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 المالية تانا بي ال إيضاحات حول 

   2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 

 

 يسية واألنشطة الرئ الوضع القانوني .1
 

للتحليةمدينة  شركة   شركة(  الشركة")"  ع.ع.ش.م   مسقط  سلطنة    ةعاممة  مساه  هي  في   .ُعمانمسجلة 

كة  بدأت الشر.  ة مياه المحاليع ال. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في ب2013يناير    19  تأسس  الشركة في

في    بورصة مسقطفي  الشركة  إدراج    تم و  ،2016فبراير    19ب في  لحة للشرياه الصاج التجاري للماإلنتا

   .2018 ايرين 2
 

 ية سيئ رات التفاقي إلا 1.1
 

 ياهتفاقية شرات المإ
  اقةات الطية لشرعُمانال مع الشركةتفاقية طويلة األجل لشرات المياه إأبرم  الشركة ، 2013فبراير  11في 

ة  سن  20تفاقية خالل  إلتنتهي ا.  يوميا    من المياه   ليإمبريا  لونمليون جا  42  يد ك لتورم، وذل.علمياه ش.م.وا

الت تا  من التجارشغريخ  ا يل  الفترة  2014وبر  أكت  12هو  و  يهعل لمتفق  ي  تمديد  إمكانية  مع  اإلنهات  ،  أو 

 تفاقية. إلالمبكر وفقا  لبنود ا
 

 نشات ت واإل ة والشراد الهندسقع
الأبرم المياه    إمبريالي  لونمليون جا  42تحلية بسعة    ةطات محإلنش  ةيق تفاإ شركة     ، وذلك مع يوميا  من 

بنظام    ندسة والشرات واإلنشات"()"مقاول أعمال اله  روعمشو  وه  (لمياه )ش.م.ما   لمعالجةية  لدول الشركة ا 

   .2016عام تم إنجازه خالل والذي   تسليم المفتاح
 

 صيانة د التشغيل والقع
التشمد  تصل عقد  والص يغة  جدو عاما     20لى  إ يانة  ل  تاريخ  ا من  التشغيل  وبر  أكت  12وهو  لتجاري  لة 

أبر2014 وقد  فيالشمته  ،  ت  2013نوفمبر    27  ركة  مدينة   2017أكتوبر    21في  ه  يلعدوتم  مع شركة 

  ، عالقة  ذو  ، طرف  والصيانة ش.م.م  والتشغيل  للتحلية  ممسقط  سلوهي شركة  في  ،    طنةسجلة  عمان 

 ة. طنة المحوصيا ل غيل تشذلك من أجو
 

 لية الدولية الجديدة والمعدلة  التقارير الما تطبيق معايير     .2
 

 للسنة الحالية تسري التي والمعدلة  دة ديلجولية االمالية الد يرالتقار  ييرمعا 1.2
 

طبق     لفترة افي    ، التعديالت    الشركةالحالية  من  علىعددا   الالتقا  راتوتفسي  معايير  األخرى  مالية  رير 

المحاس عن مجادرة  لصا  يةوللدا المعايير  اللس  للفترة  الدولية والتي تسري  تبدأ  سنويةبية              بعد أو  في    التي 

إلفصاحات  ر التقارير المالية الدولية التالية أي تأثير جوهري على امعايي  يقطبلم يكن لت  .2022ير  ينا  1

 ناه: أد ة  ، وهي مبينية نات المال البيا   في هذه  لغ المدرجةأو المبا 
   

 جعيمراللعمل طار اإلى إاإلشارة  –  3ية الدولية رقم المال  يرارمعيار التقى الت علعديالت •

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

 العقد ت بوفاالة تكلف –الشاقة العقود   –  37 رقم ولي الدحاسبي يار الملمعيالت على االتعد  •
 

لتقارير  ار ا معي  ىلتعديالت ع   .2020  –  2018  معايير التقارير المالية الدوليةعلى  ة  نويالس تعديالت  ال •

لية مالية الدوتطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى ، معيار التقارير ال   1المالية الدولية رقم  

المااأل  9رقم   معي دوات   ، التلية  ر  الماليةقارير  ار  اإل   16قم  الدولية  والمعياعقود  المحاسبي  يجار  ر 

 راعة زلا  41الدولي رقم 
 

 على البيانات المالية للشركة. رورة أعاله تأثيذكملا  تعديالتن لل لم يك
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 )تابع(لة مالية الدولية الجديدة والمعدالتقارير ال  تطبيق معايير   .2
 

 ها بعد أ سريانولم يبدصدار قيد اإلة دلوالمع ةدلجدياة لية الدوليلما ر اريقا لتمعايير ا 2.2

 بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:   الشركةلم تطبق  
 

 تطبق للفترات  

 السنوية التي 

 تبدأ في أو بعـد

 

 

 المعدلة جديدة والة الدولية  يلقارير الما معايير الت
 

 

 عقود التأمين 17ولية رقم التقارير المالية الدر ياعم 2023اير ين 1

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

ويوفر  للو تم فات  تم  التأمين.  عقود  لجميع  موحد  وعرض  قياس  النهج  هذه  متطلبات  صميم 

معيار التقارير المالية حل  دئ لعقود التأمين. يمباال  ة علىلقائممتسقة امحاسبة اليق هدف القلتح

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

2021 . 
  

ريان تاريخ الس

مؤجل ألجل غير 

 مسمى. 

يق  ال يزال التطب 

 . بهمسموحا  

معياتعديالت   الماليا  رعلى  الدلتقارير  وال  10  رقم ولية  ة  المالية  المحاسبي بيانات    المعيار 

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

 عه المشترك. ولى شركته الشقيقة أو مشرمستثمر إ ن ة األصول ممساهمأو 

  

على  تعديال 2023يناير  1 المعياالت  الدمحاسبر  رقم  ي  غير امتزلاإلف  تصني  –  1ولي  أو  كمتداولة  ات 
 تداولةم

  

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 الم  تعديالت  الدالمعيار  رقم  ولحاسبي  باألصول   المؤجلةة  ريبالض  –  12ي  المتعلقة 

 فرديةة تزامات الناشئة من معاملواإلل
  

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

 

المالية    اناتبيالدلة في  علجديدة والمالتفسيرات ايتوقع أعضات مجلس اإلدارة بأن يتم تطبيق هذه المعايير و

له   ونيكالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة قد ال      تطبيق هذه   نأطبيق ، و ابلة للتصبح قعندما ت  لشركةل

 فترة التطبيق المبدئي.   للشركة فيالمالية   تانابيال  على يا  تأثيرا  جوهر
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 تابع() ة والمعدلة ولية الجديدتطبيق معايير التقارير المالية الد   .2
 

 

 ي المعيار فائدةإصالح معدل ال 3.2

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

ا.    12و  6و  3و  1،    2023ن معدل الفائدة المعياري سيتوقف بعد يونيو  ور"( أيب"لندن ) ي لوك فلبنا شهر 

توقعات ت ليبور وصالحاستؤثر إ   شيوع ا.  ياريةدة المعالت الفائ سالسل معد  هو أحد أكثردل الليبور  إن مع

ة.  الماليت  وااألد  علىسبة  محار على استراتيجية إدارة المخاطر الحالية للشركة وربما الف معدل الليبووق

  إلتزام :  2021اني ) مليون لاير عم  2.23  ل مشتقة بمبلغلدى الشركة أصو،  2022ديسمبر    31كما في  

 ني(.مليون لاير عما 3.99بمبلغ مشتق 
 

الإ  نت مكجز إدارة مخاطر  المالية إلشركة، تسستراتيجية  الشركة األدوات  الناشئة  تخدم  التعرضات  دارة 

وتطبق    األخرىات الشاملة  داإليرا رة أو  الخسا  أوح  الرب  علىؤثر  ن تعن تغير أسعار الفائدة التي يمكن أ

 دوات. على هذه األمحاسبة التحوط 
 

لمعمرجعا  المالية    اتالبيان  ذه ه  تعد ا  إ ور.  لليبدل  ا الما  ناتالبيامن    10يضاح  انظر  بالقيمة لية  لمتعلق 

 قود المشتقات بموجب ترتيبات التحوط. سمية وتفاصيل ع إلا
 

التعديال  عال  تطبيق   منا  مؤقت  ت   إعفات  توفر  على  المحددة  التحوط  محاسبة  الممتطلبات  التحوط  تأثرة  قة 

بب  ي أن يتس ح معدل الليبور ال ينبغإصالأن    فيعفاتات  أثر اإلور. يكمن  معدل أيب  شر بإصالحمبابشكل  

 بشكل عام في إنهات محاسبة التحوط.
 

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

 

 بية الهامةملخص السياسات المحاس .3
 

 ام لتزبيان اال

إعد  المال  اييرلمع  وفقا  ة  ليالما  تناالبيااد  تم  الدو التقارير  عالصا   ليةية  المجلس  درة  للمعايير  ن  الدولي 

ومتطلبات   الالمحاسبية  لسنة  كاشرقانون  التجارية  ومتطُعمة  نطسلفي    2019ت  اإلفصاح  ان  لبات 

 مان.عن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُ  الصادرة 
 

 مرارية اإلستمبدأ  

دى الشركة  ت معقولة بأن لارة توقعس اإلدامجلان لدى أعضات  ، كلية  ات الماانالبيه  هذ فقة على  عند الموا

ا في  عملياتها  إلستمرار  تكفي  تستلمموارد  فقد   ، لذا  المنظور.  عند  ر ماإلست  بدأم  او بنقبل  المحاسبي  ارية 

 إعداد البيانات المالية للشركة. 
 

لاير    2.603ة بمبلغ  داولالمتة األصول  المتداولة للشرك  تزاماتل إلا، تجاوزت    2022ديسمبر    31كما في  

صافي   تعودلاير عماني )ألف لاير عماني((.    1.105  –  2021ديسمبر    31عماني( )  ني )ألف لايرعما

تتكون    تزاماتاإلل للشركة  المتداولة  أن األصول  إلى حقيقة  أساسي  أساسيبشكل  ية ارتجن ذمم  م  بشكل 

بي مدينة   واحد  تشتمللشهر  يتم  ألج  قرض  على  داولةالمت   اإللتزامات  نما  سنل  مدى  على  واحدة  سداده  ة 

هذه ا2022ديسمبر    31من    إعتبارا   أن  اإلدارة  تعتقد  يتم تسويتها  إل .  إيرادات  من خالل  لتزامات سوف 

العميل  المبرم   العقد إلى  .مع  اإل   باإلضافة  تعتقد   ، الشركةذلك  أن  م  دارة  كلديها  لوارد  في  إلافية  ستمرار 

المنتهية  سنلل بالنسبة  .  لشغيالت  بمبلغ    ةتشغيلي  ة نقدي  تدفقاتالشركة    حقق ،    2022ر  ديسمب  31في  ة 

ال تلقي هذه    (.لاير عماني )ألف لاير عماني  8.229  –  2021لاير عماني )ألف لاير عماني( )  7.882

  فقد تم لذا  .  اريةستمرإلمبدأ ال  وفقا  ر  ستمراإلة الشركة على اعلق بقدرفيما يت  ةجوهري  شكوكالظروف أي  

 ستمرارية. إلمبدأ ال  وفقا  ة بيانات الماليإعداد هذه ال
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 ( ابعت) ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 اد اإلعد أساس  

لمبدلية  الما  البياناتتم إعداد   الماوبإستثنات بعض األصول    التاريخيةتكلفة  ال أ  وفقا     تم  لتيالية اإللتزامات 

العادلة.ايق بالقيمة  البيانات  سها  عرض  والعُماني  يال  بالرة  ليالما  تم  التشغيلية العملة  ا   أيض  هو)ر.ع( 

 للشركة. 
 

 . أدناهح وضنة السابقة ، ممع تلك المستخدمة في الس  فقي تت والتملخص السياسات المحاسبية الهامة ، 
 

 عملة التشغيل وعملة العرض 

  البيانات لهذه    عرضلة المعويلية  ملة التشغاره العي بإعتبعُمانلريال الابة  سبيمحا الت البالسج   حتفاظاإل   يتم

 ة. يلماال
 

  .المعروضة الفترات افةبإنتظام لك السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركة ما يلييف
 

 نبية ت األجالعمال 

الع عدا  عملة  تأي  التشغيلية  عملة  بمثابة  تحويل  لمعتبر  يتم  أجنبية.  إ  تامالمعالة  األجنبية  لى  بالعمالت 

وفناعُمال  لياالر تاريخ  ار  ألسع  ا  قي  في  السائدة  المنفذة    النقدية  االلتزاماتو   األصول.  المعامالتالصرف 

 تاريخ التقرير.  في السائدالصرف  ام معدل خد ستإي بعُمانلريال الإلى ا هايلوبعمالت أجنبية يتم تح
 

  السائدالصرف    رسعل  وفقا  ة  يخري ة التاتي تم قياسها بالتكلفلاة  قديالن غير    لتزاماتإلاو  ولصاأل يتم تحويل  

يتم تحويل   المعاملة، في حين  تاريخ  بالالنقدية  غير    لتزاماتإل او  األصولفي  قياسها  تم    ة العادلة  يمق التي 

ات  يتم إدراج فروقشكل عام  بو م فيه تحديد القيمة العادلة.  اريخ الذي ت ف السائد في التستخدام سعر الصراب

 باح أو الخسائر. األرفي  يلوحالت  دن و عأ ةيال ود المالصرف عند تسوية البن رسع
 

 النقد والنقد المعادل

ة دة بنكيـة بفتـرنقـد فـي الصـندوق وأرصـدل مـن  عـالما، يتكون النقد والنقد    التدفقات النقدية  بيانألغراض  

 ثة أشهر.ية تقل عن ثالستحقاق أصلإ
 

 اآلالت والمعدات و ات ك لالممت

 والقياس  راجداإل

نخفاض  إالمتراكم وخسائر  ستهالك  إلمنها ا  مطروحا  بالتكلفة  دات  معلات والاآل وت  اكتلالممد  يتم إدراج بنو

مبلغ    القيمة التكلفة  تتضمن  وجدت.  إن  والنق ق نل ا،  المعادلد  او  أ  المدفوع  د  للمقابل  العادلة  آلخر  القيمة 

