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 المدراء
التنفيذيون

صابرينا ثياغاراجا 
الرئيس التنفيذي

توموتاكا. اينو 
المدير المالي



 تقرير مجلس
اإلدارة 

حضرات المساهمين الكرام، 
مدينة  شركة  إدارة  مجلس  عن  بالنيابة  إليكم  أقدم  أن  يسعدني 
مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )»الشركة«(، التقرير السنوي للشركة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

تأسســت الشــركة فــي 19 ينايــر 2013 كشــركة مســاهمة مقفلــة. فــي عــام 
2017، خضعــت الشــركة لطــرح عــام أولــي بموجــب التزاماتهــا بموجــب 
اتفاقيــة مؤســس المشــروع، وتــم إدراجهــا الحًقــا فــي ســوق مســقط 

لــأوراق الماليــة فــي 2 ينايــر 2018م.

التشغيل
والتي  )المحطة(  المستقلة  الغبرة  مياه  محطة  وتدير  الشركة  تمتلك 
تبلغ سعتها 42 مليون جالون يومًيا )191،000 متر مكعب / اليوم(. وتقع 
تم  وقد  عمان،  بمحافظة مسقط، سلطنة  الغبرة  المحطة في شمال 
المحطة  ابتدأت  وتشغيل(.  وتملك  )بناء  مخطط  بموجب  تطويرها 

تشغيلها التجاري في 19 فبراير 2016.

تحصــل الشــركة حاليــا إيراداتهــا مــن خــالل بيــع الميــاه الصالحــة للشــرب 
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع  الميــاه  شــراء  التفاقيــة  وفقــا 
إلــى  كامــل  بشــكل  المحطــة  مــن  الشــرب  ميــاه  تعاقــد  تــم  والميــاه. 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه . يتــم شــراء الكهربــاء التــي 
ــاء  ــع الكهرب تعــد المصــدر الرئيســي للطاقــة مــن شــركة مســقط لتوزي
عمليــات  مــع  التعاقــد  تــم  معهــا.  الكهربــاء  تزويــد  اتفاقيــة  بموجــب 
واإلدارة  للتحليــة  مســقط  مدينــة  شــركة  فــي  والصيانــة  التشــغيل 
ــا. ــه 20 عاًم ــة مدت ــة )المشــغل( مــن خــالل عقــد تشــغيل وصيان والصيان

وخــالل الســنة الماليــة 2019م، حققــت الشــركة معــدل توافــر مقدارهــا 
93.84% مقارنــة مــع 96% خــالل الفتــرة نفســها مــن عــام 2018م، حيــث يرجع 
ذلــك أساســا إلــى أنشــطة الصيانــة المقــررة التــي تــم إجراؤهــا خــالل هــذه 
الفتــرة. و يعــزى ذلــك إلــى حقيقــة أن معظــم فتــرات إنقطــاع الصيانــة فــي 
ســنة العقــد الســابقة قــد اكتملــت فــي الربــع األول مــن عــام 2019م ) ســنة 
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العقــد هــي فتــرة محــدده فــي إتفاقيــة شــراء الميــاه مــن إبريــل 2018م إلــى 
31 مــارس 2019م. نظــرا بأنــه قــد تــم الســماح بذلــك فــي اتفاقيــة شــراء 
الميــاه، وليــس هنــاك أي تأثيــر مالــي لهــذا التوافــر األقــل لعــام 2019م 
مقارنــة بعــام 2018م. عــالوة علــى ذلــك؛ انخفــض اجمالــي معــدل انقطــاع 
التيــار القســري للســنة الماليــة 2019 بنســبة 1.09%، مقارنــة مــع1.94% لنفــس 
ــرة و نمــو  ــى انخفــاض فت ــك أساســا ال ــرة مــن  ســنة 2018، ويرجــع ذل الفت

الطحالــب التــي يوجههــا المصنــع فــي هــذا العــام.

هــذا العــام، كان إجمالــي إنتــاج الشــركة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب 
65.032.354 متــر مكعــب بزيــادة قدرهــا 8.5 مقارنــة مــع إجمالــي إنتــاج 

الميــاه 59.929.864 متــر مكعــب فــي عــام 2018. 

النتائج المالية
في عام 2019، ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 4.6% إلى 16.810 مليون 
ريال عماني نتيجة تحسن األداء التشغيلي مقارنة بمبلغ 16.071 مليون 
ريال عماني في عام 2018. وارتفعت تكاليف التشغيل في عام 2019 إلى 
عام  ريال عماني في  بـ 9.776 مليون  ريال عماني مقارنة  10.654 مليون 
2018. بناًء على ذلك، سجلت الشركة ربح ما قبل الضريبة 2.174 مليون 
ريال عماني، وهو أعلى بنسبة 5.9 % مقارنة مع 2.053 مليون ريال عماني 

في عام 2018.

المنعقــد  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  المســاهمون  فــوض 
فــي 27 مــارس 2019، مجلــس اإلدارة بتحديــد وتوزيــع أربــاح نقديــة علــى 
مســاهمي الشــركة فــي مايــو 2019 بقيمــة ال تتجــاوز 1.626 بيســة لــكل 
ســهم مــن األربــاح المحتجــزة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 
وفــي نوفمبــر 2019 بقيمــة ال تتجــاوز 6.429 بيســة للســهم الواحــد مــن 

األربــاح المحتجــزة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2019.

بعــد ذلــك، قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 29 أبريــل 
2019، توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 1.626 بيســة للســهم الواحــد مــن األربــاح 
المحتجــزة وفًقــا للبيانــات الماليــة المدققــة لســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
ــى المســاهمين المســجلين فــي ســجل »مســاهمي  31 ديســمبر 2018 إل
الشــركة« لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م فــي 15 مايــو 

.2019

ــع  ــر 2019 توزي ــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــدة فــي 17 نوفمب ق
أربــاح نقديــة بقيمــة 6.429 بيســة لــكل ســهم مــن األربــاح المــدورة وفًقــا 
للبيانــات الماليــة المدققــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2019 علــى المســاهمين المســجلين فــي ســجل »مســاهمي الشــركة« 
لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م فــي 28 نوفمبــر 2019.

الصحة والسالمة والبيئة
يمثل  والبيئة  والسالمة  الصحة  لمعايير  التام  االمتثال  ضمان  يزال  ال 
تقع  لم  أنه  يتضح هذا من حقيقة  للشركة ومشغلها.  أولوية قصوى 
حوادث مضيعة للوقت )»حوادث مضيعة للوقت«( أو حوادث بيئية لعام 
حوادث  أي  دون  يوًما   1402 الشركة  حققت   ،2019 ديسمبر   31 في   .2019
مضيعة للوقت منذ تاريخ التشغيل التجاري لها. في أبريل 2017، حصل 
وشهادة  البيئية  اإلدارة  لنظام   14001:2004 األيزو  شهادة  على  المشغل 
أوساس 18001:2007 لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية. وفي سبتمبر 
2018، نجح المشغل في األنتقال من شهادة األيزو 14001:2004 إلى 14001:2015.

حوكمة الشركة
الداخلية.  الرقابة  نظام  بأهمية  وإدارتها  الشركة  إدارة  مجلس  يؤمن 
أجرت  بها.  المعمول  الداخلية  للضوابط  شامل  نظام  الشركة  لدى 
الرئيسية  الداخلية  وإجراءاتها  لسياساتها  شاملة  مراجعة  الشركة 
لضمان امتثالها. قامت الشركة بتعين شركة محاسبة أبو تميم جرانت 
واحدة. تم وضع  لمدة سنة  للشركة  الداخلي  التدقيق  ثورنتون إلجراء 
خطة التدقيق الداخلي لعام 2019 والتي وافقت عليها لجنة التدقيق، 

والتي تم تنفيذها بالكامل خالل العام.

ــة فــي 31 ديســمبر 2019.  ــج مهمــة للســنة المنتهي ــد نتائ ــم يتــم تحدي ل
نتائــج  عــن  الناشــئة  التوصيــات  بتنفيــذ  تاًمــا  التزامــً  اإلدارة  وتلتــزم 

الداخلــي. المدقــق 

ــا لميثــاق حوكمــة الشــركات التــي صدرتهــا الهيئــة العامــة لســوق  وفًق
اإلدارة.  مجلــس  أداء  لتقييــم  مستشــاًرا  أيًضــا  الشــركة  عينــت  المــال، 
لمزيــد مــن المعلومــات حــول أطــار حوكمــة الشــركة ، يرجــى الرجــوع إلــى 

تقريــر حوكمــة الشــركة.

المسؤولية االجتماعية للشركة 
التزامنا  للشركة مدى  االجتماعية  المسؤولية  وبرامج  مبادرات  تعكس 
بإبقاء المجتمع العماني المحلي في طليعة أعمالنا. وفًقا لذلك، سعت 
أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات خالل عام 2019 إلى بناء وتعزيز 
يمثلها  والتي  العماني،  المجتمع  الرئيسية في  القطاعات  مع  تواصلنا 

بشكل خاص قطاع التعليم والتعليم العالي.

خــالل العــام، واصلــت الشــركة مــع برنامــج التعليــم االبتدائــي وبرنامــج 
المــدارس  االبتدائــي  التعليــم  برنامــج  اســتهدف  الفنييــن.  المتدربيــن 
العمانيــة التــي تعمــل بالقــرب مــن محطــة تحليــة الميــاه فــي الغبــرة، 
معلميهــم  مــع  العمانييــن  المــدارس  أطفــال  مــن   100 منــح  تــم  حيــث 
ــم إطالعهــم علــى عمليــة إنتــاج ميــاه الشــرب  ــارة المحطــة وت فرصــة لزي
باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي. وفــي الوقــت نفســه، كان برنامــج 
التدريــب الفنــي، للطــالب العمانييــن الذيــن كانــوا علــى وشــك االنتهــاء 
مــن شــهادتهم الدبلــوم الفنــي أو برنامــج الدرجــة الجامعيــة. وفــي إطــار 
هــذا البرنامــج، تلقــى 22 طالًبــا مــن مختلــف المعاهــد الفنيــة ، والكليــات ، 
والجامعــات علــى فتــرة تدريــب مــع فريــق التشــغيل والصيانــة لدينــا خــالل 

هــذا العــام.

الشــركة وعوائلهــم  باإلضافــة  أجــرى موظفــو  العــام،  أيضــا فــي هــذا 
إلــى الشــركة المشــغل حملــة لتنظيــف الشــاطئ علــى شــاطئ الغبــرة 
بالقــرب مــن المحطــة وتــم ذلــك بالتعــاون مــع بلديــة مســقط. خلقــت هــذا 
الحملــة الوعــي حــول أهميــة إعــادة تدويــر النفايــات والحفــاظ علــى نظافــة 

شــواطئ عمــان بيــن الموظفيــن وأطفالهــم.

توظيف
الشركة  من  كل  في  التعمين  مستوى  كان   ،2019 نهاية  بحلول 
ومشغلها 70 %. وهذا هو واحد من أعلى المستويات التي تحققت في 

صناعة الطاقة والمياه.
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النظرة المستقبلية
ستواصل الشركة جهودها في توفير إمدادات موثوقة من المياه تلبي 
لمعايير  التام  االمتثال  ضمان  مع  الشرب  مياه  من  المطلوبة  الجودة 

الصحة والسالمة في الوقت نفسه. 

الخالصة
ثقتهم  على  مساهمينا  أشكر  أن  أود  اإلدارة،  مجلس  عن  بالنيابة 
لـلشركة  وامتناني  تقديري  أعرب عن  أن  أيًضا  أود  المستمر.  ودعمهم 
الكهرباء وهيئة سوق  تنظيم  والمياه وهيئة  الطاقة  العمانية لشراء 
تشجيعها  على  األخرى  الحكومية  وغير  الحكومية  والهيئات  المال 
وتوجيهها ودعمها. كما أود أن أتقدم بالشكر الخاص لجميع موظفينا 
العمل.  ثابتفي  والتزام  تفان  من  قدموه  لما  والمشغل  الشركة  في 

وبفضل إسهاماتهم، تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها وغاياتها.

التعــازي  بخالــص  أتقــدم  أن  أيضــا  أود  اإلدارة،  مجلــس  عــن  بالنيابــة 
والمواســاة للشــعب العمانــي فــي وفــاة المغفــور لــه جاللــة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد. كلنــا نشــعر بحــزن عميــق لهــذه الخســارة الكبيــرة. 
كان الســلطان قابــوس بــن ســعيد صاحــب رؤيــة عظيمــة وحكمــة التــي 

بنيــت عليهــا الســلطنة. ندعــو اهلل تعالــى أن يغمــد روحــه الجنــة.

كمــا نــود أن نعــرب عــن خالــص تهانينــا وأطيــب تمنياتنــا لســلطان ُعمــان 
الجديــد، صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد 
فــي رحلــة للتنميــة والنمــو واالزدهــار. كمــا أود أيضــا أن أشــكر حكومــة 
ُعمــان علــى دعمهــا وتشــجيعها المتواصــل للقطــاع الخــاص مــن خــالل 
تهيئــة بيئــة تســمح لنــا بالمشــاركة بفعاليــة فــي نمــو اقتصــاد الســلطنة 

والمســاهمة فــي بنــاء دولــة قويــة ومزدهــرة.

أحمد فؤاد بن محمد كينالي
رئيس مجلس اإلدارة





خلفية عن الشركة 
ونظرة عامة على 

األعمال

نظرة عامة
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تطوير وتملك وتشغيل محطة 

باستخدام  البحر  مياه  لتحلية  محطة  وهي  للمياه  المستقلة  الغبرة 

تكنولوجيا التناضح العكسي بسعة إنتاجية متعاقد عليها تبلغ 191.000 

هذه  وتقع  اليوم(،  في  جالون  آمبريال  مليون   42( مكعب/اليوم  متر 

دخلت  وقد  عمان،  سلطنة  مسقط،  محافظة  الغبرة،  شمال  المحطة 

المحطة مرحلة التشغيل التجاري الكامل منذ 19/فبراير/2016م.

تقــوم الشــركة حاليــً بتحقيــق إيراداتهــا وفقــً ألحــكام اتفاقيــة شــراء 

الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م 

بالكامــل بشــكل غيــر مباشــر  20 عامــً، وهــي شــركة مملوكــة  لمــدة 

التحليــة  لميــاه  اإلنتاجيــة  الســعة  التعاقــد بشــأن  تــم  لقــد  للحكومــة. 

المنتجــة مــن المحطــة بالكامــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

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

مــن)2019-2025(م. للفتــرة  لمــدة ســبع ســنوات  ش.م.ع.م 

الكهربــاء  لتوزيــع  مســقط  شــركة  قبــل  مــن  الكهربــاء  إمــداد  يتــم 
بموجــب اتفاقيــة إمــداد الكهربــاء. أبرمــت الشــركة بصفتهــا مســتخدم 
للنظــام، اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء لضمــان ربطهــا بالنظــام خــالل فتــرة 
اتفاقيــة شــراء الميــاه التــي تــم التعاقــد عليهــا. يتــم إرســال ميــاه الشــرب 
التــي تنتجهــا المحطــة إلــى خزانــات الميــاه التابعــة للهيئــة العامــة للميــاه 
قبــل  مــن  فيهــا  ُمتحكــم  شــركة  المشــغل  المحطــة،  بجــوار  الكائنــة 

مؤسســي المشــروع.

الخريطة/ الرسم البياني أدناه يوضح موقع المحطة بالتقريب:
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ــرة الســجل التجــاري فــي وزارة التجــارة والصناعــة تحــت رقــم الســجل التجــاري  ــخ 2013/1/19م وســجلت بدائ تــم تأســيس الشــركة لفتــرة غيــر محــددة بتاري
1163374 تــم إدراج الشــركة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة )ليصبــح االســم القانونــي والتجــاري للشــركة اآلن، شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع 

وعنوانهــا المســجل هــو صنــدوق بريــد رقــم 1935 ، الرمــز البريــدي 114 شــمال الغبــرة، محافظــة مســقط، ســلطنة عمــان.

التكنولوجيا والعمليات

وصف المحطة
تقع المحطة في شمال الغبرة بمحافظة مسقط، سلطنة عمان، وتم تطوير المحطة على أساس نظام البناء واالمتالك والتشغيل )البناء واالمتالك 
والتشغيل(. بدأت المحطة التشغيل التجاري منذ 19/فبراير/2016م. تبلغ السعة اإلنتاجية للمحطة 42 مليون آمبريال جالون في اليوم )191.000 متر مكعب/

اليوم(. تتكون المحطة من فالتر لحماية األحياء المائية وأنابيب مغمورة لسحب وتفريغ مياه البحر ونظام تعويم الهواء المذاب ومرشحات أسطوانة 
مزدوجة ألغراض المعالجة األولية والنظام المزدوج لمعالجة مياه البحر باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي وإجراء معالجة متقدمة باستخدام ثاني 

اكسيد الكربون ونظام حقن الحجر الجيري إلعادة التمعدن باإلضافة إلى الكلورة والفلورة وكافة األنظمة المتعلقة بتحلية مياه البحر األخرى. 

الصور التالية توضح مرفق محطة المياه في حالة التشغيل:

عملية التحلية
الرسم أدناه يوضح عملية تحلية مياه البحر.

Seawater Intake Seawater
Intake Pump

Dissolved Air Flotation
(DAF) 8x14.3%

DMF Feed Pump
10x14.3%

Dual Media Filter
(DMF) 52x2%

Cartridge Filter
16x6.7%

High Pressure
Pump

Product
Water Tank

PAEW
ReservoirWater

Booster Pump

Brine

Outfall
Energy Recovery

Device

RO Feed

مدخل مياه البحر: 
أربعة مضخات  البحر وذلك باستخدام عدد  أنبوبين مغمورين يتم تمديدهما بقاع  المياه بواسطة  البحر حيث يتم إدخال  العملية بمدخل مياه  تبدأ 
إدخال مياه. يتم تركيب فالتر مغمورة ولكنها مرتفعة مزودة بفتحة بقياس 5ملم على شاطىء البحر عند مدخل األنبوب لمنع مرور الطمي والمخلفات 

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

األنابيــب. بعــد ذلــك يتــم تحويــل ميــاه البحــر لخطــوط المعالجــة.

