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حضرات المساهمين الكرام، 

يســعدني أن أقــدم لكــم، بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة 
اإلدارة  مجلــس  تقريــر  )»الشــركة«(،  للتحليــة  مســقط  مدينــة 
الســنوي للشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م.

مســاهمة  كشــركة  2013م  ينايــر   19 فــي  الشــركة  تأسســت 
مقفلــة. وفــي عــام 2017م، طرحــت الشــركة بنجــاح أســهمها 
الكتتــاب عــام أولــي وذلــك وفًقــا اللتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة 
مؤســس المشــروع وأدرجــت أســهمها بعــد ذلــك فــي ســوق 
مســقط لــأوراق الماليــة )»ســوق مســقط لــأوراق الماليــة«( فــي 

ينايــر 2018م.  2

لمحات عن التشغيل

ل محطــة الغبــرة المســتقلة لتحليــة  تمتلــك الشــركة وُتشــغِّ
جالــون  مليــون   42 ســعتها  تبلــغ  التــي  )»المحطــة«(  الميــاه 
إمبريالــي يومًيــا )191٫000 متر3/يومًيــا(. تقــع المحطــة فــي الُغبــرة 
الشــمالية بمحافظــة مســقط فــي ســلطنة ُعمــان، وقــد ُأنشــئت 
المحطــة بنظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل، وبــدأ تشــغيلها 

التجــاري فــي 19 فبرايــر 2016م )»تاريــخ التشــغيل التجــاري«(.

تحقــق الشــركة إيراداتهــا الحاليــة عــن طريــق بيــع الميــاه المحــالة 
الُعمانيــة  الشــركة  مــع  مــة  المبرَّ الميــاه  شــراء  التفاقيــة  وفًقــا 
لشــراء الطاقــة والميــاه. وتــم التعاقــد علــى توريــد ميــاه الشــرب 
التــي تنتجهــا المحطــة بالكامــل إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه. ويتــم إمــداد المحطــة بالكهربــاء التــي ُتعــّد 
مصــدر الطاقــة الرئيســي، عــن طريــق شــركة مســقط لتوزيــع 
بيــن  مــة  المبرَّ بالكهربــاء  اإلمــداد  التفاقيــة  وفًقــا  الكهربــاء 
التعاقــد  وتــم  والشــركة.  الكهربــاء  لتوزيــع  مســقط  شــركة 
علــى تشــغيل المحطــة وصيانتهــا مــع شــركة مدينــة مســقط 
مدينــة مســقط  )»شــركة  والصيانــة ش.م.م  واإلدارة  للتحليــة 
عقــد  خــالل  مــن  ل«(  »الُمشــغِّ أو  والصيانــة«  واإلدارة  للتحليــة 
تشــغيل وصيانــة مدتــه 20 عاًمــا )عقــد التشــغيل والصيانــة(.

وعلــى مــدار ســنة 2018م، كان إنتــاج الشــركة مــن ميــاه الشــرب 
متوســط  وكان  مكعــب  متــر   59٫929٫864 بلــغ  حيــث  قوًيــا 
جاهزيــة المحطــة 96% )شــاماًل الصيانــة المخطــط لهــا( مقارنــًة 
بعــام 2017م الــذي بلــغ فيــه إجمالــي إنتــاج الميــاه 57٫162٫655 متــر 

مكعــب وكان متوســط جاهزيــة المحطــة %92.  

تقرير مجلس اإلدارة 
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النتائج المالية

 %3 بنســبة  التشــغيل  إيــرادات  ارتفعــت  2018م،  عــام  فــي 
لتصــل إلــى 16٫1 مليــون ريــال ُعمانــي نتيجــة التحســن فــي األداء 
ــال  ــرادات تشــغيل بلغــت 15٫6 مليــون ري ــًة بإي التشــغيلي مقارن
تكاليــف  زادت  2018م،  عــام  فــي  أمــا  2017م.  عــام  فــي  ُعمانــي 
التشــغيل لتصــل إلــى 9٫8 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــًة بـــ 9٫4 

مليــون ريــال ُعمانــي فــي عــام 2017م. 

وبالتالــي بلــغ صافــي ربــح الشــركة قبــل الضريبــة 2٫1 مليــون ريــال 
ــادة نســبتها 24% عــن عــام 2017م الــذي بلــغ فيــه  ُعمانــي أي بزي

الربــح قبــل الضريبــة 1٫7 مليــون ريــال ُعمانــي. 

فــي  اإلدارة  مجلــس  قــرر  المســاهمين،  موافقــة  علــى  وبنــاًء 
نقديــة  أربــاح  توزيــع  2018م  فبرايــر   8 فــي  المنعقــد  اجتماعــه 
المســاهمين  علــى  الواحــد  للســهم  بيســة   2٫9268 بقيمــة 

2018م. فبرايــر   28 فــي  الشــركة  ســجل  فــي  المقيديــن 

ثــم فــّوض المســاهمون مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العموميــة 
الســنوية المنعقــدة فــي 27 مــارس 2018م بتحديــد توزيعــات 
نوفمبــر/ فــي  المســاهمين  علــى  وتوزيعهــا  النقديــة  األربــاح 

ديســمبر 2018م مــن أصــل األربــاح المحتجــزة وفق القوائــم المالية 
المدققــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 شــريطة أال 
ــد المبلــغ اإلجمالــي عــن نســبة 6٫4% مــن رأس مــال الشــركة  يزي

المدفــوع )أي 6٫4 بيســة للســهم الواحــد(.

نوفمبــر   13 فــي  المنعقــد  اجتماعــه  فــي  اإلدارة  وقــرر مجلــس 
2018م توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 6٫3966بيســة للســهم الواحــد 
مــن أصــل األربــاح المحتجــزة وفــق القوائــم الماليــة المدققــة عــن 
المســاهمين  فــي 30 ســبتمبر 2018م علــى  المنتهيــة  الفتــرة 
المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى شــركة مســقط 

للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م فــي 29 نوفمبــر 2018م.

الصحة والسالمة والبيئة

فــي  األداء  مــن  عاليــة  تحقيــق مســتويات  مــن  التأكــد  زال  مــا 
مجــال الصحــة والســالمة والبيئــة فــي أعلــى ســلم األولويــات 
ل التابــع لهــا. والدليــل علــى ذلــك عــدم  لــدى الشــركة والُمشــغِّ
عــة للوقــت أو حــوادث بيئيــة خــالل عــام  وقــوع أيــة حــوادث ُمضيِّ
2018م. وبتاريــخ 31 ديســمبر 2018م، كانــت الشــركة قــد حققــت 
تاريــخ  منــذ  للوقــت  عــة  ُمضيِّ حــوادث  دون  عمــل  يــوم   1037
ل  التشــغيل التجــاري. وفــي أبريــل عــام 2017م، حصــل الُمشــغِّ
علــى شــهادة األيــزو 14001: 2004 لنظــام اإلدارة البيئيــة، وشــهادة 
المهنيــة.  والســالمة  الصحــة  إدارة  لنظــام   2007:18001 أوســاس 
ل فــي االنتقــال مــن شــهادة  وفــي ســبتمبر 2018م، نجــح الُمشــغِّ

األيــزو 14001: 2004 إلــى شــهادة األيــزو 14001: 2015.

حوكمة الشركة

يؤمــن مجلــس إدارة الشــركة وإدارتهــا بأهميــة نظــام الرقابــة 
الرقابــة  لعمليــات  شــاماًل  نظاًمــا  الشــركة  وتضــع  الداخليــة. 

الشــركة مراجعــًة شــاملًة لسياســاتها  أجــرت  وقــد  الداخليــة. 
وإجراءاتهــا الداخليــة الرئيســية لضمــان االلتــزام. كمــا عّينــت 
الشــركة مدقــق حســابات داخلــي متفــرغ وتعاونــت مــع شــركة 
الدعــم  تقديــم  بهــدف  واحــدة  ســنة  لمــدة  خارجــي  تدقيــق 
للمدقــق الداخلــي للشــركة. ووضعــت الشــركة خطــة تدقيــق 
داخلــي لعــام 2018م واعتمدتهــا لجنــة التدقيــق حيــث ُنّفــذت 

هــذه الخطــة بالكامــل خــالل العــام. 

ولــم ُتحــدد أي نتائــج مهمــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2018م. وتلتــزم اإلدارة التزاًمــا تاًمــا بتنفيــذ التوصيــات المتفــق 

عليهــا الناتجــة عــن نتائــج المدقــق الداخلــي. 

اإلدارة  مجلــس  أداء  لتقييــم  استشــارًيا  الشــركة  عّينــت  كمــا 
وفــق لميثــاق الهيئــة العامــة لســوق المــال لحوكمــة الشــركات. 
ويرجــى الرجــوع إلــى تقريــر حوكمــة الشــركات الخــاص بالشــركة 
للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول هيــكل حوكمــة 

الشــركات فــي الشــركة.

المسؤولية االجتماعية للشركة

للشــركة  االجتماعيــة  المســؤولية  وبرامــج  مبــادرات  تعكــس 
الُعمانــي  المجتمــع  مكانــة  علــى  بالحفــاظ  التزامهــا  مــدى 
المحلــي فــي صــدارة عملنــا. وعليــه، ســعت أنشــطة المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركة خــالل عــام 2018م إلــى بنــاء وتعزيــز وصولنــا 
إلــى قطاعــات رئيســية فــي المجتمــع الُعمانــي والــذي يمثلــه 

بشــكل خــاص قطــاع التعليــم عموًمــا.

وخــالل هــذا العــام، أطلقــت شــركة مدينــة مســقط للتحليــة 
الفنييــن.  المتدربيــن  وبرنامــج  االبتدائــي  التعليــم  برنامــج 
الُعمانيــة  المــدارس  االبتدائــي  التعليــم  برنامــج  واســتهدف 
العاملــة فــي محيــط مجمــع تحليــة الميــاه التابــع لنــا فــي الُغبــرة 
والــذي ُأتيحــت مــن خاللــه الفرصــة لثمانيــن )80( طالبــً ُعمانًيــا 
ومعلميهــم لزيــارة المجمــع، واطالعهــم علــى عمليــة إنتــاج ميــاه 
التناضــح العكســي. وفــي الوقــت  الشــرب باســتخدام تقنيــة 
الطــالب  أجــل  مــن  الفنييــن  المتدربيــن  برنامــج  كان  نفســه، 
الُعمانييــن الذيــن شــارفوا علــى إتمــام الدبلــوم الفنــي أو برنامــج 
الدرجــة الجامعيــة. وفــي إطــار هــذا البرنامــج، خضــع 17 طالًبــا مــن 
مختلــف المعاهــد الفنيــة، والكليــات، والجامعــات علــى فتــرة 
التشــغيل والصيانــة بشــركتنا خــالل هــذا  تدريــب مــع فريــق 

العــام.

التوظيف

ليها %72  بلغــت مســتويات التعميــن لــكٍل مــن الشــركة وُمشــغِّ
بنهايــة عــام 2018م وهــي النســبة التــي تعــد مــن بيــن أعلــى 

مســتويات التعميــن فــي قطــاع الطاقــة والميــاه.
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النظرة المستقبلية

ســتواصل الشــركة جهودهــا لتوريــد الميــاه بشــكل موثــوق 
للوفــاء بالمعاييــر المطلوبــة لجــودة ميــاه الشــرب بينمــا تلتــزم 
فــي الوقــت نفســه بالمحافظــة علــى المعاييــر العاليــة للصحــة 

والســالمة والبيئــة.

خاتمة

المســاهمين  أشــكر جميــع  أن  أود  اإلدارة،  عــن مجلــس  نيابــًة 
بشــركتنا علــى ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم المتواصــل. وأود أن 
ب عــن خالــص تقديــري وامتنانــي للشــركة العمانيــة لشــراء  أعــرِّ
الطاقــة والميــاه، وهيئــة تنظيــم الكهربــاء، والهيئــة العامــة 
لســوق المــال، والكيانــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة األخــرى لما 
قدمــوه مــن تشــجيع وتوجيــه ودعــم. كمــا أود أن أتقدم بالشــكر 
الخــاص إلــى جميــع موظفــي الشــركة والمشــّغل لمــا قدمــوه 
مــن تفــاِن والتــزام ثابــت فــي العمــل. وبفضــل إســهاماتهم، 

نــت الشــركة مــن تحقيــق أهدافهــا ومقاصدهــا. تمكَّ

ــى حضــرة  ــة عــن مجلــس اإلدارة إل ــا، أود أن أتوجــه بالنياب وختاًم
اهلل  بــن ســعيد -حفظــه  قابــوس  الســلطان  الجاللــة  صاحــب 
ــر العميــق علــى دعمهــم  ــه بالشــكر والتقدي ــاه - وحكومت ورع
وتشــجيعهم المتواصــل للقطــاع الخــاص مــن خــالل توفيــر بيئــة 
تســمح لنــا بالمشــاركة بفعاليــة فــي تنميــة اقتصــاد الســلطنة 

واإلســهام فــي بنــاء ُأمــة قويــة.

أحمد فؤاد كنالي
رئيس مجلس اإلدارة
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خلفية عن الشركة ونظرة عامة على األعمال
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نظرة عامة

وتملــك  تطويــر  فــي  للشــركة  الرئيســي  النشــاط  يتمثــل 
وتشــغيل محطــة الغبــرة المســتقلة للمياه وهــي محطة لتحلية 
ــا التناضــح العكســي بســعة  ميــاه البحــر باســتخدام تكنولوجي
 42( مكعب/اليــوم  متــر   191٫000 تبلــغ  عليهــا  متعاقــد  إنتاجيــة 
مليــون آمبريــال جالــون فــي اليــوم(، وتقــع هــذه المحطــة شــمال 
الغبــرة، محافظــة مســقط، ســلطنة عمــان، وقــد دخلــت المحطــة 

مرحلــة التشــغيل التجــاري الكامــل منــذ 19/فبرايــر/2016م.

ــة  ــً بتحقيــق إيراداتهــا وفقــً ألحــكام اتفاقي تقــوم الشــركة حالي
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع  المبرمــة  الميــاه  شــراء 
والميــاه ش.م.ع.م لمــدة 20 عامــً، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل 
بشــكل غيــر مباشــر للحكومــة. لقــد تــم التعاقــد بشــأن الســعة 

مــع  بالكامــل  المحطــة  مــن  المنتجــة  التحليــة  لميــاه  اإلنتاجيــة 
الشــركة العمانية لشــراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م الســتخدامها 
فــي تلبيــة الطلــب المتنامــي والمتزايــد علــى الميــاه من الشــبكة 
الرئيســية خــالل فتــرة صالحيــة اتفاقيــة شــراء الميــاه ومــا بعدهــا. 
مــا  عليهــا  المتعاقــد  الشــرب  لميــاه  اإلنتاجيــة  الســعة  تمثــل 
اإلنتاجيــة اإلجماليــة للشــبكة  الســعة  نســبته 20% تقريبــً مــن 
الرئيســية وفقــً لبيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 

ش.م.ع.م لمــدة ســبع ســنوات للفتــرة مــن)2018-2024(م.

يتــم إمــداد الكهربــاء مــن قبــل شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء 
بصفتهــا  الشــركة  أبرمــت  الكهربــاء.  إمــداد  اتفاقيــة  بموجــب 
مســتخدم للنظــام، اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء لضمــان ربطهــا 
بالنظــام خــالل فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه التــي تــم التعاقــد 
عليهــا. يتــم إرســال ميــاه الشــرب التــي تنتجهــا المحطــة إلــى 

خلفية عن الشركة ونظرة عامة على األعمال

خزانــات الميــاه التابعــة للهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه الكائنــة بجــوار المحطــة، المشــغل شــركة ُمتحكــم فيهــا مــن قبــل مؤسســي 
المشــروع.

الخريطة/ الرسم البياني أدناه يوضح موقع المحطة بالتقريب:

تــم تأســيس الشــركة لفتــرة غيــر محــددة بتاريــخ 2013/1/19م وســجلت بدائــرة الســجل التجــاري فــي وزارة التجــارة والصناعــة تحــت رقــم 
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الســجل التجــاري 1163374 تــم إدراج الشــركة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة )ليصبــح االســم القانونــي والتجــاري للشــركة اآلن، شــركة 
مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع وعنوانهــا المســجل هــو صنــدوق بريــد رقــم 1935 ، الرمــز البريــدي 114 شــمال الغبــرة، محافظــة 

مســقط، ســلطنة عمــان.

التكنولوجيا والعمليات

وصف المحطة

تقــع المحطــة غــرب الموقــع الحالــي لمحطــة الغبــرة للطاقــة وتحليــة الميــاه بمحافظــة مســقط، ســلطنة عمــان، وتــم تطويــر المحطــة علــى 
أســاس نظــام البنــاء واالمتــالك والتشــغيل )البنــاء واالمتــالك والتشــغيل(. بــدأت المحطــة التشــغيل التجــاري منــذ 19/فبرايــر/2016م. تبلــغ 
الســعة اإلنتاجيــة للمحطــة 42 مليــون آمبريــال جالــون فــي اليــوم )191٫000 متــر مكعب/اليــوم(. تتكــون المحطــة مــن فالتــر لحمايــة األحيــاء 
المائيــة وأنابيــب مغمــورة لســحب وتفريــغ ميــاه البحــر ونظــام تعويــم الهــواء المــذاب ومرشــحات أســطوانة مزدوجــة ألغــراض المعالجــة 
األوليــة والنظــام المــزدوج لمعالجــة ميــاه البحــر باســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي وإجــراء معالجــة متقدمــة باســتخدام ثانــي 
اكســيد الكربــون ونظــام حقــن الحجــر الجيــري إلعــادة التمعــدن باإلضافــة إلــى الكلــورة والفلــورة وكافــة األنظمــة المتعلقــة بتحليــة ميــاه 

البحــر األخــرى. 

الصور التالية توضح مرفق محطة المياه في حالة التشغيل:

عملية التحلية

الرسم أدناه يوضح عملية تحلية مياه البحر.

Seawater Intake Seawater
Intake Pump

Dissolved Air Flotation
(DAF) 8x14.3%

DMF Feed Pump
10x14.3%

Dual Media Filter
(DMF) 52x2%

Cartridge Filter
16x6.7%

High Pressure
Pump

Product
Water Tank

PAEW
ReservoirWater

Booster Pump

Brine

Outfall
Energy Recovery

Device

RO Feed
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مدخل مياه البحر: 

الميــاه  إدخــال  يتــم  حيــث  البحــر  ميــاه  بمدخــل  العمليــة  تبــدأ 
البحــر  بقــاع  تمديدهمــا  يتــم  مغموريــن  أنبوبيــن   بواســطة 
وذلــك باســتخدام عــدد أربعــة مضخــات إدخــال ميــاه. يتــم تركيــب 
فالتــر مغمــورة ولكنهــا مرتفعــة مــزودة بفتحــة بقيــاس 5ملــم 
ــع مــرور الطمــي  علــى شــاطىء البحــر عنــد مدخــل األنبــوب لمن

المائيــة األخــرى. والمخلفــات واألحيــاء 

الخلفــي  الشــفط  طريــق  عــن  دوريــة  بصفــة  الفالتــر   تنظــف 
باســتخدام نظــام ضــخ الهــواء بضغــط عالــي وذلــك للمحافظــة 
علــى األداء الفاعــل للفالتــر. يتــم تركيــب نظــام الكلــورة لمنــع 
نمــو األحيــاء البحريــة فــي داخــل األنابيــب. بعــد ذلــك يتــم تحويــل 

ميــاه البحــر لخطــوط المعالجــة.

نظام المعالجة األولية : 

قبــل  البحــر  ميــاه  لمعالجــة  مطلــوب  األوليــة  المعالجــة  نظــام 
دخولهــا إلــى نظــام التناضــح العكســي. تتــم المعالجــة األوليــة 
ــم الهــواء المــذاب ومرشــح األســطوانة المزدوجــة  بأنظمــة تعوي

الغــالف األســطواني الشــكل )مرشــح الخرطوشــة(.  ومرشــح 

يتــم تشــغيل نظــام تعويــم الهــواء المــذاب عــن طريــق دمــج 
الرقائــق المترســبة وتعويــم جزيئــات ميــاه البحــر وتتــم معالجــة 
تتــم  حيــث  المــزدوج  األســطوانة  مرشــح  بنظــام  الحقــً  الميــاه 
ــرمل  تنقيــة الجســيمات العالقــة بتمريرهــا خــالل طبقــات مــن الـ
واالنثراســيت. ال يســتخدم نظــام تعويــم الهــواء المــذاب أثنــاء 
الحالــة االعتياديــة لميــاه البحــر، حيــث أن مرشــحات األســطوانة 
الثنائيــة كافيــة للقيــام بالمعالجــة األوليــة للميــاه. يتــم تشــغيل 
ــة  ــر المواتي ــة غي ــاء الحال ــم الهــواء المــذاب فقــط أثن نظــام تعوي
وتكاثــر  نمــو  فتــرة  أثنــاء  المثــال  ســبيل  علــى  البحــر  لميــاه 

الطالحــب.