ف األصل  لحيازة  التشي  ي الممنوحة  أو  الحيازة  تتاريخ  المت  مت يد.  المصاريف  أبداتسإلكبدة  رسملة    دح ل 

منفصل و  تلكاتالمم  تانمكو بشكل  عنها  المحاسبة  تتم  التي  والمعدات  ذلك    اآلالت  في  بما  مصاريف  ، 

 سية.  ئي لر االفحص والصيانة 
 

 قتراض وحصة مالئمة مـنإلاتكاليف  والعمالة المباشرة  و  ادموتكلفة ال  ذاتيا  المشيدة    تتضمن تكلفة األصول

اآلالت والمعـدات بـالرجوع إلـى قيمهـا و  لكـاتالممت  داسـتبعا  عنـدر  ئاخسـاح والد األربامة. تحدات العالنفق

ل علـى األربـاح ات والتجديدات تحمـّ حصالاإل. ئراالخس يد األرباح أوعتبار عند تحدالدفترية وتؤخذ في اال

 تكبد المصروفات.    ندع  لخسائرأو ا
 

 الالحقة   التكاليف
ستبدال  إالرئيسي وتكلفة    ة الفحصت تكلفادمعوال  تواآلال  رية للممتلكاتفتمة الد ن القيتدرج الشركة ضم

بلية مضمنة في ذلك  ق دية مستاصتقإع  محتمل تدفق مناف، إذا كان من ال  جزت من تلك البنود عند تكبد التكلفة

و الشركة  إلى  موثوقق  ان باإلمكالبند  بصورة  البند  تكلفة  تدرج  ياس  التكال  منها.  األ جميع  خرى  يف 

 . صروف عند تكبدهاكم
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 )تابع(  هامةة اليب اسمحياسات الملخص الس .3
 

 )تابع(  اآلالت والمعداتو لكات الممت

 ك الهستإلا

قيد  ، عدا األعمال الرأسمالية    عداتاآلالت والمالممتلكات وب تكلفة  ستهالك من أجل شطإل ب احتساإ م  يت

  من التاريخ  ا  إعتبار،    الثاب   طقسستخدام طريقة الإ ب  ،  قدرة ارها اإلنتاجية الممأع  ى دمى  علوذلك  ،    التنفيذ

 ستخدام. إلل جاهزا  فيه ذلك األصل  الذي أصبح 
 

بناوكلمعندما تكون   إنتاجياآلالت والمعدات وتلكاالمم ند  ت  الت أعمار  تتم  محاسبة عنها كبنود  ة مختلفة، 

( علىالحااإلصك  تستهل  والمعدات.  تالآلواات  كتللمملالرئيسية(    وناتالمكمنفصلة  الرئيسية    ىدم  ت 

 . صرق أا ، أو حتى تاريخ الصيانة الرئيسية المقبلة، أيهمل ذو الصلة متبقي لوصال العمر اإلنتاجي
 

 

 الحالية هي كما يلي: فترة لل قدرة ية الم اج نتاألعمار اإل
 

  تنواالس
  

 ة مدنية وإنشائيأعمال  35-40

 آالت ومعدات  35-40

 نابيب خطوط األ 35-40

 أصول يك  تفك 40

 رغياع طق 40

 ةمعدات مكتبي و وتركيبات اثأث 4

 سيارات   4
 

  ت واآلالت والمعدات ممتلكاقية للالمتب   يم لقستهالك واألعمار اإلنتاجية واإلطرق ا  تقوم اإلدارة بإعادة تقييم 

 قتضى األمر. إ رير وتعديلها إنتق ريخ كلفي تا
 

وأجالمرشحرسملة     تم تنقية  ات  جانب    األخرىالمياه  هزة    ستظل   ، حي   مصنعللجي  اتن اإلر  معالإلى 

 دون أي تكلفة إضافية.  ه اإلنتاجيالمصنع حتى نهاية عمرن م جزتا  
 

 تنفيذ الد األعمال الرأسمالية قي 

،    تسليمند الالقيمة. عنخفاض في  إمنها أي خسائر    مطروحا  بالتكلفة  الرأسمالية قيد التنفيذ    ألعمالتدرج ا

الر ل األعميتم تحوي قيأال  فئلإ   فيذتن ل اد  سمالية  الى  ويتم  عدات  والم  واآلالت  ممتلكات ة  ستهالكها إالمناسبة 

 ستهالك الخاصة بالشركة.إللسياسات ا وفقا  
 

 لصاأل ج راإدإلغات 

المإلغايتم   بنود  أحد  إدراج  بيت  واآلال  متلكاتت  عند  إقتصاد   هعوالمعدات  منافع  توقع  عدم  عند  ية أو 

األصل )محتسبة على    ج ارمن إلغات إدخسائر تنشأ  او  ح  باأر  أي  جرايتم إد  عه.او بي  مستقبلية من إستخدامه

لوصل(   الدفترية  والقيمة  البيع  عوائد  صافي  بين  الفرق  اب  فيأنها  الرباح  أليان  واإليرادات  أو  خسائر 

 ا إلغات إدراج األصل. هيف الفترة الي يتم في األخرىشاملة ال
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 )تابع(  هامةبية السياسات المحاسص الملخ .3
 

 لقيمةنخفاض اإ

 الية األصول الم

الش مخصتدرج  المااإلئتم  ارة خس  ت صاركة  لوصول  بالنسبة  المتوقعة  بالتكلان  قياسها  تم  التي  فة  لية 

ب خالمطفأة،  مخصصات  مساوي  سارة  قياس  اإلارخسلبمبلغ  التئة  طوال  المتوقعة  يتم  مان  قياس  عمر. 

 . اة مدى الحيقعة ورة اإلئتمان المتبمبلغ مساوي لخسا ا  ئمداينة المد  ةيئر الذمم التجارامخصصات خس
 

لمبدئي وعند  ئتمانية لوصل المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ اإلدراج اإلان  المخاطر اا إذا كد مدي حت د  عن

  احة تملا عمة ذات الصلة واالمعقولة والد   تقوم الشركة بدراسة المعلومات  ،ةمتوقعالن  اتقدير خسائر اإلئتم

تدو أو مجهود غير ضروكلفن  الة  والتح ري، ويشمل ذلك  د سوات،  ي على حنوعوال  ميالك  ليلمعلومات 

 . يةعلك المعلومات التطلوس، بما في ذئتماني المدر إل رة التاريخية للشركة والتقييم ااستناد ا إلى الخب
 

   غير المالية ولاألص

كان ر لتحديد ما إذا  بتاريخ كل تقريلمخزون  ا اعد  ،  ةيلاالشركة غير الم  ولألص م الدفترية  تتم مراجعة القي

مؤشر المؤشرإ ى  عل  هناك  هذا  مثل  وجد  إذا  القيمة.  تق  نخفاض  عندها  يتم  لإلسترداد   قيمةال ر  دي،    القابلة 

 وصل. ل
 

كاليف البيع.  ها تا من، مطروح  برأيهما أك،  ستخدام وقيمته العادلةاالته عند  هي قيم  صلول  المستردة   قيمةال

ستخدام معدالت  اقبلية إلى قيمها الحالية بست ت النقدية المم تخفيض التدفقات يستخدام،  د اال قيمة عنال   يم يق ت  دنع

الضر  قبل  ما  تة  يبخصم  للسالتي  الحالية  التقديرات  للقيمة  عكس  الوالمخ   قودللنالوقتية  وق  ة  محدد اطر 

 لوصل. 
 

إدراج خسارة   كنخفاايتم  إذا  القيمة  الدض  القيمة  يتم  مقدال  المستردةته  قيم  اوزتتجل  صلو  ةيفتران   رة. 

بتاريخ كالدخل الشامل.    بيانمة في  القي  نخفاضإخسارة    إدراج تقييم    ليتم    قيمةض النخفاإ ر  ئاسخ تقرير 

  و عدم وجودها. يتمراجع الخسارة أعلى ت  شراتي مؤأجود  فة وسابقة، وذلك لمعر  المدرجة في فترات

يتم    .المستردةيمة  لتحديد الق مة  تخدلمسالتقديرات ا في  غير  ت  دوجو  لةاح  نخفاض القيمة فيا   سترداد خسارةإ

كن تحديدها  مة الدفترية التي كان يمقياله  معز  او ال تتج  نخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي استرداد خسارة  ا

 القيمة. نخفاضا، إذا لم يتم إدراج خسارة   تو اإلطفا ستهالك أإلابعد خصم  
 

 ن يظفوملنهاية الخدمة ل   آتمكاف

العُمللمسبة  لن اب الشركة  ين،اني وظفين  ال  تساهم  الهيئة  المرسوم  في  بموجب  اإلجتماعية  للتأمينات  عامة 

رقم   كن  72/91السلطاني  تقتحتسب  الموظفين.  رواتب  من  عسبة  الشركة  التزامات  هذه تصر  لى 

غير    فينوظملل   ةمدالخلمكافآت نهاية  تم إدراج مخصص  لتي يتم صرفها عند استحقاقها. ويامساهمات وال

بموجبعُماال تقاعد   نيين  المحدد غيفانت إلا  خطة  وفع  الممول  هذا  ر  احتساب  ويتم  العُماني  العمل  قانون  ق 

  الفترات في  م ابل خدمتهموظفون مقية التي يحصل عليها الدير مبلغ المنافع المستقبلالل تق خ منالمخصص 

 الحالية والسابقة.
 

 المخصصـات 

ركة ناتج  لي على الشدال ستإقانوني أو  ام  لتز إعند وجود    المالي  ركزالم  انبي ج المخصصات في  إدرايتم  

لتزام  إلة ابهدف تسويقتصادية  إافع  جي لمنارخ   تدفقل  تكون هناك حاجةومن المحتمل أن    ،حدث سابق   عن

تقديرو أةثقب  بلغلما   يمكن  كمخصص  المدرج  المبلغ  يمثل  المطالت  لضف.  للمقابل  لتسوية  قديرات  لوب 

  لتزامات. إلالتي تحيط با  كوكلشوا مخاطر  الر  اعتبإلفي ا  األخذ   يخ التقرير، معفي تار  ليةحال ات  لتزاماإلا

ب المخصص  قياس  يتم  الن تدفقالا   ام ستخد إعندما  المقدّ ت  لتسقدية  الحالية،  إلا  ويةرة  قيملتزامات   ته فإن 

 التدفقات النقدية.   ك لت لدفترية هي القيمة الحالية لا
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 )تابع(  امةية الهملخص السياسات المحاسب  .3
 

 ول تفكيك األصام إلتزمخصص 

لتزام حالي نتيجة لوصول التي تم  إ األصول عندما يكون هناك    اإلستغنات عن لتزام  إ ص  صراج مخإد  يتم

األ  تشييدها بموعلى  اعقب  جرض  وزارة ة  المبرمنتفاع  إل ود  معه،    اإلسكان  مع  اك هن  تكونأن    يحتمل 

لتدفقا إقتت  حاجة  لمنافع  ،  إلا  لتسوية  يةد اصخارج  تقد لتزام  اويمكن  قيمة  مورصب ص  لمخصير  وثوق  ة 

تتضمنمن المرافق  إل ا  ها.  إزالة  تكاليف  المقدرة  المستقبلية  إد  وتسويةلتزامات  يتم  المتأثرة.  راج  المناطق 

 لذلك.  وفقا  ستهالكه  إ ويتم دات لمعوا واآلالتالممتلكات  في واآلالت طةالمح كجزت من مقابل الل األص
 

األ تفكيم  تزا ل إ  مخصص تق   صولك  أفضل  اليمثل  للقيمة  ا ية  حال دير  ال للتكاليف  لتسوية  لمتوقعة  مطلوبة 

فلاإل إلتتزام  الحالية  المتطلبات  على  بنات  التقرير  تاريخ  اإل ي  حق  ،  فاقية    التدفقات   بإستخداموذلك  نتفاع 

ال االنقدية   يتم خصم  النقدلمقدّرة.  مدعمب  ةيتدفقات  قبل  اا  الحالي  ل  يذ لالضريبة  المحددة  مخاال   عكسي  طر 

ح أو الخسائر واإليرادات  األربان  ياعند تكبدها في ب  ئة الخصم تدرج تجزصل.  اإلستغنات عن األ  إللتزام 

 تمويل. كتكلفة  الشاملة األخرى
 

المس  بشكليتم   التكاليف  مراجعة  المسنوي  األصولقدرة  تقبلية  وفق  لتفكيك  وتعدّل  يتم    م. مالئهو    ا مل  ا  ، 

  كتعديل   وتدرج  مستقبال  بق  ل الخصم المط دالمقدرة أو في معكاليف المستقبلية  تال   في  راتتغيلا  التعامل مع

المقابل  وي ،    خصصلمل المتوقف  األصل  كان  دات.ومع  وآالتكممتلكات  درج  مؤ  إذا  أن  هناك  على  شر 

 مة قيض النخفاإ   تحقق منألصل للر اختباإم  تي   ،  لمبالكا  للتحصيلة لوصل غير قابلة  رية الجديدالقيمة الدفت

   الضرورة. نخفاض القيمة عندإخسارة  إدراج ويتم  

 

 وق الملكية قح

المنسوبقوق ملكية. يتم إدراج ا دية كحعاالتصنف األسهم   إللتكاليف اإلضافية  هم  ى إصدار األسة مباشرة  

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

 ت ادايرإلا

الشركإيرا  نكوتت لصيانة  للمياه واستيعابية  اإل   طاقةبية ورسوم الاقة اإلستيعامار الطتثإس سوم  من ر   ةدات 

انية  العم  مة مع الشركةتفاقية المبررسوم الصيانة ورسوم الكهربات المحتسبة وفقا  لإلمياه والع  ورسوم بي

 اه ش.م.ع.م لبيع المياه المحاله. طاقة والميلشرات ال
 

ة للمياه  ياقة اإلستيعاب ابية ورسوم الطيعست تثمار الطاقة اإلإس  سوم ه رميا لل  قة اإلستيعابيةلطاوم ارس  ضمنت ت

 ورسوم الصيانة. 
 

