
  ٥  ة مسقط للتحلية ش.م.ع.عشركة مدين
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
سية   ١ شطة الرئ ي واأل  الوضع القانو

مة  ("الشركة")  شركةع ش.م.ع.شركة مدينة مسقط للتحلية  جلة  سلطنة ُعمان. تأسست الشركة   عامةمسا يناير  ١٩م
ال ٢٠١٣ س للشركة  بيع املياه امل شاط الرئ ة للشرب  ة. يتمثل ال راير  ١٩. بدأت الشركة اإلنتاج التجاري للمياه الصا . ٢٠١٦ف

مة سبة املم اإلفصاح عن وقد ت .٢٠١٨يناير  ٢  سوق مسقط لألوراق املالية  إدراج الشركةتم و    ).٧اإليضاح (الشركة   سا

سية  ١-١   االتفاقيات الرئ

  اتفاقية شراء املياه

راير  ١١  د ٢٠١٣ف لة األجل لشراء املياه مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة واملياه ش.م.ع.م، وذلك لتور ، أبرمت الشركة اتفاقية طو
ته االتفاقية  ٤٢ ريا من املياه يومًيا. ت و  ٢٠ عدمليون جالون إم شغيل التجاري املتفق عليھ و ، ٢٠١٤أكتوبر  ١٢سنة من تارخ ال
هاء املبكر وفقًا لبنود االتفاقية.مع  رة أو اإل انية تمديد الف   إم

شاء   عقد الهندسة والشراء واإل

سعة  شاء محطة تحلية  جة املياه  ٤٢أبرمت الشركة اتفاقية إل ريا من املياه يومًيا، وذلك مع الشركة الدولية ملعا مليون جالون إم
سليم املفتاح و مشروع(ش.م.م) و شاء") بنظام     .٢٠١٦تم إنجازه خالل  ("مقاول أعمال الهندسة والشراء واإل

ية الهامة   ٢ اس   أساس اإلعداد والسياسات امل

  أساس اإلعداد  ١-٢

ام   بيان االل

تصرةأعدت القوائم املالية  اسبة شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.املرحلية ل امل التقارر املالية  ٣٤الدو ع طبًقا ملعيار امل
ية اس تصرةاملستخدمة  إعداد القوائم املالية  املرحلية. وتتوافق السياسات امل لقوائم املرحلية مع تلك املستخدمة  إعداد ا امل

هية   ة للسنة املن ر  ٣١املالية السنو سم   .٢٠١٨د

تصرةال تتضمن القوائم املالية  ر الدولية  امل جميع القوائم املالية املعدة وفًقا للمعاي املرحلية جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة 
جب قراءللتقارر املالية  ة للشركة  و ر  ٣١ها مع القوائم املالية السنو سم رة ٢٠١٨د شهر أ الثالثة. باإلضافة إ أن النتائج لف

هية   ر  ٢٠١٩مارس  ٣١املن ش هية  بالضرورة ال  ر  ٣١إ النتائج املتوقعة للسنة املالية املن سم   .٢٠١٩د

ر الدولية للتقارر املالية رقم  ها املعاي رات ال أجرت ع ١٦ذه  املجموعة األو من القوائم املالية للشركة ال تطبق عل . التغ
ية الهامة واردة  اإليضاح  اس   .٣السياسات امل

ص   ٣ ية الهامةم اس ر  السياسات امل   التغ

ها املطب ذه القوائم املالية املرحلية  ذا ية املطبقة   اس ناء ما يرد أدناه، فإن السياسات امل املالية للشركة   قة  القوائمباست
ر  ٣١ سم هية آنذاك. ٢٠١٨د   وعن السنة املن

    



  ٦  ة مسقط للتحلية ش.م.ع.عشركة مدين
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
ية الهامة  ٣ اس ر  السياسات امل ص التغ ع) م   (تا

ية ع القوائم املالية للشركة   اس رات  السياسات امل ر  ٣١ومن املتوقع أن تنعكس التغ سم هية آنذاك. ٢٠١٩د   وعن السنة املن

  .٢٠١٩يناير  ١من  اإليجارات ١٦لقد اتبعت الشركة مبدئًيا املعيار الدو للتقارر املالية 

