
 5  تحلية ش.م.ع.عشركة مدينة مسقط لل

 اليااحات املتممة للقوائم املالية املختصرة املرحلية غير املدققة
 
 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1

يناير  19سلطنة ُعمان. تأسست الشركة في مسجلة في  عامةمساهمة  )"الشركة"( هي شركةع شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.
. 2016فبراير  19. بدأت الشركة اإلنتاج التجاري للمياه الصالحة للشرب في ة. يتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في بيع املياه املحال 2013

 (.7اإليضاح )الشركة في في  ساهمةنسبة املم اإلفصاح عن وقد ت .2018يناير  2في سوق مسقط لألوراق املالية في  إدراج الشركةتم و 

 االتفاقيات الرئيسية 1-1

 اتفاقية شراء املياه

، أبرمت الشركة اتفاقية طويلة األجل لشراء املياه مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة واملياه ش.م.ع.م، وذلك لتوريد 2013فبراير  11في 
، 2014أكتوبر  12سنة من تاريخ التشغيل التجاري املتفق عليه وهو  20 بعدمليون جالون إمبريالي من املياه يومًيا. تنتهي االتفاقية  42

 لبنود االتفاقية.
ً
 مع إمكانية تمديد الفترة أو اإلنهاء املبكر وفقا

 عقد الهندسة والشراء واإلنشاء

الشركة الدولية ملعالجة املياه مليون جالون إمبريالي من املياه يومًيا، وذلك مع  42أبرمت الشركة اتفاقية إلنشاء محطة تحلية بسعة 
  .2016تم إنجازه خالل  )"مقاول أعمال الهندسة والشراء واإلنشاء"( بنظام تسليم املفتاح و مشروع)ش.م.م( وه

 الجديدة واملعدلةتطبيق املعايير  الدولية لعداد التقارير املالية   2

التي و عدلة املطبقة دون أي تأثير جوهري على املعلومات املالية املرحلية املوجزة املعايير الدولية لعداد التقارير املالية الجديدة وامل 2-1
 2019يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ا على يسري مفعولها

 

  سلبيالتعويض الميزات الدفع املسبق مع  (:9رقم )على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية التعديالت 

 جل فيما يتعلق باملصالح طويلة األ  ،االستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة : 28املعيار املحاسبي الدولي  تعديالت علىال
 في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة

 التقارير املالية الدولي إلعداد املعيارالتعديالت على ، 2017-2015 التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 
 (:12رقم )الدولي  يعيار املحاسباملالترتيبات املشتركة،  (:11رقم ) الدولي إلعداد التقارير املالية املعيار، (: اندماج األعمال3رقم )

 (: تكاليف االقتراض23) املعيار املحاسبي الدولي رقمالدخل،  ضرائب

 منافع املوظفين، بشأن تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها (:19) مقر ليدولا يلمحاسبا املعيار علی التعديالت 

 عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل(: 23) تفسير لجنة تفسير املعايير الدولية التقارير املالية رقم 

 ذ بعدتدخل حيز التنفيالتي لم  واملعدلةالجديدة  لعداد التقارير املاليةعايير وتفسيرات املعايير الدولية امل 2-2

 وما بعد 2020يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ بعد ويسري مفعولها على ا

 املتعلق بتوفير منهج عرض. وقياس أكثر اتساقا لجميع عقود التأمين.، و : عقود التأمين(17رقم )لتقارير املالية عداد االدولي إل  املعيار

 

االستثمارات في  (:28)الدولي رقم  يعيار املحاسبوامل ،املالية املوحدة القوائم (:10)رقم تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ال
 شترك.ملاشروع امل ته الزميلة أواملستثمر إلى شرك منبيع أو مساهمة األصول  بمعالجة في ما يتعلق( 2011الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة )

 . ملخص السياسات املحاسبية الهامة3

تقريب  وقد تم ،بها غالبية معامالت الشركة تتمالعملة التي  ها هينظًرا ألن ،هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة بالريال العماني رضتم ع
 ، ما لم ينص على خالف ذلك.جميع القيم إلى أقرب ألف

 

 

 



 6  تحلية ش.م.ع.عشركة مدينة مسقط لل

 اليااحات املتممة للقوائم املالية املختصرة املرحلية غير املدققة
 

 بيان االلتزامأساس العداد و 

التقارير املالية املرحلية. وتتوافق السياسات  34بًقا ملعيار املحاسبة الدولي طشركة لاملرحلية ل املختصرةاملالية  املعلوماتأعدت 
هية املرحلية مع تلك املستخدمة في إعداد القوائم املالية السنوية للسنة املنت املختصرةاملالية  املعلوماتاملستخدمة في إعداد  املحاسبية

 .2018ديسمبر  31في 

املرحلية جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة لجميع القوائم املالية املعدة وفًقا للمعايير  صرةاملختاملالية  املعلوماتال تتضمن 
 الستة. باإلضافة إلى أن النتائج لفترة 2018ديسمبر  31تها مع القوائم املالية السنوية للشركة في ويجب قراءالدولية للتقارير املالية 

 .2019ديسمبر  31إلى النتائج املتوقعة للسنة املالية املنتهية في ر بالضرورة ال تشي 2019 يونيو 30شهر املنتهية في أ

. التغيرات التي أجريت على 16املالية للشركة التي تطبق عليها املعايير الدولية للتقارير املالية رقم  املعلوماتهذه هي املجموعة األولى من 
 .3السياسات املحاسبية الهامة واردة في اإليضاح 

شهر الصادر عن مجلس معايير املحاسبة الدولية في  ،يجار"اإل "عقود :  16عداد التقارير املالية رقم إل مدت الشركة املعيار الدولي اعت
بيق بالتطالشركة  تقملم و السياسة املحاسبية. في ، مما أدى إلى تغيير 2019يناير  1تبدأ في ويسري مفعوله على الفترة التي ،  2016يناير 

 .في الفترة السابقة 16 رقم الدولي إلعداد التقارير املالية املعيار من متطلبات، أي كربشكل مب

املالية املرحلية هي ذاتها  املعلومات، فإن السياسات املحاسبية املطبقة في هذه 16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم باستثناء 
 وعن السنة املنتهية آنذاك. 2018سمبر دي 31قة في القوائم املالية للشركة في املطب

 وعن السنة املنتهية آنذاك. 2019ديسمبر  31ومن املتوقع أن تنعكس التغيرات في السياسات املحاسبية على القوائم املالية للشركة في 

ة لعقود اإليجار. ويعترف املستأجر بأصل نموذًجا محاسبًيا إيجارًيا واحًدا في امليزاني 16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم يقدم 
ستخدام" يمثل حقه في استخدام األصل األساي ي والتزام إيجاري يمثل التزامه بدفع دفعات إيجارية. وهناك استثناءات في اال  حقال"

ي يستمر أ –لحالي محاسبة املؤجرين مشابهة للمعيار ا وتبقىاختيارية لإليجارات قصيرة األجل وإيجارات البنود منخفضة القيمة. 
 ةيالحال اتمحل التوجيه 16تصنيف املؤجرين لعقود اإليجار كإيجارات تمويلية أو تشغيلية. ويحل معيار التقارير املالية الدولية رقم 

ايير الدولية من تفسيرات لجنة تفسيرات املع 4"عقود اإليجار"، والتفسير رقم  17بما في ذلك املعيار املحاسبي الدولي رقم  ،لعقود اإليجار
: عقود 15م رقتفسير اللجنة الدائمة للتفسيرات الذي يحدد ما إذا كانت الترتيبات تنطوي على عقد إيجار، و  إلعداد التقارير املالية

