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 ماليةال لبياناتاإيضاحات حول 

   2021سبتمبر  30لمنتهية في عة أشهر االتسلفترة 

 

 

 الرئيسية ني واألنشطة الوضع القانو .1
 

تأسس     .ُعمانمسجلة في سلطنة    عامةمة  همسا  ةشرك  يه)"الشركة"(    عش.م.ع.  ليةمسقط للتحمدينة  شركة  

في النشاط  2013يناير    19  الشركة  يتمثل  بلا.  في  للشركة  المحال رئيسي  المياه  الشركة  .  ة يع  اج  اإلنتبدأت 

  ليةفي سوق مسقط لأوراق الماالشركة  إدراج    تم و  ،2016فبراير    19للشرب في  الصالحة    التجاري للمياه 

   .2018ير ينا 2في 
 

 رئيسية ات الي تفاقإلا 1.1
 

 ياهتفاقية شراا المإ
الشركة  ،  2013فبراير    11في   اللة األيوتفاقية طإأبرم   الجل لشراا  الشركة  ة  الطاقية لشراا  عُمانمياه مع 

ن  سنة م  20ل  تفاقية خالإلتنتهي ا.  يوميا    من المياه  ياليإمبر  مليون جالون  42وريد  ع.م، وذلك لتوالمياه ش.م.

ا   قف أو اإلنهاا المبكر و، مع إمكانية تمديد الفترة  2014وبر  أكت  12لمتفق عليه وهو  اي  جارالت  ليريخ التشغتا

 ة. تفاقيإللبنود ا
 

 ا عقد الهندسة والشراا واإلنشا
لشركة  ، وذلك مع ا يوميا  من المياه  إمبريالي جالونمليون   42حطة تحلية بسعة تفاقية إلنشاا م إ الشركة م  أبر

  بنظام تسليم المفتاح  ندسة والشراا واإلنشاا"( )"مقاول أعمال اله و مشروعوه ( م )ش.م. اه يمللمعالجة ا   ةيالدول

  .2016عام  تم إنجازه خالللذي  او
 

 نة عقد التشغيل والصيا
،    2014وبر  أكت  12وهو  يل التجاري  دولة التشغمن تاريخ جعاما     20لى  إ  مدة عقد التشغيل والصيانةل  تص

مع شركة مدينة مسقط للتحلية    2017أكتوبر    21وتم تعديله في    2013ر  فمبنو  27  شركة فيل اوقد أبرمته  

وذلك من أجل تشغيل  ان ،  قة ، وهي شركة مسجلة في سلطنة عمش.م.م ، طرف ذو عال  والتشغيل والصيانة

 لمحطة. وصيانة ا 
 

 ة  المالية الدولية الجديدة والمعدلر التقارير  تطبيق معايي   .2
 

 للسنة الحالية التي تسري ولية الجديدة والمعدلة دية المال ال قاريرير التمعاي 2.1
 

  المالية الدولية  اريرالتق   سيراتوتفيالت األخرى على معايير  عددا  من التعد  كةر ش، طبق  الالحالية  الفترة في   

علصادا المحالمجلس  ن  رة  ال معايير  تسري  ودولية  اسبية  أوتبدأ    سنوية  لفترة التي                     . 2022يناير    1بعد    في 

  الواردة على المبالغ على اإلفصاحات أو   يلتطبيق معايير التقارير المالية الدولية التالية اي تأثير جوهرلم يكن 

 مالية وهي مبينة أدناه. الانات في هذه البي
 

 جعيمراللعمل طار اإلى إاإلشارة  –  3ية الدولية رقم ارير المالمعيار التقى التعديالت عل •

متحصالت قبل اإلستخدام    –وآالت ومعدات  ممتلكات    –  16لى المعيار المحاسبي الدولي رقم  عت  اليالتعد  •
 المقصود 

 الوفاا بالعقد تكلفة  –الشاقة العقود   –  37 ولي رقم الديار المحاسبي يالت على المعالتعد  •
 

الدوليةعلى  السنوية  تعديالت  ال • المالية  التقارير  ع  . 2020  –  2018  معايير  امعي  ى لتعديالت  لتقارير  ار 

الدولية رقم   الدولية   1المالية  المالية  التقارير  للمرة األولى ، معيار  الدولية  المالية  التقارير  معايير  تطبيق 

عقود اإليجار والمعيار المحاسبي الدولي    16الدولية رقم  األدوات المالية ، معيار التقارير المالية    9رقم  

 راعة زلا  41رقم 
 

 على البيانات المالية للشركة. رورة أعاله تأثيذكملا  تعديالتن لل لم يك
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 ع()تاب تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة   .2
 

 التي لم يبدأ سريانها بعد  عدلةوالمة الدولية الجديدة ارير الماليمعايير التق    2.2

يانها  أ سر د بلتي صدرت ولم ي معدلة التالية واوال يدة دج لولية ا لدا ة لماليقارير ا يير الت لم تطبق الشركة بعد معا  

 بعد:  
 تطبق للفترات  

 السنوية التي 

 تبدأ في أو بعـد

 

 

 جديدة والمعدلة معايير التقارير المالية الدولية  ال
 

 

 عقود التأمين 17يار التقارير المالية الدولية رقم عم 2023يناير  1

الدلامالالتقارير  ار  معيب  طليت  ريلوية  قياس    17قم  ة  يتم  الحالية  بالقي التأمين    إلتزاماتأن  مة 

ويوفر  للو المتطلبات  م فاا  هذه  تصميم  تم  التأمين.  عقود  لجميع  موحد  وعرض  قياس  نهج 

معيار التقارير المالية المبادئ لعقود التأمين. يحل    لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة على

يناير   1ن  م  را  إعتباعقود التأمين    4قم  لدولية رالية املا  تقاريرال  ارمعيمحل    17م  ولية رق الد

2021 . 
  

ريان تاريخ الس

مؤجل ألجل غير 

 مسمى. 

ال يزال التطبيق   

 مسموحا  به. 

معيار على  الدولية  ا  تعديالت  المالية  المحاسبي  ال  10رقم  لتقارير  والمعيار  المالية  بيانات 

ع ة بمعالجة بي( متعلق2011ة ) مشترك  عيراومش  قةيقشت  شركا  ارات فيإستثم  28الدولي رقم 

 عه المشترك. ومستثمر إلى شركته الشقيقة أو مشرن ة األصول ممساهمأو 

  

ال 2023يناير  1 على  رقم  تعديالت  الدولي  المحاسبي  غير لاإلتصنيف    –  1معيار  أو  كمتداولة  تزامات 
 متداولة

  

علتعديال 2023يناير  1 التقار ى  ت  رقوليدلامالية  ال  يرمعيار  المالية و  1  مة  التقارير  معايير  ممارسة  بيان 

 عن السياسات المحاسبية فصاح اإل – 2الدولية رقم 
  

على   2023يناير  1 رقم  تعديالت  الدولي  المحاسبي  باألصول   المؤجلةالضريبة    –  12المعيار  المتعلقة 

 فرديةواإللتزامات الناشئة من معاملة 
  

 المحاسبية تقديراتلاتعريف  – 8  يار المحاسبي الدولي رقممعال علىالت تعدي 2023يناير  1
 

المالية    البياناتيرات الجديدة والمعدلة في  يتوقع أعضاا مجلس اإلدارة بأن يتم تطبيق هذه المعايير والتفس

ه ل  نال يكو  قد  ةل ديدة والمعدر والتفسيرات الج عايي الم    ن تطبيق هذه وأ  ابلة للتطبيق ،تصبح ق  للشركة عندما

 المالية للشركة في فترة التطبيق المبدئي.    البياناتثيرا  جوهريا  على  أت

 
 إصالح معدل الفائدة المعياري  2.3

، التي تنظم معدل الفائدة المعروض بين  ة ، أعلن  سلطة السلوك المالي في المملكة المتحد 2017في يوليو  

ا.    12و  6و  3و  1،    2023د يونيو  بع   فق وسيتلمعياري  لفائدة ادل ان معور"( أيب"لندن ) ي لوك فلبنا شهر 

إن معدل الليبور هو أحد أكثر سالسل معدالت الفائدة المعيارية شيوع ا. ستؤثر إصالحات ليبور وتوقعات 

ة.  الماليت  وااألد  علىسبة  محار على استراتيجية إدارة المخاطر الحالية للشركة وربما الوقف معدل الليبو

فك مشتقالشرى  لد،  2022  سبتمبر   30ي  ما  أصل  )   2.3بمبلغ    كة  عماني  تزام  إل :  2021مليون لاير 

 مليون لاير عماني(. 4مشتق بمبلغ 
 

المالية إل الشركة األدوات  الشركة، تستخدم  إدارة مخاطر  الناشئة  كجزا من استراتيجية  التعرضات  دارة 

وتطبق    رىاألخلة  لشاما  اتداإليرا   رة أوالخسا  أوح  الرب  علىؤثر  ن تعن تغير أسعار الفائدة التي يمكن أ

 محاسبة التحوط على هذه األدوات. 
 

إيضاح  المالية    البياناتهذه    تعد انظر  الليبور.  لمعدل  بالقيمة   البياناتمن    10مرجعا   المتعلق  المالية 

 قود المشتقات بموجب ترتيبات التحوط. االسمية وتفاصيل ع 
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 ع()تاب لمعدلةوا ة ة الجديدتطبيق معايير التقارير المالية الدولي   .2
 

 )تابع(  إصالح معدل الفائدة المعياري 2.3

 

التعديال  عال  تطبيق   منا  مؤقت  ا   إعفات  توفر  على  المحددة  التحوط  محاسبة  المتأثرة  متطلبات  التحوط  قة 

بشكل مباشر بإصالح معدل أيبور. يكمن أثر اإلعفااات في أن إصالح معدل الليبور ال ينبغي أن يتسبب  

 لتحوط.اا محاسبة ا نهإ  ل عام فيبشك
 

 . 2023يناير  1التي تبدأ في أو بعد وية لسنو ت ا فترالل التي تسري أيبورتقوم الشركة بتقييم تأثير تعديالت 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 لتزام بيان اال

إعداد   التقاري  وفقا  المالية    البياناتتم  الماللمعايير  الدوليةر  عنردا الص  ية  لدوالمجلس  ال  ة    لمعايير لي 

ومتطلبات  المحاس  لسنة  كاالشر  قانونبية  التجارية  اإلفصاح    2019ت  ومتطلبات  ُعمان  سلطنة  في 

 الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان.
 

 رية مبدأ اإلستمرا

ة  لشركا   دىأن للة بمعقو  تاس اإلدارة توقعضاا مجلعند الموافقة على هذه البيانات المالية ، كان لدى أع 

إل  موارد عمليا تكفي  فستمرار  تبتها  فقد   ، لذا  المنظور.  المستقبل  عند  ي  المحاسبي  اإلستمرارية  مبدأ  نوا 

 إعداد البيانات المالية للشركة. 
 

 أساس اإلعداد 

التاريخيةالمالية    اتالبيانتم إعداد   التكلفة  لمبدأ  الاألصول  بإستثناا بعض    وفقا   الامواإللتزامات  تم  ية  لتي 

باسهياق اا  البيا  لعادلة.لقيمة  عرض  اتم  العُ نات  بالريال  التشغيلية لمالية  العملة  أيضا   وهو  )ر.ع(  ماني 

 للشركة. 
 

 . ، موضح أدناه في السنة السابقة مع تلك المستخدمة والتي تتفقملخص السياسات المحاسبية الهامة ، 
 

 عملة التشغيل وعملة العرض 

  البيانات ذه  هل  عملة العرضي بإعتباره العملة التشغيلية وعُماناليال  لربامحاسبية  بالسجالت ال  حتفاظاإل   يتم

 المالية. 
 

  .المعروضة تترا الف تظام لكافةإن ب ةامة التي تطبقها الشركالسياسات المحاسبية الهفيما يلي 
 

 ية العمالت األجنب 

عع  أي بمثابة  تعتبر  التشغيلية  العملة  عدا  تحويلملة  يتم  أجنبية.  األاب  تالمعامال  ملة  إلى  لعمالت  جنبية 

الال وفقا   عُمانريال  تاريخ  صرال ألسعار  ي  في  السائدة  المنفذة    قديةالن   االلتزاماتو   األصول.  المعامالتف 

 تاريخ التقرير.  في السائدرف  الصل ستخدام معدإي بعُمانلريال اللى اية يتم تحويلها إ بنج بعمالت أ
 

د  الصرف السائ   سعرا لخية وفق  بالتكلفة التاري قياسها  تم    تيالالنقدية  غير    االلتزاماتو  ولصاأل يتم تحويل  

ا  تاريخ  يتم تحويل  في  ت النقدية  غير    اتااللتزامو  األصوللمعاملة، في حين  بالق  م التي  الياسها    عادلة قيمة 

روقات  يتم إدراج فوبشكل عام  يمة العادلة.  لتاريخ الذي تم فيه تحديد القفي ا  ستخدام سعر الصرف السائد اب

 اح أو الخسائر. ية أو عند التحويل في األربية البنود المال عند تسو صرف ال ر سع
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 )تابع(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 النقد والنقد المعادل

ة بفتير نقيد فيي الصيندوق وأرصيدة بنكييةمين    عيادلد والنقد المقنل، يتكون ا  نقديةقات الالتدف  بيانألغراض  

 ر.شهة أثثالتقل عن   استحقاق أصلية
 

 اآلالت والمعدات و لكات تممال

 والقياس  اإلدراج

نخفاض  إالمتراكم وخسائر  ستهالك  إلمنها ا  مطروحا  لفة  اآلالت والمعدات بالتكالممتلكات ويتم إدراج بنود  

ا  مةالقي تتضمن  وجدت.  إن  مبلغ  كتل،  ولفة  االنقد  القيمة  المدفوع  لمعادلالنقد  اآلالعا  أو  للمقابل  خر  دلة 

