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  غتر المدققة  الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 

ي 
ة التسعة أشهر المنتهية ف   )تابع(  2022سبتمبر  30لفب 

 

ي  . 1
 واألنشطة الرئيسية الكيان القانون 

 

كة   ي سلطنة عمان. تأسست الشر
كة مساهمة عامة مسجلة ف  كة"( هي شر كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )"الشر إن شر

كة عملية اإلنتاج التجاري    . 2013يناير  19بتاري    خ  ي تم تحليتها. بدأت الشر
ي بيع المياه الت 

كة ف  يتمثل النشاط الرئيسي للشر

ب بتاري    خ   اير    19لمياه الشر ي سوق مسقط لألوراق المالية بتاري    خ 2016فبر
كة ف  . تم اإلفصاح  2018يناير    2. تم إدراج الشر

ي إيضاح  
كة ف   . 7عن مساهمة الشر

 

 االتفاقيات الرئيسية  . 2
 

اء المياه    اتفاقية شر

بتاري    خ   األجل  طويلة  مياه  اء  شر اتفاقية  كة  الشر اير    11أبرمت  العمانية    2013فبر كة  الشر والمياه  مع  الطاقة  اء  لشر

لتوريد   بعد    42ش.م.ع.م  االتفاقية  تنتهي  يومًيا.  المياه  من  اطوري  إمبر جالون  التشغيل    20مليون  تاري    خ  من  عاًما 

ي  
وط االتفاقية. 2014أكتوبر    12التجاري المقرر ف  ة أو فسخها قبل موعد انتهائها بموجب شر  ، ويمكن تمديدها ألي فب 

 

يات و   اإلنشاءعقد الهندسة والمشب 

كة اتفاقية إلنشاء محطة تحلية بسعة إنتاجية تبلغ   كة    42أبرمت الشر اطوري من المياه يومًيا مع الشر مليون جالون إمبر

يات واإلنشاء"( بحيث تكون جاهزة للتشغيل وتم إنجازها   الدولية لمعالجة المياه ش.م.م. )"مقاول الهندسة والمشب 

 . 2016خالل عام 
 

 ة  عقد التشغيل والصيان

كة مسقط لتحلية المياه للتشغيل والصيانة ش.م.م، وهي طرف ذو صلة   كة عقد التشغيل والصيانة مع شر أبرمت الشر

ي سلطنة عمان، لتشغيل وصيانة المحطة، بتاري    خ  
كة مسجلة ف  عاًما بعد تاري    خ    20ويمتد لمدة    2013نوفمبر    27وشر

ي  
ي  وتم تعديله  2014أكتوبر   12التشغيل التجاري المقرر ف 

 . 2017أكتوبر  21ف 
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، ذلك ألنها هي العملة الُمقوم بها معظم معامالت  الموجزة  يتم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية   ي
بالريال العمان 

( ما لم يذكر خالف ذلك.  ي
كة ويتم تقريب جميع المبالغ إىل أقرب ألف )ألف ريال عمان   الشر

 

ام  قائمةاإلعداد و أساس   االلتر 
 

المرحلية   المالية  المعلومات  إعداد  رقم  الموجزة  تم  الدوىلي  المحاسبة  لمعيار  وفقا  كة 
المالية    34للشر "التقارير 

ي إعداد المعلومات المالية المرحلية  
متوافقة مع تلك  الموجزة  المرحلية".  إن السياسات المحاسبية المستخدمة ف 

ي  
ي إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية ف 

 . 2021ديسمبر   31المستخدمة ف 
 

ال تشتمل عىل جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لقوائم مالية كاملة  الموجزة  مالية المرحلية  إن المعلومات ال

ي 
كة كما ف  نة مع القوائم المالية السنوية للشر ا للمعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مقب 

ً
  31معدة وفق

ة التسعة  2021ديسمبر   ي  . إضافة إىل ذلك، فإن نتائج فب 
    2022سبتمبر    30أشهر المنتهية ف 

ً
ا ورة مؤشر ليست بالض 

ي  
ي تنتهي ف 

 .   2022ديسمبر  31عىل النتائج المتوقعة للسنة المالية الت 
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ي 
ة التسعة أشهر المنتهية ف   )تابع(  2022سبتمبر  30لفب 

 

 

 .       ممتلكات ومحطات ومعدات 4

 