نظام المعالجة األولية
إلى  دخولها  قبل  البحر  مياه  لمعالجة  مطلوب  األولية  المعالجة  نظام 
الهواء  تعويم  بأنظمة  األولية  المعالجة  تتم  العكسي.  التناضح  نظام 
األسطواني  الغالف  ومرشح  المزدوجة  األسطوانة  ومرشح  المذاب 

الشكل )مرشح الخرطوشة(. 

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

الطالحــب.

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

نظام التناضح العكسي: 
يشتمل نظام التناضح العكسي على مضخات ضغط عالي ومضخات 
معززة وأجهزة استرداد طاقة وأغشية تناضح عكسي رقيقة. تتطلب 
أنها تحتاج لضغط عالي  العكسي طاقة مركزة حيث  التناضح  عملية 
يصل إلى 70 بار وذلك للتغلب على الضغط اإلزموزي إلنتاج المياه. يتم 
تركيب أجهزة استرداد الطاقة بغرض استرداد الطاقة في حالة الضغط 

العالي لمنع المياه من خفض الطاقة اإلجمالية المطلوبة إلنتاج المياه.

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

الثانــي. المعالجــة  نظــام  الســتعمال 

نظام المعالجة المتقدمة
مناسبة  غير  العكسي  التناضح  نظام  من  المنتجة  المياه  تظل 
صالحة  لجعلها  متقدمة  معالجة  إلى  تحتاج  وعليه  اآلدمي  لالستهالك 
الكربونيك  حمض  بإضافة  للشرب  المياه  صالحية  تتحقق  للشرب. 
الممزوج مع حجر جيري مسحوق ومنقى إلنتاج مياه شرب موزونة وقابلة 
يضاف  آنفً،  ورد  ما  على  عالوة  اآلدمي.  لالستهالك  ومناسبة  للتخزين 
الكلور لتطهير المياه والفلورايد لتقليل اإلصابة بتسوس األسنان. يتم 
بعد ذلك نقل المياه الصالحة للشرب لخزانين كبيرين تابعين للهيئة 

العامة للمياه مجاورين لمحطة التحلية.

التشغيل والصيانة
من  المياه  شراء  اتفاقية  فترة  طوال  وصيانتها  المحطة  تشغيل  يتم 
قبل المشغل. المشغل هو المسؤول األول عن تقيد المحطة بسياسة 

إلرشادات  واالستجابة  السياسة  تلك  وفعالية  والبيئة  والسالمة  الصحة 
عاتق  على  تقع  كما  التشغيلية.  التكلفة  في  والتحكم  المياه  إرسال 
المشغل مسؤولية ضمان وجود قطع غيار كافية وأن الموظفين يتم 

تأهيلهم وتدريبهم بشكل سليم.

نظرة عامة على اإليرادات

خالل فترة اتفاقية شراء المياه
تنص اتفاقية شراء المياه على شروط إنتاج المياه وإرسالها إلى الشركة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م أثناء فترة اتفاقية شراء المياه. 
وصيانة  لتشغيل  الشركة  على  التزامً  المياه  شراء  اتفاقية  تفرض 
بالسعة  يتعلق  فيما  الجاهزية  من  عليه  متفق  على مستوى  المحطة 
التشغيل  تاريخ  بعد  عليها  والمتعاقد  المضمونة  المياه  من  اإلنتاجية 

التجاري. 

منــذ تاريــخ التشــغيل التجــاري، قامــت المحطــة بالتعاقــد علــى ســعة مياه 
تحليــة قدرهــا 191.000 متــر مكعب/اليــوم )42 مليــون آمبريــال جالــون فــي 
اليــوم( وتقــوم ببيــع الميــاه المنتجــة للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه.ش.م.ع.م. ســتحصل الشــركة فــي المقابــل علــى تعريفــة تغطي 
رســوم الســعة اإلنتاجيــة للميــاه ورســوم الميــاه المنتجــة مــن الشــركة 

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

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

ورســوم الربــط والتوصيــل والعائــد علــى رأس المــال.

تــم تصميــم رســوم الميــاه المنتجــة لتغطيــة تكاليــف التشــغيل   •
ــاء ويتــم دفعهــا وفقــً للميــاه  ــة المتغيــرة ورســوم الكهرب والصيان

المنتجــة المســلمة بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه.

مــن قبــل شــركة  الكهربــاء  فــي رســم  التغييــر  فــرض رســم  تــم   •
مســقط لتوزيــع الكهربــاء اعتبــارًا مــن أول ينايــر /2017 ولــن يكــون 
لــه أثــر مــادي علــى الشــركة حيــث أنــه تــم االتفــاق علــى أن ينســحب 
التغييــر فــي رســم الكهربــاء علــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والكهربــاء.

فــي  االســتثمار  رســوم  عنصــر  العمانــي.  بالريــال  مقومــة  الدفعــات 
الميــاه مربــوط بســعر صــرف الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي. 
رســوم تشــغيل وصيانــة ســعة الميــاه ورســوم تشــغيل وصيانــة الميــاه 
المنتجــة مربوطــة بســعر صــرف الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي 
ــات المتحــدة ومؤشــر  ومؤشــر ســعر المنتــج للتضخــم المقــرر فــي الوالي
الرســوم.  مــن  عليهــا  المتفــق  لأجــزاء  العمانــي  المســتهلك  ســعر 
حــددت اتفاقيــة شــراء الميــاه ســعر صــرف الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر 
الــدوالر  مقابــل  العمانــي  للريــال  فــوري  متوســط  كســعر  األمريكــي 
األمريكــي المعلــن مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي فــي مؤشــرات 
أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي آخــر يــوم عمــل فــي ســلطنة عمــان 

لفتــرة الفوتــرة ذات الصلــة.





تقرير مناقشات 
وتحليالت اإلدارة

وصف الشركة وأعمالها
فيما  إليها  )المشار  ش.م.ع.ع  للتحلية  مسقط  مدينة  شركة  تأسست 
بعد بـ »MCDC« أو الشركة( كشركة مساهمة عمانية مقفلة بموجب 
سجل تجاري رقم 1163374 لمدة غير محدودة، بتاريخ 19 يناير 2013، وفي 
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2016 
تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عمانية عامة، وأصبح اسمها 
ش.م.ع.ع.،  للتحلية  مسقط  مدينة  »شركة  اآلن  والقانوني  التجاري 
ومقرها المسجل في مبنى رقم 310، شارع رقم 3605، مجمع رقم 236، 

شارع 18 نوفمبر، شمال الغبرة، مسقط، سلطنة عمان.

تــم طــرح الشــركة لالكتتــاب العــام فــي أواخــر عــام 2017، وتــم قيدهــا فيمــا 
بعــد فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي 2 ينايــر 2018.

نشــاط الشــركة الرئيســي هــو تطويــر وامتــالك وتشــغيل محطــة تحليــة 
الميــاه المســتقلة بالغبــرة، وهــي عبـــارة عــن محطــة تحليــة بالتناضــح 
العكســي تبلــغ طاقتهــا اإلنتاجيـــــة المتعاقـــد عليهــا 191.000 م3/اليــوم 
)42 مليــون جالــون إمبراطــوري فــي اليــوم(، وتقــع فــي الغبــرة الشــمالية، 
المحطــة  إطــالق  بــدأ  )المحطــة(.  عمــان  ســلطنة  مســقط،  بمحافظــة 

للتشــغيل التجــاري فــي 19 فبرايــر 2016.

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

.)2025-2019( ســنوات 

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

ويتــم تزويــد المحطــة بالكهربــاء مــن شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء 
الشــركة  )ESA(. وكانــت  اتفاقيــة توريــد الكهربــاء  )MEDC( بموجــب 
قــد أبرمــت اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء )ECA( مــع الشــركة الُعمانيــة 
لنقــل الكهربــاء )OETC(، باعتبارهــا مســتخدم للنظــام، لتأميــن التيــار 

ــاه. ــرة اتفاقيــة شــراء المي ــي لنظــام النقــل خــالل فت الكهربائ

المزايا التنافسية

تشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:

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

األجــل، ممــا  اتفاقيــة شــراء ميــاه طويلــة  مــع  قــوي  إطــار تعاقــدي   •
يضمــن حمايــة التدفقــات النقديــة مــن األحــداث العكســية، مثــل 

القاهــرة، والقــوة  المشــتري  مخاطــر  أحــداث 

تدفقــات نقديــة ثابتــة ومتوقعــة، ومرونــة فــي التعامل مــع الصدمات   •
المحتملــة فــي أســعار الكهربــاء والطلــب علــى الميــاه خــالل مــدة 

ــاه، اتفاقيــة شــراء المي

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

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

محطــة ميــاه مشــغلة بالكامــل مــن قبــل فريــق عمــل يضــم مجموعة   •
مــن األفــراد المهــرة والخبــراء وملتزمــون باالمتثــال الكامــل ألعلــى 

مســتويات متطلبــات التعميــن، .
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اإلطار التعاقدي

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

 

شركة مدينة مسقط
للتحلية وا�دارة

والصيانة ش.م.م.

الشركة العمانية
 لشراء الطاقة والمياه

المقرضون

الشركة الدولية
لمعالجة المياه ش.م.م.

اتفاقية
تمويل

عقد هندسة
وتوريد وإنشاء

اتفاقية تشغيل
وصيانة

اتفاقية توصيل
الكهرباء

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

اتفاقية إمداد
الكهرباء

شركة مسقط
لتوزيع الكهرباء

اتفاقية
وزارة ا�سكاناالنتفاع

اتفاقية
شراء المياه

اتفاقية شراء المياه

ُأبرمــت اتفاقيــة شــراء الميــاه مــا بيــن الشــركة والشــركة الُعمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه فــي 11 فبرايــر 2013. وتتضمــن هــذه االتفاقيــة الشــروط 
ــة المتفــق عليهــا بيــن الشــركتين، كمــا تنــص علــى التعهــدات  التجاري

ــات التــي يتعيــن علــى الشــركة تقديمهــا. والضمان

وتنــص االتفاقيــة علــى عــدد مــن االلتزامــات المفروضــة علــى الشــركة 
خــالل مــدة االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك أنــه يجــب علــى الشــركة أن تقــوم 
بصــورة معقولــة وحكيمــة بتشــغيل وصيانــة المحطــة بشــكل يضمــن 

قدرتهــا علــى إنتــاج الميــاه بشــكل مســتمر وموثــوق.

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

بإنتــاج الميــاه التــي توصيلهــا.

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

كمــا يتــم تعديــل رســوم القــدرة اإلنتاجيــة للميــاه بمــا يتفــق مــع عــدم 
إنتــاج المحطــة،  التوفــر المقــرر واالنقطــاع القســري للميــاه، وتخفيــض 
تعديــل  يتــم  الصــرف.  أســعار  فــي  والتغيــرات  التضخــم  مــع  وكذلــك 
ــا للتغيــرات فــي ســعر الصــرف، ومؤشــر أســعار  رســوم إنتــاج الميــاه وفًق
المنتجيــن فــي الواليــات المتحــدة )US PPI( ومؤشــر أســعار المســتهلك 

.)CPI( العمانــي 

كمــا تســتعرض اتفاقيــة شــراء الميــاه العديــد مــن مخاطــر المشــتري، 

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

آليــة التعويــض المتفــق عليهــا.

كذلــك، تنــص االتفاقيــة علــى تقديــم إعانــة للشــركة فــي حالــة وقــوع 
أي أحــداث قاهــرة تعيقهــا عــن أداء التزاماتهــا بموجــب االتفاقيــة. فــإذا 
ثبــت وقــوع حــدث قاهــر، أو كانــت هنــاك توقعــات بوقوعــه ولــم تتمكــن 
الشــركة مــن تجنبــه، كمشــغل كــفء وقــوي، ســوف يتــم إعفاؤهــا مــن 
ــة خــالل  المســؤولية عــن أي فشــل فــي أداء التزاماتهــا بموجــب االتفاقي
الحــدث  مــدة  لنفــس  االتفاقيــة  تمديــد  وســيتم  القاهــر،  الحــدث  مــدة 
ــك، يحــق  ــذي أعــاق الشــركة عــن أداء التزاماتهــا. عــالوة عــل ذل القاهــر ال
للشــركة اســتالم رســوم الطاقــة اإلنتاجيــة إلــى مــدى توفرهــا أثنــاء فتــرة 

التأخيــر الناجمــة عــن الحــدث القاهــر.

تبــدأ مــدة هــذه االتفاقيــة فــي 11 فبرايــر 2013 وتنتهــي فــي 11 أكتوبــر 2034، 
وذلــك مــع مراعــاة األحــكام المتعلقــة بالقــوة القاهــرة وأحــداث مخاطــرة 

المشــتري وأحــكام اإلنهــاء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة.

)ESA( اتفاقية اإلمداد الكهربائي
الكهرباء  الكهربائي بين شركة مسقط لتوزيع  اإلمداد  اتفاقية  ُأبرمت 
فولت  ميجا   40 أقصى  بحد  الكهرباء  توريد  بغرض   ،2013 فبراير   11 في 
أجل  من  االتفاقية  في  بها  المسموح  التعريفة  مع  يتفق  بما  أمبير 
تشغيل المحطة. ويحق لشركة مسقط والشركة إنهاء هذه االتفاقية 

بإشعار خطي للطرف األخر قبل 30 يوم على األقل من اإلنهاء.
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)ECA( اتفاقية التوصيل الكهربائي
الشركة  2013بين  فبراير   11 في  الكهربائي  التوصيل  اتفاقية  ُأبرمت 
العمانية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للحكومة والتي تٍأست في 
الخاصة  واألحكام  الشروط  على  االتفاقية  وتنص  والشركة.   ،2003 عام 
الكهرباء،  لنقل  عمل  إطاًرا  تضع  كما  الكهرباء.  نقل  نظام  بتوصيل 

والذي يتضمن من ضمن أمور أخرى:

رسوم  الكهرباء  لنقل  العمانية  للشركة  الشركة  تدفع  أن   أ. 
التوصيل، و

أن تمتثل كل من الشركتين لقانون الشبكة.  ب. 

فتــرة  إبرامهــا، وتظــل ســارية خــالل  تاريــخ  مــن  االتفاقيــة ســارية  هــذه 
الخمســة وعشــرين عاًمــا األولــى )»الفتــرة األولــى«( وتظــل كذلــك بعــد 
انتهــاء الفتــرة األولــى مــا لــم يقــرر أي الطرفيــن إنهائهــا بإشــعار مســبق 
للطــرف اآلخــر مدتــه ســتة أشــهر، وبشــرط أال يكــون هــذا اإلخطــار نافــًذا 

قبــل انتهــاء الفتــرة األولــى.

)UAS( اتفاقيات االنتفاع
ُأبرمت اتفاقية االنتفاع )UAS( بين وزارة اإلسكان )MOH( والشركة في 
11 فبراير 2013. وتتعلق اتفاقية االنتفاع )UAS( بموقع المحطة )»الموقع«(. 
UAS 25 عام بدًء من تاريخ اعتمادها من طرف  كما تبلغ مدة اتفاقية 
الحكومة، ويجوز تجديدها لمدة 25 عاًما إضافية حسب ما تراه الشركة. 
في  عليه  المنصوص  للغرض  الموقع  باستخدام  الشركة  تلتزم  كما 

اتفاقية UAS حصًرا.

فوفًقــا لـــ UAS، تــزود الــوزارة الشــركة بالموقــع نظيًفــا وخالًيــا مــن أي 
حقــوق تتعــارض مــع حــق االنتفــاع الممنــوح لهــا، بمــا فــي ذلــك علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر، أي مطالــب طــرف ثالــث قــد يتــم تقديمهــا فيمــا 
ــع  ــع. كمــا تضمــن وزارة اإلســكان أن الشــركة ســوف تتمت ــق بالموق يتعل

بالحــق الحصــري فــي اســتخدام الموقــع طــوال مــدة االتفاقيــة.

اتفاقية التشغيل والصيانة
ُأبرمت اتفاقية تشغيل وصيانة )O & M( بين الشركة وشركة مدينة 
مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م )»المشّغل«( في 27 نوفمبر 
ذات  والصيانة  التشغيل  خدمات  المشّغل  تقديم  على  وتنص   ،2013
حتى  المحطة  وصيانة  بتشغيل  المشغل  ُتلزم  كما  بالمحطة.  الصلة 
المحدد  التجاري  التشغيل  تاريخ  بعد  عام   20 لمدة  أي   ،2034 أكتوبر   11

)SCOD(، 12 أكتوبر 2014.

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

فــي رســوم اســتهالك الكهربــاء مــع المشــغل.

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

تشــغيل المحطــة أثنــاء فتــرة التشــغيل بمــا يتفــق مــع الجــدول   •
الزمنــي والتعليمــات الخطيــة التــي ترســلها الشــركة إلــى الشــركة 

العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن وقــت آلخــر؛

صيانة المحطة لضمان تشغيلها بالقدرة المطلوبة؛  •

توظيــف وتعييــن وتدريــب عــدد كافــي مــن الموظفيــن لتشــغيل   •
المحطــة؛ وصيانــة 

أو  الشــركة  تطلبهــا  قــد  التــي  األداء  اختبــارات  وتطبيــق  إعــداد   •
وأيــة  آلخــر  وقــت  مــن  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة 
مــع  يتفــق  بمــا  منهمــا  أي  تقترحهــا  قــد  إضافيــة  أداء  اختبــارات 

الميــاه؛ شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  االختبــار  وقيــود  إجــراءات 

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

والصيانــة؛  التشــغيل 

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

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

عــدم اتخــاذ أي إجــراء أو الفشــل فــي اتخــاذ أي إجــراء ممــا يتســبب   •
المشــروع. اتفاقيــات  بموجــب  التزاماتهــا  مــن  ألي  الشــركة  خــرق  فــي 

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

)EPC( عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء
الدولية  والشركة  الشركة  بين  واإلنشاء  والتوريد  الهندسة  عقد  ُأبرم 
التي  الشروط  على  وينص   ،2013 أبريل   10 في   )IWT( المياه  لمعالجة 
يتعين على الشركة الدولية لمعالجة المياه أن تلتزم بها أثناء قيامها 
والتشييد  والنقل  والشراء  والتوريد  والتصنيع  التصميم  بعمليات 
كما  بالمحطة،  الصلة  ذات  التجريبي  والتشغيل  واالختبار  والتركيب 
ُيلزمها بضمان هذه األعمال وإصالح أي عيوب أو حاالت عدم امتثال في 

هذا الشأن.