 ".جار"تقييم جوهر املعامالت املنطوية على الشكل القانوني لإلي: 27رقم اللجنة الدائمة للتفسيرات ، وتفسير الحوافز -اإليجار التشغيلي

اعتمدت الشركة وقد . 2019يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ويسري 
ؤجرة )أصول حق االستخدام( مأصول  وبناء عليه، فقد فقد قامت الشركة بتسجيل، 2019يناير  1املعيار اعتباًرا من تطبيق هذا 

 .2019يناير  1ريال ُعماني كما في  195,919ريال ُعماني والتزامات إيجارية بقيمة  195,919بقيمة 

فبراير  11عاًما اعتباًرا من  25من حكومة سلطنة عمان )ممثلة بوزارة اإلسكان( ملدة  تم تشييد املحطة فوقهااألرض التي وقد تم استئجار 
 ماني سنوًيا.ريال عُ  15,045يجار بمعدل اإل يتم دفع و ة بناًء على طلب الشركة. عاًما إضافي 25يمكن تمديد فترة اإليجار ملدة و . 2013

  ر من امليزانية.الجانب اآلخ في، إلى جانب األصل الجديد وقد يخضع للفوائدامليزانية العمومية  يدخل فيصبح عقد اإليجار لألرض التزاًما ي



 7  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 اليااحات املتممة للقوائم املالية املختصرة املرحلية غير املدققة
 
 عداتاملو  املمتلكات واآلالت  4
 

 

أعمممممممممممممال مممممممدنمممممميممممممة 
 املجموع سميارات تومعدا تجهيزات مكتبيةأثاث و  قطع غيار تفكيك األصول  خطوط األنابيب آالت ومعدات وإنشائية

 ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  
         التكلفمة

         

 98,662 39 31 655 334 19,908 46,369 31,326 2019يناير  1

 5 - - - - - - 5 إضافات 
         

 98,667 39 31 655 334 19,908 46,369 31,331 2019يونيو  30
         

         تراكمي استهالك
         

 7,117 39 26 42 23 1,426 3,319 2,242 2019يناير  1
 1,233 - 1 8 4 249 579 392 السنةمصاريف 

         

 8,350 39 27 50 27 1,675 3,898 2,634 2019يونيو  30
         

         القيمة الدفترية
 90,317 - 4 605 307 18,233 42,471 28,697 2019 يونيو  30

 
  



 8  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 اليااحات املتممة للقوائم املالية املختصرة املرحلية غير املدققة
 
 )تابع( عداتاملو  املمتلكات واآلالت 4
 

 

أعــــمــــــال مــــــدنــــيــــــة 
 قطع غيار تفكيك األصول  خطوط األنابيب الت ومعداتآ وإنشائية

تــجــهــيــزات أثــــــا  و 
 املجموع سـيارات ومعدات مكتبية

 ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  
         التكلفـة

         

 98,575 39 26 576 330 19,908 46,369 31,326 2018ر يناي 1

 84 - 5 79 - - - - إضافات 

 4 - - - 4 - - - تسوية
         

 98,662 39 31 655 334 19,908 46,369 31,326 2018ديسمبر  31
         

         التراكمي ستهالكاال 
         

 4,686 39 24 26 50 928 2,160 1,459 2018يناير  1

 (27) - - - (27) - - - تسويات

 2,458 - 2 16 - 498 1,159 783 السنةمصاريف 
         

 7,117 39 26 42 23 1,426 3,319 2,242 2018 ديسمبر 31
         

         القيمة الدفترية
 91,545 - 5 613 311 18,482 43,050 29,084 2018ديسمبر  31
         

 



 9  لية ش.م.ع.عشركة مدينة مسقط للتح

 اليااحات املتممة للقوائم املالية املختصرة املرحلية غير املدققة

 )تابع( عداتاملو  ت واآلالتاملمتلكا 4

 (.8رهن املمتلكات واآلالت واملعدات كضمان القتراضات الشركة )إيضاح تم 

 االستهالك للفترة كما يلي:كما تم االعتراف بمصروف 

 