إتفا شراتتنص  ا  قية  إلى  وتبيع  الشركة  توفر  أن  على  العُماالمياه  اللشركة  لشرات  طنية  والمياه  اقة طاقة 

ا عابية  إستي عنها  تتلقى   ، المياه  من  اإلستثما   سوفعات  دفو م  ةكرشلمضمونة    تم تي  ال  تارتعوض 

 كاليف التشغيل.  وت
 

الإتفاقية شراتبر  عت المياه  مع  رممب ت  العُمانية  ة  الطارا لشالشركة  إيجارت  عقد  بمثابة  والمياه  في سياق   قة 

  ية لولدمعيار التقارير المالية اوجب  مب  يجار تشغيليوتم تصنيفها كإ  16قم  ولية رالد  اليةارير الميار التقعم

ي16  م رق إستثماتم  .  الطاإدراج رسوم  اإلر  للمياهستيعاقة  عل  بية  الطابناتا   اإل ى  المتوستيعابيقة  وفقا   ة  فرة 

المياه  اقدية  تعال للشروط   شرات  إتفاقية  في  عليها  كإالمنصوص  إيوتعامل  معيبم  جار يرادات  ار وجب 

صيانة  رسوم التشغيل وال  جراإد  يتم   ار.عيملا  وفقا  لمتطلبات   إدراجهاويتم    16  الدولية رقم التقارير المالية  

اإلستيعابيةطاالعلى    بناتا  ة  الثابت المن   ا  وفقالمتوفرة    قة  التعاقدية  شرات  في  عليها  ص  صوللشروط  إتفاقية 

 . المياه 
 

في الفترة المحاسبية التي  ،    هطاقة والمياة العُمانية لشرات الإلى الشرك  المياه ن بيع  ادات ميراإل   إدراج يتم  

ألجل  طويلة اتفاقية  شركة إلدى ال للعقد.    ا  طاقة اإلستيعابية وفقلا  يروفوتلفعلي وبيع المياه  ج انتااإل  هايف م  يت

الشركة   لشعُ المع  ومانية  الطاقة  إلتزام  المياه  رات  تحدد  وسوالتي  المعاماألدات  سعر وتخ لة  عر  صص 

إلتزام   لكل  منفصل.المعاملة  الم  الأدات  أسعار  من  أي  الشركة  لل للق قا   وف  تالمعاتعدّل  الزمنية  ، يمة    نقود 

ويتم البيع  ،    واحد  رهشالعميل ال يتجاوز    جانب  والسداد منيل  إلى العم  المنتج  ألن الفترة بين تحويل  نظرا  

 .هذه الصناعة المتبعة فيممارسة المع  ومتماشيةمتفق عليها  إئتمانيةبشروط 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( خص مل .3
 

 ل مويالت  يفمصار

ال  نوكتت من  التمويل  افوائد  تكاليف  رسقتراض.  إلعلى  املة  ويتم  خصم   ضراقتإلتكاليف  يرادات  إ  بعد 

المنسوبة إلبام  الفوائد  إنشاتشرة  أو  حيازة  مثل  ى  المؤهلة  ت  والمعدا اآلالت  و  لكاتالممت  بنود  األصول 

في األرباح    فو رصكم  ائدفول اف  تم إدراج جميع مصارياآلالت والمعدات. ي ات والممتلكة  كجزت من تكلف

 دة الفعلي. خدام طريقة معدل الفائر بإستأو الخسائ
 

 لمؤجلة التمويل ا  ليفتكا 

تكلفة   تأجيل  ال تسهيالت قرض رئيسي وتطفأ ع  ول علىحصال يتم  القرض  فترة  بإستخدام لى مدى    معني 

فات المتراكم  طإل ا  نها محا  ورمطيف التمويل المؤجلة  قاصة بين تكال م إجرات ملفعلي. يتمعدل الفائدة اطريقة  

 ض الرئيسي.مسحوب من تسهيل القراللمبلغ مقابل ا

 

 المالية وات  األد

 قةشت لماألدوات المالية غير ا( 1

المدينةون  تتك الذمم  من  غيرالمشتقة  المالية  والن و،  األدوات  المعادلالنقد  وو ،  قد  ية جار التالذمم  القروض 

 اف ذات عالقة.طرأل ةتحقلمسا  غلبالدائنة األخرى، والما  ذمم الدائنة وال 
 

التي ليس     اتاألدو   لىإ   إليها، بالنسبة  اة مضاف  العادلالقيمة  ية غير المشتقة بإدراج األدوات المال   يا  مبدئيتم  

أ األرباح  خالل  من  العادلة  الخسائر،بالقيمة  مباشرة  تك  أي   و  منسوبة  الم  اليف  اعاملة.  إلى  إلدراج  وبعد 

 ة الفعلي.طريقة معدل الفائد دام ستخ اب  تقة بالتكلفة المطفأة شم لا غيرية ال ملا  مبدئي، تقاس األدواتال
 

 ومحاسبة التحوط  المشتقة  وات الماليةداأل( 2

 الحقبدئي والقياس الاإلدراج الم
 

تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالية ، مثل مقايضات أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة.  

األدوات  بهذه  االعتراف  مبدئي    يتم  المشتقة  بالقالمالية  الا  التارييمة  في  إعادلة  فيه  يتم  الذي  عقد  خ  برام 

مالية عندما تكون القيمة العادلة    لكأصوتقات  بالقيمة العادلة. يتم إدراج المش   الحقا  ات ويعاد قياسها  تقمشال

 مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.  تزاماتلكإوموجبة 
 

 التالي:   النحو وط علىتح، يتم تصنيف عمليات الألغراض محاسبة التحوط 
 

أو    مدرج لتزام  إن التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألصل أو  م  وطلة عند التحلقيمة العاد طات ا تحو  -

 . مدرجلتزام مؤكد غير إ
 

إلى  - إما  التي تعزى  النقدية  التدفقات  في  للتغيرات  التعرض  من  التحوط  النقدية عند  التدفقات    تحوطات 

أو امخاطر معينة مرتبطة بأص للغاية أوملة متوقعة محتملمعترف به أو معالتزام  ل  العمالت  خام   ة  طر 

 مدرج. األجنبية في التزام ثاب  غير 
 

بدت الشركة    عند  تحدد   ، التحوط  محاسبة   رسميا  عالقة  تطبيق  في  ترغب  التي  التحوط  عالقة  وتوثق 

 التحوط.ة إجرات ستراتيجيإالتحوط عليها وهدف إدارة المخاطر و
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 بع( )تا ليةت الما األدوا

 

 )تابع(  األدوات المالية المشتقة( 2

 )تابع(  الحقبدئي والقياس الاإلدراج الم
 

وكيف   ، لها  التحوط  يتم  التي  المخاطر  وطبيعة   ، المغطى  والبند   ، التحوط  أداة  تحديد  التوثيق  يتضمن 

ليل مصادر  ا في ذلك تح بمفعالية التحوط )  لتحوط تفي بمتطلباتة ا  عالقا إذا كانلشركة بتقييم مستقوم ا

دم فعالية التحوط وكيف تكون نسبة التحوط( تحدد(. تؤهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا كان  تفي  ع

 بجميع متطلبات الفعالية التالية: 
 

 ى وأداة التحوط.توجد "عالقة اقتصادية" بين العنصر المغط -
 

 ك العالقة االقتصادية. تج عن تلالتي تن  قيمة"من على تغيرات الخاطر االئتمان ال "يهيأثير مإن ت -
 

نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المغطى الذي تقوم الشركة بالفعل بتحوطه   -

 ى. طغد المالبن  حوط لتلك الكمية منوكمية أداة التحوط التي تستخدمها الشركة بالفعل للت
 

 لمحاسبة التحوط ، كما هو موضح أدناه:  عايير المؤهلةتوفي جميع المالتحوطات التي تستتم المحاسبة عن 
 

 ة النقدي  اتتحوطات التدفق
 

الفعّ   إدراج يتم   من  الجزت  مال  الخسائر  أو  في  األرباح  التحوط  أداة  األخرى ن  الشاملة  في    اإليرادات 

ت التدفقات  احتياطي  ،  حوط  غير  إدراج  يتم    بينماالنقدية  جزت  ال أي  على  ففعال  بيافور  أو  األربان  ي  ح 

 . األخرى ةالشامل  واإليرادات لخسائرا
 

التدفق النقدي إلى الربح أو الخسارة المتراكمة ألداة التحوط والتغير المتراكم   يتم تعديل احتياطي تحوط 

 أقل. في القيمة العادلة للبند المغطى ، أيهما
 

المبا احتساب  الميتم  في  ترالغ  ا كمة  األخ اإليرادات  التحوط    طبيعةعلى    إعتمادا  ،    رىلشاملة  معاملة 

 األساسية.
 

مالي ، فإن المبلغ المتراكم في حقوق الملكية يتم  بند غير    إدراج  ا  الحقإذا نتج عن المعاملة المتحوط لها  

دفترية األخرى لوصل  ل قيمة اي التكلفة األولية أو الحذفه من العنصر المنفصل لحقوق الملكية وإدراجه ف

 طى. أو االلتزام المغ
 

ليس   إعهذا  يتم  تعديل  ولن  تصنيف  األخرىفي  ه  إدراجادة  الشاملة  هذا    اإليرادات  ينطبق  للسنة.  اآلخر 

ا عندما تصبح المعاملة المتوقعة المحوطة ألصل غير مالي أو التزام غير مالي     دا  كؤم  اما  إلتز  الحقا  أيض 

 العادلة.ة للقيم  التحوطيتم تطبيق محاسبة 
 

محاسبة   تم   إذا  للتدف   إيقاف  في  التحوط  المتراكم  المبلغ  يظل  أن  يجب   ، النقدية  الشاملة  قات  اإليرادات 

الشاملة  في    األخرى إذا كان من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية    ةالمتراكم  األخرى اإليرادات 

ذ  وبخالف  ا التحوطية.  تصنيف  إعادة  سيتم   ، اللمبلغ  لك  بيان  على  إلى  كتعديل    ر الخسائأو    باحراألفور 

 ة التصنيف. إلعاد
 

اإليرادات الشاملة  بعد التوقف ، بمجرد حدوث التدفق النقدي المغطى ، يجب حساب أي مبلغ متبقي في  

 على طبيعة المعاملة األساسية كما هو موضح أعاله.  إعتمادا   ةالمتراكم األخرى
 

 ضريبة الدخل 

أو  ح  بارألا  في  به   فراالعتلة. ويتم امؤج ال  ية والضريبةالريبة الحدخل من الضال   ضريبة  يتكون مصروف

القدر   باستثنات  أو  الخسائر  الملكية  حقوق  في  مباشرة  المدرجة  البنود  أو  األعمال  بدمج  فيه  تتعلق  الذي 

 الشاملة األخرى.   راداتياإل
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 ة )تابع( ماهاللمحاسبية ياسات االسص خلم .3
 

 بع( )تا دخلضريبة ال
 

 الضريبة الحالية 
ضإ يتم   وفال   ريبةحتساب  الماليتلل قا   دخل  سلطنةشريعات  في  الحالُعمان  ة  الضريبة  الضريبة  .  هي  ية 

للضريبة  خل  الد  ىعلفع  الد  قةالمستح الضإب  للسنةالخاضع  المعدالت  تاريخ  ستخدام  في  السائدة  ريبية 

 التقرير. 
 

 الضريبة المؤجلة
لتزامــات االول ولوصــ تريــةالدفتــة بــين القــيم الفروقــات المؤقجميــع  ىجلــة علــة المؤضــريبالج رايــتم إد

ا الضريبة المؤجلة وفق  ب  ساتحام  يت  ل.خدالستخدمة ألغراض ضريبة  مالية والمبالغ المال  ض التقاريرألغرا

م زام. تـاإللتـ  يةسـوصـل أو تلمعدالت الضريبة المتوقـع تطبيقهـا فـي الفتـرة التـي يـتم فيهـا اإلعتـراف باأل

متداولـة الغيـر و متداولـة ألالتزامـات االبند تح  ؤقتة الم وقاتيبية على الفرح عن التأثيرات الضراصاإلف

 . ةمؤجل  ةضريبك
 

د الذي يحتمل معه توافر أرباح ضريبية مسـتقبلية يمكـن فـي ؤجلة فقط الى الحيبة الملضرا لصأ  إدراجيتم  

لـذي اؤجلـة بالقـدر  الضـريبة الم  أصـول  فـيضتخ  يـتم   تخدمة.غير المس  ةيالضريبستغالل الخسائر  امقابلها  

 ذات الصلة.  ضريبيةفعة المحتمل معه تحقق المنلير امن غ  حبصي
 

 توزيعات األرباح

ما فـي ذلـك متطلبـات قـانون الشـركات التجاريـة عنـد عتبار مؤشرات مالئمة بة في اإلداراإل  لسيضع مج

 التوصية بتوزيعات األرباح.
 

 ية عند إعتماد سدادها.دلى األسهم العارباح عات األعيزوتتدرج  
 

 يلتشغال  اعطق  ماتلومع
 

مكو أحد  هو  التشغيل  اقطاع  تمارس  التي  الشركة  منات  يمكن  التي  تحققها  لالخن  ألنشطة  إيرادات    أن 

مع   بالمعامالت  المتعلقة  والمصروفات  اإليرادات  ذلك  في  بما  مصروفات،  المكوناوتتكبد  من  ت أي 

موالتي  للشركة،    ىراألخ نتائ يتم  من  راجعة  بانتظام  التشغيلية  اقبجها  ال ئ رلل  باعتباره  يذ تنفيس   ( ي 

األوالمسؤو ال  عن  قرارل  التخاذ  التشغيلية(  المخص وارالم  أنبش  ات لقرارات  وتقييم  د  قطاع  لكل  صة 

 .، والتي يتاح بشأنها بيانات مالية منفصلةاأدائه
 

عميل  لا  رهالشرات الطاقة والمياه باعتباية  عُمانشركة الع مياه التحلية لل يفي ب  د للشركةيتمثل النشاط الوحي

 .ع القرار التشغيلي الرئيسي ينظر ألعمال الشركة كقطاع تشغيل واحدفإن صان بالتالي، ويد ح وال
 

 .نماعُ يجري بيع المياه في سلطنة 
 

 يجار اإل عقود
 

 الشركة كمستأجر  

إ  عند   ، الشركة  العق تقيّم  مبرام   ، إيجا  اد  عقد  كان  ع إذا  يحتوي  أو  في    لىر  الحق  الشركة  تدرج  إيجار. 