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

األساســية.

يتعيــن  التــي  االلتزامــات  واإلنشــاء  والتوريــد  الهندســة  عقــد  يحــّدد 
عــدم  لضمــان  لهــا  االمتثــال  الميــاه  لمعالجــة  الدوليــة  الشــركة  علــى 
خضــوع األعمــال والمــواد المســتخدمة فــي البنــاء ألي رســوم أو أي حــق 
حجــز وخلــوه مــن العيــوب، ســواًء فــي حقــوق الملكيــة أو التصميــم أو 
المصنعيــة، وامتثــال األعمــال لجميــع الشــروط البيئيــة وجميــع القوانيــن 
المعمــول بهــا. كمــا ُألزمــت الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه بتســليم 
المحطــة فــي أو قبــل وقــت اإلنجــاز، الــذي يتفــق مــع تاريــخ التشــغيل 
التجــاري المحــدد )SCOD(. يتضمــن عقــد الهندســة والتوريــد واإلنشــاء 
ــا لمــا جــاء فــي  أحــكام تتعلــق بالضمانــات وكذلــك قائمــة باألعمــال )وفًق
العقــد( والتــي أشــارت الشــركة إلــى ضــرورة إصالحهــا مــن قبــل الشــركة 
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ــة 24 شــهًرا مــن التســليم. وحــّدد  الدوليــة لمعالجــة الميــاه ضمــن مهل
تاريــخ التســليم بيــوم 19 فبرايــر 2016.

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

مســؤوليته بموجــب شــروط عقــد الهندســة التوريــد واإلنشــاء.      

إدارة المخاطر
داخلية  رقابة  بنظام  التزامها  الكهرباء  لتوزيع  مسقط  شركة  تؤكد 
سليم يشمل عمليات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والرقابة. وبناًء 
تحديد  تتضمن  مخاطر  إدارة  لعملية  تطبيقها  الشركة  تؤكد  عليه، 
وتقييم وإدارة المخاطر الهامة التي تؤثر على تحقيق الشركة ألهدافها. 
كما ُتقر الشركة بوجود نظام سليم للرقابة الداخلية لحماية استثمارات 
المساهمين وأصول الشركة ومصالح الجهات المعنية األخرى، وتضمن 

االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

تشمل أعمال إدارة المخاطر لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء ما يلي:

خلــق الوعــي الســليم بالمخاطــر وفهمهــا علــى جميــع مســتويات   •
لمنظمــة ا

ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر والمسؤولية عنها بين الجميع  •

تحديــد المخاطــر وإدارتهــا بشــكل جيــد ضمــن قــدرة المنظمــة علــى   •
تحمــل المخاطــر

دمج إدارة المخاطر كجزء من أساليب إدارة األعمال  •

تطوير لغة مخاطر مشتركة  •

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

االتفاقيات المالية
إجمالية  بقيمة  دولية  بنوك  ائتالف  مع  تمويل  اتفاقيات  الشركة  أبرمت 
تتم  أمريكي(.  دوالر  مليون   211،30( عماني  ريال  مليون   81،25 قدرها 
خالل  من  التمويل  اتفاقيات  لمتطلبات  وفًقا  الممتازة  الديون  تغطية 
اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة. وهذا بدوره يحسن من إمكانية التنبؤ 

بالتدفقات النقدية للشركة.

التشغيل والصيانة
من  المياه  شراء  اتفاقية  فترة  خالل  وصيانتها  المحطة  تشغيل  يتم 
قبل المشغل، MCDOMC، من خالل اتفاقية التشغيل والصيانة مع 
المحطة  توافر  عن  الرئيسي  المسؤول  هو  المشغل  ويكون  الشركة. 
وكفاءتها، واالمتثال للتعليمات الخطية، ومراقبة التكاليف التشغيلية 
واألهم من ذلك، االمتثال لمعايير الصحة والسالمة والبيئة )HSE(. كما 
الموظفين  وتأهيل  الكافية،  الغيار  توفر قطع  أنه مسؤول عن ضمان 

وتدريبهم على النحو المطلوب.

أجريــت صيانــة المحطــة وفًقــا لتوصيــات مصّنــع المعــدات األصلــي ودليــل 
إرشــادات التشــغيل والصيانــة. ويتــم االحتفــاظ بجــدول الصيانــة فــي 

.)CMMS( نظــام إدارة الصيانــة المحوســب

العيــوب فــي  ويتولــى مقــاول الهندســة والمشــتريات والبنــاء إصــالح 
المحطــة، بخــالف البلــى الناتــج عــن االســتعمال العــادي، حيــث تخضــع 
المحطــة لفتــرة الضمــان الممــّددة ضــّد العيــوب. وقــد تــم تقديــم 133 
بنــًدا خاضًعــا للضمــان، وتــم إغــالق 115 منهــا، فــي حيــن ال تــزال البنــود 
التجاريــة مــع  األخــرى المشــمولة بالضمــان قيــد المعالجــة أو التســوية 
مقــاول الهندســة والمشــتريات والبنــاء . وبمجــرد االتفــاق علــى التســوية 
التجاريــة وتحصيــل األمــوال مــن مقــاول الهندســة والمشــتريات والبنــاء  ، 
ستســتغل الشــركة األمــوال المذكــورة فــي االنتهــاء مــن أعمــال الضمــان 
القائمــة المتبقيــة باالســتعانة بمقــاول التشــغيل والصيانــة. وســوف يبــدأ 
ذلــك بمجــرد حصــول الشــركة علــى الموافقــات الالزمــة مــن مســاهميها.

حوكمة الشركة
معايير  ألعلى  االمتثال  بضمان  واإلدارة  الشركة  إدارة  مجلس  يلتزم 
مسؤولياته  من  أساسي  كجزء  والمشغل،  الشركة  في  الحوكمة 
الجهات  قيم  وتحسين  وحماية  والشؤون  األعمال  بإدارة  المتعلقة 
والشفافية  النزاهة  معايير  أعلى  مراعاة  مع  المالي  واألداء  المعنية 
والمبادئ  واللوائح  بالقوانين  والمشغل  الشركة  وتلتزم  والمساءلة. 
التنظيمية  الجهات  عن  الصادرة  بها  المعمول  والقواعد  التوجيهية 

المختصة.

مناقشة الجوانب التشغيلية واألداء المالي
الصحة والسالمة والبيئة

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

لجميــع المتطلبــات القانونيــة وغيرهــا مــن الشــروط المعمــول بهــا.

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

والســالمة  الصحــة  بسياســة  المعنيــة  األطــراف  جميــع  تعريــف   •
؛ لبيئــة ا و

األمــراض  مــن  العامليــن  جميــع  لحمايــة  الضروريــة  المــوارد  توفيــر   •
لأنشــطة؛ المصاحــب  البيئــي  واألثــر  التلــوث  مــن  والحــد  واإلصابــات 
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ضمــان تزويــد موظفينــا والمقاوليــن بالتدريــب الكافــي، واإلشــراف   •
العمــل؛ أداء  ســالمة  لضمــان 

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

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

و المعنيــة؛  الجهــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك 

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

والمســتهدفات.

ــم تقــع أي حــوادث هــادرة للوقــت )LTI( أو أي حــوادث بيئيــة علــى مــدار  ل
ــوم  العــام. فبحلــول 31 ديســمبر 2019، كانــت الشــركة قــد أكملــت 1402 ي
 )COD( بــدون أي حــوادث هــادرة للوقــت منــذ تاريــخ التشــغيل التجــاري

ــي ســاعات العمــل 69.992 ســاعة.  ــر 2016. ويبلــغ إجمال فــي 19 فبراي

حصــل المشــغل علــى شــهادة األيــزو 14001:2004 لنظــام اإلدارة البيئيــة 
وشهادةأوســاس 18001:2007 لنظــام إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة فــي 
أبريــل 2017. وفــي ســبتمبر 2018، تــم االنتقــال مــن شــهادةاأليزو 14001:2044 

إلــى شــهادة األيــزو 14001:2015.

القدرة اإلنتاجية 

)متــر  للميــاه  الكليــة  الســعة  بأنهــا  للمحطــة  اإلنتاجيــة  القــدرة  ُتعــرف 
ــا( والتــي يمكــن أن  ــون إمبراطــوري يومًي ــا أو مليــون جال مكعــب / يومًي
تســلمها المحطــة إلــى نظــام نقــل الميــاه فــي الهيئــة العامــة للكهربــاء 

والميــاه.

تبلــغ الســعة التعاقديــة لمحطــة الغبــرة للميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء 
ــى مــارس  ــا مــن أبريــل 2019 إل ــون إمبراطــوري يومًي الميــاه 42 مليــون جال
2020، وذلــك بعــد اختبــارات األداء الســنوية التــي ُأجريــت فــي مــارس 2019 
والتــي أظهــرت أن المحطــة قــد التزمــت بالشــروط التعاقديــة بموجــب 

اتفاقيــة شــراء الميــاه.

توافر المحطة واإلنتاج
القدرة  لتقديم  توافرها  مدى  لقياس  المvحطة  موثوقية  ُتستخدم 
المعلنة وفًقا التفاقية شراء الطاقة. بالنسبة للسنة المالية 2019، حققت 
المخططة واالضطرارية  االنقطاعات  إتاحة بنسبة 93.84% بعد  الشركة 
مقارنة بنسبة 96% في عام 2018. ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم 
انقطاعات الصيانة في العام التعاقدي السابق قد تمت في الربع األول 
سير  إدارة  في  محددة  مدة  بأنه  التعاقدي  العام  )يعرف   .2019 عام  من 

األعمال "WPA" من 1 أبريل  إلى 31 مارس من العام التالي(.

شــهدة المحطــة هــذه الســنة انخفاضــً فــي عــدد أيــام نمــو الطحالــب 
ــا فــي عــام 2018 ، و  ــا مقارنــة بـــ 40 يوًم والتــي وصلــت إلــى مجمــوع 18 يوًم
21 يوًمــا فــي عــام 2017 ، و6 أيــام فــي عــام 2016. وقــد تــم تقليــل تأثيــر نمــو 
الطحالــب علــى عمليــات المحطــة وتوافرهــا والحــّد منــه عــن طريــق دمــج 

ــه المحطــة.  نظــام التطويــف بالهــواء المنحــّل )DAF( الــذي اعتمدت

 ،2019 العــام  هــذا  مــن  وســبتمبر  أغســطس  فــي شــهري  ذلــك،  ومــع 
واجهــت المحطــة ألول مــرة ظاهــرة غيــر عاديــة وهــي غــزو قناديــل البحــر. 
فقــد ســدت براعــم قناديــل البحــر المنجرفــة مــع تيــارات البحــر مرشــحات 
أنابيــب  إلــى  الداخــل  البحــر  ميــاه  فخفضةكميــة  البحــر،  ميــاه  دخــول 
الســحب. وهــذا اإلنقــاص فــي كميــة ميــاه البحــر يؤثــر تأثيــرا مباشــرا علــى 
مقــدار ميــاه الشــرب التــي تنتجهــا المحطــة، ممــا يتســبب فــي انخفاضــات 
اضطراريــة. ومــع ذلــك، تعتبــر مــدة االنخفاضــات االضطراريــة الناتجــة عــن 
براعــم قناديــل البحــر أقــل بكثيــر مقارنــة بهــا عنــد التعــرض لظاهــرة 
نمــو الطحالــب. فقــد بلــغ إجمالــي االنقطاعــات االضطراريــة فــي 2018 %1.94 

مقارنــة بنســبة 1.09% فــي 2019.

وعلــى الرغــم ممــا ســبق، خــالل الســنة الماليــة 2019 م، أنتجــت المحطــة 
مــا مجموعــه 65.032.354 متــر مكعــب يومًيــا مــن ميــاه الشــرب بعامــل 
ــي الطاقــة اإلنتاجيــة للمحطــة،  انتفــاع بلــغ متوســطه 93.32% مــن إجمال
أي مــا يعــادل 98.85% مــن الطاقــة اإلنتاجيــة المقــررة. يتــم تحديــد إنتــاج 
المحطــة مــن خــالل التعليمــات الخطيــة اليوميــة الصــادرة عــن الهيئــة 

العامــة للكهربــاء والميــاه.

المؤشرات المالية

20192018جميع األرقام بالمليون ريال عماني

116.81016.071اإليرادات

21.4841.149صافي األرباح

34.6274.506صافي الربح قبل تكاليف التمويل

493.52494.912إجمالي األصول

515.55515.555راس المال )المدفوع(

614.44516.813صندوق المساهمين )صافي األصول(

760.71963.826قرض بأجل )1*(

8155.550.400155.550.400المتوسط المرجح لعدد األسهم

9155.550.400155.550.400العدد الفعلي لأسهم القائمة

101.2531.450أرباح عادية

)1*( باستثناء تكاليف المعامالت الكاملة
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المؤشرات المالية ا�ساسية
١٦.٨١٠

١٦.٠٧١

٢.١٧٤

ا�يرادات صافي الربح قبل الضرائب صافي الربح بعد الضرائب

٢.٠٥٣
١.٤٨٤ ١.١٤٩

٢٠١٩ ٢٠١٨

ون
لي

 م
ر.ع

١٨.٠٠٠

١٦.٠٠٠

١٤.٠٠٠

١٢.٠٠٠

١٠.٠٠٠
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تحليل األرباح والخسائر
نجحت الشركة في تحقيق إيرادات تشغيلية جيدة ُتقدر بـ 16،810 مليون 
ريال عماني في العام المالي 2019، بزيادة قدرها 4.6% عن 16،071 مليون 
األولى  بالدرجة  الزيادة  المالية 2018. وترجع هذه  ريال عماني في السنة 

إلى ارتفاع القدرة اإلنتاجية المتوّفرة للمحطة.

بلــغ صافــي الربــح قبــل اقتطــاع الضرائــب للســنة الماليــة 2019 حوالــي 
ــال عمانــي  ــادة قدرهــا 2،053 مليــون ري ــال عمانــي، أي بزي 2،174 مليــون ري
عــن الســنة الماليــة 2018. وبقــي صافــي الربــح بعــد الضريبــة مرتفًعــا أيًضــا 
فــي الســنة الماليــة 2019 فبلــغ 1.484 مليــون ريــال عمانــي، مقارنــًة بمبلــغ 

1،149 مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة 2018. 

تحليل الميزانية العمومية
بلغ إجمالي أصول الشركة 93،524 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 
 .2018 المالية  السنة  في  عماني  ريال  مليون   94،912 بمبلغ  مقارنًة   2019
ويرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى رسوم إستهالك عام كامل 

خالل العام .

 31 فــي  كمــا  عمانــي  ريــال  مليــون   1،973 حكمــه  فــي  ومــا  النقــد  بلــغ 
ديســمبر 2019 مقارنــًة بـــ 1،820 مليــون ريــال عمانــي فــي 31 ديســمبر 2018.

ــال عمانــي كمــا فــي 31  وبلغــت صناديــق المســاهمين 14،445 مليــون ري
ديســمبر 2019 مقارنــًة بـــ 16،813 مليــون ريــال عمانــي فــي 31 ديســمبر 2018. 
كمــا أدى احتياطــي التحــوط )صافــي الضريبــة المؤجلــة( إلــى انخفــاض 

حقــوق الملكيــة بمــا يعــادل 2،599 مليــون ريــال عمانــي، أي مــا يعكــس 
الميزانيــة  تاريــخ  فــي  الفائــدة كمــا  أســعار  لمبادلتــي  االســمية  القيمــة 
العموميــة، لكــن لــم يؤثــر ذلــك علــى قــدرة الشــركة علــى توزيــع األربــاح 

علــى المســاهمين.

انخفضــت القــروض ألجــل )بمــا فــي ذلــك األرصــدة غيــر الجاريــة والجاريــة( 
إلــى 60،719 مليــون ريــال عمانــي نتيجــة للســداد المحــدد وفقــا التفاقيــات 

التمويــل. 

وتواصــل الشــركة تقديــم مخصصــات كافيــة لتخريــد األصــول الثابتــة 
لتمكينهــا مــن الوفــاء بمســؤولياتها القانونيــة إلزالــة المحطــة فــي نهاية 

عمرهــا اإلنتاجــي وإعــادة األرض إلــى حالتهــا األصليــة قبــل تســليمها.

توزيع األرباح
فوض المساهمون في الجمعية العمومية السنوية التي انعقدت في 
27 مارس 2019 مجلس اإلدارة بتحديد وتوزيع حصص األرباح النقدية على 
مساهمي الشركة في مايو 2019 بقيمة ال تتجاوز 1.626 بيسة للسهم 
من األرباح المحتجزة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 وفي نوفمبر 
للفترة  المحتجزة  األرباح  2019 بقيمة ال تتجاوز 6.429 بيسة للسهم من 

المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وفيمــا بعــد، قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 29 أبريــل 2019 
توزيــع حصــة نقديــة بقيمــة 1.626 بيســة للســهم مــن األرباح المحتجــزة وفقا 
للقوائــم الماليــة المدققــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 
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علــى المســاهمين الذيــن ســجلوا فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى 
شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م. كمــا فــي 15 مايــو 2019.

وافــق مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 17 نوفمبــر 2019 علــى 
توزيــع أربــاح نقديــة مــن األربــاح المحتجــزة بحســب القوائــم الماليــة المدّققــة 
للفترة المنتهية في 30 ســبتمبر 2019 بقيمة 6.429 بيســة للســهم الواحد 
علــى المســاهمين المســّجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة فــي شــركة 

مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م كمــا فــي 28 نوفمبــر 2019.

الموظفون والتدريب والتعمين
تلتزم شركة مدينة مسقط للتحلية ومشغلها بالتعمين كمسؤولية 
للمساعدة في بناء الخبرات العمانية في قطاع تحلية المياه. وتوظف 

الشركة والمشغل سوًيا 47 موظًفا، من ضمنهم 33 مواطًنا عماني. 