 غير مدققة
  2019يونيو  30

  غير مدققة
 2018يونيو  30

 ألف ريال عماني ألف ريال عماني 

 1,232            1,238                 (15التكاليف التشغيلية )اإليضاح 
 -                 1 (16مصروفات إدارية وعامة )اإليضاح 

 1,239 1,232 

   
 

 ريال ُعماني 5,442التكاليف التشغيلية تشمل استهالك أصول حق االستخدام بقيمة 

 الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى  5

 

 غير مدققة
  2019و يوني 30

  مدققة
 2018ديسمبر  31

 ألف ريال عماني ألف ريال عماني 
   

 1,329 3,234 الذمم التجارية املدينة

 53 36 مقدًما وذمم مدينة أخرى مدفوعات 

 3 2 ودائع
   

 3,272 1,385 
 

 لنقد والنقد املعادلا 6
   

 1,127 251 نقد لدى البنك

 693 900 ودائع قصيرة األجل
   

 151,1 1,820 
 

ت استحقاق في لندن بفترا "سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن ليمتد"بالدوالر األمريكي وهي لدى  قّومةالودائع قصيرة األجل م
 معدل الفائدة لهذه الودائع غير جوهري.و  تقل عن شهر واحد.
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 اليااحات املتممة للقوائم املالية املختصرة املرحلية غير املدققة

 واالحتياطيات رأس املال 7

 أسهم رأس املال  )أ(

بيسة للسهم الواحد، ويتكون رأس  100( سهم عادي بقيمة 250.000.000: 2018) 250.000.000به من يتكون رأس املال املصرح 
 بيسة للسهم الواحد. 100( مدفوعة بالكامل بقيمة 15.555.040: 2017سهم ) 155.550.400املال املصدر من 

 مساهمو الشركة هم: 

 

 غير مدققة
 2019يونيو  30

 مدققة
 2018ديسمبر  31

 النسبة % عدد األسهم النسبة% سهمعدد األ  
     
     

 32.5 50,553,880 32.5 50,553,880 سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

 32.5 50,553,880 32.5 50,553,880 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

 35 54,442,640 35 54,442,640 آخرون
     

 155,550,400 100 155,550,400 100 

 
 العاديين ساهمينامل من أي يمتلك وال. التوالي على البريطانية، العذراء وجزر  كايمان، جزر  في مسجلتان الرئيسيتان املساهمتان لشركتانا

 .2019 يونيو 30 في كما املدفوع الشركة مال رأس من أكثر أو ٪10 اآلخرين

 االحتياطي القانوني )ب(

من صافي ربح الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل  %10أن يتم تحويل  1974رية لسنة من قانون الشركات التجا 154تتطلب املادة 
 للتوزيع إلى أن يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوًيا لثلث رأسمال الشركة املدفوع على األقل. 

 توزيع األرباح )ج(

 على نقدية أرباح وتوزيع تحديدل اإلدارة مجلس 2019مارس  27 املنعقد في السنوية العامة الجمعية خالل اجتماع املساهمون  فوض
 :الشركة املساهمين في

  2018ديسمبر  31املنتهية في  للسنةبيسة للسهم الواحد من األرباح املحتجزة  1.626بقيمة ال تتجاوز  2019مايو في شهر ،
 ،س اإلدارةيحدده مجلالذي تاريخ الفي كما الشركة املساهمين بملساهمين املسجلين في سجل إلى ا

  2019سبتمبر  30بيسة للسهم الواحد من األرباح املحتجزة للفترة املنتهية في  6.429بقيمة ال تتجاوز  2019فمبر في شهر نو 
اريخ إلى املساهمين املسجلين في سجل املساهمين بالشركة كما في الت القابلة للتوزيع( املحتجزة الكافية)رهنا بتوافر األرباح 

