
 5  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 اإليااحات المتممة للقوائم المالية المختصرة المرحلية غير المدققة

 )تابع( 2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

مسجلة في سلطنة ُعمان. تأسست  عامةمساهمة  )"الشركة"( هي شركةع شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.
. بدأت الشركة اإلنتاج ة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في بيع المياه المحال2013يناير  19الشركة في 

في سوق مسقط لألوراق المالية  إدراج الشركةتم . و2016فبراير  19التجاري للمياه الصالحة للشرب في 
 (.7اإليضاح )الشركة في في مساهمة نسبة الم اإلفصاح عن وقد ت .2018يناير  2في 

 االتفاقيات الرئيسية 2

 اتفاقية شراء المياه

، أبرمت الشركة اتفاقية طويلة األجل لشراء المياه مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة 2013فبراير  11في 
سنة من  20 بعداالتفاقية  مليون جالون إمبريالي من المياه يوميًا. تنتهي 42والمياه ش.م.ع.م، وذلك لتوريد 

، مع إمكانية تمديد الفترة أو اإلنهاء المبكر وفقاً 2014أكتوبر  12تاريخ التشغيل التجاري المتفق عليه وهو 
 لبنود االتفاقية.

 عقد الهندسة والشراء واإلنشاء

يوميًا، وذلك مع الشركة مليون جالون إمبريالي من المياه  42أبرمت الشركة اتفاقية إلنشاء محطة تحلية بسعة 
 )"مقاول أعمال الهندسة والشراء واإلنشاء"( بنظام تسليم المفتاح و مشروعالدولية لمعالجة المياه )ش.م.م( وه

  .2016تم إنجازه خالل 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

البية بها غ تتمالعملة التي  هيها نظًرا ألن ،هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة بالريال العماني تم عرض
 ، ما لم ينص على خالف ذلك.تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف ، وقد تممعامالت الشركة

 بيان االلتزامأساس اإلعداد و

التقارير المالية المرحلية.  34طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي شركة لل المرحلية الموجزةالمالية  المعلوماتأعدت 
خدمة مع تلك المست المرحلية الموجزةالمالية  المعلوماتالمستخدمة في إعداد  السياسات المحاسبيةوتتوافق 

 .2019ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 ةجميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لجميع القوائم المالي المرحلية الموجزةالمالية  المعلوماتال تتضمن 
ديسمبر  31تها مع القوائم المالية السنوية للشركة في ويجب قراءالمعدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية 

إلى ال تشير بالضرورة  2020مارس  31شهر المنتهية في أ الثالثةباإلضافة إلى أن النتائج لفترة  .2019
 .2020ديسمبر  31النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 



 6  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 اإليااحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 معداتالو الممتلكات واآلالت  4
 

 
أعماااال مااادنياااة 

 قطع غيار تفكيك األصول خطوط األنابيب آالت ومعدات وإنشائية
تجهيزات أثاث و
 سـيارات ومعدات مكتبية

أعمال 
رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

 لاير ُعمانيألف  
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
          التكلفـة

          

 98,753 47 39 33 655 334 19,908 46,406 31,331 2020يناير  1

 68 60 - - - - - - 8 إضافات 
          

مارس  31
2020 31,339 46,406 19,908 334 655 33 39 107 98,820 

          

          تراكمي استهالك
          

 9,585 - 39 28 59 32 1,924 4,478 3,025 2020يناير  1
 617 - - 1 4 2 124 290 196 السنةمصاريف 

          

مارس  31
2020 3,221 4,768 2,048 34 63 29 39 - 10,202 

          

          القيمة الدفترية
مارس  31

2020 28,118 41,638 17,860 300 592 5 - 107 88,619 
 

  



 7  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 اإليااحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 )تابع( معداتالو الممتلكات واآلالت 4
 

 
أعماااال مااادنياااة 

 قطع غيار تفكيك األصول خطوط األنابيب آالت ومعدات وإنشائية
تجهيزات أثاث و
 سـيارات ومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ

 
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
لاير ألف 

 ُعماني
          التكلفـة

          

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

 91 47 - 2 - - - 37 5 إضافات 
          

ديسمبر  31
2019 31,331 46,406 19,908 334 655 33 39 47 98,753 

          

 ستهالكاال
          التراكمي

          

 7,117 - 39 26 42 23 426,1 3,319 2,242 2019يناير  1
 2,468 - - 2 17 9 498 1,159 783 السنةمصاريف 