رف املستأجر بأصل  ١٦املعيار الدو إلعداد التقارر املالية رقم يقدم  ع انية لعقود اإليجار. و ا واحًدا  امل ًيا إيجارً نموذًجا محاس
ة  ناءات اختيار ناك است امھ بدفع دفعات إيجارة. و ام إيجاري يمثل ال "حق استخدام" يمثل حقھ  استخدام األصل األساس وال

رة األجل وإيجارات البنود منخفضة القيمة. لإليجارا ا  وتبقىت قص هة للمعيار ا ستمر تص –محاسبة املؤجرن مشا يف أي 
حل معيار التقارر املالية الدولية رقم  شغيلية. و لية أو  ه ١٦املؤجرن لعقود اإليجار كإيجارات تمو ال اتمحل التوج لعقود  ةيا

اس الدو رقم  بما  ذلك املعيار ،اإليجار ر رقم  ١٧امل ر الدولية  ٤"عقود اإليجار"، والتفس رات املعاي جنة تفس رات  من تفس
بات تنطوي ع عقد إيجار، و  إلعداد التقارر املالية رت رات الذي يحدد ما إذا كانت ال جنة الدائمة للتفس ر ال : عقود ١٥م رقتفس

شغي وافز -اإليجار ال ر ا ج، وتفس رات ال ي لإليجار: ٢٧رقم نة الدائمة للتفس ل القانو ة ع الش ر املعامالت املنطو   .""تقييم جو

سري  عد  ١٦املعيار الدو إلعداد التقارر املالية رقم و ة ال تبدأ  أو  رات السنو اعتمدت الشركة وقد . ٢٠١٩يناير  ١ع الف
ذا  ر وال يوجد  ،٢٠١٩يناير  ١املعيار اعتباًرا من تطبيق  ري ناك تأث   .للشركة املالية القوائمع لتطبيقھ  جو

ئجار  طة فوقهااألرض ال وقد تم اس يد امل ش ان) ملدة  تم  ومة سلطنة عمان (ممثلة بوزارة اإلس راير  ١١عاًما اعتباًرا من  ٢٥من ح ف
رة اإليجار ملدة و . ٢٠١٣ ا.رال عُ  ١٥٬٠٤٥يجار بمعدل اإل تم دفع و عاًما إضافية بناًء ع طلب الشركة.  ٢٥مكن تمديد ف ي سنوً   ما

اًما ي انية العمومية  يدخل صبح عقد اإليجار لألرض ال جديد وقد يخضع للفوائدامل جانب اآلخ ، إ جانب األصل ا انية.ا    ر من امل



  ٧  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
ات واآلالت   ٤   عداتاملو  املمتل
  

 

أعــمــــــال مــــــدنــيــــــة
شائية  وإ

 
 آالت ومعدات

 
ب  خطوط األناب

 
 تفكيك األصول

 
 قطع غيار

ات أثــــــاث و   ـــ تـــجـــهـــ
ية   ومعداتمكت

  
  سـيارات

 
  املجموع

يألف  ال ُعما يألف ر ال ُعما يألف ر ال ُعما يألف  ر ال ُعما يألف ر ال ُعما يألف ر ال ُعما يألف    ر ال ُعما يألف  ر ال ُعما  ر
لفـة  الت

      

 31,32646,36919,9083346553139 98,662 ٢٠١٩يناير ١
 5 ‐‐‐‐‐‐5 إضافات
ة  ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ سو

                   

 31,33146,36919,90833465531 39 98,667 ٢٠١٩مارس ٣١
                   

هالك                   تراكاس
                   

 2,2423,3191,42623422639 7,117 ٢٠١٩يناير ١
 616 ‐ 196289124241 السنةمصارف

    

 2,4383,6081,550254627 39 7,733 ٢٠١٩مارس ٣١
    

رية    القيمة الدف
 90,934 ‐ 28,89342,76118,3583096094 ٢٠١٩مارس ٣١

  
    



  ٨  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
ات واآلالت  ٤ ع) عداتاملو  املمتل   (تا
  

 

أعــــمـــــــال مـــــــدنــــيـــــــة
شائية  وإ

 
 آالت ومعدات

 
ب  خطوط األناب

 
 تفكيك األصول

 
 قطع غيار

ات أثـــــــاث و   ــ تــجــهــ
ية   ومعداتمكت

  
  سـيارات

 
  املجموع

يألف  ال ُعما يألف ر ال ُعما يألف ر ال ُعما يألف ر ال ُعما يألف ر ال ُعما الألف ر ير يألف    ُعما ال ُعما يألف  ر ال ُعما  ر
لفـة  الت

