٢١  )ريال عماني(العائد األساسي والمخفف للسهم 

    =========  =========  
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  الميزانية العمومية
   ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 

  
       ٢٠٠٧     ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  

        الموجودات
        الموجودات غير المتداولة

  ٧٦.٣٦٦   ٩٨.٧٧٩   ٩  عقارات وآالت ومعدات
  ٣٤.٥١٨   ٣١.٦٧٩   ١٠  رسوم ترخيص 

  ٤.٥٣١   ١.٠١١   ٨  أصل ضريبي مؤجل
  ـــــــ  ـــــــ    
     ١١٥.٤١٥   ١٣١.٤٦٩  
  ـــــــ  ـــــــ    

        الموجودات المتداولة
  ٦٥٧   ٩١٨     بضاعة 

  ٢١.٣١٨   ٢١.٤١٤   ١١  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  ٢٠.٩٧٧   ٢٠.٣٩٣   ١٢  أرصدة لدى البنوك ونقدية في الصندوق

  ـــــــ  ـــــــ    
     ٤٢.٩٥٢   ٤٢.٧٢٥  
  ـــــــ  ـــــــ    

  ١٥٨.٣٦٧   ١٧٤.١٩٤     إجمالي الموجودات 
    =========  =========  

        حقوق المساهمين والمطلوبات 
        حقوق المساهمين

  ٦٥.٠٩٤   ٦٥.٠٩٤   ١٣  رأس المال
  -        )٢٣٨(    تكاليف مباشرة متعلقة باالكتتاب العام األولي المقترح

  ٨١٨   ٢.٧٧٨   ١٤  إحتياطي قانوني 
  )٢.٥٥٩(  )٤.٠١٢(  ١٥  التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

  )٣١.٩٧٩(  )١٤.٣٤٣(    المتراكمةالخسائر 
  ـــــــ  ـــــــ    

  ٣١.٣٧٤   ٤٩.٢٧٩     إجمالي حقوق المساهمين
  ـــــــ  ـــــــ    

        المطلوبات غير المتداولة  
  ٥٨.١٦١   ٤٧.٩٩٢   ١٦  قروض تحمل فوائد 

  ١.٢٨٦   ١.٨٣٨   ١٧  مخصص إلستعادة الموقع 
  ٢٤١   -        ١٨  عقود إيجار تمويلية

  ١.٩٤٢   ١.٨٩٦   ١٥  القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية
  ١٠٨   ١٨٨   ١٩  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  ـــــــ  ـــــــ    
     ٦١.٧٣٨   ٥١.٩١٤  
  ـــــــ  ـــــــ    

        المطلوبات المتداولة  
  ٤٨.٠٩٤   ٥٣.٨١٤   ٢٠  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 

  ١٠.٣٨٨   ١٠.٣٨٧   ١٦  قروض تحمل فوائد
  ١٩٤   ٢٢٩   ١٨  عقود اإليجار التمويلية 

  ٦١٧   ٢.١١٦   ١٥  القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية
  ٥.٩٦٢   ٦.٤٥٥     إيرادات مؤجلة

  ـــــــ  ـــــــ    
     ٦٥.٠٠١   ٧٣.٠٠١  
  ـــــــ  ـــــــ    

  ١٢٦.٩٩٣   ١٢٤.٩١٥     إجمالي المطلوبات
  ـــــــ  ـــــــ    

  ١٥٨.٣٦٧   ١٧٤.١٩٤     إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
    =========  =========  

  :وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل ٢٠٠٩مارس  ٧إعتمد مجلس إدارة الشركة إصدار هذه البيانات المالية بتاريخ 
  الشيخ سالم بن مستهيل المعشني ي معال

  ـــــــــــــــــــــــ
  ناصر الرياميالفاضل صالح بن 

  ـــــــــــــــــــــــ
  روس كورماك

  ـــــــــــــــــــــــ
  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة

   
  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
       ٢٠٠٧     ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  إيضاح  

        األنشطة التشغيلية
  ٣.٩٧٤   ٢٣.١١٦     ربح قبل الضريبة 

        :التعديالت للبنود التالية
  ١٢.٥٧٦   ١٦.١٩١     اإلستهالك واإلطفاء

  ٦٦   ١١٥   ١٩  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
  ٤.١١٦   ٣.٨٣١   ٧  تكاليف التمويل
  )٥٣٥(  )١٦٢(    إيرادات الفوائد 

  -        )٣١(    أرباح من بيع معدات 
  ١.٢٨٦   ٥٥٢   ١٧  مخصص إلستعادة الموقع

  ـــــــ  ـــــــ    
  ٢١.٤٨٣   ٤٣.٦١٢     أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

        
  )٣٥٧(  )٢٦١(    بضاعة

  )٨.٧٠٨(  )٩٦(    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  ٢٢.٧٢٢   ٦.٢١٣     دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة 

  ـــــــ  ـــــــ    
  ٣٥.١٤٠   ٤٩.٤٦٨     النقدية من العمليات 

        
  )٤.١١٦(  )٣.٨٣١(    الفوائد المدفوعة

  )٣٢(  )٣٥(  ١٩  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  ـــــــ  ـــــــ    

  ٣٠.٩٩٢   ٤٥.٦٠٢     التشغيلية صافي النقدية من األنشطة
  ـــــــ  ـــــــ    

        األنشطة اإلستثمارية
  )٢٩.٥٨٤(  )٣٥.٨١١(  ٩  شراء عقارات وآالت ومعدات 

  -        ٧٧     متحصالت من بيع معدات 
  )٤٢٥(  )٢٠٦(    سداد إلتزام عقود إيجار تمويلية 

  ٥٣٥   ١٦٢     إيرادات الفوائد
  ـــــــ  ـــــــ    

  )٢٩.٤٧٤(  )٣٥.٧٧٨(    صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية 
  ـــــــ  ـــــــ    

        األنشطة التمويلية
  ١٠.٧٦٩   -          متحصالت من إصدار رأس المال

  -        )٢٣٨(    مصروف إصدار أسهم 
  -        )١٠.١٧٠(    سداد قرض ألجل

  ٨٦   -          قرض طويل األجل 
  ـــــــ  ـــــــ    

  ١٠.٨٥٥   )١٠.٤٠٨(    من األنشطة التمويلية) المستخدمة في(صافي النقدية 
  ـــــــ  ـــــــ    
  ١٢.٣٧٣   )٥٨٤(    الزيادة في النقدية وشبه النقدية ) النقص(
        

  ٨.٦٠٤   ٢٠.٩٧٧     النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 
  ـــــــ  ـــــــ    

  ٢٠.٩٧٧   ٢٠.٣٩٣   ١٢  النقدية في نهاية السنةالنقدية وشبه 
    =========  =========  
  

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 ) م.ع.م.ش(الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين  

   ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
تكاليف مباشرة   رأس المال  

متعلقة باالكتتاب 
  العام األولي المقترح

  إحتياطي 
  قانوني

تغيرات متراكمة في 
  القيمة العادلة

  المجموع  الخسائر المتراكمة

  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
              

  ١٤.٢١٦   )٣٩.٣٣٧(  )٧٧٢(  -        -        ٥٤.٣٢٥   ٢٠٠٧يناير  ١في 
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

  )١.٧٨٧(  -        )١.٧٨٧(  -        -        -        صافي الحركة في الخسائر غير المحققة من إعادة تقييم تحوطات التدفقات النقدية 
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

  )١.٧٨٧(  -        )١.٧٨٧(  -        -        -        إجمالي المصاريف للسنة المدرجة مباشرةً في حقوق المساهمين 
  ٨.١٧٦   ٨.١٧٦   -        -        -        -        ربح السنة 

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  ٦.٣٨٩   ٨.١٧٦   )١.٧٨٧(  -        -        -        إجمالي اإليرادات والمصاريف للسنة  

  ١٠.٧٦٩   -        -        -        -        ١٠.٧٦٩   إصدار رأس المال
  -        )٨١٨(  -        ٨١٨   -        -        المحول إلى اإلحتياطي القانوني 

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  ٣١.٣٧٤   )٣١.٩٧٩(  )٢.٥٥٩(  ٨١٨   -        ٦٥.٠٩٤    ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في 
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

  )١.٤٥٣(  -        )١.٤٥٣(  -        -        -        صافي الحركة في الخسائر غير المحققة من إعادة تقييم تحوطات التدفقات النقدية 
  )٢٣٨(  -        -        -        )٢٣٨(  -        تكاليف مباشرة متعلقة باإلكتتاب العام األولي المقترح 

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  )١.٦٩١(  -        )١.٤٥٣(  -        )٢٣٨(  -        إجمالي المصاريف للسنة المدرجة مباشرةً في حقوق المساهمين 

  ١٩.٥٩٦   ١٩.٥٩٦   -        -        -        -        ربح السنة 
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

  ١٧.٩٠٥   ١٩.٥٩٦   )١.٤٥٣(  -        )٢٣٨(  -        إجمالي اإليرادات والمصاريف للسنة  
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 ) م.ع.م.ش(الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ في
  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

وفقاً للمرسوم السلطاني . كشركة مساهمة عمانية مقفلة في سلطنة عمان) الشركة) (م.ع.م.ش(تم تسجيل الشركة العمانية القطرية لإلتصاالت 
 ، تم منح الشركة ترخيص لتقديم خدمات اإلتصاالت العامة المتنقلة األساسية في سلطنة عمان لمدة خمس٢٠٠٥فبراير  ١٩، النافذ في ١٧/٢٠٠٥

  .  ٢٠٢٠فبراير  ١٨عشرة سنة المنتهية في 
  

  .األنشطة الرئيسية الحالية للشركة هي تشغيل وصيانة وتطوير أنظمة خدمات اإلتصاالت المتنقلة في سلطنة عمان
  

  . ، الدوحة، قطر٢١٧ق وإن عنوانها المسجل هو صندوق بريد .م.ش) كيوتل(إن الشركة هي شركة تابعة لشركة اتصاالت قطر 
  
  أساس اإلعداد    ٢

أرقام البيانات المالية مقربة . يتم االحتفاظ بالسجالت المحاسبية بالريال العماني وهي العملة المستخدمة إلعداد التقارير المالية وهذه البيانات المالية
  .إلى أقرب ألف إال عندما يتبين خالف ذلك

  
  .لمعدلة لتشمل القياس بالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقةيتم إعداد البيانات المالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية ا

  

  بيان اإللتزام

  .سلطنة عمان لقد تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، والمتطلبات المنطبقة من قانون الشركات التجارية في
  
  السياسات المحاسبية الهامة     ٣

  في السياسات المحاسبية التغيرات 
للجنة معايير التقارير  ١٣السياسات المحاسبية المطبقة تتماشى مع تلك المستخدمة في السنة السابقة بإستثناء خالل السنة تبنت الشركة تفسير 

يوليو  ١سنوية التي تبدأ في أو بعد وأصبح نافذ المفعول للفترات ال ٢٠٠٧في يونيو  ١٣تم إصدار التفسير . برنامج والء العمالء -المالية الدولية 
يتطلب هذا التفسير محاسبة أرصدة مكافآت والء العمالء كعنصر منفصل لصفقة البيع التي يتم منح المكافآت على أساسها، وبالتالي جزءاً . ٢٠٠٨

ني هذا التفسير لم يكن له أي تأثير على تب. من القيمة العادلة للعوض المستلم يخصص إلى أرصدة المكافأة ويؤجل خالل فترة إستيفاء المكافأة
  .األداء أو المركز المالي للشركة

  
  المعايير والتعديالت التي ليست نافذة بعد 

  
  :إصداره ولكن ليس إلزامي، ولم تقم الشركة بتطبيقه/ معيار المحاسبة الدولي والتفسير التالي قد تم تعديله 

  
سينتج عن تطبيق هذا . ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١المالية الذي سيصبح ساري المفعول للسنة المنتهية في عرض البيانات  ١معيار المحاسبة الدولي 

  .المعيار إجراء تعديالت لعرض البيانات المالية
  
  

  اإليرادات واإليرادات المؤجلة 
  :اإليرادات من تقديم خدمات

  .تدرج اإليرادات على مدى الفترة التي تتعلق بها. ركة للعمالءتمثل اإليرادات من تقديم الخدمات قيمة خدمات االتصاالت التي توفرها الش
  

  :مبيعات البطاقات المدفوعة مسبقاً
تحتسب المبيعات المتعلقة بالبطاقات . يتم إدراج مبيعات البطاقات المدفوعة مسبقاً كإيرادات على أساس االستعمال التقديري للبطاقات المباعة

اإليرادات المؤجلة المتعلقة بالبطاقات غير المستعملة تدرج كإيرادات عندما يتم استعمالها من قبل . مؤجلةالمدفوعة غير المستعملة كإيرادات 
  . تدرج اإليرادات بالصافي بعد الخصم الممنوح مسبقاً للعمالء. العميل أو عند انتهاء التعاقد مع العميل

  
  :مبيعات المعدات

المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية البضاعة إلى المشتري ويمكن تحديد مبلغ اإليراد بصورة يتم إدراج مبيعات المعدات عندما تتحول 
  .موثوقة
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  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣

 إيرادات الفوائد 

المقبوضات النقدية المقدرة المستقبلية من تدرج إيرادات الفوائد عند إستحقاقها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناءاً على المعدل المستخدم لخصم 
  .خالل تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية

  
  الضريبة

  .يتم تكوين مخصص للضرائب وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها في سلطنة عمان
  

يتم عمل مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بإستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة في تاريخ بيان المركز المالي بين أساس 
  . الضريبي للموجودات وللمطلوبات وقيمها الدفترية

  
ق للفترة عند تحقيق الموجود أو تسوية دخل ضرائب الموجودات والمطلوبات المؤجلة يتم قياسه بمعدالت الضرائب التي يتم توقعها للتطبي

  .المطلوب، بناء على القوانين المطبقة في تاريخ بيان المركز المالي
  

يتم إثبات ضريبة دخل الموجودات المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحل موجودات الضريبية غير المستخدمة وخسائر 
يكون فيه ليس من المحتمل أن يتوفر ربح خاضع للضريبة وذلك إلتاحته لإلستخدام مقابل الفروقات القابلة الضريبة غير المستخدمة للحد الذي 

  .لالستقطاع وترحل موجودات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة
  

ا يتم تخفيضها للحد الذي يكون فيه ليس من المحتمل أن يتم مراجعة المبالغ الدفترية لضريبة دخل الموجودات المؤجلة في كل تاريخ ميزانية كم
  . يتوفر ربح كافي للضريبة وذلك لإلتاحة إلستخدام كل أو جزء من ضريبة دخل الموجودات المؤجلة

  
  معامالت العمالت األجنبية  

إن الموجودات والمطلوبات المالية . امالتيتم تسجيل المعامالت التي تحدث بالعمالت األجنبية حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المع
  .أرباح وخسائر فروق األسعار تظهر ضمن بيان الدخل. بالعمالت األجنبية يتم تحويلها حسب األسعار السائدة بتاريخ بيان المركز المالي

     
  

  عقارات وآالت ومعدات
يتم تحميل االستهالك في بيان الدخل بطريقة . خسائر انخفاض القيمةتظهر العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم مجموع االستهالك وأية 

. ال تستهلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. القسط الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند العقارات واآلالت والمعدات
  :األعمار اإلنتاجية المقدرة هي  كما يلي

  سنة ١٥إلى  ٥من   البداالت المتنقلة ومعدات خطوط الشبكات 
  سنوات ١٠من سنتين إلى   أجهزة المشتركين والمعدات األخرى

  
يمة يتم إعادة النظر بالقيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات لإلنخفاض في قيمتها عندما تدل األحداث أو التغيرات في الظروف بأن الق

إذا وجدت مثل هذه األدلة وحيث تتجاوز القيمة الدفترية المبالغ القابلة لإلسترداد التقديرية، فيتم . أن تكون غير قابلة لإلستردادالدفترية يمكن 
  .تخفيض قيمة األصول إلى قيمتها القابلة لإلسترداد، كونها القيمة األعلى بين قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة

  
يف المتكبدة إلستبدال مكونات بنود العقارات واآلالت والمعدات التي يتم إحتسابها بشكل منفصل يتم رسملتها ويتم شطب القيمة الدفترية المصار

كافة . اتيتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبنود المتعلقة بالعقارات والمعد. للمكونات المستبدلة
  .المصاريف األخرى يتم إدراجها في بيان الدخل عند تكبد المصروف

  
  .عترافعند إجراء كل تفتيش رئيسي، تكلفته يتم إدراجها في القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات بوصفها بديالً إذا إستوفيت معايير اإل

  
أية . أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه أو إستبعاده يتم إلغاء بند العقارات واآلالت والمعدات عند إستبعاده

يتم إدراجها ضمن بيان ) محتسبة كالفرق بين صافي التحصيالت المستبعدة والقيمة الدفترية لألصل(أرباح أو خسائر ناشئة من إلغاء األصل 
  .الدخل في سنة إلغاء األصل

  
  .ية، يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول، واألعمار اإلنتاجية والطرق، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، في حال كان ذلك مناسباًفي نهاية كل سنة مال

  
  تكاليف االقتراض

المعيار  تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة يتم رسملتها وفقاً للمعالجة البديلة المسموح بها بمقتضى
 .تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها. ٢٣المحاسبة الدولي 
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  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣
 

  الموجودات غير الملموسة
غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي بعد اإلدراج المبدئي تسجل الموجودات . الموجودات غير الملموسة المشتراه بصورة منفصلة تقاس مبدئياً بالتكلفة

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية . إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة
تتم مراجعة . الملموسة االقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد االنخفاض في أي وقت يظهر فيه دليل على احتمال انخفاض قيمة الموجودات غير

تدخل تعديالت في األعمار . فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة العمر اإلنتاجي في نهاية كل سنة مالية على األقل
ديل فترة اإلطفاء أو الطريقة، أيهما اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي  تتضمنها الموجودات بتع

  .تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة األعمار في بيان الدخل. أنسب، وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية
  

  المدينون التجاريون والمدينون اآلخرون
يتم تقدير للحسابات المشكوك بها عندما يكون . قدر عدم تحصيلهايدرج المدينون بمبلغ الفاتورة األصلية بعد خصم مخصص لقاء المبالغ الم

  .تشطب الديون المعدومة عندما ال يوجد هناك من تحصيلها. تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل
  

  البضاعة
در للبيع المتوقع في إطار النشاط صافي القيمة القابلة للتحقق هو السعر المق. تدرج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل

تحتسب تكلفة البضاعة على أساس مبدأ الوارد أوالً يصرف أوالً وهي . االعتيادي مخصوماً منه التكلفة المقدرة إلكمال العمل ومصروفات البيع
الضرورة للمخزون التالف يكون مخصص عند . تتضمن المصروفات المتكبدة في سبيل اقتناء المخزون ووصوله إلى مكانه ووضعه الحاليين

  .والراكد وبطيء الحركة
  النقدية وشبه النقدية

لتي تستحق ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية، تتمثل النقدية وشبه النقدية بالنقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ا
  .على المكشوف من البنوكخالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع، بعد خصم السحب 
  انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها

في حالة . في تاريخ كل ميزانية عمومية يتم تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات المالية
  :يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي. بيان الدخلوجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في 

  
بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقص أي خسارة انخفاض أدرجت   )د 

  .سابقاً في بيان الدخل
يمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، يكون االنخفاض هو الفرق بين الق  )ه 

 .بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة
قبلية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المست  )و 

  .ة الفعليمخصومة بسعر الفائد
   

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تدرج . نيتستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لشروط تعاقد الموظفين بالشركة في تاريخ الميزانية العمومية مع مراعاة متطلبات قانون العمل العما

ازة السنوية مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين مستحقات اإلجازة السنوية عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر لإلج
  . حتى تاريخ الميزانية العمومية

، تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين العمانيين وفقاً لمشروع الحكومة العمانية للتأمينات اإلجتماعية
  .كمصروف ببيان الدخل عند تكبدها

  التي تحمل فوائد القروض والتسهيالت
  . ملةيتم إدراج القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصاً التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعا

  
اط المستحقة خالل سنة واحدة تظهر األقس. بعد اإلدراج المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

  .بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة
  

يتم تحميل تكاليف الفوائد . يتم إدراج األرباح والخسائر في صافي الربح أو الخسارة عند إلغاء المطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء
  .كمصاريف عند تكبدها باستثناء تلك المؤهلة للرسملة

  
  مخصصات
على الشركة نتيجة حدث سابق، وأنه من المحتمل أن يتطلب من تدفق المنافع ) قانوني أو فعلي(المخصصات عند وجود إلتزام يتم تحقق 

وفي حالة إذا كان التأثير على القيمة الزمنية لألموال جوهرياً يتم خصم المخصصات بإستخدام المعدل قبل الضريبة . االقتصادية سداد االلتزام
 .طر المتعلقة باإللتزامالمخا الذي يعكس
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  تابع السياسات المحاسبية الهامة     ٣

  :مخصص تجديد المواقع
تخصص . يتم إدراج موجودات مقابلة في بند العقارات واآلالت والمعدات. نشأ المخصص لتكاليف تجديد مواقع عند تشييد مواقع آالت الشبكات

يتم خصم التدفقات النقدية بالمعدالت . المتوقعة لسداد االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المتوقعةتكاليف تجديد المواقع بالقيمة الحالية للتكاليف 
يحتسب مجموع الخصم كمصاريف بالقيمة المتكبدة ويدرج في بيان . الحالية قبل الضريبة والتي تعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات تجديد المواقع

التعديالت في التكاليف التقديرية . ية للتكاليف المستقبلية إليقاف التشغيل ويتم تعديلها حسب ما هو مناسبتتم مراجعة سنو. الدخل كتكلفة تمويل
  .المستقبلية أو في معدل الخصم المستخدم تتم إضافتها إلى تكلفة الموجودات أو تخصم منها

  
  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 
الخدمات التي تم الحصول عليها سواء تم المطالبة بها من قبل المورد أو لم  للبضائع أو  دفع في المستقبليتم قيد المطلوبات للمبالغ المستحقة ال

  .يتم
  

  اإليجارات 
إليجار تتم رسملة عقود اإليجارات التمويلية والتي بموجبها تحول إلى الشركة جميع مخاطر ومنافع الموجودات المستأجرة عند بداية العمل بعقد ا

توزع مدفوعات اإليجار بين أعباء . العادلة للموجودات المستأجرة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار إن كانت أقلبالقيمة 
تدرج أعباء التمويل مباشرةً . التمويل وخفض قيمة مطلوبات اإليجارات وذلك من أجل تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات

  .اإليرادات مقابل
  .تستهلك الموجودات المستأجرة المرسملة على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات أو مدة اإليجار، أيهما أقل

يتم إدراج . يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية حينما يحتفظ المؤجر بشكل جوهري بكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل
  .ت اإليجارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجارمدفوعا

  
  اإلتاوة

  .تستحق اإلتاوة الدفع إلى هيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان على أساس اإلستحقاق المحاسبي
  

  مشتقات األدوات المالية
  .تدرج مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة

لتحوطات . تحوطات التدفقات النقدية هي تحوطات لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المرتبطة بأصل أو إلتزام مدرج أو معاملة محتملة
الفترة خل في تدفقات نقدية فعالة، فإن األرباح أو الخسائر من األداة المحوطة يتم إدراجها مبدئياً في حقوق المساهمين، ويتم تحويلها إلى بيان الد

  .التي تؤثر المعاملة المحوطة على بيان الدخل
من أجل تحوطات التدفقات النقدية، . يتم إيقاف محاسبة التحوط عند إنتهاء األداة المحوطة أو يتم بيعها أو إلغائها أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط

في حال . تبقى في حقوق المساهمين لحين حدوث معاملة التحوط فإن أية أرباح أو خسائر متراكمة من أداة محوطة مدرجة في حقوق المساهمين
  .ال يتوقع حدوث معاملة التحوط، فإن صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة في حقوق المساهمين يتم تحويلها إلى بيان الدخل

  .قة التدفقات النقدية المخصومةالقيمة العادلة للمشتقات المالية غير المدرجة في األسواق المالية يتم تحديدها بطري
  األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

على تطبيق إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة إصدار األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر 
التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على أساس الخبرة التاريخية والعديد . ادات والمصروفاتالسياسات ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلير

جودات من العوامل األخرى التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف، فإن النتائج التي تشكل أساسا إلصدار األحكام حول القيم الدفترية للمو
  .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. أخرى والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر

  
يتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي كان فيها هذا التعديل . يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتضمنة على أساس مستمر

تفاصيل بشأن . لية إذا كان التعديل يؤثر على الفترتين الحالية والمستقبليةإذا كان التعديل يؤثر فقط تلك الفترة، أو في فترة التعديل والفترات المستقب
  .٢٥مصادر رئيسية للتقديرات غير المؤكدة يتم إظهارها في اإليضاح 

  
  اإليرادات   ٤  
  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ألف  ألف 
 ريال عماني  ريال عماني 

    
 ٦٦.٨٧٧  ١١٢.٠٩٢ إيرادات حركة اإلتصاالت النقالة

 ٢٣.٧٥٢    ١٨.٩٦٦ إيرادات من تداخل االتصاالت
 ٣.٠٣٥      ٦.٧٣٢ رسوم مرة واحدة ورسوم متكررة أخرى

     ٧٠٨      ١.٤٣٢ إيرادات أخرى
  

 

 
 ٩٤.٣٧٢   ١٣٩.٢٢٢  
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  مصاريف تشغيلية   ٥  
  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ألف  ألف 
 ريال عماني  ريال عماني 

    
 ٣٨.٤٩٣  ٤٤.٦٢٥ مصاريف من تداخل االتصاالت صافي من خصم حجم اإلتصاالت 

 ٢.٠٠٩    ٣.٠٦٣ تكاليف المعدات المباعة و الخدمات األخرى
      ١٨٤       ٥٤٦ عموالت بطاقات

 

 
 

 
 ٤٠.٦٨٦   ٤٨.٢٣٤  

  
  

  المصاريف العمومية واإلدارية  ٦ 
  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ألف  ألف 
 ريال عماني  ريال عماني 

    
 ٩.٨٦٠  ١٣.٢٤٧ مرتبات الموظفين والتكاليف ذات الصلة

 ٧.١٣٨    ٨.٢٧٧ مصاريف صيانة وتصليح
   ٤.٢٤٣  ٥.٨٨٧ إيجارات وخدمات

 -    ٤.١٧٧ رسوم خدمات
 ٢.٥٨٤    ٣.٨٦٩ مبيعات و تسويق
 ١.٨٠٠  ٣.٠٥٩ مصاريف أخرى

   ١.٧٠٩    ١.٣٧٠ مخصص انخفاض للذمم المدينة
 ٨٤٧    ١.٤٥٩ أتعاب قانونية ومهنية

    

 ٢٨.١٨١   ٤١.٣٤٥  
   

  مصاريف التمويل   ٧  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ألف  ألف 
 ريال عماني  ريال عماني 

    
   ٤.٠٧٨    ٣.٨٠٥ فوائد على قرض بنكي

        ٣٨         ٢٦ فوائد عقود إيجار تمويلية
      -       ١٠٤ فوائد أخرى

 ١٠٣       ٢٣٧ مصاريف بنكية
مجموع الخصم - تجديد المواقع  ١٥١       ١٣٨      

    

 ٤.٣٧٠    ٤.٣١٠   
تتم رسملة ).  ريال عماني ٦٣١.٤٥٨: ٢٠٠٧(ريال عماني  ٦٥١.٩٤٧بلغت تكاليف اإلقتراض التي تم رسملتها خالل السنة مبلغ و قدره 

  %).٦.١: ٢٠٠٧% (٤.١السائدة و قدرها تكاليف اإلقتراض بسعر الفائدة السنوية 
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  ضريبة الدخل  ٨

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ألف  ألف 
 ريال عماني  ريال عماني 

    بيان الدخل
)٣.٥٢٠( مصروف ضريبة مؤجل متعلق بعكس فروقات مؤقتة   ٤.٢٠٢ 

    
    

    أصل ضريبي مؤجل
يناير ١في   ٣٢٩    ٤.٥٣١ 

) ٣ ٥٢٠( حركة السنة   )٤.٢٠٢ (  
    

   ٤.٥٣١    ١.٠١١  ديسمبر ٣١في 
    

:األصل الضريبي المؤجل يشمل الفروقات المؤجلة التالية     
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٨ 
 ألف  ألف 
 ريال عماني  ريال عماني 
    

)   ٥١٤(  عقارات وآالت ومعدات   )٢٤٥   (  
 ٤.٧٧٦     ١ ٥٢٥  أصول ضريبية غير مستخدمة

  
لقد تم تسوية %).  ١٢: ٢٠٠٨% (١٢األصل الضريبي المؤجل يتم قيده بمعدل %).  ١٢ -٢٠٠٧% (١٢ضريبي بنسبة تخضع الشركة لمعدل 

تتضمن التسويات المعدة ألغراض الضريبة بنود كالً من اإليرادات . الربح المحاسبي ألغراض الضريبة لتحديد المصروف الضريبي للسنة
  .هوم الحالي لقانون الضريبة واللوائح وكذلك الممارسات المتعارف عليهاتتم تلك التسويات طبقاً للمف.  والمصاريف

لذلك، فإن . ربح الشركة للسنة الخاضع للضريبة تم خصمه مقابل الخسائر الضريبية المرحلة من سنوات سابقة مما نتج عن خسارة ضريبية
  .الضريبة السائد بالنظر للخسائر المرحلة المتاحةال يمكن تحديد متوسط معدل ). صفر -٢٠٠٧(المعدل الضريبة المنطبق هو صفر 

  :يوجد لدى الشركة خسائر ضريبية متاحة للخصم مقابل أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة كالتالي
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 ألف  ألف 
 ريال عماني  ريال عماني 

     
 ٢٢.٠٤١  -  ) تقديرية( ٢٠١٠متوفرة حتى 
 ١٢.٢٣٧  ٩.٠٣٢  )تقديرية( ٢٠١٠متوفرة حتى 

 ـــــ  ـــــ  
  ٣٤.٢٧٨  ٩.٠٣٢ 
  =====  ====== 

  
  .٢٠٠٦تم إكمال ربوط ضريبة الشركة حتى سنة 

  
   



 )قيد التحول( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 

 

 

 
١٢٤ 

 
 

  العقارات واآلالت والمعدات  ٩
  
البدالت المتنقلة   

و معدات خطوط 
  الشبكات

أجهزة المشتركين 
 والمعدات األخرى

  
أعمال رأسمالية 

  قيد التنفيذ

  
  

  المجموع
  ألف  ألف  ألف  ألف  
  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  ريال عماني  

:التكلفة          
٢٠٠٨يناير  ١في   ٩٦ ١٩٧  ٨ ٢٣٧  ١٧ ٢١٣  ٧٠ ٧٤٧  

  ٣٥ ٨١١  ٣٣ ٦١٦  ٢ ١٩٥  -      إضافات
  -     )٢٢ ٤٠١(  -      ٢٢ ٤٠١  مرسملة خالل السنة

  )٦٢(  -     -      )٦٢( استبعادات
   ------------   ------------   ------------   -----------  

  ١٣١ ٩٤٦  ١٩ ٤٥٢  ١٩ ٤٠٨  ٩٣ ٠٨٦  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
   ------------   ------------   ------------   -----------  

          االستهالك
  ١٩ ٨٣١  -     ٧ ٩١٩  ١١ ٩١٢  ٢٠٠٩يناير  ١

  ١٣ ٣٥٢  -     ٣ ٣٧٩  ٩ ٩٧٣  استهالك السنة
  )١٦(  -     -      )١٦(  استبعادات

   ------------   ------------   ------------   -----------  
  ٣٣ ١٦٧  -     ١١ ٢٩٨  ٢١ ٨٦٩  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
   ------------   ------------   ------------   -----------  

          صافي القيمة الدفترية
  ٩٨ ٧٧٩  ١٩ ٤٥٢  ٨ ١١٠  ٧١ ٢١٧  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
  =============  =============  ==============  ============  
  

:التكلفة          
٢٠٠٧يناير  ١في   ٦٦.٦١٣  ٥.٦٤٢  ١٤.٨٤٣  ٤٦.١٢٨  

  ٢٩.٥٨٤  ٢٩.٥٨٤  -      -      إضافات
  -     )٢٦.٩٨٩(  ٢.٣٧٠  ٢٤.٦١٩  مرسملة خالل السنة

   ------------   ------------   ------------   -----------  
  ٩٦.١٩٧  ٨.٢٣٧  ١٧.٢١٣  ٧٠.٧٤٧  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في 
   ------------   ------------   ------------   -----------  

          االستهالك
  ١٠.٠٩٣  -     ٤.٦٦١  ٥.٤٣٢  ٢٠٠٧يناير  ١

  ٩.٧٣٨  -     ٣.٢٥٨  ٦.٤٨٠  استهالك السنة
   ------------   ------------   ------------   -----------  

  ١٩.٨٣١  -     ٧.٩١٩  ١١.٩١٢  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في 
   ------------   ------------   ------------   -----------  

          صافي القيمة الدفترية
  ٧٦.٣٦٦  ٨.٢٣٧  ٩.٢٩٤  ٥٨.٨٣٥  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في 
  =============  =============  ==============  ============  
  

  رسوم ترخيص  ١٠
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  ٣٧.٣٥٦  ٣٤.٥١٨  يناير  ١الرصيد في 
  )٢.٨٣٨(  )٢.٨٣٩(  إطفاء خالل السنة

   ------------   ------------  
  ٣٤.٥١٨  ٣١.٦٧٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 =============  =============  
  

خدمات اإلتصاالت المتنقلة و  رسوم ترخيص تمثل المبلغ المدفوع إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت في سلطنة عمان للحصول على ترخيص لتقديم
يتم إطفاء رسوم الترخيص على أساس . تدرج رسوم الترخيص على أساس التكلفة ناقص اإلطفاء المتراكم و خسائر إنخفاض القيمة.  الثابتة

  .٢٠٢٠حتى إنتهاء الترخيص في فبراير  ٢٠٠٥إبريل  ١القسط الثابت من 
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  المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً  ١١
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  ١٨.٧٥٦  ١٨ ٧٩٥  مدينون تجاريون
  )٢.٣١٩(  )٣ ٣٩١(  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : ناقص

   ------------   ------------  
  ١٦.٤٣٧  ١٥ ٤٠٤  

  -       -       )٢٢إيضاح (مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ١.٧٤٣  ٢.٩٧٤  مصاريف مدفوعة مقدماً

  ١.١٠٠  ١ ٤٠٠  إيرادات مستحقة 
  ٢.٠٣٨  ١.٦٣٦  مدينون آخرون

   ------------   ------------  
  ٢١.٣١٨  ٢١ ٤١٤  
  =============  =============  

تم قد ) ريال عماني ٢.٣١٩.٠٠٠: ٢٠٠٧(ريال عماني  ٣.٣٩١.٠٠٠، المدينون التجاريون بقيمة إسمية قدرها ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في 
  .تخفيض قيمتها

  :حركة قيود مخصص إنخفاض قيمة المدينين كانت كالتالي 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  ٦١٠  ٢ ٣١٩  يناير   ١في 
  ١.٧٠٩  ١ ٣٧٠  ) ٦إيضاح رقم (المحمل للسنة 

  -      )٢٩٨(  مبالغ مشطوبة خالل السنة
   ------------   ------------  

  ٢.٣١٩  ٣ ٣٩١  ديسمبر  ٣١في 
  =============  =============  

  ديسمبر، أعمار المدينون التجاريون غير المنخفضة قيمتها هي كالتالي ٣١كما في 
  
مبالغ متأخرة عن تاريخ إستحقاق الدفع ولكن لم يتم تخفيض       

  قيمتها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
غير متأخرة أو   المجموع   

 منخفضة القيمة
  يوم ٩٠أكثر من   يوم ٩٠ – ٦٠  يوم ٦٠ – ٣٠

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

١ ٣٧٥  ١ ٠٤٤  ١ ٨٧٣  ١١ ١١٢  ١٥ ٤٠٤  ٢٠٠٨  
٢٤  ٣٠٧  ٦١٠  ١٥.٤٩٦  ١٦.٤٣٧  ٢٠٠٧  

  
ال تقوم المجموعة عادة بطلب أية ضمانات مقابل الذمم . بناء على خبرة اإلدارة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة

  .مصرفية/الوكالء يتم دعمها بضمانات شركاتهملكن المبيعات التي تتم مع .  المدينة وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة غير مضمونة
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١٢٦ 

 
 

  
   األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق  ١٢

  

 ١٣.٤٩٦.٠٠٠: ٢٠٠٧(ريال عماني  ٩.٤٣٥.٠٠٠تتضمن األرصدة لدى البنوك ودائع بنكية لدى بنوك تجارية في سلطنة عمان بلغ قدرها 
  %).٥: ٢٠٠٧% (١.٢٥و هي قصيرة األجل في طبيعتها و تحقق فائدة سنوية سائدة بسعر تم إيداع هذه الودائع بالريال العماني )  ريال عماني