األ د خت إس اإلي لتز وإ   لصام  المقام  اإليجارجار  ترتيبات  بجميع  يتعلق  فيما  بمثابة    ابل  فيها  تكون  التي 

شهرا  أو أقل(    12)وهي عقود اإليجار التي تكون مدتها    األجل   رةصي، فيما عدا عقود اإليجار قالمستأجر

الجإي   ودوعق منخفضة  أصول  بالنسبار  الشلة  قيمة.  تدرج   ، هذه  اإليجار  اإل  ةركعقود  جار  يمدفوعات 

أكثرتشغيل  كمصاريف   أسس  هناك  كان   إذا  إال  اإليجار  فترة  مدى  على  الثاب   القسط  إنتظاما    بطريقة 

 صول المؤجرة. افع اإلقتصادية من األتمثل النمط الزمني الذي تستهلك خالله المن
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 تابع( ) ةالهام محاسبيةلا  لسياساتملخص ا .3
 

 )تابع( يجاراإل عقود
 

 يجار م اإلإلتزا

مبدئي  يقاس اإليجار  اإليجا  ا  إلتزام  لمدفوعات  الحالية  بدت  بالقيمة  تاريخ  في  تدفع  لم  التي  ،  اإلر  يجار 

، وهو    لمعدّلة عدم إمكانية تحديد ذلك امخصومة بإستخدام معدل الفائدة المضّمن في اإليجار ، أو في حال

بشكل لع   الوضع  بالنسبة  اإلعام  بالشركة  قود  الخاصة  يتم يجار  المتزايد  إستخدام    ،  اإلقتراض  معدل 

الذي  المعدّل  بإعتباره   ، الف  للمستأجر  المستأجر  على  يتوجب  األموال  در قد  إقتراض  أجل  من  دفعه  ي 

لل مماثلة  قيمة  ذو  أصل  على  للحصول  بي الالزمة  في  األصل  إستخدام  في  إقتحق  بنفس ئة  مماثلة    صادية 

 .ناتوالضما الشروط والظروف
 

 لمتزايد ، تقوم الشركة بـ: إلقتراض اعدل امن أجل تحديد م
 

م تمويل طرف ثال  الذي إستلمه المستأجر الفردي كنقطة بداية ، وتعديله  كلما كان ذلك ممكنا  ، إستخدا  •

 ف الثال . ل الطر أن تم إستالم تمويويل منذ  لكي يعكس التغيرات في ظروف التم

 و ;رمخاط ل فائدة ال يحتوي علىدأ بمعدتراكمي يب منهج  إستخدام  •

 ملة والضمان.ت تعديالت محددة على اإليجار ، بمعنى: المدة والدولة والعإجرا •
 

 تتألف مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس إلتزام اإليجار من:
 

 و ;حوافز إيجارمنها أي مطروحا   بتة( ،دفوعات موضوعية ثافي ذلك ممدفوعات إيجار ثابتة )بما  •

تعتمد    مدفوعات • متغيرة  اإيجار  أو  على  في لمؤشر  المعدل  أو  المؤشر  بإستخدام  مبدئيا   تقاس   ، المعدل 

 خ بدت اإليجار. تاري
 

 كبند في بيان المركز المالي. إلتزام اإليجار  يعرض 
 

  ل في األرباح أوة التمويدراج تكلفيتم إ   صل المبلغ وتكلفة التمويل.يتم تخصيص مدفوعات اإليجار بين أ 

 ق معدل فائدة ثاب  على الرصيد المتبقي لإللتزام لكل فترة. أجل تحقي ار منر على مدى فترة اإليجالخسائ
 

طريقة    ئد على إلتزام اإليجار )بإستخدام يقاس إلتزام اإليجار الحقا  بزيادة القيمة الدفترية لكي يعكس الفوا

 إليجار الفعلية. فوعات ارية لكي تعكس مدمة الدفتخفيض القيي( وبتلفعلمعدل الفائدة ا
 

 كلما:إلتزام اإليجار )وتجري تعديال  مقابال  على الحق في إستخدام األصل( د الشركة قياس تعي
 

لتزام  في هذه الحالة يعاد قياس إيار الشرات ، ف تغيرت  مدة اإليجار أو وجود تغير في تقدير ممارسة خ •

 .م معدّلم معدل خص المعدلة بإستخدااإليجار  مدفوعات  ك بخصم وذل اإليجار
 

ه  بسبب مؤشر أو معدل السداد المتوقع بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذفوعات اإليجار  تغيرت مد •

اإل مدفوعات  خصم  طريق  عن  اإليجار  إلتزام  قياس  يتم  بالحالة  المعدلة  الخصم  يجار  معدل  إستخدام 

الحالة يتم  المتغير ، ففي هذه  الفائدة    ة لتغير في معدلجار نتيجوعات اإليير مدف ن تغ )إال إذا كا  يالمبدئ

 خدام معدل الخصم المعدّل(.إست 
 

زام  عديل اإليجار كإيجار منفصل ، ففي هذه الحالة يعاد قياس إلتتم تعديل عقد اإليجار وال يتم إحتساب ت  •

 ل. صم معدّ دل خ ة بإستخدام معصم مدفوعات اإليجار المعدلاإليجار بخ 
 

 ة.الل الفترة المعروضتعديالت خكة أي من تلك ال جري الشرلم ت
 

 ستخدامأصول حق اإل
المقابل ومدفوعات اإليجار الفعلية في أو    من القياس المبدئي إللتزام اإليجار  أصول حق اإلستخدامكون  تت

الك  ا اإلستهروحا  منهلفة مطا الحقا  بالتكاسه. يعاد قيمباشرة مبدئية  يف  ت سريان اإليجار وأي تكالقبل بد

 اض القيمة. سائر إنخفالمتراكم وخ 
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 )تابع(  أصول حق اإلستخدام 
 

اإلستخدامستهلك  ت حق  لو   أصول  اإلنتاجي  والعمر  اإليجار  مدة  بين  من  األقصر  الفترة  مدى  صل  على 

االر حّول  إذا  األئيسي.  ملكية  أو  صل  إليجار  كانإالرئيسي  اأصو   ذا  حق  توقعا ت   إلستخدام ل  ت  عكس 

العمر اإلنتاجي  على مدى  ستهلك  ت الصلة    اتذ   ل حق اإلستخدام أصوكة لممارسة خيار الشرات ، فإن  الشر

 لوصل الرئيسي. يبدأ اإلستهالك في تاريخ بدت اإليجار. 
 

اإلستخدا عرض  ت حق  الممتلمنفصل    كبند   م أصول  والمفي  واآلالت  المعيار  كات  الشركة  تطبق  عدات. 

الدولالمحاس  رقم  بي  م  36ي  إذا  لتحديد  اإلستخدام   كان ا  قيمته   أصول حق  إنخفض   أ   اقد  ي  وإحتساب 

   آلآلت والمعدات".القيمة تم تحديدها كما هو مبين في سياسة "الممتلكات وا نخفاض فيخسارة إ
 

ي  والحق ف  إليجارأو معدل ، في قياس إلتزام اتعتمد على مؤشر    ة التي الالمتغيرجارات  ال يتم إدراج اإلي

لتي  الظرف ا   تدرج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أوإستخدام األصل.  

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

عمليكوسيل يسمة   ، اة  معيار  المالية  ح  رقم  لتقارير  بع   16الدولية  تجزللمستأجر  المكودم  غير ئة  نات 

كترتيب فردي.  لمصاحبة  والمكونات غير اإليجارية ا  ، ويسمح بدال  من ذلك بإحتساب أي إيجار  اإليجارية

 لم تستخدم الشركة هذه الوسيلة العملية. 
 

   لشركة كمؤجرا

اإليجار عقود  تصنيف  فيالتي    يتم  الشركةتكون  م  ها   ، مؤجر  تشغيلبمثابة  أو  تمويلي  إيجار  لماعقود    ي. 

المستأجر ، يصنف العقد كإيجار تمويلي. تصنود اإليجار جميع  حولّ  ب  نف  مخاطر وعوائد الملكية إلى 

 عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي. جميع 
 

ذو الصلة.    مدة فترة اإليجارثاب  على  لقسط ال ريقة ااإليجار من عقود اإليجار التشغيلي بط  تدرج إيرادات

المبدئ المالتكاليف  الية  التفاوضباشرة  في  الدفترية   متكبدة  القيمة  إلى  تضاف   ، تشغيلي  إيجار  وترتيب 

 ة القسط الثاب  على مدى فترة اإليجار. رج بطريقلوصل المؤجر وتد
 

الع ع أو مكونات  ندما يتضمن  إيجارا   تقد   ، إيجارية  ال غير  التقامع  شركةطبق  الدو يار  المالية  لية رقم  رير 

 ل مكّون.د لكبموجب العق لتخصيص المقابل  15
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة  إ تم   مكافآت أعضات مجلس  الشركات    وفقا  حتساب  العامة   هيئةاللمتطلبات    ووفقا  التجارية  لقانون 

 لسوق المال.
 

 األسهم العادية  توزيعات األرباح عن

إعتمادها من جانـب  عند وق الملكيةإلتزام وتخصم من حقلعادية كرباح عن األسهم ازيعات األتو  دراجيتم إ

 همي الشركة.مسا
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 )تابع( لمحاسبية الهامة السياسات ا ملخص .3
 

 العوائد وصافي األصول للسهم الواحد

سـاب العاديـة. يـتم إحتسهمها  لواحد وصافي األصول للسهم الواحد بالنسبة ألتعرض الشركة عوائد السهم ا

ى لـى مسـاهمي الشـركة العـاديين علـالمنسـوبة إ  بـاح أو الخسـائرسـمة األربق  سي للسهم الواحدعائد األساال

 سهم العادية القائمة خالل السنة.المتوسط المرجح لعدد األ
 

ين العـاديمة صافي األصول المنسوبة إلى مسـاهمي الشـركة هم الواحد بقسسيتم إحتساب صافي األصول لل

أنهـا إجمـالي الغـرض علـى    في األصول لهـذاتعريف صاتم  ة خالل السنة. يدية القائمم العاعلى عدد األسه

  حقوق الملكية.
 

 سبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوكالمحا  اإلجتهادات   .4

المحاسبية للش السياسات  إجرات أحكام    إلدارة ، يجب على ا3ركة، والمبيّنة في اإليضاح رقم  عند تطبيق 

تتضح من مصادر أخرى. تستند    تي الوااللتزامات الية لوصول  ر حول القيم الدفتوافتراضات  ديرات  وتق

بة لها إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة. قد تختلف  ات واالفتراضات المصاحالتقدير

 لية عن تلك التقديرات.النتائج الفع
 

التقديرا مراجعة  واالتتم  المصاحبةت  ب  فتراضات  دوري.  لها  مراجع شكل  إدراج  التقديراايتم  ت  ت 

التقديرات  الفت  المحاسبية في فيها مراجعة  التي تم   المراجعة فقطرة  فترة    إذا أثرت  أو  الفترة  على تلك 

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

 ة الهامة يجتهادات المحاسباإل

التـي تنطـوي علـى تقـديرات ، والتـي لهـا تـأثير   ف تلكبخالالتالية ،    المحاسبيةاإلجتهادات  دارة  أجرت اإل

 في البيانات المالية:  المدرجةغ  الكبير على المب
 

 عقود اإليجارصنيف  ت

حـة السـعة يـاه ش.م.ع.م إلتاة والممانيـة لشـرات الطاقـلعُ ة شـرات الميـاه مـع الشـركة اتفاقيـإأبرم  الشركة  

 من محطتها.  ه المحالة ضمونة للمياية المالتعاقد
 

، ال ينطبـق علـى الترتيـب  12ليـة رقـم دومعيار لجنة تفسيرات معايير التقـارير الماليـة الإلدارة أن  عتقد ات

 اإلنتـاجي العمـر شـرات الطاقـة والميـاه.مانيـة لة ولـيس الشـركة العُ المتبقية تتحملهـا الشـرك  القيمةحي  أن  

قـد إيجـار األرض بموجـب مديـد عحق الشـركة فـي تعتبار إلا ع الوضع فيم  اما  ع  40  للمحطة هو  رالمقدّ 

ذلك ، فـإن القيمـة المتبقيـة لوصـول سـيكون   باإلضافة إلى.  عاما    25  لغنتفاع لمدة إضافية تبإلتفاقية حق اإ

 يـراداترار فـي تحقيـق اإلسـتمإلقادرة على الشركة  شرات المياه وستكون اتفاقية  إة كبيرة في نهاية  لها قيم

 ه المحالة.ريد الميامن خالل تو
 

عقـود اإليجـار ، والـذي يحـدد   16قـم  ر  معيار التقـارير الماليـة الدوليـةعتبار متطلبات  إلدارة في اخذ اإلتأ

يـب ، الترت  تمـد تحديـد مـا إذا كـانالترتيـب علـى عقـد إيجـار. يعالمبادئ التوجيهية لتحديد متى قد يحتـوي  

ان الوفـات بالترتيـب سـوات كـ،  عند نشأتهب  الترتي  وعموضلى أساس  يجار ععقد إ  أو بمثابة  يحتوي على ،

 ستخدام األصل .إالترتيب حق  ويحول،  ستخدام أصل أو أصول محددة  إيعتمد على 
 

إمـا  لـى أنـهصنيف ترتيب اإليجـار عتوي على عقد إيجار ، يتم تبمجرد الوصول إلى تحديد أن الترتيب يح

عقـود اإليجـار. عقـد اإليجـار   16رقـم  مالية الدولية  تقارير المعيار الدئ  لمبا  ا  وفقي أو تشغيلي  إيجار تمويل