     

 31,32646,36919,908 3305762639 98,575 ٢٠١٨يناير ١
 84 ‐795‐‐‐‐ إضافات
ة  4 ‐‐‐ 4‐‐‐ سو

                   

سم ٣١  31,32646,36919,908 33465531 39 98,662 ٢٠١٨رد
                   

هالكاال  راكس                   ال
                   

 1,4592,16092850262439 4,686 ٢٠١٨يناير ١
 2,431 ‐ 162‐7831,15949827 السنةمصارف

    

ر ٣١ سم  2,2423,3191,426 234226 39 7,117 ٢٠١٨د
    

رية   القيمة الدف
ر ٣١ سم  91,545 ‐ 29,08443,05018,482 3116135 ٢٠١٨د

  



  ٩  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
ات واآلالت  ٤ ع) عداتاملو  املمتل   (تا

راضات الشركة (إيضاح تم  ات واآلالت واملعدات كضمان الق ن املمتل   ).٨ر

راف بمصروف  :كما تم االع رة كما ي هالك للف  االس

ر    مدققةغ
  ٢٠١٩مارس  ٣١

ر       مدققةغ
 ٢٠١٨مارس  ٣١

ي ي   ألف رال عما  ألف رال عما

 
 

 
شغيلية (اإليضاح اليف ال  616  618)١٥الت

 ‐  1مصروفات إدارة وعامة
   

619  616 
 

ة والذمم   ٥   املدينة األخرى الذمم املدينة التجار

ر    مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

   مدققة  
ر  ٣١ سم   ٢٠١٨د

ي ي    ألف رال عما   ألف رال عما
      

 1,329  1,624 الذمم التجارة املدينة
 53  20 مقدًما وذمم مدينة أخرىمدفوعات 

 3  2  ودائع
       

 1,646  1,385 
  

  لنقد والنقد املعادلا  ٦

ر    مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

   مدققة  
ر  ٣١ سم   ٢٠١٨د

ي  ي    ألف رال عما   ألف رال عما
       

 1,127  1,353  نقد لدى البنك
رة األجل  693  769  ودائع قص

      

2,122  1,820 
  

رة األجل م ي و لدى  قّومةالودائع قص شن ليمتد"بالدوالر األمر سوي بانكينج كوربور را "سوميتومو مي ت استحقاق  لندن بف
ري.و  تقل عن شهر واحد. ر جو   معدل الفائدة لهذه الودائع غ

   



  ١٠  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
  واالحتياطيات رأس املال  ٧

  أسهم رأس املال   (أ)

ون رأس املال املصرح بھ من  ون رأس  ١٠٠) سهم عادي بقيمة ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٧( ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠يت ت سة للسهم الواحد، و ب
امل بقيمة ١٥٫٥٥٥٫٠٤٠: ٢٠١٧سهم ( ١٥٥٫٥٥٠٫٤٠٠املال املصدر من  سة للسهم الواحد. ١٠٠) مدفوعة بال   ب

م:  مو الشركة    مسا

ر  مدققةغ
  ٢٠١٩مارس٣١

  مدققة  
ر  ٣١ سم    ٢٠١٨د

سبة% عدد األسهم سبة %   عدد األسهم   ال  ال
    
    

ي ست كومبا  32.5  50,553,880  50,553,88032.5 سوميت ووتر ميدل إ
ي ليمتد شن كومبا سالين  32.5  50,553,880  50,553,88032.5 ماالكوف ُعمان د

 35  54,442,640  54,442,64035  آخرون
     

155,550,400100  155,550,400  100 
  

متان الشركتان تان املسا س جلتان الرئ ريطانية، العذراء وجزر  كايمان، جزر   م نامل من أي يمتلك وال. التوا ع ال م ن سا  العادي
ر أو ٪١٠ اآلخرن   .٢٠١٩مارس  ٣١  كما املدفوع الشركة مال رأس من أك

ي (ب)   االحتياطي القانو

ل  ١٩٧٤من قانون الشركات التجارة لسنة  ١٥٤تتطلب املادة  ر قابل  %١٠أن يتم تحو ي غ من صا ربح الشركة إ احتياطي قانو
ا لثلث رأسمال الشركة املدفوع ع األقل.  ي مساوً ع إ أن يصبح رصيد االحتياطي القانو   للتوز