ويتــم إجــراء التدريــب بصــورة دوريــة مــع التركيــز علــى الصحــة والســالمة 
ويجــري  الشــخصي.  والتطــور  التشــغيلية  والتحســينات  والبيئــة 
برامــج تعليــم مســتمر  تعقــد  نــدوات  الموظفيــن علــى حضــور  حــّث 
بيــن الحيــن واآلخــر للبقــاء مّطلعيــن علــى التطــّورات األخيــرة وتطيــر 

مســؤولياتهم. تولّــي  فــي  واحترافيتهــم  كفاءاتهــم 

حّقــق المشــروع نســبة تعميــن إجماليــة بلغــت 70 % كمــا فــي ســنة 31 
.2019 ديســمبر 

أنظمة الرقابة الداخلية
ُيقر مجلس اإلدارة أن ضمان أنظمة رقابة داخلية سليمة يتطلب تفاعًلا 
يستعين  جانبه،  ومن  والمراقبين.  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين  فعاًلا 
مجلس اإلدارة، في أدائه لمسؤولياته بكفاءة، بلجان المجلس، وخاصًة 
اختصاصات  منها  ولكل  والمكافآت،  الترشيح  ولجنة  التدقيق  لجنة 

محددة بوضوح.

كمــا تطبــق شــركة مســقط للتحليــة نظاًمــا شــامًلا للضوابــط الداخليــة 
يتضمــن هيــكل حوكمــة محــدد جيــًدا، ومســتويات تفويــض الســلطات، 
والخطــط والميزانيــات الســنوية ليتــم مــن خاللــه تنفيــذ اســتراتيجية 
ــر منتظمــة حــول هــذه الخطــط والميزانيــات  ــم تقاري الشــركة، مــع تقدي

ــى مجلــس اإلدارة. إل

نظرة مستقبلية
أدائها  لتحسين  معقولة  تدابير  اتخاذ  لدوام  جهوًدا  الشركة  تبذل 
االعتمادية والتوافر في  2020، من خالل رفع مستوى  المالية  السنة  في 

المحطة من دون المّس بشؤون الصحة والسالمة والبيئة.





المسؤولية 
االجتماعية

تبّني فلسفة تركز على المجتمع 

منــذ بدايــة عملياتنــا فــي ســلطنة عمــان، تبنــت شــركة مدينــة مســقط 
المجتمــع  علــى  بالتركيــز  التزامــا  تبــدي  شــركاتية  فلســفة  للتحليــة 
وتحمــل المســؤولية االجتماعيــة فــي المجــال الــذي نعمــل بــه. ولتحقيــق 
هــذه الغايــة، أعــدت الشــركة برنامجــا ســنويا للمســؤولية االجتماعيــة 

للشــركة يرعــى هذيــن الهدفيــن الرئيســيين. 

وكمــا هــو الحــال فــي الســنوات الســابقة، ســعى برنامــج المســؤولية 
ــة  ــى توعي ــة فــي 2019 إل ــة مســقط للتحلي ــدى شــركة مدين ــة ل االجتماعي
الشــباب بالــدور الحيــوي الــذي تلعبــه محطــة تحليــة الميــاه فــي تلبيــة 
مــن هــذا  المحلييــن. والمســتفيدون  للســكان  االحتياجــات األساســية 
بجــوار  الواقعــة  المــدارس  أطفــال  األولــى هــي  الفئــة  فئتــان:  البرنامــج 
يدرســون  الذيــن  الطــالب  هــي  الثانيــة  والفئــة  الغبــرة،  فــي  المحطــة 
فــي مؤسســات  أو درجــات هندســية  للحصــول علــى شــهادات فنيــة 

الســلطنة.  مختــارة فــي 

ولقــد ُمنــح أطفــال أربــع مــدارس فرصــة زيــارة المنشــآت الحديثــة بالمحطــة 
كجــزء مــن الرحــالت المدرســية التــي يشــرف عليهــا العاملــون بشــركة 
مدينــة مســقط للتحليــة بدعــم مــن فريــق التشــغيل والصيانــة. ومــن 
بــن  مــدارس عمانيــة وهــي مدرســة جابــر  ثــالث  األربــع  المــدارس  هــذه 
زيــد ومدرســة عاصــم بــن عمــر ومدرســة حــازم بــن همــام، أمــا المدرســة 
الرابعــة فهــي المدرســة البنجالديشــية بمســقط، وهــي مدرســة للجاليــة 

ــة مــن المحطــة.  ــة علــى مقرب المغترب

ــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 11 و17 عامــا  ــزوار الصغــار الذي وقــد أعطــي ال
نظــرة عامــة عــن عمليــة تحليــة ميــاه البحــر المتبعــة فــي المحطــة. كمــا 
ركــزت الرحلــة أيضــا علــى أهميــة نظافــة ميــاه البحــر وترشــيد اســتهالك 
الميــاه والمحافظــة علــى البيئــة الطبيعيــة فــي ضمــان اإلنتــاج المســتدام 
لميــاه الشــرب لتلبيــة متطلباتنــا مــن ميــاه الشــرب. وفــي مجملهــم، 
شــارك أكثــر مــن 100 طفــل مــن أطفــال المــدارس مــن هــذه المــدارس األربــع 

فــي هــذه الزيــارات المدرســية.  
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برنامج التدريب الفني

شــملت اســتراتيجيتنا للمســؤولية االجتماعيــة للشــركة للعــام نســخة 
ــذي أقيــم ألول مــرة فــي 2018  أخــرى مــن برنامــج التدريــب الفنــي لدينــا ال
وفــاًء بالتزامنــا بدعــم التطويــر الفنــي للشــباب العمانييــن مــن أجــل 

ــاه.  ــة المي ــف واعــدة فــي مجــال تحلي الحصــول علــى وظائ

مــن  اقتربــوا  الذيــن  العمانييــن  الطــالب  أساســا  البرنامــج  ويســتهدف 
إتمــام شــهادتهم الفنيــة أو درجتهــم الهندســية ويحتاجــون إلى التدرب 
أو التدريــب فــي مؤسســات مناســبة كجــزء مــن متطلبــات دراســتهم. 
فمــن المقــرر تزويــد المرشــحين الواعديــن بالمعرفــة الهندســية والفنيــة 
الالزمــة لتشــغيل وصيانــة منشــآت تحليــة الميــاه. وهــذا العــام شــهد 

مشــاركة 22 طالبــا فــي هــذا البرنامــج فــي محطتنــا.  

برنامــج  مرشــحي  اختيــار  تــم  الماضــي،  العــام  فــي  الحــال  هــو  وكمــا 
وكليــة  العليــا،  التقنيــة  الكليــة  مــن  العــام  لهــذا  الفنــي  التدريــب 
الهندســة )الجامعــة الوطنيــة( حــرم كالدونيــان، ومركــز الشــرق األوســط 

الميــاه.  تحليــة  ألبحــاث 

حملة تنظيف الشاطئ 

فــي إطــار ســعيها لتوســيع مشــاركتها فــي المجتمــع المحلــي، أطلقــت 
شــركة مدينــة مســقط للتحليــة وشــركة التشــغيل التابعــة لهــا »شــركة 

مدينــة مســقط للتحليــة واإلدارة والصيانــة« حملــة لتنظيــف الشــاطئ 
ــة  ــت الحمل ــة فــي محافظــة مســقط. وكان بطــول رقعــة الواجهــة البحري
ــة مســقط فرصــة لشــركة مدينــة مســقط  المنظمــة بالتعــاون مــع بلدي
ــرة بالثنــاء فــي الحفــاظ  ــة الجدي للتحليــة إلظهــار دعمهــا لجهــود البلدي
علــى نظافــة الشــواطئ المألوفــة والســاحل بمســقط قــدر المســتطاع. 

ولقــد قضــى المتطوعــون الذيــن يحملــون أكيــاس القمامــة، وجميعهــم 
مــن موظفــي شــركة مدينــة مســقط للتحليــة وشــركة مدينــة مســقط 
ــا فــي  ــوم تقريب ــراد عائالتهــم نصــف ي ــة مــع أف ــة واإلدارة والصيان للتحلي
تنظيــف الشــاطئ مــن جميــع أنــواع القمامــة بمــا فــي ذلــك الزجاجــات 
واألكيــاس البالســتيكية وعبــوات المشــروبات الفارغــة وصوانــي الطعــام 
وأدوات المائــدة التــي تســتعمل لمــرة واحــدة وغيرهــا مــن المخلفــات. 
نقطــة  فــي  القمامــة  أكيــاس  مــن  الكثيــر  بتجميــع  الحملــة  وانتهــت 

التجميــع المحــددة. 

تنظيــف  حملــة  خــالل  العامــة  بالمصلحــة  الوعــي  نشــر  علــى  وعــالوة 
الشــاطئ، كانــت هــذه الحملــة أيضــا فرصــة للعمالــة العمانيــة ومتعــددة 
الجنســيات بشــركة مدينــة مســقط للتحليــة وشــركة مدينــة مســقط 
واالســتمتاع  للتعــارف  عائالتهــم  وأفــراد  والصيانــة  واإلدارة  للتحليــة 
بصبــاح كلــه صداقــة حميمــة ممــا ســيجعل هــذه الحملــة بــال شــك تقليــدا 
ــم الســنوي للمســؤولية االجتماعيــة للشــركة مــن اآلن  ــا فــي التقوي ثابت

فصاعــدا.  
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 تقرير حوكمة
الشركة

فلسفة الشركة
جهودها  تركز  )الشركة(  ش.م.ع.ع  للتحلية  مسقط  مدينة  شركة  إن 
قوية  أعمال  قاعدة  الشركة  وتمتلك  وغاياتها.  أهدافها  تحقيق  على 

بفضل القّيم األساسية التي تتبناها.

ُتعــد حوكمــة الشــركات إطــاًرا مــن المبــادئ والمعاييــر واإلجــراءات التــي 
وضمــان  التنظيمــي  االنضبــاط  لتحقيــق  الشــركة  أعتمدتهــا  يتبناهــا 

والعدالــة. والشــفافية  المســاءلة 

بعــد االكتتــاب العــام األولــي بتاريــخ 2 ينايــر 2018، فمــن ثــم ُتعــد الشــركة 
لحوكمــة  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  لقانــون  باالمتثــال  مطالبــة 

التوجيهيــة  والمبــادئ  القواعــد  مــن  وغيرهــا  )»القانــون«(،  الشــركات 
الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال مــن حيــٍن آلخــر.

اإلدارة  مجلــس  اتخــذ  للشــركات،  جيــدة  حوكمــة  نحــو  خطــوة  وفــي 
قــة.  )»مجلــس اإلدارة«( التدابيــر الالزمــة لتطبيــق القانــون والقواعــد الُمطبَّ
ويحمــي  التنفيذيــة،  اإلدارة  وظائــف  علــى  اإلدارة  مجلــس  ُيشــرف  كمــا 
مصالــح الشــركة علــى المــدى الطويــل. فضــًلا عــن ذلــك، يلتــزم مجلــس 
لحكومــة  الممكنــة  المعاييــر  أعلــى  بتطبيــق  كامــل  بشــكل  اإلدارة 

الشــركات.

مجلس اإلدارة
ال يشغل أعضاء مجلس اإلدارة أي مناصب تنفيذية وفقا لمتطلبات القانون. وخالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، تشكل المجلس من 

أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أدناه:

طريقة التمثيلمستقل/غير مستقلتاريخ التعييناسم عضو مجلس اإلدارةم
ممثل عن مساهمغير مستقل27 مارس 2019أحمد فؤاد بن محمد كنالي1
ممثل عن مساهمغير مستقل27 مارس 2019تامر كانكاردس2
صفة شخصيةغير مستقل27 مارس 2019روسواتي عثمان3
صفة شخصيةغير مستقل27 مارس 2019كي نكمورا **4
صفة شخصيةمستقل27 مارس 2019سلطان عبيد سعيد الغيثي*5
صفة شخصيةمستقل27 مارس 2019أجيف جوبيناثان6
صفة شخصيةمستقل27 مارس 2018فيشواناث سنكرنرايانان*7

انتهت فترة عضوية الفاضل/ فيشواناث سنكرنرايانان في 27 مارس 2019.   *

وفقــا النتخابــات مجلــس اإلدارة التــي أجريــت فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية فــي 27 مــارس 2019، انتخــب المســاهمون مجلــس اإلدارة الجديــد    *
المكــون مــن األعضــاء مــن 1 إلــى 6 المذكوريــن فــي الجــدول أعــاله.
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اجتماعات مجلس اإلدارة / المساهمين والحضور في 2019

م.
اسم عضو مجلس 

اإلدارة
المنصب

الحضور

اجتماعات مجلس اإلدارة

اجتماعات 
المساهمين

اجتماع الجمعية 
العمومية 

السنوية

 18
فبراير

 27
مارس

 29
أبريل

 28
يوليو

 28
أكتوبر

 17
نوفمبر

27 مارساإلجمالي

أحمد فؤاد بن محمد 1
كنالي

الرئيس 
)ممثل عن مساهم(

••••••6•

تامر كانكاردس2
نائب الرئيس 

)ممثل عن مساهم(
•6••إ•••

•6إ•••••عضوروسواتي عثمان3

•6••••••عضوكي نكمورا **4

سلطان عبيد سعيد 5
•6••••••عضوالغيثي*

 عضو اعتباًرا من أجيف جوبيناثان6
•5•••••-27 مارس 2019

فيشواناث 7
سنكرنرايانان*

 عضو حتى 
-1-----•27 مارس 2019

حضر، إ: حضر باإلنابة  •

انتهت فترة عضوية فيشواناث سنكرنرايانان في 27 مارس 2019.  *

وفقــا النتخابــات مجلــس اإلدارة التــي أجريــت فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية فــي 27 مــارس 2019، انتخــب المســاهمون مجلــس اإلدارة الجديــد    *
المكــون مــن األعضــاء مــن 1 إلــى 6 المذكوريــن فــي الجــدول أعــاله.

تقييم أداء مجلس اإلدارة
اإلدارة  مجلس  تقييم  تقرير  عمان  فرع  وشركاه  دنتونز  شركة  تجري 
على أساس المعايير المعتمدة من المساهمين في االجتماع السنوي 
وسيتم   .2019 مارس   27 في  المنعقد  للشركة  العمومية  للجمعية 
تقديم تقرير التقييم في االجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية 

في 19 مارس 2020.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
يتمثل دور لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة فيما يلي:

النظــر فــي تحديــد مدقــق الحســابات فــي ســياق اســتقاللية اللجنــة  ) أ( 
)وال ســيما فيمــا يتعلــق بــأي خدمات أخرى بخالف مراجعة الحســابات(، 
بمدققــي  والتوصيــة  والشــروط،  المشــاركة  رســوم  عــن  فضــًلا 

الحســابات ليقــوم مجلــس اإلدارة والمســاهمين بتعيينهــم.

مراجعة خطة تدقيق الحسابات ونتائجها. ) ب( 

تنفيــذ النظــم المناســبة للتحقــق مــن االحتيــال المالــي، وضمــان  ) ج( 
الماليــة؛ القوائــم  نزاهــة 

ضمان اإلشراف على وظيفة التدقيق الداخلي للحسابات. ) د( 

ضمان اإلشراف على مالءمة نظم الرقابة الداخلية. ) ه( 

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

الشــركة. مــن  الُمعتمــدة  المحاســبية 

العمــل كقنــاة اتصــال بيــن المجلــس وُمدققي الحســابات الخارجيين  ) ز( 
والداخلييــن.

مراجعة سياسات إدارة المخاطر. ) ح( 

مراجعــة جميــع معامــالت األطــراف ذات الصلــة الُمقترحــة، وتقديــم  ) ط( 
التوصيــات المناســبة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالمعامــالت.
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تتكون لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة من األعضاء التالي أسمائهم خالل عام 2019:

المنصباسم عضو لجنة المراجعةم

تواريخ وعدد اجتماعات لجنة المراجعة

17 نوفمبر28 أكتوبر28 يوليو29 أبريل18 فبراير

الرئيس اعتباًرا من سلطان عبيد سعيد الغيثي*1
27 مارس 2019

•••••

••••-عضوأجيف جوبيناثان2

•••••عضوروسواتي عثمان3

الرئيس حتى 27 فيشواناث سنكرنرايانان4
مارس 2019

•----

حضر، إ : حضر باإلنابة  •

انتهت فترة عضوية فيشواناث سنكرنرايانان في 27 مارس 2019.   *

لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة
بهدف تبني سياسة ترشيحات تتسم بالشفافية، والستقطاب أعضاء مجلس إدارة وكبار المدراء التنفيذيين من أصحاب الكفاءة العالية، تم تشكيل 

لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس اإلدارة وفًقا لمتطلبات القانون. 

ويتمثــل الغــرض الرئيســي مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي مراجعــة واعتمــاد معاييــر اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلجــراءات الخاصــة بتعييــن 
الرئيــس التنفيــذي واإلدارة العليــا والمواقــع الرئيســية األخــرى حســبما تقتضــي الحاجــة مــن وقــت آلخــر. ومــن أهــم المهــام األخــرى للجنــة ضمــان تنفيــذ 

التخطيــط المناســب للتعاقــب اإلداري. 

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم:

الرقم
اسم عضو لجنة الترشيحات 

المنصبوالمكافآت

 تواريخ وعدد اجتماعات 
لجنة الترشيحات والمكافآت

17 نوفمبر28 أكتوبر18 فبراير

•••الرئيسأحمد فؤاد بن محمد كنالي1

•••عضوتامر كانكاردس2

••-عضو اعتباًرا من 27 مارس 2019كي نكمورا3

--•عضو حتى 27 مارس 2019سلطان عبيد سعيد الغيثي*4

إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
القانون  ألحكام  وفًقا  وانتخابهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ترشيح  يتم 
القواعد  الحصر-  ال  المثال  سبيل  -على  تشمل  والتي  بها،  المعمول 
بموجب  أو  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قبل  من  عليها  المنصوص 
النظام األساسي للشركة. وتبلغ مدة العضوية لعضو مجلس اإلدارة 3 

سنوات، مع جواز إعادة انتخابه.