 ي تاريخ الحيازة أو التشييد.  ل فلحيازة األصة وحالممن
 

رسمت المتم  المتكبدة  لة  مكوناتتسال صاريف  أحد  و  بدال  التالممتلكات  والمعدات  تتماآلالت  المحاسبة    ي 

 مصاريف الفحص والصيانة الرئيسية.  ، بما في ذلك  لعنها بشكل منفص
 

قتراض وحصة مالئمة مين إلاليف اكتومباشرة  ال  ةلاالعمواد  تكلفة المو  ذاتيا  تتضمن تكلفة األصول المشيدة  

ليى قيمهيا جوع إاآلالت والمعيدات بيالرو  الممتلكيات  اسيتبعادائر عنيد  سيخلعامة. تحدد األرباح واالنفقات ال

ل عليى األربياح الخسائر. اإلصالح يد األرباح أوعتبار عند تحدي االالدفترية وتؤخذ ف ات والتجديدات تحميّ

 ات.  روفصملاند تكبد  أو الخسائر ع
 

 اليف الالحقة تكال
ستبدال  إيسي وتكلفة  الفحص الرئ دات تكلفة  والمع  تالدفترية للممتلكات واآلتدرج الشركة ضمن القيمة ال 

بلية مضمنة في ذلك  قتصادية مستق إع  محتمل تدفق مناف، إذا كان من ال  تكبد التكلفة  تلك البنود عندا من  جز

وباإلمكان  الشركة  إلى  تك  البند  بصورة الب  ةفلقياس  ت  ند  منها.  األخرى  موثوق  التكاليف  جميع  درج 

 مصروف عند تكبدها. ك
 

 ك هالستإلا

قيد  ، عدا األعمال الرأسمالية    اآلالت والمعداتو  تتلكاالممستهالك من أجل شطب تكلفة  إل احتساب  إ يتم  

ريخ  التامن    تبارا  ع إ  ،  ط الثاب ستخدام طريقة القسإ ، ب  ارها اإلنتاجية المقدرة وذلك على مدى أعم،    التنفيذ

 ستخدام. إلل جاهزا  الذي أصبح فيه ذلك األصل  
 

بند  لم  عندما تكون إنتاكات والممتلكونات  المحاسبة عنها كبنود  جية ماآلالت والمعدات أعمار  تتم  ختلفة، 

( والالرئيسية(    وناتالمكمنفصلة  متستهلك    والمعدات.  تآلاللممتلكات  على  الرئيسية  دى  اإلصالحات 

 أقصر.  امالرئيسية المقبلة، أيهأو حتى تاريخ الصيانة صلة، قي لأصل ذو ال جي المتبنتاإلا العمر
 

 ما يلي:هي ك الحالية للفترة المقدرة إلنتاجية األعمار ا

  السنوات
  

 ة مدنية وإنشائيأعمال  40 - 35

 آالت ومعدات  40 - 35

 نابيب خطوط األ 40 - 35

 تفكيك أصول  40

 غيارقطع  40

 معدات مكتبيةو تركيباتو اثثأ 4

 سيارات   4
 

  ت والمعدات واآلالة للممتلكات  تبقيتاجية والقيم المك واألعمار اإلن الهستإلا  طرق   تقوم اإلدارة بإعادة تقييم 

 قتضى األمر. إفي تاريخ كل تقرير وتعديلها إن 
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 ( ابع)ت مةلهات المحاسبية ا ملخص السياسا .3
 

 ع( اب)ت المعداتالممتلكات واآلالت و 
 

تنقية  لة  رسم   تم وأجهزة  األخرىالمرشحات  اإلنتاجي    المياه  العمر  جانب    ستظل ، حيث    للمصنعإلى 

 . ةية إضافدون أي تكلف ه اإلنتاجيمن المصنع حتى نهاية عمر جزاا  
 

 ذ نفي مالية قيد التاألعمال الرأس

،    ند التسليمة. عالقيمفي  اض  فخن إ  ي خسائرمنها أ   مطروحا  لتكلفة  الية قيد التنفيذ بالرأسمتدرج األعمال ا 

فيتم تحوي إلى  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  الممتلكات  ل األعمال  ويتم    واآلالتئة  المناسبة  ستهالكها إوالمعدات 

 لخاصة بالشركة.ا  كستهالإللسياسات ا وفقا  
 

 صلإلغاا إدراج األ 

الم بنود  أحد  إدراج  إلغاا  بيتم  عند  والمعدات  واآلالت  عمتلكات  أو  منا  دم ع  نديعه  إقتصادية توقع  فع 

)محتسبة على  غاا إدراج األصل  نشأ من إلر تخسائ  ورباح ايتم إدراج أي أ  تخدامه او بيعه.ستقبلية من إسم

اق  الفر  أنها بيان  في  لأصل(  الدفترية  والقيمة  البيع  عوائد  صافي  واإليرادات  بين  الخسائر  أو  ألرباح 

 ل. دراج األصإ  االغم فيها إشاملة األخرى في الفترة الي يتال
 

 نخفاض القيمةإ

 األصول المالية 

خسار مخصصات  الشركة  اإلئتدرج  ا متة  بالان  المالن لمتوقعة  لأصول  قياسهسبة  تم  التي  بال ية  فة  تكلا 

خسارة   مخصصات  بقياس  اإلالمطفأة،  لخسارة  مساوي  البمبلغ  طوال  المتوقعة  يتم  ئتمان  قياس  عمر. 

 . مدى الحياة وي لخسارة اإلئتمان المتوقعة غ مسابمبل دائما  ة ينرية المد مخصصات خسائر الذمم التجا 
 

اإلدراج المبدئي وعند    ير منذل كبكشالي قد ازدادت بمانية لأصل المتئإل  المخاطر اكان  ما إذاعند تحديد  

  والمتاحة المعقولة والداعمة ذات الصلة    ة، تقوم الشركة بدراسة المعلوماتتقدير خسائر اإلئتمان المتوقع

مت  وند أو  والنوي، ويشمل ذلك  جهود غير ضروركلفة  الكمي  والتحليل  اا،  حد سو  عي علىالمعلومات 

 ئتماني المدروس، بما في ذلك المعلومات التطلعية. إل ا تقييم لشركة والريخية ل رة التاإلى الخب استناد ا
 

   غير المالية ولاألص

رير لتحديد ما إذا كان اريخ كل تقالمخزون بت  داع  ،  لماليةالشركة غير ا  ألصولم الدفترية  تتم مراجعة القي

على   مؤشر  الق إ هناك  إنخفاض  الم  اذ يمة.  هذا  مثل  عندها    ؤشروجد  يتم    د لإلسترداة  ابلالق  قيمةال تقدير  ، 

 أصل. ل
 

.  ا منها تكاليف البيع، مطروح  برأيهما أك،  ستخدام وقيمته العادلةأصل هي قيمته عند االل  المستردة   قيمةال

ت  ستخدام معدالاية بلاها الحيتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمستخدام،  اال قيمة عند  ال م  يي عند تق 

ق  ما  الخصم  تعكس    ضريبةبل  للسالتقد التي  الحالية  للقيمة  يرات  المحدد الوقتية  وق  والمخاطر  ة  للنقود 

 لأصل. 
 

إدراج خسارة   الدف نخفاايتم  القيمة  كان   إذا  القيمة  لأض  يتم    المستردة  قيمته  اوزتجت   صلترية  المقدرة. 

القيمة في  إإدراج خسارة   بتاريل.  الشام  الدخل  بياننخفاض  تقييم   لخ كيتم    قيمةنخفاض الإ خسائر    تقرير 

  و عدم وجودها. يتمراجع الخسارة أي مؤشرات على تأالمدرجة في فترات سابقة، وذلك لمعرفة وجود  

. يتم  المستردةلتحديد القيمة  خدمة  تقديرات المست غير في الت  ودوجفي حالة  نخفاض القيمة  ا سترداد خسارة  إ

ان يمكن تحديدها  ترية التي كالدف  القيمةز معه  تجاو ال ت  ى الحد الذي فاض القيمة فقط إلخ ناارة  سترداد خسا

 القيمة. نخفاضا، إذا لم يتم إدراج خسارة   ستهالك أو اإلطفااإلابعد خصم  
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 ع( )تابامة لها  لمحاسبيةملخص السياسات ا .3
 

 نهاية الخدمة للموظفين   مكافآت

للتأمينات   العامة  الهيئة  في  الشركة  تساهم  العُمانيين،  للموظفين  بعااإلجتمبالنسبة  المرسوم ية    موجب 

رقم   كنسبة    72/91السلطاني  روتحتسب  امن  هذه اتب  على  الشركة  التزامات  تقتصر  لموظفين. 

ظفين غير  فآت نهاية الخدمة للمومخصص لمكاتم إدراج  وي.  هااستحقاق  لتي يتم صرفها عندالمساهمات وا

االعُما تقاعد  بموجب خطة  قاإلنيين  وفق  الممول  المحدد غير  النتفاع  المعنون  ويتم  ل  هذا  عُماني  احتساب 

  الفترات في  ة التي يحصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم فع المستقبليالمنامبلغ ص من خالل تقدير المخص

 ة.بقساية وال الحال
 

 المخصصـات 

قالتزاإالمركز المالي عند وجود    بيانيتم إدراج المخصصات في   ج  الشركة نات  ستداللي علىإأو    ي ننوم 

لتزام  إلة ابهدف تسويقتصادية  إتدفق خارجي لمنافع  ل  تكون هناك حاجةأن    محتمل ومن ال  ،ابق حدث سعن  

تقديرو كمخصص ثقةب  المبلغ  يمكن  المدرج  المبلغ  يمثل  ال   .  للمقابلر يدق تأفضل  لتس  ات  وية  المطلوب 

  لتزامات. إلحيط باالتي ت  والشكوكر  مخاطالر  عتباإلا  يف  األخذ لتزامات الحالية في تاريخ التقرير، مع  إلا

يت عندم با  المخصص  قياس  الإم  المقدّ ستخدام  النقدية  لتستدفقات  ارة  قيمإلوية  فإن  الحالية،  ته لتزامات 

   النقدية. ات فقتدلتلك ال الدفترية هي القيمة الحالية
 

 تفكيك األصول إلتزام مخصص 

م  لتي تأصول ا ي نتيجة ل لتزام حالإ هناك    األصول عندما يكون  ناا عن اإلستغلتزام  إ يتم إدراج مخصص  

ا  تشييدها عقود  بموجب  األرض  وزارة المبرمة  نتفاع  إل على  معه،    اإلسكان  مع  هن  يحتمل  تكون  اك أن 

لتدفقات   إ حاجة  لمنافع  ايسو لت  قتصاديةخارج  موثوق  ،    لتزام إلة  بصورة  المخصص  قيمة  تقدير  ويمكن 

تتضمن المقدرة مس لا مات  زالتإل ا  منها.  ال   تقبلية  إزالة  إدراج    المتأثرة.  ناطقالم   وتسويةمرافق  تكاليف  يتم 

 لذلك.  وفقا  ستهالكه  إ ويتم والمعدات  واآلالتالممتلكات  في واآلالت المحطةاألصل المقابل كجزا من 
 

األصولكيتفم  إلتزا   صصمخ المطلوب  ك  المتوقعة  للتكاليف  الحالية  للقيمة  تقدير  أفضل  لتسويمثل    ةية 

تاراإل في  بناا  لتزام  التقرير  اليخ  المتطلبات  ،  إلتف   حاليةعلى  اإلنتفاع  حق  التدفقات    بإستخداموذلك  اقية 

ا ال النقدية  يتم خصم  النقدلمقدّرة.  الحالتدفقات  الضريبة  قبل  ما  بمعدل  يية  الذي  المال س  عكي  حددة  مخاطر 

ات  الخسائر واإليراد  األرباح أو  بيان  يبدها فتدرج تجزئة الخصم عند تكاألصل.  اإلستغناا عن  إللتزام  

 تمويل.  لفةكتك ىالشاملة األخر
 

الم المستقبلية  التكاليف  مراجعة  سنوي  بشكل  األصولقدرة  يتم  وفق  لتفكيك  وتعدّل  مالئم. ،  هو  لما  يتم    ا  

ل  يدكتع  رجوتد  مستقبال  ية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق  المستقبل   التكاليف  فيت  رامع التغيالتعامل  

ويدرجللمخصص   ااألصل    ،  أن    وآالتكممتلكات  لمقابل  المتوقف  على  مؤشر  هناك  كان  إذا  ومعدات. 

 مة قيالض  نخفاإ من  ختبار األصل للتحقق  إمل ، يتم  بالكا  للتحصيلة لأصل غير قابلة  القيمة الدفترية الجديد

   نخفاض القيمة عند الضرورة.إخسارة  راج دإويتم  

 

 حقوق الملكية 

المضافيالتكاليف اإل لكية. يتم إدراج  العادية كحقوق م  م ه ألسف اتصن رة  إلى إصدار األسهم  نسوبة مباشة 

 كية بعد خصم أي تأثيرات للضريبة. العادية كخصم من حقوق المل
 

 اإليرادات 

  ة ورسوم الطاقة اإلستيعابية للمياه والصيانة ي اقة اإلستيعاب تثمار الطإس م  سوركة من ر تتكون إيرادات الش

فاقية المبرمة مع الشركة العمانية  لإلت   وفقا  كهرباا المحتسبة  الصيانة ورسوم اللمياه ورسوم  بيع ا  ورسوم 

 اه ش.م.ع.م لبيع المياه المحاله. لشراا الطاقة والمي
 

الطاقة اإلستيعابية للمياه    عابية ورسوم الطاقة اإلستيإستثمار    وم رسه  ية للميا تتضمن رسوم الطاقة اإلستيعاب 

 . ةنالصيا ورسوم 
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 )تابع(  اإليرادات
 

ش إتفاقية  علتنص  المياه  أراا  تى  وتن  الشركة  إ وفر  العُمانيبيع  الشركة  طاقة لى  والمياه  الطاقة  لشراا  ة 

ت ن  م  مضمونةة  إستيعابي  ، ا تالمياه  عنها  التيلقى  اإلستثمارات  تعوض  سوف  مدفوعات  تم     لشركة 

 وتكاليف التشغيل.  
 