الغــالف  البحــر فــي نهايــة هــذه المرحلــة بمرشــح  ُتعالــج ميــاه 
معظــم  تنقــى  حيــث  الخرطوشــة(  )مرشــح  األســطواني 
قبــل  ميكــرون   5 حجمهــا  يتجــاوز  التــي  العالقــة  الجســيمات 

العكســي. التناضــح  نظــام  إلــى  دخولهــا 

نظام التناضح العكسي: 

ضغــط  مضخــات  علــى  العكســي  التناضــح  نظــام  يشــتمل 
وأغشــية  طاقــة  اســترداد  وأجهــزة  معــززة  ومضخــات  عالــي 
العكســي  التناضــح  عمليــة  تتطلــب  رقيقــة.  عكســي  تناضــح 
طاقــة مركــزة حيــث أنهــا تحتــاج لضغــط عالــي يصــل إلــى 70 
بــار وذلــك للتغلــب علــى الضغــط اإلزمــوزي إلنتــاج الميــاه. يتــم 
ــة فــي  ــة بغــرض اســترداد الطاق تركيــب أجهــزة اســترداد الطاق
حالــة الضغــط العالــي لمنــع الميــاه مــن خفــض الطاقــة اإلجماليــة 

الميــاه. إلنتــاج  المطلوبــة 

يشــتمل التصميــم المبدئــي للمشــروع علــى اســتخدام التناضح 
العكســي المــزدوج ، عمومــً، أثنــاء فتــرة التشــييد تمــت مراجعــة 
مواصفــة ميــاه الشــرب بغــرض خفــض مســتوى البــورون تمشــيً 
مــع  المعاييــر التنظيميــة العمانيــة المعدلــة والتــي أفضــت إلــى 

عــدم الحاجــة الســتعمال نظــام المعالجــة الثانــي.

نظام المعالجة المتقدمة:

تظــل الميــاه المنتجــة من نظام التناضح العكســي غير مناســبة 
لالســتهالك اآلدمــي وعليــه تحتــاج إلــى معالجــة متقدمــة لجعلهــا 
صالحــة للشــرب. تتحقــق صالحيــة الميــاه للشــرب بإضافــة حمــض 
الكربونيــك الممــزوج مــع حجــر جيــري مســحوق ومنقــى إلنتــاج 
لالســتهالك  ومناســبة  للتخزيــن  وقابلــة  موزونــة  شــرب  ميــاه 
اآلدمــي. عــالوة علــى مــا ورد آنفــً، يضــاف الكلــور لتطهيــر الميــاه 
ــك  ــة بتســوس األســنان. يتــم بعــد ذل ــد لتقليــل اإلصاب والفلوراي
نقــل الميــاه الصالحــة للشــرب لخزانيــن كبيريــن تابعيــن للهيئــة 

العامــة للكهربــاء والميــاه مجاوريــن لمحطــة التحليــة.

التشغيل والصيانة

يتــم تشــغيل المحطــة وصيانتهــا طــوال فتــرة اتفاقيــة شــراء 
ــاه مــن قبــل المشــغل. المشــغل هــو المســؤول األول عــن  المي
تقيــد المحطــة بسياســة الصحــة والســالمة والبيئــة وفعاليــة 
تلــك السياســة واالســتجابة إلرشــادات إرســال الميــاه والتحكــم 
المشــغل  عاتــق  علــى  تقــع  كمــا  التشــغيلية.  التكلفــة  فــي 
مســؤولية ضمــان وجــود قطــع غيــار كافيــة وأن الموظفيــن يتــم 

تأهيلهــم وتدريبهــم بشــكل ســليم.  

نظرة عامة على اإليرادات

خالل فترة اتفاقية شراء المياه

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى شــروط إنتــاج الميــاه وإرســالها 
إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م أثنــاء 
فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه. تفــرض اتفاقيــة شــراء الميــاه التزامــً 
علــى الشــركة لتشــغيل وصيانــة المحطــة علــى مســتوى متفــق 
عليــه مــن الجاهزيــة فيمــا يتعلــق بالســعة اإلنتاجيــة مــن الميــاه 

المضمونــة والمتعاقــد عليهــا بعــد تاريــخ التشــغيل التجــاري. 

منــذ تاريــخ التشــغيل التجــاري، قامــت المحطــة بالتعاقــد علــى 
ســعة ميــاه تحليــة قدرهــا 191٫000 متــر مكعب/اليــوم )42 مليــون 
آمبريــال جالــون فــي اليــوم( وتقــوم ببيــع المياه المنتجة للشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.ش.م.ع.م. ســتحصل الشــركة 
اإلنتاجيــة  الســعة  رســوم  تعريفــة تغطــي  علــى  المقابــل  فــي 
للميــاه ورســوم الميــاه المنتجــة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء 

الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م علــى النحــو التالــي:

يتــم دفــع رســوم الســعة اإلنتاجيــة للميــاه عــن كل ســاعة   
كميــة  عــن  النظــر  بغــض  خاللهــا،  جاهــزة  المحطــة  كانــت 
الميــاه الحقيقيــة المرســلة، وقــد تــم تصميــم رســوم الســعة 
اإلنتاجيــة للميــاه لتغطيــة التكاليــف الثابتــة، بمــا فــي ذلــك 
تكاليــف التشــغيل والصيانــة الثابتــة وخدمــة الديــن وتكاليف 
التأميــن والضرائــب وقطــع الغيــار ورســوم الربــط والتوصيــل 

والعائــد علــى رأس المــال.

تكاليــف  لتغطيــة  المنتجــة  الميــاه  رســوم  تصميــم  تــم   
ويتــم  الكهربــاء  ورســوم  المتغيــرة  والصيانــة  التشــغيل 
اتفاقيــة  المســلمة بموجــب  المنتجــة  للميــاه  دفعهــا وفقــً 

الميــاه. شــراء 
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قبــل  مــن  الكهربــاء  رســم  فــي  التغييــر  رســم  فــرض  تــم   
ينايــر  أول  مــن  اعتبــارًا  الكهربــاء  لتوزيــع  مســقط  شــركة 
ــه أثــر مــادي علــى الشــركة حيــث أنــه تــم  /2017 ولــن يكــون ل
االتفــاق علــى أن ينســحب التغييــر فــي رســم الكهربــاء علــى 

والكهربــاء. الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 

االســتثمار  العمانــي. عنصــر رســوم  بالريــال  الدفعــات مقومــة 
مقابــل  العمانــي  الريــال  صــرف  بســعر  مربــوط  الميــاه  فــي 
الميــاه  ســعة  وصيانــة  تشــغيل  رســوم  األمريكــي.  الــدوالر 
بســعر  مربوطــة  المنتجــة  الميــاه  وصيانــة  تشــغيل  ورســوم 
ــدوالر األمريكــي ومؤشــر ســعر  ــل ال ــي مقاب ــال العمان صــرف الري

ــات المتحــدة ومؤشــر ســعر  المنتــج للتضخــم المقــرر فــي الوالي
الرســوم.  مــن  عليهــا  المتفــق  لأجــزاء  العمانــي  المســتهلك 
حــددت اتفاقيــة شــراء الميــاه ســعر صــرف الريــال العمانــي مقابــل 
العمانــي  للريــال  فــوري  متوســط  كســعر  األمريكــي  الــدوالر 
المركــزي  البنــك  قبــل  مــن  المعلــن  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل 
العمانــي فــي مؤشــرات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي آخــر 

يــوم عمــل فــي ســلطنة عمــان لفتــرة الفوتــرة ذات الصلــة.
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وصف الشركة وأعمالها

تأسســت شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع )المشــار 
عمانيــة  مســاهمة  كشــركة  »الشــركة«(  بـــ  بعــد  فيمــا  إليهــا 
مقفلــة بموجــب ســجل تجــاري رقــم 1163374 لمــدة غيــر محــدودة، 
بتاريــخ 19 ينايــر 2013م، وفــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر 
العاديــة المنعقــد بتاريــخ 27 أكتوبــر 2016م تقــرر تحويــل الشــركة 
إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة. وأصبــح اســمها التجــاري 
ش.م.ع.ع.،  للتحليــة  مســقط  مدينــة  »شــركة  اآلن  والقانونــي 
ومقرهــا المســجل فــي مبنــى رقــم 310، شــارع رقــم 3605، مجمــع 
رقــم 236، شــارع 18 نوفمبــر، شــمال الغبــرة، مســقط، ســلطنة 

عمــان.

تــم طــرح الشــركة لالكتتــاب العــام األولــي فــي أواخــر عــام 2017م، 
وتــم قيدهــا فيمــا بعــد فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي 

2 ينايــر 2018م.

وتشــغيل  وامتــالك  تطويــر  هــو  الرئيســي  الشــركة  نشــاط 
عــن  عبـــارة  بالغبــرة، وهــي  المســتقلة  الميــاه  تحليــة  محطــة 
محطــة تحليــة بالتناضــح العكســي تبلــغ طاقتهــا اإلنتاجيـــــة 
المتعاقـــد عليها 191٫000 م3/اليوم )42 مليون جالون إمبراطوري 
فــي اليــوم(، وتقــع فــي الغبــرة الشــمالية، بمحافظــة مســقط، 
للتشــغيل  المحطــة  إطــالق  بــدأ  )المحطــة(.  عمــان  ســلطنة 

التجــاري فــي 19 فبرايــر 2016م.

بموجــب  المحــاله  الميــاه  بيــع  مــن  إيراداتهــا  الشــركة  تحقــق 
الُمبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء  اتفاقيــة شــراء الميــاه 
الميــاه  كميــة  كامــل  ضــخ  يتــم  ش.م.ع.م.  والميــاه  الطاقــة 
الُمحــالة فــي المحطــة إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه وُتســتخدم فــي تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الميــاه 
فــي المنطقــة المتصلــة )المنطقــة الشــمالية مــن عمــان( طــوال 
المتعاقــد  اإلنتاجيــة  الطاقــة  تمثــل  وبعدهــا.  االتفاقيــة  مــدة 
عليهــا للمحطــة حوالــي 20% مــن الطاقــة التشــغيلية فــي هــذه 

المنطقــة وفَقــا لبيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
الــذي يغطــي ســبع ســنوات )2024-2018(.

للميــاه  العامــة  الهيئــة  إلــى خزانــات  الشــرب  ميــاه  نقــل  يتــم 
للمحطــة. المجــاورة 

ويتــم تزويــد المحطــة بالكهربــاء مــن شــركة مســقط لتوزيــع 
الكهربــاء بموجــب اتفاقيــة توريــد الكهربــاء. وكانــت الشــركة 
قــد أبرمــت اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء مــع الشــركة الُعمانيــة 
ــار  ــاء، باعتبارهــا مســتخدم للنظــام، لتأميــن التي لنقــل الكهرب

الكهربائــي لنظــام النقــل خــالل فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه.

المزايا التنافسية

تشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:

بالتناضــح  الميــاه  لتحليــة  المحطــات  أكبــر  مــن  واحــدة   
بعمــان، واحــد  موقــع  فــي  التشــغيل  قيــد  العكســي 

إطــار تعاقــدي قــوي مــع اتفاقيــة شــراء ميــاه طويلــة األجــل،   
األحــداث  مــن  النقديــة  التدفقــات  حمايــة  يضمــن  ممــا 
القاهــرة، والقــوة  المشــتري  مخاطــر  أحــداث  مثــل  العكســية، 

تدفقــات نقديــة ثابتــة ومتوقعــة، ومرونــة فــي التعامــل مــع   
الصدمــات المحتملــة فــي أســعار الكهربــاء والطلــب علــى 

الميــاه خــالل مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه،

التناضــح  خــالل  مــن  البحــر  ميــاه  لتحليــة  مثبتــة  تقنيــة   
المســتدامة، بالطاقــة  العكســي 

مؤسســون خبــراء لديهــم ســجل إنجــازات حافــل وقــادرون   
الفنيــة، والمعرفــة  المهــارات  نقــل  علــى 

محطــة ميــاه مشــغلة بالكامــل مــن قبــل فريــق عمــل يضــم   
مجموعــة مــن األفــراد المهــرة والخبــراء وملتــزون باالمتثــال 

الكامــل ألعلــى مســتويات متطلبــات التعميــن، 
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اإلطار التعاقدي

وضعت شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )MCDC( إطاًرا تعاقدًيا كما هو مبين أدناه:

شركة مدينة مسقط
للتحلية وا�دارة

والصيانة ش.م.م.

الشركة العمانية
 لشراء الطاقة والمياه

المقرضون

الشركة الدولية
لمعالجة المياه ش.م.م.

اتفاقية
تمويل

عقد هندسة
وتوريد وإنشاء

اتفاقية تشغيل
وصيانة

اتفاقية توصيل
الكهرباء

الشركة العمانية لنقل
الكهرباء ش. م. ع. م.

اتفاقية إمداد
الكهرباء

شركة مسقط
لتوزيع الكهرباء

اتفاقية
وزارة ا�سكاناالنتفاع

اتفاقية
شراء المياه

)WPA( اتفاقية شراء المياه

ــة  ــاه بيــن الشــركة والشــركة العماني ــة شــراء المي ُأبرمــت اتفاقي
هــذه  وتتضمــن  2013م.  فبرايــر   11 فــي  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 
االتفاقيــة الشــروط التجاريــة المتفــق عليهــا بيــن الشــركتين، 
علــى  يتعيــن  التــي  والضمانــات  التعهــدات  علــى  تنــص  كمــا 

تقديمهــا. الشــركة 

تنــص االتفاقيــة علــى عــدد مــن االلتزامــات التــي يتعيــن علــى 
ــك أن كفــاءة  ــال إليهــا خــالل مدتهــا، بمــا فــي ذل الشــركة االمتث
الشــركة كمشــغل وتشــغيل وصيانــة المحطــة بشــكل يضمــن 

ــوق. ــاه بشــكل مســتمر وموث ــاج المي ــى إنت قدرتهــا عل

كمــا تلتــزم الشــركة، بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه، ببيــع إنتــاج 
الميــاه حصرًيــا للشــركة العمانيــة مقابــل الحصــول علــى رســوم 
القــدرة اإلنتاجيــة مــن الميــاه ورســوم إنتــاج الميــاه مــن الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. تغطــي رســوم القــدرة اإلنتاجية 
مــن الميــاه التكاليــف الثابتــة، مثــل خدمــة الديــن والعائــد علــى 
رأس المــال والتســويات الضريبيــة، وكذلــك المصاريــف الثابتــة 
الغيــار  وقطــع  العمالــة  )مثــل  المحطــة  وصيانــة  بتشــغيل 
والصيانــة والتأميــن(. أمــا رســوم إنتــاج الميــاه، فتمثــل تعويًضــا 
للشــركة عــن التكاليــف المتغيــرة للتشــغيل والصيانــة )مثــل 
المــواد الكيماويــة والمــواد المســتخدمة فــي تقنيــة التناضــح 
العكســي والمرشــحات اللفائفيــة والمســتهلكات وقطــع الغيــار( 

ــاه التــي توصيلهــا. ــاج المي ــاء الخاصــة بإنت ورســوم الكهرب

ُتحتســب رســوم الكهربــاء علــى أســاس اســتهالك المحطــة مــن 
الطاقــة المتعاقــد عليــه.

للميــاه بمــا يتفــق  اإلنتاجيــة  القــدرة  يتــم تعديــل رســوم  كمــا 
ــاه، وتخفيــض  ــر المقــرر واالنقطــاع القســري للمي مــع عــدم التوف
إنتــاج المحطــة، وكذلــك مــع التضخــم والتغيــرات فــي أســعار 

ــرات فــي  ــا للتغي ــاه وفًق ــاج المي ــل رســوم إنت الصــرف. يتــم تعدي
ســعر الصــرف، ومؤشــر أســعار المنتجيــن فــي الواليــات المتحــدة 

ومؤشــر أســعار المســتهلك العمانــي.

مخاطــر  مــن  العديــد  الميــاه  شــراء  اتفاقيــة  تســتعرض  كمــا 
المشــتري، وتبيــن اإلعانــة الــذي ســوف تحصــل عليهــا الشــركة 
ــة وقــوع أحــداث معينــة ســوف تعيــق الشــركة عــن أداء  فــي حال
التزاماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة. ففــي حالــة وقــوع أي حــدث 
ينطــوي علــى مخاطــرة للمشــتري، كمــا هــو وارد فــي االتفاقيــة، 
لــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي إخفــاق فــي األداء أو تأخيــر 
فــي األداء، وتظــل مســتحقة لرســوم الطاقــة اإلنتاجيــة خــالل تلــك 
الفتــرة، وذلــك بمــا يتفــق مــع شــروط االتفاقيــة. وفــي حــال تقــرر 
أن التغيــر العكســي الجوهــري قــد وقــع بالفعــل أن ســببه يرجــع 
إلــى األحــداث التــي تشــكل تغيــًرا عكســًيا جوهرًيــا، ســوف تقتــرح 
الشــركة العمانيــة علــى الشــركة آليــة لتعديــل رســوم الطاقــة 
االســتعابية للميــاه و/أو رســوم إنتــاج الميــاه، حســب االقتضــاء، 

أو تعــوض الشــركة مــن خــالل آليــة التعويــض المتفــق عليهــا.

ــة  ــة للشــركة فــي حال ــم إعان ــك، تنــص االتفاقيــة علــى تقدي كذل
وقــوع أي أحــداث قاهــرة تعيقهــا عــن أداء التزاماتهــا بموجــب 
االتفاقيــة. فــإذا ثبــت وقــوع حــدث قاهــر، أو كانــت هنــاك توقعــات 
كــفء  تجنبــه، كمشــغل  مــن  الشــركة  تتمكــن  ولــم  بوقوعــه 
وقــوي، ســوف يتــم إعفائهــا مــن المســؤولية عــن أي فشــل فــي 
القاهــر،  الحــدث  مــدة  خــالل  االتفاقيــة  بموجــب  التزاماتهــا  أداء 
وســيتم تمديــد االتفاقيــة لنفــس مــدة الحــدث القاهــر الــذي أعــاق 
ــك، يحــق للشــركة  الشــركة عــن أداء التزاماتهــا. عــالوة عــل ىذل
اســتالم رســوم الطاقــة اإلنتاجيــة إلــى مــدى توفرهــا أثنــاء فتــرة 

ــر الناجمــة عــن الحــدث القاهــر. التأخي

تبــدأ مــدة هــذه االتفاقيــة فــي 11 فبرايــر 2013م وتنتهــي فــي 11 
بالقــوة  المتعلقــة  األحــكام  مراعــاة  مــع  وذلــك  2034م،  أكتوبــر 
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القاهــرة وأحــداث مخاطــرة المشــتري وأحــكام اإلنهــاء الــواردة فــي 
هــذه الوثيقــة.

)ESA( اتفاقية اإلمداد الكهربائي

ُأبرمــت اتفاقيــة اإلمــداد الكهربائــي بيــن شــركة مســقط لتوزيــع 
بحــد  الكهربــاء  توريــد  بغــرض  11 فبرايــر 2013م،  فــي  الكهربــاء 
أقصــى 40 ميجــا فولــت أمبيــر بمــا يتفــق مــع التعريفــة المســموح 
بهــا فــي االتفاقيــة مــن أجــل تشــغيل المحطــة. ويحــق لشــركة 
االتفاقيــة  هــذه  إنهــاء  والشــركة  الكهربــاء  لتوزيــع  مســقط 
بإشــعار خطــي للطــرف األخــر قبــل 30 يــوم علــى األقل مــن اإلنهاء.