أعمال مدنية 

 وإنشائية

محطات  

 وآالت
ات ومعدات مكتبية  قطع غيار  إزالة األصول  أنابيب  سيارات  أثاث وتجهتر 

أعمال 

رأسمالية 

 قيد التنفيذ 

 اإلجمالي 

 
ي 
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
ألف ريال 

ي 
 عمان 

ي 
ي  ألف ريال عمان 

ي  ألف ريال عمان 
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
ألف ريال 

ي 
 عمان 

ي ألف ريال 
 عمان 

          التكلفة 

          

 98,951 -  43 93 655 316 19,920 46,584 31,340 2022يناير  1

 4 -  -  4 -  -  -  -  -  إضافات 

 ( 131)     ( 131)    تحويالت 

          

 98,824 -  43 97 655 185 19,920 46,584 31,340 2022سبتمت   30

          

اكم   استهالك متر
    

     

          

 14,520 -  17 47 93 49  2,920 6,802 4,592 2022يناير  1

ة   1,870 -  6 13 12 3 374 874 588 المحمل عىل الفب 

          

          

 2022سبتمت   30

5,180 7,676 3,294 52 105 60 23  - 16,390 

          

ية            القيمة الدفتر

 82,434 -  20 37 550 133 16,626 38,908 26,160 2022سبتمت   30
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 ممتلكات ومحطات ومعدات )تتمة(  .4

 

أعمال مدنية 

 وإنشائية
 قطع غيار  إزالة األصول  أنابيب محطات وآالت 

ات  أثاث وتجهتر 

ومعدات  

 مكتبية 

 سيارات 

أعمال 

رأسمالية قيد 

 التنفيذ 

 اإلجمالي 

 
ي 
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
ريال ألف 

ي 
 عمان 

ي 
 ألف ريال عمان 

ألف ريال 

ي 
 عمان 

ي 
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
ألف ريال 

ي 
 عمان 

ألف ريال 

ي 
 عمان 

     التكلفة

      

 98,930 198 39 47 655 334 19,908 46,409 31,340 2021يناير  1

 109  34 46 -   12 17 -  إضافات 

 ( 88) ( 198) ( 30)    ( 18)  158  تحويالت 

 98,951 -  43 93 655 316 19,920 46,584 31,340 2021ديسمبر  31

          

اكم            استهالك مب 

          

 12,055 -  39              31 76 41 2,422 5,638 3,808 2021يناير  1

ة   2,465 -  ( 22) 16 17 8 498 1,164 784 المحمل عىل الفب 

          

 14,520 -  17 47 93 49 2,920 6,802 4,592 2021ديسمبر  31

          

ية            القيمة الدفب 

 84,431 -  26 46 562 267 17,000 39,782 26,748 2021ديسمبر  31
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  غتر المدققة  الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 

ي 
ة التسعة أشهر المنتهية ف   )تابع(  2022سبتمبر  30لفب 

 

 

 ممتلكات ومحطات ومعدات )تتمة(  .4

 
كة )إيضاح   (. 8تم رهن الممتلكات والمحطات والمعدات كضمان لقروض الشر

 

اف بمضوف  : تم االعب  ة عىل النحو التاىلي
 االستهالك المحمل عىل الفب 

 

 غتر مدققة 

 سبتمت   30

2022 

غبر مدققة              

 سبتمبر  30

2021 

ي       
 ألف ريال عمان 

ألف ريال      

ي 
 عمان 

   

 1,852              1,856                ( 15تكاليف تشغيلية )إيضاح 

 18 19   ( 16)إيضاح مصاريف عمومية وإدارية 

   

 1,875   1,870 

 
.  5,343تشتمل التكاليف التشغيلية عىل استهالك أصل حق استخدام بمبلغ  ي

 ريال عمان 

 

 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  .5

 

 غتر مدققة      

 2022سبتمت   30

 ُمدقق

   2021ديسمبر  31

ي       
ي   ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

 1,515 1,735 تجارية مدينة ذمم 

 وذمم مدينة أخرى
ً
 104 117 دفعات مسددة مقدما

 3 3 ودائع

   

 1,855 1,622 

 النقد والنقد المعادل  .6

 

 غتر مدقق       

 سبتمت      30

2022 

 ُمدقق

   2021ديسمبر  31

ي          
ي   ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

 1,256 743 نقد لدى بنك 

ة األجلودائع   3,230 3,768    قصبر

        4,511 4,486 

 
 