الميافاإتتعتبر   مع  قية شراا  المبرمة  في سياق   لعُمانيةا  ركةالشه  إيجار  عقد  بمثابة  والمياه  الطاقة  لشراا 

لدولية  ر المالية ايار التقاريعمب  يلي بموجوتم تصنيفها كإيجار تشغ  16قم  يار التقارير المالية الدولية رعم

ا16  رقم  الطاقة  إستثمار  إدراج رسوم  يتم  لب اإلستيع.  بنااا  ية  اإلس  لمياه  الطاقة  المتوفرة على    وفقا    تيعابية 

اللش التعاقدية  المياه  روط  شراا  إتفاقية  في  عليها  معيلمنصوص  بموجب  إيجار  كإيرادات  ار وتعامل 

رسوم التشغيل والصيانة    إدراجيتم  لمتطلبات المعيار.  ا   وفق  إدراجها  م تيو  16رقم  التقارير المالية الدولية  

اإل على    ا  اابنبتة  الثا  المنصوص  التعاللشروط    وفقا  رة  المتوف  ستيعابيةالطاقة  في  قدية  شراا  عليها  إتفاقية 

 . المياه 
 

  بية التي ة المحاسترف لا   يفمياه ،  ة العُمانية لشراا الطاقة والإلى الشركادات من بيع المياه  يراإل   إدراج يتم  

ل  ألجفاقية طويلة الدى الشركة إت د.  للعق  يعابية وفقا  ت سة اإلالطاق  وتوفيريتم فيها اإلنتاج الفعلي وبيع المياه  

والمياه  الشركة  ع  م الطاقة  لشراا  إلتزام  العُمانية  تحدد  المعاموالتي  وسعر  سعر األداا  وتخصص  لة 

منف  أداا  إلتزام  لكل  تع المعاملة  م  لدّ صل.ال  أي  المعالشركة  أسعار  للق ن  وفقا   ،  امالت  للنقود  الزمنية  يمة 

ويتم البيع  ،    شهر واحديتجاوز    يل الالعم  من جانبداد  والسإلى العميل    تحويل المنتجبين    ة الفتر   نظرا  ألن

 .هذه الصناعة المتبعة فيممارسة المع  ومتماشيةمتفق عليها  إئتمانيةبشروط 
 

 ل مصاريف التموي

الفوائالتمويل    فيل اتكتتكون   امن  على  رسملة  قتراض.  إلد  اويتم  خ  قتراضإلتكاليف  ات  دا يرإ  صم بعد 

المنس حالفوائد  إلى  مباشرة  إنشاا  يازةوبة  والمعدات  و  الممتلكات  بنود  مثل  المؤهلةول  صاأل  أو  اآلالت 

رباح  ألا  فيكمصروف    تم إدراج جميع مصاريف الفوائداآلالت والمعدات. ي الممتلكات وة  كجزا من تكلف

 خدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. خسائر بإستل اأو 
 

 لة جؤيل المتكاليف التمو 

تكل تأجيل  الحصول علىيتم  القر  وتطفأت قرض رئيسي  هيالتس  فة  فترة  بإستخدام  على مدى  المعني  ض 

المتراكم    افانها اإلطيف التمويل المؤجلة مطروحا  ملفعلي. يتم إجراا مقاصة بين تكال طريقة معدل الفائدة ا

 القرض الرئيسي. لمسحوب من تسهيلابل المبلغ امق

 

 ية األدوات المال

 ر المشتقةدوات المالية غيألا( 1

المالية  األدوا تتكون   الذمم  غيرال ت  من  المعادلو  المدينةمشتقة  والنقد  وو  النقد  التجارية  الذمم  القروض 

 عالقة. ت اذ  ة ألطرافوالمبالغ المستحق لدائنة األخرىا  ذمم الدائنة وال 
 

يس   ي لالت  إلى األدوات  إليها، بالنسبة  اف  لة مضامبدئيا  إدراج األدوات المالية غير المشتقة بالقيمة العاد م  يت

ا األرباح  لعادلبالقيمة  خالل  من  الخسائر،ة  مباشرة    أو  منسوبة  تكاليف  المعاملة.    أي  اإلى  إلدراج  وبعد 

 ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.اأة بكلفة المطفتلاب  المشتقة مبدئي، تقاس األدوات المالية غيرال
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 )تابع(  يةالمالاألدوات  

 

 ة قتة المشاألدوات المالي( 2

ب الشركة  مشتحتفظ  مالية  التعة  تقأدوات  من  لمللتحوط  ترض  الفائدة.  سعر  المالية  خاطر  األدوات  درج 

مبدالم ال  ا  ئيشتقة  تاربالقيمة  في  إبرا عادلة  العادليخ  بالقيمة  الحق ا  وتقاس  اإلشتقاق  عقد  فترة م  نهاية  في  ة 

األرباح أو   الناتجة في األرباح  التقرير. وتدرج  الخ الخسائر  فاسأو  يئر  لم  ما  ا  ا  كن اإلشتقاق مخصص  ور 

كأداة وفيتحوط  ومفعال   األ  ،  في  اإلدراج  توقي   يعتمد  الحالة  أو هذه  طبسخ لا   رباح  على  عالقة  ائر  يعة 

 تحوط. ال
 

إدراج ي العا  ذو   ق اقاإلشت  تم  الموجبة  القيمة  يتم  مال  كأصلدلة  بينما  القي  إدراجي  ذي  العادلة  اإلشتقاق  مة 

  لتزام غير متداول إذا كان  فترة إ متداول أو    على أنه أصل غير  تقديم اإلشتقاق  لتزام مالي. يتمإالسالبة ك

المتبقي لأداة اإلستحقاق  عن  زي ت  ة  يتم    ا  شهر  12د  أن  يتوقع  تسو  إدراجهاوال  ختي أو  . شهرا    12الل  ها 

 ت متداولة. امالتزإ  األخرى كأصول أو  تُعرض المشتقات
 

 محاسبة التحوط 
التحوط أدوات  الشركة  أنها  تصنف  النقد  على  التدفقات  بدايةية.  تحوطات  التحوط  وفي  تقوم    ،  عالقة 

ستراتيجيته  اخاطر وأهداف إدارة المعالوة على  وط  ود التحوبن  وطتحأدوات ال ثيق العالقة بين  توب  الشركة

الق بعدة  في  ذباإلضافة    تحوط.  عامالتميام  االالتحبداية  وعند    ،لك إلى  مبدأ  أساس  ،    ستمراريةوط على 

أدو   الشركةم  قوت كان   إذا  ما  فعالية  بتوثيق  ذات  العالقة  في  المستخدمة  التحوط  موازنة ات  في  كبيرة 

 تحوط. أو التدفقات النقدية لبند ال  عادلةقيم الالي تغيرات فال
 

 قدية تحوط التدفقات الن
قات النقدية  دفلت لالمصنفة والمؤهلة كتحوط  العادلة للمشتقات  في القيمة  يرات  للتغ  لجزا الفعاليتم تضمين ا 

  الخسائر أو    احربل في األة بالجزا غير الفعاا إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقيتم فور  حقوق الملكية.  في  

 . الصلة ذولتزام  إلمن ا %100فوق نسبة ط يوحأي ت ىل كما في أي أرباح أو خسائر ع
 

تصن سابق  الغ  مباليف  يعاد  ا  االمدرجة  إلى  الملكية  في حقوق  في  والمتراكمة  الخسائر  أو    السنواتألرباح 

 خسائر. دما يتم إدراج بنود التحوط في األرباح أو العن
 

إيقاف   ايتم  عالقةالشركألغ   إذا  ط  حولتمحاسبة  عند،    التحوط   ة  التحوط  اانتها  أو  ب  أداة  أو  يعها  أو 

 ط. هلة لمحاسبة التحوير مؤعندما تصبح غ أو  ممارستها
 

 ضريبة الدخل 

المؤجلة. ويتم االعتراف به في األرباح أو    ية والضريبةدخل من الضريبة الحاليتكون مصروف ضريبة ال 

با الإلخسائر  الذيستثناا  بدمجلق  عتت  قدر  م  فيه  المدرجة  البنود  أو  أوحقو  يفباشرة  األعمال  الملكية    ق 

 خرى. لة األالشام  اإليرادات
 

 

 الحالية ة ريبالض
لل إ يتم   وفقا   الدخل  ضريبة  الماليتحتساب  سلطنة  شريعات  في  الحالُعمانة  الضريبة  الضريبة  .  هي  ية 

الخ الدخل  على  الدفع  للضريبة  المستحقة  الضلما   ستخدام إب  للسنةاضع  تاريخ  بيريعدالت  في  السائدة  ة 

 . التقرير
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 )تابع(  ضريبة الدخل
 

 ة المؤجلةبيرالض
لتزامييات تيية بييين القيييم الدفترييية لأصييول واالت المؤقوقييافرالجميييع ؤجليية علييى الضييريبة المدراج يييتم إ

ا ة وفق  يبة المؤجلحتساب الضراالدخل. يتم  ة  غراض ضريبألة  ستخدمالممالية والمبالغ  ض التقارير الألغرا

تيم تسيوية اإللتيزام.  ف باألصيل أو  عتيراإلفيهيا المعدالت الضريبة المتوقيع تطبيقهيا فيي الفتيرة التيي ييتم  

متداولية الغيير متداولية أو لالتزاميات اال ضريبية على الفروقات المؤقتة تح  بندات التأثيراإلفصاح عن ال

 . ةلمؤج  ةيبرضك
 
 

ية يمكين فيي ريبية مسيتقبلباح ضوافر أرتمل معه تالى الحد الذي يحالمؤجلة فقط يبة رضأصل ال  جإدرايتم  

الضيريبة المؤجلية بالقيدر اليذي   تخفييض أصيول  ية غير المستخدمة. ييتم ستغالل الخسائر الضريبامقابلها  

 لة.المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصيصبح من غير 
 

 رباحاألت  توزيعا

ت التجاريية عنيد الشيركانون  اقيفيي ذليك متطلبيات  شرات مالئمة بما  رة في اإلعتبار مؤاس اإلدجليضع م

 التوصية بتوزيعات األرباح.
 

 ية عند إعتماد سدادها.ات األرباح على األسهم العادتوزيعتدرج  
 

 يلالتشغ  قطاعمعلومات  
 

ت التي  الشركة  مكونات  أحد  هو  التشغيل  األقطاع  يمكن    طةنش مارس  ت  اخالله  منالتي  إيرادات  أن  حقق 

مصروفات،   اإلير وتتكبد  ذلك  في  المكونات والمصادات  بما  من  أي  مع  بالمعامالت  المتعلقة  روفات 

نتائ خاأل مراجعة  يتم  والتي  للشركة،  التنفرى  الرئيس  قبل  من  بانتظام  التشغيلية  باعتباره  جها   ( يذي 

القرارات   عن  األول  قرارتخاللية(  شغيالت المسؤول  الشأب  ات اذ  قطرامون  لكل  المخصصة  وتقييم  د  اع 

 .يانات مالية منفصلةنها ب، والتي يتاح بشأاأدائه
 

لشراا الطاقة والمياه باعتبارها العميل  ية  عُمانع مياه التحلية للشركة اليتمثل النشاط الوحيد للشركة في بي

 .دواح لياع تشغقطك ال الشركةعمأل ينظر سي رئي حيد، وبالتالي فإن صانع القرار التشغيلي الالو
 

 .ُعمانة في سلطن ع المياه ويجري بي
 

 ر إليجاعقود ا
 

 الشركة كمستأجر  

م  ، العقد  إبرام  عند   ، الشركة  علىتقيّم  يحتوي  أو  إيجار  عقد  كان  إذا  في    ا  الحق  الشركة  تدرج  إيجار. 

األصل بجميع  إستخدام  يتعلق  فيما  المقابل  اإليجار  اإل تيبتر  وإلتزام  تكون  رجايات  بمف  التي  بة  اثيها 

شهرا  أو أقل(    12ر التي تكون مدتها  قود اإليجاوهي عجل )ار قصيرة األعقود اإليج  ا عدا، فيملمستأجرا

إي  بالنسبة  وعقود  القيمة.  منخفضة  أصول  اجار  مدفوعات  الشركة  تدرج   ، هذه  اإليجار  إليجار  لعقود 

الثاب    القسط  بطريقة  تشغيل  فترمد  علىكمصاريف  إالاإل ة  ى  أنهكان     إذا  يجار  إنتظاك  أكثر  اما  سس 

 لمنافع اإلقتصادية من األصول المؤجرة. له ا لك خالالزمني الذي تستهتمثل النمط 
 

 يجار إلتزام اإل

مبدئيا   اإليجار  إلتزام  لم   يقاس  التي  اإليجار  لمدفوعات  الحالية  ،    بالقيمة  اإليجار  بدا  تاريخ  في  تدفع 

  لك المعدّل ، وهوإمكانية تحديد ذ  في حالة عدم   ، أو  راإليجافي    ة المضّمنئدفا دل المع  دام مخصومة بإستخ

بشكالوض يتم ع   ، بالشركة  الخاصة  اإليجار  لعقود  بالنسبة  عام  المتزايد    ل  اإلقتراض  معدل  إستخدام 

ا إقتراض  أجل  من  دفعه  الفدري  المستأجر  على  يتوجب  قد  الذي  المعدّل  بإعتباره   ،   ألموالللمستأجر 

ل عللحصوالالزمة  أصل  قى  ذو  ممميل  في ة  للحق  ف  اثلة  األصل  إقتصادية  إستخدام  بيئة  بنفمماثلي  س  ة 

 .والضمانات الشروط والظروف
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 كة بي: من أجل تحديد معدل اإلقتراض المتزايد ، تقوم الشر
 

وتعديله    ،قطة بداية  مستأجر الفردي كن ث الذي إستلمه الف ثال مويل طر، إستخدام ت  كلما كان ذلك ممكنا   •

 أن تم إستالم تمويل الطرف الثالث. لكي يعكس التغيرات في ظروف التمويل منذ  

 و ;تراكمي يبدأ بمعدل فائدة ال يحتوي على مخاطرإستخدام منهج  •

 دولة والعملة والضمان.ار ، بمعنى: المدة والاإليج إجراا تعديالت محددة على •
 

 قياس إلتزام اإليجار من: ألف مدفوعات اإليجار المضمنة فيتت
 

 و ;منها أي حوافز إيجاردفوعات موضوعية ثابتة( ، مطروحا  مدفوعات إيجار ثابتة )بما في ذلك م •

مبدئي • تقاس   ، المعدل  أو  المؤشر  تعتمد على  متغيرة  إيجار  بإس مدفوعات  المعدا   أو  المؤشر  في تخدام  ل 

 تاريخ بدا اإليجار. 
 