إذا شــغر منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي الفتــرة الفاصلة بيــن اجتماعين 
عادييــن للجمعيــة العموميــة، يجــوز لمجلــس اإلدارة تعييــن عضــو مؤقــت 
وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 

19/18 والنظــام األساســي للشــركة.

المكافأة
 أ(  أتعاب حضور مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية 

تم دفع مبلغ إجمالي قدره 11.200 ريال عماني كأتعاب لحضور اجتماعات 
لجنة  استحقت  كما   .2019 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  المجلس 

ريال  و1.800  عماني  ريال   3.000 والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  المراجعة 
كعضو  لكل  المجلس  حضور  أتعاب  تتجاوز  ولم  التوالي.  على  عماني 
المالية.  السوق  هيئة  عن  الصادرة  لإلرشادات  وفًقا  عماني  ريال   10.000
في  موافقتهم  على  للحصول  المساهمين  على  ذلك  طرح  وسيتم 

أجتماع الجمعية العمومية السنوية المقبلة في 19 مارس 2020.

 ب( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يبلغ إجمالي المكافأة المقترح دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة 16.000 ريال 
عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نظير مساهمتهم 
المساهمين  على  المكافأة  هذه  وستعرض  الشركة.  في  المتميزة 
للحصول على موافقتهم في االجتماع السنوي للجمعية العمومية في 

19 مارس 2020.

)*( تــم عكــس مخصــص األجــر بمبلــغ 6.800 ريــال عمانــي المعتــرف بــه فــي 
عــام 2018 فــي البيانــات الماليــة 2019.
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 ج( المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة
الجتماعات  حضورهم  أتعاب  بخالف  أخرى  مدفوعات  هناك  تكن  لم 

المجلس ومكافآتهم التي تم ذكرها أعاله.

 د( المديرون التنفيذيون الرئيسيون للشركة
حصل كبار المديرين التنفيذيين للشركة )وفًقا لما هو منصوص عليه 
في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/18(( 
على مبلغ إجمالي قدره 241.982 ريال عماني للسنة المالية المنتهية 31 
ديسمبر 2019، والذي تضمن الرواتب والمكافآت والمزايا األخرى. تتناسب 
المكافآت المدفوعة للمديرين التنفيذيين الرئيسين مع مؤشرات األداء 

الرئيسية الُمحددة للسنة المالية.

 ه( المدقق الداخلي
ترك المدقق الداخلي الشركة في يوليو 2019 وتبحث الشركة عن مرشح 
بخدمات  الشركة  واستعانت  الشاغر.  المنصب  هذا  لشغل  مناسب 
شركة جرانت ثورنتون في التدقيق الداخلي لحين العثور على مرشح 

مناسب.

تفاصيل عدم االمتثال من جانب الشركة خالل 
الثالث سنوات األخيرة

لم تفرض الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط لأوراق المالية أو 
أي سلطة قانونية أخرى، أي عقوبات على الشركة بشأن أي مسألة خالل 

السنوات الثالث الماضية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تتوافق وسائل التواصل واإلعالن لدى الشركة مع المتطلبات التنظيمية. 
وقوائمها  المدققة  غير  السنوية  المالية  نتائجها  عن  الشركة  وتعلن 
المالية المؤقتة غير المدققة وقوائمها المالية السنوية المدققة على 
تنشر  كما  المقررة.  المواعيد  في  المالية  لأوراق  مسقط  سوق  موقع 
الشركة معلوماتها المالية ذات الصلة في صحيفتين محليتين. ويتم 

التواصل مع المساهمين باللغتين العربية واإلنجليزية. 

بيانات سعر السوق
أ ( أعلى / أدنى سعر لأسهم ومقارنة األداء خالل كل شهر في 2019.

الشهر
مؤشر سوق مسقط لألوراق الماليةالسعر )بالبيسة( 

)القطاع 
الخاص( 

اإلغالقأدنى سعر
التغير عن 1 يناير 

2019
اإلغالق

 التغير عن 
1 يناير 2019

-6.46%1.542142.44%0.1350.1260.132يناير

-9.21%2079.39-4.62%0.1280.1200.124فبراير

13.57%1979.61-6.15%0.1300.1180.122مارس

-11.18%2034.26-15.38%0.1200.1090.110أبريل

-13.77%1975.07-18.46%0.1100.1060.106مايو

-16.35%1915.80-17.69%0.1140.1010.107يونيو

-19.72%1838.60-22.31%0.1100.1000.101يوليو

-18.20%1873.58-20.77%0.1150.1010.103أغسطس

-14.84%1950.53-13.08%0.1200.1020.113سبتمبر

-16.61%1909.84-20.77%0.1260.1020.103أكتوبر

-14.64%1954.94-18.46%0.1130.1000.106نوفمبر

-17.19%1896.58-21.54%0.1060.1000.102ديسمبر
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ب ( توزيع المساهمة كما في 31 ديسمبر 2019

نسبة رأس المالعدد األسهمعدد المساهمينالفئة

77.56%54120.651.629% فأعلى

22.44%2.69534.898.771أقل من %5

100.00%2.699155.550.400اإلجمالي

ُمدقق الحسابات الخارجي

عن ديلويت
تشير »ديلويت« إلى واحد أو أكثر من مكاتب »ديلويت توش توهماتسو 
بها  األعضاء  المكاتب  من  العالمية  وشبكتها   )"DTTL"( ليمتد« 
والكيانات ذات العالقة. وتعتبر ديلويت )والمشار إليها أيضا بـ«ديلويت 
منفصلة  كيانات  بها  األعضاء  المكاتب  من  مكتب  وكل  العالمية«( 
خدمات           )"DTTL"( ديلويت  تقدم  وال  القانونية.  الناحية  من  ومستقلة 
التالي  الرابط  على  االطالع  يرجى  المزيد،  لمعرفة  للعمالء.   مباشرة 

www.deloitte.com/about|

تعتبــر شــركة ديلويــت مــن الشــركات الرائــدة فــي العالــم فــي مجــال 
الماليــة  والمشــورة واالستشــارات  التدقيــق والضمــان  تقديــم خدمــات 
الصلــة.  ذات  والخدمــات  الضريبيــة  والخدمــات  المخاطــر  واستشــارات 
مــن  أكثــر  فــي  والموجــودة  لدينــا،  األعضــاء  المكاتــب  وتخــدم شــبكة 
150 دولــة، أربعــة مــن أصــل خمســة مــن الشــركات المدرجــة فــي قائمــة 
»فورتشــن غلوبــال 500«. ويمكنــك معرفــة التأثيــر الجوهــري الــذي يحدثــه 
العاملــون فــي ديلويــت البالــغ عددهــم قرابــة 300.000 فــرد مــن خــالل زيــارة 

www.deloitte.com التالــي:  الموقــع 

عن ديلويت وتوش )الشرق األوسط(

مــن  المرخصــة  األعضــاء  المكاتــب  أحــد  األوســط هــو  الشــرق  ديلويــت 
الخدمــات  تقديــم  رواد  مــن  )وهــو  ليمتــد  توهماتســو  تــوش  ديلويــت 
االحترافيــة، وقــد تأســس فــي منطقــة الشــرق األوســط واســتمر وجــوده 
هنــاك منــذ عــام 1926. ولقــد توطــد وجــود ديلويــت الشــرق األوســط 
فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن خــالل الكيانــات القانونيــة المســتقلة 
بموجــب  الخدمــات  وتقديــم  بالعمــل  لهــا  المرخــص  لــه  المنتســبة 
القوانيــن واللوائــح الســارية فــي كل بلــد. وال يمكــن للكيانــات المنتســبة 
لديلويــت الشــرق األوســط والكيانــات ذات العالقــة إلــزام بعضهــا بعضــا 
و/أو إلــزام ديلويــت الشــرق األوســط، فعنــد تقديــم الخدمــات، يتعامــل 
كل كيــان منتســب وذو عالقــة بشــكل مباشــر ومســتقل مــع عمالئــه، وال 
يتحمــل المســؤولية إال عــن فعلــه أو تقصيــره وليــس فعــل أو تقصيــر أي 

ــان آخــر منتســب. كي

وخــالل عــام 2019، بلــغ إجمالــي رســوم شــركة ديلويــت فاتــورة 21.560 ريــال 
عمانــي فيمــا يتعلــق بالخدمــات المهنيــة المقدمــة للشــركة )12.500 ريــال 
عمانــي للتدقيــق و 7.000 ريــال عمانــي للمراجعــة ربــع الســنوية و 2.060 ريــال 

عمانــي والخدمــات أخــرى(.

المجاالت المحددة لعدم االمتثال لحوكمة 
الشركات

لم تفرض أي سلطة قانونية أي عقوبات على الشركة بشأن أي مسألة 
تتعلق بحوكمة الشركات في 2019.

إقرار المجلس
للمعايير  وفًقا  المالية  القوائم  إعداد  مسؤولية  تحمل  المجلس  يقبل 
الدولية إلعداد التقارير المالية، ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة 
العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام 2019. ويؤكد المجلس 
ُمراجعته لكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والتأكد من كفايتها، 
ويسره إبالغ المساهمين بوجود ضوابط داخلية كافية ومالئمة تتوافق 
أي  أيًضا عدم وجود  المجلس  الصلة. ويؤكد  واللوائح ذات  القواعد  مع 
وقدرتها  الشركة  استمرارية  على  التأثير  شأنها  من  جوهرية  مسائل 

على مواصلة أعمالها حتى نهاية السنة المالية القادمة.

رئيس مجلس اإلدارة 
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بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2019

20192018إيضاح
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانياألصول

األصول غير المتداولة
589.16891.545الممتلكات واآلالت والمعدات

-2185أصل إيجار )الحق في إستخدام األصول(
21716162ضريبة مؤجلة

90.06991.707مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة

61.4821.385ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
71.9731.820النقد والنقد المعادل

3.4553.205مجموع األصول المتداولة
93.52494.912مجموع األصول

حقوق المساهمين واإللتزامات
حقوق المساهمين

815.55515.555رأس المال
81.7771.628اإلحتياطي القانوني

336254األرباح المحتجزة
)624()3.223(10التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

14.44516.813مجموع حقوق المساهمين
اإللتزامات غير المتداولة

956.45059.562الجزء غير المتداول لقروض ألجل
103.592657الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

11366349مخصص إلتزام تفكيك أصول
213.7853.001ضريبة مؤجلة

-24183إلتزام إيجار - الجزء غير المتداول
138.8548.854قروض تجسيرية من المساهمين

-14754قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين
2615مكافآت نهاية الخدمة

74.01072.438مجموع اإللتزامات غير المتداولة
اإللتزامات المتداولة

93.1883.106الجزء المتداول لقروض ألجل
1020077الجزء المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

-247إلتزام إيجار – الجزء المتداول
754-14قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين

151.6741.724ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
5.0695.661مجموع اإللتزامات المتداولة 

79.07978.099مجموع اإللتزامات
93.52494.912مجموع حقوق المساهمين واإللتزامات

230.0930.108صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

_____________________              _____________________
الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة         

تشكل اإليضاحات المرفقة جزئً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

20192018إيضاح

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1716.81016.071إيرادات التشغيل

)9.776(  )10.654( 18تكاليف التشغيل

6.1566.295إجمالي الربح

-28إيرادات أخرى

)885()867(19مصروفات إدارية وعمومية

)3.357()3.143(20تكاليف التمويل )بالصافي(

2.1742.053ربح السنة قبل الضريبة

)904( )690( 21ضريبة الدخل

1.4841.149ربح السنة

)الخسائر(/األرباح الشاملة األخرى للسنة - البنود التي يمكن إعادة تصنيفها 
الحقًا إلى األرباح أو الخسائر

1.311 )3.057(التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

)197(458الضريبة المؤجلة على التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

1.114)2.599()الخسائر(/األرباح الشاملة األخرى للسنة بالصافي من ضريبة الدخل

2.263)1.115(مجموع )الخسائر(/األرباح الشاملة للسنة

220.0100.007الربح لكل سهم - األساسي والمخفف )ريال ُعماني(

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

رأس 
المال

االحتياطي 
القانوني

األرباح 
المحتجزة

التغيرات المتراكمة 
في القيم العادلة 

لألدوات المالية 
المجموعالمشتقة

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ألف ريال ُعمانيُعماني

ألف ريال 
ُعماني

16.813)624(15.5551.628254في 1 يناير 2019

1.484-1.484--ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة 
)2.599()2.599(---للسنة

--)149(149-تحويل إلى إحتياطي قانوني

)1.253(- )1.253(--توزيعات أرباح موزعة )إيضاح 8(

14.445)3.223(15.5551.777336في 31 ديسمبر 2019

16.000)1.738(15.5551.513670في 1 يناير 2018

1.149-1.149--ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة 
1.1141.114---للسنة

--)115(115-تحويل إلى إحتياطي قانوني

)1.450(-)1.450(--توزيعات أرباح موزعة )إيضاح 8(

16.813)624(15.5551.628254في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2019      2018      

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

األنشطة التشغيلية 

2.053 2.174ربح السنة قبل الضريبة

تسويات لـ:

2.431 2.468إستهالك

-11إستهالك الحق في إستخدام األصول

7 11مخصص مكافآت نهاية الخدمة

3.1433.357تكاليف تمويل

7.8077.848التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

)768(            64التغير في الذمم الدانئة واألرصدة الدائنة األخرى

)96()97(التغير في الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى

7.7746.984صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية 

)84()91(إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

)84()91(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)3.218()3.106(صافي سداد قروض ألجل

)3.080()2.996(تكلفة تمويل مدفوعة

)137()170(فوائد مدفوعة إلى قروض تجسيرية من المساهمين

)83(-سداد قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين

-)6(سداد الجزء األصلي إللتزامات إيجار

)1.583(-سداد قروض المساهمين

)1.450()1.253(توزيعات أرباح موزعة

)9.551()7.531(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 )2.651(153صافي التغير في النقد والنقد المعادل

1.8204.471النقد والقد المعادل في بداية السنة 

1.9731.820النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )»الشركة«( هي شركة مساهمة عامة مسجلة في سلطنة ُعمان. تأسست الشركة في 19 يناير 2013. 
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في بيع المياه المحالة. بدأت الشركة اإلنتاج التجاري للمياه الصالحة للشرب في 19 فبراير 2016، وتم إدراج الشركة 

في سوق مسقط لأوراق المالية في 2 يناير 2018. تم اإلفصاح عن المساهمة في الشركة في اإليضاح 8  من البيانات المالية.

اإلتفاقيات الرئيسية  1.1

إتفاقية شراء المياه

في 11 فبراير 2013، أبرمت الشركة إتفاقية طويلة األجل لشراء المياه مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م، وذلك لتوريد 42 مليون 
جالون إمبريالي من المياه يوميً. تنتهي اإلتفاقية خالل 20 سنة من تاريخ التشغيل التجاري المتفق عليه وهو 12 أكتوبر 2014، مع إمكانية تمديد 

الفترة أو اإلنهاء المبكر وفقً لبنود اإلتفاقية.

عقد الهندسة والشراء واإلنشاء

أبرمت الشركة إتفاقية إلنشاء محطة تحلية بسعة 42 مليون جالون إمبريالي من المياه يوميً، وذلك مع الشركة الدولية لمعالجة المياه )ش.م.م( 
وهو مشروع )»مقاول أعمال الهندسة والشراء واإلنشاء«( بنظام تسليم المفتاح والذي تم إنجازه خالل عام 2016. 

عقد التشغيل والصيانة

في 27 نوقمبر 2013 أبرمت الشركة عقد التشغيل والصيانة والذي يسري لمدة 20 عامً بعد تاريخ التشغيل التجاري و المقرر في 12 أكتوبر 2014، 
مع شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م ، طرف ذو عالقة ، وهي شركة مسجلة في سلطنة عمان ، وذلك لتشغيل وصيانة 

المحطة. وقد تم تعديل العقد في 21 أكتوبر 2017.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  .2

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة الحالية   2.1

تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية ، والتي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 
يناير 2019 ، في هذه البيانات المالية.

معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 عقود اإليجار

طبقت الشركة في السنة الحالية ، معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 عقود اإليجار )الصادر من مجلس المعايير المحاسبية الدولية في يناير 
2016( والذي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019.

يقدم معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة عقد اإليجار. يقدم هذا المعيار تغييرات جوهرية على 
محاسبة المستأجر من خالل إلغاء التمييز بين عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي ، وبتطلب إدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار 
عند بدء اإليجار بالنسبة لجميع عقود اإليجار ، بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة. على النقيض من محاسبة 

المستأجر ، لم تتغير متطلبات محاسبة المؤجر بشكل كبير.

تفاصيل المتطلبات الجديدة مبينة في إيضاح 3. تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 على البيانات المالية للشركة مبين أدناه.

تاريخ التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 16 للشركة هو 1 يناير 2019.

الحق في  إدراج  الشركة  والتي تتطلب من   ، المعدل  الرجعي  األثر  بإستخدام طريقة   16 رقم  الدولية  المالية  التقارير  الشركة معيار  لقد طبقت 
إستخدام األصل الذي يتم قياسه بمبلغ إلتزام اإليجار ، بإستخدام معدل الفائدة عند تطبيق المعيار للمرة األولى.

أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار )أ(  

إستخدمت الشركة الوسيلة العملية المتاحة عند اإلنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 والمتمثلة في عدم إعادة تقييم ما إذا كان 
العقد هو عقد إيجار أو يتضمن إيجارًا. بناء عليه ، يستمر تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 ومعيار لجنة تفسيرات 

معايير التقارير المالية الدولية رقم 4 على عقود اإليجار المبرمة أو المعدلة قبل 1 يناير 2019.