ي لندن بآجال استحقاق 
 
كة سوميتومو ميتسوي المضفية المحدودة ف ة األجل مقومة بالدوالر األمريكي وهي مع شر إن الودائع قصتر

 أقل  من شهر واحد. تحمل هذه الودائع فائدة بمعدل عائد ضئيل. 
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 واالحتياطيات رأس المال  .7
 

 رأس المال ( أ) 
 

بيسة، ويتكون  رأس    100( سهم عادي قيمة كل سهم  250,000,000:  2019)  250,000,000يتكون رأس المال المضح به من  
 بيسة.   100( سهم مدفوع بالكامل، قيمة كل سهم 155,550,400: 2019) 155,550,400المال المصدر من 

 

كة: ات الخاصة  قائمةفيما يىلي ال  بمساهمي الشر

 
 غتر مدقق 

 2022سبتمت   30
 ُمدقق

 2021ديسمبر  31

 %   عدد األسهم  % عدد األسهم  
      

كة سوميت ووتر ميدل ايست   32.5  50,553,880 32.5 50,553,880 شر
كة ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة   32.5  50,553,880 32.5 50,553,880 شر

 35  54,442,640 35 54,442,640 أخرى 

      

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

. إن المساهمير  العاديير  اآلخرين  يطانية عىل التواىلي جن البر ي جزر كايمان وجزر فبر
كتير  المساهمتير  الرئيسيتير  ف  تم تسجيل الشر

ي  %10ال يمتلكون  
كة المدفوع كما ف   . 2022سبتمبر  30أو أكبر من رأس مال الشر

 

ي  ( ب)
 االحتياطي القانون 

 

ط المادة  ي رقم  132تشب 
كات التجارية )الصادر بموجب المرسوم السلطان  ي   %10( استقطاع 2019/  18من قانون الشر

من صاف 
ي مساويا لثلث 

ي غبر القابل للتوزي    ع، إىل أن يصبح رصيد االحتياطي القانون 
كة لحساب االحتياطي القانون  كة  رب  ح الشر رأسمال الشر

 المدفوع عىل األقل. 
 

 توزيعات األرباح   ( ج)
  

ي  
ي اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد ف 

مجلس اإلدارة بتحديد وتوزي    ع أرباح نقدية   2022مارس    29فوض المساهمون ف 
كة.   عىل مساهمي الشر

ي مليون ريال ع 1.20بإجماىلي حواىلي  ،بيسة للسهم 7.715توزي    ع أرباح نقدية بقيمة 
ا للقوائم المالية  حتجزةمن األرباح الم مان 

ً
وفق

ي 
ي مايو    . 2021ديسمبر   31المدققة للسنة المالية  المنتهية ف 

 . 2022تم سداد توزيعات األرباح ف 
 

 قروض ألجل  . 8 

 

 غتر مدقق      
 سبتمت      30 

                   2022 

 ُمدقق
   2021ديسمبر  31

ي  
ي ألف ريال  ألف ريال عمان 

 عمان 

   
 54,218 51,650               قروض ألجل 

: مصاريف تمويل مؤجلة 
ً
 ( 931) ( 873) ناقصا

   
                50,777 53,287 

: الجزء المتداول من القروض ألجل
ً
 ( 3,387) (3,510)    ناقصا

   

 49,900 47,267 الجزء غبر المتداول من القروض ألجل
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  غتر المدققة  الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 

ي 
ة التسعة أشهر المنتهية ف   )تابع(  2022سبتمبر  30لفب 

 

 

 )تتمة(قروض ألجل 
 

 التسهيالت 
ي  
تمويل طويلة األجل ف  اتفاقية  كة  القروض )"قروض ألجل"( بحد أقىص إجماىلي مبلغ   2013يوليو    25أبرمت الشر لتسهيالت 

ي ) 81,451,616وقدره 
( مع مجموعة من البنوك الدولية.  211,837,752ريال عمان   دوالر أمريكي

 

 الفائدة 
ليبور بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر باإلضافة إىل الهامش. بلغ معدل الفائدة الفعىلي  تحمل القروض ألجل معدل فائدة بمعدل  

ة   (. %4.38: 2021ديسمبر   31) %4.54للفب 
 

 الضمان 
ي اتفاقية حق 

كة والملكية والفائدة ف  ي عىل حقوق الشر
كة ورهن قانون  إن القروض ألجل مضمونة برهن تجاري عىل أصول الشر

اير    11 االنتفاع المؤرخة كة. 2013فبر  . إضافة إىل ذلك، تم فرض رسوم عىل جميع أسهم الشر
 