 ان المركز المالي. كبند في بيإلتزام اإليجار  يعرض 
 

ة التمويل في األرباح أو  يتم تخصيص مدفوعات اإليجار بين أصل المبلغ وتكلفة التمويل. يتم إدراج تكلف

 لكل فترة. صيد المتبقي لإللتزام  لى الرالخسائر على مدى فترة اإليجار من أجل تحقيق معدل فائدة ثاب  ع
 

ئد على إلتزام اإليجار )بإستخدام طريقة  ترية لكي يعكس الفوابزيادة القيمة الدف  يجار الحقا  إليقاس إلتزام ا

 مة الدفترية لكي تعكس مدفوعات اإليجار الفعلية. لفعلي( وبتخفيض القيمعدل الفائدة ا
 

 في إستخدام األصل( كلما: يال  مقابال  على الحقري تعدتعيد الشركة قياس إلتزام اإليجار )وتج
 

يار الشراا ، ففي هذه الحالة يعاد قياس إلتزام  ر في تقدير ممارسة ختغيرت  مدة اإليجار أو وجود تغي •

 .اإليجار المعدلة بإستخدام معدل خصم معدّلوذلك بخصم مدفوعات  اإليجار
 

بقية مضمونة، وفي هذه  المتوقع بموجب قيمة متلسداد  تغيرت مدفوعات اإليجار بسبب مؤشر أو معدل ا •

طا الح عن  اإليجار  إلتزام  قياس  يتم  اإللة  مدفوعات  خصم  الخصم  ريق  معدل  بإستخدام  المعدلة  يجار 

جار نتيجة لتغير في معدل الفائدة المتغير ، ففي هذه الحالة يتم  ن تغير مدفوعات اإلي)إال إذا كا  المبدئي

 عدّل(.إستخدام معدل الخصم الم
 

زام  قياس إلت  لحالة يعاد إليجار كإيجار منفصل ، ففي هذه ااتعديل  ار وال يتم إحتساب  تم تعديل عقد اإليج  •

 دل خصم معدّل. اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة بإستخدام مع
 

 جري الشركة أي من تلك التعديالت خالل الفترة المعروضة.لم ت
 

 أصول حق اإلستخدام
أو  لفعلية في  يجار المقابل ومدفوعات اإليجار ازام اإللقياس المبدئي إللتن استخدام م اإلحق  تتكون أصول  

طروحا  منها اإلستهالك  ا الحقا  بالتكلفة م. يعاد قياسهمباشرة مبدئية  ا سريان اإليجار وأي تكاليف  قبل بد

 المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة. 
 

اإلستخ  تستهلك حق  مدى    امد أصول  باألقص  الفترة على  من  اإلر  والعمر  اإليجار  مدة  لأصل  ين  نتاجي 

ا حّول  إذا  األصل  الرئيسي.  ملكية  أو  إليجار  كانإالرئيسي  اإلستخد   ذا  حق  توقعا ت   ام أصول  ت  عكس 

العمر اإلنتاجي  ستهلك على مدى  ت الصلة    ذات  م أصول حق اإلستخداار الشراا ، فإن  الشركة لممارسة خي

 اريخ بدا اإليجار. ت ك فييبدأ اإلستهال   لأصل الرئيسي.
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 )تابع(  أصول حق اإلستخدام 
 

اإلستخدام  حق  أصول  المعيار    تعرض  الشركة  تطبق  والمعدات.  واآلالت  الممتلكات  في  منفصل  كبند 

ي خسارة  أ  قد إنخفض  قيمته وإحتسابم األصل  لحق في إستخدا إذا ا   ديد مالتح  36الدولي رقم    المحاسبي

   آلآلت والمعدات".القيمة تم تحديدها كما هو مبين في سياسة "الممتلكات وا إنخفاض في
 

حق في  وال  ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ، في قياس إلتزام اإليجار

لتي  ها الحدث أو الظرف ا لة كمصروف في الفترة التي يقع فيفوعات ذات الص ج المدل. تدرإستخدام األص

 أو الخسائر. " في بيان األرباح تنشىا تلك المدفوعات ، وتدرج تح  بند "مصاريف تشغيل 
 

رقم   الدولية  المالية  التقارير  معيار  يسمح   ، عملية  بع   16كوسيلة  ا للمستأجر  تجزئة  غير دم  لمكونات 

كترتيب فردي.  اإليجارية المصاحبة  والمكونات غير    بإحتساب أي إيجاربدال  من ذلك  ويسمح  رية ،  اإليجا

 لم تستخدم الشركة هذه الوسيلة العملية. 
 

   لشركة كمؤجرا

لما  يتم   تشغيلي.  أو  تمويلي  إيجار  معقود   ، مؤجر  بمثابة  الشركة  فيها  تكون  التي  اإليجار  عقود  تصنيف 

المستأجر ، يصنف العقد كإيجارائد الملكية إطر وعويع مخا  بنود اإليجار جم حولّ  تمويلي. تصنف    لى 

 عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي. جميع 
 

إليجار التشغيلي بطريقة القسط الثاب  على مدة فترة اإليجار ذو الصلة.  اإليجار من عقود ا  تدرج إيرادات

المباشر  المبدئية  التفالتكاليف  في  المتكبدة  وتة  إ اوض  ،رتيب  تشغيلي  الدفترية   يجار  القيمة  إلى  تضاف 

 ة القسط الثاب  على مدى فترة اإليجار. المؤجر وتدرج بطريق  لأصل
 

الع  أو مكونعندما يتضمن  إيجارا   الدولية رقم  قد  المالية  التقارير  الشركة معيار  ، تطبق  إيجارية  ات غير 

 د لكل مكّون.لتخصيص المقابل بموجب العق  15
 

 س اإلدارة اء مجلأة أعضمكاف

اإلدارإ تم   مكافآت أعضاا مجلس  التجارية    وفقا  ة  حتساب  الشركات  العامة   هيئةاللمتطلبات    ووفقا  لقانون 

 .لسوق المال
 

 عن األسهم العادية  توزيعات األرباح

انيب عند إعتمادها من ج إلتزام وتخصم من حقوق الملكيةيتم إدراج توزيعات األرباح عن األسهم العادية ك

 لشركة.همي اامس
 

 ئد وصافي األصول للسهم الواحدالعوا

 رض الشركة عوائد السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد بالنسبة ألسهمها العاديية. ييتم إحتسيابتع

ى ليى مسياهمي الشيركة العياديين عليالعائد األساسي للسهم الواحد بقسيمة األربياح أو الخسيائر المنسيوبة إ

 ة خالل السنة.لعادية القائمسهم اعدد األالمتوسط المرجح ل
 

الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى مسياهمي الشيركة العياديين   للسهم األصول  يتم إحتساب صافي  

أنهيا إجميالي لعادية القائمة خالل السنة. يتم تعريف صافي األصول لهيذا الغيرض عليى  على عدد األسهم ا

  حقوق الملكية.
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 الرئيسية لتقدير الشكوك هامة والمصادربية الس المحا  اإلجتهادات   .4

للشركة، والمبيّنة في اإليضاح رقم  عند تطب المحاسبية  السياسات  ، يجب على اإلدارة إجراا أحكام  3يق 

تتضح من مصادر أخرى. تستند    يرات وافتراضات حول القيم الدفترية لأصول وااللتزامات التي الوتقد 

لة. قد تختلف  تاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات صإلى الخبرة الة لها  بلمصاحيرات واالفتراضات ا التقد 

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

المصاحبة   واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  التقديرات  تتم  مراجعات  إدراج  يتم  دوري.  بشكل  لها 

الفت التقديرا المحاسبية في  فيها مراجعة  التي تم   المراجعرة  إذا أثرت  تل   ة فقطت  أو فعلى  الفترة  ترة  ك 

 ة، وإذا أثرت المراجعة على كال من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.المراجعة والفترات المستقبلي
 

 الهامة اإلجتهادات المحاسبة 

لهيا تيأثير التيي تنطيوي عليى تقيديرات ، والتيي    بخالف تلكأجرت اإلدارة اإلجتهادات المحاسبية التالية ،  

 نات المالية:في البيا  درجةالملغ  االمب كبير على
 

 رعقود اإليجاصنيف  ت

السيعة  مانيية لشيراا الطاقية والميياه ش.م.ع.م إلتاحيةتفاقيية شيراا الميياه ميع الشيركة العُ إأبرم  الشركة  

 التعاقدية المضمونة للمياه المحالة من محطتها.
 

، ق عليى الترتييب ال ينطبي 12قيم وليية رديية اليير التقيارير المالمعيار لجنة تفسيرات معاإلدارة أن  تعتقد ا

 مانيية لشيراا الطاقية والميياه. العمير اإلنتياجيلمتبقية تتحملهيا الشيركة ولييس الشيركة العُ ا  القيمةحيث أن  

قيد إيجيار األرض بموجيب عتبار حق الشيركة فيي تمدييد عإلا مع الوضع في  عاما    40  للمحطة هو  المقدّر

لأصيول سييكون  ذلك ، فيإن القيمية المتبقيية  ة إلىباإلضاف.  اما  ع  25غ  لية تبنتفاع لمدة إضافإلاتفاقية حق  إ

ر فيي تحقييق اإلييرادات سيتمراإلتفاقية شراا المياه وستكون الشركة قادرة على اإلها قيمة كبيرة في نهاية  

 من خالل توريد المياه المحالة.
 

، واليذي يحيدد  عقيود اإليجيار  16رقيم    دولييةلتقيارير الماليية المعيار اعتبار متطلبات  إلدارة في اتأخذ اإل

لتحديد متى قد يحتيوي الترتييب عليى عقيد إيجيار. يعتميد تحدييد ميا إذا كيان الترتييب ،   المبادئ التوجيهية

ان الوفياا بالترتييب ، سيواا كي عند نشأتهالترتيب    موضوععقد إيجار على أساس    و بمثابةأيحتوي على ،  

 ستخدام األصل .إالترتيب حق  ويحول  ،حددة  خدام أصل أو أصول مستإيعتمد على 
 

ى تحديد أن الترتيب يحتوي على عقد إيجار ، يتم تصنيف ترتيب اإليجيار عليى أنيه إميا بمجرد الوصول إل

عقيود اإليجيار. عقيد اإليجيار   16معيار التقارير المالية الدولية رقيم  لمبادئ    ا  وفقأو تشغيلي  إيجار تمويلي  

د اإليجيار ار تميويلي. عقيد اإليجيار بخيالف عقييل هيو عقيد إيجيالتشيغ  عومنيافغالبية مخاطر    يحولالذي  

 التمويلي هو عقد إيجار تشغيلي.
 