  

بلغت أرصدة هذه الودائع , ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في .  يتطلب من الشركة أن تحتفظ ببعض أرصدة ودائع الخدمات, وفقاُ لشروط إتفاقية القرض
  ).عماني ريال ٣.٤٧١.٠٠٠: ٢٠٠٧(ريال عماني  ٣.٤٧٤.٠٠٠مبلغ و قدره 

  
  
   رأس المال  ١٣ 
  

  المصدر و المدفوع بالكامل  المصرح به  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

  ٦٥ ٠٩٤  ٦٥ ٠٩٤  ٧٠ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ريال عماني للسهم ١أسهم عادية بقيمة 
 ============ ============ ============ ============ 

  

  .بدأت الشركة عملية طرح األسهم لإلكتتاب العام, وفقا لمتطلبات ترخيص اإلتصاالت المتنقلة الممنوح للشركة
  

  اإلحتياطي القانوني  ١٤
  

للتوزيع من صافي أرباح الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل % ١٠تحويل نسبة  ١٩٧٤لعام  من قانون الشركات التجارية ١٠٦تتطلب المادة 
  .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  إلى أن يبلغ ذلك االحتياطي ثلث رأسمال الشركة المصدر على األقل

  

  األدوات المالية المشتقة  ١٥
  

األقصى  إتفاقيتين لمقايضة أسعار الفائدة مع بنك قطر الوطني و بنك بي إن بي باريباس من أجل تغطية الحد ٢٠٠٦لقد أبرمت الشركة خالل سنة 
إن قيمة القرض الذي تم تغطيته بموجب إتفاقيتي المقايضة كما في تاريخ ).  ١٦إيضاح رقم (لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة على القرض ألجل 

ستستلم  سنويا و% ٥.٣٤٨وفقاُ إلتفاقيتي المقايضة ستدفع الشركة فائدة ثابتة بسعر .  مليون ريال عماني ٥٨.٨٥٩.٢٨٤بيان المركز المالي بلغ 
  .فائدة عائمة باألسعار السائدة بين البنوك في سوق لندن للدوالر األمريكي لثالثة أشهر

  

  تم إدراج الخسائر غير المحققة البالغة ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في .  ٣٩إتفاقيتي المقايضة مؤهلة لمحاسبة التحوط بمقتضى المعيار المحاسبي رقم 
ريال  ٢.٥٥٩.٢٥٠: ٢٠٠٧(ريال عماني المتعلقة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة في حقوق المساهمين بشأن هذين العقدين  ٤.٠١١.٨٨٧ 

  ).  عماني
  

القيمة .  اإلستحقاقيبين الجدول التالي القيمة العادلة السالبة للمقايضات التي تساوي القيم السوقية مع القيم اإلفتراضية المحللة وفقاُ لفترات 
  .الفرضية هي قيمة مشتقات األصل المعني والتي تعتبر األساس لقياس التغيرات في قيمة المشتقات

  

 القيمة اإلعتبارية حسب فترة اإلستحقاق
 ـــــــــــــــــــــ

 
 

 

  

سنوات  ٥أكثر من  أكثر من سنة  
سنوات  ٥وحتى   

 ١٢إلى  ١من 
 شهر

مجموع القيم 
 اإلعتبارية

 قيمة عادلة 
 سالبة

 

  ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع
  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١     

     -  عقود مقايضات أسعار الفائدة  ٤.٠١٢ ٥٨.٨٥٩ ١٠.٣٨٧ ٤٨.٤٧٢ 
============ ============ ============ ============ ============  

  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١     
     -  عقود مقايضات أسعار الفائدة  ٢.٥٥٩ ٦٩.٢٥٢ ١٠.٣٨٨ ٥٨.٨٦٤ 

============ ============ ============ ============ ============  
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١٢٧ 

 
 

  

  القروض التي تحسب عليها فوائد  ١٦
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

      إلتزامات غير متداولة
  ٦٩.٢٥٢  ٥٨ ٨٥٩  قرض ألجل

  )٧٠٣(  )٤٨٠(  تمويلية مؤجلةتكاليف : ناقص
   ------------   ------------  
  ٦٨.٥٤٩  ٥٨ ٣٧٩  

  ١٠.٣٨٨  ١٠ ٣٨٧  الجزء الجاري المصنف تحت اإللتزامات المتداولة: ناقص
   ------------   ------------  

  ٥٨.١٦١  ٤٧ ٩٩٢  جزء غير جاري
   ------------   ------------  

  

: ٢٠٠٧(مليون ريال عماني  ١٠٤طويل األجل عن طريق مؤسسات مالية يبلغ مجموعها ما يقارب تسهيالت قرض لقد حصلت الشركة على 
هم الذين قامو  SAOG بنك مسقطو  PLC البنك العربي, BSC بنك الخليج الدولي, SAQ بنك قطر الوطني).  مليون ريال عماني ١٠٤

هو البنك  SAQ بنك قطر الوطني.  ضامن لألطراف التمويلية الضامنةكوكيل  SAOGبترتيب التسهيالت و قاموا جماعياُ بتعيين بنك مسقط 
  .المنسق ووكيل التسهيالت

  

والمعدات واآلالت وضمانات مساهمي , تحصيالت التأمين الخاصة بالممتلكات, إن التسهيالت مضمونة برهن حساب تحصيالت الدوالر للشركة
  .  الشركة

  

تغطية , تغطية النقدية, أسهم الدين, قيود على خدمات الدين, من ضمن البنود األخرى, قيدة التي تشملتتضمن إتفاقية القرض على بعض البنود الم
بيع ممتلكات ومعدات , دفع توزيعات األرباح, بعض القيود على تحويل األسهم, الحفاظ على الحد األدنى من صافي القيمة الملموسة, نسب الفائدة

  .وآالت و تكبد ديون إضافية
  

مليون ريال عماني و حصلت على تسهيالت إضافية بما  ٥٩قامت الشركة بالتفاوض على شروط القروض القائمة وقدرها , لسنة السابقةخالل ا
  . ٢٠٠٧أكتوبر  ٢٣اإلتفاقية المعدلة وقعت بتاريخ . مليون ريال عماني ٣٥يعادل 

  

النسبة المئوية .  ن على الدوالر األمريكي باإلضافة إلى هامش محددتدفع لتسهيالت القروض فائدة باألسعار السائدة بين البنوك في سوق لند
ومن بعد ذلك , %٠.٨مليون ريال عماني إلى التاريخ الذي تحقق فيه الشركة تدفقات نقدية موجبة هي  ٥٩للهامش على التسهيالت القائمة البالغة 

  :سيتم تطبيق الهوامش التالية على التسهيالت القائمة و اإلضافية
 
  :EBITDAسبة إجمالي صافي الدين على ن
  

< or = ٠.٥٧٥ ١ : ١.٥%  
> ١ : ١.٥ and < or = ٠.٦٥ ١ : ٢.٠%  
> ١ : ٢.٠ and < or = ٠.٧٢٥ ١ : ٢.٥%  
> ١ : ٢.٥and < or = ٠.٧٧٥ ١ : ٣.٠%  
> ١ : ٣.٠ and < or = ٠.٨٢٥ ١ : ٣.٥%  
> ٠.٩٢٥ ١ : ٣.٥%  

  

  .تستحق الدفع على التسهيالت اإلضافية غير المسحوبةرسوم إلتزام , باإلضافة إلى ذلك
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١٢٨ 

 
 

  تكاليف إخالء المواقعمخصص   ١٧
  

). ريال عماني ١.٢٨٦.٠٠٠: ٢٠٠٧(ريال عماني  ١.٨٣٨.٠٠٠بلغ إجمالي مخصص تكاليف إخالء المواقع كما في تاريخ الميزانية العمومية 
  .  الشركة ملزمة بتجديد كل موقع عند إخالئه. ٢٠٢٠يتوقع إستخدام المخصص بالكامل بحلول سنة 

  

  حركة قيود مخصص تكاليف إخالء المواقع كانت كالتالي
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
      

  -  ١ ٢٨٦  يناير   ١في 
  ١.١٣٥  ٤١٤  مخصص تم تكوينه خالل السنة 

  ١٥١  ١٣٨  مجموع الخصم
   ------------   ------------  

  ١ ٢٨٦  ١ ٨٣٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  =============  =============  
  

  التزامات المصاريف      ١٨
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

      إلتزامات مصاريف رأسمالية
مصاريف رأسمالية تقديرية متعاقد عليها  بتاريخ بيان المركز المالي ولكن لم يتم تكوين 

  :مخصص لها
    

  ١٢.٢٨٥  ٥.٤٩٥   عقارات وآالت ومعدات  
  ==========  ==========  
      

      التشغيليةالتزامات عقود التأجير 
      الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

  ٣.٠٤٧  ٢.٤٨٤   فترة ال تزيد عن سنة واحدة
  ١٥.٢٣٣  ١٢.٣٠٤   فترة تزيد عن سنة واحدة و ال تتجاوز خمس سنوات

  ٢١.٣٢٦  ١٤.٧٦٥   أكثر من خمس سنوات 
  ــــــــ  ــــــــ  

  ٣٩.٦٠٦  ٢٩.٥٥٣   عليها في تاريخ بيان المركز الماليمجموع مصاريف عقود التأجير التشغيلية المتعاقد 
  ==========  ==========  
      

  -  ٢٠.٥٠٠   التزامات التراخيص
  ==========  ==========  
  

مجموعة الشركات حيث أن الشركة هي عضو تم مؤخرا تسمية الفائز للحصول على ترخيص الهاتف الثابت، وهو بصدد إكمال المتطلبات 
، وضعت ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في . لقد طلبت مجموعة الشركات في وقت الحق بمنح الترخيص للشركة بدال من الفائز. ذات الصلة التنظيمية

عند إصدار . مليون ريال عماني في حساب مجمد باسم مجموعة الشركات لإلمتثال بالمتطلبات التنظيمية ٢٠.٥الشركة األم جانبا وديعة قدرها 
الوقت المناسب، سيكون مطلوبا من الشركة أن تدفع مبلغا مساويا لهيئة تنظيم االتصاالت في سلطنة عمان كرسوم الترخيص الرسمي في 

  .ترخيص
 
 
 
  

  إلتزامات عقود اإليجار التمويلية
الحد األدنى لدفعات   

  اإليجار 
  القيمة الحالية   الفائدة

  للدفعات
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
        

  ٢٢٩  -  ٢٢٩  أقل من سنة واحدة
  =======  ======  ======  
  

 .وفقا ألحكام عقود اإليجار، ال تدفع ايجارات إحتمالية طارئة
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١٢٩ 

 
 

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٩
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  

:يليلقد كانت الحركة في المطلوبات المدرجة في بيان المركز المالي كما       
يناير  ١المطلوبات كما في   ٧٤  ١٠٨  

  ٦٦  ١١٥ مصروف مدرج في بيان الدخل 
  )٣٢(  )٣٥( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

   ------------  ------------ 
  ١٠٨  ١٨٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ============= ============= 
  

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  ٢٠
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
     

  ٢١.٤٦٦  ١٤ ٤٥٩ الدائنون التجاريون
  ٢٥.٦٥١  ٣٤.٨٥٣ المصاريف المستحقة الدفع 

)٢٢إيضاح (المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة   ٧٧٧  ٤ ٠٤٠  
  ٢٠٠  ٤٦٢ مبالغ مقدمة من العمالء

   ------------  ------------ 
  ٤٨.٠٩٤  ٥٣ ٨١٤  

 ============= ============= 
  

  على السهم األساسي العائد  ٢١
  

  :السهم بقسمة صافي الربح عن السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي ىيتم احتساب العائد األساسي عل
  

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 
 ألف ألف 
 ريال عماني ريال عماني 

   
 ٨.١٧٦ ٥٩٦ ١٩  ربح السنة 

     
 ٥٧.٩١٥ ٠٩٤ ٦٥  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

    

 ٠.١٤١ ٠.٣٠١  العائد علي السهم

  
  .لم يتم عرض الربح المخفض للسهم لعدم إصدار الشركة األم ألدوات قد يكون لها تأثير على العائد على السهم عند تحويلها

  
 

 
 

 
   



 )قيد التحول( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 

 

 

 
١٣٠ 

 
 

 
  العالقةالمعامالت مع األطراف ذات   ٢٢ 
  

ت تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الشقيقة، والمساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة، والكيانا
إعتمادها من قبل سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت يتم . الخاضعة للسيطرة، والسيطرة المشتركة أو عليها نفوذاً كبيراً من هذه األطراف

  .إدارة الشركة
  ٢٠٠٨   

  ـــــــــــــــــــــــ
٢٠٠٧   

  ـــــــــــــــــــــــ
أتعاب حضور   

جلسات مجلس 
  اإلدارة

رسوم 
  خدمات

مصاريف 
  أخرى 

أتعاب حضور 
جلسات مجلس 

  اإلدارة

رسوم 
  خدمات

مصاريف 
  أخرى 

  ألف ر ع  ألف ر ع   ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
              

  ١.٧٣٠  -  -  ١.١٠٨  ٤.١٧٧  -  أطراف ذات عالقة أخرى
  -  -  ٣٩  ٣١  -  ٣٦٧  أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين

  ــــــ  ــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ــــــ  
  ١.٧٣٠  -  ٣٩  ١.١٣٩  ٤.١٧٧  ٣٦٧  
  ======  =====  ======  ======  =====  =======  
  

  

تدفع الشركة رسوم خدمات إلى , نظير الخدمات المقدمة.  الشركة إتفاقية خدمات فنية مع طرف ذات عالقة أبرمت, ٢٠٠٨يناير  ١إعتباراُ من 
  .من إجمالي إيرادات الشركة% ٣الطرف ذات العالقة والتي تحتسب سنويا على أساس 

  

  :األرصدة لدى األطراف ذات العالقة والمتضمنة في بيان المركز المالي هي كالتالي
  )ألف ريال عماني( ٢٠٠٧  )ريال عماني ألف( ٢٠٠٨  
مدينون   

  تجاريون
دائنون 
  تجاريون

مدينون 
  تجاريون

  دائنون 
  تجاريون

          
  ٣٨٨  -  ١٩٨  -  مساهمون رئيسيون

  ٣٨٩  -  ٣.٨٤٢  -  األطراف ذات العالقة األخرى
  -  -  -  -  أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين

  ----------  ----------  ----------  ---------- 
  -  ٧٧٧  -  ٤.٠٤٠  

 ============ ============ ============ ============ 
  

  تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

  :مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة كانت كالتالي
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
  ألف ريال عماني  ألف ريال عماني  
     

  ١.٢٧٣  ٨٩٠ مزايا قصيرة األجل
  ٦٥  ٦٥ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   ------------  ------------ 
  ١.٣٤٠  ٩٥٥  

 ============= ============= 
  

  اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  ٢٣
) عمانيمليون ريال  ٦.٥ -٢٠٠٧(مليون ريال عماني  ٢.٣يوجد لدى الشركة إلتزامات إحتمالية طارئة بمبلغ  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في 

بخصوص ضمانات أداء ناشئة ضمن سياق ) مليون ريال عماني ٢.١ -٢٠٠٧(مليون ريال عماني  ٢.١بخصوص خطابات إئتمان ومبلغ 
  .األعمال العادية التي يتوقع أن ال ينشأ عنها أية إلتزامات جوهرية

  ).ريال عماني ١٥٠.٠٠٠ -٢٠٠٧(عماني ريال  ١٥٠.٠٠٠بلغت  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١مطالبات ضد الشركة لم تدرج كإلتزامات كما في 
  . ال يوجد هناك أصول إحتمالية طارئة جوهرية كما في تاريخ الميزانية العمومية
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  إدارة المخاطر   ٢٤

الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول . تشتمل المطلوبات الرئيسية للشرك ، باستثناء المشتقات، قروض بنكية ودائنون تجاريون
يوجد لدى الشركة موجودات مالية مختلفة مثل المدينون التجاريون والنقد والودائع قصيرة األجل وهي ناتجة مباشرة . على تمويل لعمليات الشركة

والغرض من ذلك هو إدارة مخاطر . تدخل الشركة أيضاً في معامالت المشتقات وبصفة أساسية عقود تبادل أسعار الفائدة. من عمليات الشركة
  .سعار الفائدة الناشئة من عمليات الشركة ومواردها التمويليةأ

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف 
  :إدارة كل من هذه المخاطر، التي تتلخص فيما يلي يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض. العمالت األجنبية

  
  مخاطر أسعار الفائدة

إلدارة . تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق، في المقام األول اللتزاماتها من الديون الطويلة األجل بأسعار فائدة عائمة
فق الشركة على التبادل، على فترات زمنية محددة، الفرق بين مبالغ أسعار الفائدة هذا، فإن الشركة تدخل في مقايضات أسعار الفائدة، حيث توا

. هذه المقايضات مخصصة لتغطية التزامات الديون الكامنة وراءها. الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع إلى المبلغ األصلي النظري المتفق عليه
  .٪ من إقتراضات الشركة بسعر فائدة ثابت٨٠مبادالت أسعار الفائدة، ما يقرب من  ، بعد األخذ بعين االعتبار تأثير٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

  .دةبمقتضى إلتزامات الشركة تحت عقود اإليجار التمويلية وودائعها المصرفية تحمل سعر فائدة ثابت، وبالتالي ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائ
  
  

  مخاطر اإلئتمان
٪ من المدينين التجاريين غير ٥٤أرصدة للمتعاملين معهم يمثلون  ٣اكبر . وشركات ذات الجدارة االئتمانيةتقوم الشركة بالمتاجرة فقط مع تجار 

ضمانات الشركات من التجار / تحصل الشركة على الضمانات المصرفية ). ٪٤٦: ٢٠٠٧( ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١المنخفضة قيمتها والمستحقة في 
باإلضافة إلى . اسة الشركة بأن تتحقق من بعض االئتمان لجميع المشتركين الذين يدفعون آجالًانها سي. من أجل التخفيف من مخاطر االئتمان

  .ذلك، تتم مراقبة األرصدة المستحقة على أساس مستمر
تمان ناشئا بالنسبة لمخاطر االئتمان الناجمة عن األصول المالية األخرى للشركة، بما في ذلك النقد وما يعادله، فإن تعرض الشركة لمخاطر االئ

  .عن التقصير من الطرف المقابل، مع أقصى قدر من التعرض تساوي القيمة الدفترية لهذه األدوات
  

  مخاطر العملة
من الدائنين والمصاريف المستحقة الدفع ) ٪٤٠: ٢٠٠٧(٪ ٣٤حسابات دائنة تشمل المبالغ المستحقة الدفع بالدوالر األمريكي تمثل حوالي 

ال توجد أدوات مالية أخرى كبيرة بالعمالت األجنبية غير الدوالر األمريكي، . العماني هو ثابت مقابل الدوالر األميركيإن الريال . للشركة
 .وبالتالي مخاطر العمالت األجنبية يتم تخفيفها

 
  تابع إدارة المخاطر   ٢٤
 

  مخاطر السيولة
تتطلب شروط المبيعات للشركة أن يتم سداد المبالغ في . المصرفيةتقوم الشركة يحد من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر التسهيالت 

  .جزء كبير من مبيعات الشركة يتم إنشاؤها من خالل بيع البطاقات المدفوعة مسبقا. يوما من تاريخ البيع ٣٠غضون 
س تواريخ السداد التعاقدية وأسعار على أسا ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١يلخص الجدول أدناه إستحقاقات اإللتزامات المالية غير المخصومة للشركة في 

.الفائدة السوقية الحالية  
 ٣أقل من   ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  أشهر
أشهر  ٣من 
  شهر ١٢إلى 

من سنة واحدة 
  سنوات ٥إلى 

 ٥أكثر من 
  سنوات

  المجموع

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

  ٥٨.٨٥٩  -  ٤٨.٤٧٢  ٥.١٩٤  ٥.١٩٣  قروض تدفع عليها فائدة
  ٢٢٩  -  -  ٢٢٩  -  عقود إيجار تمويلية 

  ٤٩.٧٧٤  -  -  ٤٦٢  ٤٩.٣١٢  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 
  ٤.٠٤٠  -  -  ٣.٧٩٨  ٢٤٢  المستحق لألطراف ذات العالقة 

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
  ١١٢.٩٠٢  -  ٤٨.٤٧٢  ٩.٦٨٣  ٥٤.٧٤٧  اإلجمالي

  ========  ========  =======  ========  ========  
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 ٣أقل من   ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  أشهر

أشهر  ٣من 
  شهر ١٢إلى 

من سنة واحدة 
  سنوات ٥إلى 

 ٥أكثر من 
  سنوات

  المجموع

  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
            
  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  ألف ر ع  
            

  ٦٩.٢٥٢  -  ٥٨.٨٦٤  ٥.١٩٤  ٥.١٩٤  قروض تدفع عليها فائدة
  ٤٣٥  -  ١٩٤  ٢٤١  -  عقود إيجار تمويلية 

  ٤٧.٣١٨  -  -  ٢٠٠  ٤٧.١١٨  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 
  ٧٧٧  -  -  ٣٨٩  ٣٨٨  المستحق لألطراف ذات العالقة 

  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  
  ١١٧.٧٨٢  -  ٥٩.٠٥٨  ٦.٠٢٤  ٥٢.٧٠٠  اإلجمالي

  ========  ========  =======  ========  ========  
  

  المخاطر التشغيلية 
أحداث المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، واألخطاء البشرية، وفشل األنظمة أو من 

الشركة لديها مجموعة من السياسات واإلجراءات، التي وافق عليها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها على تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر . خارجية
  .تقوم اإلدارة بضمان االمتثال للسياسات واإلجراءات ومراقبة المخاطر التشغيلية كجزء من إدارة المخاطر بشكل عام. التشغيلية

   

  ة رأس المالإدار

من أجل الحفاظ أو تعديل هيكلية . تقوم الشركة بإدارة هيكلية رأسمالها وإجراء التعديالت عليها، على الضوء التغييرات في الظروف اإلقتصادية
لم يتم في . رأس المال، يجوز للشركة تعديل دفعة توزيعات األرباح إلى المساهمين وعائد رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة

  . إجراء أية تغييرات في األغراض والسياسات أو العمليات ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١و  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١السنتين المنتهيتين في 

  

  المصادر الرئيسية لتقدير األمور الغير مؤكَّدة    ٢٥

  أصول ضريبية مؤجلة

ن المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة سيكون متوفر تدرج األصول الضريبية المؤجلة عن جميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى حد أنه م

يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرار هام لتحديد مقدار األصول الضريبية المؤجلة التي يمكن إثباتها، بناءاً على . مقابل الخسائر التي يمكن االستفادة منها

مزيد من . مع استراتيجيات التخطيط الضريبي في المستقبل التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل جنبا إلى جنب

  .٨التفاصيل يتم إدراجها ضمن اإليضاح 

  تابع المصادر الرئيسية لتقدير األمور الغير مؤكَّدة    ٢٥

  إنخفاض قيمة المدينين 

بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي، إن . حتمالًًغير ميتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للمدينين التجاريين عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل 
أما بالنسبة للمبالغ التي ليست هامة بشكل فردي، والتي فات موعد إستحقاقها، فيتم تقييمها بشكل جماعي . هذا التقدير يؤدى على أساس فردي

  . إلسترداد التاريخيويطبق مخصص وفقاً لطول فترة اإلستحقاق المتأخرة عن الدفع، إستناداً على معدالت ا
ريال عماني وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  ١٨.٧٩٥.٠٠٠التجاريين  في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي المدينين

  .عةسيتم إدراج في بيان الدخل إي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوق. ريال عماني ٣.٣٩١.٠٠٠
 

  مخصص لترميم الموقع
من أجل تحديد مبلغ المخصص، يتطلب إجراء إفتراضات . لقد أدرجت الشركة مخصص لترميم المواقع المرتبطة بمواقع تستأجرها الشركة

قيمة الدفترية ال. وتقديرات بالنسبة لسعر الخصم والتكلفة المتوقعة لتفكيك وإزالة المعدات من الموقع، واستعادة األرض في حالتها األصلية
  ). ريال عماني ١.٢٨٦.٠٠٠ – ٢٠٠٧(ريال عماني  ١.٨٣٨.٠٠٠بلغ  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١للمخصص كما في 

 
  إنخفاض قيمة المخزون 

عندما يصبح المخزون قديماً أو ملغياً، يتم عمل تقدير لصافي القيمة المتوقع . يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل
القديم أو الملغي المبالغ غير الهامة بشكل فردي، يتم تقييم المخزون . المبالغ الهامة بشكل منفرد يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي. تحقيقها

  . بشكل جماعي ويطبق مخصص وفقاً لنوع المخزون والدرجة العمرية أو اإللغاء، بناء على أسعار البيع التاريخية
 ١٣١.٦٨٧ريال عماني وبلغت مخصصات المخزون القديم والملغى  ١.٠٤٩.٥٢٧في تاريخ الميزانية العمومية، بلغ إجمالي البضاعة قدرها 

  .ثبات أية فروقات بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخليتم إ. ريال عماني
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  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

ار هذه يتم اختب. تقوم الشركة بالمراجعة في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أية مؤشرات على انخفاض جميع الموجودات غير المالية
عند إجراء الحسابات لتحديد القيمة عند . الموجودات غير المالية لالنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات بأن القيمة الدفترية قد ال يتم استردادها

ر نسبة خصم مالئمة االستعمال يجب على اإلدارة عمل تقديرات للتدفقات النقدية المتوقعة من الموجودات أو من وحدة اإليرادات النقدية وأن تختا
  .الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

  
 

  معلومات القطاع    ٢٦
تفاصيل عن إيرادات الشركة الالسلكية يتم . تقوم الشركة حالياً فقط بتقديم الخدمات الالسلكية وعملياتها بصورة رئيسية تنحصر في سلطنة عمان

  .٤إدراجها ضمن اإليضاح 
  

  العادلة لألدوات الماليةالقيم  ٢٧

  .تشتمل األدوات المالية على األصول وااللتزامات المالية والمشتقات
  

تشتمل المشتقات المالية على . تتكون اإللتزامات المالية من القروض ألجل والذمم الدائنة. تتكون األصول المالية من األرصدة لدى بنوك والمدينين
  .إتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة

  
  .القيم العادلة لألصول واإللتزامات المالية تُعتبر من قبل مجلس اإلدارة على أنها ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية

  
  أرقـام المقارنة  ٢٨

إن عملية إعادة التصنيف ضمن نفس اإليضاحات حول . تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع عرض أرقام السنة الحالية
  .يانات المالية ال تؤثر على األرباح أو حقوق المساهمين التي تم بيانها سابقاًالب
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  الفصل الرابع عشر

  مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات

لألشهر  النورسالنتائج المالية لشركة " مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات"يناقش هذا الفصل الذي يحمل عنوان 
وعلى المستثمرين قراءة . ٢٠٠٧و ٢٠٠٨و ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١و لألعوام المنتهية في  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠يونيو  ٣٠الستة المنتهية في 

و القوائم الموحدة والمدقَّقة لشركة  ٢٠١٠يونيو  ٣٠المناقشة التالية مقترنة مع القوائم المالية الفترية لألشهر الستة المنتهية في 
والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  ٢٠٠٧و ٢٠٠٨و ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١عن األعوام المنتهية في  النورس

وقد تم تدقيق القوائم المالية الفترية . بما في ذلك المالحظات المصاحبة لها، التي تتضمنها أجزاء أخرى من نشرة اإلصدار هذه
 ٢٠٠٨و ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١لألعوام المنتهية في  النورسو القوائم الموحدة لشركة  ٢٠١٠يونيو  ٣٠ي لألشهر الستة المنتهية ف

  .النورسمن قبل شركة إرنست آند يونغ؛ المدقق المستقل لشركة  ٢٠٠٧و
 

إللقاء " الهاوصف الشركة ونظرة عامة على أعم –الفصل العاشر "ينصح المستثمرون بقراءة نشرة اإلصدار هذه كاملة، بما في ذلك 
" عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف منها -الفصل الثاني عشر "، وكذلك النورسنظرة عامة والوقوف على وصف لعمليات شركة 

وأوضاعها المالية ونتائج عملياتها، وعدم االعتماد فقط على  النورسبغرض مناقشة العوامل التي قد تؤثر على أعمال شركة 
  .المعلومات المالية المضمنة في هذا الجزء

 نظرة عامة

في إثراء حياة السكان في سلطنة عمان من خالل  النورستتمثل رؤية . النورس شركة رائدة في مجال خدمات اإلتصاالت في عمان
  .صبح موفر اتصاالت و صاحب عمل في عمانخدمات اتصال أفضل، كما أنها تهدف ألن ت

حالياً مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات االتصاالت عبر الهاتف النقال ، بما في ذلك الخدمات بنظام الدفع المسبق  النورستوفر 
مليون  ١.٩٧ النورسأصبح لدى  ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  .والدفع اآلجل وخدمات البيانات والرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة

من عمالء الهواتف النقالة، في سوق اتصاالت الهواتف النقالة في عمان، وذلك وفقا إلحصائيات % ٤٥عميل و حصة سوقية تعادل 
خالل هذه الفترة في تغيير جوانب عديدة في سوق اتصاالت  النورسنجحت  ٢٠٠٥منذ انطالقها في مارس  .هيئة تنظيم االتصاالت

قلة في عمان، بما في ذلك كونها المزود األول لخدمات التجوال الدولي ذات الدفع المسبق وخدمات الجيل الهواتف المتن
خدمات اإلنترنت فائق السرعة للهواتف النقالة مسبقة الدفع ، إلى جانب كونها األولى في توفير خدمة دعم العمالء  ,)+٣G(الثالث

  . ساعة طوال أيام األسبوع و توفير منتجات و خدمات اإلتصاالت في مختلف أرجاء السلطنة ٢٤على مدار 

ويدعم شبكة . بين تقنيات الهواتف النقالة من الجيلين الثاني والثالث شبكة هواتف نقالة قوية وراسخة تستفيد من الدمج النورستمتلك 
القادر على دعم ) IP/MPLS(التبديل متعدد البروتوكوالت باستخدام /نظام اإلرسال المتكامل من خالل بروتوكول اإلنترنت النورس

 ).LTE(لية مثل التطور طويل المدى إلى جانب التقنيات المستقب WiMAXنشر التقنيات الحديثة، مثل خدمات الواي ماكس 
تقريباً من السكان في بيئة السلطنة الجغرافية المليئة % ٩٦لتشمل  النورس، امتدت تغطية شبكة ٢٠١٠يونيو  ٣٠واعتباراً من 

 .بالتحديات

. عطاءات تنافسيةترخيص الهاتف الثابت لتوفير خدمات االتصاالت الثابتة في عمان عقب عملية  ٢٠٠٩في عام  النورسوقد منحت 
 النورسوتقدم . في ذلك الوقت للمشغل الوحيد وهذا الترخيص الثاني للهواتف الثابتة في عمان، إذ أن الترخيص األول ممنوح 

وذلك بصفة أساسية من خالل تقنيات األلياف البصرية والواي ماكس  ٢٠١٠منتجات وخدمات الصوت والبيانات الثابتة منذ منتصف 
WiMAX منتجات وخدمات ثابتة من شأنها أن تُكمل وتعزز خدمات الهواتف النقالة الحالية و خدمات  النورسما تقدم مؤخرا، ك

استخدام رخصة الهواتف الثابتة لتوسيع نطاق وصولها إلى أسواق  النورسوعالوة على ذلك، تنوي  .اإلنترنت التي تقدمها الشركة
خدمات الشركات واإلنترنت فائق السرعة، وذلك عن طريق توفير خدمات يتم إدارتها بالكامل من قبل طاقم متخصص باإلضافة إلى 

    .استغالل فرص البيع بالجملة المتاحة والمتوقعة على الصعيدين المحلي والدولي
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 النورسساسية تؤثر على نتائج شركة عوامل أ

  نمو قاعدة العمالء
 

بمعدالت نمو تفوق ―خالل السنوات األخيرة، زاد عدد عمالء االتصاالت عبر الهواتف النقالة في عمان بسرعة كبيرة
في % ١٣٨( إلى ٢٠٠٥في عام % ٥٦حيث ارتفع معدل انتشار النقال من  ―نظيرتها في أوروبا الغربية بنسبة كبيرة 

وفي الوقت ذاته، نمت قاعدة عمالء  .، وفقاً لتقارير هيئة تنظيم االتصاالت)٢٠١٠في مارس % ١٤٧(و ) ٢٠٠٩عام 
مليون عميل في  ١.٩٧( بدون أي رصيد من العمالء حتى بلغت ٢٠٠٥بداية من نقطة انطالقها في عام  النورسشركة 

وقد ساهم النمو في عدد العمالء وحجم استخدامهم للنقال خالل الفترات محل المراجعة في إحداث ).  ٢٠١٠يونيو  ٣٠
   .زيادة في نسبة العوائد واألرباح

 
  انتشار الهاتف النقّال

 

لمستويات المرتفعة النتشار الهاتف النقال، الذي يتمثل في أعداد الهواتف النقالة بين شريحة سكانية معينة، إلى تميل ا
كون شركات الهواتف النقالة في  )أ( :خفض هوامش العوائد والربح بالنسبة لكل عميل، األمر الذي يكون ناتجا عن

فز من أجل االحتفاظ بالعمالء على شبكتها أو إلقناعهم بالتحويل من األسواق األكثر نضجا أكثر استعدادا لتقديم الحوا
كون العمالء ) ج( من مشغلين مختلفين) SIM(استخدام بعض العمالء بطاقات تعريفية متعددة ) ب(شبكات منافسيهم و

   .ركةالجدد أكثر اهتماما بشأن األسعار، وبهذا فهم يشكِّلون مصادر دخل أقل من العمالء المستقرين بالش
 

  مزيج العمالء
 

من حركة االتصاالت النقالة بصفة أساسية إلى عوائد ناتجة عن عمالء خدمات  النورستنقسم اإليرادات الخاصة بشركة 
وفي حين أن عمالء الخدمات بنظام الدفع  .االتصاالت النقالة بنظام الدفع المسبق وعمالء الخدمات بنظام الدفع اآلجل

قد مرت بانخفاض  النورس، و في حين أن النورسالمسبق يمثلون النسبة الغالبة من القاعدة اإلجمالية للعمالء لدى شركة 
طفيف في متوسط العائد لكل مستخدم للدفع اآلجل مؤخرا نتيجة إلرتفاع معدل تحويل العمالء من المسبق إلى اآلجل 

عدد العمالء من الشركات ذوي متوسط عائد منخفض لكل مستخدم مقارنة إال أن عمالء الخدمات بنظام الدفع  وارتفاع
اآلجل يحققون إيرادات للشركة أكبر مما يوفره عمالء الخدمات مسبقة الدفع، ويرجع السبب في ذلك إلى االستخدام 

د، ففي حين أن عمالء الخدمات بنظام الدفع المسبق كانوا وعلى وجه التحدي .المتزايد للهاتف النقال من قبل هذه الفئة
لألشهر % ٩١و  ٢٠٠٧في األعوام من  النورسمن إجمالي قاعدة العمالء لدى شركة % ٩٢يمثلون نسبة تقرب من 

، بلغ متوسط العوائد بالنسبة لكل مستخدم من عمالء الخدمات بنظام الدفع اآلجل ٢٠١٠يونيو  ٣٠الستة المنتهية في 
لألشهر الستة المنتهية في ريال  ٢٦.٣على التوالي و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ريال في أعوام  ٢٧.١، و ٢٨، و ٢٩.٨

،  وكان متوسط العوائد بالنسبة لكل مستخدم من فئة )٢٠٠٩ريال في الست أشهر المنتهية في  ٢٧.٥( ٢٠١٠يونيو  ٣٠
 ٥.٧على التوالي و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ي أعوام ريال ف ٦.١، و ٧.٢، و ٩.٤عمالء الخدمات بنظام الدفع المسبق 

ونتيجة لذلك، بلغت  ، )٢٠٠٩ريال في الست أشهر المنتهية في  ٦.١( ٢٠١٠يونيو  ٣٠لألشهر الستة المنتهية في ريال 
 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧مليون ريال عماني في أعوام  ١١٧و ١٠٤و ٧٤العوائد من عمالء الخدمات بنظام الدفع المسبق 

مليون ريال في الست أشهر المنتهية في   ٢٠٠( ٢٠١٠يونيو  ٣٠لألشهر الستة المنتهية في ريال  ٦٢.٠لي وعلى التوا
مليون ريال في أعوام  ٤٣، ٣٢، ١٨، في الوقت الذي بلغت فيه العوائد من عمالء الخدمات بنظام الدفع اآلجل )٢٠٠٩
مليون ريال في  ٥٥٠( ٢٠١٠يونيو  ٣٠ية في لألشهر الستة المنتهريال  ٢٦على التوالي و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧

سعيها لتوسيع قاعدة عمالء الخدمات بنظام الدفع اآلجل  النورس، وسوف تواصل شركة )٢٠٠٩الست أشهر المنتهية في 
   .في الوقت الذي تسعى فيه أيضا إلضافة المزيد من العمالء ذوي المالءة العالية
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  رسوم الربط البيني
 

وغيرها من الشركات التي تقدم خدمة  النورستحدد هيئة تنظيم االتصاالت الرسوم التي يمكن أن تفرضها شركة 
ويعبر مصطلح رسوم الربط البيني عن مقدار المال الذي تفرضه شركات . االتصاالت مقابل خدمات الربط البيني

على سبيل المثال، من أجل استقبال المكالمات (خر االتصاالت على بعضها البعض من أجل استخدام كل منهم لشبكة اآل
وعلى مدار الفترة محل  ).وإرسالها ولتركيب نقاط الربط البيني وصيانتها وتشغيلها، وللدفع أيضا مقابل الخدمات التكميلية

إذ  .المراجعة، خفضت هيئة تنظيم االتصاالت رسوم الربط البيني التي يمكن أن يفرضها مشغلو خدمات االتصاالت
. ٢٠٠٩بيسة في عام  ١٥إلى  ٢٠٠٨بيسة في عام  ٢٠.٩إلى  ٢٠٠٧بيسة في عام  ٣٠.٣انخفضت هذه الرسوم من 

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠و ٢٠٠٧ونتيجة لذلك، فقد أدى ذلك إلى هبوط نموعوائد الربط البيني المحلي في الفترة ما بين عامي  ،
من الربط البيني الدولي عندما بدأت تشغيل بوابتها الدولية في  بدأت بتحصيل العوائد الناتجة النورسعلى الرغم من أن 

وكذلك فإن نفقات التشغيل والتي تتضمن رسوم الربط البيني هبطت في نفس الفترة بما في ذلك عند تشغيل . ٢٠١٠مايو 
برين تم من المكالمات الواردة عن طريق شبكة ج% ٥٠بمتوسط  ٢٠١٠خالل مايو و يونيو .(الدولية النورسبوابة 

تحسين في هامش الربح في حال تم تحويل المكالمات عبر  النورستتوقع . )تحويلها عن طريق بوابة جبرين الدولية
  .   بوابتها الدولية

     
  التعرفة ومتوسط االستخدام بالنسبة للعميل الواحد

 

ومتوسط االستخدام للعميل الواحد، تشير اتجاهات السوق إلى أن نمو األسواق مصحوب بإنخفاض في متوسط التعريفة 
ومما ساهم بشكل جزئي في مقابلة التأثيرات الخاصة بنمو قاعدة  .األمر الذي يؤثر بشكل سلبي على العوائد واألرباح

االنخفاض في مستويات التعرفة الذي نتج عن زيادة الضغوط التنافسية أو القرارات التي اتخذتها ، النورسعمالء شركة 
ومع  .ظيمية أو، في بعض الحاالت، القرارات االستراتيجية من أجل زيادة قاعدة العمالء الخاصة بالشركةالجهات التن

لتضم عمالء ذوي مستويات دخل أقل، فإنه يضم زيادة في عدد العمالء الذين ال  النورساتساع قاعدة عمالء شركة 
 .انخفاض متوسط دقائق االستخدام بالنسبة لكل عميل يستخدمون خدمات االتصال عبر الهاتف النقّال بكثرة، مما أدي إلى

وقد يتسبب هذا المتوسط المنخفض لدقائق االستخدام من قبل العمالء الجدد في إحداث هبوط في مستويات متوسط العوائد 
   .النورسلكل مستخدم في شركة 

 
  المنافسة

 
للحصول على العمالء على أساس  ذلك الوقت المشغل الوحيد فيتتنافس بشكل أساسي مع  النورسمنذ بدايتها وشركة 

 النورسوقد نتج عن المنافسة بين  .التعريفة وجودة الشبكة وخدمة العمالء ومجموعة من المنتجات والخدمات المعروضة
كذلك، و  .مما أثر بشكل سلبي على عوائدها، النورسو منافسيها هبوطًا في أسعار بعض الخدمات التي تقدمها شركة 

إلى ذلك فقد منحت الحكومة تراخيص لعدد من شركات إعادة البيع، و التي أدت إلى زيادة المنافسة و المزيد  باإلضافة
  .ونتائجها النورسمن الضغوط  لخفض األسعار، وهو األمر الذي سيؤثر بطبيعة الحال على عوائد شركة 

 
  التضخم

 

مة في السنوات األخيرة مدفوعة بشكل كبير أصبحت نسبة التضخم في عمان أعلى من غيرها من األسواق المتقد
بالزيادات في التكلفة العامة للسلع واألجور، باإلضافة إلى ارتفاع مستوى السيولة وانخفاض قيمة الدوالر األمريكي الذي 

وقد نتج عن هذا التضخم زيادة التكاليف في كل من السنوات في محل المراجعة، وبشكل  .يرتبط به الريال العماني
يتم بشكل مستقل عن التضخم  النورسوبما أن تسعير الخدمات الخاصة بشركة  .وظ في التكاليف الخاصة باألجورملح

غير قادرة على زيادة أسعارها  النورسويعتمد بشكل أكبر على المنافسة في سوق اتصاالت الهاتف النقال، عليه تظل 
   .تماشيا مع معدل التضخم ، األمر الذي سوف يؤثر على معدالت أرباحها 
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   الموسمية
 

لإلرتفاع بشكل معتدل خالل شهر رمضان بسبب الزيادة في استخدام الهاتف النقال من قبل  النورستميل عوائد شركة 
بعض العوامل مثل ترويج المبيعات يمكن لها أن تؤثر على االتجاهات ربع وبرغم ذلك، فهناك  .العمالء أثناء العطالت

  .السنوية ، والتي قد ال تكون متسقة من عام آلخر
 

  نتائج العمليات
 

 ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي بعض البيانات المختارة الخاصة ببيان الدخل لألعوام المنتهية في 
  :٢٠٠٩و  ٢٠١٠يونيو  ٣٠المنتهية في لألشهر الستة ، و ٢٠٠٩و

 
 ٣٠لألشهر الستة المنتهية في 

 يونيو

  ديسمبر ٣١السنة المالية المنتهية في 

 البيانات المختارة من بيان الدخل ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠
  )مليون ريال(  

حركة االتصاالت عبر الهاتف ― ٦٦.٩ ١١٢.١ ١٣٦.٤ ٦٤ ٦٨.٤
 النقّال

 عائد الربط البيني― ٢٣.٨ ١٩.٠ ١٧.٩ ٨.٤ ١٠.٣
الرسوم المتكررة و للمرة ― ٣.٠ ٦.٧ ١٥.١ ٥.٩ ١١.٥

 الواحدة  
 أخرى― ٠.٧ ١.٤ ٢.٢ ١.١ ١.٠
 اإليرادات ٩٤.٤ ١٣٩.٢ ١٧١.٦ ٧٩.٤ ٩١.٢
 مصادر دخل أخرى ٠.٦ ١.٠ ٠.٤ ٠.٢ ٠.٠

 مصاريف التشغيل )٤٠.٧( )٤٨.٢( )٣٧.٦( (٢١.٣) (١٤.١)

 المصاريف اإلدارية والعمومية )٢٨.٢( )٤١.٣( )٥١.٧( (٢٤.٧) (٢٨.٧)
 اإلهالك واالستهالك )١٢.٦( )١٦.٢( )٢٠.٥( (٩.٤) (١١.٨)
 اإلتاوة )٥.٢( )٧.١( )١٠.١( (٤.٤) (٥.٤)
 تكاليف التمويل )٤.٤( )٤.٣( )٥.١( (٢,٠) (٢.١)
 الربح قبل خصم الضرائب ٤.٠ ٢٣.١ ٤٦.٩ ١٧.٨ ٢٩.٠
 صافي مخصصات الضرائب ٤.٢ )٣.٥( )٥.٤( (١.٨) (٣.٥)
 صافي الربح ٨.٢ ١٩.٦ ٤١.٥ ١٦.٠ ٢٥.٥
      

  
  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠بالمقارنة مع ستة أشهر المنتهية في  ٢٠١٠يونيو  ٣٠ستة أشهر المنتهية في 

  
  اإليرادات

 

لألشهر مليون ريال  ٧٩.٤مقارنة  ٢٠١٠يونيو  ٣٠لألشهر الستة المنتهية في مليون ريال  ٩١.٢ النورسبلغت إيرادات 
 النورسإن عوائد %. ١٤.٩مليون ريال أو ما يعادل نسبة  ١١.٨، بزيادة قدرها ٢٠٠٩يونيو  ٣٠الستة المنتهية في 

مليون ريال ناتجة من شريحة الهواتف النقالة و  ٩٠.٦تتضمن عوائد بقيمة  ٢٠١٠يونيو  ٣٠لألشهر الستة المنتهية في 
 ٣٠لألشهر الستة المنتهية في وتعزى الزيادة في العوائد  . ريال ناتجة من شريحة الهواتف الثابتة ٦٧٧,٠٠٠عوائد بقيمة 

بالنسبة و التي تم مقابلتها جزئياً بانخفاض متوسط العائد , النورسبشكل أساسي إلى الزيادة في قاعدة عمالء  ٢٠١٠يونيو 
ريال ناتجة عن المكالمات الواردة من بوابة  ٦٧٧,٠٠٠ت وهي ان معظم اإليرادات من شريحة الهاتف الثاب. لكل مستخدم

   . الدولية النورس
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  حركة االتصاالت عبر الهاتف النقال

 

مليون ريال  ٦٨.٤ ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في بلغت اإليرادات من حركة االتصاالت عبر الهاتف النقال 
مليون ريال ، أو ما يعادل  ٤.٤، بزيادة  قدرها  ٢٠٠٩يونيو ٣٠في  لألشهر الستة المنتهيةمليون ريال  ٦٤.٠مقابل 
و تعزى هذه الزيادة من حركة االتصاالت عبر الهاتف النقال الى زيادة في عدد العمالء و حجم اإلستخدام .  %٦.٩نسبة 

اإليرادات من كما انخفضت . ريال  ٨٦٢,٠٠٠والذي يعكس زيادة في إيرادات التجوال من بعض اإلتجاهات بمقدار 
  .  حركة االتصاالت الدولية عبر الهاتف النقال من قبل شركات إعادة البيع

  
  إيرادات الربط البيني

 

لألشهر مليون ريال  ٨.٤مليون ريال مقابل  ١٠.٣ ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في بلغت إيرادات الربط البيني 
وتعزى الزيادة في إيرادات  %.٢٢.٦مليون ريال ، أو بنسبة  ١.٩ره ، بزيادة قد ٢٠٠٩يونيو ٣٠الستة المنتهية في 

المشغل  بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار الربط البيني الدولية بموجب اإلتفاقية التجارية مع  ٢٠١٠الربط البيني 
  ).الدولية النورسريال ناتجة من بوابة  ٦٧٧,٠٠٠(و  ٢٠٠٩في يونيو  الوحيد
 

  لمرة واحدة و الرسوم المتكررةالرسوم التي تدفع 
 

والرسوم المتكررة ، والتي تتمثل بشكل أساسي في ايرادات التي تدفع لمرة واحدة بلغت اإليرادات المرتبطة بالرسوم 
ناتجة عن رسوم اإلشتراك الشهرية للخدمات الصوتية و خدمات اإلنترنت فائق السرعة آجلة الدفع و كذلك قسائم خدمات 

رنة بالعوائد مقا  ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في مليون ريال  ١١.٥اإلنترنت فائق السرعة مسبقة الدفع، بلغت 
 %.٩٤.٩مليون ريال أو  ٥.٦مليون ريال ، أي بزيادة  ٥.٩الذي بلغت فيه  ٢٠٠٩يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في 

ويعزى السبب لزيادة هذه الرسوم في المقام األول إلى الزيادة في مبيعات قسائم خدمات اإلنترنت فائق السرعة مسبقة 
  .الدفع
 

  أخرى
  

و األجهزة و , تتضمن بشكل أساسي من مبيعات المودمالهاتف النقال و  بخدمات قصد بها تلك المتعلقةاإليرادات األخرى ي
بلغت هذه اإليرادات المرتبطة بخدمات النقال األخرى . الهواتف النقالة و حركة إتصاالت التجوال الدولي المستقبلة

مليون ريال مقارنة بانخفاض طفيف في اإليرادات المرتبطة بخدمات  ١.٠  ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في 
وكان السبب الرئيسي في هذا . مليون ريال  ١.١و التي بلغت  ٢٠٠٩يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في النقال األخرى 

  .و أجهزة الهواتف النقالة, اإلنخفاض هو اإلنخفاض في مبيعات المودم
 

  مصادر دخل أخرى
 

 ٢٠٠٩و  ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في ريال  ١٧٨,٠٠٠و   ٨,٠٠٠ر الدخل من مصادر أخرى بلغ مقدا
وكان السبب الرئيسي في هذا اإلنخفاض هو المخصصات المسجلة و الناتجة عن مطالبة الشركو بتعويض  .على التوالي

  .٢٠١٠على األضرار الناجمة من اإلعصار الذى شهدته السلطنة في يونيو 
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  نفقات التشغيل
 

و تكلفة األجهزة المباعة و الخدمات األخرى و كذلك , تضم نفقات التشغيل رسوم الربط البيني و صافي حجم الخصومات
مليون ريال  ١٤.١إلى   ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في وصلت مصاريف التشغيل هذه  . عموالت البطاقات

مليون ريال عماني، أي بانخفاض   ٢١.٣، حيث بلغت  ٢٠٠٩يونيو ٣٠ة المنتهية في لألشهر الستمقارنة بما كانت عليه 
، وكان السبب الرئيسي في هذا اإلنخفاض هو اإلنخفاض في أسعار الربط %٣٣.٨مليون ريال، أو بنسبة  ٧.٢قدره 

 النورسو النفقات المتعلقة بتدشين بوابة  ٢٠٠٩في يونيو المشغل الوحيد البيني الدولية بموجب اإلتفاقية التجارية مع 
  .الدولية

   
  المصروفات اإلدارية والعمومية

  
و , و مصاريف اإلصالح و الصيانة, المصروفات اإلدارية والعمومية رواتب الموظفين و المصاريف المتعلقة بهاتتضمن 

الرسوم القانونية و الفنية، مخصص  و مصاريف اإليجار و المرافق، و مصاريف المبيعات و التسويق، و, رسوم الخدمة
لألشهر الستة المنتهية بلغت المصروفات اإلدارية والعمومية . خسائر انخفاض القيمة على المستحقات، و مصاريف أخرى

 ٣٠لألشهر الستة المنتهية في مليون ريال عماني   ٢٤.٧مليون ريال عماني مقابل   ٢٨.٧  ٢٠١٠يونيو ٣٠في 
ويعزى السبب في زيادة  المصروفات اإلدارية  % .١٦.٢مليون ريال عماني ، أو بنسبة  ٤قدرها ، بزيادة   ٢٠٠٩يونيو

موظف في صدد تدشين خدمات و  ٩٠والعمومية للزيادة في المصاريف المتعلقة برواتب الموظفين بعد توظيف أكثر من 
  .      لنورس و تكاليف خطوط اإلنترنت المستأجرةلمنتجات الخط الثابت 

 

  اإلهالك واالستهالك
 

 ٩.٤مليون ريال مقابل  ١١.٨إلى   ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في وصلت مصاريف اإلهالك واالستهالك 
إن %. ٢٥.٥مليون ريال ، أو بنسبة  ٢.٤، بزيادة قدرها   ٢٠٠٩يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في مليون ريال عماني 

تتعلق بشريحة خدمات   ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في هالك واالستهالك مليون ريال من مصاريف اإل ١١.١
اإلهالك و يعزى السبب في زيادة  مصاريف  .مليون ريال تتعلق بشريحة خدمات الهاتف الثابت ٠.٧الهاتف النقال و 

الثابت و أيضا تعكس زيادة على مدار الفترة إلى استهالك رسوم الترخيص المتعلقة بشراء رخصة الهاتف  واالستهالك
  . في تكاليف اإلستهالك المتعلقة بتكلفة رأس المال ألجهزة الهواتف المتنقلة و الهواتف الثابتة

 

  تاوةاإل
 

٪ من صافي اإليرادات بعد خصم مصاريف الربط  ٧واجبة الدفع للحكومة بنسبة  اإلتاواتوفقا لشروط التراخيص، فإن 
مليون ريال  ٤.٤مليون ريال مقابل  ٥.٤إلى   ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في ة وصلت اإلتاوة المستحق. البيني

و يعزى السبب  %.٢٢.٧مليون ريال عماني، أو بنسبة  ١.٠ ، بزيادة قدرها  ٢٠٠٩يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في 
  .لربط البينياألساسي في زيادة اإلتاوة إلى زيادة في اإليرادات و اإلنخفاض في تكاليف ا

 

  تكاليف التمويل
 

لألشهر الستة مليون ريال  ٢.٠مليون ريال مقابل  ٢.١ ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في بلغت تكاليف التمويل 
، وتعزى تلك الزيادة اإلنخفاض بصفة %٥مليون ريال ، أو بنسبة  ٠.١، بزيادة قدرها  ٢٠٠٩يونيو ٣٠المنتهية في 

  .في تكاليف اإلقتراضأساسية إلى زيادة 
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  الربح قبل خصم الضرائب
 

مليون ريال  ٢٩.٠، إذ بلغت %٦٢.٩قبل خصم الضرائب بنسبة  النورسنتيجة للعوامل المذكورة أعاله، ارتفعت أرباح 
وقد .  ٢٠٠٩يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في مليون ريال  ١٧.٨مقابل   ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في 

 ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في  ٤.٠، و%٢٢.٤، و%٣١.٨ن هامش الربح قبل خصم الضرائب يمثل نسبة كا
  .على التوالي ٢٠٠٩و 
 

  الضرائب
 

والذي  ٢٠١٠يونيو ٣٠لألشهر الستة المنتهية في مليون ريال لسداد الضرائب  ٣.٥مبلغًا قدره  النورسخصصت شركة 
و تعزى الزيادة في . ٢٠٠٩مليون ريال لنفس الفترة في  ١.٨ضرائب والتي بلغت يمثل ضعف المبالغ المخصصة لل

 النورسويشتمل المبلغ الذي تخصصه شركة .  لنورس إلى الزيادة في األرباح قبل الضرائبلمخصصات الضرائب 
وبالنسبة  .لسداد الضرائب على مخصصات لسداد الضرائب للفترة الحالية ومخصصات أخرى لسداد الضرائب المؤجلة

لمخصصات سداد الضرائب المؤجلة، فإنها ترتبط باالختالفات المؤقتة الخاضعة للضريبة، التي تظهر في تاريخ الميزانية 
 ٣٠ألشهر الستة المنتهية في و في ا .وااللتزامات وقيمتها الدفتريةالعمومية، بين األسس الضريبية الخاصة باألصول 

. مليون ريال عماني على التوالي ١.٠و  ٣.٧، وصل المبلغ المخصص للضرائب الحالية إلى   ٢٠٠٩و  ٢٠١٠يونيو
  %.١١.٩نسبة  النورس، بلغ المعدل الضريبي الفعلي لشركة ٢٠١٠ألشهر الستة المنتهية  في يونيو في اوفي 

 
  الربح

 
مليون ريال  ٢٥.٥، إذ بلغ %٥٩.٤بنسبة  النورسنتيجة للعوامل المذكورة أعاله، ارتفع صافي األرباح الخاص بشركة 

وقد كان   ٢٠٠٩ألشهر الستة المنتهية في يونيو مليون ريال ل ١٦.٠مقابل  ٢٠١٠ألشهر الستة المنتهية في يونيو في ا
 ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ألشهر الستة المنتهية في يونيو ، ل%٢٠.٢، و%٢٨.٠سبة يمثل ن النورسهامش الربح الصافي لشركة 

  .على التوالي
  

و السنة المالية المنتهية في  ٢٠٠٨مقارنة مع السنة المالية المنتهية في ديسمبر  ٢٠٠٩السنة المالية المنتهية في ديسمبر 
 .٢٠٠٧مقارنة مع السنة المالية المنتهية في ديسمبر  ٢٠٠٨ديسمبر 

  
  اإليرادات

 

، ٢٠٠٨مليون ريال عماني في عام  ١٣٩.٢مقابل  ٢٠٠٩مليون ريال عماني في عام  ١٧١.٦ النورسبلغت إيرادات 
بشكل  ٢٠٠٩وتعزى الزيادة في العوائد في عام  %.٢٣.٣مليون ريال عماني أو ما يعادل نسبة  ٣٢.٤بزيادة قدرها 

استخدام خدمات التجوال الدولي داخل السلطنة باإلضافة إلى زيادة  أساسي إلى الزيادة في قاعدة العمالء وارتفاع نسبة
استخدام خدمات البيانات اإلضافية والخدمات ذات القيمة المضافة، والتي قابلَها، بشكل جزئي، انخفاض في متوسط العوائد 

   .٢٠٠٨بالنسبة لكل مستخدم مقارنة بعام 
 

مليون ريال عماني  ٩٤.٤، من %٤٧.٥مليون ريال عماني، أو بنسبة  ٤٤.٨بمقدار  ٢٠٠٨وقد زادت اإليرادات في عام 
بشكل أساسي إلى الزيادة في قاعدة العمالء وارتفاع  ٢٠٠٨وتعزى هذه الزيادة في اإليرادات في عام . ٢٠٠٧في عام 

ضافية والخدمات ذات نسبة استخدام خدمات التجوال الدولية داخل السلطنة باإلضافة إلى زيادة استخدام خدمات البيانات اإل
   .٢٠٠٧القيمة المضافة، والتي قابلَها، بشكل جزئي، انخفاض في متوسط العوائد بالنسبة لكل مستخدم مقارنة بعام 

 
  حركة االتصاالت عبر الهاتف النقال

 

مقابل  ٢٠٠٩مليون ريال عماني في عام  ١٣٦.٤بلغت اإليرادات من حركة االتصاالت عبر الهاتف النقال 
، مما %٢١.٧مليون ريال عماني، أو ما يعادل نسبة  ٢٤.٣، بزيادة قدرها ٢٠٠٨مليون ريال عماني في عام  ١١٢.١
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زيادة في إيرادات التجوال من كما تضم إيرادات الهاتف النقال . يعكس حدوث زيادة في أعداد العمالء وحجم االستخدام
في أعداد العمالء وحجم االستخدام، جزئيا، بانخفاض في وقد قوبلت الزيادة  مليون ريال، ٨.٦بعض اإلتجاهات بقدار 

السعر الفعال لكل دقيقة، وذلك نتيجة األسعار الفعالة المتدنية على حركة االتصاالت على الشبكة وأيضا نتيجة للعروض 
   .٢٠٠٩الترويجية على المكالمات الدولية التي تم طرحها في النصف الثاني من عام 

 
، في %٦٧.٦مليون ريال عماني، أو بنسبة  ٤٥.٢ت من حركة االتصاالت عبر الهاتف النقال بمقدار وقد زادت اإليرادا

 .، مما يعكس حدوث زيادة في أعداد العمالء وحجم االستخدام٢٠٠٧مليون ريال عماني في عام  ٦٦.٩من  ٢٠٠٨عام 
م الدفع المسبق ثابتة، في حين زادت وقد ظلت حركة االتصاالت الصادرة بالنسبة لكل عميل من عمالء الخدمات بنظا
 ٢٠٠٨وفي عام . ٢٠٠٨في عام % ٩حركة االتصاالت بالنسبة لكل عميل من عمالء الخدمات بنظام الدفع اآلجل بنسبة 

أيضا، انخفض السعر الفعال لكل دقيقة، وهو األمر الذي نتج بشكل أساسي عن العروض الترويجية على المكالمات 
وعلى مدار هذه الفترة، انخفض معدل نمو العوائد من حركة . حها في النصف الثاني من العام نفسهالدولية والتي تم طر

االتصاالت عبر النقّال بسبب انخفاض حركة االتصاالت الدولية وزيادة المنافسة، التي نتجت بدورها عن دخول عدد من 
   .نخفضةموزعي الخدمة إلى السوق وتأثير العمالء الجدد ذوي اإليرادات الم

 

  إيرادات الربط البيني
 

، ٢٠٠٨مليون ريال عماني في عام  ١٩.٠٠مليون ريال عماني مقابل  ١٧.٩، بلغت إيرادات الربط البيني ٢٠٠٩في عام 
بمقدار  ٢٠٠٨وقد انخفضت عوائد الربط البيني في عام  %.٥.٨مليون ريال عماني، أو بنسبة  ١.١بانخفاض قدره 

ويرجع السبب في انخفاض . ٢٠٠٧مليون ريال عماني في عام  ٢٣.٨، من %٢٠.٢و بنسبة مليون ريال عماني، أ ٤.٨
عوائد الربط البيني بشكل أساسي إلى االنخفاض في أسعار الربط البيني على مدار هذه الفترة نتيجة لقرارات تحديد 

ضت معدالت عوائد الربط البيني من وعلى وجه التحديد، فلقد انخف .األسعار التي تتخذها هيئة تنظيم االتصاالت كل عام
وقد تم تعويض هذا . ٢٠٠٩بيسة في عام  ١٥ثم إلى  ٢٠٠٨بيسة في عام  ٢٠.٩إلى  ٢٠٠٧بيسة في عام  ٣٠.٣

  .النورساالنخفاض، بشكل جزئي، من خالل تزايد حركة الربط البيني التي نتجت عن تزايد حجم قاعدة عمالء 
  

  الرسوم المتكررةالرسوم التي تدفع لمرة واحدة و 
 

بلغت اإليرادات المرتبطة بالرسوم التي تدفع لمرة واحدة و الرسوم المتكررة، والتي تتمثل في الرسوم المتكررة آجلة 
الدفع للخدمات الصوتية وخدمات اإلنترنت فائق السرعة وكذلك الرسوم غير المتكررة المرتبطة بخدمات اإلنترنت فائق 

مليون  ٦.٧الذي بلغت فيه هذه العوائد  ٢٠٠٨مقارنة بعام  ٢٠٠٩مليون ريال في عام  ١٥.١السرعة مسبقة الدفع، بلغت 
وقد زادت الرسوم التي تدفع لمرة واحدة و الرسوم  .مليون ريال عماني ٨.٤ريال ، أي بزيادة تزيد عن الضعف بواقع 

ويعزى السبب . ٢٠٠٧ال في مليون ري ٣.٠من  ٢٠٠٨مليون ريال في  ٦.٧المتكررة أكثر من الضعف لتصل إلى 
لزيادة هذه الرسوم في المقام األول إلى الزيادة في عدد عمالء الخدمات آجلة الدفع سواء بالنسبة للخدمات الصوتية أو 
خدمات اإلنترنت فائق السرعة، باإلضافة إلى إشتراكات مجموعات المستخدمين المغلقة وزيادة المبيعات للعمالء من 

  .القطاع التجاري
  

  أخرى
 

مليون ريال عماني  ١.٤مليون ريال عماني مقابل  ٢.٢، بلغت اإليرادات المرتبطة بخدمات النقال األخرى ٢٠٠٩في عام 
، زادت العوائد المرتبطة ٢٠٠٨وفي عام  %.٥٧.١مليون ريال عماني، أو بنسبة  ٠.٨، بزيادة قدرها ٢٠٠٨في عام 

وكان السبب الرئيسي في هذه الزيادة هو حدوث . ٢٠٠٧في عام  مليون ريال عماني ٠.٧بخدمات النقال األخرى من 
جهودها لتوسيع  النورسزيادة في مبيعات المودم وغيرها من المنتجات المرتبطة بخدمات البيانات، حيث واصلت شركة 

 .قاعدة عمالئها وتقديم عروض لخدمات اإلنترنت فائق السرعة بالهاتف النقال
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  مصادر دخل أخرى
 

على  ٢٠٠٧و ٢٠٠٨و ٢٠٠٩مليون ريال عماني في أعوام  ٠.٦، و ١.٠، و ٠.٤مقدار الدخل من مصادر أخرى بلغ 
وبالنسبة لفوائد الودائع المصرفية فقد  .وتندرج تحت هذا البند؛ الفوائد الخاصة بالودائع المصرفية وعوائد التأمين .التوالي

المتزايدة في المصارف بانخفاض في قيمة الفائدة على هذه  ، حيث قوبلت األرصدة٢٠٠٩حققت زيادة هامشية في عام 
   .٢٠٠٨كذلك، تم استالم دفعة مالية غير متكررة بسبب األضرار التي نجمت عن اإلعصار في عام  .األرصدة

 

  نفقات التشغيل
 

، حيث ٢٠٠٨مليون ريال عماني مقارنة بما كانت عليه في عام  ٣٧.٦، وصلت مصاريف التشغيل إلى ٢٠٠٩في عام 
، ويعذى هذا األمر %٢٢.٠مليون ريال عماني، أو بنسبة  ١٠.٦مليون ريال عماني، أي بانخفاض قدره  ٤٨.٢بلغت 

بصفة أساسية إلى االنخفاض الذي طرأ على رسوم الربط البيني، السيما رسوم الربط البيني الدولي، كجزء من اتفاق 
نية لالتصاالت وعكس غير متكرر و مصاريف الربط البيني المتكبدة يعتمد على حجم االستخدام تم عقده مع الشركة العما

في السنوات الماضية، األمر الذي تم تعويضه جزئياً بزيادة في تكاليف وصالت المودم والهواتف المباعة وكذلك زيادة 
   .استخدام الشبكة

 
مليون ريال في عام  ٤٠.٧من  ،%١٨.٤مليون ريال ، أو بنسبة  ٧.٥بمقدار  ٢٠٠٨وزادت نفقات التشغيل في عام 

، وتعزى تلك الزيادة بصفة أساسية للزيادة التي طرأت على رسوم الربط البيني بسبب زيادة استخدام العمالء ٢٠٠٧
واالستخدام اإلجمالي  النورسوتكلفة األجهزة المباعة، فضالً عن خدمات أخرى مرتبطة بالزيادة في قاعدة عمالء شركة 

ت اإلضافية المستحقة من ناتج المبيعات المتزايدة للعمالء الجدد عبر الوكالء، وهو ما قوبل جزئياً للشبكة وكذلك العموال
وعلى مدار هذه الفترة، انخفضت رسوم الربط البيني ورسوم  .بحدوث انخفاض في رسوم الربط البيني خالل ذلك العام

و األمر الذي ترتب عليه انخفاض نسبة استخدام في السوق، وه النورسالتجوال المرتبطة بها مع ازدياد حصة شركة 
  .العمالء من خارج الشبكة

 

  المصروفات  اإلدارية والعمومية
 

مليون ريال عماني في   ٤١.٣مقابل  ٢٠٠٩مليون ريال عماني في عام   ٥١.٧بلغت المصروفات اإلدارية والعمومية 
وقد زادت المصروفات  اإلدارية والعمومية في عام  .% ٢٥.٢مليون ريال ، أو بنسبة  ١٠.٤، بزيادة قدرها ٢٠٠٨عام 

ويعزى السبب في . ٢٠٠٧مليون ريال في عام   ٢٨.٢، من %٤٦.٥مليون ريال ، أو بنسبة   ١٣.١بمقدار  ٢٠٠٨
في عامي % ٣٤زيادة المصروفات اإلدارية والعمومية على مدار فترة السنوات الثالثة للزيادة  في المصروفات بنسبة 

، وكذلك بسبب الزيادة العامة ٢٠٠٩عام % ١٩و ٢٠٠٨عام % ٢٩مدفوعة بزيادة في عدد األفراد بنسبة  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨
كجزء من ممارسة وضع معايير التقييم ولمواجهة الزيادة في نفقات  ٢٠٠٨في الرواتب التي تم منحها في نهاية عام 

ار هذه الفترة أيضا بالزيادة في المصروفات خطوط ترتبط الزيادة في المصروفات اإلدارية والعمومية على مد .المعيشة
اإلنترنت المستأجرة، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في الطلب على خدمات اإلنترنت فائق السرعة، وكذلك الزيادات في 

ى المصروفات المرتبطة بالمواقع بسبب الزيادة في أعداد المحطات األساسية والزيادات في رسوم الخدمة المدفوعة إل
وعلى مدار هذه الفترة أيضا، جاءت الزيادة في النفقات  .بعدد من خدمات الدعم النورسشركة كيوتل مقابل تزويد شركة 

  .اإلدارية والعمومية متسقة بشكل عام مع النمو اإلجمالي لألعمال
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  اإلهالك واالستهالك
 

، ٢٠٠٨مليون ريال في عام  ١٦.٢مقابل  مليون ريال ٢٠.٥إلى  ٢٠٠٩وصلت نفقات اإلهالك واالستهالك في عام 
بمقدار  ٢٠٠٨في عام  اإلهالك واالستهالكوقد زادت نفقات  %.٢٦.٥مليون ريال ، أو بنسبة  ٤.٣بزيادة قدرها 

و يعزى السبب في زيادة نفقات االستهالك . ٢٠٠٧مليون ريال في عام  ١٢.٦، من %٢٨.٦مليون ريال ، أو بنسبة  ٣.٦
ل المراجعة، بشكل أساسي، إلى زيادة التكلفة القابلة لالستهالك فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية على على مدار الفترة مح

بسبب استهالك رخصة الهواتف الثابتة التي تم  ٢٠٠٩كذلك، زادت نفقات اإلهالك في عام  .تجهيزات ومعدات الشبكة
  .٢٠٠٩منحها في يونيو من عام 

 

  اإلتاوة
 

مليون ريال عماني في عام  ٧.١مقابل  ٢٠٠٩مليون ريال في عام  ١٠.٢إلى  ٢٠٠٩في عام  وصلت اإلتاوة المستحقة
مليون  ١.٩بمقدار  ٢٠٠٨وقد زادت اإلتاوة في عام  %.٤٣.٧مليون ريال ، أو بنسبة  ٣.١، بزيادة قدرها ٢٠٠٨

 ٢٠٠٧و ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩و تم احتساب اإلتاوة في . ٢٠٠٧مليون ريال في عام  ٥.٢، من %٣٦.٥عماني، أو بنسبة 
   .من اإليرادات المعدلة ، ولذلك ازدادت هذه اإلتاوة على مدار الوقت بما يواكب الزيادة في العوائد% ٧على أساس 

 

  تكاليف التمويل
 

مليون  ٠.٨، بزيادة قدرها ٢٠٠٨مليون ريال في عام  ٤.٣مليون ريال مقابل  ٥.١، بلغت تكاليف التمويل ٢٠٠٩في عام 
، وتعزى تلك الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة االقتراض قصير األجل لتمويل شراء رخصة %١٨.٦ريال ، أو بنسبة 

الهواتف الثابتة وزيادة معدالت الفائدة كنتيجة لتفعيل شرط تعطيل السوق المضمن في التسهيالت االئتمانية لشركة 
مليون  ٤.٤، من %٢.٣مليون ريال ، أو بنسبة  ٠.١ بمقدار ٢٠٠٨م كذلك، فقد انخفضت تكاليف التمويل في عا .النورس

، ويعزى ذلك اإلنخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض المبالغ المستحقة بموجب تسهيالت االقتراض ٢٠٠٧ريال في عام 
بموجب  ٢٠٠٨، وقد قوبل هذا االنخفاض جزئياً بزيادة في الرسوم المرتبطة بالمدفوعات في عام النورسالخاصة بشركة 

  .تغطيات معدل سعر الفائدة
 

  الربح قبل خصم الضرائب
 

، إذ بلغت %١٠٣.٠قبل خصم الضرائب بنسبة  النورسنتيجة للعوامل المذكورة أعاله، ارتفعت أرباح شركة 
، بما يعكس زيادة بمقدار خمسة أضعاف ٢٠٠٨مليون ريال في عام  ٢٣.١مقابل  ٢٠٠٩مليون ريال في عام  ٤٦.٩

، %١٦.٦، و%٢٧.٣وقد كان هامش الربح قبل خصم الضرائب يمثل نسبة . ٢٠٠٧مليون ريال في عام  ٤.٠ تقريباً عن
  .، على التوالي٢٠٠٧و ٢٠٠٨و ٢٠٠٩في أعوام % ٤.٢و
 

  الضرائب
 

مليون ريال خصصتها  ٣.٥مقابل  ٢٠٠٩مليون ريال لسداد الضرائب في عام  ٥.٤مبلغًا قدره  النورسخصصت شركة 
إن المبلغ الذي خصصته شركة %. ٥٤.٣مليون ريال ، أو بنسبة  ١.٩، بزيادة بلغت ٢٠٠٨عام  للغرض نفسه في

مليون و يعد السبب الرئيسي لذلك وصول صافي االئتمان  ٧.٧ارتفع بمقدار  ٢٠٠٨لسداد الضرائب في عام  النورس
لسداد الضرائب على  النورسويشتمل المبلغ الذي تخصصه شركة . مليون ريال ٤.٢إلى  ٢٠٠٧الضريبي في عام 

وبالنسبة لمخصصات سداد  .مخصصات لسداد الضرائب عن السنة الحالية ومخصصات أخرى لسداد الضرائب المؤجلة
الضرائب المؤجلة، فإنها ترتبط باالختالفات المؤقتة الخاضعة للضريبة، التي تظهر في تاريخ الميزانية العمومية، بين األسس 