 . س اإلدارةالذي يحدده مجل
 

من وذلك للسهم الواحد،  بيسة 1.626 بقيمةتوزيع أرباح نقدية  2019أبريل  29املنعقد في  في اجتماعه مجلس اإلدارةقرر 
املسجلين في سجل ن ساهمياملإلى  2018ديسمبر  31املالية املدققة للفترة املالية املنتهية في  للقوائماألرباح املحتجزة وفًقا 

 .2019مايو  15في  كما لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م ركة بالشاملساهمين 

  



 11  لية ش.م.ع.عشركة مدينة مسقط للتح

 اليااحات املتممة للقوائم املالية املختصرة املرحلية غير املدققة
 قروض ألجل 8

 
 غير مدققة

 2019يونيو  30
 مدققة

 2018ديسمبر  31
 ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  
   

 63,825 62,307 قروض ألجل
 )1,157( )1,119( مؤجلة تمويليةمطروًحا منها: رسوم 

   

 61,188 862,66 
 )3,106( )3,141( قروض ألجلالمطروًحا منها: الجزء املتداول من 

   

 59,562 58,047 قروض ألجلالالجزء غير املتداول من 
 

 التسهيالت

، أبرمت الشركة اتفاقية تمويل طويلة األجل مع مجموعة بنوك عاملية للحصول على تسهيالت قرض )"القروض 2013يوليو  25في 
 دوالر أمريكي(. 211.837.752ريال ُعماني ) 81.451.616لي قدره ألجل"( بمبلغ إجما

 الفوائد

فعلي كان معدل الفائدة الوقد باإلضافة إلى هامش.  على أساس سعر ليبور  ثالثة أشهر بالدوالر األمريكيلحمل القروض ألجل فائدة ت
 (.٪ 4.64: 2018ديسمبر  31)  %4.69للفترة 

 اتالامان

ة حق في اتفاقي واملصالحهن تجاري على أصول الشركة ورهن قانوني على حقوق الشركة وحقوق امللكية مضمونة بر القروض ألجل 
 على جميع أسهم الشركة. وضع حجز. وباإلضافة إلى ذلك، تم 2013فبراير  11االنتفاع املؤرخة 

 العهود

، املساهمينقوق حلن و على نسبة الدياملفروضة  تشمل القيودهي على بعض العهود املتعلقة بالسيولة. و  التسهيالتحتوي اتفاقيات ت
 .2019الشركة راضية عن هذه العهود لفترة الفائدة في عام و ونسبة تغطية عمر القرض.  ،ونسبة تغطية خدمة الديون 

 األدوات املالية املشتقة 9

 
ً
ات أسعار طية تعرض الشركة ملخاطر تقلبتحوط سعر الفائدة لتغ اتفاقياتالشروط العامة، ينبغي على الشركة أن تبرم  التفاقيةوفقا

 الفائدة. يغطي هذا املطلب القروض ألجل.

تم تقييم تحوطات  .سنوًيا بشكل ربع سنوي بالنسبة للقروض ألجل %2.86اتفاقيات التحوط تلزم الشركة بدفع فائدة ثابتة بمعدل 
 : فعالة بشكل كبير(.2018ديسمبر  31املنتهية في للسنة ) 2019 يونيو 30التدفقات النقدية بأنها فعالة بشكل كبير كما في 

 تصنيف القيم العادلة لألدوات املالية املشتقة بناًء على فترة االستحقاق املتبقية من تاريخ التقرير هو كما يلي:

 
 غير مدققة

  2019يونيو  30
 مدققة

 2018ديسمبر  31
 ريال ُعمانيألف  ألف ريال ُعماني 
   

 )77( )843( الجزء املتداول 
   

 )657( (3,264) الجزء غير املتداول 
   
   

 )734( (3,648) التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة
 

درج التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:  تُ

 (734) (3,648) التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة
 110 547 ةالخصوم / األصول الضريبية املؤجلة ذات العالق

 (624) (3,101) التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة بعد خصم الضريبة املؤجلة
 