)ECA( اتفاقية التوصيل الكهربائي

ُأبرمــت اتفاقيــة التوصيــل الكهربائــي بيــن الشــركة والشــركة 
المملوكــة  2013م،  فبرايــر   11 فــي  الكهربــاء  لنقــل  العمانيــة 
والشــركة.   ،2003 عــام  فــي  تٍأســت  والتــي  للحكومــة  بالكامــل 
بتوصيــل  الخاصــة  واألحــكام  الشــروط  علــى  االتفاقيــة  وتنــص 
نظــام نقــل الكهربــاء. كمــا تضــع إطــاًرا عمــل لنقــل الكهربــاء، 

والــذي يتضمــن مــن ضمــن أمــور أخــرى:

أن تدفــع الشــركة للشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء رســوم   .1
التوصيــل، و

أن تمتثل كل من الشركتين لقانون الشبكة.  .2

هــذه االتفاقيــة ســارية مــن تاريــخ إبرامهــا، وتظــل ســارية خــالل 
ــى«( وتظــل  ــرة األول ــى )»الفت ــا األول ــرة الخمســة وعشــرين عاًم فت
الطرفيــن  أي  يقــرر  لــم  مــا  األولــى  الفتــرة  انتهــاء  بعــد  كذلــك 
أشــهر،  ســتة  مدتــه  اآلخــر  للطــرف  مســبق  بإشــعار  إنهائهــا 
وبشــرط أال يكــون هــذا اإلخطــار نافــًذا قبــل انتهــاء الفتــرة األولــى.

اتفاقيات االنتفاع

ُأبرمت اتفاقية االنتفاع بين وزارة اإلســكان والشــركة في 11 فبراير 
)»الموقــع«(.  المحطــة  بموقــع  االنتفــاع  اتفاقيــة  2013م. وتتعلــق 
كمــا تبلــغ مــدة اتفاقيــة االنتفــاع 25 عــام بــدًء مــن تاريــخ اعتمادهــا 
مــن طــرف الحكومــة، ويجــوز تجديدهــا لمــدة 25 عاًمــا إضافيــة 
حســب مــا تــراه الشــركة. كمــا تلتــزم الشــركة باســتخدام الموقــع 

للغــرض المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة االنتفــاع حصــًرا.

فوفًقــا التفاقيــة االنتفــاع ، تــزود وزارة اإلســكان الشــركة بالموقــع 
نظيًفــا وخالًيــا مــن أي حقــوق تتعــارض مــع حــق االنتفــاع الممنــوح 
لهــا، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أي مطالــب 
كمــا  بالموقــع.  يتعلــق  فيمــا  تقديمهــا  يتــم  قــد  ثالــث  طــرف 
تضمــن وزارة اإلســكان أن الشــركة ســوف تتمتــع بالحــق الحصــري 

ــة اتفاقيــة. فــي اســتخدام الموقــع طــوال مــدة اتفاقي

اتفاقية التشغيل والصيانة

ُأبرمــت اتفاقيــة تشــغيل وصيانــة بيــن الشــركة وشــركة مدينــة 
مســقط للتحليــة واإلدارة والصيانــة ش.م.م )»المشــّغل«( فــي 
خدمــات  المشــّغل  تقديــم  علــى  وتنــص  2013م،  نوفمبــر    27

التشــغيل والصيانــة ذات الصلــة بالمحطــة. كمــا ُتلــزم المشــغل 
ــر 2034م، أي لمــدة 20  ــة المحطــة حتــى 11 أكتوب بتشــغيل وصيان

عــام بعــد تاريــخ التشــغيل التجــاري المحــدد، 11 أكتوبــر 2014م.

ــة بمــا يتفــق  ويجــوز تعديــل شــروط اتفاقيــة التشــغيل والصيان
مــع أي تمديــد لمــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه حســبما تقــرر الشــركة 
وتــم  ش.م.ع.م.  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  والشــركة 
2017م  أكتوبــر   21 فــي  والصيانــة  التشــغيل  اتفاقيــة  تعديــل 
بالطاقــة  المتعلقــة  والصيانــة  التشــغيل  رســوم  لمراجعــة 
اإلنتاجيــة للميــاه بســبب عــدم وجــود شــرط خــاص بنظــام فرعــي 
ــي بالمحطــة، ولمراعــاة الوضــوح  للتناضــح العكســي لمســار ثان
فــي مشــاركة المعلومــات حــول الوفــورات فــي رســوم اســتهالك 

الكهربــاء مــع المشــغل.

التشــغيل  اتفاقيــة  بموجــب  المشــغل  مســؤوليات  تشــمل 
الحصــر: ال  المثــال  ســبيل  علــى  يلــي  مــا  والصيانــة 

مــع  يتفــق  بمــا  التشــغيل  فتــرة  أثنــاء  المحطــة  تشــغيل   
ترســلها  التــي  الخطيــة  والتعليمــات  الزمنــي  الجــدول 
الشــركة إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن 

آلخــر؛ وقــت 

صيانة المحطة لضمان تشغيلها بالقدرة المطلوبة؛  

الموظفيــن  مــن  كافــي  عــدد  وتدريــب  وتعييــن  توظيــف   
المحطــة؛ وصيانــة  لتشــغيل 

إعــداد وتطبيــق اختبــارات األداء التــي قــد تطلبهــا الشــركة   
أو الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن وقــت آلخــر 
بمــا  منهمــا  أي  تقترحهــا  قــد  إضافيــة  أداء  اختبــارات  وأيــة 
يتفــق مــع إجــراءات وقيــود االختبــار بموجــب اتفاقيــة شــراء 

الميــاه؛

جميــع  وشــراء  والصيانــة  التشــغيل  أعمــال  جميــع  تنفيــذ   
المــوارد والمــواد الالزمــة لالمتثــال لخطــة التعميــن المبينــة 

والصيانــة؛  التشــغيل  اتفاقيــة  فــي 

بالتشــغيل  الصلــة  ذات  الشــركة  التزامــات  بجميــع  الوفــاء   
المشــروع؛  اتفاقيــات  بموجــب  والصيانــة 

تقديــم كافــة المســاعدة وســبل التعــاون المعقولــة فيمــا   
المشــروع؛ اتفاقيــات  الشــركة بموجــب  التزامــات  بــأداء  يتعلــق 

عــدم اتخــاذ أي إجــراء أو الفشــل فــي اتخــاذ أي إجــراء ممــا   
بموجــب  التزاماتهــا  مــن  ألي  الشــركة  خــرق  فــي  يتســبب 

المشــروع؛ اتفاقيــات 

التشــغيل  اتفاقيــة  بموجــب  المســتحقة  الرســوم  تشــمل 
متغيــرة. وأخــرى  ثابتــة  رســوم  والصيانــة 

)EPC( عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء

ُأبــرم عقــد الهندســة والتوريــد واإلنشــاء بيــن الشــركة والشــركة 
علــى  وينــص  2013م،  أبريــل   10 فــي  الميــاه  لمعالجــة  الدوليــة 
الشــروط التــي يتعيــن علــى الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه 
والتصنيــع  التصميــم  بعمليــات  قيامهــا  أثنــاء  بهــا  تلتــزم  أن 
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واالختبــار  والتركيــب  والتشــييد  والنقــل  والشــراء  والتوريــد 
ُيلزمهــا  كمــا  بالمحطــة،  الصلــة  ذات  التجريبــي  والتشــغيل 
ــال  بضمــان هــذه األعمــال وإصــالح أي عيــوب أو حــاالت عــدم امتث

فــي هــذا الشــأن.

وفــي مقابــل هــذه األعمــال، تتعهــد الشــركة بــأن تدفــع للشــركة 
الدفــع  لجــدول  وفقــا  العقــد  قيمــة  الميــاه  لمعالجــة  الدوليــة 

األساســية. بالمراحــل  الخــاص 

التــي  االلتزامــات  واإلنشــاء  والتوريــد  الهندســة  عقــد  يحــّدد 
الميــاه االمتثــال لهــا  يتعيــن علــى الشــركة الدوليــة لمعالجــة 
لضمــان عــدم خضــوع األعمــال والمــواد المســتخدمة فــي البنــاء 
ألي رســوم أو أي حــق حجــز وخلــوه مــن العيــوب، ســواًء فــي حقــوق 
الملكيــة أو التصميــم أو المصنعيــة، وامتثــال األعمــال لجميــع 
الشــروط البيئيــة وجميــع القوانيــن المعمــول بهــا. كمــا ُألزمــت 
الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه بتســليم المحطــة فــي أو قبــل 
وقــت اإلنجــاز، الــذي يتفــق مــع تاريــخ التشــغيل التجــاري المحــدد. 
تتعلــق  أحــكام  واإلنشــاء  والتوريــد  الهندســة  عقــد  يتضمــن 
بالضمانــات وكذلــك قائمــة باألعمــال )وفًقــا لمــا جــاء فــي العقــد( 
والتــي أشــارت الشــركة إلــى ضــرورة إصالحهــا مــن قبــل الشــركة 
الدوليــة لمعالجــة الميــاه ضمــن مهلــة 24 شــهًرا مــن التســليم. 

وحــّدد تاريــخ التســليم بيــوم 19 فبرايــر 2016م.

أو  المحطــة  تجديــد  أو  اســتبدال  أو  بإصــالح  المقــاول  قــام  إذا 
العيــوب  عــن  المســؤولية  فتــرة  فــإن  منهــا،  جــزء  أو  األعمــال، 
تنطبــق علــى الجــزء مــن المحطــة أو األعمــال التــي تــم إصالحهــا 
تاريــخ  مــن  شــهر   24 مــرور  حتــى  تجديدهــا  أو  اســتبدالها  أو 
أال تتجــاوز  التجديــد، علــى  أو  أو االســتبدال  مثــل هــذا اإلصــالح 
فتــرة المســؤولية عــن العيــوب 48 شــهر مــن تاريــخ التســليم. 
وبنــاًء عليــه، تكــون الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه مســؤولة 
وإعــادة  واإلصــالح  التصميــم  إعــادة  أعمــال  جميــع  تنفيــذ  عــن 
ــد واالســتبدال، علــى نفقتهــا الخاصــة،  ــاء واإلصــالح والتجدي البن
بغــرض إصــالح العيــوب )علــى النحــو المبيــن فــي عقــد الهندســة 
والتوريــد واإلنشــاء( أو األضــرار التــي تلحــق بالمحطــة أو أي جــزء 
مــن األعمــال والتــي قــد تظهــر نتيجــة لعيــب تتحمــل الشــركة 
عقــد  شــروط  بموجــب  مســؤوليته  الميــاه  لمعالجــة  الدوليــة 

واإلنشــاء. التوريــد  الهندســة 

إدارة المخاطر

ــة  ــاء التزامهــا بنظــام رقاب ــع الكهرب تؤكــد شــركة مســقط لتوزي
وإدارة  الرشــيدة  الحوكمــة  عمليــات  يشــمل  ســليم  داخليــة 
المخاطــر والرقابــة. وبنــاًء عليــه، تؤكــد الشــركة تطبيقهــا لعمليــة 
إدارة مخاطــر تتضمــن تحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر الهامــة 
التــي تؤثــر علــى تحقيــق الشــركة ألهدافهــا. كمــا ُتقــر الشــركة 
اســتثمارات  لحمايــة  الداخليــة  للرقابــة  ســليم  نظــام  بوجــود 
المســاهمين وأصــول الشــركة ومصالــح الجهــات المعنيــة األخــرى، 

وتضمــن االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.

تشــمل أعمــال إدارة المخاطــر لشــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء 
مــا يلــي:

جميــع  علــى  وفهمهــا  بالمخاطــر  الســليم  الوعــي  خلــق   
المنظمــة مســتويات 

بيــن  عنهــا  والمســؤولية  المخاطــر  إدارة  ثقافــة  ترســيخ   
لجميــع ا

قــدرة  ضمــن  جيــد  بشــكل  وإدارتهــا  المخاطــر  تحديــد   
المخاطــر تحمــل  علــى  المنظمــة 

دمج إدارة المخاطر كجزء من أساليب إدارة األعمال  
تطوير لغة مخاطر مشتركة  

حيــث  مــن  المالئمــة  المخاطــر  إدارة  بممارســات  االلتــزام   
الشــركات. لحوكمــة  التوجيهيــة  المبــادئ 

االتفاقيات المالية

دوليــة  بنــوك  ائتــالف  مــع  تمويــل  اتفاقيــات  الشــركة  أبرمــت 
بقيمــة إجماليــة قدرهــا 81٫25 مليــون ريــال عمانــي )211٫30 مليــون 
ــا لمتطلبــات  دوالر أمريكــي(. تتــم تغطيــة الديــون الممتــازة وفًق
ــدة.  ــة أســعار الفائ ــات مبادل ــل مــن خــالل اتفاقي ــات التموي اتفاقي
وهــذا بــدوره يحســن مــن إمكانيــة التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة 

للشــركة.

التشغيل والصيانة

يتــم تشــغيل المحطــة وصيانتهــا خــالل فتــرة اتفاقيــة شــراء 
التشــغيل  اتفاقيــة  خــالل  مــن  المشــغل،  قبــل  مــن  الميــاه 
المســؤول  هــو  المشــغل  ويكــون  الشــركة.  مــع  والصيانــة 
الرئيســي عــن توافــر المحطــة وكفاءتهــا، واالمتثــال للتعليمــات 
ذلــك،  مــن  واألهــم  التشــغيلية  التكاليــف  ومراقبــة  الخطيــة، 
ــه مســؤول  االمتثــال لمعاييــر الصحــة والســالمة والبيئــة. كمــا أن
الموظفيــن  وتأهيــل  الكافيــة،  الغيــار  توفــر قطــع  عــن ضمــان 

المطلــوب. النحــو  علــى  وتدريبهــم 

أجريــت صيانــة المحطــة وفًقــا لتوصيــات مصّنــع المعــدات األصلــي 
ــة. ويتــم االحتفــاظ بجــدول  ودليــل إرشــادات التشــغيل والصيان

الصيانــة فــي نظــام إدارة الصيانــة المحوســب.

ويتولــى مقــاول المعــدات والمشــتريات والهندســة إصــالح العيوب 
فــي المحطــة التــي تتعــدى االهــالك العــادي، إذ تخضــع المحطــة 
لفتــرة الضمــان الممــّددة ضــّد العيــوب. وقــد وصلــت بالغــات حــول 
133 قطعــة خاضعــة للضمــان وتــم إغــالق حــاالت 112 قطعــة منهــا، 

فــي حيــن ال تــزال القطــع المضمونــة األخــرى قيــد المعالجــة.

حوكمة الشركة

االمتثــال ألعلــى  الشــركة واإلدارة بضمــان  إدارة  يلتــزم مجلــس 
أساســي  كجــزء  والمشــغل،  الشــركة  فــي  الحوكمــة  معاييــر 
بــإدارة األعمــال والشــؤون وحمايــة  المتعلقــة  مــن مســؤولياته 
مراعــاة  مــع  المالــي  واألداء  المعنيــة  الجهــات  قيــم  وتحســين 
أعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية والمســاءلة. وتلتــزم الشــركة 
والمشــغل بالقوانيــن واللوائــح والمبــادئ التوجيهيــة والقواعــد 

المعمــول بهــا الصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة المختصــة.
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مناقشة الجوانب التشغيلية واألداء المالي

الصحة والسالمة والبيئة

ُتلــزم سياســة الصحــة والســالمة والبيئــة الشــركة والمشــغل 
بخلــق بيئــة عمــل ســليمة وآمنــة وصحيــة الوقايــة مــن جميــع 
والمشــغل  الشــركة  تلتــزم  كمــا  بالعمــل.  وإصابــات  حــوادث 
جميــع  علــى  والبيئــة  الســالمة  الصحــة  سياســات  بتطبيــق 
الموظفيــن  وبيئــة  وســالمة  صحــة  يحمــي  بشــكل  عملياتــه 
لجميــع  االمتثــال  مــع  والجمهــور  الباطــن  مــن  والمقاوليــن 
بهــا. المعمــول  الشــروط  مــن  القانونيــة وغيرهــا  المتطلبــات 

وفًقــا  أعمالهــم  أداء  والمقاوليــن  الموظفيــن  جميــع  علــى 
لسياســة الصحــة والســالمة والبيئــة الســارية، وذلــك مــن خــالل 

التاليــة: الممارســات 

تعريــف جميــع األطــراف المعنيــة بسياســة الصحــة والســالمة   
والبيئــة؛

مــن  العامليــن  جميــع  لحمايــة  الضروريــة  المــوارد  توفيــر   
البيئــي  واألثــر  التلــوث  مــن  والحــد  واإلصابــات  األمــراض 

لأنشــطة؛ المصاحــب 

الكافــي،  بالتدريــب  والمقاوليــن  موظفينــا  تزويــد  ضمــان   
العمــل؛ أداء  ســالمة  لضمــان  واإلشــراف 

عــن  المســؤولية  فــي  والمتعاقديــن  الموظفيــن  إشــراك   
اليوميــة؛ عملهــم  أنشــطة  فــي  والبيئــة  والســالمة  الصحــة 

جميــع  ومراجعــة  وتعديــل  وضــع  المعنيــة  المجموعــات   
واألثــر  اإلصابــة  لمنــع  الطــوارئ  لحــاالت  االســتجابة  خطــط 
البيئــي العرضــي مــع الحــد مــن أي ضــرر قــد تتعــرض لــه 
مــع  بالتنســيق  وذلــك  والمجتمــع،  الشــركة  ممتلــكات 

و المعنيــة؛  الجهــات 

والبيئــة  والســالمة  الصحــة  أداء  تحســين  إلــى  الســعي   
الدوريــة  المراقبــة والمراجعــة  بشــكل مســتمر مــن خــالل 

والمســتهدفات. واألهــداف  للسياســة 

لــم تقــع أي حــوادث هــادرة للوقــت )LTI( أو أي حــوادث بيئيــة 
ــت الشــركة  علــى مــدار العــام. فبحلــول 31 ديســمبر 2018م، كان
قــد أكملــت 1037 يــوم بــدون أي حــوادث هــادرة للوقــت منــذ تاريــخ 
التشــغيل التجــاري فــي 19 فبرايــر 2016م. ويبلــغ إجمالــي ســاعات 

العمــل 69٫848 ســاعة. 

  ISO 14001:2004 األيــزو  شــهادة  علــى  المشــغل  حصــل 
 OHSAS األوســاس  وشــهادة  البيئيــة  اإلدارة  نظــام   -

18001:2007  - نظــام إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة فــي 
 أبريل 2017م. وفي سبتمبر 2018م، تم االنتقال من شهادة األيزو

  .ISO 14001:2015 إلى شهادة األيزو ISO 14001:2004

القدرة اإلنتاجية 

ُتعــرف القــدرة اإلنتاجيــة للمحطــة بأنهــا الســعة الكليــة للميــاه 
)متــر مكعــب / يــوم أو مليــون جالــون امبراطــوري يومًيــا( والتــي 
يمكــن أن تســلمها المحطــة إلــى نظــام نقــل الميــاه فــي الهيئــة 

العامــة للكهربــاء والميــاه.

تبلــغ الســعة التعاقديــة لمحطــة الغبــرة للميــاه بموجــب اتفاقيــة 
شــراء الميــاه 42 مليــون جالــون امبراطــوري يومًيــا مــن أبريــل 
2018م إلــى مــارس 2019م، وذلــك بعــد اختبــارات األداء الســنوية 
التــي ُأجريــت فــي مــارس 2018م والتــي أظهــرت أن المحطــة قــد 

التزمــت بالشــروط التعاقديــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه.

توافر المحطة واإلنتاج

ُتســتخدم موثوقيــة المحطــة لقيــاس مــدى توافرهــا لتقديــم 
بلغــت نســبة  الطاقــة.  المعلنــة وفًقــا التفاقيــة شــراء  القــدرة 
فــي  الماليــة 2018م حوالــي %96  الســنة  الشــركة خــالل  توافــر 

والقســري. المقــرر  انقطاعهــا  بعــد  المتوســط 

ســّجلت المحطــة هــذه الســنة حــاالت أخــرى مــن نمــو الطحالــب 
وصلــت إلــى مجمــوع 40 يوًمــا مقابــل 21 يوًمــا فــي عــام 2017م و6 
أيــام فــي عــام 2016م. غيــر أن تأثيــر نمــو الطحالــب علــى عمليــات 
المحطــة وتوافرهــا قــد تــّم الحــّد منــه عــن طريــق دمــج نظــام 
التطويــف بالهــواء المنحــّل الــذي اعتمدتــه المحطــة. وقــد حصل 
المؤسســين  المســاهمين  مــن  فّنــي  دعــم  علــى  المشــّغل 
ســوميتومو  وشــركة  الماليزيــة  بيرهــارد  ماالكــوف  شــركة 

اليابانيــة اســتناًدا إلــى خبرتهمــا حــول العالــم.