، وصل المبلغ المخصص للضرائب الحالية إلى ٢٠٠٩في عام  .باألصول وااللتزامات وقيمتها الدفتريةالضريبية الخاصة 
لم يتم إعداد أي مخصصات للضرائب الخاصة بالعام  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧بالرغم من أنه في عامي مليون ريال ،  ٤.٥
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نفقات االستهالك غير المستوعبة،  على موازنة األرباح الخاضعة للضرائب مع النورسالحالي، وذلك بسبب قدرة شركة 
نسبة  النورس، بلغ المعدل الضريبي الفعلي لشركة ٢٠٠٩وفي عام . والتي كان قد تم ترحيلها من السنوات السابقة

١٢.%  
 

  الربح
 

مليون ريال في  ٤١.٥إلى الضعف، إذ بلغ  النورسنتيجة للعوامل المذكورة أعاله، ارتفع صافي األرباح الخاص بشركة 
 ٢٠٠٧، بما يعكس زيادة بمقدار يزيد عن ضعف هذه القيمة في عام ٢٠٠٨مليون ريال في عام  ١٩.٦مقابل  ٢٠٠٩عام 

، %١٤.١، و%٢٤.٢يمثل نسبة  النورسوقد كان هامش الربح الصافي لشركة . مليون ريال عماني ٨.٢حيث كانت 
  .، على التوالي٢٠٠٧، و٢٠٠٨، و٢٠٠٩في أعوام % ٨.٧و
 

  رأس المالالسيولة وموارد 
 

حتى اآلن، في األموال الناتجة عن أنشطة التشغيل، ، النورستتمثل مصادر التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها شركة 
مع  النورسولقد دخلت شركة . باإلضافة إلى القروض التمويلية طويلة األجل وقصيرة األجل والمساهمات من حملة األسهم

كل من المصارف العمانية واإلقليمية في تسهيالت للقروض طويلة األجل، والتي ُأعيد التفاوض بشأنها وتمت زيادتها خالل 
بهدف أساسي يكمن في شراء معدات تبديل الهواتف النقالة وكذلك معدات وأجهزة الشبكة باإلضافة إلى شراء  ٢٠٠٧عام 

تسهيالت قروض  النورس، أصبح لدى شركة ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١تباراً  من وإع. ٢٠٠٩رخصة الهواتف الثابتة في عام 
   .مليون ريال ١٣.٩مليون ريال ، في حين بلغت حصة االلتزامات قصيرة األجل  ٥٢٥طويلة األجل بلغت 

 
األشهر الستة المنتهية في 

 ديسمبر ٣١العام المنتهي في  يونيو   ٣٠
 

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠  

  )عماني مليون ريال(

  :بيانات خاصة ببيان التدفق النقدي     
................................   صافي النقد من أنشطة التشغيل ٣١ ٤٥.٦ ٥٠.٨ ٣٣.٠ ٣٨.٥

..............................   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية )٢٩.٥( )٣٥.٦( )٥١.٩( )٣٣.٦(  )٤٣.١( 
...........................   التمويليةمن األنشطة )/المستخدم في(صافي النقد  ١٠.٩ )١٠.٦( ١.٢ )٥.٣(  ٦.٤
..........................   في النقد وما في حكم النقد) النقص/(صافي الزيادة ١٢.٤ )٠.٦( ٠.١ )٥.٩(  ١.٩

.......................... ................................ رأس المال العامل )٢٢.٣( )٣٠.٢( )١٧.٧( )٤٢.٧( ) ١٩.٣(
 

مليون ريال  ٣٨.٥كان مقدار التدفقات النقدية الناتج عن عمليات التشغيل  .التدفقات النقدية التي توفرها أنشطة التشغيل
و  ٢٠١٠يونيو  ٣٠لألشهر الستة المنتهية في مليون ريال  ٣٣.٠مقارنة ب  ٢٠١٠يونيو  ٣٠شهر الستة المنتهية في لأل

، و التي نجمت عن العوامل المذكورة النورسإلى الزيادة في التدفقات النقدية من أعمال شركة يعزى السبب في الزيادة 
  .لمورديها النورسلتي دفعتها أعاله ، و التي تم مقابلتها جزئيا بالمبالغ ا

  
مليون ريال  ٤٥.٦مقارنة ب  ٢٠٠٩في عام  مليون ريال  ٥٠.٨كان مقدار التدفقات النقدية الناتج عن عمليات التشغيل 

فترة  وهذا التحسن في التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل خالل. ٢٠٠٧مليون ريال في عام  ٣١و ٢٠٠٨في عام 
المذكورة آنفاً ليس إال نتاجا للزيادة في التدفق المالي الناتج عن األعمال التجارية التي تقوم بها شركة السنوات الثالثة 

   .، إذا زادت العوائد بشكل يواكب الزيادات في عدد العمالء طيلة الفترة محل المراجعةالنورس
 

المستخدم في األنشطة االستثمارية لألشهر الستة وصل صافي النقد . التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
يو يون ٣٠مليون ريال لألشهر الستة المنتهية في  ٣٣.٦مليون ريال مقارنة ب  ٤٣.١ ٢٠١٠يونيو ٣٠المنتهية في 

مليون ريال عماني، مقابل  ٥١.٩إلى  ٢٠٠٩وصل صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية في عام  .٢٠٠٩
التدفقات النقدية و تعزى الزيادة في . ٢٠٠٧مليون ريال عماني في عام  ٢٩.٥و ٢٠٠٨ال عماني في عام مليون ري ٣٥.٦
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تكاليف الترخيص المتعلقة بشراء ترخيص الخط  في المقام األول إلى ٢٠٠٧المستخدمة في األنشطة االستثمارية منذ 
   .  النورسنتجات و خدمات الخط الثابت لشركة تدشين م ٢٠١٠يونيو  ٣٠الثابت و بالنسبة للستة أشهر المنتهية في 

 
مليون ريال  ٤٣إلى   مليون ريال ٣٤.١من  ٢٠٠٩يونيو ٣٠الستة المنتهية في  وقد زادت النفقات الرأسمالية لألشهر

مليون ريال  ٣٦إلى  ٢٠٠٧مليون ريال عماني في عام  ٣٠، وقد زادت من  ٢٠١٠يونيو ٣٠الستة المنتهية في  شهرلأل
شهر الستة وقد تضمنت النفقات الرأسمالية لأل. ٢٠٠٩مليون ريال عماني في عام  ٥٢، ثم إلى ٢٠٠٨في عام عماني 

مليون ريال من نفقات شريحة  ٢٩.٠مليون ريال من نفقات شريحة الهاتف النقال و  ١٤.٠ ٢٠١٠يونيو ٣٠المنتهية في 
مليون ريال تم سدادها كرسوم للترخيص  ٢١.٤لغًا قدره مب ٢٠٠٩وقد تضمنت النفقات الرأسمالية في عام . الهاتف الثابت

  .في منتجات و خدمات الخط الثابت النورسمليون ريال تتعلق باستثمارات  ٤ من أجل رخصة الهواتف الثابتة و
  

بلغ مقدار صافي النقد الذي توفره األنشطة التمويلية . األنشطة التمويلية) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية التي توفرها 
، مقارنة بصافي النقد المستخدم في هذا النوع ٢٠١٠يونيو ٣٠الستة المنتهية في  لألشهرمليون ريال   ٦.٤ النورسلشركة 

عكس بصفة  ، وهو األمر الذي٢٠٠٩يونيو ٣٠الستة المنتهية في  شهرلألمليون ريال عماني  ٥.٣من األنشطة والذي بلغ 
مليون ريال ضمن التسهيالت اإلئتمانية خالل األشهر الستة األولى  ١١.٦التي بلغت  النورسأساسية الزيادة في اقتراضات 

  .و ذلك لتمويل اإلستثمارات في كل من فئتي الهاتف النقل و الثابت ٢٠١٠من 
  

بلغ مقدار صافي النقد الذي توفره األنشطة التمويلية . األنشطة التمويلية) المستخدمة في/ (التدفقات النقدية التي توفرها 
، مقارنة بصافي النقد المستخدم في هذا النوع من األنشطة والذي بلغ ٢٠٠٩مليون ريال في عام  ١.٢ النورسلشركة 
مليون  ١٠.٩حيث بلغ  ٢٠٠٧، وصافي النقد الذي توفر من خالل هذه األنشطة في عام ٢٠٠٨مليون ريال في عام  ١٠.٦

خالل  النورسيال ، وهو األمر الذي عكس بصفة أساسية زيادة االقتراض بموجب التسهيالت االئتمانية الخاصة بشركة ر
  من أجل مشروعات اإلنفاق الرأسمالي، وقد تم تعويض هذا جزئيا من خالل تسهيالت سداد الديون ٢٠٠٧و ٢٠٠٩عامي 

  
) ١٩.٣( النورسلشركة ) األصول الحالية مخصوما منها االلتزامات الحالية(بلغ رأس المال العامل . رأس المال العامل

، ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١مليون ريال عماني كما )  ١٧.٧( ٢٠١٠يونيو  ٣٠الستة المنتهية في مليون ريال عماني لألشهر 
ويعزى . ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ماني في مليون ريال ع )٢٢.٣(، و٢٠٠٨ديسمبر  ٣١مليون ريال عماني في  )٣٠.٢(و

رأس المال العامل السلبي بشكل أساسي إلى المستحقات الواجب سدادها لبائعي المعدات واألجهزة الخاصة بالشبكة وفق 
   .شروط ائتمانية متفق عليها

 
  النفقات الرأسمالية

 
قد ارتبطت تلك النفقات بشكل أساسي بعض النفقات الرأسمالية أثناء الفترة محل المراجعة، و النورستكبدت شركة 

بمواصلة الشركة لبناء شبكتها للهواتف النقالة والخطوط الثابتة و مؤخرا، تطويرها شبكتها األساسية الوطنية بجانب 
ولقد كانت . الدولية المتعلقة برخصة الخطوط الثابتة التي حصلت عليها النورسخدمات اإلنترنت فائق السرعة و بوابة 

مليون  ٣٠.٧و ٣٥.٨و ٢٩.٦، على التوالي ٢٠٠٩، و٢٠٠٨، و٢٠٠٧في أعوام  النورسالرأسمالية لشركة النفقات 
  .٢٠٠٩ريال  بدون رسوم الرخصة المرتبطة بشراء رخصة الهواتف الثابتة في عام 

منتجات و  مليون ريال وفيما يتعلق بنشر ٤٣.٦ ٢٠١٠يونيو  ٣٠الستة المنتهية في شهر بلغت النفقات الرأسمالية  لأل
مليون ريال كنفقات رأسمالية في  ١١٠أن تنفق مبالغ إضافية حوالي  النورسخدمات الخطوط الثابتة، تتوقع شركة 

، وبعدها من المتوقع أن تنخفض هذه النفقات لتصل إلى مستويات  ٢٠١١و في عام  ٢٠١٠النصف الثاني من عام 
 .تاريخية
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  التوسع االلتزامات التعاقدية بخالف مشاريع
 

   :٢٠١٠يونيو  ٣٠لدفع مبالغ مستقبلية اعتبارا من  النورسيبين الجدول التالي االلتزامات التعاقدية لشركة 
 

  المبالغ المستحقة حسب الفترة

  ٥بعد 
 أعوام

٥-١  
 االلتزامات التعاقدية اإلجمالي أقل من عام واحد أعوام

  )مليون ريال عماني(
 اإليجار التشغيليمبلغ  ٢٢.٦ ٥.٠ ١٠.٠ ٧.٦
 القرض طويل األجل ٦٦.٤ ١٣.٩ ٥٢.٥ - 

 

 
  نظرة مستقبلية

 
، من خالل نظرة مستقبلية، أن يستمر نمو العوائد من قاعدة عمالء الهواتف النقالة لديها، كما تتوقع النورستتوقع شركة 

استقرارا في متوسط العائد بالنسبة لكل مستخدم على إثر زيادة العوائد من خدمات اإلنترنت فائق السرعة وغيرها من 
أن يكون انطالق خدمات اإلنترنت فائق السرعة عن طريق الخطوط الثابتة  النورستتوقع شركة . الخدمات األخرى

تتطلع  النورسوباإلضافة إلى ذلك، فإن شركة . وخدمات البيع بالجملة سببا إضافيا في تسريع عجلة نمو أعمال الشركة
تف النقالة في إطالق خدمات أيضا إلى زيادة الفاعلية وتقليص التكاليف من خالل االستفادة من منشآتها الخاصة بالهوا

الخط الثابت، وإطالق بوابة دولية وشبكة أساسية خاصة بها، وأيضا من خالل االستثمار في الكيبل البحري الجديد 
الواصل إلى عمان، الذي تعتقد أنه سوف يقلص من تكاليف الربط البيني الدولي وتكاليف التحويل المحلي والدولي 

  .ات العامةوالخطوط المستأجرة والنفق
 

   البيان الكمي والنوعي لمخاطر السوق
 

 .بخالف المشتقات تشتمل على القروض المصرفية والمدفوعات التجارية ،النورسااللتزامات المالية األساسية لشركة 
دا من إذ تمتلك الشركة عد. لنورسلويتمثل الغرض األساسي من هذه األدوات المالية في التمويل الخاص بعمليات التشغيل 

. األصول المالية كالمستحقات التجارية والنقد والودائع قصيرة األجل، التي تنشأ بشكل مباشر من العمليات الخاصة بها
 .تدخل في صفقات مشتقات تتمثل في المقام األول في مقايضات أسعار الفائدة النورسعالوة على ذلك، فإن شركة 

ومصادرها  النورسوالغرض من من هذه الصفقات هو إدارة مخاطر أسعار الفائدة التي تنشأ عن العمليات التي تقوم بها 
  .التمويلية

 
هي مخاطر سعر فائدة التدفقات النقدية، ومخاطر  النورسوتعد المخاطر الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية لشركة 

وفي سبيل إدارة كل من هذه المخاطر، يقوم مجلس اإلدارة  .ية والمخاطر االئتمانيةالسيولة، ومخاطر العملة األجنب
  .بمراجعة وإقرار سياسات يمكن تلخيصها فيما يلي

 
    مخاطر سعر الفائدة

 
مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر التي تتمثل في تذبذب القيمة العادلة إلحدى األدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية 

لمخاطر التغيرات في أسعار  النورسويرتبط تعرض شركة . الخاصة بها بسبب حدوث تغيرات في أسعار الفائدة بالسوق
أما بالنسبة . ها المالية بخصوص القروض طويلة األجل ذات أسعار الفائدة العائمةالفائدة بالسوق، بشكل أساسي، بالتزامات

   .للودائع المصرفية الخاصة بالشركة، فتحمل سعرا ثابتًا للفائدة مما ال يجعلها عرضة لمخاطر سعر الفائدة
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سعر الفائدة الخاص بها من خالل إيجاد محفظة متوازنة من القروض والديون ذات األسعار الثابتة  النورستدير شركة 
في مقايضات ألسعار الفائدة توافق فيها الشركة على  النورسوإلدارة سعر الفائدة المذكور آنفاً ، تدخل شركة  .والمتغيرة

عر الفائدة الثابت والمتغير التي يتم احتسابها بالرجوع إلى استبدال نسبة الفارق، على فترات زمنية محددة، بين مبالغ س
 .والهدف من هذه المقايضات تغطية االلتزامات المالية الخاصة بالديون ذات األولوية .مبلغ افتراضي رئيسي متفق عليه

روض من الق% ٥٦، بعد وضع تأثير مقايضات سعر الفائدة في الحسبان، أصبح ما يقرب من ٢٠١٠يونيو  ٣٠وفي 
و  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في % ٨٠يحمل سعرا ثابتًا للفائدة، وذلك مقارنة بالنسبة السابقة التي كانت  النورسالخاصة بشركة 

 ٢٥ومع ثبات جميع المتغيرات األخرى، سوف يحدث التغير في أسعار الفائدة بمقدار . ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في % ١٠٠
ريال عماني على أرباح  ٢٦,٠٠٠عة للتغطية تأثيرا يصل إلى نقطة مئوية في حصة القروض والديون غير الخاض

الستة المنتهية في  ، مقارنة بمقدار التأثير الذي كان صفرا لألشهر ٢٠١٠يونيو  ٣٠شهر الستة المنتهية في لأل النورس
ف يحدث سو).  أية قروض أو ديون خالل تلك الفترة غير خاضعة للتغطية النورسإذ لم يكن لدى ( ٢٠٠٩يونيو  ٣٠

نقطة مئوية في حصة القروض والديون غير الخاضعة للتغطية تأثيرا يصل إلى  ٢٥التغير في أسعار الفائدة بمقدار 
إذ لم يكن ( ٢٠٠٨، مقارنة بمقدار التأثير الذي كان صفرا في عام ٢٠٠٩في عام  النورسريال على أرباح  ٢٩,٠٠٠

وحري بالذكر بأن هنالك تأثير غير جوهري ). غير خاضعة للتغطية أية قروض أو ديون خالل تلك الفترة النورسلدى 
   .النورسفقط على رأسمال 

 
  المخاطر االئتمانية

 

المخاطر االئتمانية هي المخاطر التي ال يقوم فيها أحد األطراف بأداء التزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل، مما 
تقتصر فقط على التجار والموزعين المعترف بهم  النورسويذكر أن تعامالت شركة . يؤدي إلى حدوث خسارة مالية

من حجم المستحقات % ٤٦ما نسبته  النورسثالث موزعين يتعاملون مع وتمثل أرصدة أكبر . وذوي الجدارة االئتمانية
 ٣١في % ٥٤و ٢٠٠٩ديسمبر عام  ٣١في % ٤١، مقارنة بنسبة ٢٠١٠يونيو  ٣٠التجارية المعلقة  من دون عوائق في 

 أو مؤسسية من موزعيها من أجل/تحصل على ضمانات مصرفية و النورسجدير بالذكر أن شركة . ٢٠٠٨ديسمبر عام 
على إجراء تحقيق ائتماني معين لجميع مشتركيها بنظام  النورسوتعتمد سياسة شركة  .التقليل من مخاطرها االئتمانية

   .وباإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة األرصدة المستحقة بصفة مستمرة .الدفع اآلجل
 

في ذلك النقد أو ما يعادل النقد، فإن ، بما للنورسبالنسبة للمخاطر االئتمانية التي تنشأ عن األصول المالية األخرى 
لهذا النوع من المخاطر ينجم من تعثر الطرف اآلخر، وبحد أقصى من المخاطر مساوياً للقيمة الدفترية  النورستعرض 

 أن مخاطرها اإلئتمانية المتعلقة بالودائع البنكية محدودة ، حيث أن غالبية مبالغها المودعة النورسو تعتقد . لهذه األدوات
  .للودائع قصيرة األجل (١ PRIME) ١توضع لدى بنوك لديها تصنيف ائتماني من موديز بما ال يقل عن برايم

  
 مخاطر العملة األجنبية

 

مخاطر العملة األجنبية هي المخاطر التي يحدث فيها تذبذب للقيمة العادلة ألداة مالية ما أو للتدفقات النقدية الخاصة بها بسبب 
تتضمن حسابات المدفوعات بعض المبالغ التي يتم تحديدها  .تطرأ على أسعار صرف العمالت األجنبيةالتغيرات التي 

يونيو  ٣٠الستة المنتهية في  لألشهر النورسمن مدفوعات ومستحقات % ٤٣بالدوالر األمريكي، وكانت تمثل حوالي 
تبلغ القروض طويلة . ٢٠٠٨ام  ديسمبر ع ٣١في % ٣٤ و ٢٠٠٩ديسمبر عام   ٣١في % ٢٧، مقابل حوالي  ٢٠١٠
 .مليون ريال، على التوالي ، بالدوالر األمريكي  ١٢.٧مليون ريال و  ٦٦.٤وودائعها المصرفية المحددة  نورسللاألجل 

أية أدوات مالية جوهرية أخرى بالعمالت األجنبية بخالف  النورسوليس لدى  .فالريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي
  .بالدوالر األمريكي، وبالتالي تكون مخاطرالعملة األجنبية مخففة
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  مخاطر السيولة
  

على الحد من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفُّر تسهيالت مصرفية، وتقضي شروط البيع الخاصة  النورستعمل 
بأن النسبة األكبر من مبيعات حري بالذكر و. يوما من تاريخ البيع ٣٠بأن يتم دفع المبالغ المالية في غضون  النورسب

  .تأتي من مبيعات بطاقات الدفع المسبق النورس
 

، وذلك على ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  نورسلليلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق االلتزامات المالية غير المخصومة 
  .خ الدفع التعاقدية وأسعار الفائدة الحالية في السوقأساس تواري

 

 اإلجمالي
 ٥أكثر من 
 أعوام

  ٥إلى  ١
 أعوام

 ١٢إلى  ٣
 شهر

  أقل من
 ٢٠١٠يونيو  ٣٠الفترة المنهية في  أشهر ٣

  )ألف ريال عماني(
      
 قروض بفائدة ٦.٩ ٦.٩ ٥٢.٦ -  ٦٦.٤
 المدفوعات والمستحقات ٣٩.٣ ٠.٤ -  -  ٣٩.٧
 المستحق إلى أطراف ذات صلة ٢.٨ -  -  -  ٢.٨
 الفائدة على القرض قصيراألجل المحدد ٠.٩ ٢.٤ ٣.٢ -  ٦.٥

 
 اإلجمالي ٤٩.٩ ٩.٧ ٥٥.٨ -  ١١٥.٤
======== ======= ======= ======= =======  

 

  سياسات محاسبية مهمة

التي  )ب(لنورس وكذلك النتائج والعمليات ولذات الصلة بعرض الوضع المالي  )أ(السياسات المحاسبية المهمة هي تلك 
تستلزم اتخاذ قرارات إدارية هي األكثر صعوبة أو ذاتية أو تعقيدا، وغالبا ما تكون ناتجة عن الحاجة إلعداد تقديرات 

حل ومع زيادة عدد المتغيرات واالفتراضات التي تؤثر على ال .بشأن التأثيرات الخاصة باألمور غير المؤكدة بشكل جازم
ومن أجل فهم طريقة صياغة إدارة  .المستقبلي لتلك األمور غير المؤكدة، فإن تلك القرارات تصبح أكثر ذاتية وتعقيدا

لقراراتها بشأن األحداث المستقبلية، بما في ذلك المتغيرات واالفتراضات وراء تقديراتها، ومدى حساسية  النورسشركة 
وفي حين أن  .ركة قد وضعت سياسات محاسبية مهمة نناقشها في السطور التاليةهذه القرارات للظروف المختلفة، فإن الش

ترى أنه ينبغي دراسة وفهم جميع جوانب قوائمها المالية لتقييم وضعها المالي ونتائجها وعملياتها الحالية  النورسشركة 
لمزيد من المعلومات،  .ن االهتمام الخاصوالمتوقَّعة، فإنها تعتقد أن السياسات المحاسبية المهمة التالية تستحق نوعا م

بالقوائم  ٣و المالحظة    ٢٠١٠يونيو  ٣٠الستة المنتهية في  لألشهرلنورس لللقوائم المالية الفترية  ٣انظر المالحظة 
 –الفصل الثالث عشر "تحت  ٢٠٠٩، و٢٠٠٨، و٢٠٠٧ديسمبر  ٣١عن األعوام المنتهية في  النورسالمالية لشركة 

  ".القوائم المالية المدقَّقة
 

  التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاح
 

تتوافق السياسات المحاسبية للفترات محل المراجعة مع تلك السياسات المتبعة لدى الشركة في السنوات المالية السابقة، 
و   ٢٠١٠يونيو  ٣٠نورس لألشهر الستة المنتهية في لللقوائم المالية الفترية ل ٣باستثناء ما تنص عليه المالحظة 

الفصل "تحت  ٢٠٠٩، و٢٠٠٨، و٢٠٠٧ديسمبر  ٣١عن األعوام المنتهية في  النورسبالقوائم المالية لشركة  ٣لمالحظة 
  ".القوائم المالية المدقَّقة –الثالث عشر 

 
  :اآلن، لم يتم تفعيل المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية ذات الصلةوإلى 
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   إلعداد التقارير المالية ٩من المعيار الدولي رقم  ١المرحلة  

 
عن المرحلة األولى لألدوات المالية الخاصة ) IASB(، أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية ٢٠٠٩نوفمبر  ١٢في 

إلعداد التقارير المالية، وهو المعيار المحاسبي الذي من المقرر أن يحل محل المعيار المحاسبي  ٩بالمعيار الدولي رقم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩في حين أن المعيار رقم  .اإلقرار والقياس :األدوات المالية .٣٩الدولي رقم 

ز للكيانات المختلفة أن تلتزم به عند إعداد التقارير عن الفترات التي ، إال أنه يجو٢٠١٣يناير  ١ليس معيارا إلزاميا حتى 
من هذا المعيار، فمن غير المتوقع أن يكون لها أي تأثير  ١وعند إقرار المرحلة . أو بعده ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١تنتهي في 

  .النورسجوهري على القوائم المالية الخاصة بشركة 
 

صلة، لمجلس معايير المحاسبة الدولية والتي صدرت فعليا ولكنها غير ملزمة حتى المعايير والتفسيرات األخرى، ذات ال
 القوائم المالية الخاصة بالشركة ، من غير المتوقع أن يكون لها تأثير مادي علىالنورستاريخه، ولم تقرها شركة 

 
  العوائد واإليرادات اآلجلة

 

  العائد من تقديم الخدمات 
 

ويتم تقدير هذا العائد على أساس الفترة  .العوائد قيمة خدمات االتصاالت التي يتم تقديمها إلى العمالءيمثل هذا النوع من 
   .الزمنية التي يرتبط بها

 
  إيرادات الربط البيني 

 
يتم حساب عوائد الربط البيني للشبكة مع شركات أخرى محلية ودولية تقدم خدمات االتصاالت بناء على عدد دقائق الحركة 

  .الفعلية المسجلة عبر تلك الشبكات
 

وبالنسبة لعوائد تشغيل خدمات الربط البيني، التي ال تتم بموجب إتفاقيات تقاسم تعاقدية؛ استناداً إلى سعر التعريفة المحدد 
أساس  من قبل هيئة تنظيم االتصاالت بسلطنة عمان أو األسعار المتفق عليها بين المشغلين، فإنه يتم اإلبالغ عنها على

  .ويتم حساب رسوم الربط البيني بإعتبارها نفقات تشغيلية في العام الذي تم تكبدها فيه .إجمالي
 

  مبيعات بطاقات الدفع المسبق 
 

ويتم  .ينظر إلى مبيعات بطاقات الدفع المسبق كنوع من العوائد على أساس االستخدام المقدر للبطاقات المباعة من هذا النوع
كما ينظر إلى الدخل المؤجل  .المرتبطة ببطاقات الدفع المسبق غير المستخدمة على أنها دخل مؤجل حساب المبيعات

المرتبط ببطاقات الدفع المسبق غير المستخدمة على أنه عائد لدى استخدامها بواسطة المستخدم أو عند إنهاء العالقة مع 
  .ممنوحة سلفًاويتم حساب العوائد بعد استبعاد كافة الخصومات ال .العميل

 
  مبيعات األجهزة 

 
ينظر إلى العائد من مبيعات األجهزة على أنها نوع من اإليرادات عندما يتم تمرير المخاطر وكذلك الفوائد األساسية 

  .المرتبطة بامتالك السلع إلى المشتري، ويمكن قياس مقدار العوائد بشكل موثوق به
 

   العوائد من الموزع 
 

  .العوائد من الموزع على أساس استخدام حركة االتصاالتيتم احتساب 
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   عوائد الفائدة 
 

يتم اإلعتراف بعائد الفائدة كفائدة مستحقة بإستخدام طريقة إحتساب الفائدة األكثر فاعلية والتي بموجبها يعمل السعر 
المستخدم على خصم إيصاالت النقد المستقبلية المقدرة من خالل العمر اإلفتراضي المتوقع لألصل المالي بالمقارنة مع 

 صافي قيمته الدفترية 

  
  الضرائب

  
  الدخل الحاليضريبة   

 
يتم قياس ضريبة الدخل الحالي على األصول وااللتزامات في الفترات الحالية والسابقة على أساس المقدار المتوقَّع 

  .ويتم تخصيص الضرائب وفقًا للوائح العمانية المتبعة في هذا الشأن .استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية
 

  الضرائب المؤجلة 
 

لضرائب المؤجلة من خالل استخدام طريقة االلتزام بشأن الفروقات المؤقتة في تاريخ كتابة التقرير، بين يتم احتساب ا
وتقاس أصول  .األسس الضريبية الخاصة باألصول وااللتزامات وقيمتها الدفترية الخاصة ألغراض إعداد التقارير المالية

المتوقَّع تطبيقها خالل الفترة التي يتم فيها تحويل أحد  والتزامات ضرائب الدخل المؤجلة وفق األسعار الضريبية
   .الموجودات إلى نقد أو تسوية أحد االلتزامات، بناء على القوانين الصادرة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية

 
األصول الضريبية ويتم احتساب أصول ضرائب الدخل المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع بجانب ترحيالت 

غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي سيكون محتمالً عنده توفُر ربح خاضع للضريبة يمكن 
معه استغالل الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحيالت األصول الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير 

  .المستخدمة
 

يمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ إعداد التقارير، كما يتم خفضها إلى حد يصبح عنده تجري مراجعة الق
 .من غير المحتمل توفُّر ربح خاضع للضريبة بما يكفي للسماح باالنتفاع من األصل الضريبي المؤجل كله أو جزء منه

ترف بها في كل تاريخ محدد لكتابة التقارير، ويتم كذلك، تجري إعادة تقييم لألصول الضريبية المؤجلة غير المع
االعتراف بها إلى الحد الذي يصبح عنده من المرجح أن تتيح األرباح الخاضعة للضريبة استرداد هذه األصول الضريبية 

  .المؤجلة
  

  صفقات العمالت األجنبية
 

كذلك، يتم  .ه العمالت في تاريخ إتمام كل صفقةيتم تسجيل الصفقات بالعمالت األجنبية باستخدام السعر السائد لصرف هذ
إعادة تحويل األصول وااللتزامات المالية التي تتم بالعمالت األجنبية بناء على سعر صرف تلك العمالت في تاريخ 

  .وعند ظهور بعض الفروقات في مثل هذه الحاالت، يتم تضمينها في بيان الدخل .اإلقرار
 

  ممتلكات ومنشآت ومعدات
 

دد قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس قيمة معينة مطروحا منها قيمة االستهالك المتراكم باإلضافة إلى أي تتح
  .ويتم توضيح االستهالك في بيان الدخل بطريقة مستقيمة على مدار الفترة المتوقَّعةللعمر .نقص آخر في القيمة

وال يتم استهالك رأس المال المخصص لعمل قيد  .والمنشآت والمعدات اإلنتاجي لكل جزء من وحدة معينة من الممتلكات
 :وفيما يلي، األعمار اإلنتاجية المقدرة للعناصر المختلفة .التنفيذ
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   عاما ١٥ – ٥  معدات االستقبال واإلرسال للهواتف النقالة ومعدات الشبكة
   أعوام ١٠ – ٢  جهاز المشترِك وغيره من المعدات األخرى

  عاماً ١٥ -٥     أجهزة الشبكة و الخط الثابت
  أعوام ١٠  المبنى

 
يعاد النظر في القيم الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات للوقوف على أوجه انخفاض القيمة عندما تشير الوقائع أو 

مثل تلك اإلشارات، وفي حالة وجود  .التغيرات في الظروف إلى احتمال كون هذه القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد
إلى قيمتها القابلة  وحيث تتجاوز القيم الدفترية القيم المقدرة القابلة لالسترداد، فإنه يتم تدوين خفض قيمة األصول

  .لالسترداد عن طريق خصم تكاليف البيع وقيمة االستخدام من قيمتها العادلة العليا
 

والتي يتم تكبدها الستبدال أحد مكونات الممتلكات والمنشآت تضاف إلى رأس المال النفقات التي تحسب بشكل منفصل 
وبالنسبة للنفقات اآلجلة، فإنها ال تضاف إلى رأس  .والمعدات، و يتم شطب القيمة الدفترية لذلك المكون الذي تم استبداله

أحد الممتلكات أو المنشآت أو المال إال عندما تعمل على زيادة الفوائد االقتصادية المستقبلية بسبب هذا المكون الخاص ب
  .كذلك، يتم االعتراف بكافة النفقات األخرى في بيان الدخل عند إنفاقها .المعدات

وعند إجراء كل واحد من الفحوصات الكبرى، يتم االعتراف بتكلفته ضمن القيمة الدفترية ألحد الممتلكات أو المنشآت أو 
  .المعايير الخاصة بهذا االعترافالمعدات في صورة استبدال إذا تم استيفاء 

 
وتُلغى االعترافات الخاصة بأي من الممتلكات أو المنشآت أو المعدات عند التخلص منها أو عندما ال يتوقع من استخدامها 

ويتم تضمين أي نوع من الربح أو الخسارة ينشأ عند عدم االعتراف بأحد األصول  .في المستقبل أية فوائد اقتصادية
في بيان الدخل في العام الذي تم فيه ) في حساب الفارق بين صافي عوائد التخلص والقيمة الدفترية لهذا األصلممثلة (

  .عدم االعتراف بهذا األصل
 

 ا، يتم عرض القيم المتبقية الخاصة باألصول، وكذلك أعمارها اإلنتاجية واألساليب المحددة لذلك، ومن ثموإذا كان ذلك مناسب
  .مستقبلياً، إن كان ذلك مالئماً، في نهاية كل عام مالي يتم تعديلها

 
  تكاليف االقتراض

  
تتعزى تكاليف اإلقتراض بشكل مباشر إلى اكتساب ملكية أو إنشاء أو إنتاج أحد األصول يستلزم  بالضرورة فترة طويلة 

 .رأسمالية لتلك األصول المعنية من الوقت كي يكون جاهزا لالستخدام المخصص له، أو تضمين بيعه كجزء من التكلفة ال
وتتألف تكاليف االقتراض من الفوائد  .وجميع تكاليف االقتراض األخرى يتم تحويلها إلى حساب مصروفات عند تكبدها

 فيما يتعلق باقتراض األموال النورسبجانب تكاليف أخرى تتكبدها شركة 

  
   األصول غير الملموسة

 
وعقب التقدير  .التي يتم اكتسابها بشكل منفصل عند التقدير المبدئي بسعر التكلفةيتم قياس األصول غير الملموسة 

المبدئي، يتم ترحيل هذه األصول غير الملموسة بسعر التكلفة مطروحا منه أي استهالك متراكم باإلضافة إلى أي خسائر 
لَّدة داخليا، باستثناء تكاليف رأس المال وال تُضاف األصول غير الملموسة المو .ناجمة عن االنخفاض المتراكم في القيمة

  .المخصصة للتطوير، إلى رأس المال، وال بد وأن تنعكس النفقات في البيان للدخل الذي تم تكبدها فيه
 

يتم استهالك األصول غير الملموسة ذات العمر المحدود على مدار عمرها اإلنتاجي، كما يتم تقييمها للوقوف على 
ويعاد النظر في فترة استهالك أحد األصول غير  .حيثما يكون هناك ما يشير إلى انخفاض في قيمتهااالنخفاض في قيمتها 

يجب  .الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باإلضافة إلى أسلوب استهالكه على األقل مرة في نهاية كل عام مالي
الستخدام المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها أحد في العمر اإلنتاجي المتوقَّع أو النمط المتوقَّع إحتساب التغيرات 

األصول، من خالل تغيير فترة االستهالك أو طريقة االستهالك، حسبما يكون مالئما، ويتم التعامل مع تلك التغيرات 
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وسة ذات بيان الدخل نفقات االستهالك الخاصة باألصول غير الملمعلى أن يوضح  .كتغيرات في التقديرات المحاسبية
  العمر اإلنتاجي المحدود، وذلك في فئة التكاليف التي تتوافق مع وظيفة هذا األصل غير الملموس

 
  :النورسويبين الجدول التالي ملخصا لألعمار اإلنتاجية وأساليب استهالك األصول غير الملموسة لشركة 

 

  تكاليف رخصة النقَّال تكاليف رخصة الهواتف الثابتة

 
   محدود

 )عاما ٢٥(

 
   محدود

 )عاما ١٥(
 العمر اإلنتاجي :

 
يتم االستهالك وفق خط مستقيم 
على مدار فترات إتاحة 

  .االستخدام
 

 
يتم االستهالك وفق خط مستقيم 
على مدار فترات إتاحة 

 .االستخدام

 
: 

 
 أسلوب االستهالك المستَخدم

 مولَّد أو مكتسب داخليا : مكتسب مكتسب 
 

  المقبوضات التجارية والمقبوضات األخرى 
 

يتم توضيح حسابات المقبوضات بواقع المبلغ األصلي للفاتورة ناقصاً اإلحتياطي المخصص ألي مبالغ غير قابلة 
كما يتم  .ويتم وضع تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح تحصيل المبلغ بالكامل غير مرجح .للتحصيل