يتعلق تعديل تعريف عقد اإليجار غالبً بمفهوم السيطرة. يحدد معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 ما إذا كان العقد يتضمن إيجارًا على أساس 
التركيز على »المخاطر  ، وهذا على العكس من  ما إذا كان العميل يملك الحق في السيطرة على إستخدام أصل محدد لفترة زمنية بمقابل 

والعوائد« في المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 ومعيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 4.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(  .2

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة الحالية )تابع(   2.1

أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار )تابع( )أ(  

تطبق الشركة تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة المبينة في معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 على جميع عقود اإليجار التي تم إبرامها 
أو تعديلها في أو بعد 1 يناير 2019 )سواء كانت هي المؤجر أو المستأجر في عقد اإليجار(. من أجل اإلعداد لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية 
رقم 16 للمرة األولى ، أجرت الشركة تقييمً للتطبيق. أظهر التقييم بأن التعريف الجديد في معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 لن يغير بشكل 

جوهري نطاق عقود الشركة التي تفي بتعريف عقد اإليجار.

األثر على محاسبة المستأجر )ب(  

)1( عقود اإليجار التشغيلي السابقة

يغير معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 كيفية إحتساب الشركة لعقود اإليجار المصنفة سابقً كعقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار المحاسبي 
الدولي رقم 17 ، والتي كانت خارج بنود الميزانية العمومية.

من أجل تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 على جميع عقود اإليجار )بإستثناء ما هو وارد أدناه( ، تقوم الشركة:

بإدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في بيان المركز المالي ، والتي تقاس مبدئيً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية   •
، مع تعيل الحق في إستخدام األصول بمبلغ أي مدفوعات مقدمً أو مدفوعات إيجار مستحقة وفقً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 16:ج8 

)ب()2(. 

بإدراج إستهالك الحق في إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليجار في بيان األرباح أو الخسائر و  •

بيان  في  التشغيل(  أنشطة  )تعرض ضمن  والفوائد  التمويل(  أنشطة  )يعرض ضمن  المبلغ  أصل  إلى  المدفوع  النقدي  المبلغ  إجمالي  بفصل 
التدفقات النقدية.

تدرج حوافز عقد اإليجار ) مثل: فترة إيجار مجاني( كجزء من قياس الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار ، في حين أنه نتج عنها بموجب 
المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 ، إدراج إلتزام حافز عقد اإليجار والذي يطفأ كخصم من مصروف اإليجار بطريقة القسط الثابت.

بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 ، يتم إختبار إنخفاض قيمة الحق في إستخدام األصول وفقً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36.

بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار هي 12 شهرًا أو أقل( وعقود إيجار أصول منخفضة القيمة )والتي تتضمن أجهزة الحاسب اللوحي 
وأجهزة الحاسب اآللي الشخصي والبنود الصغيرة من أثاث المكتب والهواتف( ، فقد إختارت الشركة إدراج مصروف اإليجار بطريقة القسط الثابت 

وفقً لما يسمح به معيار التقارير المالية الدولية رقم 16. يعرض هذا المصروف ضمن “المصاريف األخرى” في األرباح أو الخسائر.

إستخدمت الشركة الوسيلة العملية التالية عند تطبيق طريقة األثر الرجعي المعدل على عقود اإليجار المصنفة سابقً كعقود إيجار تشغيلي 
عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17.

إختارت الشركة عدم إدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار ، على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12 شهرًا من تاريخ التطبيق   •
المبدئي.

إستخدمت الشركة منهج “التعديل التراكمي” عند تحديد مدة اإليجار عندما يحتوي العقد على خيارات تمديد أو إنهاء اإليجار.  •

األثر المالي للتطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 16 )ج(  

الجديد. خالل  المعيار  تطبيق  16 عند  رقم  الدولية  المالية  التقارير  بها معيار  التي يسمح  المعدل  الرجعي  األثر  الشركة تطبيق طريقة  إختارت 
إلتزامات  ، تم قياس الحق في إستخدام األصول بمبلغ  الدولية رقم 16 للمرة األولى على عقود اإليجار التشغيلي  المالية  التقارير  تطبيق معيار 
اإليجار، بإستخدام معدل اإلقتراض المتزايد عند تطبيق المعيار للمرة األولى. كما تتطلب األحكام اإلنتقالية لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 16 

أن تعرض الشركة التسويات.

يوضح الجدول التالي إلتزامات اإليجار التشغيلي بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 في 31 ديسمبر 2018 ، مخصومة بإستخدام معدل 
اإلقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق المبدئي وإلتزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي في تاريخ التطبيق المبدئي.
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تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(  .2

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة الحالية )تابع(   2.1

األثر المالي للتطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 16 )تابع(  )ج(  

ألف ريال ُعماني
286إلتزامات اإليجار التشغيلي التي تم اإلفصاح عنها كما في 31 ديسمبر 2018

أثــر إلتــزام خصــم اإليجــار التشــغيلي بإســتخدام معــدل اإلقتــراض المتزايــد للمســتأجر فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي 
)90(لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16

196إلتزامات اإليجار المدرجة كما في 1 يناير 2019

 المتوسط المرجح لمعدل اإلقتراض المتزايد للمستأجر المطبق على  إلتزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي في 1 يناير 2019 هو %4.64.

يؤثر التغير في  السياسة المحاسبية على البنود التالية في البيانات المالية للشركة في 1 يناير 2019 ، وقد قامت الشركة بـ:

إدراج الحق في إستخدام األصول وقياس إلتزامات اإليجار مبدئيً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية بمبلغ 196 ألف ريال ُعماني.  •

إدراج إستهالك الحق في إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليجار بمبلغ 11 ألف ريال ُعماني و9 آالف ريال ُعماني على الترتيب.  •

، مضمنة في  التشغيل  أنشطة  النقدي من  التدفق  اإليجار كتعديل على  إلتزامات  على  والفوائد  األصول  إستخدام  الحق في  إستهالك  عرض 
تعديالت اإلستهالك وتكاليف التمويل على الترتيب.

ال توجد عقود إيجار شاقة يمكن أن تتطلب تعديل الحق في إستخدام األصول في تاريخ التطبيق المبدئي.

يتعلق الحق في إستخدام األصول المدرج بنوع األصول التالية:

1 يناير31 ديسمبر
20192019

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني
185196عقد حق اإلنتفاع

األرض المقام عليها المحطة مستأجرة من حكومة سلطنة ُعمان )ممثلة بوزارة اإلسكان( لمدة 25 عامً إعتبارًا من 11 فبراير 2013. يمكن تمديد فترة 
اإليجار  لمدة 25 عامً إضافية عند طلب الشركة. يدفع اإليجار بمعدل 15.045 ريال ُعماني سنويً.

أصبحت األرض بمثابة إلتزام داخل الميزانية العمومية يحمل فوائد ، إلى جانب األصل الجديد في الجانب اآلخر من الميزانية العمومية.

يؤثر على  ، ولكنه قد  السابقة  والسنوات  الحالية  للسنة  للشركة  المالية  البيانات  تأثيرًا على  التالية  والتعديالت  التفسيرات  لتطبيق  لم يكن 
إحتساب التعامالت والترتيبات المستقبلية:

التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية 2015-2017 بتعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 إندماج األعمال ومعيار التقارير   •
تكاليف  رقم 23  الدولي  المحاسبي  والمعيار  الدخل  12 ضرائب  رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار  المشتركة  الترتيبات   11 رقم  الدولية  المالية 

اإلقتراض.

معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 23 الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل.   •

التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية المتعلقة مميزات الدفع المسبق بتعويض سالب.  •

التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 28 إستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة تتعلق بالمصالح طويلة األجل في   •
شركات شقيقة ومشاريع مشتركة.

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 تعديل أو إيقاف أو تسوية خطة منافع الموظفين.  •
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تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(  .2

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد  2.2

لم تطبق الشركة بعد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تسري للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعـد

تعريــف المــواد - التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 عــرض البيانــات الماليــة والمعيــار المحاســبي 
الدولــي رقــم 8 السياســات المحاســبية ، التغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء

1 يناير 2020

ينــص التعريــف الجديــد علــى أنــه« تكــون المعلومــات جوهريــة إذا كان باإلمــكان التوقــع بشــكل معقــول أن  يؤثــر 
اإلغفــال أو التضليــل علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للبيانــات الماليــة ألغــراض عامــة ، 

والتــي تتيــح معلومــات ماليــة محــددة حــول الشــركة”.

1 يناير 2020تعريف العمل التجاري - التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 إندماج األعمال

توضــح التعديــالت أنــه لكــي بعتبــر عمــاًل تجاريــً ، يجــب أن تتضمــن مجموعــة كاملــة مــن األنشــطة واألصــول ، كحــد 
أدنــى ، مدخــالت وإجــراءات موضوعيــة تســاهم معــً بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى  إنشــاء مخرجــات. كمــا يوضــح 
مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة بأنــه يمكــن أن يوجــد العمــل التجــاري دون أن يتضمــن جميــع المدخــالت 
واإلجــراءات المطلوبــة إلنشــاء مخرجــات. أي أنــه يجــب أن تكــون المدخــالت واإلجــراءات المطبقــة علــى تلــك المدخــالت 

“قــادرة علــى المســاهمة فــي إنشــاء مخراجــات” بــدالً مــن “القــدرة علــى إنشــاء مخرجــات”.

تعديــالت علــى اإلشــارات إلــى إطــار عمــل مبــادىء معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة - التعديــالت علــى معاييــر 
التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام 2 و3 و6 و14 ومعاييــر المحاســبة الدوليــة أرقــام 1 و 8 و 34 و 37 و 38 ومعاييــر 
ــر الماليــة الدوليــة أرقــام 12 و 19 و 20 و 22 ومعيــار لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة رقــم  لجنــة تفســيرات التقاري
32 لتحديــث تلــك التصريحــات فيمــا يتعلــق باإلشــارة إلــى واإلقتبــاس مــن إطــار العمــل أو لتحديــد إشــارتهم إلــى 

نســخة مختلفــة مــن إطــار العمــل.

1 يناير 2020

معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 7 األدوات الماليــة: اإلفصاحــات ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 - األدوات 
المالية

التعديالت حول مسائل ما قبل اإلستبدال في إطار إصالح معدل الفائدة بين البنوك 

1 يناير 2020

1 يناير 2022معيار التقارير المالية الدولية رقم 17 عقود التأمين
يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 17 قيــاس إلتزامــات التأميــن وفقــً للقيمــة الحاليــة للوفــاء ، وهــو يتيــح 
منهجــً أكثــر إتســاقً لقيــاس وعــرض جميــع عقــود التأميــن. تــم وضــع هــذه المتطلبــات لتحقيــق هــدف المحاســبة 
المتســقة والقائمــة علــى المبــادئ لعقــود التأميــن. يحــل معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 17  معيــار التقاريــر 

الماليــة الدوليــة رقــم 4 عقــود التأميــن كمــا فــي 1 ينايــر 2022.

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 10 البيانــات الماليــة الموحــدة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 
28 اإلســتثمارات فــي شــركات شــقيقة ومشــاريع مشــتركة )2011( والمتعلقــة بمعالجــة بيــع  أو مســاهمة األصــول 

والمســتثمرين فــي الشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك.

تم تأجيل تاريخ السريان 
ألجل غير مسمى. التطبيق 

مسموح به.

قابلة  للشركة عندما تصبح  المالية  البيانات  الجديدة في  والتعديالت  والتفسيرات  المعايير  يتم تطبيق هذه  بأن  اإلدارة  أعضاء مجلس  يتوقع 
للتطبيق وأن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أثرًا جوهريً على البيانات المالية للشركة في فترة التطبيق 

المبدئي. 
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بيان االلتزام

الشركات  المحاسبية ومتطلبات قانون  للمعايير  الدولي  المجلس  الصادرة عن  الدولية  المالية  التقارير  المالية طبقً لمعايير  البيانات  إعداد  تم 
التجارية لسنة 2019 والهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان.

أساس اإلعداد

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض األصول واإللتزامات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.

عملة التشغيل وعملة العرض

يتم اإلحتفاظ بالسجالت المحاسبية بالريال الُعماني بإعتباره العملة التشغيلية وعملة العرض لهذه البيانات المالية.

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركة بإنتظام لكافة السنوات المعروضة ، عدا تلك المنصوص عليها في إيضاح 2: 

العمالت األجنبية

الصرف  وفقً ألسعار  الُعماني  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  يتم  أجنبية.  عملة  بمثابة  تعتبر  التشغيلية  العملة  عدا  عملة  أي 
السائدة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل األصول واإللتزامات النقدية المنفذة بعمالت أجنبية إلى الريال الُعماني بإستخدام معدل الصرف السائد 

في تاريخ التقرير.

يتم تحويل األصول واإللتزامات غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقً لسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة ، في حين يتم 
تحويل األصول واإللتزامات غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بإستخدام سعر الصرف السائد في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة 

العادلة. وبشكل عام يتم إدراج فروقات سعر الصرف عند تسوية البنود المالية أو عند التحويل في األرباح أو الخسائر.

الممتلكات واآلالت والمعدات

اإلدراج والقياس

يتم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحً منها اإلستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة ، إن وجدت. تتضمن التكلفة 
مبلغ النقد والنقد المعادل المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل اآلخر الممنوحة لحيازة األصل في تاريخ الحيازة أو التشييد. تتم رسملة المصاريف 
المتكبدة الستبدال أحد مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل ، بما في ذلك مصاريف الفحص والصيانة 

الرئيسية. 

تتضمن تكلفة األصول المشيدة ذاتيً تكلفة المواد والعمالة المباشرة وتكاليف اإلقتراض وحصة مالئمة من النفقات العامة. تحدد األرباح والخسائر 
عند استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية وتؤخذ في االعتبار عند تحديد األرباح أو الخسائر. اإلصالحات والتجديدات 

تحّمل على األرباح أو الخسائر عند تكبد المصروفات. 

التكاليف الالحقة

تكبد  عند  البنود  تلك  إستبدال جزء من  وتكلفة  الرئيسي  الفحص  تكلفة  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  الدفترية  القيمة  الشركة ضمن  تدرج 
التكلفة ، إذا كان من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مضمنة في ذلك البند إلى الشركة وباإلمكان قياس تكلفة البند بصورة موثوق 

منها. تدرج جميع التكاليف األخرى كمصروف عند تكبدها.

اإلستهالك

أعمارها  ، وذلك على مدى  التنفيذ  الرأسمالية قيد  األعمال  ، عدا  الممتلكات واآلالت والمعدات  اإلستهالك من أجل شطب تكلفة  يتم إحتساب 
اإلنتاجية المقدرة ، بإستخدام طريقة القسط الثابت ، إعتبارًا من التاريخ الذي أصبح فيه ذلك األصل جاهًزا لإلستخدام.

الرئيسية(  )المكونات  منفصلة  كبنود  عنها  المحاسبة  تتم   ، مختلفة  إنتاجية  أعمار  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بند  لمكونات  تكون  عندما 
للممتلكات واآلالت والمعدات. تستهلك اإلصالحات الرئيسية على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لأصل ذو الصلة، أو حتى تاريخ الصيانة الرئيسية 

المقبلة، أيهما أقصر.
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اإلستهالك )تابع(

األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية هي كما يلي:

السنوات
40أعمال مدنية وإنشائية

40آالت ومعدات
40خطوط األنابيب

40تفكيك أصول
40قطع غيار

4أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
4سيارات 

إن  وتعديلها  تقرير  كل  تاريخ  في  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  المتبقية  والقيم  اإلنتاجية  واألعمار  اإلستهالك  طرق  تقييم  بإعادة  اإلدارة  تقوم 
إقتضى األمر.

تمت رسملة المرشحات وأجهزة تنقية المياه األخرى إلى جانب العمر اإلنتاجي للمصنع ، حيث ستظل جزءًا من المصنع حتى نهاية عمره اإلنتاجي 
دون أي تكلفة إضافية.

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة مطروحً منها أي خسائر إنخفاض في القيمة. عند التسليم ، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد 
التنفيذ إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات المناسبة ويتم إستهالكها وفقً لسياسات اإلستهالك الخاصة بالشركة.

إنخفاض القيمة

األصول المالية

التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة، بقياس مخصصات خسارة  المالية  المتوقعة بالنسبة لأصول  تدرج الشركة مخصصات الخسائر اإلئتمانية 
للخسائر  بمبلغ مساوي  دائمً  المدينة  التجارية  الذمم  قياس مخصصات خسائر  يتم  العمر.  المتوقعة طوال  اإلئتمانية  للخسائر  بمبلغ مساوي 

اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة.

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر اإلئتمانية لأصل المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي وعند تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ، 
تقوم الشركة بدراسة المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود غير ضروري ، ويشمل ذلك المعلومات والتحليل 

الكمي والنوعي على حد سواء، إستنادًا إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم اإلئتماني المدروس ، بما في ذلك المعلومات التطلعية.

األصول غير المالية 

تتم مراجعة القيم الدفترية ألصول الشركة غير المالية ، عدا المخزون بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض القيمة. إذا 
وجد مثل هذا المؤشر ، يتم عندها تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لأصل.

القيمة المستردة لأصل هي قيمته عند االستخدام وقيمته العادلة، أيهما أكبر، مطروًحا منها تكاليف البيع. عند تقييم القيمة عند اإلستخدام ، 
يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمها الحالية بإستخدام معدالت خصم ما قبل الضريبة التي تعكس التقديرات الحالية للسوق 

للقيمة الوقتية للنقود والمخاطر المحددة لأصل.

يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لأصل تتجاوز قيمته المستردة المقدرة. يتم إدراج خسارة إنخفاض القيمة في بيان 
تراجع  أي مؤشرات على  لمعرفة وجود  وذلك  فترات سابقة،  المدرجة في  القيمة  إنخفاض  تقييم خسائر  تقرير  بتاريخ كل  يتم  الشامل.  الدخل 
الخسارة أو عدم وجودها. يتم إسترداد خسارة انخفاض القيمة في حالة وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المستردة. يتم 
استرداد خسارة انخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي            ال تتجاوز معه القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم اإلستهالك أو 

اإلطفاء ، إذا لم يتم إدراج خسارة إنخفاض القيمة.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تتم المساهمة في مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الُعمانيين وفقً ألحكام قانون التأمينات اإلجتماعية لسنة 1991.
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إنخفاض القيمة )تابع(

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )تابع(

يتم عمل مخصص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقً لقانون العمل الُعماني وتعديالته ويستند على التعويض الحالي 
وسنوات الخدمة المتراكمة في تاريخ التقرير.