مانية لشراا الطاقة والمياه بمثابية ياه المبرمة مع الشركة العُ تفاقية شراا المإعلى تقييم اإلدارة ، تعتبر   بنااا  

تصينيفها عليى أنهيا عقيد  إليجار وقيد تيم عقود ا 16قم  المالية الدولية ر  معيار التقاريرعقد إيجار في سياق  

 والمنيافعألن المخياطر    نظيرا  عقود اإليجيار    16معيار التقارير المالية الدولية رقم  يلي بموجب  إيجار تشغ

 اه.مانية لشراا الطاقة والميركة العُ الش علىتقع على عاتق الشركة وليس    المحطةهامة المرتبطة بملكية ال
 

قتصيادي إلبينما يقدر العمير ا  ما  عا  20لمدة    فاقية شراا المياه هيإتنتاج هو أن  ستإلا  الهذ  يالرئيساألساس  

تفاقيية شيراا إميدفوعات اإليجيار بموجيب  ألدنيى مين  . إن القيمة الحاليية للحيد اعاما    40لمحطة الطاقة بي  

 عقد اإليجار.  بداعند    للمحطةي القيمة العادلة  الطاقة ال تسترد بشكل جوهر
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 )تابع( لشكوكهامة والمصادر الرئيسية لتقدير ا المحاسبية ال  تهاداتجاإل   .4
 

 المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك
 

   داد البيانات المالية:المستخدمة في إعفتراضات الرئيسية  إلفيما يلي ا
 

 اتالمعدالممتلكات واآلالت ونخفاض قيمة إ
 القيمية فيي نخفياضا الت عليىدال وجدته ال ارة أنداإلر  تعتبوبالتكلفة.    اتاآلالت والمعدالممتلكات وتدرج  

شيراا تفاقيية إأن المحطة قد بدأت بالعمليات التجارية بنجاح وتتوقع تلبية متطلبيات عتبار  إلذنا بعين اإذا أخ

 شراا الطاقة والمياه.ية لعُمانإلى الشركة الالصالحة للشرب  المياه وبيع المياه  
 

 عدات والم تواآلالللممتلكات  نتاجيةاألعمار اإل
حتساب إيستند    .ألصول على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدّرة اب اإلستهالك من اجل شطب تكلفة ايتم إحتس

لعيدة عواميل مثيل دورة التشيغيل وبيرامج الصييانة والتآكيل والتليف   األعمار اإلنتاجية إليى تقيدير اإلدارة 

 .ستخدام أفضل التقديراتإلطبيعيين با
 

 ول األص تفكيك مخصص
ستأجرة( وإتفاقيات شراا المياه ، سوف يكون هناك اإلنتفاع )فيما يتعلق باألرض الما إتفاقية حق  إنتها  دعن

المتأثرة. تستند التكلفية المقيدّرة ومعيدل الخصيم ومعيدل   إلتزام على الشركة بإزالة المرافق تسوية األرض

 رة.اإلدا  تقديراألصول ، إلى أفضل تالمستخدمة في إحتساب مخصص تفكيك االمخاطر  
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 معدات اآلالت واللممتلكات و ا    .5

 

 أعمال 

 ةمدنية وإنشائي

  المحطة

 واآلالت

 خطوط 

 نابيباأل 

 تفكيك 

 قطع غيار األصول

  تجهيزات مكتبية

 سـيارات اتوأثاث وتركيب

 أعمال  

 رأسمالية قيد

 المجموع التنفيذ  

 لاير ُعماني ألف مانيلاير عُ ألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  انيلاير ُعمألف  يُعمان لايرألف  ُعماني لايرألف  لاير ُعمانيلف أ لاير ُعمانيألف  

          فـةالتكل
          

 98.930 198 39 47 655 334 19.908 46.409 31.340 2021يناير   1

 66 - 34 6 - - 12 17 - إضافات

 - (198) - 40 - - - 158 - تحويالت

 (48) - (30) - - (18) - - - عديالتت / إستبعادات
          

 98.948 - 43 90 655 316 19.920 46.584 31.340 2021سبتمبر   30
          

 98.951 - 43 93 655 316 19.920 46.584 31.340 2022يناير   1

 4 - - 4 - - - - - إضافات

 / تعديالت إستبعادات
- - - (131) - - - - (131) 

          

 98.824 - 43 97 655 185 19.920 46.584 31.340 2022  برسبتم 30
          

          اإلستهالك المتراكم
          

 12.055 - 39 31 76 41 2.422 5.638 3.808 2021يناير   1

 1.870 - 6 12 12 6 373 873 588 المحمل للسنة

 (30) - (30) - - - - - - إستبعادات
-          

 2021بتمبر  س 30
4.396 6.511 2.795 47 88 43 15 - 13.895 

          

 14.520 - 17 47 93 49 2.920 6.802 4.592 2022يناير   1

 1.870 - 6 13 12 3 374 874 588 المحمل للسنة
          

 16.390 - 23 60 105 52 3.294 7.676 5.180 2022سبتمبر   30
          

          يةالقيمة الدفتر

 82.434 - 20 37 550 133 16.626 38.908 26.160 2022  سبتمبر 30
          

 84.431 - 26 46 562 267 17.000 39.782 26.748 2021 ديسمبر  31
          

 85.053 - 28 47 567 269 17.125 40.073 26.944 2021سبتمبر   30
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 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 )تابع(  اآلالت والمعداتالممتلكات و  .5
 

 (. 11روض الشركة )إيضاح ضمان لقمرهونة كالت والمعدات  كات واآللالممت
 

 على النحو التالي:  للفترة ستهالك إل إدراج مصروف ا يتم

 سبتمبر  30 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 1.852 1.850 ( 19يضاح يف التشغيل )إتكال

 18 20 ( 20اح مصروفات عمومية وإدارية )إيض

   

 

1.870 1.870 
 

   

 

 اإلستخدام أصول حق  .6

ُعمان )األ المحطة مستأجرة من حكومة سلطنة  المقام عليها  سنة    25كان( لمدة  ممثلة  بوزارة اإلسرض 

سنة إضافية بناا  على طلب الشركة.   25تمديد مدة اإليجار لي    . يمكن أن يتم 2013فبراير    11  من  إعتبارا  

 . سنويا  ماني لاير عُ   15.045 دلعجار بميدفع اإلي
 

 لعقد حق اإلنتفاع هي كما يلي: أصول حق اإلستخدام  تفاصيل 
 

 2022 2021 

  ُعمانيألف لاير ألف لاير ُعماني 

   التكلفة 

 264 264 يناير   1كما في 
   

   هالكاإلست

 14 21 يناير  1كما في 

 6 6 للفترةالمحمل 
   

 27 سبتمبر 30كما في 
 

20 
 

   

   الدفترية القيمة 

 244 237 سبتمبر 30كما في 
   

 243 - 2021 ديسمبر 31كما في 
 

   

 

 األخرى المدينة واألرصدةالذمم المدينة  .7
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 نيلاير ُعماألف  نيلاير ُعماألف  

   

 1.515 1.735 الذمم المدينة 

 104 117 أخرى ةنمدي ةوأرصد مقدما  مدفوعات 

 3 ودائع
 

3 
 

   

 1.855 
 

1.622 
 

 

         الذمم المدينة كما في   لشراا الطاقة والمياه مدرج في رصيد   لدى الشركة عميل واحد هو الشركة العُمانية 

على  2021ديسمبر    31و  2022سبتمبر    30 اإلئتمان  فترة  متوسط  الشركة .  إلى  المصدرة  الفواتير 

ال العُمانية لش المدينة    ال يتم إحتساب فوائد  يوما .  25و خالل  بيع المياه ه  قة والمياه عناطراا  على الذمم 

 . المستحقة
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 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 )تابع(  ينة األخرىالمد واألرصدةالذمم المدينة  .7
 

 "ليس  مستحقة".  ي في فئةه 2022سبتمبر  30كما في  الذمم المدينة
 

 .27لمدينة ، أنظر إيضاح على الذمم اة عقالمتو  لإلطالع على تقدير اإلدارة للخسائر اإلئتمانية
 

 النقد والنقد المعادل  .8
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 مانيلاير عُ ألف  لاير ُعمانيف أل 
   

 1.256 743 نقد لدى البنك

 ودائع قصيرة األجل
 

3.768 3.230 
   

 
 

4.511 4.486 
   

 

مو ميتسيوي بيانكنج كوربرويشين ليمتيد سيوميتو  كي وهي لدىيرمر األبالدوال  منفذة الودائع قصيرة األجل  

 وهري.غير ج  هذه الودائعمعدل الفائدة ل  ستحقاق تقل عن شهر واحد.إبفترات    في لندن
 

 ات حتياطيإلوا رأس المال .9
 

 رأس المال  1.9
 به  المصرح  

 ديسمبر 31 سبتمبر 30  

  2022 2021 

 نيماألف لاير عُ  مانيألف لاير عُ  
    

 25.000 بيسة للسهم الواحد 100مة سهم عادي بقي 250.000.000
 

25.000 
 

    

 ع بالكامل مدفوالصدر ومُ ال  
   

 15.555 بيسة للسهم الواحد 100 بقيمة 155.550.400
 

15.555 
 

 

 ن المساهمو
 

 

 التأسيس بلد  النسبة % همو الشركة هم:مسا

 2022 2021  
    

 جزر كايمان 32.5 32.5 بانيمو إيس  كسومي  ووتر ميدل 

 لبريطانيةجزر العذراا ا 32.5 32.5 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد 

 35 مساهمون آخرون
 

35 
 

 أخرى 

 
100 

 

100 
 

 

 

 اطي القانوني حتيإلا 2.9

لشركة من صافي ربح ا  %10أن يتم تحويل    2019من قانون الشركات التجارية لسنة    132  تتطلب المادة 

قإ ى  لإ قابلحتياطي  غير  أن    انوني  إلى  ايصبح  للتوزيع  القانوني  إل رصيد  رأسمال   مساويا  حتياطي   لثلث 

 الشركة على األقل.  
 

المس  تخدم  سإ األسهم  إصدار  عالوة  خالشركة  المال  رأس  إصدار  من  عامي  تلمة                       2014الل 

 لتلبية هذا الشرط.  2015و 
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 ابع()ت ات طياي حتإلوا رأس المال .9
 

 عات األرباح توزي 3.9

بتاريخ  إفي   العادية  العامة  الجمعية  على  2021ديسمبر    9جتماع  المساهمون  وافق  أرباح   ،  توزيعات 

وفقا   ليون لاير عماني من األرباح المحتجزة للشركة  م  1.5بإجمالي  بيسة للسهم الواحد ،    9.644  بقيمة

توزيعات في ديسمبر  ل تم دفع ا.  2021سبتمبر    30هر المنتهية في  شألتسعة  لفترة ا قة  المدق لبيانات المالية  ل

2021. 
 

في    فّوض الجمعية  إالمساهمون  السنويةجتماع  في    العامة  مجلس  ،    2022مارس    29المنعقد  بتفويض 

الشركة.  ل اإلدارة   مساهمي  على  نقدية  أرباح  وتوزيع  دفع  تحديد  بقيمة  تم  نقدية  أرباح    7.715توزيعات 

الية المدققة  مليون لاير عماني من األرباح المحتجزة وفق ا للبيانات الم  1.20بإجمالي حوالي    ،للسهم  بيسة  

 .2022إلى مساهمي الشركة في مايو   2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
 

 11.250قع  ، تقرر توزيع أرباح نقدية بوا  2022نوفمبر    16جتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  إفي  

على   2022سبتمبر    30المنتهية في    للفترة لية المدققة  للسهم من األرباح المحتجزة وفق ا للبيانات الما  ةسبي

  ، الشركة  في  بشرطمساهمي  المساهمين  الجمعية    موافقة  العاديةاجتماع  سيعقد    العامة              بتاريخ الذي 

 . 2022ديسمبر  11
 

 تقة مالية المشاألدوات ال .10

ال الفا   تفاقيةوفقا   سعر  تحوط  إتفاقيات  تبرم  أن  الشركة  على  ينبغي  العامة،  تعرض لشروط  لتغطية  ائدة 

 ألجل.الفائدة. يغطي هذا المطلب القروض أسعار  تقلبات  لمخاطر  الشركة 
 

  113.561.034)ي  ُعمانلاير    43.664.218  غطية المبلغ األصلي وقدره ير، تم  تخ التقرفي تاريكما  

أمريكي(   119.214.944)ي  ُعمانلاير    45.838.146  :2021  مبر سدي  31)أمريكي(    دوالر دوالر 

 .  تفاقية بالنسبة للقروض ألجلإلب هذه ابموج
 

من    ركة بعد ذلك جزاا  وتحرر الشفائدة.  الأسعار  طر تقلبات  تفاقيات التحوط تعرض الشركة لمخاتغطي إ

 . لقروض ألجلمع سداد ا بما يتماشى يبات التحوط ترت
 

إ  ثابتة بمعدل  الت   تتفاقيا تلزم  فائدة  بدفع  الشركة  للقروض    بشكل ربع سنوي  سنويا    %2.86حوط  بالنسبة 

تهية  المن  لسنةل)  2022  سبتمبر  30كما في    تم تقييم تحوطات التدفقات النقدية بأنها فعالة بشكل كبير  .ألجل

 فعالة بشكل كبير(. : 2021 سبتمبر 30 في
 

لاير   2.139.492:  2021  سبتمبر  30لاير ُعماني )  5.392.243مة  عادلة بقيالقيمة ال  تم إدراج حركة

 . الضريبة المؤجلة يرادات الشاملة األخرى ، بالصافي مناإلُعماني( في 
 

لأ العادلة  القيم  المشتتصنيف  المالية  فت  ا  بنااقة  دوات  اعلى  منإلرة  المتبقية  التقرير   ستحقاق               تاريخ 

 ا يلي:كم هو
 ربديسم 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 (255) 163 واحدةأقل من سنة 
   

 (1.292) 800 سنوات 5إلى   1

 (2.451) 1.384 سنوات  5أكثر من 
   

 (3.743) 2.184 ةزيد عن سني مجموع ما
   

 (3.998) 2.347 دلة لمتراكمة في القيمة العالتغيرات اا
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 )تابع( المشتقة  اليةموات الاألد .10
 

التالي القيم العادل الجدول  الفائدة وهي مساوية لقيم السوقيوضح  المبالغ اإلسمية    ة لتبادل سعر  ، وكذلك 

 قاق. ستحإللفترة ا  وفقا   التي تم تحليلها
 اإلستحقاق  رةلمبالغ اإلسمية وفقًا لفتا   

      

 

 ادلة القيمة الع

ة  القيم

 اإلسمية 

 إلى  1

 ًرا شه 12

   ر منثأك

 سنة وحتى 

 سنوات  5 

 أكثر من  

 سنوات  5

 ألف   

 ُعماني  لاير

 ألف  

 لاير ُعماني 

 ألف  

 لاير ُعماني 

 ألف  

 لاير ُعماني 

 ألف  

 لاير ُعماني 
      

      2022  سبتمبر 30
      

 25.749 14.877 3.038 43.664 ( 2.347) مبادالت أسعار الفائدة 
      

      2021 ديسمبر 31
      

 28.101 14.808 2.929 45.838 3.998 ر الفائدة دالت أسعامبا
      

 

 تُدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي: 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 ف لاير ُعمانيأل انيلاير ُعم ألف 
   

 (3.998) 2.347 عادلة التغيرات المتراكمة في القيمة ال

 600 ( 353) المؤجلة ذات الصلة يبة رضصل الأ إلتزام/
   

 (3.398) 1.994 الضريبة المؤجلة بالصافي منكمة في القيمة العادلة التغيرات المترا

 