التشـغيل هـو عقـد إيجـار تمـويلي. عقـد اإليجـار بخـالف عقـد اإليجـار   عومنـافغالبية مخاطر    يحولالذي  

 عقد إيجار تشغيلي. التمويلي هو
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 )تابع(   وكيسية لتقدير الشكمة والمصادر الرئة الهاسبيالمحا  اإلجتهادات   .4
 

 )تابع(   ة الهامةيحاسباإلجتهادات الم
 

 )تابع(  عقود اإليجارصنيف  ت
 

لشرات الطاقة والمياه بمثابـة  مانيةة العُ تفاقية شرات المياه المبرمة مع الشركإعلى تقييم اإلدارة ، تعتبر   بناتا  

تـم تصـنيفها علـى أنهـا عقـد  قود اإليجار وقـدع 16الدولية رقم    لماليةمعيار التقارير اعقد إيجار في سياق  

 والمنـافعألن المخـاطر    نظـرا  عقود اإليجـار    16رير المالية الدولية رقم  معيار التقاوجب  يجار تشغيلي بمإ

 .مانية لشرات الطاقة والمياه ركة العُ الش علىعلى عاتق الشركة وليس    تقع  المحطة الهامة المرتبطة بملكية
 

قتصـادي إلانما يقدر العمـر بي  عاما    20دة  لم  إتفاقية شرات المياه هي  ستنتاج هو أنإلا  الهذ  الرئيسيساس  األ

رات تفاقيـة شـإب  ألدنـى مـن مـدفوعات اإليجـار بموجـ. إن القيمة الحاليـة للحـد اعاما    40  لمحطة الطاقة بـ

 جار.د اإليعق  بدتعند    للمحطةي القيمة العادلة  الطاقة ال تسترد بشكل جوهر
 

 شكوكرئيسية لتقدير الال  المصادر
 

   :خدمة في إعداد البيانات الماليةالمستالرئيسية  فتراضات  إلفيما يلي ا
 

 اتالمعدالممتلكات واآلالت وقيمة نخفاض  إ
 القيمـة فـي نخفـاضا دالالت علـى وجدترة أنه ال دااإلتعتبر  وبالتكلفة.    اآلالت والمعداتالممتلكات وتدرج  

تفاقيـة شـرات إت ع تلبية متطلبـاالتجارية بنجاح وتتوقمليات حطة قد بدأت بالعالمأن عتبار  إلا  ا بعينإذا أخذن

 شرات الطاقة والمياه.ية لعُمانإلى الشركة الللشرب    الصالحةياه  المياه وبيع الم
 

 والمعدات  تللممتلكات واآلال األعمار اإلنتاجية
حتساب إد  يستن  .نتاجية المقدّرة اإل  ى مدى أعمارهاصول عليتم إحتساب اإلستهالك من اجل شطب تكلفة األ

رامج الصـيانة والتآكـل والتلـف التشـغيل وبـ  ير اإلدارة لعـدة عوامـل مثـل دورة نتاجية إلـى تقـداألعمار اإل

 ستخدام أفضل التقديرات.إلطبيعيين با
 

 األصول  تفكيك مخصص
هناك   لمياه ، سوف يكونت اوإتفاقيات شراأجرة(  إنتهات إتفاقية حق اإلنتفاع )فيما يتعلق باألرض المستد  عن

رة ومعـدل الخصـم ومعـدل كلفة المقدّ تسوية األرض المتأثرة. تستند التوزالة المرافق  إلتزام على الشركة بإ

 اإلدارة.ت  المستخدمة في إحتساب مخصص تفكيك األصول ، إلى أفضل تقديراالمخاطر  
 

 فعالية عالقة التحوط
مـا إذا كانـ  اليـة التحـوط لتقيـيم بـار فعختإالتحـوط وتقـوم بسـتراتيجية إارة ق اإلدفي بدايـة التحـوط ، توثـ

طـوال  ريا  سـاتاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كـان التحـوط سـيظل ب  هذا اإلجراتتنفيذ  تغطية فعالة أم ال. يتم  ال

 (.10  مدة أداة التحوط )إيضاح
 

 تقييم المشتقات 
ية المشتقة ف هذه األدوات المالم تصنية والتحوط منها. تطر أسعار الفائدرة مخاستخدم األدوات المالية المشتقة إلداتُ 

ستخدام بيانات المدخالت التي  إوطات للتدفقات النقدية من قبل اإلدارة. يعتمد تقييم المشتقات على نماذج التقييم بكتح

(.10ح ة المشتقة )إيضاالماليتاريخ كل تقرير لتقييم قيمة األداة ب اإلجراتم تنفيذ هذا يمكن مالحظتها. يت
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 معدات اآلالت والو تلكات لمما    .5

 

 عمال أ

 نشائيةمدنية وإ

  المحطة

 واآلالت

 خطوط 

 األنابيب

 تفكيك 

 قطع غيار األصول

  تجهيزات مكتبية

 سـيارات وأثاث وتركيبات 

 ال  أعم

 ة قيد رأسمالي

 المجموع التنفيذ  

 لاير ُعماني ألف  ُعمانيلايرألف  ُعماني لايرألف   ُعمانيلايرألف  انيلاير ُعمألف  ينلاير ُعماألف  ُعمانيلاير ألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  

          التكلفـة
          

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

 69 - 34 6 - - 12 17 - إضافات

 - (198) - 40 - - - 158 - تحويالت

 (48) - (30) - - (18) - - - / تعديالت عاداتتب إس
          

 2021  ديسمبر 31
 

31.340 46.584 19.920 316 655 93 43 - 98.951 
          

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

 182 150 - 6 - - - 26 - إضافات

 (147) - - - - (147) - - - / تعديالت تبعاداتإس
          

 2022 ديسمبر 31
 

31.340 46.610 19.920 169 655 99 43 150 98.986 
          

          اإلستهالك المتراكم
          

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

 2.495 - 8 16 17 8 498 1.164 784 للسنةمحمل 

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

 14.520 - 17 47 93 49 2.920 6.802 4.592 2021  ديسمبر 31
          

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

 2.493 - 8 17 17 3 498 1.166 784 للسنةمحمل 

 - - - - - - - - - إستبعادات
-          

 17.013 - 25 64 110 52 3.418 7.968 5.376 2022 ديسمبر 31
          

          مة الدفتريةالقي

 81.973 150 18 35 545 117 16.502 38.642 25.964 2022 ديسمبر 31
          

 84.431 - 26 46 562 267 17.000 39.782 26.748 2021  ديسمبر 31
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 )تابع(  اآلالت والمعداتالممتلكات و  .5
 

 (. 11اح ة )إيضالشرك روضضمان لقهونة مرالت والمعدات كواآل اتالممتلك
 

 حو التالي: على الن  للفترة ستهالك إل إدراج مصروف ا يتم

 2022 2021 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 2.471 2.468 ( 19يضاح تكاليف التشغيل )إ

 24 25 ( 20مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 
 

   

 

2.493 2.495 
 

   

 

 تخدام إلسأصول حق ا .6

الاأل المحطة مستأجرمقام عرض  ُعمان )ممثلة  بوزارة  من حكومة سلطن  ةليها  سنة    25اإلسكان( لمدة  ة 

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

 . يا  سنولاير ُعماني   15.045يدفع اإليجار بمعدل 
 

 نتفاع هي كما يلي: حق اإل   لعقد  اإلستخدام حق  أصول تفاصيل 

 2022 2021 

 ُعماني ألف لاير لف لاير ُعمانيأ 

   التكلفة 

 264 ديسمبر  31ويناير  1كما في 
 

264 
 

   

   اإلستهالك

 14 21 يناير  1كما في 

 7 7 للسنة المحمل 
   

 28 ديسمبر  31كما في 
 

21 
 

   

   ة لدفتريالقيمة ا

 243 236 ديسمبر 31كما في 
 

   

 

 األخرىالمدينة  رصدةواألالذمم المدينة  .7
 2022 2021 

 نيلاير ُعماألف  لاير ُعمانيألف  
   

 1.515 1.510 الذمم المدينة 

 104 72 ىخرمدينة أ وأرصدة مقدما  مدفوعات 

 3 ودائع
 

3 
 

   

 1.585 
 

1.622 
 

 

         لمدينة كما في درج في رصيد الذمم ا مياه موال  ةلشرات الطاق  لشركة العُمانيةد هو ا لدى الشركة عميل واح 

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

لمدينة  لذمم اعلى ا  ال يتم إحتساب فوائد  يوما .  25و خالل  المياه عن بيع المياه هو  العُمانية لشرات الطاقة

 . المستحقة
 

 ستحقة". "ليس  م في فئةهي  2022ديسمبر  31 كما في ينةدالذمم الم
 

 .27على الذمم المدينة ، أنظر إيضاح لإلطالع على تقدير اإلدارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
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 لمعادل ا  النقد والنقد .8
 2022 2021 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيف أل 
   

 1.256 1.307 نكدى البنقد ل

 لجألصيرة اودائع ق
 

1.131 3.230 
   

 
 

2.438 4.486 
   

 

سـتحقاق تقـل عـن إبفتـرات    مؤسسة مالية أجنبية  بالدوالر األمريكي وهي لدى  منفذة الودائع قصيرة األجل  

 .غير جوهري  هذه الودائعلة  معدل الفائد  شهر واحد.

 

 ات حتياطيإلوا رأس المال .9
 

 مال رأس ال 1.9
 المصرح به   

  2022 2021 

 مانيألف لاير عُ  نيماعُ  لايرألف  
    

 25.000 بيسة للسهم الواحد 100سهم عادي بقيمة  250.000.000
 

25.000 
 

    

 ع بالكامل مدفوالصدر ومُ ال  
   

 15.555 بيسة للسهم الواحد 100بقيمة  155.550.400
 

15.555 
 

 

 ن المساهمو
 

 

 سيس التأبلد  نسبة %ال هم:مساهمو الشركة 

 2022 2021  
    

 جزر كايمان 32.5 32.5   كومبانيسومي  ووتر ميدل إيس

 لبريطانيةجزر العذرات ا 32.5 32.5 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد 

 35 مساهمون آخرون
 

35 
 

 رى أخ
    

 
100 

 

100 
 

 

 

 اطي القانوني حتيإلا 2.9

الشركة   من صافي ربح  %10ويل  تم تحين  أ  2019رية لسنة  ن الشركات التجان قانوم  132تتطلب المادة  

أن  حإ إلى   إلى  للتوزيع  قابل  غير  قانوني  ايصبح  تياطي  القانوني  إل رصيد  رأسمال   مساويا  حتياطي   لثل  

 الشركة على األقل.  
 

األ   م ستخدإوقد   إصدار  عالوة  عاالمسسهم  الشركة  خالل  المال  رأس  إصدار  من                       2014مي  تلمة 

هذ ب تلل  2015و   الشرط. ية  إ  ا  ،    لىباإلضافة  السنةقام   ذلك  خالل  مبلغ    الشركة  وقدره  بتحويل 

% من صافي  10لاير عماني( من أرباحها المحتجزة يمثل    235.180:  2021لاير عماني )  244.198

 أرباحها. 

 

 توزيعات األرباح  3.9

في    فّوض الجمإالمساهمون  السنويةالعية  جتماع  في  الم  عامة  اإلدارة    ،  2022مارس    29نعقد  مجلس 

أرباح    تحديدل الشركة.  وتوزيع  مساهمي  على  دفع  نقدية  بقيمة  تم  نقدية  أرباح  بيسة   7.715توزيعات 

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

 .2022لشركة في مايو ا إلى مساهمي 2021ديسمبر   31لمنتهية في ا  المالية
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 بع()تا  ات ياطيحتإلوا س المالرأ .9
 

 بع( )تا  توزيعات األرباح 3.9
 

بتاريخ  إفي   العادية  العامة  الجمعية  المساهمون على  2022ديسمبر    11جتماع   توزيعات أرباح  ، وافق 

،    11.250  بقيمة  نقدية الواحد  للسهم  عمانم  1.75ي  البإجمبيسة  المليون لاير  األرباح  من  حتجزة  ي 

توزيعات في ديسمبر  لتم دفع ا.  2022سبتمبر    30المنتهية في    للفترة قة  قالمدلية  ت المالبيانال وفقا   للشركة  

2022. 
 

في   اإلدارة  مجلس  في  إقرر  المنعقد  ونوفمبر    2023فبراير    21جتماعه  مايو  في  نقدية  أرباح  توزيع 

اح  األرب  يخ التي يحددها المجلس ، منالشركة في التوارلشركة المسجلين في سجل  ا  يعلى مساهم  2023

في المحت  المنتهية  المالية  للسنة  للشركة  المدققة  المالية  البيانات  في  المبين  النحو  على  للشركة              جزة 

  يخضع واحد.  البيسة للسهم    6.43  يعات األرباح مبلغ توز، بشرط أال يتجاوز إجمالي    2022ديسمبر    31

األربتوز المسا يع  لموافقة  في  اح  العإهمين  الجمعية  امومية  جتماع  في  السنوي  سيعقد  مارس    23لذي 

2023. 
 