  .دومة عندما ال يكون هناك أي احتماالت الستردادهاشطب الديون المع
  
 

  المخزون
 

ويقصد بصافي القيمة المحققة؛ سعر  .يتم توضيح المخزون على أساس النسبة األقل من التكلفة وصافي القيمة المحققة
وتعتمد  .ة إلى مصروفات البيعالبيع المقدرة في سياق األعمال اإلعتيادية ، مطروحا منه التكاليف المقدرة لإلتمام باإلضاف

تكلفة المخزون على أساس المتوسط المرجح، كما تتضمن النفقات التي تم تكبدها في سبيل الحصول على هذا المخزون 
ويتم وضع اعتماد للمخزونات المهملة تلك التي يتم تصريفها  .وجلبه إلى موقعه الحالي ووضعه في الحالة التي هو عليها

  .كلما كان ذلك مناسباوأيضا المعيبة، 
 

  النقد وما في حكم النقد
 

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكم النقد من النقد الموجود باليد، واألرصدة المصرفية، والودائع 
  .قصيرة األجل المستحقَّة خالل ثالثة أشهر أو أقل، وصافي السحب على المكشوف المستحق الدفع للبنوك

  استحقاقات الموظفين

في تاريخ اإلقرار، مع  النورسيتم احتساب مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لشروط التوظيف الخاصة بالعاملين لدى شركة 
ويحق للعاملين الحصول على إجازة سنوية في موعد استحقاقها، ويتم إعداد  .مراعاة متطلبات قانون العمل العماني

  .بالنسبة لإلجازة السنوية كنتيجة للخدمات التي تم تقديمها حتى تاريخ اإلقراراستحقاق لاللتزام المقدر 

تحتسب المساهمات في خطة تقاعد محددة للعاملين العمانيين، بما يتفق مع خطة التأمينات االجتماعية العمانية، كنفقات في 
  .بيان الدخل متى تم تكبدها

 



 )قيد التحول( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 

 

 

 
١٥٣ 

 
 

  القروض ذات الفائدة
 

والقروض بشكل مبدئي وفقًا للقيمة العادلة للمقابل المقبوض مخصوما منه التكاليف المرتبطة بها يتم احتساب كافة الديون 
   .بشكل مباشر

 
وعقب االحتساب المبدئي، يتم قياس القروض والديون ذات الفائدة الحقًا على أساس تكلفة االستهالك باستخدام طريقة 

  .خالل عام واحد على أساس تكلفة االستهالك، فإنها تظهر كالتزام حاليوبالنسبة للدفعات المستحقة  .سعر الفائدة السائد
 

يتم احتساب األرباح والخسائر في صافي األرباح أو الخسائر في حالة عدم اإلعتراف باإللتزامات ، وكذلك من خالل 
يف المؤهلة لإلضافة إلى رأس ويتم أيضا احتساب تكاليف الفائدة كنفقات عند دفعها باستثناء تلك التكال .عملية االستهالك

  .المال
 

  المخصصات
  عام 
 

التزام قانوني أو حكمي  نتيجة لحدث وقع  في  النورسيتم بيان مخصص ما في بيانات الوضع المالي عندما يقع على 
وإذا كان التأثير  .الماضي ، ويكون من المرجح أن يتطلب األمر تدفقًا من المزايا االقتصادية من أجل تسوية هذا االلتزام

جوهرياً، فسوف يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقَّعة في المستقبل بسعر ما قبل الضريبة 
  .الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة المالية و المخاطر النوعية لذلك االلتزام متى ما كان ذلك مناسباً

 
   مخصصات تجديد الموقع

 
ويتم بيان األصل المطابق في الممتلكات والمنشآت  .تكاليف هذا المخصص عند تشييد المواقع الخاصة بالشبكةتنشأ 

وبالنسبة لتكاليف تجديد الموقع، فإنه يتم توفيرها وفق القيمة الحالية للتكاليف المتوقَّعة لتسوية االلتزام باستخدام  .والمعدات
قات النقدية بناء على سعر ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس المخاطر المحددة وتُخصم التدف .تدفقات نقدية متوقَّعة

يتم تحويل الخصم إلى حساب للمصروفات عند تكبده، ويتم توضيحه في بيان الدخل كتكلفة  .لمسؤولية تجديد الموقع
تتم مراجعتها بشكل سنوي كما يتم  وبالنسبة للتكاليف المستقبلية المقدرة إلخراج أحد األصول من الخدمة، فإنه .تمويلية

وتُضاف التغييرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في سعر الخصم المطبق إلى تكلفة  .تعديلها حسبما تقتضي الحاجة
  .هذا األصل أو يتم خصمها منها

 
  حساب المدفوعات والمستحقات

 
دفعها في وقت معين في المستقبل مقابل السلع أو الخدمات التي يتم احتساب االلتزامات الخاصة بالمبالغ المالية المطلوب 

  .يتم تلقيها، سواء تمت فوترتها من قبل موفرهذه السلع والخدمات أم ال
 
  

  اإليجارات
 

تتم إضافة اإليجارات التمويلية، التي من شأنها أن تحول كافة المخاطر والفوائد التي تترتب على ملكية العنصر المؤجر إلى 
، إلى رأس المال عند بدء اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى النورسشركة 

تم توزيع دفعات اإليجار بين الرسوم المالية وخفض التزام اإليجار كي يتسنى الوصول إلى معدل ثابت ي .لمدفوعات اإليجار
  .وبالنسبة للرسوم التمويلية، فإنه يتم احتسابها بشكل مباشر مقابل الدخل .لسعر الفائدة على الرصيد المتبقي من هذا االلتزام

 
  .اإلنتاجي المتوقَّع لألصل أو فترة اإليجار أيهما أقصرتنخفض قيمة األصول المستأجرة على مدار العمر 
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تُصنَّف اإليجارات التي يحتفظ فيها المؤجر فعليا بكافة المخاطر والفوائد التي تترتب على ملكية أحد األصول على أنها 
قيم على مدار مدة ويتم بيان مدفوعات إيجارات التشغيل باعتبارها نفقات في بيان الدخل بشكل مست .إيجارات تشغيلية

  .اإليجار
 

  اإلتاوة
 

   .تكون اإلتاوة مستحقة الدفع إلى هيئة تنظيم االتصاالت بسلطنة عمان على أساس االستحقاق
 

  عدم احتساب األصول المالية وااللتزامات المالية
 

  األصول المالية
 

مجموعة من األصول المالية المشابهة،  أو جزء من أحد األصول المالية أو جزء من(ال يتم احتساب أحد األصول المالية 
  :في الحاالت التالية) حيثما كان ذلك مناسبا

  انتهاء حقوق تلقي تدفقات نقدية من هذا األصل المالي؛ أو •
بنقل حقوقها في تلقِّي التدفقات النقدية الناتجة عن هذا األصل أو تولي التزام بدفع التدفقات  النورسقيام شركة  •

  ؛ و’تمريري‘المالية المستلمة بأكملها من دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب 
تعود من األصل جميع المخاطر والفوائد التي فعليا بنقل  النورسقيام شركة  )أ(في أي من هاتين الحالتين  •

   المالي، أو
بالتنازل أو االحتفاظ فعليا بجميع مخاطر وفوائد األصل المالي، لكنها قد تنازلت  النورسعدم قيام شركة  )ب( 

  .عن التحكم في األصل
 

  االلتزامات المالية
 

حالة استبدال التزام مالي موجود وفي  .ال يتم احتساب أحد االلتزامات المالية إذا تم اإلعفاء منه أو إلغائه أو عند انتهائه
بآخر من المقرض ذاته وفق بنود مختلفة جوهريا، أو في حالة أن يطرأ تعديل جوهري على البنود الخاصة بااللتزام 
الحالي ، فإن هذا التبديل أو التعديل يعامل كعدم اعتراف بااللتزام األصلي وإعتراف بالتزام جديد، ويتم بيان الفارق في 

  .الدفترية الخاصة بكٍل في بند الربح أو الخسارةالقيم 
 

  األدوات المالية المشتقة
 

األدوات المشتقة إلدارة مخاطر تغيرات سعر الفائدة، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن المعامالت  النورستستخدم شركة 
محاسبة التغطية على المعامالت التي تستوفي  النورسومن أجل إدارة مخاطر سعر الفائدة، تطبق شركة  .المتوقعة

  .المعايير المحددة
 

رسميا بتوثيق العالقة بين العنصر الخاضع للتغطية وأداة التغطية، بما  النورسوفي بداية عمل عالقة التغطية، تقوم شركة 
خدم من أجل تقييم مدى فعالية في ذلك طبيعة المخاطرة والهدف واستراتيجية تنفيذ عملية التغطية والطريقة التي سوف تُست

  .عالقة التغطية
 

كذلك، فإنه في بداية عالقة التغطية، يتم إجراء تقييم رسمي لضمان فاعلية أداة التغطية لمقابلة الخطر المحدد في العنصر 
ة أو في التدفقات وتُعتبر التغطية شديدة الفاعلية إذا كان من المتوقع أن تؤدي التغيرات في القيمة العادل .الخاضع للتغطية

المالية التي ترجع إلى المخاطرة الخاضعة للتغطية خالل الفترة التي صممت ألجلها هذه التغطية إلى موازنة في نطاق من 
وبخصوص المواقف التي يكون فيها العنصر الخاضع للتغطية عبارة عن معاملة متوقعة، فإن شركة  %.١٢٥إلى % ٨٠

هذه المعاملة ستكون مرجحة بشكل كبير أم ال وما إذا كانت تمثل تعرضاً لتغييرات في  تقوم بتقييم ما إذا كانت النورس
  .التدفقات النقدية بما قد يؤثر في نهاية األمر على بيان الدخل الشامل
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  تغطيات التدفقات المالية

 

أو الخسارة فيما يتعلق بأداة التغطية يتم بالنسبة للتغطيات المحددة والمؤهلة للتدفقات المالية، فإن الجزء الفعال من الربح 
كما يتم توضيح الجزء غير الفعال من  .توضيحه بشكل مباشر في بيان الدخل الشامل في احتياطي تغطية التدفق المالي

  .الربح أو الخسارة فيما يتعلق بأداة التغطية فورا في بيان الدخل
 

بح أو الخسارة، فإن الربح أو الخسارة فيما يتعلق بأداة التغطية يتم عندما يؤثر التدفق المالي الخاضع للتغطية على الر
وعند انتهاء مدة إحدى أدوات التغطية، أو بيعها، أو  .في الدخل الموافق أو في خط النفقات ببيان الدخل’ إعادة تدويره‘

التغطية، فإن أي ربح أو خسارة إنهائها، أو استعمالها أو عندما تصبح التغطية غير مستوفية للمعايير الخاصة بحسابات 
تراكمية تم بيانها سابقًا في دخل شامل آخر تظل في صورة حصص عادية حتى تؤثر المعاملة المتوقعة أو التزام الشركة 

وعندما ال تصبح إحدى المعامالت متوقعة الحدوث، فإن الربح أو الخسارة المتراكمة المسجلة في  .على الربح أو الخسارة
  .دية يتم نقلها إلى بيان الدخلصورة حصص عا

 
  .ويتم تحديد القيمة العادلة للمشتقات غير محددة القيمة من خالل طريقة التدفقات المالية المخصومة

 
   أحكام محاسبية وتقديرات وافتراضات مهمة

 

شأنها أن تؤثر على يتطلب إعداد التقارير المالية من اإلدارة أن تقوم باتخاذ قرارات وإعداد تقديرات وافتراضات من 
المبالغ المدرجة في التقارير بخصوص العوائد والنفقات واألصول وااللتزامات، باإلضافة إلى الكشف عن االلتزامات 

ومع ذلك، فقد يترتب على عدم الوضوح الذي يكتنف هذه االفتراضات والتقديرات  .الطارئة في نهاية فترة إعداد التقرير
 .على القيمة الدفترية ألحد األصول أو االلتزامات المتأثرة في فترات زمنية مستقبلية نتائج تتطلب تعديال جوهرياً
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  الفصل الخامس عشر

  سياسة توزيع األرباح

 
  حصص األرباح

 
تتم معاملة أسهم االكتتاب بالتساوي مع جميع األسهم األخرى فيما يتعلق بأية حقوق لتوزيعات األرباح التي ربما يتم 

وبعد  .وأية سنوات الحقة ٢٠١٠كانون األول /ديسمبر ٣١أو دفعها فيما يتعلق بالسنة المالية التي تنتهي في  اإلعالن عنها
للمساهمين الذي تحتفظ به شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية للتعديل لتضمين  النورساالكتتاب، يخضع سجل 

   .المساهمين الجدد ألغراض استالم أرباحهم المعلن عنها
 

من أرباح كل شركة يتم تأسيسها بموجب القانون العماني إلى احتياطي % ١٠وفقا لقانون الشركات التجارية، يجب تحويل 
   .قانوني ريثما يبلغ االحتياطي ثلث رأس مال الشركة على األقل

 
  سياسة توزيع األرباح

 
  أية أرباح حتى تاريخه، و الجدول التالي يشتمل على معلومات تاريخية تتعلق بتوزيع األرباح  النورسلم توزع  

  
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 الضريبة قبل الربح
 مليون.) ع.ر(

)٤٦.٩ ٢٣.١ ٤.٠ )١٢( )٢٨ 

 السنة في الربح
 مليون.) ع.ر(

)٤١.٥ ١٩.٦ ٨.٢ (١١.٦) )٢٨ 

 المدفوعة الرباح معدل
 المدفوع المال لرأس
(%) 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 على) الخسارة( العوائد
  السهم

)٠.٠٦٤ ٠.٠٣٠ ٠.٠١٤ )٠.٠٢٣( )٠.٠٨١ 

 المال رأس على العائد
)١( 

  )٦٣.٨ % ٣٠.١ %١٢.٦ %) ٢١.٤(   %) ٨٠.٧ % 

 القيمة على العائد
 )٢( الصافية

  )٤٥.٣ % ٣٩.٨ % ٢٦.١ %) ٨١.٨(   %) ٤١٨.٧ % 

محسوب بعد األخذ في اإلعتبار تجزئة األسهم التي قامت بها الشركة بعد الموافقة على هذا  على السهم) الخسارة(العوائد )  ١(
  .٢٠١٠مارس  ٧اإلصدار في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 

  العائد على رأس المال يساوي صافي الربح مقسوماً على رأس المال المدفوع) ٢(
رأس المال المدفوع مضافاً اليه اإلحتياطات ( الصافية يساوي صافي الربح مقسوماً على اجمالي القيمة الصافية العائد على القيمة ) ٣(

  )المتراكمة
  

بموجب أحكام التسهيالت اإلئتمانية على عدم  قيامها بإعالن أي توزيعات أرباح حتى انتهاء فترة اإللتزام  النورسوافقت 
الوقت الحالي النظر في إعالن توزيعات أرباح بالنسبة للسنة المالية المنتهية في  في وتنوي الشركة. ٢٠١٠في أكتوبر 

وسيتماشى مستوى هذا  .كأقرب وقت ممكن ٢٠١١و السنوات الالحقة ، و القيام بتوزيع األرباح للمرة األولى في  ٢٠١٠
. نطقة الشرق األوسط على األقلالدفع كجزء من دخلها الصافي مع ما تدفعه شركات االتصاالت األخرى المدرجة في م

جزءا كبيرا من أرباحها ، ما لم تكن هناك استخدامات بديلة لرأس المال توفر إيرادات أفضل  النورسوستدفع شركة 
ومن المتوقع أن يتأثر مبلغ األرباح السنوية واتخاذ القرار من قبل مجلس اإلدارة بشأن دفع األرباح من  .النورسلشركة 

، واألداء المالي، وتوفر النقد، و النورسبعدد من العوامل األخرى، منها توقعات العمل في شركة  نةعدمه في أي س
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متطلبات األعمال من حيث النفقات الرأسمالية، ومصاريف الديون المدفوعة مقدما، ومتطلبات النفقات الرأسمالية 
 .نورس، والوضع العام المتوقع في قطاع االتصاالتلل والتشغيلية في العمل و أية اتفاقيات أو قيود في ترتيبات التمويل

وستخضع أية سياسة من سياسات توزيع األرباح للمراجعة السنوية من قبل مجلس اإلدارة في ضوء توقعات العمل في 
 .، واألداء المالي، والنقد المتوفرالنورسشركة 
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  عشر السادس الفصل

 السعر وتبريرات التقييم

 

 عامة نظرة

   .عمان في االتصاالت مجال في رائدة خدمات النورس شركة تقدم
 

% ٤٥ على واالستحواذ عميل مليون ١.٩٧ عن يزيد ما إلى الوصول من  النورس تمكنت ٢٠٠٥ مارس في تدشينها منذ
 العوائد في قوي نمو تحقيق من الشركة تمكنت ذاتها، الفترة وفي .عمان في النقالة الهواتف لعمالء السوقية الحصة من

 عام في عماني ريال مليون ٣.٩ من النورس لشركة واالستهالك واإلهالك والضريبة الفائدة قبل الربح نمى إذ والربحية،
 واالستهالك واإلهالك والضريبة الفائدة قبل الربح هامش زيادة مع ،٢٠٠٩ عام في عماني ريال مليون ٨٧.٥ إلى ٢٠٠٦

 الفائدة قبل ربح النورس حققت ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر للستة. الفترة نفس خالل% ٥١ إلى% ٧.٨ من

% ٥٦.١ واالستهالك واإلهالك والضريبة الفائدة قبل الربح هامش و ريال مليون ٥١.٢ واالستهالك واإلهالك والضريبة
 عام من الفترة انفس% ٤٥.١ واالستهالك واإلهالك والضريبة الفائدة قبل الربح هامش و ريال مليون ٣٥.٨ ب مقارنة
٢٠٠٩.  

 

 اإلنترنت خدمات ذلك في بما الثابتة، الهواتف اتصاالت خدمات لتوفير رخصة على ٢٠٠٩ يونيو في النورس حصلت

 تنوي). المشغل الوحيد في ذلك الوقت على السابق في توفيرها يقتصر كان والتي( الدولية والخدمات الصناعية واألقمار

 الحالية عروضها وتعزز ستكمل التي الثابتة الخطوط خدمات من مجموعة إلطالق الجديدة الرخصة هذه استخدام النورس
 اآلن اللنورس يمكن عليها، حصلت التي الثابتة الهواتف رخصة بموجب اإلنترنتو و النقالة الهواتف وخدمات منتجات

  الدولية بوابتها تنفيذ خالل من بذلك القيام بدأت وقد مباشرة دولية خدمات تقديم

 

 األسهم طرح سعر

 في ووضعوا  األولية اإلصدارات في المستخدمة التقييم أساليب من عدداً المشتركون الماليون المستشارون استخدم
 السعر نطاق لتحديد المستثمرين إخطار مرحلة خالل من تلقيتها تم التي األفعال وردود الحالية السوق أحوال اعتبارهم

 استكمال تم وقد .النورس لشركة سهم لكل) إصدار كمصاريف بيسة ٢ يشمل(بيسة ٩٠٢ إلى بيسة ٧٠٢ يبلغ والذي
 مؤشر( المالية لألوراق مسقط لسوق العام القياسي المؤشر في المدرجة األسهم تداول مستويات بتحليل هذه التقييم أساليب
  ).٣٠ مسقط سوق

 

 )المخصومة النقدية التدفقات تحليل( األساسي التحليل

 إنه حيث النورس تقييم في المستخدمة األساسية األساليب أحد هو") DCF(" المخصومة النقدية التدفقات أسلوب يعتبر
  .كامل بشكل أخرى تقييم أساليب تعكسها ال قد والتي الطويل المدى على القوية نموها احتماالت يعكس

 

 :الميزات

 .النظرية الناحية من دقة األكثر التقييم أساليب أحد –

 من االعتبار في ويضع ،)المحاسبية بالقواعد تأثراً أقل فهو وبالتالي،( النقدية التدفقات إلى استناداً مستقبلي تحليل –
 .تطبيقها سيتم التي المتوقعة التشغيل إستراتيجية النظرية الناحية

 .المتقلبة السوق بأحوال تأثراً أقل –

 .حدة على مكوناته من مكون كل تقييم أو بالكامل الشركة تقييم يتيح –
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١٥٩ 

 
 

 

 :العيوب

 .الخصم ومعدل النهائية القيمة وحساب النقدية بالتدفقات الخاصة األساسية لالفتراضات جداً حساس التقييم –

 الكلية االقتصاديات وتغيرات التكنولوجية بالتغيرات تتأثر قد والتي األجل طويلة التوقعات على التقييم يعتمد –
 .التنظيمية والتغيرات

 .اإلجمالية القيمة من كبيراً جزءاً أحياناً النهائية القيمة تمثل أن يمكن –

 

 لشركة المتوقعة المستقبلية االحتماالت يخص فيما سرية لمعلومات المخصومة النقدية التدفقات أسلوب إلحتواء ونظراً
 .هذه االكتتاب نشرة في التحليل ذلك عن الكشف يتم فلن المالي، وأدائها النورس

  
 المماثلة الشركات تحليل

 مستويات األسلوب هذا ويستخدم .النورس تقييم في استخدامه تم آخر رئيسي تقييم أسلوب هو  المماثلة الشركات تحليل
 تقييم معايير صياغة أجل من المماثلة للشركات األساسية المالية والنسب التشغيل ونسب التداول وأنماط العام السوق تقييم

 ).الخاص أو العام للقطاع تابعة كانت سواء( محددة لشركة العام للسوق

 

 :الميزات

 .للجمهور المتاحة المعلومات إلى يستند –

 للجمهور، المتاحة المعلومات جميع يعكس أن يجب التداول تقييم أن إلى النظرية الناحية من السوق فعالية تشير –
 .وخالفه النمو وسمات العمل ومخاطر الصناعة اتجاهات ذلك في بما

 سبيل على األقلية استثمارات تقييم ألغراض( تحكم عالوة يعكس أن بدون الشركة قيمة إلى يشير أن يمكن –
 ).المثال

 .للسوق الحالية األوضاع الحسبان في يضع –

 

 :العيوب

  .فعلياً المماثلة الشركات من عينة على العثور صعوبة –

 األبحاث وتغطية الملكية على والقيود المال رأس حجم وصغر التداول بضعف ما شركة تداول تقييم يتأثر قد –
 .الجمهور من المستثمرين ملكية وصغر المحدودة

 أسعار على التنظيمية، الجهات من والتدقيق واالستحواذ االندماج نشاط مثل الخارجية، المتغيرات تؤثر قد –
 .األسهم

 

 سبيل على – ذلك في بما النورس، لشركة المماثلة بالشركات قائمة وضع عند االعتبار عين في عديدة عوامل ُأخذت
 تم وقد. النمو وإمكانيات السوقي، والوضع السوق، وسمات والجغرافيا، والحجم، األعمال، مزيج – الحصر ال المثال
  :مجموعات أربع إلى المماثلة الشركات تقسيم

 

 :المباشرون النظراء )١

 و ؛")موبايلي(" اتصاالت اتحاد –

 ").دو(" المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة –

 

 التعاون مجلس دول منطقة داخل فردي سوق في ويعمل المعني، السوق في حالياً مشغالً يتحدى دو و موبايلي من كل
  .للنورس مماثلة نمو احتماالت ولديه الخليجي
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١٦٠ 

 
 

 

 :المماثلة المحلية الشركات )٢

 ")عمانتل(" لالتصاالت العمانية الشركة –

 

 عمانتل فإن ثم ومن مختلفة، منهما كل وتقدم نمو احتماالت أن إال السوق، نفس في تعمالن والنورس عمانتل أن رغم
  .مباشر نحو على مماثلة شركة ليست

 

 أساسية بصفة إيرادات تحقق التي أفريقيا وشمال األوسط والشرق الناشئة األسواق في األخرى االتصاالت شركات )٣
 تركز التي أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة/الناشئة األسواق شركات" باسم جمعاً إليهم يشار( فردي سوق من

 السنوات خالل السعودية االتصاالت وشركة اتصاالت شركتا تنفرد أن المتوقع من كان وإن ،")فردي سوق على
 :التالية الشركات المجموعة هذه تضم. الدولية العمليات خالل من العوائد من أهمية أكثر إسهامٍ بتحقيق المقبلة

 ")تركسيل(" هيزميتليري إليتيسيم تركسيل –

 ")ماكسيس(" بيرهاد كوميونيكيشنز ماكسيس –

 ")سفاريكوم(" ليميتيد سفاريكوم –

 ")اتصاالت(" لالتصاالت اإلمارات مؤسسة –

 السعودية االتصاالت شركة –

 ")تليكوم ماروك(" المغرب اتصاالت –

 

 عوائدها من كبيراً جزء تحقق التي أفريقيا وشمال األوسط والشرق الناشئة األسواق في األخرى االتصاالت شركات )٤
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة/الناشئة األسواق شركات" باسم جمعاً إليهم يشار( المحلي سوقها خارج
 : التالية الشركات المجموعة هذه تضم"). األسواق متعددة

 ")تليكوم أوراسكوم(" القابضة تليكوم أوراسكوم –

 ")لالتصاالت الوطنية(" المتنقلة لالتصاالت الوطنية الشركة –

 ")كيوتل(" لالتصاالت قطر –

 

 األسواق ذات أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة/الناشئة األسواق في المماثلة الشركات أن مالحظة أيضاً المهم من
. النمو احتماالت مثل هام بعامل يتعلق فيما النورس لشركة مباشر نحو على مماثلة ليست المتعددة األسواق أو الفردية
 على االنفتاح أو العمل مزيج مثل شركة، بكل تتعلق جوانب إلى التحليل هذا في الشركات تلك إدراج وراء السبب ويرجع

  .نطاقاً أوسع عالم في مماثلة شركة كل تجعل والتي المتشابهة، الديناميكيات ذات األسواق

 

 األوسط الشرق منطقة/الناشئة األسواق في المماثلة الشركات( األربعة المماثلة الشركات مجموعات من لكل وبالنسبة
 والمضاعفات األساسية المالية النسب فإن ،)المتعددة األسواق أو والمباشرة الداخلية الفردية األسواق ذات أفريقيا وشمال

 واإلهالك والضريبة الفائدة قبل الربح/المؤسسية القيمة ونسبة األرباح،/السعر نسبة هي النورس لتقييم المستخدمة

 متاحة وتقديرات مصادر من عليها الحصول تم التي المالية القوائم من مستقاة والمضاعفات النسب وهذه .واالستهالك
 محللين طريق عن مختلفة تقديرات بتجميع يقوم نظام وهو) I/B/E/S( المؤسسيين الوسطاء تقديرات نظام و للجمهور

 ).عالنية المدرجة للشركات المستقبلية األرباح حول األسهم أبحاث في متخصصين
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 .٢٠١٠ أغسطس ١٣ في كما هنا الواردة األسعار 

 

 

 "رويترز ونثومس) "I/B/E/S(القوائم المالية المتاحة للجمهور ونظام تقديرات الوسطاء المؤسسيين  :المصدر

 معدل النمو السنوي المركب )١(

  )علما بأن السنة المالية للشركة تنتهي في مارس(تم احتسابها بنهاية ديسمبر  ٢٠٠٩تقديرات األرباح ، بما في ذلك  )٢(
 ٢٠١٠يونيو  ٣٠ى الستة األشهر المنتهية في اعتمادا عل على أساس سنوي*  (٣)

  

 

 

 

 

 

 

  

  الربحية مضاعف
  ٢٠٠٩  )مرة(

 )فعلي(
٢٠١٠  

 )تقديري(
٢٠١١  

 )تقديري(
٢٠٠٩ -
٢٠١١  

 النمو معدل
 السنوي
(١)المركب

     
     مباشر بشكل المماثلة الشركات

 % ٦٧.٤ ١١.٠ ١٩.٣ ٣٠.٧ دو

 % ١٢.٤ ٩.٧ ١٠.٥ ١٢.٣ موبايلي

 % ٤٤.٢ ١٠.٤ ١٤.٩ ٢١.٥ المتوسط

     المماثلة المحلية الشركات

 %)٢.٧( ٧.٣ ٧.٤ ٦.٩ عمانتل

 األوسط الشرق منطقة/الناشئة األسواق شركات
 فردي سوق على تركز التي أفريقيا وشمال

    

 % ١٩.٥ ١٠.٧ ١٢.٧ ١٥.٣ )٢(سفاريكوم

 % ٧.٥ ١٠.٣ ١٠.٤ ١١.٩ تركسيل

 % ٦.٣ ١٥.٨ ١٦.٧ ١٧.٨   ماكسيس

 % ٣.٨ ٨.٣ ٨.٧ ٩.٠ اتصاالت

 %)٥.٧( ٧.٧ ٧.٨ ٦.٩ السعودية االتصاالت شركة

 %)٠.١( ١٣.٨ ١٤.١ ١٣.٨ تليكوم ماروك

 % ٥.٩ ١١.١ ١١.٧ ١٢.٤ المتوسط

 األوسط الشرق منطقة/الناشئة األسواق شركات
 األسواق متعددة أفريقيا وشمال

    

 %)٩.٩( ١٥.٣ ١٥.٠ ١٢.٥ تليكوم أوراسكوم

 %)٣.٣( ٩.٤ ٩.٦ ٨.٨ لالتصاالت وطنية

 %)٢.١( ٩.٩ ١٠.٥ ٩.٥ كيوتل

 %)٥.٨( ١١.٥ ١١.٧ ١٠.٢ المتوسط

 % ٩.٦ ١٠.٨ ١١.٩ ١٣.٠ اإلجمالي المتوسط

 الى ٨.٩ ١٤.١ الى ١١.٠ النورس
(٣)*١١.٤
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 "ثومسون رويترز) "I/B/E/S(القوائم المالية المتاحة للجمهور ونظام تقديرات الوسطاء المؤسسيين  :المصدر

 

و وطنية , و أوراسكوم تليكوم, و ماكسيس, سفاريكوم( ٢٠١٠مارس  ٣٠، و )كيوتل( ٢٠٠٩بيانات الميزانية العمومية كما في سبتمبر  )١(
و , و ماروك تليكوم, و شركة االتصاالت السعودية, و تركسيل, و عمانتل, ليو موباي, دو( ٢٠١٠يونيو  ٣٠و , )لالتصاالت
 ).اتصاالت

 .معدل النمو السنوي المركب )٢(

  ).علما بأن السنة المالية للشركة تنتهي في مارس(تم احتسابها بنهاية ديسمبر  ٢٠٠٩تقديرات األرباح ، بما في ذلك  )٣(
 ٢٠١٠يونيو  ٣٠نتهية في اعتمادا على الستة األشهر المعلى أساس سنوي *  )٤(

  
  )٣٠ مسقط سوق مؤشر( المالية لألوراق مسقط لسوق العام القياسي المؤشر تداول مستويات

 الربحية مضاعف استخدام أيضاً تم المماثلة، الشركات تحليل وأسلوب المخصومة النقدية التدفقات أسلوب إكمال ألجل
  .النورس لشركة سعر نطاق إلى للوصول ٢٠٠٩ لعام ٣٠ مسقط سوق مؤشر لمكونات

 

  
  
  

)١(واالستهالك واإلهالك والضريبة الفائدة قبل الربح/المؤسسية القيمة
 

  ٢٠٠٩  )مرة(
 )فعلي(

٢٠١٠  
 )تقديري(

٢٠١١  
 )تقديري(

٢٠٠٩ -
٢٠١١  

 النمو معدل
 السنوي
)٢(المركب

     
     مباشر بشكل المماثلة لشركاتا

 % ٤٥ ٤.٦ ٦.٥ ٩.٩ دو

 % ١٦.٠ ٦.٨ ٧.٤ ٩.١ موبايلي

 % ٢٨.٩ ٥.٧ ٧.٠ ٩.٥ المتوسط

     المماثلة المحلية الشركات

 %) ١.٤( ٤.١ ٤.١ ٤.٠ عمانتل

 الشرق منطقة/الناشئة األسواق شركات
 سوق على تركز التي أفريقيا وشمال األوسط
 فردي

    

 %١٥.٢  ٥.١ ٥.٧ ٦.٧ )٣(ومسفاريك

 % ٦.٨ ٥.٣ ٥.٨ ٦.١ تركسيل

 % ٧.٠ ٨.٩ ٩.٤ ١٠.٢        ماكسيس

 %) ١.٢( ٣.١ ٣.٢ ٣.٠ اتصاالت

 % ٣.٠ ٤.٨ ٤.٩ ٥.١  شركة االتصاالت السعودية

 % ٢.٢ ٧.٥ ٧.٨ ٧.٩ تليكوم ماروك

 % ٥.٩ ٥.٨ ٦.١ ٦.٥ المتوسط

 الشرق منطقة/الناشئة األسواق شركات
 األسواق متعددة أفريقيا وشمال طاألوس

    

 %) ١.٣( ٤.٤ ٤.٦ ٤.٣ تليكوم أوراسكوم

 % ٨.٣ ٤.٤ ٤.٨ ٥.٢ كيوتل

 % ٣.٩ ٤.٥ ٤.٧ ٤.٨ لالتصاالت وطنية

 % ٣.٧ ٤.٤ ٤.٧ ٤.٨ المتوسط

 % ٩.٥ ٥.٣ ٥.٧ ٦.٣ اإلجمالي المتوسط

)٤(*٧.٣ الى  ٥.٨ ٨.٦ الى X٦.٨ النورس
 ينطبق ال ينطبق ال 
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 .٢٠١٠ أغسطس ١٥ في كما  هنا الواردة األسعار   

 

 ) ٣٠ مسقط سوق مؤشر( المالية لألوراق مسقط لسوق العام القياسي المؤشر وفق التداول تقييمات

 
 الماضية عشر األثني لألشهر المالية النتائج إلى استناداً

 )مرة(مضاعف الربحية  

 ٢٠٠٩A )٢(
 

(١)الحد األدنى 
)١(المتوسط الحد األقصى 

 
  

 ١٦.٦٨ ٣٥.٠٩ ٥.٥٩ ٣٠التمويل واألعمال المصرفية وفق مؤشر سوق مسقط 

 ١٠.٣٩ ١٦.٤٦ ٨.٤١ ٣٠الصناعات وفق مؤشر سوق مسقط  

 ١٠.١٤ ١٥.٦٣ ٧.٧٠ ٣٠الخدمات وفق مؤشر سوق مسقط  

 ١٢.٤ ٣٥.٠٩ ٥.٥٩ ٣٠مؤشر سوق مسقط  اإلجمالي وفق 

 

 سوق مسقط  لألوراق المالية :المصدر

بما في (ال تشمل القيم الدنيا الشركات ذات األرباح السالبة، بينما تضع المتوسطات في الحسبان مجموع األرباح و القيم السوقية كل الشركات ) ١(
 )ذلك األرباح السالبة

 للحد مرة ١٤.١و األدنى للحد مرة ١١ الربحية مضاعف يكون نورسال سهم لكل بيسة ٩٠٢ الى بيسة ٧٠٢ من السعر نطاق على اعتمادا) ٢(
  األقصى
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  لفصل السابع عشرا

  تعامالت األطراف ذات العالقة والعقود الكبيرة

 
  تعامالت األطراف ذات العالقة

 
مساهمون معينون  كيانات يتمتع في تعامالت مع النورس، دخلت شركة ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١السنة المالية المنتهية في  خالل

وفي سياق العمل االعتيادي، توفر هذه األطراف ذات العالقة السلع وتقدم  ).األطراف ذات العالقة(بنفوذ مؤثر فيها 
أن شروط الشراء، وبيع السلع، وتقديم الخدمات مشابهة لتلك التي يمكن  النورس وترى شركة . النورسالخدمات إلى 

قد تمت مع أطراف ذات  النورسالصفقات التي تعتبرها إن تفاصيل  .أفضل منهاالحصول عليها من أطراف ثالثة أو 
  :قد كانت كالتاليعالقة 

 
ألف (  القيمة  المدة

 ) ريال
 اسم الطرف ذو العالقة طبيعية العالقة تفاصيل المعامالت

يمكــن إنهــاء 
التعامل في أي 
وقت متى مـا  

كــان مناســبا  
بموجب إشعار 

ــه   ١٨٠مدتـ
  يوما

مجموعة من خـدمات الـدعم    ريال  ٥,١٤٩
 واإلدارة

شركة تابعـة للمسـاهم   
  الرئيسي كيوتل

  كيوتل إنترناشيونال 
  ش م م 

 

اكتملـــــت 
ــة اآلن  االتفاقي
ــديد  ــم تس وت

 القرض 

دفع فوائد القروض التي وفرتها  ريال  ١,٧٤٩
شركة كيوتل فيما يتعلق بتكلفة 

  حيازة ترخيص الخط ثابت

اتصـاالت قطـر   شركة  مساهم رئيسي 
  ش م ق) كيوتل(

     

األطـراف  مع  تعامالتال طبيعة العالقة مختلفة    مصاريف أخرى ريال  ١,٧٢٣ فترات مختلفة
 األخرى ذات العالقة
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  العقود الكبيرة 