ع األرباح (ج)   توز

مون  فوض جم خالل اجتماع املسا ة العامة عيةا ع تحديدل اإلدارة مجلس ٢٠١٩مارس  ٢٧ املنعقد  السنو  ع نقدية أرباح وتوز
ن  م   :الشركة املسا

  هية   ١٫٦٢٦بقيمة ال تتجاوز  ٢٠١٩مايو  شهر رة املن تجزة للف سة للسهم الواحد من األرباح امل ر  ٣١ب سم ، ٢٠١٨د
جل إ ا ن   جل ن امل م ن بملسا م  ،يحدده مجلس اإلدارةالذي تارخ ال كما الشركة املسا

  ر  شهر نو هية   ٦٫٤٢٩بقيمة ال تتجاوز  ٢٠١٩فم رة املن تجزة للف سة للسهم الواحد من األرباح امل ر  ٣٠ب تم  ٢٠١٩س
نا بتوافر األرباح  افية(ر تجزة ال ع) امل جل  القابلة للتوز ن   جل ن امل م ن بالشركةإ املسا م كما  التارخ  املسا

 . الذي يحدده مجلس اإلدارة

   



  ١١  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
  قروض ألجل  ٨

ر     مدققةغ
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  مدققة  
ر  ٣١ سم   ٢٠١٨د

يألف   ال ُعما يألف     ر ال ُعما   ر
       

 63,826  63,060  قروض ألجل
ها: رسوم  ليةمطروًحا م  (1,157)  (1,138) مؤجلةتمو

    

 61,922  62,669 
جزء املتداول من ها: ا  (3,106)     (3,127) قروض ألجلالمطروًحا م

    

ر املتداول من  جزء غ  59,562  58,795 قروض ألجلالا
  

سهيالت   ال

سهيالت قرض ("القروض ٢٠١٣يوليو  ٢٥  صول ع  لة األجل مع مجموعة بنوك عاملية ل ل طو ، أبرمت الشركة اتفاقية تمو
ي ( ٨١٫٤٥١٫٦١٦بمبلغ إجما قدره  ألجل") ال ُعما ي). ٢١١٫٨٣٧٫٧٥٢ر   دوالر أمر

  األدوات املالية املشتقة  ٩

رم  التفاقيةوفقًا  ب ع الشركة أن ت اطر تقلبات أسع اتفاقياتالشروط العامة، ي عرض الشركة مل ار تحوط سعر الفائدة لتغطية 
ذا املطلب القروض ألجل. غطي    الفائدة. 

سبة للقروض ألجل %٢٫٨٦اتفاقيات التحوط تلزم الشركة بدفع فائدة ثابتة بمعدل  ل ربع سنوي بال ش ا  تم تقييم تحوطات  .سنوً
ر كما   ل كب ش ها فعالة  هية  ( ٢٠١٩مارس  ٣١التدفقات النقدية بأ ر  ٣١للسنة املن سم ر).٢٠١٨د ل كب ش   : فعالة 

يف القيم العادلة لألدوات ا :تص و كما ي رة االستحقاق املتبقية من تارخ التقرر    ملالية املشتقة بناًء ع ف

ر     مدققةغ
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  مدققة  
ر  ٣١ سم   ٢٠١٨د

ي  ال ُعما يألف     ألف ر ال ُعما   ر
       

جزء املتداول   (77)  (204)  ا
    

ر املتداول  جزء غ  (657)  (1728)  ا
    
    

رات  راكمة  القيمة العادلةالتغ  (734)  (1932) امل
  

: راكمة  القيمة العادلة كما ي رات امل   ُتدرج التغ

راكمة  القيمة العادلة رات امل  (734)  (1932) التغ
ية املؤجلة ذات العالقة صوم / األصول الضر  110  289 ا

عد خصم الضربة راكمة  القيمة العادلة  رات امل  (624)  (1643) املؤجلةالتغ
  

   



  ١٢  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
ام   ١٠   تفكيك األصول مخصص ال

اليف التفكيك القيمة  اليةتمّثل ت لفةألفضل تقديرات اإلدارة  ا ي للت شآت وإعادة تأ جزء املستقبلية املطلوبة من أجل إزالة امل ل ا
ذا التقدير ع أساس تم . وقد إ وضعھ األص املتضّرر من املوقع الذي استأجرتھ الشركة ش تقرروضع  اري مستقل أجراه اس