قيمة العادلة ألدوات التحوط  غير التراكمي في الفي التعال من صاحتياطي التحوط على الجزا الفإ  يشتمل

 . لمغطاة ة المتعلقة بالمعامالت اقات النقديللتدف
 

البالغ    ثليم التحوط  كما  1.99عجز  عماني  :  2021ديسمبر    31)  2022  سبتمبر   30في    مليون لاير 

عماني(  3.40 /مليون لاير  إذا  الخس  الربح  الشركة  تتكبدها  قد  التي  التحوط  اقيات  تف إإنهاا  ختارت  إ ارة 

  ، مقرضين مع الرمة  المب  العامةتفاقية الشروط  إ  لك ، بموجبي هذا التاريخ. ومع ذار الفائدة فالخاصة بأسع

تفاقيات التحوط بشأن سعر الفائدة. لذلك ، في ظل هذه الظروف ، ستظل الخسارة  إال يجوز للشركة إنهاا  

 قرض. ال  على فائدة ليجي ل التدر  اإلطفااا ير محققة وسيتم تحقيقها أثناغ
 

 

 قروض ألجل  .11
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 انيُعم لايرلف أ لاير ُعمانيألف  
   

 54.218 51.650 جلقروض أل

ا منها: رسوم مطرو  (931) (873) مؤجلة  تمويلح 
   

 50.777 53.287 

ا منها: الجزا المتداول من القروض   (3.387) (3.510) ألجل مطروح 
   

 49.900 47.267 المتداول من القروض ألجل يرالجزا غ
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 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 )تابع( قروض ألجل .11

 

 ت التسهيال

ة للحصول على  ويلة األجل مع مجموعة بنوك عالميتفاقية تمويل طإ، أبرم  الشركة 2013و يولي 25في 

  211.837.752ني )لاير ُعما  81.451.616تسهيالت قرض )"القروض ألجل"( بمبلغ إجمالي قدره  

 ريكي(.دوالر أم
 

 ت السحب من التسهيال 

مبلغ    2022  رسبتمب  30خ  بتاري سحب  تم  دوالر    211.299.102)  انيُعملاير    81.244.505، 

( ُعماني  81.244.505:  2021  ربمسي د  31أمريكي(  أمريكي(  211.299.102)  لاير  وتم    (دوالر 

 إلغاا باقي المبلغ الذي لم يتم سحبه. 
 

 يالت داد التسهس

  2.567.465ط بقيمة إجمالية  أقسا  3  سداد  وي. وتم قسط ا ربع سن  76جل بواقع  يستحق سداد القروض أل 

 . السنةخالل  لاير ُعماني(  2.457.028: 2021سبتمبر  30) ني ُعمالاير
 

 30في  إطفاء تكلفة مدفوعات خالل  يناير  1 

 سبتمبر ؤجلةتمويل م السنة 2022 

 لاير ُعمانيلف أ  لاير ُعمانيلف أ لاير ُعمانيألف  
     

 51.650 - (2.568) 54.218 جلقروض أل

 (873) 58 - (931) مؤجلة تمويلرسوم 
     

 53.287 (2.568) 58 50.777 
     

 55.074 - ( 2.458) 57.532 جلقروض أل

 ( 949) 58 - ( 1.007) مؤجلة تمويلرسوم 
     

 56.525 (2.458 ) 58 54.125 
     

 

 الفوائد 

دة  فائليبور باإلضافة إلى الهامش. معدل ال بالدوالر األمريكي  أشهر    3تحمل القروض ألجل فائدة بمعدل  

 (. %4.38: 2021 سبتمبر  30) %4.54نة هو للس  عليالف
 

 ضمانات ال

ورهن قانوني على حقوق وملكية ومصالح   أصول الشركةألجل مضمونة برهن تجاري على    القروض

 . 2013فبراير  11في نتفاع المؤرخة إلتفاقية حق اإشركة في ال
 

 التعهدات 

بالسيولإتتضمن   تتعلق  التسهيالت تعهدات  قيالت  هذه تتضمن  ة.  تفاقية  الدينود على نسعهدات  حقوق    /   بة 

بالنسبة لفترة الفائدة  لشركة بتعهداتها  أوف  ا القرض.  دمة الدين ونسبة تغطية مدة  ونسبة تغطية خ الملكية،  

 .2022في 
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 لتزام تفكيك األصولإمخصصات    .12
 سبتمبر  30 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

 382 384 يناير  1ي كما ف

 (18) ( 131) تغير خالل الفترةال

 15 13 ول ألصمخصص تفكيك االفوائد على 
   

 266 مبرسبت 30كما في 
 

379 
 

   

 384 - 2020 ديسمبر 31في كما 
 

   

 

تكا إزالةتمثّل  أجل  من  المطلوبة  المستقبلية  للتكلفة  اإلدارة  تقديرات  ألفضل  الحالية  القيمة  التفكيك   ليف 

ع  تم وضألصلي.  االذي استأجرته الشركة إلى وضعه  ع  الموق  الجزا المتضّرر من  المنشآت وإعادة تأهيل

(  %5.50:  2021)  % 6.80راه استشاري متخصص وتم خصم  ل أجستققرير مهذا التقدير على أساس ت

،  يعزى    لحاليةخالل السنة ا  سنة.  36الحالية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للمحطة والبالغ    يمتهامن ق

 ى التغير في معدل الفائدة. خالل الفترة إلالتغير  
 

 المساهمين  قروض .13
 ديسمبر 31 مبرسبت 30 

 2022 2021 

 انيلاير ُعمألف  يمان عُ لايرألف  
   

 2.073 2.073 سومي  ووتر ميدل إيس  كومباني

 2.073 2.073 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد 

 2.129 2.129 ريشنوربوك  سوميتومو

 2.129 2.129 ليمتد يونال إنترناشماالكوف 

 43 85 الفائدة المستحقة
   

 8.489 8.447 

 (729) ( 729) همين ساالممن  تجسيرية قروضلل تداولملجزا ا ا ناقصا :
   

 المساهمين تجسيرية من قروض لالجزا غير المتداول 
 

7.760 7.718 

 

 التسهيالت 

دوالر أميركي( في أكتوبر   4.400.000 ُعماني )لاير  1.691.800بقيمة    مساهمينال  ضقرويم  تم تقد 

تم  2015 كذلك  قروض  .  )لاير  4.037.250بقيمة  مساهمين  تقديم  ُعماني  دوالر    10.500.000 

ا خالل  فى  أمريكي(  المنتهية  تقديم    .2016  ديسمبر  31لسنة  مساهمين  تم  بقيمة   ةإضافيقروض 

 . 2017ي يوليو دوالر أمريكي( ف  11.073.711) يمانعُ  لاير 4.257.842
 

 تسهيالت سداد ال

قروض   سداد  القرض  ا  بناالمساهمين  ايستحق  ُمقرضي  موافقة  التدفقات  لتي  واألجل    على  على  تعتمد 

 .ةالنقدي
 

. سوف يتم سداد مبلغ  السداد التوقعات الواردة في نشرة االكتتاب وآلية    بما يتماشى معسيتم سداد القرض  

 اإلثنا عشر شهرا  القادمة.خالل  عماني لاير 729.000ه وقدر
 

 الفوائد 

 .في السنة %2ائدة بمعدل لمساهمين ذات فاقروض  تكون
 

 ت لضمانا ا

 .تهي بال ضمانامساهمين لاض قرو
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 لمساهمين من ا ة حتياطيإلالملكية اقروض حقوق  .14
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 ُعمانيألف لاير  ألف لاير ُعماني 
   

 377 377 ي  ووتر ميدل إيس  كومبانيسوم

 377 متد ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني لي
 

377 
 

   

 
 

754 754 

 

ا  اطيةحتيإلاملكية  الوض حقوق  قرم  تقدي  تم  بقيمة  من  )  837.031لمساهمين  دوالر    2.176.932ر.ع 

 .2015أمريكي( في شهر نوفمبر 
 

 سداد التسهيالت 

تاريخ قس إ  يخضع  سداد  اتحقاق  الملكية  حقوق  احتياطية  إلروض  موافقة  من  إلى  المقرضين  لمساهمين 

 . لنقديةالتدفقات ا تعتمد على التي  و لقرض ألجل
 

 )تابع(  لمساهمينمن ا ة حتياطيإلالملكية اوض حقوق قر .14
 

 ائد الفو

 د. فوائ  لمساهمين أيمن احتياطية إلة املكيال  ققروض حقو ال تحمل
 

 الضمانات 

 .بال ضمانات ن هيمن المساهميحتياطية إلض حقوق الملكية اقرو
 

 ر إلتزام إيجا .15
 

الشركة   على   2019يناير    1إعتبارا  من    16دولية رقم  ة اللماليارير ا في السنة الحالية معيار التقطبق  

 25دة  زارة اإلسكان( لمبو  ةممثلمن حكومة سلطنة ُعمان )رة  تأجلمسواأقيم  عليها المحطة  األرض التي  

لى طلب الشركة. ع  بنااا  إضافية  سنة    25. ويمكن تمديد اإليجار لمدة  2013فبراير    11من    إعتبارا  سنة  

 . سنويا  لاير ُعماني  15.045ع ر بواقويدفع اإليجا
 

لة  لمستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابد األدنى إللتزامات اإليجار ا لح ا   ،  2021  ديسمبر  31في  

 ا يلي:لإللغاا هي كم

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 لف لاير ُعمانيأ  ُعمانيف لايرلأ 
   

 515 500 تخدامق اإلسبأصول حإلتزام إيجار متعلق  إجمالي

 - - يضاف: التغير في مدة اإليجار

 (248) قود إيجار تمويلي ع رسوم تمويل مستقبلية على
 

(260) 
 

   

 252 ر القيمة الحالية إللتزامات إيجا
 

255 
 

   

   ا يلي:تمويلي هي كمار جتزامات إيفترة إستحقاق إل

 3 3 سنة واحدة

 252 249 سنة واحدة بعد
   

 
 

252 255 
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 نهاية الخدمة   مكافآت   .16
 سبتمبر  30 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 ألف لاير ُعماني انيُعمألف لاير  
   

 4 12   ريناي 1

 6 7 لفترةا خالل المحم ل
   

 المخصص الختامي
 

19 10 
   

 12 - 2021ديسمبر  31

 

 رصدة دائنة أخرىذمم دائنة وأ .17
 سمبردي 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 لاير ُعمانيألف  ألف لاير ُعماني 
   

 1.821 1.639 دائنة ذمم

 1.169 أخرى أرصدة دائنة
 

1.018 
 

   

 2.808 2.839 

 

ال  تتضمن األخرىالذمم  الدائنة  واألرصدة  يسمبر  د  31)ي  ُعمانلاير    1.105.799  ره وقدمبلغ    دائنة 

لشر  ي(ُعمانلاير    1.185.902:  2021 مدي مستحق  مسكة  لنة  والصيانةقط  واإلدارة  .م.م  ش  لتحلية 

 .عالقة وذعتبارها طرف  إب
 

 اإليرادات    .18
 سبتمبر  30 تمبربس 30 

 2022 2021 

  ُعمانيألف لاير ف لاير ُعمانيأل 
   

 7.561 7.747 رسوم سعة المياه

 4.016 4.065 الكهرباارسوم 

 وصيانة   رسم تشغيل

 

2.489 2.254 
   

 

14.301 13.831 

 

 تكاليف التشغيل    .19
 سبتمبر  30 برسبتم 30 

 2022 2021 

 ُعماني ألف لاير ألف لاير ُعماني 
   

 3.278 3.621 انةتكلفة التشغيل والصي

 4.016 4.065 الكهرباام رسو

 6 6 أصول حق اإلستخدامإطفاا 

 ستهالكإ

 

1.850 1.852 
   

 

9.542 9.152 
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 ية وعمومدارية مصاريف إ  .20

 سبتمبر  30 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 ُعماني لف لايرأ ألف لاير ُعماني 
   

 216 278 فين ظتكاليف المو

 139 148 التأمين

 84 67 نونية  أتعاب مهنية وقا

 18 20 إستهالك

 21 25 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

 خرىأ
 

129 83 
   

 667 
 

561 
 

   

 

 لصافي( اب ) تمويلليف التكا  .21
 سبتمبر  30 سبتمبر 30 
 2022 2021 
 ف لاير ُعمانيأل مانيألف لاير عُ  

   

 1.859 1.812 دةت أسعار الفائالقروض ألجل ومبادالت فوائد على امصروف

 127 127 مصروفات فوائد على قروض المساهمين

 58 58 ؤجلةل المإطفاا تكاليف التموي

 (2) ( 16) جلائع ألى الودئد علالفوا اتإيراد

 53 44 تكاليف تمويل أخرى

   

 2.025 
 

2.095 
 

   

 

 ضريبة الدخل  .22

ال قدره  شتخضع  بمعدل  دخل  لضريبة  يتم    .(%15:  2021سبتمبر    30)  %15ركة  مخصص  لم  إدراج 

 . ة للفتر  للخسائر الضريبية نظرا   2022بر سبتم 30 فيلفترة التسعة أشهر المنتهية الدخل  لضريبة 
 

تعتقد اإلدارة بأن    . 2018يبية  الضر   حتى السنة  الربط الضريبي للشركةالضرائب من إجراا  ز  هاتهى جنإ

يتعلق بالسنوات الضريبية التي لم يتم اإلنتهاا يما  ف  –وجدت  إن    –  ريبة اإلضافية التي قد يتم ربطهاضال 

سبتمبر    30  ة فيلشركالي ل كز المقد ال تكون جوهرية بالنسبة للمر،    لهالربط الضريبي  بعد من إجراا ا

2022. 
 