 التعهدات 
تنطوي اتفاقيات التسهيالت عىل تعهدات محددة تتعلق بالسيولة. وتشتمل عىل قيود عىل نسبة الدين / حقوق الملكية ونسبة 

كة عىل هذه التعهدات  ي عام تغطية خدمة الدين ونسبة تغطية مدة القرض. وافقت الشر
ة الفائدة ف   . 2022فيما يتعلق بفب 

 

 احتياطي التحوط   .9
 

النقدية   للتدفقات  التحوط  العادلة ألدوات  القيمة  ي 
ف  اكمي  الب  التغبر  ي 

من صاف  المتداول  الجزء  التحوط عىل  احتياطي  يشتمل 
وط العامة، يتعير  عىل   ا التفاقية الشر

ً
م بعد. وفق ي لم تبر

كة إبرام اتفاقيات تحوط لمعدالت المتعلقة بمعامالت التحوط الت  الشر

ط يشمل القروض ألجل.  كة لمعدالت الفائدة المتقلبة. وهذا الشر  الفائدة للحد من تعرض الشر
  

كة بسداد فائدة ثابتة بمعدل   لزم اتفاقية التحوط الشر
ُ
سنوًيا عىل أساس رب  ع سنوي للقروض ألجل. تم تقييم تحوطات  %2.86ت

ي التدفقات النقدية عىل أنه
ي  2022سبتمبر  30ا فعالة للغاية كما ف 

 : فعالة للغاية(. 2021ديسمبر   31)للسنة المنتهية ف 
 

ة المتبقية حت  أجل االستحقاق من تاري    خ التقرير موضح عىل  إن تصنيف القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة عىل أساس الفب 

 :  النحو التاىلي
 

 غتر مدقق       

 سبتمت   30

2022 

 ُمدقق

   ديسمبر  31

2021   

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

   

 ( 255) 163 الجزء المتداول 

 ( 3,743) 2,184 الجزء غبر المتداول 

   

ي القيمة العادلة 
 
اكمية ف ات التر  ( 3,998) 2,347 التغتر

 : ي القيمة العادلة عىل النحو التاىلي
اكمية ف  ات الب  اف بالتغبر  تم االعب 

 
ي القيمة العادلة

اكمية ف  ات الب   ( 3,998) 2,347 التغبر

يبة المؤجلة ذات الصلة ام / أصل الض   600 ( 353) الب  

يبة المؤجلة  ي من الض 
ي القيمة العادلة، بالصاف 

اكمية ف  ات الب   ( 3,398) 1,994 التغبر
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ام إزالة األصول . 10  مخصص التر 
  

رة تمثل تكلفة إزالة األصل القيمة   الحالية ألفضل تقدير لإلدارة يتعلق بالتكلفة المستقبلية إلزالة المرافق وإعادة المنطقة المتض 
، مخصوًما  ي

كة إىل حالتها األصلية. تم إجراء هذا التقدير عىل أساس تقرير مستقل من قبل استشاري مهت  ي الموقع المستأجر للشر
ف 

ي المقدر للمحطة والذي يبلغ  من قيمته الحالية عىل مدى العمر اإل  %6.80بنسبة 
ي المتبق   عاًما.  40نتاجر
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 غتر مدقق 
 سبتمت       30           

                           2022 

 ُمدقق
 ديسمبر   31

2021   
ي  

ي  ألف ريال عمان 
 ألف ريال عمان 

   
كة سوميت ووتر ميدل ايست   2,073 2,073 شر

كة   2,073 2,073 ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة شر
كة سوميتومو   2,129 2,129 شر

كة ماالكوف الدولية المحدودة  2,129 2,129 شر

 43 85 الفائدة المستحقة 
   

كة ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة   8,447 8,489 شر

: الجزء المتداول من القروض المرحلية للمساهمير          
ً
 (   729)  (729)    ناقصا

: الجزء غبر المتداول من القروض المرحلية للمساهمير          
ً
 7,718 7,760 ناقصا

  
 التسهيالت 

 

ي )  1,691,800تم منح قروض المساهمير  بمبلغ 
ي  4,400,000ريال عمان 

( ف  . تم منح قروض إضافية 2015أكتوبر دوالر أمريكي

ي )  4,037,250للمساهمير  بمبلغ  
ي    10,500,000ريال عمان 

( خالل السنة المنتهية ف  . إضافة إىل 2016ديسمبر    31دوالر أمريكي

( بمبلغ   ي )  4,257,842ذلك، تم تحويل المبلغ المستحق ألطراف ذات صلة )المساهمير  الرئيسيير 
  11,073,711ريال عمان 