 
  :طرفًا فيها في الوقت الحالي النورسالتي تعتبر  الكبيرةفيما يلي العقود 

 
 اآلخرالطرف  طبيعية العقد القيمة

عقد توريد وبدء تشغيل شبكة نظام جي إس إم  ريال ٢٤,٦٦٣,٢٢٥
  في سلطنة عمان

  شركة إريكسون عمان ش م م
 

  ريال ٤,٤٤٥,٤٠١
 

  تشغيل وإدارة ودعم ونقل نظام جي إس إم
 

  شركة إريكسون عمان ش م م
 

  ريال ١١,٦٥٧,٨٤٣
 

لالستثمار  شركة هواوي تك WiMaxاتفاقية لتوريد شبكات 
  ش م م) عمان(

عقد توريد وبدء تشغيل شبكة لنظام النقل من  ريال١٠,١٠٦,٤٠٨ 
 . الجيل التالي في سلطنة عمان

لالستثمار  شركة هواوي تك
 ش م م) عمان(

التوريد والتركيب لمشروع عبارات دولية  ريال٢,٦٩٢,٣٠٨ 
  لشبكات الجيل التالي في سلطنة عمان

لالستثمار  شركة هواوي تك
 ش م م) عمان(

و  (MSAN)توريد وتركيب معدات  ريال٨١٦,٨٣٥ 
(GBON) 

لالستثمار  شركة هواوي تك
 ش م م) عمان(

 (NCR)مؤوسسة  )البيانات(توريد وتركيب مشروع البوابة الدولية  ريال١,٠٩٠,٠٤٣ 
شركة قطر الدولية للتجارة و  توريد وتركيب نظام إدارة الشبكات ريال١,٤٢٣,٠٧٧ 

 الفنية ش م م الخدمات
الشركة العمانية لالتصاالت ش   اتفاقية الهيكل األساسي ريال١,٩٢٢,٠١١ 

  م ع ع
) برمودا(شركة تاتا لالتصاالت  تركيب الكابالت البحرية ريال١١,٥٣٨,٤٦١ 

 المحدودة ش م م

لالتصاالت ش الشركة العمانية   اتفاقية بيع خطوط اإلنترنت المؤجرة بالجملة ريال١,٤٣٤,٠٠٠ 
  م ع ع

الشركة العمانية لالتصاالت ش   اتفاقية ربط بيني ريال٤٣,١٦٩,٥١٨ 
  م ع ع

الشركة العمانية لالتصاالت  اتفاقية ربط بيني ريال٢٤,٢٧٠,١٥٩ 
  المتنقلة ش م م

  شركة سما لالتصاالت ش م م اتفاقية توزيع ريال١٧٧,٥٠٠ 

إنجاز العالمية شركة  اتفاقية توزيع ريال٢٩١,٠٦٧ 
  لالتصاالت ش م م

شركة مزون الوطنية  اتفاقية توزيع ريال٣٦٣,١٦٤ 
 لإلتصاالت ش م م 
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حفر، وتركيب، وفحص كابالت األلياف  ريال٤,١٢١,٥٦٦ 
  البصرية والتفويض بشأنها

شركة بهوان لمشاريع 
  االتصاالت ش م م

حفر، وتركيب، وفحص كابالت األلياف  ريال٤,٤١٢,٣٣٠ 
  البصرية والتفويض بشأنها

شركة االتصاالت العمانية 
  العالمية القابضة ش م م

حفر، وتركيب، واختبار كابالت األلياف  ريال٤,٣١٨,٠٢٠ 
  البصرية والتفويض بشأنها

الشركة العمانية لأللياف 
  البصرية ش م ع ع

 شركة كابوال للبطاقات  وقسائم الشحن SIMتوريد بطاقات  ريال٣٠٦,٧٣٠ 
 البالستيكية المحدودة

شركة مصنع اإلمارات الوطني   وقسائم الشحن SIMتوريد بطاقات  ريال٣٢٢,٥٩٢     
 للصناعات البالستيكية ش م م

الشركة الوطنية لخدمات  وحدة لإلنتشار السريع ٢١توفير  ريال٢٧٠,٠٠٠ 
 الهواتف ش م م

شركة االتصاالت العمانية  توفير نظام إتصال على حساب المستقبِل ريال٤,١٢١,٥٦٦ 
  العالمية القابضة ش م م

 (NCR)مؤوسسة  توفير مستودع البيانات ريال٤,٤١٢,٣٣٠ 
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  الفصل الثامن عشر

  ميثاق تنظيم وإدارة الشركة 

 
نورس، وقانون لاستناداً إلى النظام األساسي لبتنظيم وإدارة الشركة تلخص بعض أجزاء هذا الفصل المشاكل المتعلقة 

ميثاق تنظيم وإدارة شركات المال، وال سيما  الشركات التجارية، والقواعد واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق
بنود أو المقدم في هذا الفصل ليس سوى ملخص، وال يعني تقديم نظرة عامة كاملة على  والوصف .المساهمة العامة

   .وال قواعد ولوائح سوق المال ميثاقالاألحكام ذات الصلة من قانون الشركات التجارية وال 
 

  نظرة عامة
 

ومن  . بتوفير خدمات اتصاالت ممتازة لعمالئها بطريقة مختلفة تضمن العناية بمصالحهم وتحقيق رضاهم النورستلتزم 
منذ بداية عملياتها إلى توظيف األشخاص المناسبين و تطبيق األنظمة و اللوائح المالئمة إلدارة  النورس، سعت  أجل ذلك

   .ودعم أعمالها
كما يسلط الضوء على  .، ولجان المجلس المختلفة، واإلدارة العلياالنورسيتناول هذا الجزء تفاصيل تشكيل مجلس إدارة 

   .النورسوضعتها التي  الشركةالخاصة بميثاق تنظيم وإدارة ممارسات ال
 

   مجلس اإلدارة
 

   تشكيل مجلس اإلدارة الحالي
 

استنادا إلى  ٢٠١١و تنتهي مدة العضوية في مارس  ٢٠٠٨مارس  ١٦نورس بتاريخ لالحالي ل مجلس اإلدارة انتخابتم 
  :و فيما يلي التشكيل الحالي لمجلس اإلدارة .من قانون الشركات التجارية ٩٥المادة 

 
 غير مستقل/ مستقل  غير تنفيدي/ تنفيدي  يمثل اسم العضو

المعشني  سالم بن مستهيل الشيخ /معالي
 )رئيس مجلس اإلدارة(

كيوتل مينا  - شركة تي دي سي 
 ب.م.إنفستكوم ش

 مستقل غير تنفيدي

عبداهللا زيد راشد آل طالب  /الفاضل
 )نائب الرئيس(

كيوتل مينا  - شركة تي دي سي 
 ب.م.إنفستكوم ش

 مستقل تنفيديغير 

 بن سالم حمد /الدكتور
 الرواحي

 

صندوق تقاعد جهاز األمن 
 الداخلي

 مستقل غير تنفيدي

كيوتل مينا  - شركة تي دي سي  جينس هوغ / الفاضل
 ب.م.إنفستكوم ش

 مستقل غير تنفيدي

كيوتل مينا  - شركة تي دي سي  خالد عبداهللا المنصوري/ الفاضل
 ب.م.إنفستكوم ش

 مستقل غير تنفيدي

كيوتل مينا  - شركة تي دي سي  ناصر محمد معرفيه /الدكتور
 ب.م.إنفستكوم ش

 مستقل غير تنفيدي

 مستقل غير تنفيدي م.م.للتنمية ش النورس سيف بن هاشل المسكري /الشيخ
صندوق تقاعد موظفي ديوان  ناصر الريامي  الفاضل صالح

 البالط السلطاني
 مستقل غير تنفيدي

كيوتل مينا  - شركة تي دي سي  سعود بن ناصر بن فالح آل ثاني /الشيخ
 ب.م.إنفستكوم ش

 مستقل غير تنفيدي
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منصب رئيس مجلس ادارة ، الشيخ سالم بن مستهيل المعشني  /يشغل معالي : الشيخ سالم بن مستهيل المعشني /معالي
وزارة الخارجية وتمت ترقيته الحقاً إلى نائب مدير في كسكرتير أول مسيرته المهنية  الشيخ معالي بدأ.  شركة النورس

وبعد ذلك . الى وزارة التربية والتعليم ليتولى منصب وكيل الوزارة الشيخ معالي انتقل ١٩٨٨في عام . الدائرة األوربية 
  ,تولى منصب المستشار بدرجة وزير بديوان البالط السلطاني ٢٠٠١في مايو . أصبح وكيل وزارة التعليم العالي
س فهو أيضا يتولى منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة مسقط اوفرسيز النورسباالضافة الى دوره الفعال في 

حاصل على شهادة في مجال العالقات الدولية من جامعة  معالي الشيخان . وعضوا في مجلس إدارة جامعة ظفار 
   .   سالفورد بالمملكة المتحدة 

 
آل طالب منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبداهللا زيد يشغل الفاضل :  عبداهللا زيد راشد آل طالب /الفاضل
ويعد  .النورسالمكلفة بإنشاء شركة لجنة التسيير كما شغل من قبل منصب رئيس . ٢٠٠٤في عام تأسيسها منذ  النورس
كما يشغل منصب رئيس لجنة التدقيق في . ٢٠٠٣منذ ) كيوتل(اتصاالت قطر مجلس إدارة عبد اهللا عضوا في  /الفاضل

يشغل و،  في قطر للبترول) ICT(ت ويشغل حاليا منصب مدير شركة تكنولوجيا المعلومات واالتصاال .شركة كيوتل
في واحة العلوم والتكنولوجيا في  (QUWIC)  أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مركز جامعة قطر لالتصاالت الالسلكية

، وعضو في اللجنة التنفيذية لشركة  السابقة عمله كعضو مجلس إدارة عبداهللا  /الفاضل وتشمل خبرات .(QSTP)قطر 
الكهرباء والمياه في دولة قطر،  ، وعضو في اللجنة العليا إلعادة هيكلة قطاع)Qatargas(حدودة للغاز المسال الم قطر

) مرتبة الشرف(حاصل على بكالوريوس  آل طالب عبد اهللا /والفاضل .العليا للحكومة اإللكترونيةلجنة التسيير وعضو في 
  .)الواليات المتحدة(في هندسة الكمبيوتر من جامعة بورتالند 

 
القطاع الحكومي و حمد سالم الرواحي عمل في عدة مناصب مهمة في  /الدكتور : الرواحيسالم  بن حمد /الدكتور

فهو أيضا عضو مجلس ادارة بنك صحار وهيئة  النورساضافة الى كونه عضو في مجلس ادارة  .  في السلطنةالخاص 
ن التي تتولى مسؤولية تطبيق المبادرات الرئيسية في تعد هذه الهيئة من الجهات الحكومية في عما. تقنية المعلومات 

من جامعة كرانفيلد بالمملكة ماجستير في الفلسفة حاصل على شهادة دكتوراه و  حمد /الدكتور. مجال تقنية المعلومات
 Charteredباالضافة الى ذلك فهو أيضا . المتحدة وأيضا لديه بكاليريوس من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة

Engineer and Chartered IT professional     
 

سنة ويعمل اآلن لدى  ٢٦جينس هوغ في قطاع االتصاالت الدنماركية من مدة / عمل الفاضل  : جينس هوغ /الفاضل
هوغ العديد / الفاضل شغل خالل مسيرته المهنية. شركة تي دي سي كمدير تنفيدي استشاري في مجال العالقات العامة 

لإلتصاالت ، رئيس قسم الموارد البشرية في تي دي  Sønderjyllandمن المناصب بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة 
كما شغل عددا من المناصب الهامة في مجال الصناعة بما في ذلك كونه . تي دي سيسي ومدير الشؤون التنظيمية في 

الدنماركي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وااللكترونيات ورئيس الجمعية العامة  عضو في المجلس التنفيذي لإلتحاد
جينس هوغ حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة / الفاضل. األوروبية لمشغلي شبكات االتصاالت 

  ).الدنمارك(ارهوس 
 

كمدير تنفيذي  ٢٠٠٧بشركة كيوتل في سبتمبر خالد المنصوري  /التحق الفاضل : خالد عبداهللا المنصوري /الفاضل
لدى  كما عمل .عاماً ١٣خالد لدى شركة كهرماء ألكثر من / وقبل عمله في شركة كيوتل، عمل الفاضل. لحلول األعمال

. ٢٠٠٧إلى أغسطس  ٢٠٠٤لشؤون شبكة المياه خالل الفترة من يناير  المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه مديرا
إلى ذلك،  باإلضافة .تكليفه مؤخرا بإدارة نظام المياه بأكمله في دولة قطر، كمدير لخدمات العمالء لمدة خمس سنواتوتم 

 ، ورئيس اللجنة التنفيذية في٢٠٠٨منذ مارس  النورس خالد مناصب إضافية مثل عضو في مجلس إدارة /يشغل الفاضل
حاصل على  خالد/ الفاضلو . إدارة في شركة ستارلينك، وعضو مجلس النورس، وعضو لجنة التدقيق في النورس

  .بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية
 

منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيوتل منذ عام  هناصر محمد معرفي/ الدكتورشغل  : هناصر محمد معرفي /الدكتور
وعمل مفوضا  .كمدير غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة ستارهب المحدودة في سنغافورة الدكتور كما عمل. ٢٠٠٢

منصب مدير غير تنفيذي لدى شركة ليبرتي القابضة  كما شغل الدكتور. ٢٠٠٨آب /لدى شركة إندوسات منذ أغسطس
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 انا، وآسياسيل، ونجمة، والكويتلالتصاالت في الفليبين، وعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة الثريا الفضائية، وشركة تونيزي
حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة ناصر / الدكتور .الوطنية، وفلسطين الوطنية، وذلك من بين شركات أخرى

  ).الواليات المتحدة( العلوم، ودكتوراه في هندسة االتصاالت، من جامعة جورج واشنطن الكهربائية، ودرجة الماجستير في
 

سيف بن هاشل المسكري شغل مجموعة متنوعة من المهام الدبلوماسية و  /الشيخ:  اشل المسكريسيف بن ه /الشيخ
وزارة الشؤون الخارجية قبل أن يصبح سفيرا لسلطنة بالعمل لدى التجارية داخل سلطنة عمان بدأ الشيخ حياته المهنية 

كما كان الشيخ عضوا في مجلس الدولة ورئيس . والصناعة  لوزارة التجارةوكيالً عمان في االمم المتحدة ، وبعد ذلك 
الحديثة للعلوم والتجارة ونائب لكلية الاللجنة االقتصادية ورئيس اإلتحاد العماني لكرة القدم ، وهو مؤسس ومدير عام  

سيف حاصل على شهادة في العالقات الدولية والقانون والتجارة  /رئيس مجلس اإلدارة لشركة عمان و اإلمارت الشيخ
  ).بريطانيا(والمالية في جامعة اوكسفورد 

 
منذ تأسيسها، ويتمتع  النورس صالح ناصر الريامي عضو في مجلس إدارة/ الفاضل : ناصر الرياميبن صالح  /الفاضل

حاليا منصب  صالح الريامي/ الفاضل ويشغل. السلطانيعاما كخبير استثماري لدى ديوان البالط  ٢٠بخبرة تزيد على 
،  وعمل مديرا مؤسسا للعديد من الشركات في سلطنة عمان ، م.ع.م.ش للمجمعات السكنيةالمدير العام للشركة الوطنية 

/ الفاضلكما أن  .عمان وزارة التجارة، والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، في سلطنةبإدارية   في وظائفكما عمل 
 م.ع.م.ع وشركة المدينة الخليجية للتأمين ش.ع.م.حاليا عضو مجلس إدارة في شركة تأجير للتمويل شصالح الريامي 

  ).الواليات المتحدة(جامعة جورجيا في والفاضل الريامي حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال 
 

سعود بن ناصر بن فالح آل ثاني حاليا منصب المدير التنفيذي  يشغل الشيخ : سعود بن ناصر بن فالح آل ثاني/ الشيخ
 الشيخة مسيروإمتدت بأعمال المدير التنفيذي للخدمات العامة في كيوتل،  إلدارة الموارد البشرية في المجموعة والقائم

. يرا تنفيذيا لقطاع األعمال الخاصةمد الشيخ ، تم تعيين٢٠٠٥وفي عام   .كيوتل لمدة ثمانية عشر عاما مع آل ثاني سعود
عضو في المؤسسة العربية  الشيخ كما أن). عربسات(وهو أيضا عضو مجلس إدارة العربية لالتصاالت الفضائية 

الواليات (وهو حاصل على بكالوريوس اآلداب في اإلدارة العامة من جامعة وسترن الدولية . لالتصاالت الفضائية
  ).المتحدة

 

  اإلدارة بعد االكتتاب العام تشكيل مجلس 
 

 /و من المقرر أن الشيخ). أعضاء ٩أي (مجلس اإلدارة في المستقبل بعد االكتتاب العام تشكيل من المقرر أال يتم تغيير 
ش م م التي تبيع كل  للتنمية نورس الذي كان مساهما غير مباشر في الشركة من خالل شركة, بن هاشل المسكري سيف

   .سيشغل منصب عضو مستقل في مجلس اإلدارة, الشركة كجزء من االكتتاب العام األوليأسهمها في 
  

بما , تعتزم الشركة ان يكون لديها مجلس ادارة يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال و قانون الشركات التجارية
و بذلك يمثلوا , تنفيذيينالفي ذلك المتطلبات المتعلقة بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المسقلين و أعضاء مجلس اإلدارة غير 

  . مساهمون الذين قاموا بشراء األسهم في اإلكتتاببما في ذلك ال, مصلحة جميع المساهمين
 

   تعيين مجلس اإلدارة
 

وإذا ما كان المرشح من حاملي . سريالقتراع إلاعبر الجمعية العامة للمساهمين من قبل يتم انتخاب مجلس اإلدارة 
) ستة ماليين( ٦،٠٠٠،٠٠٠عن ما ال يقل ل ، يجب أن يكون حامالً) سواء أكان من األفراد أو الجهات اإلعتبارية(األسهم 

  .اإلدارة  األسهم في وقت الترشيح لمجلسمن 
  

تُحسب هذه  . لفترة مماثلةإنتخاب عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، ويسمح بإعادة تستمر 
تاريخ عقد اجتماع الجمعية  الفترة من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة الذي تم خالله إجراء هذه االنتخابات حتى

وإذا تجاوز تاريخ اجتماع الجمعية العامة فترة الثالث سنوات، فسيتم مد العضوية بموجب القانون حتى  .العامة الثالث
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من قانون الشركات التجارية لعقد  ١٢٠تاريخ هذا االجتماع، ولكن يجب أال تتجاوز العضوية الفترة المحددة في المادة 
  .العامة اجتماع الجمعية

  
م ودون إخالل بما يتضمنه النظام األساسي ٤/١٩٧٤من قانون الشركات التجارية رقم ) ٩٥(مع مراعاة أحكام المادة 

  : للشركة يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارتها ما يلي 
  
  .أن يكون حسن السيرة والسمعة   )أ(
  
  .أن ال يقل عمره عنن خمس وعشرين سنة   )ب(
  
  .عاجزاً عن سداد مديونيته للشركة التي يتقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس إدارتها  أن ال يكون  )ج(
  
  .أن ال يكون قد حكم بإعساره أو إفالسه ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام القانون   )د(
  
  .ا لم يكن قد رد إليه إعتباره أن ال يكون قد حكم عليه في سلطنة عمان أو في الخارج في جناية أو جريمة شائنة م  )هـ(
  
أن ال يترتب على إكتسابه العضوية أن يصبح عضواً في مجلس إدراة أو ممثالً لشخص إعتباري في أكثر من   )و(

  .أربع شركات مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان 
  
  .اإلعتباري إذا كان ترشيحه بهذ الصفة أن يكون مفوضاً بالترشيخ لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص   )ز(
  
أن ال يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة مركز عملها الرئيسي سلطنة عمان تمارسان   )ح(

  .أغراضاً مشابهة ألغراض الشركة
  
تصرفاً يفقده صفته أن يقدم إقراراً متضمناً بياناً بعدد أسهمه إن كان من المساهمين ، وبأنه لن يتصرف فيها   )ط(

  .كعضو في مجلس إدارة الشركة طوال مدة عضويته 
 

  : الشروط التالية أثناء تشكيل مجلس اإلدارةب يجب التقيد ،  قانون الشركات التجارية المذكورة آنفًا المساس بأحكامدون 
 

عضو مجلس اإلدارة "ي المدير غير التنفيذي يعن .مجلس اإلدارة من أعضاء غير تنفيذيينيجب أن يتألف غالبية  •
أو ال يحصل على أي مرتب شهري أو سنوي ثابت من /و) مدير موظف(الذي ال يعمل مديرا لدوام كامل 

 ".الشركة
 
من أعضاء ) مع مراعاة الثلثين كحد أدنى(يتألف ثلث مجموع أعضاء مجلس اإلدارة على األقل  يجب أن •

 .ة العامة لسوق المال من حين آلخروالشروط التي تصدرها الهيئوفقاً للقواعد مستقلين 
 
 .يتم تمثيل المساهم اإلعتباري بأكثر من ممثل واحد في مجلس اإلدارةيجب أال  •
 
 .المدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارةمهام يتم دمج يجب أال  •

 
إذا افتقد عضو في مجلس اإلدارة أي من الشروط الالزمة للعضوية في مجلس اإلدارة، يجب أن يخبر مجلس اإلدارة بهذا 

إعتباراً من تاريخ إكتشاف تتوقف عضويته وبخالف ذلك األمر، وسيعد مكانه شاغرا من تاريخ استالم هذه المعلومات، 
من قانون  ٩٨بموجب القانون، وسيتم شغل مكانه وفقًا ألحكام المادة ليته المساس بمسئو، وذلك دون الشركة لذلك األمر 

  .الشركات التجارية
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نائب مجلس اإلدارة مهام رئيس مجلس  ويتولى  . األعضاء بين ينتخب مجلس اإلدارة رئيسا للمجلس و نائبا له من
اإلعتيادية األعمال ممارسة ، وجلس اإلدارة مقرارات على رئيس مجلس اإلدارة تنفيذ يجب  و,  اإلدارة عند غياب األخير

واللوائح الداخلية النظام األساسي المنصوص عليها في وفقاً للصالحيات للشركة تحت إشراف و مراقبة مجلس اإلدارة 
  . للشركة

 
   مجلس اإلدارة مهام 

 
ضوابط تتسم بالتعقل والفعالية، وتتيح الدور الرئيسي لمجلس اإلدارة هو توفير القيادة الرشيدة الملتزمة للشركة في إطار 

   .إمكانية تقييم المخاطر وإدارتها
 

  صالحيات مجلس اإلدارة

يمتلك مجلس اإلدارة الصالحيات الكاملة ألداء جميع اإلجراءات المطلوبة إلدارة الشركة بما يتفق مع أهدافها والهدف 
بموجب القانون منصوص عليه يات وال تقييدها إال بما هو وال يتم الحد من هذه الصالح .الرئيسي إليجاد قيمة للمساهمين

اإلدارة اليومية  النورسفريق اإلدارة العليا لدى يتولى  .أو قرارات الجمعيات العامة للشركةالنظام األساسي للشركة أو 
  . موضح أدناه وفقاً لما هو،  للشركة

  : تتضمن بعض الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما يلي

، وخطط إجراء رئيسية الشركة تحديد رؤية الشركة وتنقيحها والعمل على تحسينها من خالل استراتيجية  •
 . التغيرات الخاصة لإلستراتيجية والرؤية ، والموافقة على  ، ومراقبة التطورات وقرارات أعمال

رى الالزمة لتحقيق أهداف تحليل خطة التشغيل السنوية والموافقة عليها، وتطوير ومراجعة وتحديث الخطط األخ •
 .الشركة

 م وصالحياته مومسؤولياته موتحديد أدوارهوجميع المظفين الذين يقوم بإدارتهم مباشرة  تعيين الرئيس التنفيذي •

 . اإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية وتقييمه لضمان أعمال الشركة بشكل مناسب لتحقيق أهداف الشركة •

سبية والمالية لدى الشركة، بما في ذلك وظيفة التدقيق المستقلة، والتأكد من توفر مراقبة سالمة التقارير المحا •
   الداخليةالمراقبة عناصر 

تقدمها اإلدارة التنفيذية إلى مجلس اإلدارة والتي ؛  اعتماد القوائم المالية المتعلقة بنتائج أعمال وأنشطة الشركة •
 النورسركة كل ربع سنة، وذلك بأسلوب يعكس الوضع المالي لش

الحسابات في الشركة، وذلك في مدققي اعتماد الميزانية للشركة وقوائم األرباح والخسائر المدققة من قبل  •
 أشهر من نهاية السنة المالية) ٣(غضون 

و مراقبة فعالياتها إللتزام  اإلفصاحوممارسات ميثاق تنظيم وإدارة الشركة وضع  و تبني و مراقبة قواعد  •
 الشركة بتنفيذ أفضل الممارسات

 . للشركة فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات وسلطات اإلدارة التنفيذية األساسية اعتماد اللوائح الداخلية  •

مراجعة التعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة، والتي ال تندرج تحت سياق العمل االعتيادي قبل تقديم هذه  •
   لمسائل في اجتماع الجمعية العامةا

   النورستطبيق المعايير األخالقية السامية والمحافظة عليها داخل  •

للمعلومات المادية تحرير ، وتقارير المساهمين لضمان  ، واالتصاالتاإلفصاح ، ومراقبة عملية  اعتماد السياسة •
 .بشكل عادل وفي الوقت المحدد  والتقيد بالمتطلبات التنظيمية 
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، وأي مجموعة  مجلس اإلدارة اللجان الفرعية ل، و اإلدارة المختلفةيشمل مستويات صالحيات الاعتماد تفويض  •
مفوض بموجب تفويض مالي مع مراعاة القيود المفروضة بموجب النظام األساسي والقانون أو فرد آخر أخرى 

 . المطبق 

رة بإبالغ مجلس اإلدارة على فترات زمنية أي شخص يعمل وفقًا لتفويض من مجلس اإلدا ن يقومضمان أ •
  ات التي يتم اتخاذها بموجب هذه السلطةرمنتظمة بالقرا

  
أو قرار ي النظام األساسيجب على مجلس اإلدارة عدم اتخاذ القرارات التالية، ما لم يخول صراحةً للقيام بذلك بموجب 

  : الجمعية العامةتصدره 
  
  .التي تتطلبها أعمال الشركة متى كانت ضئيلة القيمة وعادية التبرعات ما عدا التبرعات   )أ(
  
  .بيع جميع موجودات الشركة أو قسم هام منها   )ب(
  
  إجراء الرهن أو التأمين على موجودات الشركة إال لضمان ديونها المترتبة عليها في سياق أعمالها اإلعتيادية ،   )ج(
  
  كفالة ديون األطراف الثالثة ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل اإلعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة   )د(
 

، و الرئيس التنفيذي، ومدراء اإلدارة  ، ورئيس مجلس إدارتها تلتزم الشركة بجميع اإلجراءات التي يتخذها مجلس إدارتها
  . طالما أنهم يعملون باسم الشركة وفي إطار الصالحيات المخولة لهم،  )إن وجد أي منهم(العليا االخرين 

 
فيما عدا الحاالت األخرى التي ال تتعلق بتوزيع األرباح، واعتماد الميزانية العمومية، وحساب األرباح والخسائر، وتقارير 

عقد اجتماع لمجلس اإلدارة، إذا  يجوز لمجلس اإلدارة تمرير القرارات دون الحاجة إلى, الحساباتمدققي لجنة التدقيق و
   .كتابةوافق جميع أعضاء هذا المجلس على ذلك 

 
ال يسمح ألي من أعضاء اإلدارة أو مدراء اإلدارة العليا للشركة , من قانون الشركات التجارية) ١٠٧(وفقاً للمادة 

تحقيق أي منفعة لهم أو ألوالدهم باستخدام المعلومات التي تصل إليهم في ضوء صالحية مناصبهم أو وظائفهم بهدف 
كما أنه ال يسمح بذلك ألي أحد منهم  .القصر أو أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك كنتيجة لتعامالتهم في األسهم

تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي جهة تشارك في أنشطة تهدف إلى التأثير في سعر األسهم المصدرة 
  .اإلخالل بذلك الشرط  من قانون الشركات التجارية في حالة ١١٠ و ١٠٩ أحكام المواد وسيتم تطبيق  .بواسطة الشركة

 
يجب أال يكون لعضو مجلس اإلدارة أو أي طرف آخر ذي عالقة مشارك في الشركة أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة 

اإلفصاح امالت والعقود التي ُأبرمت معهم وفقاً لمتطلبات في التعامالت أو العقود التي تبرمها الشركة لحسابها، ما عدا التع
   .الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال

 
يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة أمام الشركة، والمساهمين، واألطراف الخارجية المسؤولية عن أية أضرار تنشأ عن أفعالهم 

الناتجة عن أية عملية خداع أو إهمال في أداء  المخلة بالقانون والتي تخرج عن نطاق الصالحيات المخولة لهم أو
   .واجباتهم أو فشلهم في العمل بحكمة في ظل ظروف معينة

 
أية أحكام وشروط تقيد مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة الغية وباطلة، وتعوض الشركة أي مدير عن المصروفات تعتبر 

ة رفعت ضده كنتيجة لألنشطة التي يمارسها بوصفه والمبالغ التي صدر حكم قضائي بها في أي دعوى مدنية أو جنائي
يجوز للشركة و .عضوا في مجلس إدارة الشركة، وذلك في حالة صدور الحكم النهائي بتبرئة المدير من هذه المسؤولية

يجوز لمجلس اإلدارة أو و .رفع دعوى ضد أي مدير في الشركة تعتبره مسؤوالً عن األضرار التي تكبدتها الشركة
، وتخوله الشركة دفع تكاليف الدعوى من  تعيين أحد األشخاص لرفع الدعوى نيابة عن الشركةاإلعتيادية ة العامة الجمعي

، وإذا لم يتبن اجتماع الجمعية العامة  ويجوز ألي مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة .أموال الشركة
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وإذا كسب المساهم الدعوى، يتم مكافآته عن  .وى نيابة عن الشركةهذا االقتراح، يجوز له أن يرفع بنفسه الدعاإلعتيادية 
   .تكاليف ونفقات الدعوى من المبالغ المحكوم بها، ويتم دفع المتبقي للشركة

  
ال يجوز إقامة الدعوى على أعضاء مجلس اإلدارة أو ورثتهم بشأن األعمال التي قاموا بها أثناء ممارستهم لمهامهم إال إذا 

تاريخ الفعل أو التقصير الذي هو ) أ: (سنوات تسري من أحدث تاريخ من التاريخين التاليين ٥خالل مدة  قدمت الدعوى
تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي قدم فيها مجلس اإلدارة حساباً عن عمليات الشركة عن المدة التي ) ب(سبب الشكوى 

ه الفقرة على الدعاوى المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال تشمل الفعل أو التقصير الذي هو سبب الشكوى وال تنطبق هذ
.  
 

  مكافآت مجلس اإلدارة
  

من صافي % ٥جاوز مجموعه تتحدد الجمعية العامة العادية السـنوية مكافـآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بما ال ي
 على أن ال يزيد بدل حضور الجلسات )مائتي ألف ريال عماني( ريال عماني ٢٠٠,٠٠٠=/األرباح السنوية وبحد أقصى 

وذلك بعد إستقطاع اإلحتياطي القانوني  )عشرة آالف ريال عماني( ريال عماني ١٠,٠٠٠ لكل عضو على والمكافآت
أو توزيع نسبة المساهمين من األرباح بما ال يقل  وتجنيب الشركات التجارية من قانون) ١٠٦(واإلختياري وفقاً للمادة 

إن الحد األقصى إلجمالي مكافات و بدالت الحضور مدفوعة من قبل الشركة ستكون . (ألرباحمن صافي ا% ٥عن 
عشرة االف ريال كبدل حضور لكل عضو (ريال  ١٠,٠٠٠مع وجود سقف بمقدار ) ريال مئتي ألف ريال ٢٠٠,٠٠٠

  ).للسنة الواحدة
  

أو حققت أرباحاً ال يمكن معها تجنيب أو توزيع  ويكون تحديد المكافآت وبدل حضور الجلسات إذا لم تحقق الشركة أرباحاً
  .كامل بنسبة المساهمين من األرباح وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لسوق المال 

  
ويجوز للشركة إذا لحق برأسمالها خسارة أن تمنح األعضاء بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة التي تنعقد في السنة أو 

  .الية لتحقق الخسارة وذلك في الحدود ووفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة لسوق المالالسنوات الت
 

. ريال عماني عن حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه ٥٠٠يدفع حالياً ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ قدره 
ريال عماني لمجلس اإلدارة عن  ٢٠٠,٠٠٠ حوالي باإلضافة إلى ذلك، إعتمدت الشركة عملية توزيع شاملة بمبلغ قدره

 النورسقد تم دفعها ألعضاء مجلس إدارة  ٢٠٠٧إن المكافآت بالنسبة للسنة المالية  .٢٠٠٩و , ٢٠٠٨و , ٢٠٠٧األعوام 
    .  ٢٠٠٨و بالتالي انعكس ذلك في القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية  ٢٠٠٨في السنة المالية 
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   : ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي لتم في ما يلي تعيين إجمالي المكافآت ورسوم الحضور فيما يتعلق بمجلس اإلدارة  
 

  ٢٠٠٨عن عام  ةالمكافآت المدفوع
 

 اسم العضو المنصب ريال عماني –المبلغ 

 الشيخ سالم بن مستهيل المعشني /معالي رئيس مجلس اإلدارة ال شيء

 عبد اهللا حميد المعمري /الفاضل عضو ٥,٠٢٤

  عبداهللا زيد راشد آل طالب /الفاضل  نائب رئيس المجلس  ٢١,٦٧٥
 على أسعد العمادي /الفاضل عضو ٣,٧٧٤

 فهد جاسم آل ثاني /الشيخ عضو ١٥,٣٦٨

 حمد سالم الرواحي /الدكتور عضو ١٨,٨٤٠

 هينينج فيست /الفاضلبالمقعد الذي شغله  ةتعلقالرسوم الم عضو ٢١,٦٢٥

 الفاضل خالد عبداهللا المنصوري عضو ٢١,٥٢٧

 خليل إبراهيم العمادي /الفاضل عضو ٥,٥٣٤

 ناصر محمد معرفيه /الدكتور عضو ٢١,١٧٥

 سيف بن هاشل المسكري /الشيخ عضو ٢٠,٦١٣

 ناصر الريامي بن صالح /الفاضل عضو ٢٥,١١٣

 آل ثانيبن سعود بن ناصر بن فالح  /الشيخ عضو ٢١,٠٠٦
 

   .٢٠٠٩عن عام  ةالمدفوع) بدل الجلسة فقط(المكافآت 
 

 اسم العضو المنصب ريال عماني –المبلغ 

 الشيخ سالم بن مستهيل المعشني /معالي رئيس مجلس اإلدارة ال شيء

 عبداهللا زيد راشد آل طالب /الفاضل نائب رئيس المجلس ٢٣,٣٧٥

 سالم الرواحيبن حمد  /الدكتور عضو ٢٥,٨٧٥

 ينس هوغ  /الفاضل عضو ٢٣,٨٧٥

 خالد عبداهللا المنصوري /الفاضل عضو ٢٧,٨٧٥

 ناصر محمد معرفيه /الدكتور عضو ٢٢,٨٧٥

 سيف بن هاشل المسكري /الشيخ عضو ٢٢,٨٧٥

 ناصر الرياميبن صالح  /الفاضل عضو ٢٦,٣٧٥

 سعود بن ناصر فالح آل ثاني /الشيخ عضو ٢٦,٨٧٥
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  لجان مجلس اإلدارة

  
لجنتي مجلس . لجنتين في المجلس، ولجنة أخرى مشكلة من أعضاء المجلس و أعضاء اإلدارة العليا النورسيوجد في 

وفيما يلي نبذة مختصرة . التعويضاتاللجنة المشتركة هي لجنة المكافآت و  .اإلدارة هما اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق
   : عن هذه اللجان 

وفي ما يلي  .القضايا االستراتيجية، وتتولى المسؤولية عن مشاكل الميزانية والمشتريات تركز اللجنة التنفيذية على
  :األعضاء الحاليون في اللجنة التنفيذية

  )رئيس اللجنة(خالد عبداهللا المنصوري  /الفاضل •
 سعود بن ناصر فالح آل ثاني /الشيخ •

 حمد الرواحي /الدكتور •

و تقديم , مراقبة سالمة التقارير المالية للشركة و سياساتها بما في ذلك التحققمجلس اإلدارة على  تساعد لجنة التدقيق
 .و باإلضافة الى ذلك اإلشراف على أداء وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة.و الحصول على موافقة المجلس, التوصية

  :وفي ما يلي األعضاء الحاليون في لجنة التدقيق

  )رئيس اللجنة(ي سعود بن ناصر فالح آل ثان /الشيخ •

 خالد عبداهللا المنصوري /الفاضل •
 صالح بن ناصر الريامي /الفاضل •

  
  