مجموعــه  مــا  المحطــة  أنتجــت  2018م،  الماليــة  الســنة  وخــالل 
59٫929٫864 متــر مكعــب يومًيــا مــن ميــاه الشــرب بعامــل انتفــاع 
بلــغ متوســطه 86% مــن إجمالــي الطاقــة اإلنتاجيــة للمحطــة، أي 
مــا يعــادل 88% مــن الطاقــة اإلنتاجيــة المقــررة. يتــم تحديــد إنتــاج 
ــة الصــادرة عــن  ــة اليومي المحطــة مــن خــالل التعليمــات الخطي

الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه.
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المؤشرات المالية

٢٠١٨٢٠١7جميع األرقام بالمليون ريال عماني

116٫115٫6اإليرادات

)0٫3(21٫1صافي األرباح

34٫53٫3صافي الربح قبل تكاليف التمويل

494٫9100٫0إجمالي األصول

515٫615٫6راس المال )المدفوع(

616٫816٫0صندوق المساهمين )صافي األصول(

763٫867٫0قرض بأجل )1*(

8155٫550٫400155٫550٫400المتوسط المرجح لعدد األسهم

9155٫550٫400155٫550٫400العدد الفعلي لأسهم القائمة

-101٫45أرباح عادية

)*( باستثناء تكاليف المعامالت الكاملة

١٦٫١ ١٥٫٦

٢٫١ ١٫٧ ١٫١ (٠٫٣)

٢٠١٨ ٢٠١٧

٢٠٫٠

١٥٫٠

١٠٫٠

٥٫٠

-

(٥٫٠)

المؤشرات المالية ا�ساسية

ا�يرادات صافي الربح
قبل الضرائب

صافي الربح
بعد الضرائب

ون
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ر.ع

 

٢٠١٨2017المؤشرات المالية الرئيسية

-1٫92%6.٨3%= 1/2هامش الربح الصافي

-1٫92%7.٠5%= 5/2العائد على رأس المال )المدفوع(

3٫98%5.5٨%= 3/)6+7(العائد على رأس المال )المستخدم(

79:٢١81:19= 7:6نسبة الديون لحقوق المساهمين

٠.١٠٨0٫103= 8/6صافي األصول لكل سهم )ريال ُعماني(

)0٫002(٠.٠٠7= 8/2المكاسب األساسية لكل سهم )ريال ُعماني(

-9.3٢34= 9/10األرباح لكل سهم )ريال ُعماني(
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تحليل األرباح والخسائر

ــرادات تشــغيلية جيــدة ُتقــدر بـــ  نجحــت الشــركة فــي تحقيــق إي
16٫1مليــون ريــال عمانــي فــي العــام المالــي 2018م، بزيــادة قدرهــا 
3٫21% عــن 15٫6 مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة 2017م. 
وترجــع هــذه الزيــادة بالدرجــة األولــى إلــى ارتفــاع القــدرة اإلنتاجيــة 

ــرة للمحطــة. المتوّف

بلــغ صافــي الربــح قبــل اقتطــاع الضرائــب للســنة الماليــة 2018 
مليــون   1٫7 بزيــادة قدرهــا  أي  ريــال عمانــي،  مليــون   2٫1 حوالــي 
ريــال عمانــي عــن الســنة الماليــة 2017م. وبقــي صافــي الربــح بعــد 
الضريبــة مرتفًعــا أيًضــا فــي الســنة الماليــة 2018م فبلــغ 1٫1مليــون 
ريــال عمانــي، مقارنــًة بخســارة بلغــت 0٫3 مليــون ريــال عمانــي فــي 

ــة 2017م.  الســنة المالي

تحليل الميزانية العمومية

بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة 94٫9 مليــون ريــال عمانــي فــي 31 
فــي  عمانــي  ريــال  100٫0مليــون  بمبلــغ  مقارنــًة  2018م  ديســمبر 
ــة 2017م. ويرجــع هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي  الســنة المالي
فــي  ومــا  النقــد  قيمــة  وانخفــاض  الكامــل  العــام  إهــالك  إلــى 
ــاح وســداد المقترضــات مــن  ــع األرب حكمــه المســتخدم فــي توزي

المســاهمين.

ــال عمانــي كمــا فــي 31  ــغ النقــد ومــا فــي حكمــه 1٫8مليــون ري بل
ديســمبر 2018م مقارنــًة بـــ 4٫5 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 31 

2017م. ديســمبر 

مليــون   16٫8 األصــول(  )صافــي  المســاهمين  صناديــق  وبلغــت 
ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م مقارنــًة بـــ 16٫0 مليــون 
ريــال عمانــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. كمــا أدى احتياطــي 
التحــوط )صافــي الضريبــة المؤجلــة( إلــى ارتفــاع حقــوق الملكيــة 
بمــا يعــادل 1٫1 مليــون ريــال عمانــي، أي ما يعكس القيمة االســمية 
ــخ الميزانيــة العموميــة،  ــدة كمــا فــي تاري لمبادلتــي أســعار الفائ
لكــن لــم يؤثــر ذلــك علــى قــدرة الشــركة علــى توزيــع األربــاح علــى 

المســاهمين.

انخفضــت القــروض ألجــل )بمــا فــي ذلــك األرصــدة غيــر الجاريــة 
والجاريــة( إلــى 63٫8 مليــون ريــال عمانــي نتيجــة للســداد المحــدد 

ــل.  وفقــا التفاقيــات التموي

وتواصــل الشــركة تقديــم مخصصــات كافيــة لتخريــد األصــول 
الثابتــة لتمكينهــا مــن الوفــاء بمســؤولياتها القانونيــة إلزالــة 
المحطــة فــي نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي وإعــادة األرض إلــى حالتهــا 

األصليــة قبــل تســليمها.

توزيع األرباح

 27 فــي  عقــد  الــذي  العامــة  للجمعيــة  العــادي  االجتمــاع  فــي 
بتحديــد  اإلدارة  مجلــس  المســاهمون  خــّول  2017م،  ديســمبر 
توزيــع األربــاح النقديــة وتوزيعهــا علــى المســاهمين فــي فبرايــر 
2018م. وقــّرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه بتاريــخ 8 فبرايــر 2018م 
توزيــع األربــاح النقديــة بقيمــة 2٫9268 بيســة للســهم الواحــد 
علــى المســاهمين المســّجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة 

اعتبــاًرا مــن 28 فبرايــر 2018م.

وفــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة الــذي عقــد فــي 27 
مــارس 2018م، خــّول المســاهمون مجلــس اإلدارة بتحديــد توزيــع 
نوفمبــر/ فــي  المســاهمين  علــى  وتوزيعهــا  النقديــة  األربــاح 

ــاح المحتجــزة بحســب القوائــم الماليــة  ديســمبر 2018م، مــن األرب
المدّققــة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018م، بشــرط أال 
ــة مــن رأســمال األســهم  ــغ عــن 6٫4 فــي المئ ــد مجمــوع المبل يزي

المدفــوع للشــركة )مثــال: 6٫4 بيســة للســهم الواحــد(.

وافــق مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الــذي عقــد فــي 13 نوفمبــر 
2018م علــى توزيــع األربــاح النقديــة مــن األربــاح المحتجــزة بحســب 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر  المدّققــة للفتــرة  الماليــة  القوائــم 
2018م، بقيمــة 6٫3966 بيســة للســهم الواحــد علــى المســاهمين 
المســّجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة فــي شــركة مســقط 

ــداع ش.م.ع.م كمــا فــي  29 نوفمبــر 2018م. للمقاصــة واإلي

الموظفون والتدريب والتعمين

تلتــزم شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ومشــغلها بالتعميــن 
كمســؤولية للمســاعدة فــي بنــاء الخبــرات العمانيــة فــي قطــاع 
تحليــة الميــاه. وتوظــف الشــركة والمشــغل ســوًيا 46 موظًفــا، 

ــي.  ــا عمان مــن ضمنهــم 33 مواطًن

الصحــة  علــى  وتركيــز  دوريــة  بصــورة  التدريــب  إجــراء  ويتــم 
والتطــور  التشــغيلية  والتحســينات  والبيئــة  والســالمة 
الشــخصي. ويجــري حــّث الموظفيــن علــى حضــور نــدوات برامــج 
تعليــم مســتمر  تعقــد بيــن الحيــن واآلخــر للبقــاء مّطلعيــن 
ــر كفاءاتهــم واحترافيتهــم فــي  ــرة وتطي ــى التطــّورات األخي عل

مســؤولياتهم. تولّــي 

ــة  ــة بلغــت 71٫7 فــي المئ ــق المشــروع نســبة تعميــن إجمالي حّق
فــي ســنة 31 ديســمبر 2018م.

أنظمة الرقابة الداخلية

ســليمة  داخليــة  رقابــة  أنظمــة  ضمــان  أن  اإلدارة  مجلــس  ُيقــر 
يتطلــب تفاعــًلا فعــاًلا بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة والمراقبيــن. 
ــه لمســؤولياته  ــه، يســتعين مجلــس اإلدارة، فــي أدائ ومــن جانب
ولجنــة  التدقيــق  لجنــة  وخاصــًة  المجلــس،  بلجــان  بكفــاءة، 
الترشــيح والمكافــآت، ولــكل منهــا اختصاصــات محــددة بوضــوح.

كمــا تطبــق شــركة مســقط للتحليــة نظاًمــا شــامًلا للضوابــط 
الداخليــة يتضمــن هيــكل حوكمــة محــدد جيــًدا، ومســتويات 
تفويــض الســلطات، والخطــط والميزانيــات الســنوية التــي مــن 
ســوف يتــم مــن خاللهــا تنفيــذ اســتراتيجية الشــركة، مــع تقديــم 
ــى مجلــس  ــات إل ــر منتظمــة حــول هــذه الخطــط والميزاني تقاري

اإلدارة.

نظرة مستقبلية

تبــذل الشــركة جهــوًدا لــدوام اتخــاذ تدابيــر معقولــة لتحســين 
مســتوى  رفــع  خــالل  مــن  2019م،  الماليــة  الســنة  فــي  أدائهــا 
بشــؤون  المــّس  دون  مــن  المحطــة  فــي  والتوافــر  االعتماديــة 

والبيئــة. والســالمة  الصحــة 
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للشــركة  االجتماعيــة  المســؤولية  وبرامــج  مبــادرات  تعكــس 
التزامهــا بالمســاهمة فــي تحقيــق الرفاهيــة للمجتمــع العمانــي، 
الشــركة.  نشــاط  أولويــات  قمــة  فــي  الهــدف  هــذا  وجعــل 
عــام  الشــركة بشــكل  مــع فلســفة  األســلوب  ويتماشــى هــذا 
فيمــا يتعلــق بالمســاهمة فــي تطويــر المجتمعــات التــي نعمــل 

بينهــا.

عليــه فــإن أنشــطة المســؤولية للشــركة فــي عــام 2018م ســعت 
فــي  الرئيســية  القطاعــات  مــع  التواصــل  وتعزيــز  بنــاء  إلــى 
المجتمــع العمانــي وبشــكل خــاص قطــاع التعليــم والتعليــم 

العالــي. 

خــالل العــام، قامــت شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع 
بتدشــين برنامــج التعليــم األولــي الــذي يســتهدف الطلبــة فــي 
المــدارس الموجــودة فــي المناطــق القريبــة مــن محطــة الشــركة 
فــي الغبــرة. حيــث يســتهدف هــذا البرنامــج تعريــف األطفــال 
إنتــاج  كيفيــة  مثــل  النشــاط  بأساســيات  العمانــي  والشــباب 
ميــاه الشــرب عــن طريــق تحليــة ميــاه البحــر لتلبيــة متطلبــات 
المجتمعــات فــي محافظــة مســقط والمناطــق القريبــة منهــا. 
والجــوالت  لإلشــراف  تخضــع  التــي  الزيــارات  خــالل  ومــن  كذلــك 
المختلفــة داخــل المحطــة، يتــم تعريــف الــزوار علــى آليــة عمــل 
معاييــر  وكذلــك  تطبقهــا،  التــي  الجــودة  ومعاييــر  الشــركة، 
المــوارد  علــى  المحافظــة  فــي  المتبعــة  واألســس  الســالمة، 

النشــاط.  اســتدامة  وضمــان  الطبيعيــة، 

بشــكل عــام، زار المحطــة فــي الغبــرة خــالل شــهر نوفمبــر 2018م 
ــي مــن مدرســة الولجــة، ومدرســة الفيــض،  ــب عمان عــدد 80 طال
وثريــا البوســعيدي بصحبــة 5 مــن المعلميــن. تــم تنظيــم هــذه 
الزيــارات بدعــم مــن فريــق الصيانــة والتشــغيل ومســؤول الصحــة 
والســالمة والبيئة بالتنســيق مع قســم الموارد البشــرية واإلدارة 

ومســؤول العالقــات العامــة فــي الشــركة. 

مســتقباًل، مــن المقتــرح أن يتــم توســعة برنامــج التعليــم األولــي 
ليشــمل طلبــة المــدارس فــي محافظــة مســقط كلهــا، وكذلــك 
األطفــال مــن مختلــف األعمــار والفئــات. وتتماشــى طبيعــة هــذه 
الزيــارات التعليميــة مــع سياســة الحكومــة الراميــة إلــى الترشــيد 
الطبيعيــة،  المــوارد  علــى  والمحافظــة  الميــاه،  اســتهالك  فــي 

وخفــض حجــم النفايــات. 

تدريــب  برنامــج  لتنفيــذ  الشــركة  تســتعد  ذلــك،  علــى  عــالوة 
فنــي، وهــو البرنامــج الــذي يأتــي فــي إطــار التــزام الشــركة بدعــم 
التنميــة الفنيــة للشــباب العمانــي بهــدف تأهيــل المشــاركين 
للوظائــف التــي ســيتم اإلعــالن عنهــا فــي شــركة مدينــة مســقط 

ــة فــي هــذا المجــال. للتحليــة أو الشــركات العامل

العمانييــن  الطلبــة  أساســي  بشــكل  البرنامــج  يســتهدف 
العلميــة  الدرجــات  أو  الفنيــة  الدبلومــا  إكمــال  مــن  القريبيــن 
المطلوبــة أو لتدريــب المؤسســات كجــزء مــن متطلبــات عملهم. 
المرشــحين  يــزود  بحيــث  وتصميمــه  البرنامــج  صياغــة  وتــم 
المحتمليــن بالمعــارف الهندســية والقــدرات الفنيــة المتعلقــة 

المسؤولية االجتماعية لشركة مدينة مسقط للتحلية تركز 
على خدمة المجتمع 

الطالب من مدرسة ثريا البوسعيدي
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بتشــغيل وصيانــة مرافــق محطــات تحليــة الميــاه. فــي نفــس 
التشــغيل  بفريــق  المشــاركين  تعريــف  ســيتم  الوقــت، 
والصيانــة فــي الشــركة واألدوار التــي يقومــون بهــا وســيكون 
هــذا البرنامــج فرصــة لتحديــد المرشــحين للوظائــف المختلفــة 
فــي  والصيانــة  بالتشــغيل  المتعلقــة  للوظائــف  وتأهيلهــم 
الشــركة أو الشــركات األخــرى فــي مجــال تحليــة الميــاه. وكجــزء 
مــن برنامــج التدريــب الفنــي وخــالل هــذا العــام، تلقــى 17 مــن 
الطلبــة مــن مختلــف المعاهــد الفنيــة والجامعــات والكليــات 

تدريبــً عمليــً علــى يــد فريــق التشــغيل والصيانــة.

تتــم عمليــة تحديــد المرشــحين الفنييــن العمانيين المناســبين 
لهــذا البرنامــج بالتعــاون مــع كليــات العلــوم التطبيقيــة فــي 
الشــرق  ومركــز  قابــوس  الســلطان  جامعــة  وفــي  الســلطنة 
األوســط ألبحــاث تحليــة الميــاه. نتطلــع إلــى العمــل مــع كافــة 
برنامــج  توســعة  أجــل  مــن  والمســؤولين  المعنيــة  األطــراف 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركة بحيــث يغطــي فئــات مختلفــة 

مــن المجتمــع العمانــي فــي الســنوات القادمــة بــإذن اهلل. 
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فلسفة الشركة

تمثــل شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع )»الشــركة«( 
القّيــم. وتمتلــك  التــي ترتكــز علــى تحقيــق  الشــركات  إحــدى 

الشــركة قاعــدة أعمــال قويــة نظــًرا لقّيمهــا الجوهريــة.

والعمليــات  القواعــد  مــن  إطــاًرا  الشــركات  حوكمــة  ُتعــد 
والممارســات التــي يضمــن مــن خاللهــا مجلــس اإلدارة تطبيــق 

والعدالــة. والشــفافية  المســاءلة  مبــادئ 

العاديــة  الشــركة  أســهم  علــى  األولــي  العــام  االكتتــاب  بعــد 
باتبــاع  الشــركة مطالبــة  ُتعــد  ثــم  ينايــر 2018، فمــن  بتاريــخ 2 
الشــركات  لحوكمــة  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  ميثــاق 
التوجيهيــة  والمبــادئ  القواعــد  مــن  وغيرهــا  )»الميثــاق«(، 
آلخــر. حيــٍن  مــن  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة 

مجلــس  اتخــذ  للشــركات،  جيــدة  نحــو حوكمــة  وفــي خطــوة 
الميثــاق  لتطبيــق  الالزمــة  التدابيــر  اإلدارة«(  )»مجلــس  اإلدارة 
قــة. كمــا ُيشــرف مجلــس اإلدارة علــى  الحالــي والقواعــد الُمطبَّ
وظائــف اإلدارة التنفيذيــة، ويحمــي مصالــح الشــركة علــى المــدى 
الطويــل. فضــًلا عــن ذلــك، يلتــزم تمامــا مجلــس اإلدارة بتطبيــق 

أعلــى المعاييــر الممكنــة لحكومــة الشــركات.

مجلس اإلدارة

ال يشــغل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مناصــب تنفيذيــة وفقــا 
لمتطلبــات الميثــاق. وخــالل عــام 2018، تشــكل المجلــس مــن 

أعضــاء التاليــن:

تقرير حوكمة الشركات

طريقة التمثيلمستقل/غير مستقلتاريخ التعييناسم عضو مجلس اإلدارةم

ممثل عن مساهمغير مستقل14 مارس 2016حبيب بن حسين*1

ممثل عن مساهمغير مستقل14 مارس 2016تامر كانكاردس2

صفة شخصيةغير مستقل27 أكتوبر 2016تاكاشي ايشيزوكا**3

صفة شخصيةغير مستقل14 مارس 2016شينيتشي هاسيغاوا*4

صفة شخصيةغير مستقل27 أكتوبر 2016روسواتي عثمان5

صفة شخصيةغير مستقل27 ديسمبر 2017أحمد فؤاد بن محمد كنالي6

صفة شخصيةمستقل7 مارس 2018فيشواناث سنكاراناريانان*7

صفة شخصيةمستقل27 مارس 2018سلطان عبيد سعيد الغيثي*8

صفة شخصيةغير مستقل29 أكتوبر 2018كي ناكامورا **9

* اســتقال حبيــب بــن حســين وشينيتشــي هاســيغاوا فــي 8 فبرايــر 2018. وحــل كل مــن فيشــواناث ســنكاراناريانان وســلطان عبيــد ســعيد الغيثــي محلهمــا كأعضــاء 
مؤقتيــن فــي مجلــس اإلدارة، وتمــت إعــادة تعيينهــم فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة فــي 27 مــارس 2018. 

** حــل كــي ناكامــورا محــل تاكاشــي ايشــيزوكا فــي 29 أكتوبــر 2018 كعضــو مؤقــت فــي مجلــس اإلدارة، وتمــت إعــادة تعيينهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة 
مــن قبــل المســاهمين فــي 13 ديســمبر 2018. 
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اجتماعات مجلس اإلدارة / المساهمين والحضور في ٢٠١٨

المنصباسم عضو مجلس اإلدارةم.

الحضور

اجتماعات مجلس اإلدارة

اجتماعات المساهمين

اجتماع 
الجمعية 

العمومية 
السنوية

اجتماع 
الجمعية 

العمومية 
العادية

 ٨ 
فبراير

٢7 
مارس

٢9 
أبريل

٢9 
يوليو

٢9 
أكتوبر

١3 
نوفمبر

اإلجمالي
٢7 

مارس
١3 

ديسمبر

حبيب بن حسين*1
الرئيس حتى 8 

فبراير 2018
-----1--

-6إإنائب الرئيستامر كانكاردس2

تاكاشي ايشيزوكا**3
عضو حتى 29 

أكتوبر 2018
--4-

4
شينيتشي 
هاسيغاوا*

عضو حتى 8 
فبراير 2018

------0-

-6إعضوروسواتي عثمان5

6
أحمد فؤاد بن محمد 

كنالي
الرئيس اعتباًرا 

من 8 فبراير 2018
6

7
فيشواناث 

سنكاراناريانان *
عضو اعتباًرا من 

8 فبراير 2018
6-

8
سلطان عبيد سعيد 

الغيثي*
عضو اعتباًرا من 

8 فبراير 2018
6-

كي ناكامورا **9
عضو اعتباًرا من 

29 أكتوبر 2018
----2-

: حضر، إ: حضر باإلنابة

* اســتقال حبيــب بــن حســين وشينيتشــي هاســيغاوا فــي 8 فبرايــر 2018. وحــل كل مــن فيشــواناث ســنكاراناريانان وســلطان عبيــد ســعيد الغيثــي محلهمــا كأعضــاء 
مؤقتيــن فــي مجلــس اإلدارة، وتمــت إعــادة تعيينهــم فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة فــي 27 مــارس 2018. 