  



 12  لية ش.م.ع.عشركة مدينة مسقط للتح

 اليااحات املتممة للقوائم املالية املختصرة املرحلية غير املدققة

 تفكيك األصول مخصص التزام  10

ل تكاليف التفكيك القيمة 
ّ
ل الجزء املستقبلية املطلوبة من أجل إزالة املنشآت وإعادة تأهي للتكلفةألفضل تقديرات اإلدارة  الحاليةتمث

اري مستقل أجراه استش تقريروضع هذا التقدير على أساس تم . وقد إلى وضعه األصلي املوقع الذي استأجرته الشركةاملتضّرر من 

 .سنة 40من قيمتها الحالية على مدى العمر اإلنتاجي املقدر للمحطة والبالغ  %4.60متخصص وتم خصم 
 

 مساهمينللالتجسيرية  القروض 11
 

 مدققةغير  
  2019 يونيو  30

 قةمدق 
 2018ديسمبر  31

 ريال ُعمانيألف   ألف ريال ُعماني 
    

 2,073  2,073 سوميت ووتر ميدل إيست كومباني
 2,073  2,073 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

 2,129  2,129 سوميتومو كوربوريشن

 2,129  2,129 ماالكوف إنترناشيونال ليمتد
 450  449 الفائدة املستحقة

    

 8,854  8,853 لمساهمينالتجسيرية لقروض الالجزء غير املتداول من 
 

 التسهيالت

قروض  تقديمتم  كذلك. 2015دوالر أميركي( في أكتوبر  4.400.000)ريال ُعماني  1.691.800بقيمة  مساهمينقروض  تقديمتم 
باإلضافة إلى ذلك،  .2016 ديسمبر 31 فياملنتهية  السنة خاللدوالر أمريكي(  10.500.000)ريال ُعماني  4.037.250بقيمة  مساهمين
دوالر أمريكي( إلى  11.073.711ريال ُعماني ) 4.257.842ألطراف ذات عالقة )حملة األسهم النهائيين( بقيمة  مبلغ مستحق تم تحويل

 2017 يوليو قروض مساهمين في

دوالر أمريكي( واملقدمة من شركة  4,117,035ريال ُعماني ) 1,583,000تم سداد قروض املساهمين البالغة ، 2018وفي شهر أبريل 
 "سوميت ووتر ميدل إيست كومباني" وشركة "ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد".

 ملساهمينمن اقروض حقوق امللكية االحتياطية  12
 

 مدققةغير  
  2019 يونيو  30

 مدققة 
 2018ديسمبر  31

 ريال ُعمانيف أل  ألف ريال ُعماني 
    

 377  377 سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

 377  377 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد
    

 754  754 
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 )تابع( ملساهمينمن اقروض حقوق امللكية االحتياطية  12
 

 التسهيالت

. وفي 2015دوالر أمريكي( في شهر نوفمبر  2.176.932)ر.ع  837.031تم تقديم قروض حقوق امللكية االحتياطية للمساهمين بقيمة 
كاداجوا دوالر أمريكي( التي قدمتها  217,693ر.ع ) 83,703، تم سداد قروض حقوق امللكية االحتياطية للمساهمين بقيمة 2018مارس 

 .الغبرة يو.كيه ليمتد

 مستحقات وذمم دائنة أخرى  13

 مدققةغير  
  2019 يونيو  30

 مدققة 
 2018ر ديسمب 31

 ألف ريال ُعماني  ألف ريال ُعماني 
    

 1724  2377 مستحقات وذمم دائنة أخرى 
 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 14
 

تشتمل األطراف ذات العالقة على املساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة العليا، والكيانات التجارية التي 
ا مؤثًرا. تحتفظ الشركة بتوازنات هامة مع األطراف ذات العالقة وتظهر هذه  درة على السيطرة أو يمارسون بهاالق يملكون فيها

ً
نفوذ

 التوازنات خالل السير الطبيعي لألعمال. كما يتم االتفاق على شروط وأحكام معامالت األطراف ذات العالقة. 