          

 ديسمبر 31
2019 3,025 4,478 1,924 32 59 28 39 - 9,585 

          

          القيمة الدفترية
ديسمبر  31

2019 28,306 41,928 17,984 302 596 5 - 47 89,168 
 



 8  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 المختصرة المرحلية غير المدققةاإليااحات المتممة للقوائم المالية 
 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تابع( معداتالو الممتلكات واآلالت 4

 (.8رهن الممتلكات واآلالت والمعدات كضمان القتراضات الشركة )إيضاح تم 

 االستهالك للفترة كما يلي:كما تم االعتراف بمصروف 

 

 غير مدققة
 2020مارس  31

 غير مدققة 
ماااااااااارس  31

2019 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   

              618                 619 (15التكاليف التشغيلية )اإليضاح 
                 1 1 (16مصروفات إدارية وعامة )اإليضاح 

   

 620 619 
 

 لاير ُعماني 8.163التكاليف التشغيلية تشمل استهالك أصول حق االستخدام بقيمة 

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى 5

 

 غير مدققة
 2020مارس  31

 مدققة 
ديسااااااااامااابااار  31

2019 
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني 

   

 1,392 1,327 الذمم التجارية المدينة
 87 50 مقدًما وذمم مدينة أخرىمدفوعات 

 3 3 ودائع
   

 1,380 1,482 
 

 لنقد والنقد المعادلا 6
   
   

 1,972 640 نقد لدى البنك
 1 1,730 ودائع قصيرة األجل

   

 2,370 1,973 
 

 "سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن ليمتد"بالدوالر األمريكي وهي لدى  قّومةالودائع قصيرة األجل م
 معدل الفائدة لهذه الودائع غير جوهري.و في لندن بفترات استحقاق تقل عن شهر واحد.

  



 9  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 المختصرة المرحلية غير المدققةاإليااحات المتممة للقوائم المالية 
 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 واالحتياطيات رأس المال 7

 أسهم رأس المال  )أ(

بيسة  100( سهم عادي بقيمة 250.000.000: 2019) 250.000.000يتكون رأس المال المصرح به من 
( مدفوعة 15.555.040: 2019سهم ) 155.550.400للسهم الواحد، ويتكون رأس المال المصدر من 

 بيسة للسهم الواحد. 100بالكامل بقيمة 

 مساهمو الشركة هم: 

 
 غير مدققة

 2020مارس  31
 مدققة

 2019ديسمبر  31
 النسبة % عدد األسهم النسبة% عدد األسهم 

     

 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 
 

 وال. يالتوال على البريطانية، العذراء وجزر كايمان، جزر في مسجلتان الرئيسيتان المساهمتان الشركتان
مارس  31 في كما المدفوع الشركة مال رأس من أكثر أو ٪10 اآلخرين العاديين المساهمين من أي يمتلك

2020. 

 االحتياطي القانوني )ب(

من صافي ربح الشركة  %10أن يتم تحويل  1974من قانون الشركات التجارية لسنة  154تتطلب المادة 
إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع إلى أن يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويًا لثلث رأسمال الشركة 

 المدفوع على األقل. 

 األرباحتوزيع  )ج(

، أوصى فيه بتوزيع األرباح النقدية التالية على 2020فبراير  11عقد مجلس إدارة الشركة اجتماًعا في 
 المساهمين:

  المنتهية للسنةبيسة للسهم الواحد من األرباح المحتجزة  2،160بقيمة ال تتجاوز  2020مايو في شهر 
لذي اتاريخ الفي كما الشركة المساهمين بلمساهمين المسجلين في سجل ، إلى ا2019ديسمبر  31في 

 ،يحدده مجلس اإلدارة

 بيسة للسهم الواحد من األرباح المحتجزة للفترة  7،168بقيمة ال تتجاوز  2020فمبر في شهر نو
اهمين إلى المس القابلة للتوزيع( المحتجزة الكافية)رهنا بتوافر األرباح  2020سبتمبر  30المنتهية في 

 . المساهمين بالشركة كما في التاريخ الذي يحدده مجلس اإلدارةالمسجلين في سجل 

بعد هذا اإلفصاح، ُرفعت مسودة اإلشعار وجدول أعمال الجمعية العامة السنوية )بما فيها بند توزيع األرباح( 
 إلى الهيئة العامة لسوق المال للموافقة.