** حــل كــي ناكامــورا محــل تاكاشــي ايشــيزوكا فــي 29 أكتوبــر 2018 كعضــو مؤقــت فــي مجلــس اإلدارة، وتمــت إعــادة تعيينهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة 
مــن قبــل المســاهمين فــي 13 ديســمبر 2018.

تقييم أداء مجلس اإلدارة

أجــرت شــركة دنتونــز وشــركاه فــرع عمــان تقييمــا لمجلــس اإلدارة علــى أســاس المعاييــر المعتمــدة مــن المســاهمين فــي االجتمــاع 
ــر التقييــم فــي االجتمــاع الســنوي القــادم  الســنوي للجمعيــة العموميــة للشــركة المنعقــد فــي 27 مــارس 2018. وســيتم تقديــم تقري

للجمعيــة العموميــة فــي 27 مــارس 2019. 

لجنة التدقيق

تكون دور لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة كالتالي:

النظــر فــي تحديــد مدقــق الحســابات فــي ســياق اســتقاللية اللجنــة )وال ســيما فيمــا يتعلــق بــأي خدمــات أخــرى بخــالف مراجعــة   )1(
بتعيينهــم. اإلدارة  ليقــوم مجلــس  الحســابات  والتوصيــة بمدققــي  والشــروط،  المشــاركة  عــن رســوم  الحســابات(، فضــًلا 

مراجعة خطة تدقيق الحسابات ونتائجها.  )2(

تنفيذ النظم المناسبة للتحقق من االحتيال المالي، وضمان نزاهة القوائم المالية.  )3(
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ضمان اإلشراف على وظيفة التدقيق الداخلي للحسابات.  )4(

ضمان اإلشراف على مالءمة نظم الرقابة الداخلية.  )5(

ضمــان اإلشــراف علــى القوائــم الماليــة بشــكل عــام، ويشــمل ذلــك مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية وربــع الســنوية قبــل إصدارهــا،   )6(
فضــًلا عــن التحفظــات الــواردة فــي مســودة القوائــم الماليــة ومناقشــة المبــادئ المحاســبية فيهــا، والتغييــرات فــي المعاييــر 

المحاســبية الُمعتمــدة مــن الشــركة.

العمل كقناة اتصال بين المجلس و ُمدققي الحسابات الخارجيين والداخليين.  )7(

مراجعة سياسات إدارة المخاطر.  )8(

مراجعة معامالت األطراف ذات الصلة الُمقترحة، وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة.  )9(

تتكون لجنة المراجعة من األعضاء التالي أسمائهم خالل عام 2018:

تواريخ وعدد اجتماعات لجنة المراجعةالمنصباسم عضو لجنة المراجعةم

١3 نوفمبر٢9 أكتوبر٢9 يوليو٢9 أبريل7 فبراير

روسواتي عثمان1
الرئيس حتى 7 فبراير 

،2018
وعضو من 8 فبراير 2018

----عضو حتى 7 فبراير 2018تاكاشي ايشيزوكا2

-----عضو حتى 7 فبراير 2018شينيتشي هاسيغاوا3

فيشواناث  سنكاراناريانان4
الرئيس اعتبارا من 8 

فبراير 2018
-

سلطان عبيد سعيد الغيثي5
عضو اعتبارا من 8 فبراير 

2018
-

  : حضر، إ : حضر باإلنابة

لجنة الترشيحات والمكافآت 

بهــدف تبنــي سياســة ترشــيحات تتســم بالشــفافية، والســتقطاب أعضــاء مجلــس إدارة ومــدراء تنفيذييــن مــن أصحــاب الكفــاءة العالية، 
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بقــرار مــن مجلــس اإلدارة وفقــا لمتطلبــات القانون. 

ويتمثــل الغــرض الرئيســي مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي مراجعــة واعتمــاد معاييــر اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلجــراءات 
الخاصــة بتعييــن الرئيــس التنفيــذي واإلدارة العليــا والمواقــع الرئيســية األخــرى حســبما يقتضيهــا مجلــس اإلدارة والقوانيــن واجبــة 

التطبيــق. ومــن أهــم المهــام األخــرى للجنــة ضمــان أن يتطبــق التخطيــط للتعاقــب اإلداري المناســب. 

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم:

تواريخ وعدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآتالمنصباسم عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالرقم

29 أكتوبر27 مارس

الرئيسأحمد فؤاد بن محمد كنالي1

عضوتامر كانكاردس2

عضوسلطان عبيد سعيد الغيثي3
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إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

يتــم ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة وانتخابهــم وفًقــا ألحــكام 
قانــون الشــركات التجاريــة الصادر بموجب المرســوم الســلطاني 
رقــم 74/4، وتعديالتــه مــن حيــٍن آلخــر، والقواعــد الُمحــددة مــن 
للشــركة.  األساســي  والنظــام  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة 
ويمتلــك شــغل المنصــب لــكل عضــو مجلــس إدارة 3 ســنوات، 

مــع مراعــاة إعــادة االنتخــاب.

إذا شــغر منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 
للمجلــس  فيجــوز  العموميــة،  للجمعيــة  عادييــن  اجتماعيــن 
تعييــن عضــو مجلــس إدارة مؤقــت على أن يســتوفي متطلبات 
النظــام األساســي للشــركة وتوجيهــات الهيئــة العامــة لســوق 
ــة مجلــس اإلدارة  المــال. ويجــب أن تتوافــر فــي الُمرشــح لعضوي

الصفــات التاليــة:

التحلي بالسلوك الحسن والسمعة الطيبة؛  )1(

أن يكون ُعمره 25 عاًما على األقل؛  )2(

أن يكون بمقدوره تسوية مديونياته للشركة؛  )3(

أال يكــون قــد أعلــن اإلعســار أو اإلفــالس مــا لــم تنتهــي حالــة   )4(
ــون؛ اإلعســار أو اإلفــالس بمقتضــى القان

أال يكــون ُمداًنــا بارتــكاب جنايــة أو جريمــة ُمخلــة بالشــرف مــا   )5(
لــم يتــم رد اعتبــاره وفًقــا للقانــون؛

ــًلا لشــخص اعتبــاري فــي أكثــر مــن  أال يكــون عضــًوا أو ممث  )6(
بمجــرد  ُعمــان  فــي  عامــة مقرهــا  أربــع شــركات مســاهمة 

المعّنــي؛ اإلدارة  مجلــس  لــدى  تعيينــه 

ــة مجلــس  ــه بترشــيح نفســه لعضوي أن يكــون مســموًحا ل  )7(
اإلدارة مــن قبــل الشــخص االعتبــاري إذا كان ُمرشــًحا بهــذه 

الصفــة؛

مــن  مــن شــركتين  أكثــر  إدارة  رئيًســا لمجلــس  أال يكــون   )8(
شــركات المســاهمة العامــة التــي مقــر أعمالهــا الرئيســي 

فــي ُعمــان؛

أال يكــون عضــًوا لمجلــس إدارة شــركة مســاهمة عامــة أو   )9(
مقفلــة مقرهــا فــي ســلطنة ُعمــان، والتــي تضطلــع بأهــداف 

مماثلــة لتلــك التــي تنفذهــا الشــركة؛

أن يقــدم إقــراًرا يتضمــن بيــان بعــدد األســهم التــي يملكهــا   )10(
ــن يتصــرف  ــه ل المرشــح فــي الشــركة إذا كان مســاهًما، وأن
فيهــا بالقــدر الــذي ُيجــرده مــن وضعــه كمســاهم، طــوال 

ــه؛ و مــدة شــغله لمنصب

بموافقــة  إال  منافســة  أعمــال  إدارة  فــي  المشــاركة  عــدم   )11(
ســنوًيا. الموافقــة  هــذه  وُتجــدد  العموميــة،  الجمعيــة 

المكافأة

أتعاب حضور مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية    )١

صــرف مبلــغ إجمالــي قيمتــة 13٫200 ريــال عمانــي كرســوم حضــور 
ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  اإلدارة  مجلــس  جلســات 
2018. كمــا تلقــت لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت 
2٫800 ريــال عمانــي و1٫000 ريــال عمانــي علــى التوالــي. ولــم تتجــاوز 
أتعــاب حضــور المجلــس لــكل كعضــو 10٫000 ريــال عمانــي وفقــا 

لإلرشــادات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة    )٢

يبلــغ إجمالــي المكافــأة المقتــرح دفعهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــة فــي  ــة المنتهي ــي للســنة المالي ــال عمان المســتقلين 6٫800 ري
31 ديســمبر 2018 نظيــر مســاهمتهم المتميــزة فــي الشــركة. 
ــأة علــى المســاهمين للحصــول علــى  وســتعرض هــذه المكاف
موافقتهــم فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة فــي 27 

مــارس 2019. 

المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة  )3

او  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  أخــرى  مدفوعــات  هنــاك  تكــن  لــم 
المجلــس.  حضورهــم  أتعــاب  بخــالف  مكافئــات 

المديرون التنفيذيون الرئيسيون للشركة  )4

علــى  للشــركة  الرئيســيون  التنفيذيــون  المديــرون  حصــل 
تضمــن  والــذي  عمانــي،  ريــال   219٫224 قــدره  إجمالًيــا  مبلًغــا 
الرواتــب والمكافــآت والمزايــا األخــرى خــالل عــام 2018. تتناســب 
مــع  الرئيســين  التنفيذييــن  للمديريــن  المدفوعــة  المكافــآت 

المحــددة. الماليــة  للســنة  الرئيســية  األداء  مؤشــرات 

تفاصيــل عــدم االمتثــال مــن جانــب الشــركة خــالل 
الثــالث ســنوات األخيــرة

مســقط  ســوق  أو  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  تفــرض  لــم 
لــأوراق الماليــة أو أي ســلطة قانونيــة أخــرى، أي عقوبــات علــى 

الشــركة بشــأن أي مســألة فــي عــام 2018.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتوافــق وســائل التواصــل واإلعــالن لــدى الشــركة مــع المتطلبات 
ــن الشــركة عــن نتائجهــا  ــة. وتعل ــر الدولي ــة والمعايي التنظيمي
الماليــة الســنوية غيــر المدققــة وقوائمهــا الماليــة المؤقتــة غيــر 
موقــع  علــى  المدققــة  الســنوية  الماليــة  وقوائمهــا  المدققــة 
كمــا  المقــررة.  المواعيــد  فــي  الماليــة  لــأوراق  ســوق مســقط 
تنشــر الشــركة معلوماتهــا الماليــة ذات الصلــة فــي صحيفتيــن 
محليتيــن. ويتــم التواصــل مــع المســاهمين باللغتيــن العربيــة 

واإلنجليزيــة. 
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بيانات سعر السوق
أعلى / أدنى سعر لأسهم ومقارنة األداء خالل كل شهر في 2018  )1

مؤشر سوق مسقط لألوراق السعر )بالبيسة( الشهر
المالية

)القطاع الخاص(

اإلغالقالتغير عن ٢ يناير ٢٠١٨اإلغالقأدنى سعرأعلى سعر

4٫492٫619٫63%0٫1660٫1520٫163يناير

2٫562٫631٫57%0٫1640٫1570٫160فبراير

2٫605٫70-5٫77%0٫1600٫1440٫147مارس

2٫525٫35-6٫41%0٫1560٫1420٫146أبريل

2٫475٫72-6٫41%0٫1460٫1380٫146مايو

2٫474٫99-7٫05%0٫1500٫1440٫145يونيو

2٫377٫80-14٫74%0٫1400٫1330٫133يوليو

2٫375٫71-13٫46%0٫1360٫1300٫135أغسطس

2٫465٫71-14٫10%0٫1400٫1310٫134سبتمبر

2٫390٫21-16٫67%0٫1330٫1290٫130أكتوبر

2٫353٫80-16٫67%0٫1300٫1210٫130نوفمبر

2٫290٫34-16٫67%0٫1340٫1200٫130ديسمبر

توزيع المساهمة كما في 31 ديسمبر 2018  )2

نسبة رأس المالعدد األسهمعدد المساهمينالفئة

71٫40%53111٫059٫387% وأعلى

28٫60%2٫94644٫491٫013أقل من %5

100٫00%2٫949155٫550٫400اإلجمالي

ُمدقق الحسابات الخارجي

تمثــل شــركة كيــه بــي ام جــي شــبكة عالميــة مــن الشــركات المهنيــة التــي تقــدم خدمــات تدقيــق الحســابات والضرائــب واالستشــارات 
عبــر مجموعــة واســعة مــن الصناعــات والقطاعــات الحكوميــة والمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح. وتقــدم الشــركة مجموعــة كاملــة مــن 
الخدمــات الُمصممــة خصصًيــا لتلبيــة االحتياجــات الفريــدة مــن نوعهــا للشــركات متوســطة الحجــم والتــي تشــهد نمــًوا ســريًعا، فضــًلا 
عــن الشــركات المملوكــة للعائــالت. وتباشــر الشــركة أعمالهــا فــي 155 دولــة، ولديهــا أكثــر مــن 174٫000 موظًفــا يعملــون فــي الشــركات 
ــارة ــي ام جــي. ُيرجــى زي ــي ام جــي الدوليــة شــبكة أعمــال شــركة كــي ب ــم. وتنســق الجمعيــة السويســرية كــي ب  األعضــاء حــول العال

https://home.kpmg.com/om/en/home.html لإلطــالع علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول شــركة كيــه بــي ام جــي. والجديــر 
بالــذك أن شــركة كيــه بــي ام جــي فــي عمــان تأسســت عــام 1974، وتضــم أكثــر مــن 100 موظــف وأربعــة شــركاء ومقرهــا فــي مســقط، 
وتقــدم خدماتهــا لعمالئهــا فــي جميــع أنحــاء الســلطنة وعبــر جميــع قطاعــات الصناعــة. حصلــت شــركة كــي بــي ام جــي الكائنــة فــي 

ُعمــان علــى اعتمــاد الهيئــة العامــة لســوق المــال وذلــك فيمــا يتعلــق بتدقيــق حســابات الشــركات المســاهمة. 
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وخــالل عــام 2018، قدمــت شــركة كيــه بــي ام جــي فاتــورة بمبلــغ 
17٫755 ريــال عمانــي فــي مقابــل الخدمــات المهنيــة المقدمــة 
عمانــي  ريــال  و1٫500  للتدقيــق  عمانــي  ريــال   15٫500( للشــركة 
للضرائــب القانونيــة و3٫575 ريــال عمانــي للخدمــات الضريبيــة 

األخــرى(.

لحوكمــة  االمتثــال  لعــدم  المحــددة  المجــاالت 
الشــركات

لــم تفــرض أي ســلطة قانونيــة أي عقوبــات علــى الشــركة بشــأن 
أي مســألة تتعلــق بحوكمــة الشــركات فــي 2018.

إقرار المجلس

يقبــل المجلــس تحمــل مســؤولية إعــداد القوائــم الماليــة وفًقــا 
للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، ومتطلبــات اإلفصــاح 
الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال وقانــون الشــركات 
ُمراجعتــه  المجلــس  ويؤكــد  وتعديالتــه.   1974 لعــام  التجاريــة 

مــن  والتأكــد  بالشــركة  الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة  لكفــاءة 
كفايتهــا، ويســره إبــالغ المســاهمين بوجــود ضوابــط داخليــة 
الصلــة.  ذات  واللوائــح  القواعــد  مــع  تتوافــق  ومالئمــة  كافيــة 
ويؤكــد المجلــس أيًضــا عــدم وجــود أي مســائل جوهريــة مــن 
شــأنها التأثيــر علــى اســتمرارية الشــركة وقدرتهــا علــى مواصلة 

عملياتهــا خــالل الســنة الماليــة القادمــة.

رئيس مجلس اإلدارة
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التقرير والقوائم المالية
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20182017إيضاح
ريال ُعمانيريال ُعمانياألصول

األصول غير المتداولة
591.54593٫888الممتلكات واآلالت والمعدات

20١6٢357أصول ضريبة مؤجلة
9١.7٠794٫245مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
61.3851٫289ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

7١.٨٢٠4٫471النقد وما يعادل النقد
3.2055٫760مجموع األصول المتداولة

94.9١٢100٫005مجموع األصول
حقوق المساهمين وااللتزامات

رأس المال واإلحتياطيات
815.55515٫555رأس المال

81.6281٫513االحتياطي القانوني
254670األرباح المحتجزة

)1٫738()624(10التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة
16.81316٫000مجموع حقوق المساهمين

االلتزامات غير المتداولة
959.56262٫788الجزء غير المتداول لقروض ألجل

106571٫952الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
11349330مخصص التزام تفكيك أصول

203.0012٫094ضريبة مؤجلة
138.8548٫811الجزء غير المتداول لقروض المساهمين

12158مكافئات نهاية الخدمة
7٢.43٨75٫983مجموع االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
93.1063٫024الجزء المتداول لقروض ألجل

107793الجزء المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
14754837قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين

1٫583-13الحصة الجارية من قروض المساهمين
15١.7٢42٫485مستحقات وذمم دائنة أخرى

5.6618٫022مجموع االلتزامات المتداولة 
7٨.٠9984٫005مجموع االلتزامات

94.9١٢100٫005مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية الواردة في الصفحات من 38 إلى 68 بتاريخ 18 فبراير 2019 وقام بالتوقيع عليها نيابة عنه:

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

يرد تقرير مراجع الحسابات المستقل في الصفحات 37-35.

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر
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20182017إيضاح

ريال ُعمانيريال ُعماني

16.07115٫593اإليرادات

)9٫409()9.776(17تكاليف التشغيل

6.2956٫184إجمالي الربح

)879()885(18مصروفات إدارية وعمومية

)3٫562()3.357(19تكاليف التمويل

2.0531٫743صافي الربح للسنة قبل الضريبة

)2٫044()9٠4(20ضريبة الدخل

)301(١.١49صافي )الخسارة(/الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر الذي تمت أو قد تتم إعادة تصنيفه إلى أرباح 
أو خسائر

101.3111٫117التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

)73()١97(الضريبة المؤجلة على التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

١.١١41٫044دخل شامل آخر للسنة

٢.٢63743مجموع الدخل الشامل للسنة

)0٫002(21٠.٠٠7)الخسارة(/الربح لكل سهم - األساسي والمخفف

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 42 إلى 68 جزًءا من هذه القوائم المالية.

يرد تقرير مراجع الحسابات المستقل في الصفحات 37-35.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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االحتياطي رأس المال
القانوني

)الخسائر 
المتراكمة( 

/ األرباح 
المحتجزة

التغيرات 
المتراكمة في 
القيم العادلة 

لألدوات المالية 
المشتقة

المجموع

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

15٫257)2٫782(15٫5558831٫601في 1 يناير 2017

مجموع الخسارة الشاملة

)301(-)301(--خسارة السنة

--)630(630-محول إلى احتياطي قانوني

الخسارة الشاملة األخرى مطروًحا منها الضريبة 
1٫0441٫044---المؤجلة

16٫000)1٫738(15٫5551٫513670في 31 ديسمبر 2017 - مراجع

16.000)1.738(15.5551.513670في 1 يناير 2018

مجموع الدخل الشامل

1.149-1.149--صافي ربح السنة

--)115(115-محول إلى احتياطي قانوني

)1.450(-)1.450(--توزيعات أرباح موزعة

الدخل الشامل اآلخر مطروًحا منه الضريبة 
١.١١4١.١١4---المؤجلة

١5.555١.6٢٨٢54)6٢4(١6.٨١3

في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 42 إلى 68 جزًءا من هذه القوائم المالية.

يرد تقرير مراجع الحسابات المستقل في الصفحات 37-35.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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2018
ريال ُعماني

2017
ريال ُعماني

األنشطة التشغيلية 

2.0531٫743صافي الربح للسنة قبل الضريبة

تسويات لـ:

2.4312٫488استهالك

78مخصص لمكافأة نهاية الخدمة

3.3573٫562تكاليف التمويل

7.8487٫801التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

)182()768(التغير في المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

153)96(التغير في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

)19(-مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

6.9٨47٫753صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

)11()٨4(إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

)11()٨4(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

-)1.583(متحصالت من قروض المساهمين

)708(-مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

-)137(فوائد مدفوعة لقروض المساهمين

)9٫656()3.218(صافي سداد القروض ألجل

)3٫373()3.080(تكاليف تمويل مدفوعة

-)83(سداد قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين

-)١.45٠(أرباح موزعة

)13٫737()9.55١(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

)5٫995()2.651(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

4.47١10٫466النقد وما في حكم النقد في بداية السنة

١.٨٢٠4٫471النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 42 إلى 68 جزًءا من هذه القوائم المالية.