 

 
 غير مدققة

  2019يونيو  30
 غير مدققة

 2018 يونيو 30
 ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  
   

 1965 2050 ة ش.م.موالتشغيل والصيان شركة مدينة مسقط للتحليةإلى  التشغيل والصيانة تكلفة
   

 93 85 مصروف الفائدة على قروض املساهمين

 95 101 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 3 7 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة والبدالت
 

 كاليف التشغيلت 15

 

 غير مدققة
  2019يونيو  30

 غير مدققة
 2018 يونيو 30

 ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  
   

                 2,055 تكلفة التشغيل والصيانة 
1,935 

 1,630 1,914 رسوم الكهرباء

 1,232 1,238 (2-4)اإليضاح  ستهالكا

 5,207 4,797 
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 وميةمصاريف إدارية وعم 16

 

 غير مدققة
  2019يونيو  30

 غير مدققة
 2018 يونيو 30

 ريال ُعمانيألف  ريال ُعمانيألف  
   

 121 154 تكاليف املوظفين 

 107 95 التأمين

 71 65 أتعاب مهنية وقانونية 

 - 1 (2-4)اإليضاح  استهالك

 126 121 أخرى 

 436 425 
 

 تكاليف التمويل )الصافي( 17
   

 1,531 1,425 سعار الفائدةأمبادالت و  القروض ألجل علىمصروفات فوائد 
 93 85 على قروض املساهمين املؤقتة مصروفات فوائد

 38 38 التمويل املؤجلة تكلفةإطفاء 
 )5( )8( دخل الفوائد على الودائع ألجل

 6 13 تكاليف تمويل أخرى 

 1,553 1,663 
 

 ضريبة الدخل 18

 30املنتهية في  للفترةولم يتم إدراج مخصص لضريبة الدخل  (.%15: 2018 يونيو 30) %15قدره تخضع الشركة لضريبة دخل بمعدل 
 .الفترةهذه ل الضريبية خسائرلنظًرا ل 2019 يونيو

كز ر تنشأ الضريبة اآلجلة من الخسائر الضريبية والفروقات املؤقتة بين الوعاء الضريبي لألصول وااللتزامات وقيمها الدفترية في قائمة امل
 صـلسـتغالل األ ا مكـنی ةیمسـتقبل ةیبیاملالي. و تم االعتراف بأصل الضريبة املؤجلة على الخسائر إلـى الحـد الـذي تتـوفر معـه أربـاح ضـر 

 .هفـي مقابلهـا. حيث ترى اإلدارة أنه من املمكن أن ينشأ ما يكفي من الدخل الخاضع للضريبة قبل انتهاء مدته للحصول على املزايا من

 رباح للسهم الواحداأل  19

 

 مدققةغير 
  2019 يونيو  30

 مدققةغير  
 2018 يونيو 30

    

 670  715 للفترة )ألف ر.ع( الربحصافي 
    

 155,550,400  155,550,400 الفترةاملتوسط املرجح لعدد األسهم مستحقة السداد خالل 
    

 40.00  0.005 (فةفاألساسية واملخ) الواحد لسهمل الربح
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 إيجاريهارتباطات  20

 بوزارة اإلسكان( ملدة عليها  أقيمتتم استئجار األرض التي 
ً
. 2013فبراير  11سنة اعتباًرا من  25املحطة من حكومة سلطنة ُعمان )ممثلة

 سنوًيا. ريال ُعماني 15.045يدفع اإليجار بواقع و سنة إضافية بناًء على طلب الشركة.  25ويمكن تمديد اإليجار ملدة 

 األدوات املالية  21

 وللسنة املنتهية آنذاك. 2018ديسمبر  31تتوافق أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للشركة مع تلك املفصح عنها في القوائم املالية بتاريخ 

 