اإلدارة حول توزيع األرباح ودفع مكافآت مجلس تقوم الهيئة العامة لسوق المال حاليًا بتقييم اقتراح مجلس 
(، لذلك 18/2019اإلدارة في ظّل قانون الشركات التجارية الجديد )الصادر بموجب المرسوم السلطاني 

أوصت الهيئة العامة الشركة بحذف هذين البندين من جدول أعمال الجمعية العامة في الوقت الراهن. وبانتظار 
مة وتوجيهاتها القيّمة، يجوز ترحيل هذين البندين إلى جمعية عامة أخرى تلي الجمعية نتيجة تحليل الهيئة العا

 العامة السنوية.

مارس  29عالوة على ذلك، ألغيت الجمعية العامة السنوية والجمعية العامة االستثنائية المقّرر انعقادهما في 
مارس  18بتاريخ  3/2020مال رقم خ/، وذلك التزاًما بالتعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق ال2020
 . وستبقى اإلدارة بانتظار توجيهات الحقة من الهيئة العامة حول عقد الجمعية العامة للمساهمين.2020

  



 10  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 المختصرة المرحلية غير المدققةاإليااحات المتممة للقوائم المالية 
 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 قروض ألجل 8

 
 غير مدققة

 2020مارس  31
 مدققة

 2019ديسمبر  31
 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 60,719               59,933 قروض ألجل
 )1,081( )1,062( مؤجلة تمويليةمطروًحا منها: رسوم 

   

 58,871                59,638 
 )3,188(    )3,212( قروض ألجلالمطروًحا منها: الجزء المتداول من 

   

 56,450 55,659 قروض ألجلالالجزء غير المتداول من 
 

 التسهيالت

اتفاقية تمويل طويلة األجل مع مجموعة بنوك عالمية للحصول على ، أبرمت الشركة 2013يوليو  25في 
 211.837.752لاير ُعماني ) 81.451.616تسهيالت قرض )"القروض ألجل"( بمبلغ إجمالي قدره 

 دوالر أمريكي(.

 الفوائد

قد وباإلضافة إلى هامش.  على أساس سعر ليبور ثالثة أشهر بالدوالر األمريكيلحمل القروض ألجل فائدة ت
 (.٪ 4.66: 2019ديسمبر  31) %4.56كان معدل الفائدة الفعلي للفترة 

 اتالامان

مضمونة برهن تجاري على أصول الشركة ورهن قانوني على حقوق الشركة وحقوق الملكية القروض ألجل 
على جميع  وضع حجز. وباإلضافة إلى ذلك، تم 2013فبراير  11في اتفاقية حق االنتفاع المؤرخة  والمصالح

 أسهم الشركة.

 العهود

لى نسبة عالمفروضة تشمل القيود هي على بعض العهود المتعلقة بالسيولة. و التسهيالتحتوي اتفاقيات ت
 الشركة راضية عن هذهوونسبة تغطية عمر القرض.  ،، ونسبة تغطية خدمة الديونالمساهمينحقوق لن والدي

 .2020العهود لفترة الفائدة في عام 

 التغطية احتياطي 9

يتأـلف احتياطي التغطية من الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات تغطية التدفق 
ن تبرم الشروط العامة، ينبغي على الشركة أ التفاقيةوفقاً النقدي المتعلقة بأدوات التغطية التي لم تحدث بعد. 

تحوط سعر الفائدة لتغطية تعرض الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة. يغطي هذا المطلب  اتفاقيات
 القروض ألجل.

تم  .سنويًا بشكل ربع سنوي بالنسبة للقروض ألجل %2.86اتفاقيات التحوط تلزم الشركة بدفع فائدة ثابتة بمعدل 
ديسمبر  31للسنة المنتهية في ) 2020مارس  31تقييم تحوطات التدفقات النقدية بأنها فعالة بشكل كبير كما في 

 : فعالة بشكل كبير(.2019

  



 11  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 المختصرة المرحلية غير المدققةاإليااحات المتممة للقوائم المالية 
 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تابع( األدوات المالية المشتقة 9

 تصنيف القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة بناًء على فترة االستحقاق المتبقية من تاريخ التقرير هو كما يلي:

 
 غير مدققة

مارس  31
2020 

 مدققة
ديسمبر  31

2019 
 لاير ُعمانيألف  ألف لاير ُعماني 

   