يرد تقرير مراجع الحسابات المستقل في الصفحات 37-35.

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1

شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع، )“الشــركة”( هــي شــركة مســاهمة عامــة مســجلة فــي ســلطنة ُعمــان. تأسســت   
ــر 2013. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي إنتــاج وبيــع الميــاه المحــالة. بــدأت الشــركة اإلنتــاج التجــاري  الشــركة فــي 19 يناي
للميــاه الصالحــة للشــرب فــي 19 فبرايــر 2016. وتــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة وإدراجهــا فــي ســوق مســقط 

لــأوراق الماليــة فــي 2 ينايــر 2018. يتــم اإلفصــاح عــن مســاهمي الشــركة فــي إيضــاح 8.

االتفاقيات الرئيسية  ١-١

اتفاقية شراء المياه  

فــي 11 فبرايــر 2013، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م،   
وذلــك لتوريــد 42 مليــون جالــون إمبريالــي مــن الميــاه يومًيــا. تنتهــي االتفاقيــة خــالل 20 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المتفــق 

عليــه وهــو 12 أكتوبــر 2014، مــع إمكانيــة تمديــد الفتــرة أو اإلنهــاء المبكــر وفقــً لبنــود االتفاقيــة.

عقد الهندسة والشراء واإلنشاء  

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة إلنشــاء محطــة تحليــة بســعة 42 مليــون جالــون إمبريالــي مــن الميــاه يومًيــا، وذلــك مــع الشــركة الدوليــة   
لمعالجــة الميــاه )ش.م.م( وهــو مشــروع )“مقــاول أعمــال الهندســة والشــراء واإلنشــاء”( بنظــام تســليم المفتــاح تــم إنجــازه خــالل 

.2016

فــي 2018 وتتعلــق بعمليــات  التــي تســري فعاليتهــا  الجديــدة  المعاييــر والتفســيرات    2
الشــركات

للفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 ، قامــت الشــركة بتطبيــق جميــع المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة عــن   
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة )IASB( ولجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRIC( التابعــة لمجلــس 

معاييــر المحاســبة الدوليــة والتــي تتعلــق بعملياتهــا وتســري فعاليتهــا للفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018.

التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة:  

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 “األدوات الماليــة” والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر   
الماليــة رقــم 15 “االيــرادات مــن العقــود الُمبرمــة مــع العمــالء” والتــي أصدرهــا مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي يوليــو 2014 مــع 
تاريــخ انتقــال 1 ينايــر 2018، ونتــج عنتطبيــق المعياريــن تغييــرات فــي السياســات المحاســبية والتعديــالت علــى المبالــغ المدرجــة 
مســبًقا فــي القوائــم الماليــة. لم تقم الشــركة بالتطبيــق المبكــر ألي مــن متطلبــات المعياريــن الدولييــن إلعــداد التقاريــر الماليــة 

رقــم 9 و رقــم 15 في الفترات السابقة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( - األدوات المالية  

وفقــً لأحــكام االنتقاليــة الخاصــة بالمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9، فقــد اختــارت الشــركة عــدم إعــادة بيــان األرقــام   
المقارنــة.

فيماي يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة وتأثير التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة:  
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فــي 2018 وتتعلــق بعمليــات  التــي تســري فعاليتهــا  الجديــدة  المعاييــر والتفســيرات    2
) بــع تا الشركات  )

)تابع( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( - األدوات المالية    

تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( - األدوات المالية  

تــم تطبيــق التغييــرات فــي السياســات المحاســبية الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( اعتبــاًرا   
مــن 1 ينايــر 2018 وذلــك باســتخدام طريقــة األثــر الرجعــي المعدلــة، وبالتالــي لــم يتــم إعــادة بيــان الفتــرة المقارنــة. وبنــاًء عليــه، فــإن 
المعلومــات المقدمــة لعــام 2017 ال تعكــس متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 وبالتالــي فهــي غيــر قابلــة 

للمقارنــة. تــم تقديــم أي تعديــالت فــي أرقــام 2017 ضمــن األربــاح المحتجــزة مــن 1 ينايــر 2018.

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2018 وليــس هنــاك أي تأثيــر جوهــري   
ناتــج عــن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9.

أواًل. تصنيف وقياس األصول وااللتزامات المالية  

یشتمل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى ثالثة فئات رئیسیة لتصنيــف األصــول المالیة: مقاســة بالتكلفــة   
المطفــأة ومقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ومقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. 
يســتند تصنيــف األصــول الماليــة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 بصفــة عامــة الــى نمــوذج األعمــال الــذي 
ــة رقــم  ــر المالي ــي إلعــداد التقاري ــار الدول ــة. يلغــي المعي ــة التعاقدي ــص التدفقــات النقدي ــة وخصائ ــه إدارة األصــول المالي يتــم في
9 فئــات التصنيــف وفقــاص لمعيــار المحاسبة الدولي رقم 39؛ المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، والقــروض والمديونيــات 

والمتاحــة للبيــع.

يحافــظ المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 إلــى حد كبيــر علــى المتطلبــات القائمــة في معیار المحاسبة الدولي رقم   
39 لتصنيــف وقيــاس االلتزامــات المالیة. لــم يكــن لتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 تأثيــًرا كبيــًرا علــى 

الماليــة. بااللتزامــات  المتعلقــة  المحاســبية  الشــركة  السياســات 

يوضــح الجــدول التالــي أدنــاه فئــات القيــاس األصليــة وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 39 وفئــات القيــاس الجديــدة بموجــب المعيــار   
ــر 2018. ــكل فئــة مــن فئــات األصــول وااللتزامــات الماليــة للشــركة كمــا فــي 1 يناي ــر الماليــة رقــم 9 ل ــي إلعــداد التقاري الدول

األصول وااللتزامات المالية  

التصنيف األصلي 
بموجب معيار 

الُمحاسبة الدولية 39

التصنيف الجديد 
بموجب المعيار الدولي 

للتقارير المالية 9

القيمة الدفترية األصلية 
بموجب معيار الُمحاسبة 

الدولية 39

القيمة الدفترية الجديدة 
بموجب المعيار الدولي 

للتقارير المالية 9

ألف ر.عألف ر.ع

مقايضات أسعار الفائدة 
المستخدمة في التحوط 

تدفق نقدي - أداة 
تحوط

تدفق نقدي - أداة 
تحوط 

 )20٫45(  )20٫45(  

1٫246 1٫246 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة ذمم مدينة تجارية وأخرى 

4٫471 4٫471 التكلفة المطفأة قروض ومم مدينة النقد وما يعادل النقد

2٫484 2٫484 التزامات مالية أخرى التزامات مالية أخرى الذمم الدائنة التجارية 
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فــي 2018 وتتعلــق بعمليــات  التــي تســري فعاليتهــا  الجديــدة  المعاييــر والتفســيرات    2 
الشركات  )تابع(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( - األدوات المالية )تابع(  

ثانيًا. انخفاض قيمة األصول المالية  

يســتبدل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 نمــوذج “الخســارة المتكبــدة” فــي المعيــار المحاســبي الدولــي 39   
بنمــوذج “خســارة االئتمــان المتوقعــة”. ینطبق نموذج االنخفاض الجدید علــى األصــول المالیة التي یتم قياســها بالتكلفــة المطفأة. 
وبموجــب المعيــار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9، یتم إدراج خسائر االئتمان فــي وقــت أبكــر منــه وفقــً للمعيــار المحاسبي الدولي رقم 
39 بالنســبة لأصول ضمــن نطاق نموذج انخفاض القیمة وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9، ویتوقع بشــكل عام 

أن تزداد خسائر انخفاض القیمة وأن تصبح أكثــر تقلبً.

قــررت الشــركة أن تطبيــق متطلبــات انخفــاض القيمــة وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 فــي 1 ينايــر 2018 لــن   
يكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري حيــث أن الشــركة لديهــا عميــل واحــد فقــط لبيــع الميــاه المحــالة لــه وهــو شــركة عمــان لشــراء الطاقــة 
والميــاه. إن تاريــخ اســتحقاق مبلــغ الذمــم المدينــة هــو 25 يوًمــا مــن التاريــخ الــذي اســتلمت فيــه الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه الفواتيــر ولــم يكــن هنــاك أي متأخــرات مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي الماضــي.

ثالثا. محاسبة التحوط  

وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9، عندمــا تطبــق الشــركة المعيــار ألول مــرة، فقــد تختــار االســتمرار فــي تطبيــق   
متطلبــات محاســبة التحــوط الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 بــدالً مــن تلــك الخاصــة بالمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
الماليــة رقــم 9. وقــد اختــارت الشــركة تطبيــق متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 حتــى يكتمــل مشــروع محاســبة 

ــة. التحوطــات الكلي

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١5- “االيرادات من العقود الُمبرمة مع العمالء”  

يضــع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 إطــاًرا شــاماًل لتحديــد مقــدار االيــرادات وزمــن قيدهــا، وهــو يحــل محــل معيــار   
المحاســبة الدوليــة رقــم 18 “االيــرادات” ومعيــار المحاســبة الدوليــة رقــم 11 “عقــود اإلنشــاء” وتفســير 13 الصــادر عــن لجنــة تفســيرات 

المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة “برامــج والء الزبائــن”.

ــر 2018. وقــد  ــر الماليــة رقــم 15 اعتبــاًرا مــن الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يناي يســري المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري  
أكملــت الشــركة مراجعــة األثــر المحتمــل لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 علــى قوائمهــا الماليــة. قامــت الشركــة 
بتطبيــق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 15 اعتبارًا من 1 ینایر 2018، بالنسبة للشركــة التي ال تتعلق فیهــا بیع الخدمــات إال 
بالتزامات األداء المتوقعة فقط، فــإن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 15 ال یؤثر علــى الربح أو الخسارة ألن توقیت إدراج اإلیرادات لن 

الجدید المعیار  بموجب  یتغیر 

المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات علــى المعاييــر القائمــة التــي لــم تصبــح فعالــة بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا فــي وقــت مبكــر مــن   
قبــل الشــركة:

لقــد تــم نشــر بعــض المعاييــر المحاســبية والتفســيرات الجديــدة اإللزاميــة لفتــرات الشــركة المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد   
1 ينايــر 2019 ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل الشــركة. فيمــا يلــي أدناه تقييم الشــركة ألثــر تطبيق هذه المعايير والتفســيرات 

الجديدة:
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الشركات  )تابع(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١6- “اإليجارات”  

يقــدم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 نمــوذج محاســبة إيجــار واحــد علــى الموازنــة العموميــة للمســتأجرين، حيــث   
يــدرج المســتأجر حــق اســتخدام األصــل والــذي يمثــل حقــه فــي اســتخدام األصــل األساســي والتــزام عقــد اإليجــار الــذي يمثــل 
التزامــه بدفــع اإليجــار. هنــاك إعفــاءات مــن إدراج إيجــارات قصيــرة األجــل وتأجيــر ســلع منخفضــة القيمــة. تظــل محاســبة المؤجــر 
مماثلــة للمعيــار الحالــي -أي أن المؤجريــن يواصلــون تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي. يســتبدل 
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 التوجيهــات الحاليــة الخاصــة بعقــود اإليجــار، بمــا فيهــا معيــار المحاســبة الدولــي 
17 )اإليجــارات( والتفســير رقــم 4 الصــادر عــن اللجنــة الدوليــة لتفســير المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة تحديــد مــا إذا كان 
الترتيــب يحتــوي علــى عقــد إيجــار، والتفســير رقــم 15 الصــادر عــن لجنــة التفســيرات القياســية والخــاص بحوافــز إيجــارات التشــغيل 

والتفســير رقــم 27 الخــاص بتقييــم جوهــر المعامــالت التــي تدخــل ضمــن الشــكل القانونــي لإليجــار.

يســري مفعــول المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019، ويســمح بالتطبيــق المبكــر. وال تــزال الشــركة   
بصــدد تقييــم األثــر المحتمــل لتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم رقــم 16- “اإليجــارات” علــى قوائمهــا الماليــة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

بيان االلتزام  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة طبًقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة. كمــا تتفــق هــذه القوائــم الماليــة مــع القواعــد واإلرشــادات ذات   
ــة الخاصــة  ــك مــع القواعــد ذات الصل ــة حــول اإلفصــاح مــن جانــب جهــات إصــدار األوراق الماليــة والتعامــالت الداخليــة، وكذل الصل
باإلفصــاح والقواعــد المبدئيــة الصــادرة عــن هيئــة ســوق المــال، ومــع االشــتراطات المتبعــة لقانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 

ــه. ــة لســنة 1974 وتعديالت ــون الشــركات التجاري ــه. ومتطلبــات قان وتعديالت

أساس اإلعداد  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء بعــض األصــول وااللتزامــات الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة   
العادلــة.

فيمــا يلــى ُملّخــص السياســات المحاســبية الرئيســية، وقــد تــّم تطبيــق هــذه السياســات بثبــات لكافــة الفتــرات التــي تظهــر فــي   
هــذه القوائــم الماليــة.

عملة التشغيل وعملة العرض  

ُيحتفظ بالسجالت المحاسبية بالريال الُعماني )ر.ع( بإعتباره العملة التشغيلية و عملة العرض لهذه القوائم المالية.  

العمالت األجنبية  

أي عملــة عــدا العملــة التشــغيلية تعتبــر بمثابــة عملــة أجنبيــة. يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الُعمانــي   
وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعامــالت. األصــول وااللتزامــات النقديــة المنفــذة بعمــالت أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى 

الريــال الُعمانــي باســتخدام معــدل الصــرف الســائد فــي تاريــخ التقريــر.

ــخ  ــا لســعر الصــرف الســائد فــي تاري ــة وفًق ــم قياســها بالتكلفــة التاريخي ــة التــي ت ــر النقدي ــل األصــول وااللتزامــات غي يتــم تحوي  
المعاملــة، فــي حيــن يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة باســتخدام ســعر الصــرف 
الســائد فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. وبشــكل عــام يتــم إدراج فروقــات ســعر الصــرف عنــد تســوية البنــود 

الماليــة أو عنــد التحويــل فــي األربــاح أو الخســائر.
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الممتلكات واآلالت والمعدات  

اإلدراج والقياس  

يتــم إدراج بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مطروًحــا منهــا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة، إن   
وجــدت. تتضمــن التكلفــة مبلــغ النقديــة وشــبه النقديــة المدفــوع أو القيمــة العادلــة للمقابــل اآلخــر الممنوحــة لحيــازة األصــل فــي 
تاريــخ الحيــازة أو التشــييد. تتــم رســملة المصاريــف المتكبــدة الســتبدال أحــد مكونــات الممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي تتــم 

المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل، بمــا فــي ذلــك مصاريــف الفحــص والصيانــة الرئيســية. 

ــة المباشــرة، وتكاليــف االقتــراض وحصــة مالئمــة مــن النفقــات  ــا تكلفــة المــواد، والعمال تتضمــن تكلفــة األصــول المشــيدة ذاتًي  
العامــة. تحــدد األربــاح والخســائر عنــد اســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالرجــوع إلــى قيمهــا الدفتريــة وتؤخــذ فــي االعتبــار 

عنــد تحديــد األربــاح أو الخســائر. اإلصالحــات والتجديــدات تحّمــل علــى األربــاح أو الخســائر عنــد تكبــد المصروفــات. 

التكاليف الالحقة  

تــدرج الشــركة ضمــن القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات تكلفــة الفحــص الرئيســي وتكلفــة اســتبدال جــزء مــن تلــك   
البنــود عنــد تكبــد التكلفــة، إذا كان مــن المحتمــل تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مضمنــة فــي ذلــك البنــد إلــى الشــركة 

ــدرج جميــع التكاليــف األخــرى كمصــروف عنــد تكبدهــا. ــوق منهــا. ت وباإلمــكان قيــاس تكلفــة البنــد بصــورة موث

االستهالك  

يتــم احتســاب االســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات، عــدا األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ، وذلــك   
علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة، باســتخدام طريقــة القســط الثابــت، اعتبــاًرا مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه ذلــك األصــل جاهــًزا 

لالســتخدام.

عندمــا تكــون لمكونــات بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة، تتــم المحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة   
)المكونــات الرئيســية( للممتلــكات واآلالت والمعــدات. تســتهلك اإلصالحــات الرئيســية علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتبقــي 

أقصــر. أيهمــا  المقبلــة،  الرئيســية  الصيانــة  تاريــخ  أو حتــى  الصلــة،  لأصــل ذو 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية هي كما يلي:  

السنوات

40أعمال مدنية وإنشائية

40آالت ومعدات

40خطوط األنابيب

40تفكيك أصول

40قطع غيار

4أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

4سيارات 

تقــوم اإلدارة بإعــادة تقييــم طــرق االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي تاريــخ كل   
األمــر. اقتضــى  إن  تقريــر وتعديلهــا 
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الممتلكات واآلالت والمعدات  

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة مطروًحــا منهــا أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة. عنــد تفكيــك األصــول، يتــم   
تحويــل أعمــال رأس المــال قيــد التنفيــذ إلــى فئــة الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات المناســبة ويتــم اســتهالكها وفًقــا لسياســات 

اإلهــالك للشــركة.

أرباح السهم الواحد  

ــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة  ــاح األساســية للســهم الواحــد بقســمة صافــي رب يتــم احتســاب األرب  
الفتــرة. خــالل 

إنخفاض القيمة  

األصول المالية  

التي تم قياســها بالتكلفة المطفأة،  المالیة  المتوقعــة لأصــول  االئتمــان  بــإدراج مخصصات الخسائر لخســائر  تقوم الشركة   
وتقوم الشركة بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ یعادل خســائر االئتمــان المتوقعــة على مدى العمر. يتــم قيــاس مخصصــات 

الخســائر للذمــم التجاريــة المدينــة دائًمــا بمبلــغ یعادل خســائر االئتمــان المتوقعــة على مدى العمر.

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان ألحــد األصــول الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج المبدئــي وعنــد تقديــر خســائر   
االئتمــان المتوقعــة، فــإن الشــركة تأخــذ فــي االعتبــار المعلومــات المعقولــة والقابلــة للدعــم واإلثبــات والتــي تكــون ذات صلــة 
ومتاحــة دون تكلفــة أو جهــد غيــر ُمبرريــن. وهــذا يشــمل المعلومــات والتحليــل الكّمــي والنوعــي اســتنادًا إلــى الخبــرة التاريخيــة 

ــك المعلومــات االستشــرافية. ــي الُمســتنير، بمــا فــي ذل للشــركة والتقييــم االئتمان

األصول غير المالية   

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة ألصــول الشــركة غيــر الماليــة، عــدا المخــزون بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى   
ــر القيمــة المســتردة لأصــل. انخفــاض القيمــة. إذا وجــد مثــل هــذا المؤشــر، يتــم عندهــا تقدي

القيمــة المســتردة لأصــل هــي قيمتــه عنــد االســتخدام وقيمتــه العادلــة، أيهمــا أكبــر، مطروًحــا منهــا تكاليــف البيــع. عنــد تقييــم   
القيمــة عنــد االســتخدام، يتــم تخفيــض التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلــى قيمهــا الحاليــة باســتخدام معــدالت خصــم مــا قبــل 

الضريبــة التــي تعكــس التقديــرات الحاليــة للســوق للقيمــة الوقتيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لأصــل.

يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تتجــاوز قيمتــه المســتردة المقــدرة. يتــم إدراج خســارة   
انخفــاض القيمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل. يتــم بتاريــخ كل تقريــر تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي فتــرات ســابقة، 
وذلــك لمعرفــة وجــود أي مؤشــرات علــى تراجــع الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة فــي حالــة وجــود 
تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد القيمــة المســتردة. يتــم اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال 
تتجــاوز معــه القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن تحديدهــا بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا لــم يتــم إدراج خســارة انخفــاض 

القيمــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

بالنســبة للموظفيــن الُعمانييــن، تســاهم الشــركة فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة بموجــب المرســوم الســلطاني   
رقــم 91/72 تحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر التزامــات الشــركة علــى هــذه المســاهمات والتــي يتــم صرفهــا عنــد 
اســتحقاقها. ويتــم إدراج مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن بموجــب خطــة تقاعــد االنتفــاع المحــدد 
غيــر الممــول وفــق قانــون العمــل الُعمانــي ويتــم احتســاب هــذا المخصــص مــن خــالل تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي 

يحصــل عليهــا الموظفــون مقابــل خدمتهــم فــي الســنوات الحاليــة والســابقة.
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المخصصـات  

يتــم إدراج المخصصــات فــي قائمــة المركــز المالــي عنــد وجــود التــزام قانونــي أو إســتداللي علــى الشــركة ناتــج عــن حــدث ســابق،   
ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفــق خارجــي لمنافــع اقتصاديــة بهــدف تســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بثقــة. 
يمثــل المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتزامــات الحاليــة فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ 
فــي االعتبــار المخاطــر والشــكوك التــي تحيــط بااللتزامــات. عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــّدرة 

لتســوية االلتزامــات الحاليــة، فــإن قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

حقوق الملكية  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إدراج التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرًة إلــى إصــدار األســهم العاديــة كخصــم   
مــن حقــوق الملكيــة بعــد خصــم أي تأثيــرات للضريبــة.

اإليرادات  

تضــم اإليــرادات الســعة المائيــة ورســوم اإلنتــاج المائــي المحتســبة وفــق االتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة   
والميــاه لبيــع الميــاه المحــالة. يتــم االعتــراف باإليــرادات عندمــا تمــر الميــاه عبــر عــداد التدفــق المرّكــب فــي مقــر الشــركة.

مصاريف التمويل  

تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد علــى االقتــراض. ويتــم رســملة تكاليــف االقتــراض بعــد خصــم إيــرادات الفوائــد المنســوبة   
مباشــرة إلــى حيــازة أو إنشــاء األصــول المؤهلــة مثــل بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات كجــزء مــن تكلفــة الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات. يتــم إدراج جميــع مصاريــف الفوائــد كمصــروف فــي األربــاح أو الخســائر بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

األدوات المالية  

األدوات المالية غير المشتقة  

تتكــون األدوات الماليــة غيرالمشــتقة مــن الذمــم المدينــة، والنقــد ومــا يعــادل النقــد، والقــروض والذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم   
الدائنــة األخــرى، والمبالــغ المســتحقة ألطــراف ذات عالقــة.

يتــم مبدئيــً إدراج األدوات الماليــة غيــر المشــتقة بالقيمــة العادلــة مضاًفــا إليهــا، بالنســبة إلــى األدوات التــي ليســت بالقيمــة   
العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، أي تكاليــف منســوبة مباشــرًة إلــى المعاملــة. وبعــد اإلدراج المبدئــي، تقــاس األدوات الماليــة 

غيــر المشــتقة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

األدوات المالية المشتقة  

تحتفــظ الشــركة بــأدوات ماليــة مشــتقة للتحــوط مــن التعــرض لمخاطــر ســعر الفائــدة. تــدرج األدوات الماليــة المشــتقة مبدئيــً   
بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد اإلشــتقاق وتقــاس الحًقــا بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. وتــدرج األربــاح أو الخســائر 
ــة يعتمــد توقيــت  ــم يكــن اإلشــتقاق مخصًصــا ومفعــاًل كأداة تحــوط، وفــي هــذه الحال ــاح أو الخســائر فــوًرا مــا ل الناتجــة فــي األرب

ــاح أو الخســائر علــى طبيعــة عالقــة التحــوط. اإلدراج فــي األرب

يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي بينمــا يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الســالبة كالتــزام   
ــأداة  ــة ل ــت فتــرة اإلســتحقاق المتبقي ــر متــداول إذا كان ــزام غي ــر متــداول أو الت ــه أصــل غي ــم اإلشــتقاق علــى أن ــي. يتــم تقدي مال
تزيــد عــن 12 شــهًرا وال يتوقــع أن يتــم اإلعتــراف بهــا أو تســويتها خــالل 12 شــهًرا. ُتعــرض المشــتقات األخــرى كأصــول أو التزامــات 

متداولــة.
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األدوات المالية )تابع(  

محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أدوات التحــوط علــى أنهــا تحوطــات التدفقــات النقديــة. وفــي بدايــة عالقــة التحــوط، يقــوم البنــك بتوثيــق العالقــة   
بيــن أدوات التحــوط وبنــود التحــوط عــالوة علــى أهــداف إدارة المخاطــر واســتراتيجيته فــي القيــام بعــدة معامــالت تحــوط. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، وعنــد بدايــة التحــوط علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية، تقــوم الشــركة بتوثيــق مــا إذا كانــت أدوات التحــوط المســتخدمة 

فــي العالقــة ذات فعاليــة كبيــرة فــي موازنــة التغيــرات فــي القيــم العادلــة أو التدفقــات النقديــة لبنــد التحــوط.

تحوط التدفقات النقدية  

ــة فــي  ــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحــوط للتدفقــات النقدي يتــم تضميــن الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادل  
ــاح أو  ــاح أو الخســائر كمــا فــي أي أرب ــر الفعــال فــي األرب ــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غي حقــوق الملكيــة. يتــم فــوًرا إدراج األرب

خســائر علــى أي تحــوط يفــوق نســبة 100% مــن االلتــزام ذي الصلــة.

يعــاد تصنيــف المبالــغ المدرجــة ســابًقا والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الســنوات عندمــا يتــم إدراج   
بنــود التحــوط فــي األربــاح أو الخســائر.

يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط إذا ألغــت الشــركة عالقــة التحــوط ، أو عنــد انتهــاء أداة التحــوط أو بيعهــا أو ممارســتها أو عندمــا   
التحــوط. تصبــح غيــر مؤهلــة لمحاســبة 

ضريبة الدخل  

يتكــون مصــروف ضريبــة الدخــل مــن الضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة. ويتــم االعتــراف بــه فــي األربــاح أو الخســائر باســتثناء   
الملكيــة أو الدخــل الشــامل اآلخــر. البنــود المدرجــة مباشــرة فــي حقــوق  أو  الــذي تتعلــق فيــه بدمــج األعمــال  القــدر 

الضريبة الحالية  

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل وفقــً للتشــريعات الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان. الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المســتحقة الدفــع   
التقريــر. تاريــخ  فــي  الســائدة  الضريبيــة  المعــدالت  الخاضــع للضريبــة للســنة باســتخدام  الدخــل  علــى 

الضريبة المؤجلة  

يتــم إدراج الضريبــة المؤجلــة علــى جميــع الفروقــات المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة   
والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض ضريبــة الدخــل. يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة وفًقــا لمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا فــي 
الفتــرة التــي يتــم فيهــا اإلعتــراف باألصــل أو تســوية اإللتــزام. تــم اإلفصــاح عــن التأثيــرات الضريبيــة علــى الفروقــات المؤقتــة تحــت 

ــة كضريبــة مؤجلــة.  ــة أو غيــر المتداول بنــد االلتزامــات المتداول

ــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن فــي مقابلهــا  ــذي يحتمــل معــه توافــر أرب ــى الحــد ال يتــم إثبــات أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط ال  
اســتغالل الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة. يتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة بالقــدر الــذي يصبــح مــن غيــر المحتمــل 

معــه تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

النقد وما يعادل النقد  

ألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة، يتكــون النقــد ومــا يعــادل النقــد مــن نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة بنكيــة بفتــرة اســتحقاق   
أصليــة تقــل عــن ثالثــة أشــهر.
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معلومات قطاع التشغيل  

قطــاع التشــغيل هــو أحــد مكونــات الشــركة التــي تمــارس األنشــطة التي يمكن مــن خاللها أن تحقــق إيرادات وتتكبــد مصروفات،   
بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالمعامــالت مــع أي مــن المكونــات األخــرى للشــركة، والتــي يتــم مراجعــة نتائجهــا 
ــرارات بشــأن  ــاره المســؤول األول عــن القــرارات التشــغيلية( التخــاذ ق التشــغيلية بانتظــام مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي ) باعتب

المــوارد المخصصــة لــكل قطــاع وتقييــم أدائهــا، والتــي يتــاح بشــأنها بيانــات ماليــة منفصلــة.

يتمثــل النشــاط الوحيــد للشــركة فــي بيــع ميــاه التحليــة للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه باعتبارهــا العميــل الوحيــد،   
وبالتالــي فــإن صانــع القــرار التشــغيلي الرئيســي ينظــر ألعمــال الشــركة كقطــاع تشــغيل واحــد.

ويجري بيع المياه وكافة األنشطة األخرى في سلطنة ُعمان.  

عقود اإليجار  

عند بدء أي ترتيب، تحدد الشركة ما إذا كان ذلك الترتيب عبارة عن أو يحتوي على عقد إيجار.  

عنــد البــدء أو عنــد إعــادة تقييــم الترتيــب الــذي يحتــوي علــى عقــد إيجــار، تقــوم الشــركة بفصــل المدفوعــات أو أي مقابــل آخــر   
ــة  مطلــوب بموجــب الترتيــب إلــى مــا هــو متعلــق بعقــود اإليجــار ومــا هــو متعلــق بالعناصــر األخــرى علــى أســاس قيمهــا العادل
النســبية. وإذا وجــدت الشــركة أن أي عقــد تأجيــر تمويلــي يتعــذر فيــه فصــل المدفوعــات بشــكل موثــوق، يتــم إثبــات األصــول 
وااللتزامــات بمبلــغ مســاٍو لقيمهــا العادلــة. ويتــم الحًقــا تخفيــض االلتــزام عنــد تقديــم الدفعــات، ويتــم االعتــراف بتكلفــة التمويــل 

ــدة علــى االقتــراض اإلضافــي للشــركة. ــزام باســتخدام ســعر الفائ ــى االلت ــة عل المحمل

األصول المؤجرة  

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار للممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي تنقــل إلــى الشــركة بشــكل جوهــري كافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة   
علــى أنهــا إيجــارات تمويليــة. ويتــم قيــاس األصــول المؤجــرة مبدئيــا بمبلــغ يعــادل القيمــة العادلــة أو القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى 
لدفعــات اإليجــار، أيهمــا أقــل. وبعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم المحاســبة عــن األصــول وفقــا للسياســة المحاســبية المطبقــة علــى 

ذلــك األصــل.

يتــم تصنيــف األصــول المحتفــظ بهــا بموجــب عقــود إيجــار أخــرى كإيجــارات تشــغيلية وال يتــم إدراجهــا فــي قائمــة المركــز المالــي   
للشــركة.

دفعات اإليجار  

يتــم إدراج المدفوعــات التــي تتــم بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي فــي الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى   
ــي مصاريــف اإليجــار علــى مــدى فتــرة اإليجــار. فتــرة اإليجــار. ويتــم االعتــراف بحوافــز اإليجــار المســتلمة كجــزء ال يتجــزأ مــن إجمال

يتــم توزيــع الحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي بيــن مصاريــف التمويــل وتخفيــض االلتــزام القائــم. ويتــم   
تخصيــص مصاريــف التمويــل لــكل فتــرة خــالل مــدة اإليجــار بحيــث ينتــج معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن 

ــزام. االلت
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك    4

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة، والمبّينــة فــي اإليضــاح رقــم 3، يجب علــى اإلدارة إجراء أحكام وتقديــرات وافتراضات   
حــول القيــم الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات التــي ال تتضــح مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا إلــى 

الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى تعتبــر ذات صلــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا بشــكل دوري. يتــم إدراج مراجعــات التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي   
تمــت فيهــا مراجعــة التقديــرات إذا أثــرت المراجعــة فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية، وإذا أثــرت 

ــرات المســتقبلية. ــة والفت ــرة الحالي المراجعــة علــى كال مــن الفت

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل فــي تاريــخ التقريــر والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي تعديــالت   
القادمــة.  الماليــة  الســنة  الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات خــالل  القيــم  فــي  جوهريــة 

انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة. وتعتبــر اإلدارة أنــه ال توجــد دالالت علــى انخفــاض فــي القيمــة إذا أخذنــا بعيــن   
االعتبــار أن المحطــة قــد بــدأت بالعمليــات التجاريــة بنجــاح وتتوقــع تلبيــة متطلبــات اتفاقيــة شــراء الميــاه وبيــع الميــاه الصالحــة 

للشــرب إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  

إن تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات لــه أثــر كبيــر علــى القوائــم الماليــة. وقــد تــم تقديــر تلــك األعمــار اإلنتاجيــة   
بأربعيــن ســنة اســتناًدا إلــى تقريــر االستشــاري المســتقل وكذلــك البرنامــج الشــامل المعتمــد للصيانــة واالســتبدال.

مخصص تفكيك األصول  

تــم تقديــر كلفــة تفكيــك األصــول علــى أســاس الدراســة التــي تمــت مــن قبــل استشــاري مســتقل وخصمهــا علــى مــدى 40 عاًمــا   
%4٫60 باســتخدام عامــل خصــم مقــداره 

تطبيق تفسيرات لجنة معايير التقارير رقم )4( ورقم )12(  

يجــب االعتمــاد علــى الحكــم والتقديــر لتحديــد مــا إذا كانــت اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة   
والميــاه تنطــوي علــى عقــد إيجــار بحســب تفســير لجنــة معاييــر التقاريــر الماليــة رقــم )4(: تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي 
علــى عقــد ايجــار أو امتيــاز تقديــم الخدمــات حســب التفســير رقــم 12: ترتيبــات امتيــاز تقديــم الخدمــات. فــإذا كان االتفــاق يحتــوي 
ــه عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار  ــى أن ــر لتصنيــف عقــد اإليجــار عل علــى عقــد إيجــار، فيجــب االعتمــاد علــى الحكــم والتقدي

ــه عقــد ايجــار تشــغيلي . ــم تصنيــف عقــد األيجــار علــى أن ــي رقــم 17: عقــود اإليجــار. ت ــا لمعيــار المحاســبة الدول تمويلــي وفًق
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  5

األرض المقــام عليهــا المحطــة مســتأجرة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة إعتبــاًرا مــن 11 فبرايــر   
2013. يمكــن أن يتــم تمديــد مــدة اإليجــار لـــ 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. يدفــع اإليجــار بمعــدل 15٫045 ريــال ُعمانــي 

ســنوًيا.

ويتم رهن الممتلكات واآلالت والمعدات كضمان لقروض الشركة ) إيضاح 9(.  

ويتم إدراج مصروف االستهالك للسنة على النحو التالي:  

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

2.4292٫481تكاليف التشغيل )إيضاح 17(

٢7مصروفات عمومية وإدارية

٢.43١2٫488

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  6

1.3291٫243الذمم التجارية المدينة

5343مدفوعات مقدًما وذمم مدينة أخرى

33ودائع

١.3٨51٫289

النقد وما يعادل النقد  7

1.1271٫203نقد في الصندوق

6933٫268ودائع قصيرة األجل

١.٨٢٠4٫471

الودائــع قصيــرة األجــل مقّومــة بالــدوالر األمريكــي وهــي لــدى “ســوميتومو ميتســوي بانكينــج كوربوريشــن ليمتــد” فــي لنــدن   
الفائــدة لهــذه الودائــع غيــر جوهــري. بفتــرات اســتحقاق تقــل عــن شــهر واحــد. ومعــدل 
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رأس المال واالحتياطيات  8

مخول

31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر Share capital 2018 رأس المال 

   آلف ر.ع    آلف ر.ع  

٫000٢5.٠٠٠25٫000 250٫000٫000 سهم عادي قيمة كل سهم 100 بيسة

صادر ومدفوع بالكامل 

١5.55515٫555 155٫550٫400 سهم قيمة كل سهم 100 بيسة

المساهمون  

مساهمو الشركة هم:   

بلد التأسيسالنسبة%

20182017

جزر كايمان32.532.5سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

جزر العذراء البريطانية32.532.5ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

المساهمين اآلخرين3535مساهمون آخرون

١٠٠100

االحتياطي القانوني  

تتطلــب المــادة 154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 أن يتــم تحويــل 10% مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى احتياطــي قانونــي   
غيــر قابــل للتوزيــع إلــى أن يصبــح رصيــد االحتياطــي القانونــي مســاوًيا لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع علــى األقــل. 

وقد استخدمت الشركة عالوة إصدار األسهم المستلمة من إصدار رأس المال خالل عامي 2014 و 2015 لتلبية هذا الشرط.  

توزيعات األرباح  

فــوض المســاهمون خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد فــي 27 ديســمبر 2017 مجلــس اإلدارة بتحديــد وتوزيــع أربــاح   
ــرة  ــة المدققــة للفت ــم المالي ــك وفقــا للقوائ ــاح المحتجــزة، وذل ــر 2018 مــن األرب ــة علــى المســاهمين فــي الشــركة فــي فبراي نقدي
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017، علــى أال يتجــاوز إجمالــي المبلــغ 3٫2% مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة )أي 3٫2 بيســة للســهم 

الواحــد(.

باجتمــاع مجلــس اإلدارة المــؤرخ 8 فبرايــر 2018، تقــرر توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 2٫9268 بيســة للســهم الواحــد مــن األربــاح المحتجــزة،    
وفقــا للقوائــم الماليــة للفتــرة تســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017 ، علــى المســاهمين فــي الشــركة المســجلين فــي 

ــر 2018. ســجل مســاهمي الشــركة لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م كمــا فــي 28 فبراي

فــوض المســاهمون خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي المنعقــد فــي 27 مــارس 2018 مجلــس اإلدارة بتحديــد وتوزيــع أربــاح   
نقديــة علــى مســاهمي الشــركة فــي نوفمبــر / ديســمبر 2018 مــن األربــاح المحتجــزة، وذلــك وفقــا للقوائــم الماليــة المدققــة للفتــرة 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018، علــى أال يتجــاوز إجمالــي المبلــغ 6٫4% مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة )أي 6٫4 بيســة للســهم 

الواحــد(.

فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 13 نوفمبــر 2018، تــم االتفــاق علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 6٫3966بيســة للســهم   
ــى مســاهمي  ــة فــي 30 ســبتمبر 2018 إل ــرة المنتهي ــة المدققــة للفت ــم المالي ــا للقوائ ــك وفق ــاح المحتجــزة، وذل الواحــد، مــن األرب
الشــركة المســجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م كمــا فــي 29 نوفمبــر 2018.
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قروض ألجل  9

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

ريال ُعمانيريال ُعماني

63.٨٢567٫044قروض ألجل

)1٫232()١.١57(مطروًحا منها: رسوم تمويلية مؤجلة

6٢.66٨65٫812

)3٫024()3.١٠6(مطروًحا منها: الجزء المتداول من القروض ألجل

59.56٢62٫788الجزء غير المتداول من القروض ألجل

التسهيالت  

فــي 25 يوليــو 2013، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل طويلــة األجــل مــع مجموعــة بنــوك عالميــة للحصــول علــى تســهيالت قــرض   
اتحــاد بنــوك دوليــة. ريــال ُعمانــي )211٫837٫752 دوالر أمريكــي( مــن  )“القــروض ألجــل”( بمبلــغ إجمالــي قــدره 81٫451٫616 

السحب من التسهيالت  

ــال  ــال ُعمانــي )211٫299٫102 دوالر أمريكــي( )31 ديســمبر 2017: 81٫244٫505 ري بتاريــخ 31 ديســمبر 2018، تــم ســحب مبلــغ 81٫244٫505 ري  
لــم يتــم ســحبه. الــذي  ُعمانــي )211٫299٫102 دوالر أمريكــي(( وتــم إلغــاء باقــي المبلــغ 

سداد التسهيالت  

يســتحق ســداد القــروض ألجــل بواقــع 76 قســًطا ربــع ســنوي. وتــم ســداد أقســاط بقيمــة إجماليــة 3٫218٫533 ريــال ُعمانــي خــالل   
الســنة 

الفوائد  

تحمــل القــروض ألجــل فائــدة بمعــدل 3 أشــهر ليبــور باإلضافــة إلــى الهامــش. معــدل الفائــدة الفعلــي للســنة هــو %4٫64 )31   
.)%4٫47  :2017 ديســمبر 

الضمانات  

القــروض ألجــل مضمونــة برهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة ورهــن قانونــي علــى حقــوق وملكيــة ومصالــح الشــركة فــي اتفاقيــة   
حــق االنتفــاع المؤرخــة 11 فبرايــر 2013. باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد تــم فــرض رســوم علــى جميــع أســهم الشــركة. 