المخصصـات

يتم إدراج المخصصات في بيان المركز المالي عند وجود إلتزام قانوني أو إستداللي على الشركة نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن تكون 
هناك حاجة لتدفق خارجي لمنافع إقتصادية بهدف تسوية اإللتزام ويمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق. يمثل المبلغ المدرج كمخصص أفضل 
التقديرات للمقابل المطلوب لتسوية اإللتزامات الحالية في تاريخ التقرير، مع األخذ في اإلعتبار المخاطر والشكوك التي تحيط باإللتزامات.عندما 
يتم قياس المخصص بإستخدام التدفقات النقدية المقّدرة لتسوية اإللتزامات الحالية ، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات 

النقدية. 

مخصص إلتزام تفكيك األصول

يتم إدراج مخصص إلتزام اإلستغناء عن األصول عندما يكون هناك إلتزام حالي نتيجة لأصول التي تم تشييدها على األرض بموجب عقود اإلنتفاع 
المبرمة مع وزارة اإلسكان ، يحتمل معه أن تكون هناك حاجة لتدفقات خارج لمنافع إقتصادية لتسوية اإللتزام ، ويمكن تقدير قيمة المخصص 
بصورة موثوق منها. تتضمن اإللتزامات المستقبلية المقدرة تكاليف إزالة المرافق وتسوية المناطق المتأثرة. يتم إدراج األصل المقابل كجزء من 

المحطة واآلالت في الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم إستهالكه وفقً لذلك.

بناء على  التقرير  تاريخ  اإللتزام في  لتسوية  المطلوبة  المتوقعة  للتكاليف  الحالية  للقيمة  تقدير  أفضل  يمثل  األصول  تفكيك  إلتزام  مخصص 
المتطلبات الحالية إلتفاقية حق اإلنتفاع ، وذلك بإستخدام التدفقات النقدية المقدّرة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل ما قبل الضريبة الحالي 
الذي يعكس المخاطر المحددة إللتزام اإلستغناء عن األصل. تدرج تجزئة الخصم عند تكبدها في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 

كتكلفة تمويل.

يتم بشكل سنوي مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة لتفكيك األصول ، وتعّدل وفقً لما هو مالئم. يتم التعامل مع التغيرات في التكاليف 
وآالت  كممتلكات  المقابل  المتوقف  األصل  ويدرج   ، للمخصص  كتعديل  وتدرج  مستقباًل  المطبق  الخصم  معدل  في  أو  المقدرة  المستقبلية 
ومعدات. إذا كان هناك مؤشر على أن القيمة الدفترية الجديدة لأصل غير قابلة للتحصيل بالكامل ، يتم إختبار األصل للتحقق من إنخفاض القيمة 

ويتم إدراج خسارة إنخفاض القيمة عند الضرورة. 

حقوق الملكية

تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم إدراج التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرًة إلى إصدار األسهم العادية كخصم من حقوق الملكية ، 
بالصافي من أي تأثيرات للضريبة.

اإليرادات

تتكون إيرادات الشركة من رسوم إستثمار الطاقة اإلستيعابية ورسوم الطاقة اإلستيعابية للمياه والصيانة ورسوم بيع المياه ورسوم الصيانة 
ورسوم الكهرباء المحتسبة وفقً لإلتفاقية المبرمة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م لبيع المياه المحاله.

تتضمن رسوم الطاقة اإلستيعابية للمياه رسوم إستثمار الطاقة اإلستيعابية ورسوم الطاقة اإلستيعابية للمياه ورسوم الصيانة.

تنص إتفاقية شراء المياه على أن توفر الشركة وتبيع إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه طاقة إستيعابية مضمونة من المياه ، تتلقى 
عنها الشركة مدفوعات سوف تعوض اإلستثمارات التي تمت وتكاليف التشغيل. 

تعتبر إتفاقية شراء المياه المبرمة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بمثابة عقد إيجار في سياق معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 
رقم  الدولية  المالية  التقارير  بموجب معيار  4( وتم تصنيفها كإيجار تشغيلي  رقم  الدولية  المالية  التقارير  لجنة تفسيرات معايير  )2018: معيار 
16 )2018: المعيار المحاسبي الدولي رقم 17(. يتم إدراج رسوم إستثمار الطاقة اإلستيعابية للمياه بناءًا على الطاقة اإلستيعابية المتوفرة وفقً 
للشروط التعاقدية المنصوص عليها في إتفاقية شراء المياه وتعامل كإيرادات إيجار بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 ويتم إدراجها 
وفقً لمتطلبات المعيار. يتم إدراج رسوم التشغيل والصيانة الثابتة بناءًا على الطاقة اإلستيعابية المتوفرة وفقً للشروط التعاقدية المنصوص 

عليها في إتفاقية شراء المياه.
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اإليرادات )تابع(

يتم إدراج اإليرادات من بيع المياه إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ، في الفترة المحاسبية التي يتم فيها اإلنتاج الفعلي وبيع المياه 
وتوفير الطاقة اإلستيعابية وفقً للعقد. لدى الشركة إتفاقية طويلة األجل مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه  والتي تحدد إلتزام األداء 
وسعر المعاملة وتخصص سعر المعاملة لكل إلتزام أداء منفصل.ال تعّدل الشركة أي من أسعار المعامالت وفقً للقيمة الزمنية للنقود ، نظرًا ألن 
الفترة بين تحويل المنتج إلى العميل والسداد من جانب العميل ال يتجاوز شهر واحد ، ويتم البيع بشروط إئتمانية متفق عليها ومتماشية مع 

الممارسة المتبعة في هذه الصناعة.

مصاريف التمويل

إيرادات الفوائد المنسوبة مباشرة إلى حيازة أو  تتكون تكاليف التمويل من الفوائد على اإلقتراض. ويتم رسملة تكاليف اإلقتراض بعد خصم 
إنشاء األصول المؤهلة مثل بنود الممتلكات واآلالت والمعدات كجزء من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم إدراج جميع مصاريف الفوائد 

كمصروف في األرباح أو الخسائر بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تكاليف التمويل المؤجلة

يتم تأجيل تكلفة الحصول على تسهيالت قرض رئيسي وتطفأ على مدى فترة القرض المعني بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 
إجراء مقاصة بين تكاليف التمويل المؤجلة مطروحً منها اإلطفاء المتراكم مقابل المبلغ المسحوب من تسهيل القرض الرئيسي.

األدوات المالية

أ( األدوات المالية غير المشتقة

تتكون األدوات المالية غير المشتقة من الذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والقروض والذمم التجارية الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى والمبالغ 
المستحقة ألطراف ذات عالقة.

يتم مبدئيً إدراج األدوات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة مضافً إليها ، بالنسبة إلى األدوات التي ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
المالية غير المشتقة بالتكلفة المطفأة بإستخدام  ، تقاس األدوات  ، أي تكاليف منسوبة مباشرة إلى المعاملة. وبعد اإلدراج المبدئي  الخسائر 

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ب( األدوات المالية المشتقة

تحتفظ الشركة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر سعر الفائدة. تدرج األدوات المالية المشتقة مبدئيً بالقيمة العادلة في تاريخ 
إبرام عقد اإلشتقاق وتقاس الحقً بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة في األرباح أو الخسائر فورًا ما لم يكن 

اإلشتقاق مخصصً ومفعاًل كأداة تحوط ، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت اإلدراج في األرباح أو الخسائر على طبيعة عالقة التحوط.

يتم إدراج اإلشتقاق ذو القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي بينما يتم إدراج اإلشتقاق ذو القيمة العادلة السالبة كإلتزام مالي. يتم عرض اإلشتقاق 
على أنه أصل غير متداول أو إلتزام غير متداول إذا كانت فترة اإلستحقاق المتبقية لأداة تزيد عن 12 شهرًا وال يتوقع أن يتم إدراجها أو تسويتها 

خالل 12 شهرًا. ُتعرض المشتقات األخرى كأصول أو إلتزامات متداولة.

محاسبة التحوط

تصنف الشركة أدوات التحوط على أنها تحوطات التدفقات النقدية. وفي بداية عالقة التحوط ، تقوم الشركة بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط 
وبنود التحوط عالوة على أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيته في القيام بعدة معامالت تحوط. باإلضافة إلى ذلك، وعند بداية التحوط على أساس 
مبدأ اإلستمرارية ، تقوم الشركة بتوثيق ما إذا كانت أدوات التحوط المستخدمة في العالقة ذات فعالية كبيرة في موازنة التغيرات في القيم 

العادلة أو التدفقات النقدية لبند التحوط.

تحوط التدفقات النقدية

يتم تضمين الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في حقوق الملكية. يتم فورًا 
إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفّعال في األرباح أو الخسائر كما في أي أرباح أو خسائر على أي تحوط يفوق نسبة 100% من اإللتزام ذو 

الصلة.

يعاد تصنيف المبالغ المدرجة سابقً والمتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر في السنوات عندما يتم إدراج بنود التحوط في األرباح 
أو الخسائر.

غير مؤهلة  أو عندما تصبح  أو ممارستها  بيعها  أو  التحوط  أداة  انتهاء  أو عند   ، التحوط  الشركة عالقة  ألغت  إذا  التحوط  إيقاف محاسبة  يتم 
لمحاسبة التحوط.
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ضريبة الدخل

بإندماج  الذي يتعلق  القدر  الخسائر بإستثناء  أو  األرباح  إدراجه في  المؤجلة. ويتم  الحالية والضريبة  الضريبة  الدخل من  يتكون مصروف ضريبة 
األعمال أو البنود المدرجة مباشرة في حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة األخرى.

الضريبة الحالية

الخاضع  الدخل  على  الدفع  المستحقة  الضريبة  الحالية هي  الضريبة  ُعمان.  المالية في سلطنة  للتشريعات  وفقً  الدخل  إحتساب ضريبة  يتم 
للضريبة للسنة بإستخدام المعدالت الضريبية السائدة في تاريخ التقرير.

الضريبة المؤجلة

المالية والمبالغ المستخدمة  التقارير  الدفترية لأصول واإللتزامات ألغراض  القيم  المؤقتة بين  الفروقات  المؤجلة على جميع  إدراج الضريبة  يتم 
ألغراض ضريبة الدخل. يتم إحتساب الضريبة المؤجلة وفقً لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها إدراج األصل أو تسوية 

اإللتزام. تم اإلفصاح عن التأثيرات الضريبية على الفروقات المؤقتة تحت بند اإللتزامات المتداولة أو غير المتداولة كضريبة مؤجلة. 

يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط الى الحد الذي يحتمل معه توافر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها إستغالل الخسائر الضريبية 
غير المستخدمة. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

النقد والنقد المعادل

ألغراض بيان التدفقات النقدية ، يتكون النقد والنقد المعادل من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية بفترة إستحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر.

معلومات قطاع التشغيل

قطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة التي تمارس األنشطة التي يمكن من خاللها أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات، بما في ذلك اإليرادات 
والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للشركة، والتي يتم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام من قبل الرئيس التنفيذي 
) بإعتباره المسؤول األول عن القرارات التشغيلية( إلتخاذ قرارات بشأن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها، والتي يتاح بشأنها معلومات 

مالية منفصلة.

يتمثل النشاط الوحيد للشركة في بيع مياه المحاله إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه بإعتبارها العميل الوحيد، وبالتالي فإن صانع 
القرار التشغيلي الرئيسي ينظر ألعمال الشركة كقطاع تشغيل واحد.

ويتم بيع المياه في سلطنة ُعمان.

عقود اإليجار

عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 16، مطبق إعتبارًا من 1 يناير 2019

الشركة كمستأجر

تقّيم الشركة ، عند إبرام العقد ، ما إذا كان عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. تدرج الشركة الحق في إستخدام األصل وإلتزام اإليجار المقابل فيما 
يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي تكون فيها بمثابة المستأجر ، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل )وهي عقود اإليجار التي تكون مدتها 12 شهرًا 
أو أقل( وعقود إيجار أصول منخفضة القيمة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه ، تدرج الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيل بطريقة القسط الثابت 

على مدى فترة اإليجار إال إذا كانت هناك أسس أكثر إنتظامً تمثل النمط الزمني الذي تستهلك خالله المنافع اإلقتصادية من األصول المؤجرة.

إلتزام اإليجار

يقاس إلتزام اإليجار مبدئيً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم تدفع في تاريخ بدء اإليجار ، مخصومة بإستخدام معدل الفائدة المضّمن في 
اإليجار ، أو في حالة عدم إمكانية تحديد ذلك المعّدل ، وهو الوضع بشكل عام بالنسبة لعقود اإليجار الخاصة بالشركة ، يتم إستخدام معدل 
اإلقتراض المتزايد للمستأجر ، بإعتباره المعّدل الذي قد يتوجب على المستأجر الفردي دفعه من أجل إقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل 

ذو قيمة مماثلة للحق في إستخدام األصل في بيئة إقتصادية مماثلة بنفس الشروط والظروف والضمانات.
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عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 16، مطبق إعتبارًا من 1 يناير 2019 )تابع(

إلتزام اإليجار )تابع(

من أجل تحديد معدل اإلقتراض المتزايد ، تقوم الشركة بـ:

كلما كان ذلك ممكنً ، إستخدام تمويل طرف ثالث الذي إستلمه المستأجر الفردي كنقطة بداية ، وتعديله لكي يعكس التغيرات في ظروف   •
التمويل منذ أن تم إستالم تمويل الطرف الثالث.

إستخدام منهج تراكمي يبدأ بمعدل فائدة ال يحتوي على مخاطر; و  •

إجراء تعديالت محددة على اإليجار ، بمعنى: المدة والدولة والعملة والضمان.  •

تتألف مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس إلتزام اإليجار من:

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

مدفوعات إيجار متغيرة تعتمد على المؤشر أو المعدل ، تقاس مبدئيً بإستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بدء اإليجار.  •

يعرض إلتزام اإليجار كبند في بيان المركز المالي.

يتم تخصيص مدفوعات اإليجار بين أصل المبلغ وتكلفة التمويل. يتم إدراج تكلفة التمويل في األرباح أو الخسائر على مدى فترة اإليجار من أجل 
تحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي لإللتزام لكل فترة.

يقاس إلتزام اإليجار الحقً بزيادة القيمة الدفترية لكي يعكس الفوائد على إلتزام اإليجار )بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي( وبتخفيض 
القيمة الدفترية لكي تعكس مدفوعات اإليجار الفعلية.

تعيد الشركة قياس إلتزام اإليجار )وتجري تعدياًل مقاباًل على الحق في إستخدام األصل( كلما:

تغيرت  مدة اإليجار أو وجود تغير في تقدير ممارسة خيار الشراء ، ففي هذه الحالة يعاد قياس إلتزام اإليجار وذلك بخصم مدفوعات اإليجار   •
المعدلة بإستخدام معدل الخصم المبدئي  )إال إذا كان تغير مدفوعات اإليجار نتيجة لتغير في معدل الفائدة المتغير ، ففي هذه الحالة يتم 

إستخدام معدل الخصم المعّدل(.

•  تم تعديل عقد اإليجار وال يتم إحتساب تعديل اإليجار كإيجار منفصل ، ففي هذه الحالة يعاد قياس إلتزام اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار 
المعدلة بإستخدام معدل خصم معّدل.

لم تجري الشركة أي من تلك التعديالت خالل الفترات المعروضة.

الحق في إستخدام األصول

يتكون الحق في إستخدام األصول من القياس المبدئي إللتزام اإليجار المقابل ومدفوعات اإليجار الفعلية في أو قبل بدء سريان اإليجار وأي تكاليف 
مبدئية مباشرة. يعاد قياسها الحقً بالتكلفة مطروحً منها اإلستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة.

يستهلك الحق في إستخدام األصول على مدى الفترة األقصر من بين مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لأصل الرئيسي. إذا حّول اإليجار ملكية األصل 
الصلة  ذو  األصول  إستخدام  في  الحق  فإن   ، الشراء  خيار  لممارسة  الشركة  توقعات  يعكس  األصول  إستخدام  في  الحق  كان  إذا  أو  الرئيسي 

يستهلك على مدى العمر اإلنتاجي لأصل الرئيسي. يبدأ اإلستهالك في تاريخ بدء اإليجار.

يعرض الحق في إستخدام األصول كبند منفصل في الممتلكات واآلالت والمعدات. تطبق الشركة المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 لتحديد ما إذا 
كان الحق في إستخدام األصول قد إنخفضت قيمته وإحتساب أي خسارة إنخفاض في القيمة تم تحديدها كما هو مبين في سياسة »الممتلكات 

واآلالت والمعدات«. 

ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ، في قياس إلتزام اإليجار والحق في إستخدام األصل. تدرج المدفوعات ذات 
الصلة كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف التي تنشىء تلك المدفوعات ، وتدرج تحت بند »مصاريف تشغيل« في بيان األرباح 

أو الخسائر.

كوسيلة عملية ، يسمح معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 للمستأجر بعدم تجزئة المكونات غير اإليجارية ، ويسمح بدالً من ذلك بإحتساب أي 
إيجار والمكونات غير اإليجارية المصاحبة كترتيب فردي. لم تستخدم الشركة هذه الوسيلة العملية.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

الشركة كمؤجر  

يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة بمثابة مؤجر ، كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. كلما حولّت بنود اإليجار جميع مخاطر وعوائد 
الملكية إلى المستأجر ، يصنف العقد كإيجار تمويلي. تصنف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.

تدرج إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت على مدة فترة اإليجار ذو الصلة. التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة في 
التفاوض وترتيب إيجار تشغيلي ، تضاف إلى القيمة الدفترية لأصل المؤجر وتدرج بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

عندما يتضمن العقد إيجارًا أو مكونات غير إيجارية ، تطبق الشركة معيار التقارير المالية الدولية رقم 15 لتخصيص المقابل بموجب العقد لكل 
مكّون. 