 )200( )437( الجزء المتداول
 )3,592( )7,703( الجزء غير المتداول

   

 )3,792( )8,140( التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
 

 تُدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:

 )3,792( )8,140( التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
 569 1,220 الخصوم / األصول الضريبية المؤجلة ذات العالقة

 )3,223( )6,920( التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بعد خصم الضريبة المؤجلة
 

 تفكيك األصولمخصص التزام  10

الة المنشآت المستقبلية المطلوبة من أجل إز للتكلفةألفضل تقديرات اإلدارة  الحاليةتمثّل تكاليف التفكيك القيمة 
ير وضع هذا التقدتم . وقد إلى وضعه األصلي وإعادة تأهيل الجزء المتضّرر من الموقع الذي استأجرته الشركة

من قيمتها الحالية على مدى العمر  %4.60متخصص وتم خصم مستقل أجراه استشاري  تقريرعلى أساس 
 .سنة 40لغ اإلنتاجي المقدر للمحطة والبا

 مساهمينللالتجسيرية  القروض 11

 غير مدققة 
مارس  31

2020 

 مدققة
ديسمبر  31

2019 
 لاير ُعمانيألف  ألف لاير ُ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

 450 492 الفائدة المستحقة
   

 8,854 8,896 الجزء غير المتداول من القروض التجسيرية للمساهمين
 

 التسهيالت

. 2015دوالر أميركي( في أكتوبر  4.400.000)لاير ُعماني  1.691.800بقيمة  مساهمينقروض  تقديمتم 
 دوالر أمريكي( خالل 10.500.000)لاير ُعماني  4.037.250بقيمة  مساهمينقروض  تقديمتم  كذلك
ألطراف ذات عالقة )حملة  مبلغ مستحق باإلضافة إلى ذلك، تم تحويل .2016 ديسمبر 31 فيالمنتهية  السنة

دوالر أمريكي( إلى قروض مساهمين  11.073.711لاير ُعماني ) 4.257.842األسهم النهائيين( بقيمة 
 2017 ليويو في

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

 كومباني ليمتد".

  



 12  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 المختصرة المرحلية غير المدققةاإليااحات المتممة للقوائم المالية 
 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 لمساهمينمن اقروض حقوق الملكية االحتياطية  12

 

 مدققةغير  
  2020مارس  31

 مدققة
 2019ديسمبر  31

 لاير ُعمانيألف   ألف لاير ُعماني 
    

 377  377 سوميت ووتر ميدل إيست كومباني
 377  377 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

    

 754  754 
 

 التسهيالت

دوالر أمريكي(  2.176.932ر.ع ) 837.031تم تقديم قروض حقوق الملكية االحتياطية للمساهمين بقيمة 
، تم سداد قروض حقوق الملكية االحتياطية للمساهمين بقيمة 2018. وفي مارس 2015في شهر نوفمبر 

 .كاداجوا الغبرة يو.كيه ليمتددوالر أمريكي( التي قدمتها  217,693ر.ع ) 83,703

 مستحقات وذمم دائنة أخرى 13

 مدققةغير  
  2020مارس  31

 مدققة
 2019ديسمبر  31

 ألف لاير ُعماني  ألف لاير ُعماني 
    

 943  882 دائنةتجارية ذمم 
 602    591 ذمم دائنة أخرى

 129  106 أخرى
    

 1,579  1,674 
 

:  2019ديسمبر  31لاير ُعماني ) 655.273 تشمل الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى مبلغ
لاير ُعماني( مستحقة لصالح "شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة" التي هي إحدى  688.630

 األطراف ذات العالقة.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 14
 

رة، وموظفي اإلدارة العليا، تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدا
 نفوذًا مؤثًرا. تحتفظ الشركة القدرة على السيطرة أو يمارسون بها والكيانات التجارية التي يملكون فيها

بتوازنات هامة مع األطراف ذات العالقة وتظهر هذه التوازنات خالل السير الطبيعي لألعمال. كما يتم االتفاق 
 ف ذات العالقة. على شروط وأحكام معامالت األطرا

 

 

 غير مدققة
مارس  31

2020 

 
 غير مدققة

 2019مارس  31
 لاير ُعمانيألف   لاير ُعمانيألف  

    

يل والصاايانة والتشااغ شااركة مدينة مسااقط للتحليةإلى  التشااغيل والصاايانة تكلفة
 1,024 ش.م.م