و تشرف . تركز لجنة المكافآت و الفوائد على جميع األمور المتعلقة بمكافآت و تعوضات كبار المسؤولين في الشركة
من أعضاء  ٤و تتألف اللجنة من عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة و . اللجنة أيضاً على خطة التعمين لدى الشركة

  :ي الجنةوفي ما يلي األعضاء الحاليون ف. اإلدارة العليا للشركة
  

  )رئيس اللجنة(الشيخ سالم بن مستهيل المعشني / معالي •
  حمد الرواحي/ الدكتور •
 روس كورماك /الفاضل •
 خالد المحمود /الفاضل •
 فيليب فوجلير /الفاضل •
 ماثيوس مامين /الفاضل •
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   فريق اإلدارة العليا
  

 

  

   :لنورسل في ما يلي فريق اإلدارة العليا
 

  الرئيس التنفيذي روس كورماك /الفاضل
  الرئيس التنفيذي للعمليات محمودآل  إبراهيم خالد /الفاضل
  رئيس الوحدة االستراتيجية  الرواحي بن عيسى عبد اهللا /الشيخ

  المالية رئيس الوحدة  يورجن التيه /الفاضل
   رئيس الوحدة الفنية بيتر روبيك /الفاضل
   رئيس الوحدة التجارية تور سولبرغ /الفاضل
  السكرتير والمستشار العام فيليب فوجلير /الفاضل

 
، ويتمتع ٢٠٠٤منذ عام  النورسروس منصب الرئيس التنفيذي لشركة  شغل. الرئيس التنفيذي. روس كورماك /الفاضل

ما في صناعة االتصاالت، وقد ترأس أربع شركات اتصاالت مختلفة، وعمل في مجالس إدارة عا ٢٥بخبرة تزيد على 
وقد شملت خبراته مؤخراً العمل . شركة مدارة بواسطة المساهمين عبر أوروبا والشرق األوسط وآسيا ١٦ست شركات و 

، والعضو "فيرجن موبايل آسيا"افورية كمدير تنفيذي لشبكة كيوتل الالسلكية، والرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة السنغ
روس حاصل على بكالوريوس بمرتبة الشرف في العلوم وبكالوريوس إن . المنتدب لشركة هونج كونج سي إس إل

روس كقائم بأعمال مدير شؤون  كما يعمل). بريطانيا(االتصاالت في اإلنتاج الهندسي واالقتصاد من جامعة برمنغهام 
  .تعيين شخص في هذا المنصباألفراد إلى أن يتم 

  
 عام منذ النورسفي شركة  هذا المنصبخالد  /شغل الفاضل. الرئيس التنفيذي للعمليات. آل محمود إبراهيم خالد /الفاضل
عاما  ١٦ويتمتع خالد بخبرة تزيد على . ، وعمل قبل ذلك مديرا تنفيذيا في إدارة وتسويق اإلنتاج لدى شركة كيوتل٢٠٠٥

مناصب في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات اإلنترنت، وإدارة البيانات من  خالد تصاالت، وشغلفي قطاع اال
حاصل على بكالوريوس العلوم في الكمبيوتر والهندسة الكهربائية من جامعة خالد  إن. أجل إدارة اإلنتاج والتسويق

  ).الواليات المتحدة(بيتسبرغ 
  

رئيس الوحدة المالية السكرتير و مستشار الشركة رئيس الوحدة ا�ستراتيجية رئيس الموارد البشرية  رئيس الوحدة التجارية رئيس الوحدة الفنية

 الرئيس التنفيذي للعمليات

 

 الرئيس التنفيذي

•  MNONPاRSTUا 
  R[\]P اWXYZل •
• M^XO_W` aNb_ت اWdef 

  ا_Rhi_ j[\kSاد •
  ا_WlNbXت _Rhiاد •
 ا_Rn^_ j[\kSآWت •
  ا_Rn^_ aNbآWت •
  Mdef ا_pXlء •

 

  Mqbr ا_Rاد]\ •
• MTest_ا  
  MNsuP ا_Wd\^lXت •
• a[ز\S_ا  
• MwWNx_و ا zN{nS_ا 

• |w\wW} 

• |XN~sP 

• MآRn_ا M[رWPRqT 

 �\آMX ا_RnآWت •

 ا�S_Uام •
 

Wtdم {�k ا_X\ارد  •
M[Rnb_ا 

 ا_X\ارد •
•  zqNt_ا �NXxP

|XN~sS_ا 
• R[\]S_و ا �~s_ا 
• �N��\X_ت اW}pY  

• MN_WX_ا R[رWuS_ا 
�N]�P ا_WXlل و  •

Ms[��_ا 
Rdا{Mb ا�WXSن  •

 ا_pXlء
• MbTW�X_ا 
 ا_W[RSnXت •
• �[RX�SkX_ت اW}pY  
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لدى شركة  للوحدة االستراتيجيةحي كمدير  يعمل الشيخ .رئيس الوحدة االستراتيجية .احيعيسى الرو بن عبد اهللا/ لشيخا
عاماً من الخبرة في قطاع االتصاالت، واألدوار القيادية في تخطيط  ٣٠، وهو يمتلك أكثر من ٢٠٠٤النورس منذ عام 

وقبل  .الشبكات وتطوير المشروعات واالستراتيجيات واألعمال المؤسسية لكل من شركات االتصاالت الثابتة والنقالة
تشار فني لوزارة النقل واالتصاالت، وكرئيس تنفيذي لعمانتل، وكرئيس كمس انضمامه إلى شركة النورس، عمل الشيخ

درجة البكالوريوس في التكنولوجيا  ويحمل الشيخ .مجلس إدارة الشركة العمانية لأللياف البصرية وعضو مؤسس فيها
  ).األمريكية الواليات المتحدة(الهندسية، وماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة سنترال فلوريدا 

 
ويتمتع . ٢٠٠٩منذ  النورسمنصب المدير المالي لشركة يورجن شغل . رئيس الوحدة المالية. يورجن التيه /الفاضل

سنوات في تولي أدوار  ١٠عاما تقريبا في قطاع االتصاالت، باإلضافة إلى  ٢٠بخبرة مالية وإدارية تصل إلى يورجن 
تعمل في مجال توفير خدمات الهاتف النقال، إلى جانب الخبرة السابقة في  مستقلة لمنصب الرئيس التنفيذي لشركات

حاصل على بكالوريوس اآلداب في العلوم المالية والمحاسبية من جامعة ستوكهولم يورجن . شركتي تيلياسونيرا وتيلياتو
  ).السويد(
 

، ويتمتع بخبرة ٢٠٠٤منذ عام  النورس لدى شركة هذا المنصببيتر يشغل . رئيس الوحدة الفنية. بيتر روبيك /الفاضل
كلٍّ من منصبي الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي بيتر وشغل . عاما في كلٍّ من االتصاالت المتنقلة والثابتة ٢٥تزيد على 

في هولندا، ورئيس  .BEN B.Vبجمهورية التشيك، ومنصب المدير الفني لدى شركة  Contactelللعمليات في شركة 
حاصل على بكالوريوس العلوم من  وبيتر .أيضا في االتحاد الدولي لالتصاالت في جنيف بيتر دنمارك، وعمل شركة تيلي

  ).الدنمارك(الدراسات العليا في إدارة األعمال من كلية كوبنهاغن لألعمال  كلية آرهوس للهندسة، ودبلوم
 

، ٢٠٠٤، والتحق بها في عام النورس في شركة هذا المنصبتور يشغل . رئيس الوحدة التجارية. تور سولبرغ /الفاضل
عاما في مجال االتصاالت تغطي خدمات  ٢٠، ويتمتع بخبرة تزيد على ٢٠٠٨وشغل منصبه الحالي فيها منذ عام 
وقد شملت خبراته السابقة العمل كمدير حلول لشركة إريكسون، ومديرا للبيع . االتصاالت الثابتة والمتنقلة واإلنترنت

، وهي gaiaNETلتشغيل الخطوط الثابتة والهواتف النقالة، وهو عضو مؤسس في شركة  diAxي شركة بالجملة ف
شركة تشغيل اتصاالت ثابتة واسعة النطاق، وشغل مؤخرا منصب مدير تسويق خدمات الهواتف النقالة لدى شركة تي 

الواليات (ة كاليفورنيا في سانتا باربرا حاصل على ماجستير العلوم في هندسة الكمبيوتر من جامعتور . دي سي بسويسرا
  ).المتحدة

 
سكرتير و المستشار العام فيليب فوجليرفي منصب التم تعيين . السكرتير و المستشار العام للشركة, فيليب فوجلير/ الفاضل

رئيس الوحدة االستراتيجية في شركة أورانج في في العمل كأمين عام و فيليب و تشمل خبرة . ٢٠١٠للشركة منذ ابريل 
 لشركةو المستشار العام و رئيس مكتب البرمجة , و المحامي المعاون لشركة تراورز اند هاملن في البحرين, األردن

)France Telecom Open Seamless Alliance( ,لشركة و رئيس الشؤون التنظيمية  )Mobi star(   الشركة
 مارس. و أيضاً كمدير في وحدة اإلعالم و اإلتصاالت لشركة ديلويت اند توش توهماتسو الدولية. انجالتابعة لشركة أور

، ) بلجيكا(، دوري ) بلجيكا(، كول ) ايطاليا(وجامعة دي بادوفا , )المملكة المتحدة(القانون من كلية كينغز لندن فيليب 
  ).المملكة المتحدة(وجامعة ستيرلنغ ) سافرن(وتدرب أيضا على اإلدارة من إنسياد ). بلجيكا( FUSLو
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   اللوائح الداخلية
 

مطالبة بوضع لوائح داخلية لتنظيم إدارتها  النورسمن قانون الشركات التجارية، فإن  ٦٨طبقًا لألحكام الواردة في المادة 
وأعمالها وشئون موظفيها من خالل مجلس إدارتها، وذلك خالل عام واحد من تاريخ تحويل نوع الشركة الى شركة عامة 

بعدد من عمليات  النورسقامت . و تسجيل ذلك في السجل التجاري وفقاً للوائح الصادرة من الهيئة العام لسوق المال 
وإدارة الشركة تفي بالفعل بمعظم متطلبات الهيئة العامة لسوق المال الخاصة بشركة مساهمة عمانية عامة كما  تنظيم

بمراجعة تلك  النورسوردت في اللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بتنظيم وإدارة الشركات وستقوم 
حاليا لديها  النورس. ضوء تحويلها إلى شركة مساهمة عمانية عامةالعمليات وإجراء أي تغييرات مناسبة مطلوبة في 

  : سياسات ولوائح تحكم اآلتي
 

 .ميثاق تنظيم وإدارة الشركة يوضح بالتفصيل األمور ذات الصلة بالتنظيم واإلدارة داخل الشركة  •
 

 . تفويضات واضحة للصالحيات الموضحة في دليل السلطة الشامل •
 

الواضحة كما وردت في االتفاقات الخاصة بها لكل مجلس ولجنة إدارة تشمل لجنة تنفيذية األدوار والمسئوليات  •
ولجنة تدقيق ولجنة تنفيذية رئيسية ولجنة العطاءات والمناقصات ولجنة تسعير ولجنة رعاية ولجنة إدارة 

 .العمليات الكبرى
 

تلفة للشركة وهياكل وإجراءات هيكل تنظيمي واضح للشركة يعرف المسئوليات ذات الصلة بالمناصب المخ •
 . التقارير بما في ذلك تحديد مدى السلطة المخولة لكل منصب بشأن اعتماد اإلنفاق المالي

 
سياسات مناسبة في مكانها الصحيح تحكم إنفاق الشركة بما في ذلك السياسات واإلجراءات المحاسبية وسياسات  •

 . المشتريات
 

ية تغطي المسائل المتعلقة بالرواتب والتعيين والتطوير والتدريب سياسات واضحة تتعلق بالموارد البشر •
 .والترقيات وإنهاء الخدمة

 
سياسة تتناول معامالت األطراف ذات الصلة إلى جانب قواعد آداب المهنة المناسبة التي تطبق على كل من  •

  .المجلس والشركة
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  الفصل التاسع عشر

  حقوق والتزامات المساهمين

  
  : التزامات المساهم

 
  .وال يكون المساهم مسئوالً عن ديون الشركة, ينحصر التزام المساهم في سداد قيمة األسهم التي اكتتب فيها

 
  : حقوق المساهم

 
   :وطبقًا لقانون الشركات التجارية، فهي كالتالي) متصلة(تتمتع جميع األسهم بحقوق متساوية ومالزمة 

 
 . المعلنة في الجمعية العمومية حق استالم توزيعات األرباح •
 .حق األفضلية لالكتتاب في أي أسهم جديدة، باستثناء ما نص عليه القانون •
 . حق المشاركة في توزيع عوائد أصول الشركة عند التصفية •
 . الحق في التنازل عن األسهم طبقًا للقانون •
 . حق االطالع على الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين •
كل مساهم (الحق في تلقي الدعوة لحضور الجمعية العمومية والتصويت في هذه االجتماعات شخصيا أو بوكيل  •

 ). له صوت واحد لكل سهم عادي يمتلكه
) القرارات(ومية أو مجلس اإلدارة إذا كان ذلك القرار الحق في طلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العم •

 . مخالف للقانون أو النظام األساسي أو اللوائح الداخلية للشركة
 . الحق في بدء اإلجراءات القانونية نيابةً عن المساهمين أو الشركة ضد مجلس اإلدارة أو مدققي الشركة •
أن تكون هذه الخطوة مدعمة من المساهمين الذين يمتلكون  على(الحق في اللجوء إلى الهيئة العامة لسوق المال  •

، للطلب من الهيئة العامة لسوق المال بممارسة سلطتها لتعليق )على األقل من األسهم) خمسة بالمائة% (٥
قرارات الجمعية العمومية التي تتخذ لصالح فئة معينة من المساهمين أو ضد فئة معينة من المساهمين، أو في 

 .ضاء مجلس اإلدارة أو آخرينمصلحة أع
 

  : التقارير والقوائم المالية
 

. على مجلس اإلدارة أن يقوم كل ثالثة شهور بإعداد قوائم مالية غير مدققة للربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية
و حساب األرباح  ة المدققةكما عليه إعداد تقرير سنوي خالل شهرين من نهاية السنة المالية يتألف من الميزانية العمومي

وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير بشأن المناقشات  و الخسائر و قائمة التغيرات في حقوق الملكية و قائمة التدفقات النقدية
) ٢(يجب اإلفصاح عن هذه القوائم المالية قبل أسبوعين . التي عقدها المجلس وتحليلها وتقرير بشأن تنظيم وإدارة الشركة

  . الجمعية العمومية السنوية عبر الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق الماليةمن انعقاد 
 

 ٣٠يجب إرسال القوائم المالية غير المدققة ربع السنوية إلى مركز المعلومات الخاص بسوق مسقط لألوراق المالية خالل 
وشروط اإلفصاح التي أصدرتها الهيئة  يوم من نهاية كل فترة ربع سنوية ، أو أي فترة قانونية أخرى واردة في قواعد
كما يجب تزويد سوق مسقط لألوراق . العامة لسوق المال عبر الموقع اإللكتروني الخاص لسوق مسقط لألوراق المالية
أيضا  النورسكما يجب على شركة . المالية أيضا بنسختين معتمدتين اعتمادا صحيحا من جانب مجلس إدارة الشركة

  . ذه البيانات خالل الفترة المذكورةالقيام بنشر ه
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  الجمعيات العمومية العادية السنوية 
 

خالل ثالثة  لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و ذلكالدعوة إلى كافة المساهمين  بتوجيهيقوم مجلس اإلدارة 
  :فيما يليستكون الجمعية العمومية مسئولة عن النظر و .شهور من نهاية السنة المالية

  .دراسة تقرير مجلس اإلدارة و الموافقة عليه •
 . النظر في تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة و الموافقة عليه •
 . النظر في تقرير مدققي الحسابات و الموافقة على القوائم المالية •
اح فقط من دراسة التقرير بشأن اإلعالن عن توزيع حصص األرباح وفي كل األحوال يتم توزيع حصص األرب •

من قانون الشركات  ١٠٦صافي الربح المحقق أو من حسابات االحتياطي الخاص وذلك وفقاً ألحكام المادة 
 . التجارية 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إذا انتهت مدة عضوية عضو واحد أو جميع األعضاء ، أو أصبح أي من  •
 . المراكز شاغراً 

عليها وتحديد أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأية لجان منبثقة عنه عن  النظر في المكافأة السنوية و الموافقة •
 . السنة المالية المنتهية

إن (النظر في معايير الشفافية التي أحاطت بأي معامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية السابقة  •
 ) . وجدت

 ) . إن وجدت(الموافقة على أية معامالت متوقعة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية التالية  •
 . تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابهم، مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في القانون •
 

ت ويعقد ذلك االجتماع حينما يتطلبه القانون أو النظام يجوز لمجلس اإلدارة عقد الجمعية العمومية السنوية في أي وق
على األقل ) خمسة وعشرين بالمائة% (٢٥األساسي للشركة أو بناء على طلب واحد أو أكثر من المساهمين الذين يمثلون 

  . من رأس مال الشركة
 

مدققي الحسابات ، فيتم  وضع يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العمومية أما إذا انعقد االجتماع من جانب 
جدول األعمال من جانبهم ، وعلى المجلس أو مدققي الحسابات ،  عند اإلقتضاء أن يدرج في جدول األعمال أي اقتراح 

من رأس مال الشركة على أن يقدم االقتراح إلدراجه في جدول ) عشرة بالمائة% (١٠يتقدم به مساهمون يمثلون أكثر من 
  . الجتماع بشهر واحد على األقل األعمال قبل موعد ا

 
تكون القرارات الخاصة بالجمعية العادية باطلة ما لم يحضر االجتماع شخصياً أو بالوكالة مساهمون يمثلون نصف رأس 

وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني يجوز أن تتم الدعوة إلى اجتماع ثان لمناقشة جدول األعمال . مال الشركة على األقل 
لى أن يتم إخطار المساهمين بالجمعية العادية الثانية بذات الطريقة كما في الجمعية األولى وذلك قبل الموعد المحدد ذاته ع

سيكون قرار الجمعية ساريا بغض النظر عن عدد األسهم الممثلة، على أن تعقد . للجمعية الثانية بأسبوع واحد على األقل
يصدر قرار الجمعية العمومية العادية باألغلبية النسبية . جمعية األولىهذه الجمعية خالل شهر واحد من تاريخ ال

  . للتصويت
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  الجمعيات العمومية غير العادية 
 

  :تعقد الجمعية العمومية غير العادية للفصل في األمور التالية
 

 .خفض أو زيادة رأس مال الشركة •
 . حل الشركة أو تصفيتها أو دمجها •
 . بيع أو التصرف في كافة أصول الشركة أو جزء جوهري منها •
سوق المال، ل الهيئة العامةتعديل النظام األساسي للشركة على أال يسري هذا التعديل إال بعد المصادقة عليه من  •

 . السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لدى أمانة، وتسجيله 
، وذلك وفقاً  المدفوعمن رأس مالها ) عشرة بالمائة% (١٠ تتجاوز إعادة شراء الشركة لبعض أسهمها التي ال •

 . لموافقة الهيئة العامة لسوق المال المسبقة
 . زيادة رأس مال الشركة عن طريق اإلكتتاب الخاص •
 . تحويل الشركة أو تغييرها إلى وضع قانوني آخر •

االجتماع شخصياً أو بالوكالة مساهمون يمثلون ثالثة  ال تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية سارية ما لم يحضر
إذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني ، يجوز أن يعقد اجتماع ثان لمناقشة جدول . أرباع رأس مال الشركة على األقل 

معية العمومية األعمال ذاته على أن يتم إخطار المساهمين بالجمعية العمومية غير العادية الثانية بذات الطريقة كما في الج
  . على األقل) ٢(غير العادية األولى وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوعين 

 
تكون قرارات الجمعية الثانية سارية إذا حضرها شخصياً أو بالوكالة مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة 

  . ع األولعلى أن يعقد االجتماع خالل ستة أسابيع من تاريخ االجتما
 

تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية ثالثة أرباع األصوات التي إقترعت بشأن قرار معين ، بشرط أن 
  .ينال ذلك القرار دائما أصواتاً تزيد عن خمسين بالمائة من رأس مال الشركة

 
سنوات ) ٥(خالل خمس ) إلدارة المختصةا(يجوز ألي مساهم أو أي طرف ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة التجارية 

من تاريخ انعقاد االجتماع، للفصل في إبطال أي قرار  يتم اتخاذه خالل االجتماع بما يخالف قانون الشركات التجارية أو 
  . أحكام النظام األساسي للشركة أو بواسطة الغش أو إساءة استخدام السلطة من أي كان 

 
  :  القيود على تحويل ملكية األسهم

 
ال تتجاوز ملكية األسهم لكل مساهم الحد األقصى الوارد والمنصوص عليه في النظام األساسي وقانون الشركات يجب أن 

  . المال على التوالي، ما لم يتم الحصول على الموافقات الضرورية رأس التجارية وقانون سوق
 

أو أكثر من رأس مال الشركة، ) عشرة بالمائة% (١٠على أي شخص تبلغ ملكية أسهمه بجانب ملكية أطفاله القصر 
إبالغ الهيئة العامة لسوق المال بذلك كتابياً ، كما يجب على أي مساهم أن يبلغ الهيئة كتابياً بأية عملية أو معاملة تؤدي 

  . عد وقوعهاإلى تغيير في هذه النسبة المئوية مباشرةً ب
 

أو أكثر من أسهم شركة مساهمة ) خمسة وعشرين بالمائة% (٢٥امتالك هو واقاربه حتى الدرجة الثانية ال يجوز لشخص 
  . سوق المال بشأن هذا الموضوعل العامة هيئةالعامة، باستثناء ما يتم طبقًا للقواعد الصادرة من 
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، بموجب التراخيص، بإبالغ هيئة تنظيم االتصاالت بأي تغيير مقترح في ملكية أسهم الشركة، والذي النورستلتزم 
  : يتجاوز أياً من الحدود التالية

 
• ٥%  
• ١٠%  
• ٢٠%  
• ٣٣.٣%  
• ٥٠ %  
• ٦٦.٦ %  

 
عية، وبالتالي، كنتيجة طبي. يوم عمل ٣٠إخطار هيئة تنظيم االتصاالت قبل سريان ذلك التغيير بمدة  النورسيتعين على 

فإن كل مساهم ملزم بإبالغ الشركة بأي تغيير مقترح في ملكية أسهمها والذي يمكن أن ينتج عنه تجاوز الحدود أعاله 
 .لتمكين الشركة من االلتزام بمتطلبات تقاريرها التي تفرضها التراخيص الصادرة لها
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  الفصل  العشرون 

  شروط و إجراءات االكتتاب
 

  األسهم المطروحةأهلية اإلكتتاب في 
 

 الفئة الثانية الفئة األولى فئة المستثمر

  سهم٧٨,١١٣,٣٠٧  سهم ١٨٢,٢٦٤,٣٨٣ عدد األسهم 
 %٣٠ %٧٠   النسبة المئوية لحجم االكتتاب

 نسبة و تناسب  نسبة و تناسب أساس التخصيص
سهم بعد  ١٠٠سهم و مضاعفات  ٥٠٠ الحد األدنى لالكتتاب

 ذلك 
سهم بعد  ١٠٠سهم و مضاعفات  ٥٠٠,١٠٠

 ذلك 
أي ما يعادل   سهم ٥٠٠,٠٠٠ الحد األقصى لالكتتاب

 من حجم االكتتاب% ٠.١٩
من % ١٠سهم أي ما يعادل  ٢٦,٠٣٧,٧٠٠
 حجم االكتتاب

من مبلغ االكتتاب وقت % ١٠٠يسدد   شروط سداد مبلغ اإلكتتاب
 تقديم طلب اإلكتتاب إلى بنوك االكتتاب 

من مبلغ االكتتاب وقت تقديم % ١٠٠يسدد 
طلب اإلكتتاب إلى مديري سجل الطلبات 

 المشتركين
يقدم طلب اإلكتتاب ألي بنك من بنوك  شروط أخرى

أكتوبر  ١٤االكتتاب في أو قبل  
٢٠١٠       

مديري سجل  أي من تقدم األوامر إلى
يجب تقديم األوامر . الطلبات المشتركين

طلب اإلكتتاب و مبلغ النهائية والذي يتضمن 
اإلكتتاب إلى أي من مديري سجل الطلبات 
المشتركين و الذين سوف يقومون بتسليمه 

 ١٤في أو قبل  إلى مدير اإلصدار الحصري
  . ٢٠١٠أكتوبر 

أكتوبر  ١٤إلى   ٢٠١٠سبتمبر  ١٥ فترة االكتتاب
٢٠١٠ 

 ٢٠١٠أكتوبر  ١٤إلى  ٢٠١٠سبتمبر  ١٥

 
  سعر االكتتاب

 
 للسهم الواحد بيسة ٩٠٢سيتم عرض األسهم المطروحة إلى المستثمرين من الفئة األولى بسعر فبناء على النطاق السعري 

كما (، أما بالنسبة للمستثمرين في الفئة الثانية، فسيتم عرض االكتتاب من خالل بناء سجل األوامر  )الحد األعلى للنطاق(
سيتم تخصيص أسهم لكافة المكتتبين بسعر  ).نشرة اإلصدارمن  نيوالعشر يرد بمزيد من التفصيل في الفصل الحادي

   .االكتتاب
 

  أهلية االكتتاب 

تتم  .سهما لإلكتتاب العام  لألفراد واألشخاص االعتباريين العمانيين و غير العمانيين ٢٦٠,٣٧٧,٦٩٠سيتم طرح عدد 
اإلعتبارية المسجلة في دول مجلس التعاون كمعاملة جميع مواطني دول مجلس التعاون من األفراد و الجهات معاملة 

مجلس التعاون  مواطني دولويسمح للمساهمين من غير   .األفراد العمانيين و الجهات اإلعتبارية العمانية على التوالي
 ال يجوز لشخص بمفرده أو شخص من رأس المال المدفوع للشركة و% ٧٠الخليجي بامتالك أسهم تعادل ما ال يزيد عن 
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أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عامة، إال بعد الحصول على الموافقة % ٢٥ذي صلة حتى درجة القرابة الثانية امتالك 
  .الالزمة من قبل الهيئة العامة لسوق المال

  
:طلبات االكتتاب المحظورة  

 
ركة ، باستثناء ما ينص على بموجب لوائح الهيئة العامة لسوق المال يحظر على المذكورين أدناه االكتتاب في أسهم الش

  :خالف ذلك
  .، حيث يتعين على أصحاب المؤسسات الفردية االكتتاب باسمائهم فقط متى رغبوا في ذلكالمؤسسات الفردية •
 .، حيث يتعين على العمالء المسجلين تحت حسابات العهدة االكتتاب بأسمائهم الشخصيةحسابات العهدة •

 .على أي شخص التقدم بأكثر من طلب باسمه، حيث يحظر طلبات االكتتاب المتكررة •

، حيث طلبات االكتتاب المشتركة التي تحمل اسم أكثر من شخص ، وتشمل طلبات االكتتاب المقدمة باسم الورثة •
 .يتعين عليهم التقدم بأسمائهم الشخصية فقط

في مجلس إدارة أيا من رئيس مجلس اإلدارة و أي عضو بعض األفراد ذات صلة مع هيئة تنظيم اإلتصاالت،  •
الهيئة أو أي موظف في الهيئة أو أيا من أقارب المذكورين أعاله إلى الدرجة الثالثة ال يمكنهم تقديم طلبات 

 .اإلكتتاب

 
  :الكتتاب عن األوالد القصر ا 

 ١٩٩٢أكتوبر  ١٥ألغراض هذا االكتتاب، يعتبر قاصراً كل شخص مولود في أو بعد  •

 .عن أوالده القصريجوز لألب فقط االكتتاب نيابة  •

إذا تم االكتتاب نيابة عن الولد القاصر من قبل أي شخص آخر غير األب فإنه يجب على هذا الشخص أن يرفق  •
مع الطلب وكالة شرعية سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة تخوله بالتصرف في مال الولد القاصر 

  بيعاً وشراء واستثماراً
 

  :للمقاصة واإليداع ش م ع مرقم المساهم لدى شركة مسقط 

يجب على أي مكتتب يكتتب في األسهم المطروحة أن يكون لديه حساب ورقم مساهم لدى شركة مسقط للمقاصة  •
يجوز ألي مكتتب أن يتقدم للحصول على رقم مساهم وأن يفتح حسابا باستكمال نموذج الطلب  .و اإليداع

حصول على هذا الطلب من المركز الرئيسي لشركة مسقط ويمكن ال .الخاص بشركة مسقط للمقاصة و اإليداع
، أو من إحدى شركات الوساطة www.csdoman.co.omللمقاصة و اإليداع أو موقعها اإللكتروني على 

 :يمكن لكل مكتتب فتح هذا الحساب من خالل المنافذ التاليةو .المرخصة من سوق مسقط لألوراق المالية

للمقاصة و اإليداع في الدور األول من مبنى الهيئة العامة لسوق المال،  في المركز الرئيسي لشركة مسقط •
 .منطقة األعمال التجارية، مسقط، عمان

رقم الفاكس  ٠٠٩٦٨- ٢٣٢٩٩٨٢٢فرع سوق مسقط لألوراق المالية في صاللة، عمان رقم الهاتف  •
٠٠٩٦٨- ٢٣٢٩٩٨٣٣. 

 .الماليةفي أي مكاتب لشركات الوساطة المرخصة من سوق مسقط لألوراق  •

 +٩٦٨ ٢٤٨١٧ ٤٩١عن طريق الفاكس لدى شركة مسقط للمقاصة و اإليداع  رقم  •

عن طريق فتح حساب من خالل الموقع اإللكتروني لشركة مسقط للمقاصة و اإليداع  •
www.csdoman.co.om  

حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة و اإليداع تقديم على المستثمرين من الجهات اإلعتبارية ممن ليس لديهم  •
نسخة من المستندات التأسيسية إلى شركة مسقط للمقاصة و اإليداع  مع تعبئة استمارة طلب لدى شركة مسقط 

 .للمقاصة و اإليداع لفتح حساباتهم لدى الشركة و الحصول على رقم المساهم
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سقط للمقاصة و اإليداع ، عليهم قبل االكتتاب، تأكيد التفاصيل المكتتبون الذين لديهم فعليا حسابات لدى شركة م •
 .يجوز للمكتتبين تحديث بياناتهم من خالل المنافذ المذكورة أعاله  .الواردة في الطلب

تبعث جميع المراسالت بما في ذلك إخطارات التخصيص وشيكات حصص األرباح إلى المكتتبين على العنوان  •
يجب على المكتتبين التأكد أن عناوينهم المقدمة إلى شركة مسقط  .قاصة و اإليداعالمسجل لدى شركة مسقط للم

 .للمقاصة و اإليداع صحيحة

بعد فتح حساباتهم أو تحديث بياناتهم، يجب على كل مكتتب الحصول على رقم المساهم الخاص به من شركة  •
وسيكون المكتتبون مسؤولين عن  .بوسيكون ذلك مطلوبا الستكمال طلب اإلكتتا .مسقط للمقاصة و اإليداع

سترفض الطلبات التي ال تحمل رقم المساهم الصحيح دون االتصال  .التأكد من رقم المساهم الوارد في طلباتهم
 .بالمكتتب

) م.ع.م.ش(ولمزيد من االستفسار عن هذه اإلجراءات يرجى االتصال بـشركة مسقط للمقاصة و اإليداع  ••
  www.csdoman.co.omأو  ٢٤٨١٧٤٩١: الفاكس ٢٤٨١٤٨٢٧: الهاتف

 
  :الحد األقصى لالكتتاب

  

من الحجم الكلي لإلصدار أي % ١٠من قانون سوق رأس المال، إن المبلغ األقصى لإلكتتاب هو ) ٧(وفقا ألحكام المادة 
  .ذلكاالكتتاب أكثر من  وال يجوز ألي مكتتب, سهما ٢٦,٠٣٧,٧٠٠ما يعادل 

لفئة األولى ا الحد األقصى لإلكتتاب للطلب الواحد في العامة لسوق المال فقد تقرر أن يكونو بعد التنسيق مع الهيئة 
  . سهم ٥٠٠,٠٠٠

  
  :على كل مكتتب أن يتأكد أن طلبه ال يزيد عن

  .سهم في الفئة األولى ٥٠٠,٠٠٠  •
  .سهم في الفئة الثانية ٢٦,٠٣٧,٧٠٠  •

  
أي تغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها، التي يمكن أن وال تعد الشركة أو مدير اإلصدار الحصري مسؤولين عن 

بالحدود المطبقة بموجب القوانين و  طلباتهم وينصح المكتتبون بعمل الالزم للتأكد من التزام .تحدث بعد تاريخ هذه النشرة
  .اللوائح

 
  نطاق السعر

 

 هو السعر األعلىبيسة  ٩٠٢وهو السعر األدنى بيسة  ٧٠٢،بيسة  ٩٠٢و بيسة  ٧٠٢تم تثبيت نطاق السعر بين  •
  اصدار كمصاريف بيسة ٢ يشمل والذي

كما يمكن الحصول على نسخة  .مكاتب الشركة وستكون نسخ النشرة متاحة للمكتتبين في فروع بنوك االكتتاب  •
 .من نشرة اإلصدار من مكاتب مديري سجل الطلبات المشتركين

 
  فترة االكتتاب

 
مع  ٢٠١٠أكتوبر  ١٤وتنتهي في  ٢٠١٠سبتمبر  ١٥االكتتاب للمستثمرين في الفئة األولى و الفئة الثانية في تبدأ فترة 

   .نهاية ساعات العمل الرسمية للبنوك
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  الفئة األولى  المستثمرون في: عملية االكتتاب
 

لى المستثمرين في الفئة كما يجب ع. الفئة األولى طلبات اإلكتتاب لدى بنوك االكتتاب المستثمرون فييقدم  •
من مبلغ اإلكتتاب عند تقديم طلب اإلكتتاب محسوبا بإجمالي عدد األسهم المقدم إليها % ١٠٠األولى دفع 

 بيسة ٩٠٢مضروبا بالسعر األعلى 

الفئة األولى على أساس الفرق بين السعر األقصى و سعر  فيتحسب أي مبالغ مستردة و مستحقة للمستثمرين  •
و يتم . (Bookbuild)سيتم تحديد سعر االكتتاب من ناتج فترة االكتتاب للفئة الثانية عبر المزايدة   .اإلكتتاب

  .تخصيص أسهم لكافة المستثمرين بسعر االكتتاب

  
  المستثمرون في الفئة األولى 

 
من خالل فروع  تقديم طلباتهمو على المستثمرين في الفئة األولى , من حجم االكتتاب للفئة األولى% ٧٠سيتم تخصيص 
  . بنوك االكتتاب

  
  طلبات اإلكتتاب

 

الطلبات الغير  كما يمكن رفض .يجب استكمال طلب اإلكتتاب بالكامل طبقًا للتعليمات الواردة في هذه النشرة •
 . على المكتتب أن يتقدم بطلبه باستخدام استمارة اإلكتتاب المحددة لهذا الغرض فقط مكتملة و

يجب على  و. بيسة ٩٠٢ الفئة األولى المتقدمين لهذا االكتتاب، اإلكتتاب بالسعر األقصىيمكن للمستثمرين في  •
 . المكتتب  تحديد عدد األسهم المتقدم لها في طلب اإلكتتاب

سيعامل تقديم أي طلب اكتتاب ثان إلى البنك ذاته أو إلى بنك   .كل مكتتب مؤهل لتقديم طلب اكتتاب واحد فقط •
 . اكتتاب آخر بأنه طلب متكرر وسيرفض في أي وقت قبل تخصيص األسهم في االكتتاب

يجب على جميع المستثمرين عند تقديم طلب اإلكتتاب سداد قيمة األسهم المكتتب بها بالطريقة الموضحة أسفل  •
  ".شروط السداد"الفقرة 

 
  الفئة األولى  :س التخصيصأسا
 

سيتم لتحديد الطلب اإلجمالي لهذه الفئة و في الفئة األولى سيتم جمع طلبات اإلكتتاب المستلمة من المستثمرين  •
  .إجراء التخصيص لكافة المستثمرين األفراد بسعر االكتتاب

سعر االكتتاب ، فيتم سهم ب ١٨٢,٢٦٤,٣٨٣إذا كان الطلب اإلجمالي في الفئة األولى أقل من أو يعادل  •
 . التخصيص الكامل إلى هذه الفئة بقيمة تصل إلى مبلغ طلباتهم السارية

سهم بسعر االكتتاب ، فيتم التخصيص على  ١٨٢,٢٦٤,٣٨٣إذا كان الطلب اإلجمالي في هذه الفئة أكثر من  •
  .أساس النسبة و التناسب

  
  المستثمرون في الفئة الثانية  :عملية االكتتاب

 
تقديم األوامر ألي من مديري سجل الطلبات المشتركين فقط قبل إغالق فترة  المستثمرين في الفئة الثانية يجب على