التعهدات  

تحتــوي اتفاقيــات التســهيالت علــى بعــض المواثيــق المتعلقــة بالســيولة. وتشــتمل هــذه القيــود علــى نســبة الديــون إلــى حقوق   
المســاهمين، ونســبة تغطيــة خدمــة الديــون ونســبة تغطيــة القــرض. وقــد ارتضــت الشــركة هــذه المواثيــق لفتــرة الفائــدة فــي 

.2018
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األدوات المالية المشتقة   10
وفقــً التفاقيــة الشــروط العامــة، ينبغــي علــى الشــركة أن تبــرم إتفاقيــات تحــوط ســعر الفائــدة لتغطيــة تعــرض الشــركة لمخاطــر   

تقلبــات أســعار الفائــدة. يغطــي هــذا المطلــب القــروض ألجــل.

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تمــت تغطيــة المبلــغ األصلــي وقــدره 57٫361٫085 ريــال ُعمانــي )149٫183٫576 دوالر أمريكــي( )31 ديســمبر   
ألجــل.  للقــروض  بالنســبة  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  أمريكــي((  دوالر   156٫264٫160( ُعمانــي  ريــال   60٫083٫570  :2017

اتفاقيــات التحــوط تغطــي تعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة خــالل مــدة إنشــاء المحطــة. وبعــد ذلــك، تحــرر الشــركة   
ــات التحــوط بمــا يتماشــى مــع ســداد القــروض ألجــل. جــزًءا مــن ترتيب

اتفاقيــات التحــوط تلــزم الشــركة بدفــع فائــدة ثابتــة بمعــدل 2٫86% ســنوًيا بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض ألجــل. تــم   
تقييــم تحوطــات التدفقــات النقديــة بأنهــا فعالــة بشــكل كبيــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 )للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 

2017: فعالــة بشــكل كبيــر(.

تــم إدراج حركــة القيمــة العادلــة بقيمــة 1٫113٫570 ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2017: 1٫043٫980 ريــال ُعمانــي( فــي الدخــل الشــامل اآلخــر،   
صافــي مــن الضريبــة المؤجلــة.

فيما يلي تصنيف القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة بناًء على فترة االستحقاق المتبقية من تاريخ التقرير:  

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

)93()77(أقل من سنة واحدة

)492()147(1 إلى 5 سنوات

)1٫460()5١٠(أكثر من 5 سنوات

)1٫952()657(مجموع ما يزيد عن سنة

)2٫045()734(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

  ُتدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:

)2٫045()734(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

١١٠307أصل الضريبة المؤجلة ذات الصلة

)1٫738()6٢4(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بعد خصم الضريبة المؤجلة

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لتبــادل ســعر الفائــدة وهــي مســاوية لقيــم الســوق، وكذلــك المبالــغ اإلســمية المحللــة وفًقــا   
لفتــرة االســتحقاق.

المبالغ اإلسمية وفًقا لفترة اإلستحقاق

أكثر من سنة 1 إلى 12 شهًراالقيمة اإلسميةالقيمة العادلة
وحتى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

آلف ر.عآلف ر.عآلف ر.عآلف ر.عآلف ر.ع

31 ديسمبر 2018

73457.36١6.٠٠9١١.5١939.٨33مبادالت أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2017

2٫04560٫0832٫72214٫45242٫909مبادالت أسعار الفائدة
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مخصصات التزام تفكيك األصول   11
تمّثــل تكاليــف التفكيــك القيمــة الحاليــة ألفضــل تقديــرات اإلدارة للتكلفــة المســتقبلية المطلوبــة مــن أجــل إزالــة المنشــآت   
وإعــادة تأهيــل الجــزء المتضــّرر مــن الموقــع الــذي اســتأجرته الشــركة إلــى وضعــه األصلــي. وقــد تــم وضــع هــذا التقديــر علــى 
أســاس تقريــر مســتقل أجــراه استشــاري متخصــص وتــم خصــم 4.60% مــن قيمتهــا الحاليــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر 

للمحطــة والبالــغ 40 ســنة.

مكافئات نهاية الخدمة    12

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

1819 يناير

78المتوفر خالل السنة

)19(-المدفوع خالل السنة

١58المخصص الختامي

قروض المساهمين  13

2.0732٫865سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

2.0732٫865ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

2.1292٫129سوميتومو كوربوريشن

2.1292٫129ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

45٠406الفائدة المستحقة

8.85410٫394

)1٫583(-ناقًصا: الجزء المتداول من قروض المساهمين

٨.٨548٫811

التسهيالت  

تــم تقديــم قــروض مســاهمين بقيمــة 1٫691٫800 ريــال ُعمانــي )4٫400٫000 دوالر أميركــي( فــي أكتوبــر 2015. كذلــك تــم تقديــم قــروض   
ــى  ــة إل ــي )10٫500٫000 دوالر أمريكــي( خــالل الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2016. باإلضاف ــال ُعمان مســاهمين بقيمــة 4٫037٫250 ري
ذلــك، تــم تحويــل مبالــغ مســتحقة ألطــراف ذات عالقــة )حملــة األســهم النهائييــن( بقيمــة 4٫257٫842 ريــال ُعمانــي )11٫073٫711 دوالر 

ــى قــروض مســاهمين فــي يوليــو 2017. أمريكــي( إل

سداد التسهيالت  

يستحق سداد قروض المساهمين بناًء على موافقة ُمقرضي القرض ألجل والتي تعتمد على التدفقات النقدية.  

الفوائد  

تكون قروض المساهمين ذات فائدة بمعدل 2% في السنة.  

الضمانات  

تكون قروض المساهمين غير مضمونة.  
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قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين  14

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

377377سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

377377ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

83-كاداجوا الغبرة يو.كيه ليمتد

754837

تــم تقديــم قــروض حقــوق الملكيــة االحتياطيــة مــن المســاهمين بقيمــة 837٫031 ر.ع )2٫176٫932 دوالر أمريكــي( فــي شــهر نوفمبــر   
.2015

سداد التسهيالت  

يخضــع تاريــخ اســتحقاق ســداد قــروض حقــوق الملكيــة االحتياطيــة مــن المســاهمين إلــى موافقــة المقرضيــن لقــرض ألجــل والتــي   
تعتمــد علــى التدفقــات النقديــة.

الفوائد  

ال تحمل قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين أي فوائد.  

الضمانات  

تكون قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين بال ضمانات.  

مستحقات وذمم دائنة أخرى  15

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

١.7٢42٫485مستحقات وذمم دائنة أخرى

تشــتمل المســتحقات والذمــم الدائنــة األخــرى علــى مبلــغ قــدره 702٫645 ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2017: 637٫987ريــال ُعمانــي(   
عالقــة. ذي  طــرف  باعتبارهــا  ش.م.م  والصيانــة  واإلدارة  للتحليــة  مســقط  مدينــة  لشــركة  مســتحق 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  16
تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين الرئيســيين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا، والكيانــات   
ــًرا. تحتفــظ الشــركة بتوازنــات هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة وتظهــر هــذه التوازنــات  التجاريــة التــي يملكــون فيهــا نفــوًذا مؤث

خــالل الســير الطبيعــي لأعمــال. كمــا يتــم االتفــاق علــى شــروط وأحــكام معامــالت األطــراف ذات العالقــة. 

وفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:  

تكاليف تشغيل وصيانة لشركة مدينة مسقط للتحلية 

4.٠٨93٫658شركة مدينة مسقط للتحلية والتشغيل والصيانة 

١7٨186مصروفات فوائد قروض للمساهمين 

٢١9254تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسية

-٢4بداالت حضور اجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة
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تكاليف التشغيل  17

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

3.9703٫631رسوم التشغيل والصيانة 

3.3773٫297رسوم الكهرباء

٢.4٢92٫481إستهالك

9.7769٫409

مصاريف إدارية وعمومية   18

302353تكاليف الموظفين 

211238التأمين

160151أتعاب مهنية وقانونية 

27إستهالك

٢١٠130أخرى

٨٨5879

تكاليف التمويل )الصافي(   19

3.0633٫234مصروفات فوائد على القروض ألجل ومبادالت أسعار الفائدة

178186مصروفات فوائد على قروض المساهمين

7676إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة

)54()16(دخل الفوائد على الودائع ألجل

56120تكاليف تمويل أخرى

3.3573٫562
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ضريبة الدخل  20

تخضــع الشــركة لضريبــة دخــل بمعــدل قــدره 15% )31 ديســمبر 2017: 15%(. وكان ســعر الفائــدة المعمــول بــه للشــركة للســنة:   
صفــر )31 ديســمبر 2017: صفــر(. ولــم يتــم إدراج مخصــص لضريبــة الدخــل للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 نظــًرا للخســائر 

الضريبيــة لهــذه الســنة.

المدرجة في قائمة الدخل الشامل  )1  

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

الضريبة المؤجلة

9041٫263الفترة الحالية

781-الفترة السابقة

9٠42٫044

التسوية الضريبية  )2  

كانت تسوية مصروف ضريبة الدخل كما يلي:  

٢.٠531٫743الربح/)الخسارة( للفترة

308262ضريبة الدخل بالمعدل القياسي

2829مصروفات غير قابلة للخصم

228-مصروفات مؤجلة

568744تأثير التغير في معدل الضريبة

781-ضريبة مؤجلة عن الفترة السابقة

9٠42٫044

تمثل األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة نشوء وعكس الفروق المؤقتة وتشمل ما يلي:  

 األصل/)االلتزام( 
كما في 1 يناير 2018

آلف ر.ع

 المدرجة في قائمة 
الربح أو الخسارة 

والدخل الشامل اآلخر
آلف ر.ع

األصل/)االلتزام( كما 
في 31 ديسمبر 2018

آلف ر.ع

2٫0949073.٠٠١الممتلكات واآلالت والمعدات-التزام الضريبة المؤجلة

2٫0949073.٠٠١خسائر الضريبة المؤجلة

50252مخصص التزام إيقاف التشغيل

التغير في القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة 
)من خالل الدخل الشامل اآلخر(

307)197(110

١6٢)195(357أصول ضريبة مؤجلة

تنشــأ الضريبــة المؤجلــة بســبب الخســائر الضريبيــة والفــروق المؤقتــة بيــن القاعــدة الضريبيــة لأصــول وااللتزامــات وقيمهــا   
الدفتريــة فــي قائمــة المركــز المالــي. ولــم يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة عــن الخســائر ألن اإلدارة ال تــرى أنــه مــن المحتمــل توليــد 

ــك. ــى ذل ــة عل ــد المترتب ــى الفوائ ــة قبــل انتهــاء صالحيتهــا للحصــول عل الدخــل الكافــي الخاضــع للضريب
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)خسارة( / ربح السهم الواحد  21

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

)301(١.١49)الخسارة( / الربح للسنة )ر.ع(

١55.55٠155٫550المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

)0٫002(٠.٠٠7)خسارة( / ربح السهم الواحد )األساسية والمخففة(

ارتباطات إيجارية  22

تــم اســتئجار األرض التــي أقيمــت عليهــا المحطــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة اعتبــاًرا مــن   
11 فبرايــر 2013. ويمكــن تمديــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. ويدفــع اإليجــار بواقــع 15٫045 ريــال ُعمانــي 

ســنوًيا.

وفــي 31 ديســمبر 2018، كان الحــد األدنــى لالرتباطــات اإليجاريــة المســتقبلية بموجــب اإليجــارات التشــغيلية غيــر القابلــة لإللغــاء كمــا   
يلــي:

1515أقل من سنة

6060من سنة إلى 5 سنوات

٢١١226أكثر من 5 سنوات

٢٨6301

األدوات المالية  23

يقــّدم هــذا اإليضــاح معلومــات حــول المخاطــر الناشــئة مــن اســتخدام الشــركة لــأدوات الماليــة، وهــي: مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر   
الســيولة، ومخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا الشــركة، وأهدافهــا، وسياســاتها وإجراءاتهــا لقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة 

الشــركة لــرأس المــال. كمــا تحتــوي هــذه القوائــم الماليــة علــى إفصاحــات كّميــة إضافيــة. 

يتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة عن تأسيس ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخاطر.  

تتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بانتظــام للتأكــد مــن أنهــا تعكــس أي تغيــرات فــي أوضــاع الســوق وأنشــطة   
الشــركة. تهــدف الشــركة مــن خــالل برامــج التأهيــل والتدريــب علــى إيجــاد بيئــة عمــل منضبطــة وبنــاءة يعــي فيهــا جميــع 

ومســؤولياتهم. واجباتهــم  الموظفيــن 

مخاطر االئتمان  

مخاطــر االئتمــان هــي خطــر تعــرض الشــركة لخســائر ماليــة فــي حالــة إخفــاق العميــل أو الطــرف المقابــل فــي أداة ماليــة مــن الوفــاء   
ــدى البنــوك.  ــع الشــركة ل ــا مــن ودائ ــة، وتنشــأ أساًس ــه التعاقدي بالتزامات

تتم مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان بشكل مستمر، وعليه فإن الشركة تعتبر مخاطر االئتمان في حدها األدنى.   
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األدوات المالية )تابع(  23

مخاطر االئتمان )تابع(  

تمثــل القيمــة الدفتريــة لأصــول الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان. كان الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان   
بتاريــخ التقريــر كمــا يلــي:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

1.8204٫471أرصدة بنكية

١.3٢91٫243ذمم تجارية مدينة

3.١495٫714

وكان التعــرض لمخاطــر االئتمــان للذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى فــي تاريــخ التقريــر بحســب نــوع العميــل كمــا   
يلــي:

١.3٢91٫243الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

ولــم تكــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى متأخــرة فــي نهايــة الفتــرة المشــمولة بالتقريــر وال تعرضــت النخفــاض   
.)BAA3( قيمتهــا. تــم إيــداع النقــد والودائــع لــدى البنــوك مــع المؤسســات الماليــة ذات التصنيــف االئتمانــي الــذي ال يقــل عــن

مخاطر السيولة  

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها. يتمثــل منهــج   
الشــركة فــي إدارة الســيولة فــي الحــرص بقــدر اإلمــكان، علــى وجــود ســيولة كافيــة دوًمــا للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول موعــد 

ــة والملحــة، دون تكبــد خســارة غيــر مبــررة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة الشــركة.  اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف العادي

ــة وتحســين  ــة المتوقعــة والتــي تســاعد فــي مراقبــة متطلبــات التدفقــات النقدي تســتخدم الشــركة طريقــة التدفقــات النقدي  
دورة التدفقــات النقديــة. تحــرص الشــركة علــى توافــر نقــد كاف للوفــاء بمصاريفهــا التشــغيلية المتوقعــة بمــا فــي ذلــك خدمــة 

االلتزامــات الماليــة.

فيما يلي تواريخ استحقاق االلتزامات المالية للشركة بعد إضافة مرو أخرى النفقات التمويلية المؤجلة في تاريخ التقرير:   

القيمة 31 ديسمبر 2018
الدفترية

سنة  أقل من سنةالمجموع
إلى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

التدفقات النقدية التعاقدية

آلف ر.عآلف ر.عآلف ر.عآلف ر.عآلف ر.ع

التزامات مالية غير مشتقة

63.82690.8726.04624.11160.715قروض ألجل

قروض حقوق الملكية االحتياطية من 
المساهمين

754754754--

8.85410.4511872.0538.211قروض المساهمين 

--١.7٢4١.7٢4١.7٢4مستحقات وذمم دائنة أخرى

75.١5٨١٠3.٨٠١٨.7١١٢6.١646٨.9٢6
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األدوات المالية )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(  

القيمة31 ديسمبر 2017
الدفترية

سنة أقل من سنةالمجموع
إلى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

التدفقات النقدية التعاقدية

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

التزامات مالية غير مشتقة

67٫04497٫1446٫27324٫13266٫739قروض ألجل

قروض حقوق الملكية االحتياطية من 
-  -837837837المساهمين

10٫39412٫5931٫8711٫4579٫265قروض المساهمين 

--2٫4852٫4842٫484مستحقات وذمم دائنة أخرى

80٫760113٫05811٫46525٫58976٫004

مخاطر السوق  

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة علــى دخــل   
الشــركة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن األدوات الماليــة. الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ورقابــة التعــرض لمخاطــر الســوق 

ضمــن مؤشــرات مقبولــة بينمــا يتــم تحســين العائــد.

مخاطر العمالت  

ال تتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة علــى الودائــع البنكيــة المنفــذة بالــدوالر األمريكــي حيــث أن الريــال الُعمانــي مرتبــط   
بالــدوالر األمريكــي ولــم يتغيــر ســعر الصــرف منــذ عــام 1986. 

مخاطر أسعار الفائدة  

ــدة  ــدة بشــكل رئيســي مــن االقتراضــات متوســطة وطويلــة األجــل. االقتراضــات الصــادرة بأســعار فائ تنشــأ مخاطــر أســعار الفائ  
متغيــرة تعــرض الشــركة لمخاطــر ســعر فائــدة التدفقــات النقديــة. اإلقتراضــات الصــادرة بمعــدالت فائــدة ثابتــة تعــرض الشــركة 
لمخاطــر ســعر فائــدة القيمــة العادلــة. وتتمثــل سياســة الشــركة فــي االحتفــاظ بحوالــي 100% مــن االقتراضــات بســعر فائــدة ثابــت أو 

ــأدوات تحــوط. ب
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

األدوات المالية )تابع(  23

مخاطر السوق )تابع(  

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية المتغيرة  

إن التغيــر بواقــع 100 نقطــة أساســية فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر كان يمكــن أن يزيد/)ينقــص( حقــوق الملكيــة بالمبالــغ   
المبّينــة أدنــاه. يفتــرض هــذا التحليــل ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى وخاصــًة أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة.

100 نقطة أساسية100 نقطة أساسية

نقصزيادة 

آلف ر.عآلف ر.ع31 ديسمبر 2018

)3٫906(3.9٠6القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

31 ديسمبر 2017  

)4٫476(4.476القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

إدارة مخاطر رأس المال  

المســتثمرين والدائنيــن  ثقــة  اإلبقــاء علــى  رأســمالية صلبــة بهــدف  بقاعــدة  االحتفــاظ  فــي  اإلدارة  تتمثــل سياســة مجلــس   
لأعمــال.   المســتقبلي  التطويــر  فــي  واالســتمرار 

ال تخضــع الشــركة لمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجًيــا باســتثناء المتطلبــات الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة   
وتعديالتــه.  1974

تهــدف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال إلــى حمايــة قدرتهــا علــى االســتمرار فــي مباشــرة أعمالهــا مــن أجــل تحقيــق عوائــد   
المــال. رأس  تكلفــة  لتقليــل  مثاليــة  رأســمالية  هيكلــة  علــى  والحفــاظ  اآلخريــن  المصلحــة  ألصحــاب  ومنافــع  للمســاهمين 

بهــدف الحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال، يمكــن للشــركة أن تعــّدل مبلــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة إلــى المســاهمين، وعائــد   
أســهم جديــدة. إصــدار  أو  المســاهمين  إلــى  المــال  رأس 

القيمة العادلة  

تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة البنكيــة والذمــم المدينــة. تتكــون االلتزامــات الماليــة مــن القــروض ألجــل، وقــروض   
المســاهمين وقــروض حقــوق الملكيــة االحتياطيــة مــن المســاهمين والذمــم الدائنــة. تتكــون المشــتقات مــن ترتيبــات مقايضــة 

ــة. ــا عــن قيمهــا الدفتري ــً جوهرًي ــأدوات الماليــة ال تختلــف اختالًف ــة ل ــدة. القيــم العادل ســعر الفائ
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

األدوات المالية )تابع(  23

إدارة مخاطر رأس المال )تابع(  

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

تســتخدم الشــركة التسلســل الهرمــي التالــي لتحديــد واإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة عــن طريــق أســلوب   
لتقييــم. ا

المستوى األول: األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لأصول أو االلتزامات المشابهة؛  

المســتوى الثانــي: تقنيــات أخــرى لجميــع المدخــالت التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي يمكــن مالحظتهــا   
ــر مباشــر؛ بشــكل مباشــر أو غي

المســتوى الثالــث: تقنيــات تســتخدم مدخــالت لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند علــى بيانــات   
للمالحظــة. القابلــة  الســوق 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

آلف ر.عآلف ر.ع

57.36١60٫083مقايضة سعر الفائدة- المستوى الثاني

ال تمتلــك الشــركة أدوات ماليــة فــي المســتوى األول أو المســتوى الثالــث. خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، لــم توجــد   
تحويــالت لــأدوات الماليــة بيــن المســتويات لقيــاس القيمــة العادلــة.