 الدخل الشامل  بيانالمدرجة في  
 سبتمبر  30 برسبتم 30 

 2022 2021 

 نيألف لاير ُعما نيألف لاير ُعما 

   مؤجلةالضريبة ال
   

 183 396 الحالية  الفترة -
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 )تابع(  ضريبة الدخل .22
 

 : تسوية الضريبة
 

 لي: كما يلدخل اة ريبكان  تسوية مصروف ض
 سبتمبر  30 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 2.029 2.070 الفترة ربح

   
 304 311 معدل القياسيلضريبة الدخل با

 22 20 ير قابلة للخصم مصروفات غ

 - - ر المرحلّة الخسائمدرجة عن ضريبة مؤجلة 

 ( 143) 65 سابقة ائر سنةخسضريبة مؤجلة مدرجة عن 
 

   

 396 183 
 

 

 وتشمل ما يلي:  الفروق المؤقتة  وعكس قيد المؤجلة نشوا الضريبية واإللتزاماتمثل األصول ت
 

 2022سبتمبر   30

(  لتزام اإل ألصل/)ا

 ناير  ي  1كما في 

 المدرجة في  

األرباح أو الخسائر  

 واإليرادات 

 الشاملة األخرى  

            ( اإللتزام األصل/)

 في  كما

   مبرسبت 30 

 ألف لاير ُعماني  لف لاير ُعماني أ ألف لاير ُعماني  

    
 ( 5.070)   ات واآلالت والمعدات الممتلك

 

 

(377 ) 
 

(5.447 ) 
 

لعادلة ألدوات مالية مشتقة )من خالل  تغير في القيمة اال

 ( 352) ( 352) - اإليرادات الشاملة األخرى( 
    

 ( 5.070) ت ضريبة مؤجلة اماإلتز
 

(729 ) 
 

(5.799 ) 
 

    

 564 ( 1) 565 رحلّة خسائر ضريبية م

 40 ( 18) 58 ام تفكيك أصول مخصص التز

 3 1 2 خصص إستئجار أرض م

 ت المالية المشتقة  التغير في القيمة العادلة لأدوا 

 600 ى( راألخ  الشاملة اإليرادات  )المدرجة في 
 

(600 ) 
 

- 
 

    
 1.225 بة مؤجلة ضري  أصول 

 

(618 ) 
 

607 
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 )تابع(  ة الدخلضريب .22
 

 ع( )تاب تسوية الضريبة

 

(  اإللتزام األصل/)

 ناير  ي  1كما في 

 المدرجة في  

باح أو الخسائر  األر

 واإليرادات 

الشاملة   

 األخرى 

             ( اإللتزام األصل/)

 كما في

   سبتمبر 30 

  ُعمانيألف لاير 

لاير   لفأ

 مانيألف لاير عُ  ُعماني 

    2021سبتمبر  30
    

 (4.469)   ت واآلالت والمعدات لكاممت لا
 

(450) 
 

(4.919) 
 

    

 (4.469) إلتزامات ضريبة مؤجلة 
 

(450) 
 

(4.919) 
 

    

 518 267 251 خسائر ضريبية مرحلّة 

 58 - 58 مخصص التزام تفكيك أصول 

 1 - 1 أرض  خصص إستئجارم

 ة  لأدوات المالية المشتق لتغير في القيمة العادلةا

 1.038 األخرى(   يرادات الشاملةاإل  ة فيج لمدر)ا 
 

(378) 
 

660 
 

    
 1.348 أصول ضريبة مؤجلة 

 

(111) 
 

1.237 
 

 

ال  الخسائر  بسبب  المؤجلة  الضريبة  الضريبية  ضريبيةتنشأ  القاعدة  بين  المؤقتة  لأصول    والفروق 

مؤجلة عن الخسائر  ال  ريبةل الضراج أصمالي. ولم يتم إدلالمركز ا  بياندفترية في  مات وقيمها ال وااللتزا

نتهاا صالحيتها للحصول إ   قبل  من المحتمل توليد الدخل الكافي الخاضع للضريبة  ألن اإلدارة ال ترى أنه

 على ذلك.  مترتبةعلى الفوائد ال
 

 ذات العالقة لمعامالت مع األطراف ا .23

  ي اإلدارة العلياظف ومو  دارة جلس اإل أعضاا مو  لرئيسيين ا المساهمين    علىالعالقة    األطراف ذات ل  تشتم

التو التجارية  فيها  الكيانات  يملكون  بتو  .مؤثرا    نفوذا  ي  الشركة  ذات  ازناتحتفظ  األطراف  مع  هامة  ت 

هذه  وتظهر  ال التو  العالقة  خالل  كماازنات  لأعمال.  الطبيعي  ا  سير  على إليتم  وأحكام    تفاق  شروط 

  قة.المعامالت األطراف ذات الع
 

 : السنةخالل مع األطراف ذات العالقة  ةلهاما  التعاممال وفيما يلي
 

 سبتمبر  30 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 لف لاير ُعمانيأ ألف لاير ُعماني 
   

سوم أخرى لشركة مدينة مسقط للتحلية نة وررسوم التشغيل والصيا

 3.503 4.094 .م.م واإلدارة والصيانة ش
   

 19 صيانة ش.م.مالرة واإلداحلية وكة مدينة مسقط للترلشتكاليف أخرى 
 

70 
 

   

 مصروف الفائدة على قروض المساهمين
 

127 127 
   

 دارة العلياتعويضات موظفي اإل
 

163 147 
   

 )بالصافي( ات مجلس اإلدارةجتماعإ أتعاب حضور
 

25 21 
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 اليةالم البياناتضاحات حول إي

 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 )تابع(  ذات العالقةلمعامالت مع األطراف ا .23
 

 لمالي هي كما يلي:اركز  في بيان المرجة المد لعالقةذات ا  األرصدة مع األطراف
 

 يسمبرد 31 سبتمبر 30 

 2022 2021 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

   عالقة مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات

 1.186 1.105 .م.م لية واإلدارة والصيانة ششركة مدينة مسقط للتح

 2.460 2.471 سومي  ووتر ميدل إيس  كومباني

 2.461 2.472 ليمتد  يديسالينيشن كومبانمان عُ وف ماالك

 2.140 2.151 ناشيونال ليمتد ماالكوف إنتر

 2.140 2.151 سوميتومو كوربوريشن
   

 

 الواحد ربح السهم  .24
 سبتمبر  30 سبتمبر 30 

 2022 2021 
   

 1.846 1.674 ( ألف لاير ُعماني) السنةربح 
   

 155.550 155.550 ( ف)باآلال ل الفترةة خالئملقاسهم اد األالمتوسط المرجح لعد
   

 0.012 0.011 )لاير ُعماني(  الواحد )األساسي والمخفف( ربح السهم

 

 احد صافي األصول للسهم الو  .25

في تاريخ   لكية المنسوبة إلى مساهمي الشركةتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة حقوق الميتم إح 

 ما يلي:مة كقائالألسهم عدد التقرير على ا
 ديسمبر 31 ربسبتم 30 

 2022 2021 
   

 16.961 22.827 (ألف لاير ُعماني ) ي األصولصاف
   

 155.550 155.550 )باآلالف(  ةفي نهاية السن عدد األسهم القائمة 
   

 0.109 0.147 )لاير ُعماني( د صافي األصول للسهم الواح 
   

 0.131 0.134 ني(ا ُعمالتحوط )لايراطي حتيإ ما عداواحد صافي األصول للسهم ال

 

 اإللتزامات  .26

 

 إلتزام التشغيل والصيانة 
 

بتشغيل    اإلدارة والصيانة ش.م.م لية ومسقط للتح   مدينةوفقا  إلتفاقية التشغيل والصيانة ، سوف تقوم شركة  

شركة  ى العل  جبنة ، يالصيا. بموجب إتفاقية التشغيل و2034أكتوبر    11طة الشركة حتى  وصيانة مح

  يل ثابتة  وفقا  لتوفرها.غتشدفع رسوم  
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 اليةالم البياناتضاحات حول إي

 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 )تابع(  اإللتزامات .26

 

 )تابع(  إلتزام التشغيل والصيانة
 

 لية بموجب إتفاقية التشغيل واإلدارة )بإستثناا المقايسة( هي كما يلي:األدنى للمدفوعات المستقب الحد 
 

  سبتمبر 30 ديسمبر 31

2021 2022  

  عماني  لايرألف  ماني ع لايرألف 
   

 سنة واحدة مستحقة خالل 1.281 1.281

 ة واحدة ولكن خالل خمس سنوات نمستحقة بعد س 5.128 5.128

 س سنوات مستحقة بعد خم 10.041 11.322
   

17.731 16.449  
   

 

 األدوات المالية  .27
 

ا الناشئة من  يقدّم هذا  المخاطر  المالية، وهي: مخاطر وات  لأد  ركةالشم  ستخدا إ إليضاح معلومات حول 

ومخاطر  إلا ومخاطئتمان  ا السيولة  السوق  لها  ر  تتعرض  وإجراااالتي  وسياساتها  وأهدافها  تها  لشركة 

حات كّمية وإدارة الشركة لرأس المال. كما تحتوي هذه البيانات المالية على إفصا  وإدارة المخاطر  لقياس

 إضافية.  
 

 اطر. سيس ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخن تأامة عالعية ول يتولى مجلس اإلدارة المسئ
 

لسوق  يرات في أوضاع ا عكس أي تغالمخاطر بانتظام للتأكد من أنها ت  ت وأنظمة إدارةجعة سياساتتم مرا

إيجاد بيئة عمل منضبطة وبنااة    وأنشطة الشركة. تهدف الشركة من خالل برامج التأهيل والتدريب على

 ومسؤولياتهم.  اتهم واجب  فينموظاليعي فيها جميع 
 

 ئتمان إلمخاطر ا
 

ل في أداة  رف المقابالية في حالة إخفاق العميل أو الطمالشركة لخسائر خطر تعرض ئتمان هي إلا مخاطر

 البنوك.    من ودائع الشركة لدى أساسا  ، وتنشأ  لتزاماته التعاقديةإمن الوفاا ب مالية
 

ضمانات  ر اإلئتمان دون األخذ في اإلعتبار اي مخاطركة لللشرض تعكما في تاريخ التقرير ، ينشأ أقصى 

تعمحتفظ   أو  إئتمانيةبها  خسارة    زيزات  في  تتسبب  سوف  والتي   ، للشأخرى  إلخفامالية  نتيجة  ق  ركة 

مالية ذات الصلة المدرجة كما هو وارد الطرف المقابل في الوفاا باإللتزام ، من القيمة الدفترية لأصول ال

 .لماليز ا مركالفي بيان 
 

 

الشركة تركزي جوهري  عُ   لدى  اإلئتمان مع حكومة سلطنة  لشراا    مانلمخاطر  العُمانية  بالشركة  ممثلة 

دار فواتير عن جميع مبيعات الشركة للمياه إلى المياه ، يتم إص   د إتفاقية شرااالطاقة والمياه. بموجب بنو 

خاطر  مالحكومة(. لذا ، فإن     ةاسطشر بوبار ميالشركة العُمانية لشراا الطاقة والمياه )مملوكة بشكل غ

 العُمانية لشراا الطاقة والمياه محدودة.  شركةاإلئتمان عن المستحقات من ال 
 

لتعرض صى للتعرض لمخاطر اإلئتمان. كان الحد األقصى للمالية الحد األقفترية لأصول ا تمثل القيمة الد

 ئتمان بتاريخ التقرير كما يلي:إللمخاطر ا
 مبرديس 31 مبرتسب 30 

 2022 2021 

 ألف لاير ُعماني ُعماني ألف لاير 
   

 4.486 4.511 بالبنك وودائع  نقد 

 ذمم مدينة
 

1.735 1.515 
   

 6.246 
 

6.001 
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 اليةالم البياناتضاحات حول إي

 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 بع( تا) األدوات المالية .27
 

 تابع( ) ئتمان إلمخاطر ا
 

لمخاطر التعرض  المدينة  إل ا  كان  للذمم  األ  واألرصدةئتمان  في  خالمدينة  نوع  الت   تاريخ رى  قرير بحسب 

 لي: العميل كما ي
 2022 2021 

 يألف لاير ُعمان  ُعمانيألف لاير 
   

 اقة والمياه ش.م.ع.مشركة العُمانية لشراا الطال
 

1.735 1.515 

 

مخصص الشركة  الخس  تقيس  يعادل  بمبلغ  المدينة  للذمم  الحياة  الخسارة  مدى  المتوقعة  اإلئتمانية  ائر 

الط.  المبسّ لمنهج  ا بإستخدام   اإلئتمانية  الخسائر  تقدير  الت   متوقعةيتم  الذمم  بإستخدام  من  المدينة  جارية 

الم ال صفوفة  خبرة  إلى  بالرجوع  وتح مخصص  للمدين  السابقة  للمتعثر  الحالي  المالي  المركز  ،  ليل  دين 

و للمدينين  المحددة  للعوامل  بمعدال   يعمل  التي  للصناعة  العامة  اإلقتصادية  المدهالظروف  دير  وتق  ينيونا 

وا الحالية  التوجهات  من  في لمستقبكال   للظروف  تحتس   لية  لم  التقرير.  إئتمانية  الشركة    بتاريخ  خسائر 

ا مؤسسة حكومية/ منشأة مملوكة للحكومة اا الطاقة والمياه نظرا  ألنهابل الشركة العمانية لشر متوقعة مق

وموم التاريخية  التعثر  خبرة  اإلعتبار  في  الوضع  اعع  اإلئتمدالت  إدار ان  قدّرت  فقد   ، للحكومة  ة  لحالية 

 القيمة.  ضوجد خسارة جوهرية إلنخفاكة  بأنه ال تالشر
 

تقييم   لدأن  تم  البنوك  األرصدة  منخفضة  ئتمإ مخاطر    لهاى  السدادانية  في  نظرا    للتعثر  تلك   ،    لخضوع 