الية ع مدى العمر اإلنتا املقدر للمحطة والبالغ  %٤٫٦٠متخصص وتم خصم  ها ا   .سنة ٤٠من قيم
  

ن  ١١ م   قروض املسا
 

ر     مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

  مدققة  
ر  ٣١ سم   ٢٠١٨د

ي  ال ُعما يألف     ألف ر ال ُعما   ر
       

ي سوميت ست كومبا  2,073  2,073 ووتر ميدل إ
ي ليمتد شن كومبا سالين  2,073  2,073 ماالكوف ُعمان د

شن  2,129  2,129 سوميتومو كوربور
رناشيونال ليمتد  2,129  2,129 ماالكوف إن

 450  492  الفائدة املستحقة
       

 8,896  8,854 
ن م جزء املتداول من قروض املسا  ‐  ‐ ناقًصا: ا

ن م ر املتداول من قروض املسا جزء غ  8,854  8,896 ا
 

سهيالت   ال

نقروض  تقديمتم  م ي  ١٫٦٩١٫٨٠٠بقيمة  مسا ال ُعما ركي)  أكتوبر  ٤٫٤٠٠٫٠٠٠(ر قروض  تقديمتم  كذلك. ٢٠١٥دوالر أم
ن م ي  ٤٫٠٣٧٫٢٥٠بقيمة  مسا ال ُعما ي) خالل ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠(ر هية  السنة دوالر أمر ر ٣١ املن سم باإلضافة إ ذلك،  .٢٠١٦ د
ل ن) بقيمة  مبلغ مستحق تم تحو هائي ي ( ٤٫٢٥٧٫٨٤٢ألطراف ذات عالقة (حملة األسهم ال ال ُعما ي) إ  ١١٫٠٧٣٫٧١١ر دوالر أمر

ن  م   ٢٠١٧ يوليو قروض مسا

ن البالغة ، ٢٠١٨و شهر أبرل  م ي (ر ١٬٥٨٣٬٠٠٠تم سداد قروض املسا ي) واملقدمة من شركة  ٤٬١١٧٬٠٣٥ال ُعما دوالر أمر
ي ليمتد". شن كومبا سالين ي" وشركة "ماالكوف ُعمان د ست كومبا   "سوميت ووتر ميدل إ

نمن اقروض حقوق امللكية االحتياطية   ١٢ م   ملسا
  

ر     مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

  مدققة  
ر  ٣١ سم   ٢٠١٨د

ي  ال ُعما ال ألف     ألف ر ير   ُعما
       

ي ست كومبا  377  377 سوميت ووتر ميدل إ
ي ليمتد شن كومبا سالين  377  377 ماالكوف ُعمان د

    

 754  754 
  

   



  ١٣  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
نمن اقروض حقوق امللكية االحتياطية   ١٢ م ع) ملسا   (تا

  

سهيالت   ال

ن بقيمة  م ر  ٢٫١٧٦٫٩٣٢( ر.ع ٨٣٧٫٠٣١تم تقديم قروض حقوق امللكية االحتياطية للمسا ي)  شهر نوفم . و ٢٠١٥دوالر أمر
ن بقيمة ٢٠١٨مارس  م ها  ٢١٧٬٦٩٣ر.ع ( ٨٣٬٧٠٣، تم سداد قروض حقوق امللكية االحتياطية للمسا ي) ال قدم كاداجوا دوالر أمر

رة يو.كيھ ليمتد   .الغ

  مستحقات وذمم دائنة أخرى   ١٣

ر     مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

  مدققة  
ر  ٣١ سم   ٢٠١٨د

ي  ال ُعما ي   ألف ر ال ُعما  ألف ر
       

 1,834 1,723 مستحقات وذمم دائنة أخرى
  

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤
  

ة ال  ن، وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة العليا، والكيانات التجار سي ن الرئ م شتمل األطراف ذات العالقة ع املسا
ها ون ف ها يمل ذه  القدرة ع السيطرة أو يمارسون  امة مع األطراف ذات العالقة وتظهر  نفوًذا مؤثًرا. تحتفظ الشركة بتوازنات 

ام معامالت األطراف ذات العالقة.  ر الطبي لألعمال. كما يتم االتفاق ع شروط وأح   التوازنات خالل الس
  