 المالية المشتقة   ألدواتا .10

الإلوفقا    ا تفاقية  أن شروط  الشركة  على  ينبغي  تعرض   لعامة،  لتغطية  الفائدة  سعر  تحوط  إتفاقيات  تبرم 

 ألجل.القروض  المطلبا فائدة. يغطي هذالأسعار  تقلبات  لمخاطر  الشركة 
 

  111.597.124)  يُعمانلاير    42.909.094  صلي وقدره غطية المبلغ األ خ التقرير، تم  تفي تاريما  ك

)  دوالر أمريكي(   119.214.944)ي  ُعمانلاير    45.838.146  :2021  ديسمبر   31أمريكي(  دوالر 

 .  تفاقية بالنسبة للقروض ألجلإلبموجب هذه ا
 

من    تا  ركة بعد ذلك جزوتحرر الشفائدة.  الأسعار  ت  طر تقلباركة لمخارض الشتعفاقيات التحوط  تتغطي إ

 . القروض ألجل دمع سدا بما يتماشى ترتيبات التحوط 
 

إ  التحتلزم  الشتفاقيات  ثابتة بمعدلوط  فائدة  بدفع  للقروض    سنويا    %2.86  ركة  بالنسبة  بشكل ربع سنوي 

تهية المن   للسنة)  2022  ديسمبر  31كما في    شكل كبيرعالة بف  النقدية بأنها  تم تقييم تحوطات التدفقات  .ألجل

 : فعالة بشكل كبير(. 2021 مبر ديس 31 في
 

لاير    2.481.335:  2021  ديسمبر  31ُعماني )لاير    5.292.463عادلة بقيمة  كة القيمة الردراج حتم إ 

 . ؤجلةالضريبة الم اإليرادات الشاملة األخرى ، بالصافي منُعماني( في 
 

ا العلقتصنيف  لويم  المادلة  المشتدوات  فت   بناتا  قة  الية  اعلى  اإلرة  هو ستحقاق  التقرير  تاريخ  من              لمتبقية 

 ما يلي:ك
 2022 2021 

 لاير ُعمانيف أل انيلاير ُعمألف  
   

 (255) 160 سنة واحدةأقل من 
   

 (1.292) 778 سنوات 5إلى   1

 (2.451) 1.292 سنوات  5أكثر من 
   

 (3.743) 2.070 يزيد عن سنة مجموع ما
   

 (3.998) 2.230 قيمة العادلة لمتراكمة في الالتغيرات ا
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 ع()تاب األدوات المالية المشتقة .10
 

الجدول  يو الفائدة وهي مساوية لقيم السوق  تبادل التالي القيم العادلة ل ضح  المبالغ اإلسمية    سعر  ، وكذلك 

 ق. ستحقاإللفترة ا  قا  وف االتي تم تحليله
 قاإلستحقا   سمية وفقًا لفترةالمبالغ اإل   

      

 

 يمة العادلة الق

القيمة  

 اإلسمية 

 إلى  1

 شهًرا  12

 أكثر من  

 سنة وحتى 

 سنوات  5 

 أكثر من  

 سنوات  5

 ألف   

 ماني لاير عُ 

 ألف  

 لاير ُعماني 

 ألف  

 لاير ُعماني 

 ألف  

 لاير ُعماني 

 ألف  

 لاير ُعماني 
      

      2022 ديسمبر   31
      

 24.867 14.965 3.077 42.909 2.230 أسعار الفائدة  مبادالت
      

      2021 ديسمبر 31
      

 28.101 14.808 2.929 45.838 3.998 ة ر الفائدمبادالت أسعا
      

 

 اكمة في القيمة العادلة كما يلي: تُدرج التغيرات المتر 
 2022 2021 

 مانيف لاير عُ أل ُعماني ألف لاير 
   

 (3.998) 2.230 ادلة ات المتراكمة في القيمة العالتغير

 600 ( 335) ذات الصلة جلة المؤضريبة أصل الإلتزام/
   

 (3.398) 1.895 مؤجلةالضريبة ال بالصافي منلمتراكمة في القيمة العادلة يرات االتغ

 

ة ألدوات التحوط  في القيمة العادلغير التراكمي  صافي الت  منحتياطي التحوط على الجزت الفعال  إ  مليشت

 ة بالمعامالت المغطاة. لنقدية المتعلقللتدفقات ا

 
 

 قروض ألجل  .11
 2022 2021 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 54.218 50.756 جلض ألوقر

ا منها: ر  (931) (855) مؤجلة  ويلتم سوم مطروح 
   

 49.901 53.287 

ا منها: الجزت الم  (3.387) (3.555) مويل مؤجلةورسوم ت ألجل ن القروضتداول ممطروح 
   

 49.900 46.346 المتداول من القروض ألجل الجزت غير

 

 التسهيالت 

على  لحصول ة ليلة األجل مع مجموعة بنوك عالميل طو تفاقية تمويإشركة ل، أبرم  ا 2013يوليو  25في 

  211.837.752ني )ُعما  لاير  81.451.616جل"( بمبلغ إجمالي قدره  قرض )"القروض ألتسهيالت  

 ريكي(.أمدوالر 
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 )تابع( قروض ألجل .11
 

 ت السحب من التسهيال 

مبلغ    2022  ديسمبر  31بتاريخ   سحب  تم  والر  د  211.299.102  ُعماني  لاير  81.244.505، 

( ُعماني  81.244.505:  2021  ديسمبر  31أمريكي(  أمريكي(د  211.299.102)  لاير  وتم    (والر 

 ذي لم يتم سحبه. باقي المبلغ ال  إلغات
 

 الت ي هسداد التس

س  بواقع  دا يستحق  ألجل  القروض  سن  76د  ربع  سدادقسط ا  وتم  ب  وي.  أقساط  إجمالية أربعة  قيمة 

 . لاير عماني( 3.313.838:  2021ديسمبر  31) السنةماني خالل عُ  لاير 3.462.817
 

 وائد الف

ائدة  لفامعدل  باإلضافة إلى الهامش.    ليبوراألمريكي    بالدوالرأشهر    3ة بمعدل  لقروض ألجل فائد تحمل ا

 (. %4.38: 2021 ديسمبر  31) %4.65للسنة هو   الفعلي
 

 لضمانات ا

حقوق وملكية ومصالح   على  الشركة ورهن قانونيألجل مضمونة برهن تجاري على أصول    القروض

 . 2013براير ف 11في المؤرخة نتفاع إلق ااقية حتفإالشركة في 
 

 التعهدات 

اإتتضمن   با تفاقية  تتعلق  تعهدات  هذهلةولسيلتسهيالت  تتضمن  الدين/حقوق    .  نسبة  على  قيود  التعهدات 

بالنسبة لفترة الفائدة  تها  أوف  الشركة بتعهدادمة الدين ونسبة تغطية مدة القرض.  ونسبة تغطية خ   الملكية،

 .2022في 

 

 تفكيك األصول  لتزامإصصات  مخ  .12
 2022 2021 

 انيملاير عُ ألف  يمانلاير عُ ألف  
   

 382 384 يناير  1كما في 

 (18) (147) خالل الفترة المحمل

 20 17 تزام تفكيك األصولالفائدة على مخصص إل
   

 384 254 2022ديسمبر  31كما في 
 

 

تكا القيمتمثّل  التفكيك  ال ليف  اإلداحالية  ة  تقديرات  للتكل ألفضل  المرة  إس فة  أجل  من  المطلوبة  زالة تقبلية 

الجالمنشآت و تأهيل  المتضّرر مإعادة  الذي    نزت  إلالموقع  الشركة  تم  وضعى  استأجرته  ه األصلي. وقد 

استشار أجراه  مستقل  تقرير  أساس  على  التقدير  هذا  خصم وضع  وتم  متخصص   :2021)  %7.00  ي 

خالل السنة    ة.سن   34لبالغ  حطة واقدر للمالم  المتبقي  اجياإلنتالعمر  مدى  يمتها الحالية على  من ق   (5.5%

 ة. ائدفمعدل ال تغير  في حساب ير الحالية ، كان التغ
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 المساهمين   سيرية منتج قروض .13
 2022 2021 

 انيُعملاير ألف  يلاير ُعمانألف  
   

 2.073 1,709 ومي  ووتر ميدل إيس  كومبانيس

 2.073 1,709 يمتد لينيشن كومباني لماالكوف ُعمان ديسا

 2.129 2,129 ريشنوربوو كسوميتوم

 2.129 2,129 ليمتد نال يوإنترناشماالكوف 

 43 42 الفائدة المستحقة
   

 7,718 8.447 

 (729) ( 730) همين ساالممن  تجسيرية قروضلالجزت المتداول  ناقصا :
   

 7.718 6,988 همين المساتجسيرية من قروض لداول الجزت غير المت

 

 التسهيالت 

أميركي( في أكتوبر   دوالر  4.400.000لاير ُعماني )  1.691.800بقيمة    مينمساهالض  تم تقديم قرو

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

ا خالل  فى  أمريكي(  المنتهية  تقديم    .2016  مبرديس  31لسنة  مساهمين  قروتم  بقيمة   ةإضافيض 

 . 2017( في يوليو أمريكيدوالر   11.073.711ي )لاير ُعمان 4.257.842
 

 ت تسهيالسداد ال

قروض   سداد  التد  بناتا  لمساهمين  ايستحق  على  تعتمد  والتي  ألجل  القرض  ُمقرضي  موافقة  فقات  على 

 .ةالنقدي
 

ه  مبلغ وقدر   تم سداد.  دادالسكتتاب وآلية  التوقعات الواردة في نشرة اال  بما يتماشى معسيتم سداد القرض  

علاير  729.000 شىت( 2021ديسمبر    31)  ماني  ال  سوف  اللخ  :  وقدر  السنة.  مبلغ  سداد  ه  يتم 

 اإلثنا عشر شهرا  القادمة.  الللاير عماني خ 730.000
 

 الفوائد 

 .في السنة %2لمساهمين ذات فائدة بمعدل اقروض  تكون
 

 الضمانات 

 .بال ضماناتهي لمساهمين اقروض 
 

 ين هملمسامن ا ية حتياطإلالملكية اقروض حقوق  .14
 2022 2021 

 مانيألف لاير عُ  نيألف لاير ُعما 
   

 377 377 نيل إيس  كومباميد  سومي  ووتر

 377 د متماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني لي
 

377 
 

   

 
 

754 754 
 

اإلاملكية  التقديم قروض حقوق  تم   من  بقيلحتياطية  )  837.031  ةممساهمين  دوالر    2.176.932ر.ع 

 .2015ر نوفمبر شهفي  أمريكي(
 

 ت سداد التسهيال

تاريخ   حقوس إيخضع  قروض  سداد  التحقاق  اق  ااطية  حتيإلملكية  موافقة  من  إلى  المقرضين  لمساهمين 

 التدفقات النقدية.  تعتمد على التي  و لقرض ألجل
 

 الفوائد 

 د. فوائ  مين أيساهم لمن اتياطية حإلق الملكية اقروض حقو ال تحمل
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 )تابع(  ينلمساهممن ا حتياطية إلاكية الملوق قروض حق .14
 

 الضمانات 

 .بال ضمانات ن هيمن المساهمي يةاطحتيإلة احقوق الملكي قروض
 

 إلتزام إيجار  .15
 

الشركة ف على   2019ر  يناي   1إعتبارا  من    16ي السنة الحالية معيار التقارير المالية الدولية رقم  طبق  

 25ة  ة اإلسكان( لمدزاربو  ممثلةُعمان )حكومة سلطنة    منة  لمستأجر واأقيم  عليها المحطة  التي    رضاأل

ى طلب الشركة. عل  بناتا  سنة إضافية    25ويمكن تمديد اإليجار لمدة    .2013فبراير    11  من  تبارا  إعسنة  

 . سنويا  لاير ُعماني  15.045ويدفع اإليجار بواقع 
 

لة  جب عقود إيجار تشغيلي غير قاببمو  ستقبليةلمألدنى إللتزامات اإليجار ا د الح ا   ،  2022  برديسم  31في  

 يلي: لإللغات هي كما

 2022 2021 

 لف لاير ُعمانيأ  ُعمانيف لايرلأ 
   

 511 496 ول حق اإلستخدامبأصإجمالي إلتزام إيجار متعلق 

 (244) قود إيجار تمويلي ع رسوم تمويل مستقبلية على
 

(256) 
 

   

 252 ر ية إللتزامات إيجاقيمة الحالال
 

255 
 

   

   ا يلي:متمويلي هي كار جتزامات إيفترة إستحقاق إل

 3 3 سنة واحدة

 252 249 بعد سنة واحدة
   

 
 

252 255 
 

 

 

 

 

 

 اية الخدمة نه  مكافآت   .16
 2022 2021 

 مانيعُ  ألف لاير ألف لاير ُعماني 
   

 4 12   يناير 1

 8 9 السنة اللخ المحم ل
   

 ديسمبر 31
 

21 12 

 

 أرصدة دائنة أخرىذمم دائنة و .17
 2022 2021 

 ألف لاير ُعماني لاير ُعماني ألف 
   

 1.821 1,399 ذمم دائنة

 1,099 أرصدة دائنة أخرى
 

1.018 
 

   

 2,498 2.839 

 

األخرى  تتضمن الدائنة  واألرصدة  الدائنة  ديسمبر    31)ي  ُعمانلاير    1.129.511  ره وقدمبلغ    الذمم 

مدينة  ي(ُعمان  لاير  1.185.902:  2021 لشركة  للتحلية    مستحق  والصيانةمسقط  ش.م.م    واإلدارة 

 عالقة. ذوعتبارها طرف  إب
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 اإليرادات    .18
 2022 2021 

  ُعمانيألف لاير لاير ُعماني ألف 
   

 10.107 10,388 رسوم سعة المياه

 4.944 4,961 كهرباتالرسوم 

 ل وصيانة رسم تشغي

 

3,295 3.017 
   

 

18,644 18.068 

 

 التشغيل  تكاليف   .19
 2022 2021 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 4.391 4,823 تكلفة التشغيل والصيانة

 4.944 4,748 الكهربات رسوم

 7 7 أصول حق اإلستخدامإطفات 

 ستهالكإ

 

2,468 2.471 
   

 

12,046 11.813 

 

 عمومية مصاريف إدارية و  .20

 2022 2021 

  ُعمانيألف لاير يُعمان ألف لاير 
   

 340 371 تكاليف الموظفين 

 183 195 التأمين

 124 122 أتعاب مهنية وقانونية  

 24 25 إستهالك

 34 39 ات مجلس اإلدارةاعأتعاب حضور إجتم

 خرىأ
 

154 134 
   

 906 
 

839 
 

   

 

 ي( الصاف ب ) ف التمويلاليتك  .21
 2022 2021 
  ُعمانيألف لاير لاير ُعمانيف أل 

   

 2.468 2,455 ائد على القروض ألجل ومبادالت أسعار الفائدةمصروفات فو

 170 170 ينساهملممصروفات فوائد على قروض ا

 76 76 إطفات تكاليف التمويل المؤجلة

 (2) ( 36) ائع ألجلئد على الودالفوا اتإيراد

 77 61 أخرى  يلتكاليف تمو
 

   