لرقابة   بلد.    كبيرةالبنوك  كل  في  المركزية  البنوك  قبل  ذمن  على  تق  كلبناا  إد،  بتقدير  ارة  وم  الشركة 

على    مخصص البنوك  األرصد الخسارة  لدى  بة  التقرير  فترة  نهاية  اإلئتمانية يعادبلغ  مفي  الخسائر  ل 

لفترة  الم البنل  شهرا .  12توقعة  لدى  األرصدة  من  أي  تكن  مستحقات م  بمثابة  التقرير  فترة  نهاية  في    وك 

ا  سابقة في  التاريخعتبار  إلوتأخذ  التعثر  واليخبرة  قدإلت اصنيفا ت ة  وقد   ، للبنك  الحالية  إدائتمانية  رة  رت 

 على هذه األرصدة.  رة تسجل أي مخصص خساتالي لم ة ، وبال منخفاض في القيإال يوجد  الشركة أنه
 

 اطر السوق مخ

عار صرف العمالت األجنبية وأسعار  طر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسمخاطر السوق هي مخا

الشدالفائدة على   قيركة أخل  المال  ما تحتفظ به منمة  و  الاألدوات  إدارة  ية.  مخاطر السوق هو  هدف من 

 ين العائد. ات مقبولة بينما يتم تحسرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرابة التعقإدارة ور
 

 مخاطر العمالت 

 حييث أن ليى الودائيع البنكيية المنفيذة باليدوالر األمريكييتتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبيية ع  ال

 . 1986ف منذ عام تغير سعر الصرولم ي لعُماني مرتبط بالدوالر األمريكيال االري
 

 فائدة ال مخاطر أسعار

الصيادرة   . االقتراضياتقتراضات متوسطة وطويلة األجلتنشأ مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من اال

عيدالت الصيادرة بمضيات قتراية. اإلاطر سعر فائدة التدفقات النقدبأسعار فائدة متغيرة تعرض الشركة لمخ

 ميين %85بحييوالي ركة الشييتحييتفظ سييعر فائييدة القيميية العادليية.  ض الشييركة لمخيياطرابتيية تعييرفائييدة ث

 .  مقرضيهامة المبرمة مع الشروط العا  وفقا  إلتفاقية بأدوات تغطية قتراضات بسعر فائدة ثاب  أوإلا
 

 ثابتائدة  سعر ف  ألدوات مالية ذاتقات النقدية  تحليل حساسية التدف

األربياح أو الل ن خيثاب  بالقيمة العادلة مي سعر فائدة  زامات مالية ذاتل أو التالشركة أي أصوال تحتسب  

 .األرباح أو الخسائرعلى يؤثر   قد ال  عار الفائدة في تاريخ التقريرفي أس  ر. لذلك ، فإن التغيالخسائر
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 اليةالم البياناتضاحات حول إي

 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 بع( تا) األدوات المالية .27
 

 تابع( ) ئتمان إلمخاطر ا
 

 ة ذات سعر فائدة متغيرألدوات ماليات النقدية  اسية التدفقل حستحلي

الش التحوط   سعر  من  هركة  بنسبة  فائدة  الفائد   مقايضةعقود  الل  خمن    %85ذا  إلتفاقية  وفة  أسعار  قا  

ى  لن يؤثر جوهريا  علخالل السنة  لذا ، فإن التغير في سعر الفائدة    المبرمة مع مقرضيها.  الشروط العامة

 وخسائر الشركة. دية وأرباح النق فقات  التد
   

كن أن يزيد/)ينقص( حقوق  ميخ التقرير كان يفي تار  أسعار الفائدة نقطة أساسية في    100لتغير بواقع  إن ا

ترض هذا التحليل ثبات جميع المتغيرات األخرى وخاصة  أسعار صرف  المبالغ المبيّنة أدناه. يفية بالملك

 الت األجنبية.العم
 نقطة   100 

 ية أساس

 نقطة  100

 اسية أس 

 نقص  زيادة   

 لاير ُعماني ألف ألف لاير ُعماني 2022سبتمبر  30
   

 وات المالية المشتقةدقيمة العادلة لأال
 

2.264 
 

(2.264 ) 
 

 

 2021ديسمبر  31
   

 2.820 لة لأدوات المالية المشتقةالقيمة العاد
 

(2.820 ) 
 

 

 لسيولة مخاطر ا
 

اقها.  ستحقإعند حلول موعد  لتزاماتها المالية  إكة على الوفاا بم قدرة الشرر عدمخاط  ولة هيمخاطر السي

م الشيتمثل  الس نهج  إدارة  في  اإلمكانيركة  بقدر  الحرص  في  كافية  على  ،    ولة  للوفاا   دوما  وجود سيولة 

ررة  ير مبسارة غ، دون تكبد خ لمشددة واستحقاقها، في ظل الظروف العادية  إ تها عند حلول موعد  لتزاماإب

 باإلضرار بسمعة الشركة.   أو المخاطرة 
 

ا  التدفقاتستخدم  طريقة  الملشركة  النقدية  وت  مرتوقعة  في  تساعد  النقديةاالتي  التدفقات  متطلبات    قبة 

عة على توافر نقد كاف للوفاا بمصاريفها التشغيلية المتوق  سين دورة التدفقات النقدية. تحرص الشركةوتح

 الية.الم زاماتلتإلا بما في ذلك خدمة
 

. اهتنخفض قيمتير أو  ة التقرفي نهاية فتر   المدينة األخرى  رصدة واألالذمم المدينة  ف  موعد إستحقاق  لم ي

 وأجنبية مرموقة. محليةودائع لدى البنك لدى مؤسسات مالية وال يتم إيداع النقد في البنوك
 

ريخ ة فييي تييامويلييية المؤجليي ى النفقييات التأخيير  ةرة مد إضافمات المالية للشركة بعلتزاإلستحقاق اإ  فيما يلي تواريخ

 التقرير: 
 

 أقل من سنة  جموع الم  القيمة الدفترية  2022تمبر سب 30

 سنة   

 سنوات  5إلى 

 من  أكثر

 وات سن 5

 ---------------------لتعاقديةالتدفقات النقدية ا------------------  

 يلف لاير ُعمانأ لاير ُعمانيألف  يمان عُ ألف لاير ألف لاير ُعماني انيألف لاير ُعم  

     تقة شامات مالية غير ملتزإ

 38.692 23.942 6.122 68.756 51.650 قروض ألجل      

 حتياطية  إلقروض حقوق الملكية ا

 - 754 - 754 754 همين من المسا 

 4.031 4.302 887 9.220 8.489 المساهمين  تجسيرية من ضروق

 422 60 15 497 252 إلتزامات إيجار 

 - - 2.808 2.808 2.808 ة أخرى ة وأرصدة دائنذمم دائن

      
 

63.953 82.035 9.832 29.058 43.145 
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 اليةالم البياناتضاحات حول إي

 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 )تابع( األدوات المالية .27
 

 السيولة )تابع(  مخاطر
 

 أقل من سنة  جموع الم القيمة الدفترية  2021 ديسمبر 31

 سنة   

 سنوات  5إلى 

 من  أكثر

 سنوات  5

 ---------------------لتعاقديةالتدفقات النقدية ا------------------  

 ي لف لاير ُعمانأ ألف لاير ُعماني  ي ألف لاير ُعمان ألف لاير ُعماني  اني ألف لاير ُعم 

     امات مالية غير مشتقة لتزإ

 42.478 23.436 5.836 71.750 54.218 ألجل قروض      

   حتياطيةإلقروض حقوق الملكية ا

 - 754 - 754 754 همين المسامن  

 5.637 3.334 917 9.888 8.447 المساهمين  تجسيرية من ضقرو

 437 60 15 512 255 إلتزامات إيجار 

 - - 2.839 2.839 2.839 ة أخرى ئنأرصدة دا دائنة و ذمم

      
 

66.513 85.743 9.607 27.584 48.552 

 

 إدارة مخاطر رأس المال 
 

مجلت سياسة  اإلدتمثل  فس  صإلا  يارة  رأسمالية  بقاعدة  اإلحتفاظ  بهدف  المستثمرين  بلبة  ثقة  على  قاا 

   مستقبلي لأعمال. لستمرار في التطوير اإل واالدائنين و
 

الشرك تخضع  المفروضة  ة  ال  المال  رأس  المتطلباتإب  خارجيا  لمتطلبات  قانون   ستثناا  في  الواردة 

 .2019الشركات التجارية لسنة 
 

تحقيق    لفي مباشرة أعمالها من أجر  ستمراإللى ا المال إلى حماية قدرتها ع أس  ردارة  عند إ  تهدف الشركة

للمساهمين والحفاظ على هصومنافع أل  عوائد  اآلخرين  المصلحة  تكلفة  يكحاب  لتقليل  مثالية  رأسمالية  لة 

 رأس المال. 
 

 نسبة المديونية 
 

 لتقرير كما يلي: المديونية في نهاية فترة ا كان  نسبة
 

  تمبرسب 30 مبرديس 31

2021 2022  

  ألف لاير عماني ينعماألف لاير 
   

62.488 60.020 

قروض  قروض تجسيرية من المساهمين قروض ألجل والمديونية )

 (بالصافي من تكاليف المعاملة اهمينحتياطية من المسإللملكية اق احقو

 النقد واألرصدة لدى البنك ( 4.511) ( 4.486)
 

   

 لمديونيةفي ااص 55.509 58.002
   

 المساهمين  قحقو 22.827 16.961
   

 لمديونية إلى نسبة المديونيةصافي ا 43.2 42.3
   

 

 القيمة العادلة 

ية من القروض لتزامات المالإلبنكية والذمم المدينة. تتكون ادة ال الية من النقد واألرصتتكون األصول الم

حق وقروض  المساهمين  وقروض  المألجل  منحت إل الكية  وق  الالمساهمين    ياطية  تتكون  ندائ والذمم  ة. 

ترتيبات مقا المالية ال تختلف  المشتقات من  العادلة لأدوات  القيم  الفائدة.  عن    جوهريا    إختالفا  يضة سعر 

 .  فتريةقيمها الد
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 اليةالم البياناتضاحات حول إي

 )تابع(  2022سبتمبر  30لمنتهية في لفترة التسعة أشهر ا
 

 

 )تابع(  ات الماليةاألدو .27
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

الش التسلسلتستخدم  التاالهرم  ركة  لي  الي  القيمة  لأدواتحديد واإلفصاح عن  المالية علعادلة  ن طريق ت 

 التقييم.  لوب أس
 

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

الثاني:   علتقنيا المستوى  كبير  تأثير  لها  التي  المدخالت  لجميع  أخرى  الت  القيمة  واالمسجلعادلة  ى  لتي ة 

 شر؛ شر أو غير مبايمكن مالحظتها بشكل مبا
 

الثالث:المستو تأثير كبيرنتق   ى  لها  التي ال  يات تستخدم مدخالت  المسجلة  العادلة  القيمة   تستند على  على 

 بيانات السوق القابلة للمالحظة.
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2022 2021  
  ُعمانيألف لاير ألف لاير ُعماني

   

 45.838 43.664 المستوى الثاني  - الفائدة سعر اتقايضم

 

أدو الشركة  تمتلك  فاال  مالية  المستوىت  المس  ي  أو  الثالث. خاللاألول  في ال  السنة  /  الفترة   توى               منتهية 

س القيمة دوات المالية بين مستويات قياتوجد تحويالت لأ، لم  2021ديسمبر    31و  2022سبتمبر    30

 . لعادلةا
 

 ييم مقايضات أسعار الفائدة ج تق منه

القيي تحديد  أسعتم  لمقايضات  العادلة  الفائد امة  بر  الفائدستخداإة  أسعار  التقرير    ة م  تاريخ  في  المدرجة 

 المقابلة.ئتمان لمختلف األطراف إلالقيمة الحالية بمعدل يعكس مخاطر ا وإحتساب
 

 ؤجرركة كمما تعمل الشترتيبات اإليجار التشغيلي عند  .28
 

ه مع الشركة راا الميافاقية لشتية ، فقد أبرم  الشركة إلبيانات المال من هذه ا  1و مبين في إيضاح  ما هك

والمياه  عال الطاقة  لشراا  همانية  إيضاح  لعنصر  في  مبين  هو  كما  توفرها.  عند  المياه  إنتاج  وهو    ،  4ام 

بأ اإلدارة  المبرمحددت  المياه  شراا  إتفاقية  الشركةن  مع  لشالعما  ة  تغطيتهاراا  نية  تم   والمياه   الطاقة 

رتيب يمثل في موضوعه إيجارا   تجار وأن ذلك العقود اإلي  16رقم    ةالتقارير المالية الدوليبموجب معيار  

الدولية رقم  تشغيلي المالية  التقارير  معيار  بموجب  اإلي  16ا   اإلتفعقود  تنتهي  بعد  جار.  من    20اقية  عاما  

 .2014أكتوبر  12و اري وهل التجدولة التشغيتاريخ ج 
 

إج يلي  األفيما  الحد  المس مالي  اإليجار  لدفعات  ال تدنى  إستقبلية  )بإستثنامتوقع  بموجب    االمها  المقايسة( 

 اه: إتفاقية شراا المي
  سبتمبر 30 ديسمبر 31

2021 2022  

  لاير عماني ف أل لاير عماني ألف 
   

 سنة واحدة مستحقة خالل 7.670 7.670

 سنوات 5تحقة بعد سنة وخالل مس 30.701 30.701

 سنوات  5مستحقة بعد  60.121 67.791
   

106.162 98.492  
 

 

 ية البيانات المال  فقة علىالموا .29
 

 . 2022 برفمنو 16 وصرح بإصدارها بتاريخس اإلدارة البيانات المالية عتمد مجلإ

 