األوامر األولية غير ملزمة ويمكن تعديلها عن طريق مراجعة األوامر لدى أي من مديري سجل الطلبات  . اإلكتتاب
  .المشتركين في أي وقت قبل تاريخ إغالق االكتتاب
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امر التي تم تقديمها من قبل المستثمرين في الفئة الثانية يجب أن تستبدل بطلب اكتتاب عند أو قبل تاريخ إن كل األو
 Book(إن تقديم األوامرهو لعملية بناء سجل األوامر  .في حال رغب مقدم االمر باالكتتاب إغالق فترة اإلكتتاب

Building (هذه األسهم االكتتاب في  و من اجل . ص النهائيفقط والغرض منها هو تحديد سعر اإلكتتاب و التخصي
ال توجد أي حدود لعدد أوامر . يجب على المستثمر في الفئة الثانية إكمال و تسليم طلب اإلكتتاب قبل إغالق فترة اإلكتتاب

قبل إغالق فترة اإلكتتاب , و لكن. الطلب للمستثمرين في الفئة الثانية التي يمكن أن يقوموا بتقديمها خالل فترة اإلكتتاب
خيارات لسعر اإلكتتاب و كمية  ٥يمكن أن تتضمن أوامر مكونة من  الذيامر في طلب اإلكتتاب و يجب تجميع هذه األو

  .األسهم المطلوبة كحد أقصى
 

قيمة ال من مبلغ اإلكتتاب والذي يمثل% ١٠٠سداد  الثانيةالفئة  عند تقديم طلب اإلكتتاب، على جميع المستثمرين في
يتم احتساب قيمة هذه االسهم عن طريق ضرب عدد االسهم المكتتب بها بالسعر .  سهم المراد االكتتاب فيهااالعلى لال

    . المقابل
  

   بناء السجالت ومراجعة األوامر
 

  .أوامرهم لدى مديري سجل الطلبات المشتركين فقط الثانيةيقدم المستثمرون في الفئة  •

مديري سجل الطلبات المشتركين في سجل  من خالل الثانيةالفئة  ع األوامر التي سجلها المستثمرون فييجمتيتم  •
  .األوامر

ستكون هذه المعلومات متوفرة لدى مديري سجل الطلبات  .يتم بناء سجل األوامر بمستويات أسعار متعددة •
 .المشتركين فقط وهي معلومات سرية

 
من  واأن يتأكد موضع أوامرهم بأي سعر في حدود نطاق السعر ولكن عليه الثانيةفي الفئة  ينللمستثمريمكن  •

خالل فترة االكتتاب، يحق ألي مستثمر في هذه الفئة قام  .عدد األسهم المطلوب اإلكتتاب بها عند كل سعر
بتسجيل رغبته في االكتتاب بمستوى سعر محدد، تعديل أوامرهم في حدود نطاق السعر بمجرد تقديم أوامر 

 . مراجعة لدى أي من مديري سجل الطلبات المشتركين
 

جميع األوامر يجب أن تستبدل باستمارة . تعديل عدد األسهم المرغوب االكتتاب بها وسعر المزايدة يمكن •
ويجب على المستثمر في هذه الفئة تقديم طلبه النهائي من  . اإلكتتاب عند أو قبل تاريخ إغالق فترة اإلكتتاب

  . ق فترة االكتتابخالل طلب اإلكتتاب المقدم إلى مديري سجل الطلبات المشتركين قبل إغال
  

سوف يقوم مديروا سجل الطلبات المشتركون بتسليم طلب اإلكتتاب مع مبلغ الطلب إلى المدير الحصري  •
  لإلكتتاب

 
  أساس التخصيص

 

 بسعر االكتتاب أو أعلى منه لتحديد  الثانيةطلبات اإلكتتاب المستلمة من المستثمرين في الفئة  عيجمقبول وت سيتم •
المقبولين  الثانيةسيتم إجراء التخصيص لكافة المستثمرين في الفئة و  .الطلب اإلجمالي في ظل هذه الفئة حجم

  .بسعر االكتتاب
 .لن يتم تخصيص اية أسهم للطلبات المقدمة بسعر يقل عن سعر االكتتاب  •
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بأسعار مختلفة خالل فترة  الثانيةيوضح الجدول أدناه الطلبات المستلمة من خمسة مستثمرين في الفئة 
  بناء سجل األوامر

  
  
  

في الجدول أعاله، تم استالم خمسة طلبات إكتتاب ، باإلضافة إلى طلبات إكتتاب من الفئة األولى، و قد وضع كل مستثمر 
نطاق المحدد لألسعار، بينما ال يرغب الفي شراء أسهم بأي سعر في حدود " أ " يرغب المستثمر و  .أوامر مختلفة

عروضا " د"و " ج"و قد قدم المستثمران  .ريال عماني ٠.٧٥في شراء أسهم بسعر أعلى من " هـ"و " ب"ران المستثم
و بعد دراسة الطلبات المستلمة،  .لشراء أسهم ترتبطً بالسعر حيث يقل عدد األسهم المشتراة مع إرتفاع سعر السهم

على سبيل المثال، في حالة المستثمر  .مستوى الطلب عند كل سعر في نطاق سعر االكتتاب تسيـــحلل مديرو السجال
ريال عماني، غير أنه يرغب في شراء نفس عدد األسهم بسعر أقل لذا سيكون  ٠.٧٥، فقد قدم طلب اإلكتتاب بسعر "ب"

لشركة سجل األوامر لتحديد سعر و سيراجع مديرو السجالت و ا .ريال عماني ٠.٦٠طلبه ضمن الطلبات المقدمة لسعر 
و كما يمكن المالحظة من التحليل أعاله، فقد تسلمت الشركة طلبات كافية في منتصف نطاق السعر و هي . االكتتاب

أي (ريال عماني  ٠.١٥٠يعني ذلك أنه ستتم إعادة مبلغ   .ريال عماني ٠.٧٥قادرة على تحديد سعر االكتتاب عند 
  لكل مكتتب من الفئة األولى و الثانية عن كل سهم تم اإلكتتاب به و ) ريال عماني ٠.٧٥ريال عماني ناقص  ٠.٧٢

 . تخصيصه

  
سهم بسعر االكتتاب أو أعلى منه، فيتم  ٧٨,١١٣,٣٠٧إذا كان الطلب اإلجمالي في هذه الفئة أقل من أو يعادل  •

 . بقدر طلبهم الثانيةعمل التخصيص الكامل إلى المستثمرين في الفئة 
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ر]Wل  ٠. .٧٥ esY

|wWXY ا_RX�SkX ب

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠

 ١٠.٠٠٠.٠٠٠

ر]Wل  ٠.٦٠ esY

|wWXY ا_RX�SkX ج

 ٥,٠٠٠,٠٠٠

ر]Wل  ٠ .٩٠ esY

|wWXY

- ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠,٠٠٠

١٥.٠٠٠.٠٠٠

ر]Wل  ٠.٦٠ esY

|wWXY د RX�SkX_ا

١٠,٠٠٠,٠٠٠

ر]Wل  ٠.٧٥ esY

|wWXY 

- ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠,٠٠٠

ر]Wل  ٠.٧٥ esY

|wWXY  ا_RX�SkX هـ

١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ اWX�U_|ا_[^�   

٠.٧٥ النھائي
 
السعر

zN^�P ا_[^Wbت ا_[^Wbت

30,000,000  سھمحجم  ا�صدار  للفئة  الثانية
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سهم بسعر االكتتاب أو أعلى منه، فيتم  ٧٨,١١٣,٣٠٧إذا كان الطلب اإلجمالي في هذه الفئة أكبر من  •
 . التخصيص على أساس النسبة و التناسب

  
  

  اكتشاف السعر وتحديد سعر االكتتاب
 

في بعد تاريخ إغالق االكتتاب، يقوم مدير اإلصدار الحصري بتحليل اإلكتتاب المحقق من جانب المستثمرين  •
 .بمستويات أسعار متنوعة ويناقش استراتيجية التسعير مع الشركة الثانيةالفئة 

تحدد الشركة بالتشاور مع مدير اإلصدار الحصري و الهيئة العامة لسوق المال سعر االكتتاب،  والذي سوف  •
سب إلى يكون في حدود نطاق السعر، و أيضا عدد األسهم التي سيتم تخصيصها على أساس النسبة و التنا

  .مقدمي الطلبات المقبولين

إذا كان عدد األسهم المكتتب فيها أقل من عدد األسهم المطروحة في أي فئة من الفئات، فسوف تقوم الشركة  •
 .بتحويل األسهم المتبقية إلى الفئة األخرى

 تتمأقل من األسهم المخصصة لهذه الفئة فسوف  الثانيةالطلب من المستثمرين في الفئة  إذا كان •
 . عملية تسعير األسهم عند السعر األدنى لنطاق السعر

بعد أن تحدد الشركة سعر االكتتاب بالتشاور مع مدير اإلصدار الحصري والهيئة العامة لسوق المال، ستقوم  •
  الشركة بنشر إعالن لتحديد سعر اإلكتتاب

 .يخطر مدير اإلصدار الحصري بنوك االكتتاب بسعر االكتتاب •

   شروط السداد
 

في بنك من بنوك االكتتاب لجمع " نورسلاإلكتتاب العام ل"يقوم حاملي األسهم  البائعون بفتح حساب ضمان باسم  •
  . و سيديرهذا الحساب بنوك االكتتاب. مبلغ الطلبات

سوف تقوم هذه البنوك بعد عملية التخصيص و استرداد المبالغ بنقل األرصدة في تلك الحسابات إلى مدير  •
  .صرياإلصدار الح

بإمكان المكتتبين دفع قيمة اكتتاباتهم نقدا أو عن طريق شيك أو كمبيالة تحت الطلب أوتحويل من الحساب بمبلغ  •
  . أوعند التخصيص/ الطلب عند تقديم طلب اإلكتتاب و

 
 تفاصيل الحساب المصرفي 

، وال يجوز )بالمسجل باسم صاحب الطل( يتعين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به  •
  . للمكتتب استخدام رقم حساب مصرفي يخص شخصا آخرا عدا أوالده القصر فقط

  
إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب مسجالً لدى بنك آخر غير أي من بنوك االكتتاب، فإنه  يجب على المكتتب  •

إلثبات بتقديم أي وثيقة تقديم ما يثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي الواردة في طلب اإلكتتاب،  ويكون هذا ا
كشف الحساب أو : كما أن الوثائق التي يمكن قبولها تضم. من بنك المكتتب توضح رقم واسم صاحب الحساب

على المكتتب التأكد أن اإلثبات . رسالة أو أي وثيقة صادرة من ذلك البنك والتي تؤكد صحة هذه المعلومات
كما أن المكتتب غير ملزم بتقديم إثبات عن صحة . زمةالمقدم مقروء بوضوح ويحتوي على المعلومات الال

تفاصيل حسابه المصرفي إذا  قام باالكتتاب عن طريق بنك اإلكتتاب الذي يحتفظ بحسابه ، حيث يتعين على 
البنك في هذه الحالة التحقق من صحة حساب المكتتب من خالل نظامه الخاص به أو من خالل اإلثبات المقدم 

 .له من المكتتب
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جميع المستثمرين في الفئة الثانية الذين لديهم حساب بنكي في غير أحد من مديري سجل الطلبات المشتركين  •
و يمكن . عليهم تقديم وثيقة تؤكد تفاصيل الحساب المصرفي على النحو المنصوص عليه في طلب اإلكتتاب

على رقم الحساب واسم صاحب  القيام بذلك عن طريق تقديم أية وثيقة من قبل بنك مقدم الطلب التي تنص
كشف الحساب أو رسالة أو أي وثيقة صادرة من ذلك البنك : كما أن الوثائق التي يمكن قبولها تضم. الحساب

على المكتتب التأكد أن اإلثبات المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على  .والتي تؤكد صحة هذه المعلومات
  .المعلومات الالزمة

  
فإنه سوف يتم إدراج تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شركة مسقط بناء على تعليمات الهيئة  •

م وسوف يتم استخدامه في تحويل األموال الفائضة من االكتتاب وكذلك توزيعات .ع.م.للمقاصة و اإليداع ش
الية، أما األرباح المستحقة للمساهم لدى الجهات المصدرة لألوراق المالية المدرجة بسوق مسقط لألوراق الم

بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة حاليا بسجالت اإليداع فإنه سوف يتم استخدام الحساب 
  .المصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط

  
ات األوالد سيتم رفض طلب االكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، باستثناء طلب •

  . القصر التي تتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآبائهم
 
 

 الوثائق الثبوتية المطلوبة 
 

تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب االكتتاب في حالة االكتتاب عن طريق بنك آخر   •
 .غير إحدى بنوك اإلكتتاب

ومسجلة لدى السلطات القانونية المختصة في حالة االكتتاب نيابة عن نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول   ••
  ).باستثناء اكتتاب األب عن  أوالده القصر(شخص آخر 

و يوقعها أفراد بموجب ما هو مخول لهم من ) غير األفراد(في حالة الطلبات التي يتقدم بها أشخاص اعتباريون   ••
  .التوقيع بالنيابة عن الشخص اإلعتباريصالحيات التوقيع يرجى إرفاق ما يثبت التخويل ب

    
 

 كيفية االكتتاب 
على . يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الواردة بالطلب •

المكتتب قبل تعبئة طلب االكتتاب مراعاة اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءة شروط وإجراءات االكتتاب بعناية 
  .تامة

 .على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء نسخة من جميع البيانات المطالب بها في طلب اإلكتتاب •

 الثانيةعلى المكتتب تقديم الطلب إلى أحد بنوك االكتتاب أو إلى مديري سجل الطلبات للمستثمرين في الفئة  •
مراعاة إرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة المحددة في النشرة مع سداد قيمـة األسهم كما هي محددة بالنشرة مع 

 .المشار إليها أعاله

  .نورسلاإلكتتاب العام ل: في حالة سداد قيمة االكتتاب بشيك أو حوالة فإنها تحرر باسم  ••
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  بنوك اإلكتتاب

البنك الرسمية يتم قبول طلبات اإلكتتاب للمسثمرين في الفئة األولى عن طريق أحد بنوك االكتتاب التالية خالل ساعات 
   :فقط

  .ع.ع.م.بنك مسقط ش •
  .ع.ع.م.البنك الوطني العماني  ش •
 .ع.ع.م.البنك األهليِ  ش •

  .م.ع.م.بنك عمان العربي ش •
 

يجب   .على بنك االكتتاب عند استالم طلب االكتتاب أن يقبل الطلب بعد التأكد من االلتزام باإلجراءات الواردة في النشرة
  . قدمي الطلبات لاللتزام بأية متطلبات واردة في الطلب واستيفائهاعلى بنك االكتتاب توجيه م

 
يمكن  و. يجب على المكتتب في الفئة األولى تقديم طلب اإلكتتاب ألحد بنوك االكتتاب عند أو قبل تاريخ إغالق االكتتاب

  . كتتابلبنك االكتتاب أن يرفض أي طلب تم استالمه بعد ساعات العمل الرسمية في تاريخ إغالق اال
  

خالل ساعات البنك يتم قبول طلبات اإلكتتاب للمستثمرين في الفئة الثانية ألي من مديري سجل الطلبات المشتركين 
  :الرسمية فقط و الذين سوف يقومون بتسليمه إلى المدير الحصري لإلكتتاب قبل إغالق فترة اإلكتتاب

  بنك مسقط ش م ع ع  •
  مورغان ستانلي و شركاه العالمية •

    
يتعين على مديري سجل الطلبات المشتركين بعد الحصول على استمارات اإلكتتاب قبول اإلستمارة  بعد التأكد من تقيد  و

ويجب على مديري سجل الطلبات المشتركين إرشاد مقدمي . مقدم الطلب باإلجراءات المنصوص عليها في نشرة اإلصدار
  .صوص عليها في طلب اإلكتتابالطلبات على االلتزام والوفاء بجميع الشروط المن

  
ويجب على مقدم الطلب في  الفئة الثانية تسليم طلب اإلكتتاب ألي من مديري سجل الطلبات المشتركين قبل تاريخ إغالق 

 .سوف يقوم المدير الحصري لإلكتتاب برفض أي استمارة إكتتاب تم قبولها بعد إغالق اإلكتتاب. اإلكتتاب
 

  السداد في حساب الضمان 

السداد نقدا أو عن طريق شيك أو تحويل من الحساب بمبلغ , عند تقديم طلب اإلكتتاب, لى جميع االمستثمرينع •
 . نورسلاإلكتتاب العام لالطلب لصالح 

في حالة تخصيص أسهم أقل من المشار إليها في طلب االكتتاب ألحد المستثمرين، أو بسعر أقل من  •
 . نورسلإلكتتاب العام لالمستثمر من حساب الضمان الخاص با سعراإلكتتاب يتم رد المبلغ الفائض إلى
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  قبول طلبات اإلكتتاب
 

  :يجب أال تقبل بنوك االكتتاب او أي من مديري سجل الطلبات المشتركين الطلبات في الحاالت التالية
 

 .إذا لم يكن  طلب االكتتاب موقعاً من قبل المكتتب •

 .األسهم المكتتب بها طبقاً للشروط الواردة في نشرة اإلصدارإذا لم يتم سداد قيمة  •

  . إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفضه ألي سبب كان  •
  .إذا لم يتضمن الطلب رقم المساهم لدى شركة مسقط للمقاصة و اإليداع •
  .إذا تم تقديم طلب االكتتاب بأسماء مشتركة •
  .مؤسسة فردية أو حساب عهدة إذا كان المكتتب •
 إذا كان رقم المساهم المسجل بطلب االكتتاب غير صحيح •

  .إذا تبين إن الشخص قام باالكتتاب بعدة طلبات وبنفس االسم ، فسيتم رقض جميع تلك الطلبات •
  .إذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار •
  صيل الحساب المصرفي للمكتتبإذا لم يتضمن الطلب جميع تفا •
إذا ثبت أن بيانات الحساب البنكي الواردة في الطلب غير صحيحة أو غير ذات صلة بالمكتتب،  •

باستثناء الطلبات المقدمة باسم األطفال القصر، المسموح لهم باستخدام بيانات الحسابات البنكية 
 .الخاصة بوالدهم

عية المنصوص عليها في النشرة بالنسبة للشخص الذي إذا لم يرفق بالطلب نسخة من الوكالة الشر •
  ).باستثناء اآلباء الذين يكتتبون عن أوالدهم القصر(نيابة عن شخص آخر ) يوقع(يكتتب 

  .إذا لم يستوف الطلب أياً من المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار •
  
 

. 

مديري سجل الطلبات المشتركين طلباً ال يلتزم باإلجراءات الواردة في النشرة، سيتخذ إذا استلم بنك االكتتاب أو أي من 
إذا لم يصحح المكتتب طلبه خالل الفترة المحددة،   .الجهد الواجب لالتصال بمقدم الطلب ، بحيث يمكن من تصحيح الخطأ

  . ع مبلغ الطلب إلى المكتتبيجب أن يعيد بنك االكتتاب أو أي من مديري سجل الطلبات المشتركين الطلب م
 
  

  رفض طلبات اإلكتتاب 
 

رفض أي طلب بموجب أي حالة من الحاالت المشار إليها أعاله، و ذلك رهنًا بالحصول   الحصري يجوز لمدير اإلصدار
  . على موافقة الهيئة العامة لسوق المال وتقديم تقرير شامل يوضح تفاصيل الطلبات المرفوضة واألسباب وراء الرفض

  
 

 االستفسارات والشكاوى
 

تفسار أو تقديم الشكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات على المكتتبين في الفئة األولى الذين يرغبون في االس
المرفوضة أو إعادة المبالغ الفائضة عن االكتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم االكتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب 

  :الفرع يتعين على المكتتب االتصال بالشخص المعني وذلك على النحو التالي
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  الشخص البنك

 ين/األشخاص المسئول/
 البريد اإللكتروني فاكس هاتف العنوان البريدي

بنك مسقط 
 ع.ع.م.ش
  

البنك الوطني 
العماني 

 ع.ع.م.ش
 
 

البنك األهلي 
  ع.ع.م.ش
  
 
 

بنك عمان 
العربي  

  م.ع.م.ش
 
 
 

  طالل الزدجالي/ الفاضل 
  

. جوباالكريشنان/ الفاضل 
  ك
  
  

ناصر در محمد / الفاضل 
  البلوشي

  
  
 

 
  أحمد الريامي/ الفاضل 

 

الرمز البريدي  ١٣٤. ب.ص
  مسقط سلطنة عمان   ١١٢

  
الرمز البريدي  ٧٥١. ب.ص

  مسقط سلطنة عمان   ١١٢
  
  

الرمز البريدي  ٥٤٥. ب.ص
ميناء الفحل سلطنة    ١١٦

 عمان
 
 
 

الرمز البريدي  ٢٠١٠. ب.ص
 مسقط سلطنة عمان   ١١٢

٢٤٧٦٨٢١٤  
  
  
 

٢٤٧٧٨٦١٠  
 
  
 

٢٤٥٧٧١٥٩  
  
  
  
  
 

٢٤٨٢٧٣٢٨ 

٢٤٧٨٨٨٦٤  
  
 

 
٢٤٧٧٨٩٩٣ 

  
 
 

٢٤٥٦٨٠١٤  
  
  
  
  
 

٢٤٨٢٧٣٦٧ 

tlzadjali@bank
muscat.com 

 
 

gopal@nbo.co.o
m 
 
 

Nasser.albalushi
@ahlibank-
oman.com 

  
  
  

a.riyami@oabin
vest.com 

  
إذا لم يتمكن بنك االكتتاب من حل أو تسوية الشكوى مع المكتتب، عليه أن يحيل الموضوع إلى مدير اإلصدار الحصري 

  . ويطلع المكتتب بالتقدم والتطور فيما يخص موضوع النزاع
 

لتخصيص أو الطلبات الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم الشكاوي حول األمور المتعلقة با الثانيةعلى المكتتبين في الفئة 
  :المرفوضة أو إعادة المبالغ الفائضة عن االكتتاب االتصال بأي من مديري سجل الطلبات المشتركين على النحو التالي

  
  

  الشخص مدير السجل
األشخاص /

 ين/المسئول

 البريد اإللكتروني فاكس هاتف العنوان البريدي

بنك مسقط 
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 إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة 
 
يوماً من تاريخ إنتهاء فترة  ١٥سوف يقوم مدير اإلصدارالحصري بتخصيص األسهم المكتتب بها وإعادة األموال الفائضة خالل  

االكتتاب و بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال على التخصيص ، و يقوم مدير اإلصدار الحصري  بإرسال المبالغ الفائضة إلى 
كما سيقوم مدير . يوماً من تاريخ إنتهاء فترة االكتتاب و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ١٥ل جميع المكتتبين المعنيين خال

  . اإلصدار الحصري  بإرسال إخطارات التخصيص  بالبريد طبقاً للعناوين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة و اإليداع
 
: األسهم غير المكتتب فيهامعالجة   

سيحتفظ في  حالة عدم تغطية اإلكتتاب ، سيتم تعديل عدد األسهم المعروضة من قبل المساهمين البائعين بالنسبة و التناسب فيما بينهم و 
  .المساهمين البائعون باألسهم غير المكتتب بها 

  
   الجدول الزمني المتوقع

 
  :ءات االكتتابيوضح الجدول التالي المواعيد الزمنية المتوقعة لالنتهاء من إجرا

 
 التاريخ اإلجراء

 ٢٠١٠سبتمبر  ١٥ بداية االكتتاب 

 ٢٠١أكتوبر  ١٤ إغالق االكتتاب 

تاريخ استالم بيانات االكتتاب والسجالت النهائية الخاصة بالمستثمرين في الفئة 
 األولى من قبل مدير اإلصدار الحصري 

 ٢٠١٠أكتوبر  ٢٣

وإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنتائج االكتتاب التحديد النهائي لسعر االكتتاب 
 والتخصيص

 ٢٠١٠أكتوبر  ٢٤

 ٢٠١٠أكتوبر  ٢٥ الحصول على موافقة الهيئة على التخصيص

 ٢٠١٠أكتوبر  ٢٥  بدء رد األموال وإرسال اإلخطارات بشأن التخصيص

 ٢٠١٠أكتوبر  ٢٧ إدراج األسهم لدى سوق مسقط لألوراق المالية

 
  وتداول أسهم الشركةإدراج 

 
سيتم إدراج أسهم الشركة لدى سوق مسقط لألوراق المالية طبقًا للقوانين واإلجراءات النافذة في تاريخ تقديم الطلب لإلدراج 

تاريخ اإلدراج أعاله هو تاريخ تقديري و سيتم نشر التاريخ الفعلي لإلدراج في الموقع اإللكتروني لسوق مسقط  .والتسجيل
  .ماليةلألوراق ال

 
  المسئوليات وااللتزامات

 
يجب على مدير اإلصدار الحصري و مديري سجل الطلبات المشتركين والمديرين المشتركين في اإلكتتاب  و بنوك االكتتاب 
الذين يستلمون االكتتابات و شركة مسقط للمقاصة واإليداع االلتزام بالمسئوليات وااللتزامات الموضحة في التوجيهات واللوائح 

كما يجب على مدير اإلصدار الحصري ومديري سجل الطلبات المشتركين و مديري  .التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال
اإلصدار المشتركين وبنوك االكتتاب االلتزام بأية مسئوليات أخرى منصوص عليها في االتفاقيات المبرمة بينهم وبين الشركة 

  .والمساهمين البائعين
 

المعنية اتخاذ تدابير تصحيحية بشأن أي أضرار قد تنشأ من أي إهمال يرتكب في أداء الوظائف والمسئوليات على األطراف 
سيكون مدير اإلصدار الحصري و مديري سجل الطلبات المشتركين والمديرين المشتركين في اإلكتتاب هم الجهة  .الموكلة إليهم

  .والتدابير المالئمة إلصالح هذه األضرارالمسئولة أمام السلطات المختصة في اتخاذ الخطوات 
 
 



 )قيد التحول( ع. ع. م. الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش

 

 

 

 
١٩٥ 

 
 

  الفصل الحادي و العشرون 

  (Bookbuild) عملية بناء سجل األوامر

 
  خلفيـــة

 
هو أسلوب يستخدم لتحديد سعر السهم الخاص (Bookbuild) إن عملية بناء سجل األوامر أو االكتتاب من خالل المزايدة 

و هو يعتبر وسيلة تفاعلية ينقل من خاللها المستثمرون في الفئة الثانية مؤشرات الطلب . باالكتتاب وفقًا للطلب الفعلي
 على نطاق واسع (Bookbuild) عملية بناء سجل األوامريتم استخدام . بالسعر الذي يرونه مناسباً  إلى مديري السجالت

المرة األولى التي يتم فيها استخدام هذه العملية في السوق  النورسفي األسواق العالمية األخرى و لكن يعتبر إكتتاب 
 . العماني

 
وستنقسم إلى   (Bookbuild)ستجرى عملية تسويق هذا االكتتاب العام للمستثمرين في الفئة الثانية من خالل مزايدة 

ستستخدم منهجية بناء سجل األوامر أثناء فترة االكتتاب لتحديد سعر االكتتاب  .االكتتاب إشعار المستثمر و فترة: مرحلتين
سيستخدم مديرو سجل الطلبات المشتركون والمساهمون  .الذي تم عنده تخصيص األسهم المطروحة إلى جميع المستثمرين

ل فترة االكتتاب لتحديد سعر االكتتاب، وبالتالي البائعون والشركة المعلومات المستلمة من المستثمرين في الفئة الثانية خال
المزيد من المعلومات   .موازنة الطلب والسعر مع األخذ في اإلعتبار ظروف السوق وتقدير تقييم السوق لقيمة الشركة

   :بشأن كل مرحلة من هذه المراحل موضحة أدناه
 

  المستثمر  إشعار –المرحلة األولى 
 

حيث يوجد سعر واحد فقط لألسهم المطروحة، من المهم مالحظة أن هذا " ثابتة السعر"على خالف عمليات االكتتاب 
، والذي سيستخدم لتحديد سعر االكتتاب من خالل )أقصى وأدنى سعر لكل سهم للشركة(االكتتاب قد بدأ بنطاق سعر 

  . عملية بناء سجل طلبات االكتتاب
 

تثمر، قام مديرو سجل الطلبات المشتركون بجمع المالحظات من المستثمرين المحتملين في الفئة خالل مرحلة إشعار المس
وقد تم ذلك عبر تقارير  .الثانية عن آرائهم بشأن مركز الشركة في السوق ومدى نقاط قوتها وضعفها و تقييمهم للشركة

وقام المساهمون البائعون والشركة بتقييم  .طلباتالمحلليين الماليين ومباشرةً عن طريق فريق المبيعات لمديري سجل ال
عادة، يأخذ التقييم  .المعلومات التي تم جمعها خالل هذه المرحلة مع مديري سجل الطلبات المشتركين لتحديد نطاق السعر

السوق  في الحسبان الرغبة في موازنة السعر الذي تباع به األسهم واألداء اإليجابي المستقر للحصص في مرحلة ما بعد
  .المباشرة واألداء على المدى البعيد ألسهم الشركة في األسواق العامة

 
نورس في لصدر البيان الصحفي للتحضير لالكتتاب العام ل .تبدأ مرحلة إشعار المستثمر عادةً ببيان صحفي من الشركة

تم  .٢٠١٠سبتمبر  ٥وتنتهي في  ٢٠١٠أغسطس  ٢٤تبدأ مرحلة إخطار المستثمر لالكتتاب في . ٢٠١٠أغسطس  ٢٤
  .اإلعالن عن نطاق السعر قبل بداية فترة االكتتاب  واعتمد من قبل  الهيئة العامة لسوق المال

 
  االكتتاب –المرحلة الثانية 

  
 لمستثمرين في الفئة األولى و اإلكتتاب على أساس بناء سجل األوامربسعر ثابت ل في أسهم الشركة االكتتاب سوف يتم

أكتوبر  ١٤و تنتهي بتاريخ  ٢٠١٠سبتمبر  ١٥تبدأ فترة اإلكتتاب بتاريخ  .الثانيةستهدف المستثمرين في الفئة ي ذيالو
٢٠١٠.   
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  : ثابت، باستثناء بسعر المعتادة لالكتتاب الطريقةلمستثمرين في الفئة األولى لكتتاب اإل عمليةستتبع 
 

المكتتبون في الفئة األولى طلبات اإلكتتاب لدى بنوك االكتتاب بناء على سعر ثابت، لن يكون السعر  يقدم •
 ٩٠٢وفي هذه الحالة فإن السعر هو  نطاق السعر األعلى في سعرالالثابت هو سعر االكتتاب ولكن سيكون 

   بيسة للسهم الواحد
 

 الفئة الثانيةبإلى المستثمرين   هتخصيص الذي تم سيتم التخصيص إلى المستثمرين في الفئة األولى بالسعر  •
  . الفصل الحادي و العشرون من نشرة اإلصدارتم بيانه في سيسيكون هذا هو سعر االكتتاب كما . ذاته

 
خصيص النهائي القائم على سعر سيتم حساب أية أموال مرتجعة بناءا على الفرق بين المبلغ المكتتب والت •

يجمع هذا األسلوب بين البساطة   .سيتم تحديد سعر االكتتاب من ناتج االكتتاب لبناء سجل األوامر. االكتتاب
  .وعدالة التسعير بالنسبة للمستثمرين في الفئة الثانية) من المنظور العملي(

 
 . بناء سجل األوامر كما هو وارد أدناه اسالثانية على أساالكتتاب للمستثمرين في الفئة  طريقةستتبع 

 
  الحصول على األوامر من المستثمرين في الفئة  الثانية .١ 
 

للحصول على  فترة االكتتاب ، يتصل مديروا سجل الطلبات المشتركون بالمستثمرين في الفئة الثانية بدايةبمجرد 
حساب كميتها من حيث المبلغ اإلجمالي الذي صدر هذه األوامر هي مؤشر على طلب المستثمر وسيتم إن  .أوامرهم

سوف يسمح للمستثمرين في هذه و  .الطلب به بالريال العماني أو من حيث العدد اإلجمالي لألسهم التي صدر الطلب بها
  .السعر من حجم االكتتاب، وبأي سعر في حدود نطاق% ١٠الفئة بتقديم طلباتهم حتى 

 
  أوامرهم الثانيةيحفظ مديروا سجل الطلبات المشتركون السجالت ويضع المستثمرون في الفئة . ٢ 
 

سيوضح سجل األوامر لكل  و. في سجل األوامر سيتم تسجيل جميع األوامر المستلمة من المستثمرين في الفئة الثانية
    .اصيل المستثمرين من هذه الفئةكما يتضمن السجل تف .مستثمر عدد األسهم التي صدر الطلب لها بكل سعر طلب

 
  تحديد سعر االكتتاب من قبل  الشركة ومديري سجل الطلبات المشتركين . ٣ 
 

و .في اليوم األخير من فترة االكتتاب ، ينهي مديرو سجل الطلبات المشتركون جميع األوامر ويقومون بغلق سجل األوامر
 .سجل األوامر واالتفاق بالتنسيق مع الهيئة على سعر االكتتاب يجتمع مديرو سجل الطلبات المشتركون والشركة لفحص

يقدم مديرو سجل الطلبات المشتركون للشركة سجل األوامر، مع التركيز على الطلب اإلجمالي وعدد األسهم المطلوبة 
ن وتوقعات بناء على تقييمهم النوعي للطلبات، وخبرتهم في التعامل مع المستثمري .بكل سعر في حدود نطاق السعر

  .الشركة، يقوم مديرو سجل الطلبات المشتركون بإصدار توصية إلى الشركة بسعر االكتتاب
 

  عملية التخصيص. ٤ 
 

سيتلقى جميع المستثمرين تخصيصاً على أساس نسبة و تناسب يتم إحتسابه كنسبة من حجم الفئة النهائية بناء على نسبة 
   .الفئةاكتتابهم مقابل الطلب اإلجمالي لتلك 
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  مثال توضيحي

 
ـُفي المثال حدد الم .لغرض التوضيح فقط، نرفق لكم أدناه جدول نطاقات السعر المقترحة الكتتاب األسهم صدر نطاق ـ

سعر السهم ×  ٩ - ٦ريال عماني بما يشير إلى تقدير لألسهم كمضاعفات لـ  ٠.٦٠٠ – ٠.٩٠٠سعر إرشادي بقيمة 
و كما هو الحال في عمليات االكتتاب الدولية، فإن سعر األسهم يحدد بما يفوق قيمتها االسمية لتعكس حقيقة أن   .االسمي

  . سعر السهم يقدر العوائد المتوقعة للشركة للسنوات القادمة 
  
  
 

 مثال على نطاق سعر السهم
 ١مثال  

 ٩٠– ٦٠ )مليون ريال(نطاق التقدير 
 ١٠٠ )بالماليين(عدد األسهم 

 ٠.٩٠٠ - ٠.٦٠٠ )ريال(نطاق سعر السهم 
 ريال  ٠.١٠٠بافتراض القيمة االسمية *
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  .بأسعار مختلفة خالل فترة بناء سجل األوامر الثانيةيوضح الجدول أدناه الطلبات المستلمة من خمسة مستثمرين في الفئة 
  

  
  
  

في الجدول أعاله، تم استالم خمسة طلبات إكتتاب ، باإلضافة إلى طلبات إكتتاب من من الفئة األولى، و قد وضع كل 
نطاق المحدد لألسعار، بينما ال الفي شراء أسهم بأي سعر في حدود " أ " يرغب المستثمر و  .مستثمر أوامر مختلفة

" د"و " ج"و قد قدم المستثمران  .ريال عماني ٠.٧٥في شراء أسهم بسعر أعلى من " هـ"و " ب"المستثمران يرغب 
و بعد دراسة الطلبات  .عروضا لشراء أسهم ترتبطً بالسعر حيث يقل عدد األسهم المشتراة مع إرتفاع سعر السهم

على سبيل المثال، في  .طاق سعر االكتتابمستوى الطلب عند كل سعر في ن تالمستلمة، سيـــحلل مديرو السجال
ريال عماني، غير أنه يرغب في شراء نفس عدد األسهم بسعر  ٠.٧٥، فقد قدم طلب اإلكتتاب بسعر "ب"حالة المستثمر 

و سيراجع مديرو السجالت و الشركة سجل  .ريال عماني ٠.٦٠أقل لذا سيكون طلبه ضمن الطلبات المقدمة لسعر 
و كما يمكن المالحظة من التحليل أعاله، فقد تسلمت الشركة طلبات كافية في منتصف . االكتتاب األوامر لتحديد سعر

ريال  ٠.١٥يعني ذلك أنه ستتم إعادة مبلغ   .ريال عماني ٠.٧٥نطاق السعر و هي قادرة على تحديد سعر االكتتاب عند 
لكل مكتتب من الفئة األولى و الثانية عن كل سهم تم اإلكتتاب ) ريال عماني ٠.٧٥ريال عماني ناقص  ٠.٩أي (عماني 

 . به و تخصيصه
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