 2,726 
 

2.789 
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 يبة الدخل رض .22

قدره  تخض بمعدل  دخل  لضريبة  الشركة  يتم    .(%15:  2021  ديسمبر  31)  %15ع  مخصص  لم  إدراج 

 .للسنة للخسائر الضريبية نظرا   2022 ديسمبر  31المنتهية في  للسنةخل  دال لضريبة 
 

ا من  إلتم  ا شركة  لل الضريبي    طالرب  إجراتنتهات  ا حتى  قبل    2018ية  لضريبلسنة  الضرائبمن  .  جهاز 

اإلدار تع أنتقد  المقدّ   ة  اإلضافية  الضريبية  الضريبة  بالسنوات  يتعلق  فيما   ، وجدت  إن   ، يتم  رة  لم  التي 

من  تهناإل بشأنها  ات  الضريبي  الربط  للإجرات  المالي  للمركز  بالنسبة  جوهرية  تكون  في لن                 شركة 

 . 2022 ديسمبر 31
 

 الدخل الشامل  بيان  جة فيرالمد
 2022 2021 

 ف لاير ُعمانيأل يلاير ُعمانألف  

   الضريبة المؤجلة
   

 286 540 الحالية  السنة -
   

 

 : تسوية الضريبة
 

 ة الدخل كما يلي: تسوية مصروف ضريب ن كا
 2022 2021 

 ُعمانيألف لاير  ألف لاير ُعماني 
   

 2.637 2,981 ة السن ربح

   
 396 447 لمعدل القياسيخل بابة الدضري

 30 27 م غير قابلة للخصمصروفات 

 174 53 السنةضريبة مؤجلة غير مدرجة عن خسائر 

 ( 314) 13 رحلّة المر الخسائضريبة مؤجلة مدرجة عن 
 

   

 540 286 
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 ابع( )ت  يبة الدخلضر .22
 

 )تابع(  :ةتسوية الضريب
 

 ا يلي: مل مالفروق المؤقتة وتش  وعكس قيدشوت ن  مؤجلةالالضريبية  اماتتز واإللصول األ مثلت
 

 2022 يسمبر د  31

(  لتزام اإل ألصل/)ا

 ناير  ي  1كما في 

 المدرجة في  

األرباح أو الخسائر  

 ت واإليرادا 

 الشاملة األخرى  

            ( اإللتزام األصل/)

 في  كما

   ديسمبر  31 

 ألف لاير ُعماني  لاير ُعماني لف أ  ُعماني ألف لاير 

    
 ( 5.577) ( 507) ( 5.070)   ات واآلالت والمعدات تلكالمم

لعادلة ألدوات مالية مشتقة )من خالل  تغير في القيمة الا

 اإليرادات الشاملة األخرى( 
- (335 ) (335 ) 

 
   

 ت ضريبة مؤجلة اماإلتز

(5.070 ) 
 

(842 ) 
 

(5.912 ) 
 

    

 552 ( 13) 565 رحلّة ضريبية مخسائر 

 39 ( 19) 58 ك أصول ام تفكي مخصص التز

 3 1 2 خصص إستئجار أرض م

 ت المالية المشتقة  يمة العادلة لودوا التغير في الق

 - ( 600) 600 ى( راألخ  الشاملة اإليرادات  )المدرجة في 
    

 1.225 أصول ضريبة مؤجلة 
 

(631 ) 
 

594 
 

    

    2021ديسمبر  31
    

   آلالت والمعدات كات واممتلال
(4.469) 

 

 

(601) 
 

(5.070) 
 

    

 (4.469) جلة إلتزامات ضريبة مؤ 
 

(601) 
 

(5.070) 
 

    

 565 314 251 مرحلّة  أعمالخسائر 

 58 - 58 مخصص التزام تفكيك أصول 

 2 1 1 ستئجار أرض خصص إ م

 ة  تقمالية المشالتغير في القيمة العادلة لودوات ال

 1.038 األخرى(   الشاملة داتاإليرامدرجة في  ال) 
 

(438) 
 

600 
 

    
 1.348 أصول ضريبة مؤجلة 

 

(123) 
 

1.225 
 

    

 

ا الضريبة  بسب تنشأ  الضريبيةالخساب  لمؤجلة  الضريبي  ئر  القاعدة  بين  المؤقتة  لوصول    ةوالفروق 

لخسائر  ا  لمؤجلة عنالضريبة ا   ج أصلالمركز المالي. ولم يتم إدرا  بيانية في  وااللتزامات وقيمها الدفتر 

للحصول   نتهات صالحيتهاإ قبل    بةي الخاضع للضري نه من المحتمل توليد الدخل الكافة ال ترى أر ألن اإلدا

 على ذلك.  ئد المترتبةالفواى عل
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 ذات العالقة  لمعامالت مع األطرافا .23

  العلياة  في اإلداروموظ  دارة لس اإل أعضات مجو  المساهمين الرئيسيين   لىعالقة  األطراف ذات العتشتمل  

ا  الكياناتو فيها  التجارية  يملكون  ب  .مؤثرا    نفوذا  لتي  الشركة  األطراتوتحتفظ  مع  هامة  ذات  ازنات  ف 

وتظقالعال التوة  هذه  ال هر  خالل  كم ازنات  لوعمال.  الطبيعي  ا  اسير  وأحكام  إليتم  شروط  على  تفاق 

  طراف ذات العالقة.الت األمعام
 

 : السنة لخالذات العالقة   افمع األطر الهامة التعامملا وفيما يلي
 

 2022 2021 

 لاير ُعماني ألف ألف لاير ُعماني 
   

سقط للتحلية ركة مدينة مرى لشأخانة ورسوم رسوم التشغيل والصي

 4.552 5.065 شاملة ضريبة القيمة المضافة() واإلدارة والصيانة ش.م.م
   

 216 174 محولة  تكهربا
   

 211 ة ش.م.مانارة والصيللتحلية واإلد قطمسكة مدينة لشرتكاليف أخرى 
 

81 
 

   

 المساهمينائدة على قروض مصروف الف
 

170 170 
   

 ادارة العليفي اإلوظتعويضات م
 

251 228 
   

 )بالصافي( مجلس اإلدارة جتماعاتإ أتعاب حضور
 

39 34 

 

 المالي هي كما يلي:ركز  في بيان المالمدرجة ألطراف ذات العالقة األرصدة مع ا
 

 2022 2021 

 ُعمانيألف لاير   ُعمانيف لايرأل 

   أطراف ذات عالقةمستحقة إلى لغ مبا

 1.186 1.130 ش.م.م ة والصيانة إلدارواط للتحلية شركة مدينة مسق

 2.460 2.095 ووتر ميدل إيس  كومبانيسومي   

 2.461 2.095 تد ان ديسالينيشن كومباني ليمماالكوف ُعم

 2.140 2.140 متد ليناشيونال ماالكوف إنتر

 2.140 2.140 شنسوميتومو كوربوري
   

 

 بح السهم الواحد ر .24
 2022 2021 

   

 2.351 2.442 ( ُعمانيلاير ف أل) السنة ربح
   

 155.550 155.550 )باآلالف(  السنةلمرجح لعدد األسهم القائمة خالل المتوسط ا
   

 0.015 0.016 ي( مانعُ  )لاير ألساسي والمخفف(السهم الواحد )اربح 

 

 احد صافي األصول للسهم الو  .25

في تاريخ   مي الشركةبة إلى مساهلمنسو ا  وق الملكيةحقهم الواحد بقسمة  صافي األصول للس  حتسابيتم إ

 ير على عدد األسهم القائمة كما يلي:التقر
 2022 2021 

   

 16.961 21.746 (ُعماني  ألف لاير) صافي األصول
   

 155.550 155.550 )باآلالف(  ةية السن في نهاائمة الق همعدد األس
   

 0.109 0.140 اني( )لاير ُعملسهم الواحد األصول لصافي 
   

 0.131 0.128 ياطي التحوط )لاير ُعماني(واحد ما عدا إحتللسهم ال  صافي األصول
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 لتزامات اإل .26

 

 الصيانة إلتزام التشغيل و
 

بتشغيل    م والصيانة ش.م.  اإلدارة مدينة مسقط للتحلية وركة  سوف تقوم ش  نة ،ياالتشغيل والص  إلتفاقيةوفقا   

لى الشركة  الصيانة ، يجب عالتشغيل وتفاقية  جب إ . بمو2034بر  أكتو  11طة الشركة حتى  وصيانة مح

  وفقا  لتوفرها.دفع رسوم تشغيل ثابتة 
 

 قايسة( هي كما يلي:إستثنات المرة )بداالتشغيل واإلإتفاقية مستقبلية بموجب  الحد األدنى للمدفوعات ال
 

2021 2022  

   لاير عمانيألف  ي لاير عمانألف 
   

 نة واحدةالل سخ مستحقة 1.281 1.281

 واحدة ولكن خالل خمس سنوات  مستحقة بعد سنة 5.128 5.128

 حقة بعد خمس سنوات مست 10.041 11.322
   

17.731 16.450  
   

 

 ة دوات المالياأل .27
 

اإليضيقدّ  الناشئة  م هذا  المخاطر  الشإ من  اح معلومات حول  المالية، وهي: مخاطر ستخدام  ركة لودوات 

ومئتماإلا ال خان  ومخاططر  ا سيولة  السوق  تتر  اللتي  لها  وإجراتاتها  عرض  وسياساتها  وأهدافها  شركة 

كّمية لى إفصاحات  لية عماالبيانات ال  حتوي هذه أس المال. كما ترة المخاطر وإدارة الشركة لرلقياس وإدا

 إضافية.  
 

 ر. لمخاطا  دارة عام إلالعامة عن تأسيس ومراقبة اإلطار الارة المسئولية يتولى مجلس اإلد 
 

في أوضاع السوق  لمخاطر بانتظام للتأكد من أنها تعكس أي تغيرات  مة إدارة ا ت وأنظجعة سياساتتم مرا

اد بيئة عمل منضبطة وبناتة  ريب على إيجوالتدل  برامج التأهيمن خالل  ة. تهدف الشركة  وأنشطة الشرك

 فين واجباتهم ومسؤولياتهم. يها جميع الموظيعي ف
 

 ان ئتمإلامخاطر 
 

أداة  لية في حالة إخفاق العميل أو الطرف المقابل في لخسائر ما الشركةخطر تعرض ئتمان هي إلاطر امخ

 نوك.  ركة لدى البع الشائمن ود أساسا  ، وتنشأ  ماته التعاقديةلتزاإمالية من الوفات ب
 

انات  اي ضمر عتبا في اإلللشركة لمخاطر اإلئتمان دون األخذ نشأ أقصى تعرض كما في تاريخ التقرير ، ي 

تعمحتفظ   أو  أزيزات  بها  نإئتمانية  للشركة  مالية  خسارة  في  تتسبب  سوف  والتي   ، إلخفاق  خرى  تيجة 

 ة ذات الصلة المدرجة كما هو واردصول الماليية لو تر القيمة الدف  زام ، مني الوفات باإللت الطرف المقابل ف

 ز المالي.في بيان المرك
 

الشركة تركزي جوهري  اإللمخاط  لدى  ُعمانمع حكومة سلتمان  ئر  ا  ممثلة  طنة  لشرات  بالشركة  لعُمانية 

إلى   اه الشركة للمي  ع مبيعاتر فواتير عن جمياقية شرات المياه ، يتم إصداالطاقة والمياه. بموجب بنود إتف

العُ  )مملالشركة  والمياه  الطاقة  لشرات  ممانية  غير  بشكل  فإن  وكة   ، لذا  الحكومة(.  بواسطة  خاطر  مباشر 

 الطاقة والمياه محدودة. انية لشرات العُم ن الشركةالمستحقات من عن تمااإلئ
 

تعرض صى لل ق كان الحد األ  إلئتمان.للتعرض لمخاطر الوصول المالية الحد األقصى  تمثل القيمة الدفترية  

 ي:ئتمان بتاريخ التقرير كما يلإلا لمخاطر
 2022 2021 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 4.486 2.438 وودائع  لبنك  با نقد

 ذمم مدينة
 

1.510 1.515 
   

 3.948 
 

6.001 
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 )تابع(  اليةاألدوات الم .27
 

 )تابع(   ئتمانإلمخاطر ا
 

ال لمخكان  اتعرض  ال  ئتمانإل اطر  ال  رصدةواأللمدينة  لذمم  تاريخ  في  األخرى  نوعالمدينة    تقرير بحسب 

 لي: العميل كما ي
 2022 2021 

 ي ُعمانلاير ألف يمانف لاير عُ أل 
   

 الطاقة والمياه ش.م.ع.م شراتلعُمانية لشركة اال
 

1.510 1.515 

 

للذمتق الخسارة  مخصص  الشركة  بمبلغيس  المدينة  ا  م  اإلئتيعادل  المالخسائر  مدىنية  الحياة    متوقعة 

المبّسط. المنهج  الخ   بإستخدام  تقدير  اليتم  اإلئتمانية  الذمسائر  من  التجاريمتوقعة  ام  بإستخدلمدينة  ام  ة 

ال بالرجومصفوفة  إلىمخصص  الت  ع  المخبرة  المركز  وتحليل  للمدين  السابقة  ،  عثر  للمدين  الحالي  الي 

المحددة معدال    اإلللمديني   للعوامل  والظروف  لل   تصاديةق ن  وت العامة  المدينيون  بها  يعمل  التي  قدير  صناعة 

ا من  واكال   الحالية  للظرلتوجهات  تارلمستقبلية  في  تالتقريخ  وف  لم  الشركة  حتس ير.  إئتماب  نية  خسائر 

 للحكومة   ة/ منشأة مملوكةياه نظرا  ألنها مؤسسة حكوميبل الشركة العمانية لشرات الطاقة والمتوقعة مقام

ف الوضع  الاإلعتبي  ومع  خبرة  اإلئتمان  ار  ومعدالت  التاريخية  للحكومتعثر  إدار الحالية  قدّرت  فقد   ، ة  ة 