 
ر    مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

ر      مدققةغ
  ٢٠١٨ مارس ٣١

يألف   ال ُعما يألف     ر ال ُعما   ر
       

لفة شغيل والصيانة ت شغيل والصيانشركة مدينة مسقط للتحليةإ ال  1,035  994 ة ش.م.موال
    

ن م  50  42 مصروف الفائدة ع قروض املسا
 38  54 عوضات موظفي اإلدارة العليا

عاب حضور جلسات مجلس   ‐  ‐ اإلدارة والبدالتأ
 

شغيل  ١٥ اليف ال  ت
ر    مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

ر      مدققةغ
  ٢٠١٨ مارس ٣١

يألف  ال ُعما يألف     ر ال ُعما   ر
      

شغيل والصيانة لفة ال  1,011  989ت
 670  675 رسوم الكهرباء

هالكا  616  618  س
2,282  2,297 

  
   



  ١٤  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
  

ة وعمومية  ١٦  مصارف إدار

ر    مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

ر      مدققةغ
  ٢٠١٨ مارس ٣١

يألف  ال ُعما يألف     ر ال ُعما   ر
      

ن  اليف املوظف  57  79 ت
ن  56  46 التأم

عاب مهنية وقانونية   35  37 أ
هالك  ‐  1  اس

 102  75 أخرى 
238  250 

  

١٧  ( ل (الصا اليف التمو   ت

ر     مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

ر      مدققةغ
  ٢٠١٨ مارس ٣١

يألف   ال ُعما يألف     ر ال ُعما   ر
       

 761  686سعار الفائدةأمبادالتو القروض ألجل مصروفات فوائد ع
ن املؤقتة مصروفات فوائد م  50  42ع قروض املسا

لفةإطفاء  ل املؤجلة ت  19  19 التمو
 (4)  (4)دخل الفوائد ع الودائع ألجل

ل أخرى  اليف تمو  2  7  ت
 750  828 

  

بة الدخل  ١٨   ضر

رةولم يتم إدراج مخصص لضربة الدخل  ).%١٥: ٢٠١٨مارس  ٣١( %١٥تخضع الشركة لضربة دخل بمعدل قدره  هية   للف  ٣١املن
ية سائرنظًرا ل ٢٠١٩مارس  رةهذه ل الضر   .الف

رية  قائمة املر  امات وقيمها الدف ن الوعاء الضر لألصول واالل ية والفروقات املؤقتة ب سائر الضر شأ الضربة اآلجلة من ا ز كت
ـد الـذي تتـوفر معـھ أربـاح ضـر  سائر إلـى ا راف بأصل الضربة املؤجلة ع ا . و تم االع  صـلسـتغالل األ ا مكـنی ةیمسـتقبل ةیاملا

صول ع املزايا منھ. هاء مدتھ ل اضع للضربة قبل ان شأ ما يكفي من الدخل ا   فـي مقابلهـا. حيث ترى اإلدارة أنھ من املمكن أن ي

  رباح للسهم الواحداأل   ١٩

ر    مدققةغ
   ٢٠١٩مارس  ٣١

ر      مدققةغ
  ٢٠١٨ مارس ٣١

   

رة (ألف ر.ع) الربحصا   353  365للف
   

رةاملتوسط املرج لعدد األسهم مستحقة السداد خالل  155,550,400  155,550,400الف
   

 0.002  0.002)فةفاألساسية وامل( الواحد لسهمل الربح
  

   



  ١٥  شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
ر املدققة تصرة املرحلية غ   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية امل

 
ھارتباطات   ٢٠   إيجار

ئجار األرض ال  ها  أقيمتتم اس ان) ملدة عل ومة سلطنة ُعمان (ممثلًة بوزارة اإلس طة من ح راير  ١١سنة اعتباًرا من  ٢٥امل . ٢٠١٣ف
مكن تمديد اإليجار ملدة  ا. ١٥٫٠٤٥دفع اإليجار بواقع و سنة إضافية بناًء ع طلب الشركة.  ٢٥و ي سنوً ال ُعما   ر

  األدوات املالية   ٢١

اطر ا داف وسياسات إدارة امل ها  القوائم املالية بتارخ تتوافق أ ر  ٣١ملالية للشركة مع تلك املف ع سم هية آنذاك. ٢٠١٨د   وللسنة املن

 أرقام املقارنة  ٢٢

الية. رة ا رة املقابلة لتتوافق مع العرض املقدم  الف عض أرقام املقارنة للف يف   تمت إعادة تص