ي يوليو  دوالر أ
( إىل قرض للمساهمير  ف   . 2017مريكي

 

ي أبريل  
ي )  1,583,000، تم سداد قروض المساهمير  البالغة  2018ف 

كة   4,117,035ريال عمان  ( المقدمة من شر دوالر أمريكي
كة ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة.    سوميت ووتر ميدل ايست وشر

 
 

 ير  قروض احتياطية عىل حقوق ملكية المساهم . 12

 

 غتر مدقق     
 سبتمت       30        

             2022 

 ُمدقق
   2021ديسمبر  31

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

كة سوميت ووتر ميدل ايست   377 377 شر
كة ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة   377 377 شر

   

   

 754 754 

 التسهيالت 
بمبلغ  تم منح قروض   المساهمير   ملكية  )  837,031احتياطية عىل حقوق  ي 

نوفمبر    2,176,932ريال عمان  ي 
ف   ) أمريكي دوالر 

مارس  2015 ي 
ف  البالغة  2018.  المساهمير   ملكية  حقوق  عىل  االحتياطية  القروض  سداد  تم  ي   83,703، 

عمان  ريال 
كة   217,693) ( الممنوحة من شر ة يو كي ليمتدوالر أمريكي  .دكاداغوا الغبر



كة مدينة مسقط للتحلية   12 شر

 

  غتر المدققة  الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 

ي 
ة التسعة أشهر المنتهية ف   )تابع(  2022سبتمبر  30لفب 

 

 

ي المستحقات والذمم الدائنة األخرى   . 13
 
 التغتر ف

 

 غتر مدقق        

 سبتمت       30          

                    2022 

 ُمدقق

 ديسمبر   31

2021   

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

   

   

 1,821 1,639 ذمم تجارية دائنة 

 1,018 1,169 ذمم دائنة أخرى

   

 2,808 2,839 

ي )  1.105.799تشتمل الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى عىل مبلغ وقدره  
  1,185,902:  2021ديسمبر    31ريال عمان 

كة مدينة مسقط لتحلية المياه والتشغيل والصيانة، وهي طرف ذو صلة.  (، وهو مستحق لشر ي
 ريال عمان 

 

 المعامالت مع األطراف ذات الصلة . 14
 

ي اإلدارة العليا وأي كيانات تجارية يكون لهذه األطراف  
تشتمل األطراف ذات الصلة عىل المساهمير  وأعضاء مجلس اإلدارة وموظق 

ي إطار النشاط 
ي تنشأ ف 

ة مع األطراف ذات الصلة والت  كة بأرصدة كببر القدرة عىل السيطرة أو ممارسة نفوذ كببر عليها. تحتفظ الشر

وط وأحكام معامالت األطراف ذات الصلة بشكل متبادل. االعتيادي لألعمال.  ي  تم االتفاق عىل شر
 

 غتر مدقق  

 سبتمت   30

2022 

 غبر مدقق 

 سبتمبر   30

2021 

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

   

كة مدينة مسقط    تكلفة التشغيل والصيانة لشر

كة التشغيل والصيانة وتحلية المياه ش.م.م.   شر

 

3802 

 

3,383 

كة مدينة مسقط   تكاليف أخرى لشر

كة التشغيل والصيانة وتحلية المياه ش.م.م.     شر

19 70 

 120 292 عالوة الكهرباء المحولة

 127 127 مضوف الفائدة المحمل عىل قروض المساهمير  

 147 163 مكافآت اإلدارة العليا 

 21 25 أتعاب تمثيل مجلس إدارة وعالوات 

 تكاليف تشغيلية  . 15

 

 غتر مدقق 

 سبتمت   30

                    2022 

 غبر مدقق 

 سبتمبر    30

    2021  

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

 تكاليف التشغيل والصيانة 

                

 3,621 

                

 3,278 

 4,016 4,065 رسوم كهرباء 

 1,858 1,856 ( 4استهالك )إيضاح   

 

 

 

 

 

 

 

9,542 9,152 



كة مدينة مسقط للتحلية   13 شر

 

  غتر المدققة  الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 

ي 
ة التسعة أشهر المنتهية ف   )تابع(  2022سبتمبر  30لفب 

 