 ض القيمة.خفاهرية إلنرة جوخساال توجد  الشركة  بأنه
 

تقييم   لدىاألأن  تم  منخفضة  إ مخاطر    لهاالبنوك    رصدة  السدادلل ئتمانية  في  نظرا    تعثر  تلك لخضو  ،    ع 

لر ال  رةكبيقابة  البنوك  قبل  المبنمن  كوك  في  بلد.  ركزية  ذلكل  على  إدارة   بنات  تقوم  بتقدير   ،    الشركة 

على    مخصص ال الخسارة  لدى  ناألرصدة  في  فترهايبنوك  التقرية  بة  ايعادمبلغ  ر  الخسائر  انية إلئتمل 

لفترة  المت األ  شهرا .  12وقعة  من  أي  تكن  فلم  نهاية  في  البنوك  لدى  بمثرصدة  التقرير  مستح ترة  قات  ابة 

اأخوت  سابقة في  والخبعتبار  إلذ  التاريخية  التعثر  ارة  الحاإلتصنيفات  قدئتمانية  وقد   ، للبنك  إدارة  لية  رت 

 على هذه األرصدة.  ة مخصص خسارل أي تسجتالي لم مة ، وبال لقيفاض في انخإد يوج ة أنه ال الشرك
 

 مخاطر السوق 

سعار  ألجنبية وأمالت العأسعار صرف ا  لسوق مثليرات في أسعار ا ر السوق هي مخاطر تأثير التغمخاط

الشركة أو ق  بيمة  الفائدة على دخل  المال  ه منما تحتفظ  إاألدوات  الهدف من  ادارة مخاطية.  هو  لسوق  ر 

 ت مقبولة بينما يتم تحسين العائد. ضمن مؤشرالسوق  رض لمخاطر اقابة التعور إدارة 
 

 اطر العمالت مخ

بالـدوالر األمريكـي حيـ  أن ة المنفـذة  البنكيـع  ة علـى الودائـاألجنبيـ  لمخاطر العمالت  ال تتعرض الشركة

 . 1986ام ذ عالصرف من ولم يتغير سعر بالدوالر األمريكي  العُماني مرتبطالريال  
 

 فائدة أسعار ال اطرمخ

الصادرة  ة وطويلة األجل. االقتراضات  فائدة بشكل رئيسي من االقتراضات متوسطأسعار ال  مخاطرتنشأ  

ت  الصادرة بمعدال  ئدة التدفقات النقدية. اإلقتراضاتاطر سعر فاكة لمخشرغيرة تعرض ال فائدة متبأسعار  

تعر ثابتة  لمخاطفائدة  الشركة  فائ ض  سعر  العادلالقيمدة  ر   نم  %85بحوالي  ركة  الشتحتفظ  ة.  ة 

 .   رضيهامقة المبرمة مع وفقا  إلتفاقية الشروط العام ضات بسعر فائدة ثاب  أو بأدوات تغطيةقترا إلا
 

 تألدوات مالية ذات سعر فائدة ثابة  قات النقديالتدف يةتحليل حساس

أو  األربـاحالل ادلة مـن خـالعبالقيمة ثاب   دة سعر فائت زامات مالية ذاركة أي أصول أو التال تحتسب الش

 .لخسائراألرباح أو الى يؤثر ع قد التاريخ التقرير   في أسعار الفائدة في  رذلك ، فإن التغي. للخسائرا
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 )تابع(  ةالماليت  األدوا .27
 

 )تابع(   ئتمانإلمخاطر ا
 

 ة متغيرة ذات سعر فائدألدوات ماليلنقدية  سية التدفقات اتحليل حسا

الشحوطت س   من  هعر  ركة  بنسبة  الفائدة  الفائدة    مقايضة  عقودخالل  من    %85ذا  إلتفاقية أسعار    وفقا  

يؤثر جوهريا  على    ل السنة لنخالدة  ائر في سعر الفإن التغيلذا ، ف  قرضيها.الشروط العامة المبرمة مع م

 ئر الشركة. ية وأرباح وخساالتدفقات النقد
   

يد/)ينقص( حقوق  مكن أن يزكان ييخ التقرير  دة في تارفائ أسعار الة في  اسينقطة أس   100لتغير بواقع  إن ا

صرف  أسعار    األخرى وخاصة  متغيرات  يل ثبات جميع اليّنة أدناه. يفترض هذا التحل الملكية بالمبالغ المب

 ت األجنبية.العمال
 نقطة   100 

 أساسية 

 نقطة  100

 أساسية  

 نقص  زيادة   

 يمانلاير عُ  ألف يمانف لاير عُ أل 2022 ديسمبر 31
   

 لية المشتقةدوات الماة لوقيمة العادلال
 

2.169 
 

(2.169 ) 
 

 

 2021سمبر دي 31
   

 2.820 قةية المشتة لودوات المالالقيمة العادل
 

(2.820 ) 
 

 

 يولة مخاطر الس
 

اقها.  ستحقإعد  د حلول موعنلتزاماتها المالية  إلى الوفات بقدرة الشركة ع  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم 

الش  يتمثل الس منهج  إدارة  في  اركة  في  اإل يولة  بقدر  ك  مكانلحرص  للوفات   دوما  افية  ، على وجود سيولة 

، دون تكبد خسارة غير مبررة  شددة والمعادية  روف ال لظقها، في ظل استحقاإ د  ها عند حلول موعلتزاماتإب

 ضرار بسمعة الشركة.  و المخاطرة باإل أ
 

ا  طريقةلشتستخدم  اتدفقاال  ركة  النقدية  وت  مرلمتوقعة  في  تساعد  متطل التي  التدفقاتاقبة  النقدية    بات 

 ة المتوقعةتشغيليال ت بمصاريفها  اف للوفاعلى توافر نقد كدفقات النقدية. تحرص الشركة  وتحسين دورة الت

 لية.لتزامات الماإلبما في ذلك خدمة ا
 

. هاتنخفض قيمتير أو  ترة التقرفي نهاية ف  ألخرىة االمدين  دة رصواألالذمم المدينة  وعد إستحقاق  لم يف  م

 وأجنبية مرموقة.محلية بنك لدى مؤسسات مالية ي البنوك والودائع لدى اليداع النقد فيتم إ
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 ()تابع يةألدوات المالا .27
 

 لسيولة )تابع( امخاطر 
 

ريخ جلــة فــي تــامويليــة المؤت التفقــاأخــرى الن  ةرمات المالية للشركة بعد إضافة ملتزاإلستحقاق اإ  فيما يلي تواريخ

 التقرير: 
 

 سنة أقل من  المجموع  الدفترية القيمة  2022 ديسمبر 31

 سنة   

 سنوات  5إلى 

 من أكثر 

 سنوات  5

 النقدية التعاقدية  فقاتتدال  

 انيلف لاير ُعم أ انيُعم  ألف لاير يُعمانألف لاير  ألف لاير ُعماني ُعمانيألف لاير  
      

      مشتقات 

 24.867 14.965 3.077 42.909 2.230 أدوات مالية مشتقة 
      

     امات مالية غير مشتقة لتزإ

 37.178 23.887 6.185 67.250 50.756 ألجل قروض      

 اطية  حتيإلة اكيقروض حقوق المل

 - 754 - 754 754 من المساهمين  

 4.012 3.558 878 8.448 7.718 المساهمين  رية منتجسي ضقرو

 422 60 15 497 252 إلتزامات إيجار 

 - - 2.498 2.498 2.498 ئنة أخرى أرصدة دا دائنة و ذمم

      
 61.977 79.447 9.576 28.259 41.612 

 

     2021 يسمبرد 31

      مشتقات      

 28.101 14.808 2.929 45.838 3.998 أدوات مالية مشتقة 
      

      امات مالية غير مشتقة لتزإ

 42.478 23.436 5.836 71.750 54.218 ألجل قروض 

 اطية  حتيإلة اقروض حقوق الملكي

 - 754 - 754 754 من المساهمين  

 5.637 3.334 917 9.888 8.447 همين المسا جسيرية منت ضقرو

 437 60 15 512 255 زامات إيجار إلت

 - - 2.839 2.839 2.839 ئنة أخرى أرصدة دا دائنة و ذمم

      
 

66.513 85.743 9.607 27.584 48.552 

 

 مخاطر رأس المال  إدارة
 

سيا فتتمثل  اإلدارة  مجلس  بقاإلا  يسة  رأسماحتفاظ  صعدة  اإل  لبةلية  ثق بقابهدف  على  المستثمرين  ت  ة 

   عمال. رار في التطوير المستقبلي لوستمإل وادائنين وال
 

تخ الشركال  المفروضة  ضع  المال  رأس  لمتطلبات  قانون ستإب  خارجيا  ة  في  الواردة  المتطلبات  ثنات 

 .2019التجارية لسنة   شركاتال
 

حقيق  أعمالها من أجل ت مباشرة    ر فيستمراإلا لى  تها ع حماية قدرالشركة عند إدارة رأس المال إلى  تهدف  

للم المصلحة  ساهمينعوائد  والحف  ومنافع ألصحاب  هاآلخرين  على  تكلفة  اظ  لتقليل  مثالية  رأسمالية  يكلة 

 ل. مالرأس ا
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 )تابع(  األدوات المالية .27
 

 لمديونية سبة ان
 

 ي: ية في نهاية فترة التقرير كما يلكان  نسبة المديون 
 

2021 2022  

   عمانيألف لاير يعمانلف لاير أ
   

62.488 58.373 

قروض  اهمينجسيرية من المسقروض ت قروض ألجل ولمديونية )ا

 (في من تكاليف المعاملةلصابا حتياطية من المساهمينإلق الملكية احقو

 د واألرصدة لدى البنكالنق ( 2.438) ( 4.486)
 

   

 يونيةصافي المد 55.935 58.002
   

 ين المساهم حقوق 21.746 16.961
   

 ية إلى نسبة المديونيةصافي المديون 2.57 3.42
   

 

 القيمة العادلة 

من القروض امات المالية  لتزإللذمم المدينة. تتكون اوادة البنكية  تتكون األصول المالية من النقد واألرص

الم وقروض  األجل  الملكية  حقوق  وقروض  الماطحتي إل ساهمين  من  وساهميية  الن  تتكوندائنالذمم    ة. 

ترت  لويبات مقايضة سعالمشتقات من  العادلة  القيم  الفائدة.  المالية الر  عن    جوهريا    إختالفا   تختلف  دوات 

 فترية.  قيمها الد
 

 لسل الهرمي للقيمة العادلةتسال

الشركة ل  تستخدم  التالي  الهرمي  العادلةالتسلسل  القيمة  الل  تحديد واإلفصاح عن  طريق   عن  ماليةودوات 

 التقييم. لوب أس
 

 أو الخصوم المشابهة؛ النشطة لوصول جة )غير المعدلة( في األسواق األسعار المدر  المستوى األول:
 

الثاني:   أخرىالمستوى  تأثل  تقنيات  لها  التي  المدخالت  اجميع  على  كبير  واير  المسجلة  العادلة  لتي لقيمة 

 ر مباشر؛ غييمكن مالحظتها بشكل مباشر أو 
 

تأيات تستخ تقن  الثال :  توىالمس لها  ادم مدخالت  التي الثير كبير على  المسجلة  العادلة   تستند على  لقيمة 

 انات السوق القابلة للمالحظة.بي
 

 2022 2021  
 ألف لاير ُعماني  ُعمانيألف لاير

   

 45.838 42.909 اني المستوى الث - عر الفائدةس اتمقايض

 

الشر تمتلك  أ ال  الاأل  المستوى  في  ماليةدوات  كة  أو  خالول  الثال .  في المنت  السنة   لمستوى               هية 

بين مستويات قياس القيمة  ة  دوات المالي، لم توجد تحويالت لو  2021  برديسم  31و  2022  ديسمبر  31

 عادلة. ال
 

 ئدة ايضات أسعار الفامنهج تقييم مق 

لمقاي   يتم العادلة  القيمة  الفائدستخداإب  الفائدة   أسعارات  ضتحديد  أسعار  الت م  تاريخ  في  المدرجة  قرير  ة 

 ختلف األطراف المقابلة.ئتمان لمإلطر ايعكس مخاالقيمة الحالية بمعدل  وإحتساب
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 ة يرأسمال اطاتإرتب .28

في رأسم ،    2022ديسمبر    31  كما  إرتباطات  الشركة  بمبلغ  لدى  عماني  5.000الية        –  2021)  لاير 

 شىت(.ال 
 

 رركة كمؤجالتشغيلي عندما تعمل الش اريجترتيبات اإل .29
 

لشركة ه مع اات الميااقية لشرة إتفلشركأبرم  االمالية ، فقد  انات  هذه البيمن    1في إيضاح    كما هو مبين

والمياه   الطاقة  لشرات  عالعمانية  المياه  إنتاج  وهو  هام  إيلعنصر  في  مبين  هو  كما  توفرها.  ،    4ضاح  ند 

بأ اإلدارة  شحددت  إتفاقية  الشركةت  ران  مع  المبرمة  الطاقةالعماني  المياه  لشرات  تغ  ة  تم   طيتها والمياه 

ن ذلك الترتيب يمثل في موضوعه إيجارا   جار وأقود اإليع  16رقم  ولية  الد  الماليةعيار التقارير  وجب مبم

التقار معيار  بموجب  الدولية رقم  تشغيليا   المالية  اإلتفعق   16ير  تنتهي  اإليجار.  بعد  ود  ا  من  امع  20اقية 

 .2014ر أكتوب 12ي وهو ل التجارتاريخ جدولة التشغي
 

ي إجمالفيما  الحلي  لدفعاي  األدنى  اإليجد  ات  الملمستق ار  إستبلية  بموجب  المها  توقع  المقايسة(  )بإستثنات 

 إتفاقية شرات المياه: 
 

2021 2022  

  لاير عماني ألف   عماني لايرألف 
   

 دةاحسنة و مستحقة خالل 7.670 7.670

 سنوات 5ل وخالمستحقة بعد سنة  30.701 30.701

 سنوات  5د مستحقة بع 60.120 67.791
   

106.162 98.491  
 

 

 ات المالية بيانال   افقة علىالمو .30
 

 . 2023 فبراير  21 تاريخوصرح بإصدارها بعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية إ

 

 