 
994 

    

 42  42 مصروف الفائدة على قروض المساهمين
    

 54  53 موظفي اإلدارة العلياتعويضات 
 -  3 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة والبدالت

 
  



 13  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 المختصرة المرحلية غير المدققةاإليااحات المتممة للقوائم المالية 
 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 تكاليف التشغيل 15

 

 غير مدققة
مارس  31

2020 

 غير مدققة
مارس  31

2019 
 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

                 989 1,019 تكلفة التشغيل والصيانة 
 675 697 رسوم الكهرباء

 618 619 (2-4اإليضاح استهالك )
   

 2,335 2,282 
 

 مصاريف إدارية وعمومية 16
   

 79 74 تكاليف الموظفين 
 46 49 التأمين

 37 35 أتعاب مهنية وقانونية 
 1 1 (2-4استهالك )اإليضاح 

 75 60 أخرى
   

 219 238 
 

 تكاليف التمويل )الصافي( 17
   

 686 692 سعار الفائدةأمبادالت و القروض ألجل مصروفات فوائد على
 42 42 على قروض المساهمين المؤقتة مصروفات فوائد

 19 19 التمويل المؤجلة تكلفةإطفاء 
 )4( )2( دخل الفوائد على الودائع ألجل

 7 16 تكاليف تمويل أخرى

 767 750 
 

 ضريبة الدخل 18

 .الفترةهذه ل الضريبية خسائرلنظًرا ل 2020مارس  31المنتهية في  للفترةلم يتم إدراج مخصص لضريبة الدخل 

تنشأ الضريبة اآلجلة من الخسائر الضريبية والفروقات المؤقتة بين الوعاء الضريبي لألصول وااللتزامات وقيمها 
فر معـه الـذي تتـوالدفترية في قائمة المركز المالي. وتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة على الخسائر إلـى الحـد 

فـي مقابلهـا. حيث ترى اإلدارة أنه من الممكن أن ينشأ ما يكفي من  صـلاسـتغالل األ مكـني ةيمسـتقبل ةيبيأربـاح ضـر
 الدخل الخاضع للضريبة قبل انتهاء مدته للحصول على المزايا منه.

  



 14  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 المختصرة المرحلية غير المدققةاإليااحات المتممة للقوائم المالية 
 )تابع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 رباح للسهم الواحداأل 19

 

 مدققةغير 
مارس  31

2020  

 مدققةغير 
مارس  31

2019 
    

 365  419 (لاير ُعمانيلف باألالربح للفترة )
    

 155,550  155,550 )باآلالف( الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم مستحقة السداد خالل 
    

 0.002  0.003 )لاير ُعماني( (فةفاألساسية والمخ) الواحد لسهمالربح ل
 

 صافي األصول للسهم الواحد 20

صافي األصول للسهم الواحد بقسمة حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة بتاريخ التقرير على يحتسب 
 عدد األسهم المتبقية كما يلي:

 

 غير مدققة
مارس  31

2020  

 غير مدققة
مارس  31

2019 
    

 14,445  11,167 (لاير ُعمانيلف باأل) صافي األصول
    

 155,550  155,550 )باآلالف( الفترة نهايةفي عدد األسهم مستحقة السداد 
    

 0.093  0.072 )لاير ُعماني( صافي األصول للسهم الواحد
 

 إيجاريهارتباطات  21

سنة  25المحطة من حكومة سلطنة ُعمان )ممثلةً بوزارة اإلسكان( لمدة عليها  أقيمتتم استئجار األرض التي 
يدفع وسنة إضافية بناًء على طلب الشركة.  25. ويمكن تمديد اإليجار لمدة 2013فبراير  11اعتباًرا من 

 لاير ُعماني سنويًا. 15.045اإليجار بواقع 

، بالنتيجة سّجلت 2019يناير  1اعتباًرا من  16 اعتمدت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 .2019يناير  1الشركة أصول تأجير )أصول حّق االنتفاع( والتزام تأجير كما في 

يصبح تأجير األراضي التزاًما مدرًجا على الميزانية العمومية وتترتب عليه فوائد، باإلضافة إلى أصٍل جديد 
 .على الجانب اآلخر من الميزانية العمومية

 األدوات المالية 22

ديسمبر  31تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشركة مع تلك المفصح عنها في القوائم المالية بتاريخ 
 وللسنة المنتهية آنذاك. 2019

 