 

 .    مصاريف عمومية وإدارية 16
 غتر مدقق   

 سبتمت   30

                    2022 

 غبر مدقق  

 سبتمبر    30

    2021   

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

 216 278 تكاليف موظفير  

 139                    148 تأمير  

 84 67 مصاريف قانونية ومهنية 

 18 19 ( 4استهالك )إيضاح 

 104 155 أخرى 

 667 561 

17 .  ) ي
 
   تكاليف تمويل )بالصاف

 

 غتر مدقق  

 سبتمت   30

                    2022 

 غبر مدقق  

 سبتمبر    30

    2021   

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

 1,859 1,812 الفائدة المحمل عىل قروض ألجل ومبادالت الفائدة مضوف 

 127 127 مضوف الفائدة المحمل عىل القرض المرحىلي للمساهمير  

 58 57 إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة 

 ( 2) (             16)                        إيرادات فوائد محملة عىل ودائع ألجل 

 53 45 تكاليف تمويل أخرى 

 

 

 

 

 

2,025 2,095 

يبة الدخل  . 18  ض 
 

ي 
ة المنتهية ف  يبة الدخل للفب  ة.   2022سبتمبر  30لم يتم تكوين مخصص لض  يبة للفب  ي ظل الخسائر الخاضعة للض 

 ف 

ي 
ية ف  امات وقيمها الدفب  ي لألصول وااللب   يتر

يبية والفروق المؤقتة بير  الوعاء الض  يبة المؤجلة عىل حساب الخسائر الض  تنشأ الض 

يبة، ذلك ألن   قائمة ي المؤجل عىل الخسائر بمقدار اإليرادات المستقبلية الخاضعة للض  يتر
اف باألصل الض  . تم االعب  المركز الماىلي

يبة قبل انتهاء صالحيتها للحصول عىل مزايا منها.    اإلدارة ترى أنه من المحتمل أن تنشأ إيرادات كافية خاضعة للض 
 

 ربحية السهم  . 19

 

 غتر مدقق  

 مت  سبت 30

                    2022 

 غبر مدقق  

 سبتمبر    30

    2021   

   

 ) ي
ة )ألف ريال عمان   1,846 1,674  رب  ح الفب 

   

ة )باأللف(   155,550 155,550 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفب 

   

 ) ي
 0.012 0.011 ربحية السهم )األساسية والمخففة( )ريال عمان 

 



كة مدينة مسقط للتحلية   14 شر

 

  غتر المدققة  الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 

ي 
ة التسعة أشهر المنتهية ف   )تابع(  2022سبتمبر  30لفب 

 

 

ي األصول لكل سهم  .   20
 
 صاف

 

ي تاري    خ التقرير عىل عدد األسهم  
كة ف  ي األصول لكل سهم بقسمة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشر

يتم احتساب صاف 

 :  القائمة عىل النحو التاىلي

 

 

 غتر مدقق  
 سبتمت   30

2022 

 ُمدقق 

 ديسمت   31

2021   

   

ي 
(  صاف  ي

 16,961 22,827 األصول )ألف ريال ُعمان 

   

ي نهاية السنة )باآلالف( 
 155,550 155,550 عدد األسهم القائمة ف 

   

) ي
ي األصول للسهم الواحد )ريال ُعمان 

 0,109 0.147 صاف 

   

 ) ي
ي األصول للسهم الواحد ما عدا إحتياطي التحوط )ريال ُعمان 

 0.131 0.134 صاف 

 

 

 

امات عقد إيجار    . 21  التر 
 

المالية رقم   التقارير  الدوىلي إلعداد  المعيار  كة 
 من    16طبقت الشر

ً
المحطة    2019يناير    1اعتبارا عىل قطعة أرض مشيد عليها 

ي وزارة اإلسكان( لمدة  
 من    25ومستأجرة من حكومة سلطنة عمان )متمثلة ف 

ً
اير    11سنة اعتبارا . يمكن تمديد مدة عقد  2013فبر

ة اإليج كة. يتم سداد إيجار بواقع   25ار لفب  .   15,045سنة إضافية بناًء عىل طلب من الشر
ً
ي سنويا

 ريال عمان 
 

 األدوات المالية   . 22
 

ي  
ي وللسنة المنتهية ف 

ي القوائم المالية كما ف 
كة متوافقة مع تلك المفصح عنها ف  إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشر

 . 2021ديسمبر   31