عقود اإليجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 17، مطبق قبل 1 يناير 2019 

عند بدء أي ترتيب ، تحدد الشركة ما إذا كان ذلك الترتيب عبارة عن أو يحتوي على عقد إيجار. عند البدء أو عند إعادة تقييم الترتيب الذي يحتوي 
وما هو متعلق  اإليجار  بعقود  ما هو متعلق  إلى  الترتيب  بموجب  آخر مطلوب  مقابل  أي  أو  المدفوعات  بفصل  الشركة  تقوم  إيجار،  على عقد 
بالعناصر األخرى على أساس قيمها العادلة النسبية. وإذا وجدت الشركة أن أي عقد تأجير تمويلي يتعذر فيه فصل المدفوعات بشكل موثوق، 
التمويل  بتكلفة  االعتراف  ، ويتم  الدفعات  اإللتزام عند تقديم  العادلة. ويتم الحًقا تخفيض  لقيمها  بمبلغ مساٍو  وااللتزامات  األصول  إثبات  يتم 

المحملة على االلتزام باستخدام سعر الفائدة على اإلقتراض اإلضافي للشركة.

األصول المؤجرة

يتم تصنيف عقود اإليجار للممتلكات واآلالت والمعدات التي تنقل إلى الشركة بشكل جوهري كافة مخاطر ومزايا الملكية على أنها عقود إيجار 
تمويلي. ويتم قياس األصول المؤجرة مبدئيا بمبلغ يعادل القيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. وبعد اإلدراج 

المبدئي ، تتم المحاسبة عن األصول وفقا للسياسة المحاسبية المطبقة على ذلك األصل.

يتم تصنيف األصول المحتفظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كعقود إيجار تشغيلي وال يتم إدراجها في بيان المركز المالي للشركة.

مدفوعات اإليجار

يتم إدراج المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في األرباح أو الخسائر بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. ويتم إدراج 
حوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف اإليجار على مدى فترة اإليجار.

القائم. ويتم تخصيص مصاريف  االلتزام  التمويل وتخفيض  التمويلي بين مصاريف  اإليجار  اإليجار بموجب عقود  الحد األدنى لدفعات  يتم توزيع 
التمويل لكل فترة خالل مدة اإليجار بحيث ينتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام.

توزيعات األرباح عن األسهم العادية

يتم إدراج توزيعات األرباح عن األسهم العادية كإلتزام وتخصم من حقوق الملكية عند إعتمادها من جانب مساهمي الشركة.

العوائد وصافي األصول للسهم الواحد

تعرض الشركة عوائد السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد بالنسبة ألسهمها العادية. يتم إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد 
بقسمة األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مساهمي الشركة العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

يتم إحتساب صافي األصول للصهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى مساهمي الشركة العاديين على عدد األسهم العادية القائمة 
خالل السنة. يتم تعريف صافي األصول لهذا الغرض على أنها إجمالي حقوق الملكية.

اإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك    .4

القيم  وإفتراضات حول  وتقديرات  إجتهادات  إجراء  اإلدارة  على  يجب   ،3 رقم  إيضاح  والمبّينة في   ، للشركة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عند 
الدفترية لأصول واإللتزامات التي ال تتضح من مصادر أخرى. تستند التقديرات واإلفتراضات المصاحبة لها إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر 

ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المصاحبة لها بشكل دوري. يتم إدراج مراجعات التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت فيها مراجعة 
التقديرات إذا أثرت المراجعة فقط على تلك الفترة أو فترة المراجعة والفترات المستقبلية، وإذا أثرت المراجعة على كال من الفترة الحالية والفترات 

المستقبلية.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

اإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(    .4

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك

فيما يلي اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل في تاريخ التقرير والتي لها مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت جوهرية في القيم الدفترية 
لأصول واإللتزامات خالل السنة المالية القادمة. 

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة. وتعتبر اإلدارة أنه ال توجد مؤشرات على إنخفاض القيمة إذا أخذنا بعين اإلعتبار أن المحطة قد بدأت 
بالعمليات التجارية بنجاح وتتوقع تلبية متطلبات إتفاقية شراء المياه وبيع المياه الصالحة للشرب إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

إن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات له أثر كبير على البيانات المالية. وقد تم تقدير تلك األعمار اإلنتاجية بأربعين سنة إستنادًا 
إلى تقرير اإلستشاري المستقل وكذلك البرنامج الشامل المعتمد للصيانة واإلستبدال.

مخصص تفكيك األصول

تم تحديد التكلفة المتوقعة لتفكيك األصول بناءًا على التقييم الفني الذي أجرته اإلدارة للتكاليف المستقبلية المحتملة التي سيتم تكبدها 
تقدير  الجوهرية في  الشكوك  إن  إستشاري مستقل.  خبير  بها  قام  دراسة  على  وبناءًا   ، األرض  وتسوية  المحطة  بإيقاف تشغيل  يتعلق  فيما 
المخصص هي التكلفة التي سيتم تكبدها ومعدل الخصم المطبق بنسبة 4.60%. من المفترض أن تتم تسوية الموقع بإستخدام التكنولوجيا 

والمواد المتاحة حاليً.

تطبيق معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم )4( ورقم )12(

يجب اإلعتماد على اإلجتهادات المحاسبية لتحديد ما إذا كانت إتفاقية شراء المياه المبرمة مع الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه تنطوي على 
عقد إيجار بحسب معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم )4(: تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد إيجار أو إمتياز تقديم 
الخدمات حسب معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 12: ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات. فإذا كان اإلتفاق يحتوي على عقد 
إيجار ، فيجب اإلعتماد على اإلجتهادات المحاسبية لتصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي وفقً للمعيار المحاسبي 

الدولي رقم 17: عقود اإليجار. تم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي.

فعالية عالقة التحوط

عند بدء التحوط ، تقوم اإلدارة بتوثيق إستراتيجية التحوط وإجراء إختبار لفعالية التحوط لتقييم ما إذا كانت التحوط فعاالً. يتم إجراء ذلك في 
تاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كان التحوط سيظل ساري المفعول طوال مدة أداة التحوط. 
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  .5

األرض المقام عليها المحطة مستأجرة من حكومة سلطنة ُعمان )ممثلًة بوزارة اإلسكان( لمدة 25 سنة إعتبارًا من     11 فبراير 2013. يمكن أن يتم 
تمديد مدة اإليجار لـ 25 سنة إضافية بناًء على طلب الشركة. يدفع اإليجار بمعدل 15.045 ريال ُعماني سنويً.

الممتلكات واآلالت والمعدات كمرهونة ضمان لقروض الشركة ) إيضاح 9(.

يتم إدراج مصروف اإلستهالك للسنة على النحو التالي:

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

2.4772.429تكاليف التشغيل )إيضاح 17(*
22مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 18(

2.4792.431

* تتضمن تكاليف التشغيل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 الحق في إستخدام األصول بمبلغ 10.884 ريال ُعماني. 

الذمم المدينة األرصدة المدينة األخرى  .6

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1.3921.329الذمم المدينة
8753مدفوعات مقدمً وأرصدة مدينة أخرى

33ودائع
1.4821.385

31 ديسمبر 2019. متوسط فترة  المدينة كما في  الذمم  الطاقة والمياه مدرج في رصيد  الُعمانية لشراء  الشركة  الشركة عميل واحد هو  لدى 
اإلئتمان على الفواتير المصدرة إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه عن بيع المياه هو خالل 30 يومً. ال يتم إحتساب فوائد على الذمم 

المدينة المستحقة.

النقد والنقد المعادل  .7

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1.9731.127نقد لدى البنك
693-ودائع قصيرة األجل

1.9731.820

الودائع قصيرة األجل منفذة بالدوالر األمريكي وهي لدى سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن ليمتد في لندن بفترات إستحقاق تقل عن 
شهر واحد. معدل الفائدة لهذه الودائع غير جوهري.

رأس المال واإلحتياطيات  .8

المصرح به
20192018

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيرأس المال 
250.000.00025.00025.000 سهم عادي بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد

الُمصدر والمدفوع بالكامل
155.550.40015.55515.555 بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد



55
التـقــريـــر الســنـــوي 2019

55

التـقــريـــر الســنـــوي 2019

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

رأس المال واإلحتياطيات )تابع(  .8

المساهمون

بلد التأسيسالنسبة %مساهمو الشركة هم:
20192018

جزر كايمان32.532.5سوميت ووتر ميدل إيست كومباني
جزر العذراء البريطانية32.532.5ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

أخرى3535مساهمون آخرون
100100

اإلحتياطي القانوني

تتطلب المادة 132 من قانون الشركات التجارية أن يتم تحويل 10% من صافي ربح الشركة إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوزيع إلى أن يصبح 
رصيد اإلحتياطي القانوني مساويً لثلث رأسمال الشركة على األقل. 

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

توزيعات األرباح

فوض المساهمون خالل إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 27 مارس 2019 مجلس اإلدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي 
الشركة:

المساهمين  على   2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  المحتجزة  األرباح  من  الواحد  للسهم  بيسة   1.626 تتجاوز  ال  بقيمة   2019 مايو  في   •
المسجلين في سجل مساهمي الشركة في التاريخ الذي يحدده مجلس اإلدارة; و

في نوفمبر 2019 بقيمة ال تتجاوز 6.429 بيسة للسهم الواحد من األرباح المحتجزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )بشرط توفر أرباح   •
محتجزة كافية قابلة للتوزيع( على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في لتاريخ الذي يحدده مجلس اإلدارة.

في إجتماع مجلس اإلدارة المؤرخ 29 ابريل 2019، تقرر توزيع أرباح نقدية بواقع 1.626 بيسة للسهم الواحد من األرباح المحتجزة وفقا للبيانات المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، على مساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة 

واإليداع ش.م.ع.م كما في 15 مايو 2019.

في إجتماع مجلس اإلدارة المؤرخ 17 نوفمبر 2019، تقرر توزيع أرباح نقدية بواقع 6.429 بيسة للسهم الواحد من األرباح المحتجزة وفقا للبيانات المالية 
للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019 ، على مساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة 

واإليداع ش.م.ع.م كما في 28 نوفمبر 2019.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، أعلنت ووزعت الشركة توزيعات أرباح  بمبلغ 8.055 بيسة للسهم الواحد  )2018: 9.3234 بيسة للسهم 
الواحد(.

قروض ألجل  .9

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

60.71963.825قروض ألجل
)1.157()1.081(مطروحً منها: رسوم تمويل مؤجلة

59.63862.668
)3.106()3.188(مطروحً منها: الجزء المتداول من القروض ألجل

56.45059.562الجزء غير المتداول من القروض ألجل

التسهيالت

في 25 يوليو 2013، أبرمت الشركة إتفاقية تمويل طويلة األجل مع مجموعة بنوك عالمية للحصول على تسهيالت قرض )»القروض ألجل«( بمبلغ 
إجمالي قدره 81.451.616 ريال ُعماني )211.837.752 دوالر أمريكي(.
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قروض ألجل )تابع(  .9

السحب من التسهيالت

بتاريخ 31 ديسمبر 2019، تم سحب مبلغ 81.244.505 ريال ُعماني )211.299.102 دوالر أمريكي( )31 ديسمبر 2018: 81.244.505 ريال ُعماني )211.299.102 دوالر 
أمريكي(( وتم إلغاء باقي المبلغ الذي لم يتم سحبه.

سداد التسهيالت

يستحق سداد القروض ألجل بواقع 76 قسطً ربع سنوي. وتم سداد أربعة أقساط بقيمة إجمالية قدرها 3.106.307 ريال ُعماني خالل السنة.

الفوائد

تحمل القروض ألجل فائدة بمعدل 3 أشهر ليبور بالدوالر األمريكي باإلضافة إلى الهامش. معدل الفائدة الفعلي للسنة هو 4.66% )31 ديسمبر 
.)%4.64 :2018

الضمانات

القروض ألجل مضمونة برهن تجاري على أصول الشركة ورهن قانوني على حقوق وملكية ومصالح الشركة في إتفاقية حق اإلنتفاع المؤرخة في 
11 فبراير 2013. 

التعهدات

تتضمن إتفاقية التسهيالت تعهدات تتعلق بالسيولة. تتضمن هذه التعهدات قيود على نسبة الدين/حقوق الملكية، ونسبة تغطية خدمة 
الدين ونسبة تغطية مدة القرض. أوفت الشركة بتعهداتها بالنسبة لسنة الفائدة في 2019.

األدوات المالية المشتقة  .10

وفقً التفاقية الشروط العامة ، ينبغي على الشركة أن تبرم إتفاقيات تحوط سعر الفائدة لتغطية تعرض الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة. 
يغطي هذا المطلب القروض ألجل.

كما في تاريخ التقرير، تمت تغطية المبلغ األصلي وقدره 51.351.214 ريال ُعماني تقريبً )133.553.223 دوالر أمريكي( )31 ديسمبر 2018: 57.361.085 ريال 
ُعماني )149.183.576 دوالر أمريكي( بموجب هذه اإلتفاقية بالنسبة للقروض ألجل. 

تغطي إتفاقيات التحوط تعرض الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة. وتحرر الشركة بعد ذلك جزءًا من ترتيبات التحوط بما يتماشى مع سداد 
القروض ألجل.

تلزم إتفاقيات التحوط الشركة بدفع فائدة ثابتة بمعدل 2.86% سنويً بشكل ربع سنوي بالنسبة للقروض ألجل. تم تقييم تحوطات التدفقات 
النقدية بأنها فعالة بشكل كبير كما في 31 ديسمبر 2019 )بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر            2018: فعالة بشكل كبير(.

تم إدراج حركة القيمة العادلة بقيمة 2.598.367 ريال ُعماني )31 ديسمبر 2018: 1.113.570 ريال ُعماني( في اإليرادات الشاملة األخرى ، بالصافي من 
الضريبة المؤجلة.

تصنيف القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة بناءًا على فترة اإلستحقاق المتبقية من تاريخ التقرير هو كما يلي:

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

)77()200(أقل من سنة واحدة
)147()1.057(1 إلى 5 سنوات

)510()2.535(أكثر من 5 سنوات
)657()3.592(مجموع ما يزيد عن سنة

)734()3.792(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

 ُتدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:

)734()3.792(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
569110إلتزام/أصل الضريبة المؤجلة ذات الصلة

)624()3.223(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بالصافي من الضريبة المؤجلة
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األدوات المالية المشتقة )تابع(  .10

يوضح الجدول التالي القيم العادلة لمقايضات سعر الفائدة وهي مساوية لقيم السوق ، وكذلك المبالغ اإلسمية التي تم تحليلها وفقً لفترة 
اإلستحقاق.

المبالغ اإلسمية وفًقا لفترة اإلستحقاق
القيمة 
القيمة اإلسميةالعادلة

1 إلى
12 شهرًا

أكثر من سنة 
وحتى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

ألف 
ريال ُعماني

31 ديسمبر 2019
3.79251.3512.70714.30734.337مقايضات أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2018
73457.3616.00911.51939.833مقايضات أسعار الفائدة

مخصص إلتزام تفكيك األصول   .11

تم وضع هذا التقدير على أساس تقرير مستقل أجراه إستشاري متخصص وتم خصم 4.60% من قيمتها الحالية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 
للمحطة والبالغ 40 سنة.

مكافآت نهاية الخدمة    .12

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1158 يناير 2019
117محملة خالل السنة

--مدفوعة خالل السنة
2615المخصص الختامي

قرض تجسيري من المساهمين  .13

2.0732.073سوميت ووتر ميدل إيست كومباني
2.0732.073ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

2.1292.129سوميتومو كوربوريشن
2.1292.129ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

450450الفائدة المستحقة
8.8548.854

--ناقصً: الجزء المتداول من قرض تجسيري من المساهمين
8.8548.854

التسوية بين األرصدة اإلفتتاحية والختامية في بيان المركز المالي لإللتزامات التي نتج عنها تمويل تدفقات نقدية معروضة أدناه:

في
1 يناير

متحصالت 
خالل السنة

مدفوعات 
خالل السنة

تغيرات 
غير نقدية

في
31 ديسمبر

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني2019
قرض تجسيري من 

8.854-)170(8.854170المساهمين
2018

قرض تجسيري من 
8.854)1.583()136(10.394179المساهمين
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قرض تجسيري من المساهمين )تابع(  .13

التسهيالت
تم تقديم قروض مساهمين بقيمة 1.691.800 ريال ُعماني )4.400.000 دوالر أميركي( في أكتوبر 2015. كما تم تقديم قروض مساهمين بقيمة 4.037.250 
ريال ُعماني )10.500.000 دوالر أمريكي( خالل السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2016. تتم قديم قروض مساهمين إضافية بقيمة 4.257.842 ريال ُعماني 

)11.073.711 دوالر أمريكي( في يوليو 2017.

سداد التسهيالت

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

الفوائد

تكون قروض المساهمين ذات فائدة بمعدل 2% في السنة.

الضمانات

قروض المساهمين هي بال ضمانات.

قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين  .14

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

377377سوميت ووتر ميدل إيست كومباني
377377ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

754754

تم تقديم قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين بقيمة 837.031 ر.ع )2.176.932 دوالر أمريكي( في شهر نوفمبر 2015.

سداد التسهيالت

يخضع تاريخ إستحقاق سداد قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين إلى موافقة المقرضين لقرض ألجل والتي تعتمد على التدفقات 
النقدية.

الفوائد

ال تحمل قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين أي فوائد.

الضمانات

قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين هي بال ضمانات.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .15

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

943933ذمم دائنة
602698أرصدة دائنة أخرى

12993أخرى
1.6741.724

تتضمن الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى مبلغ وقدره 688.630 ريال ُعماني )31 ديسمبر 2018: 702.645 ريال ُعماني( مستحق لشركة مدينة 
مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م بإعتبارها طرف ذو عالقة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .16

تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والكيانات التجارية التي يملكون فيها 
نفوذًا مؤثرًا. تحتفظ الشركة بتوازنات هامة مع األطراف ذات العالقة وتظهر هذه التوازنات خالل السير الطبيعي لأعمال. كما يتم اإلتفاق على 

شروط وأحكام معامالت األطراف ذات العالقة. 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  .16

فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

4.2934.089رسوم التشغيل والصيانة ورسوم أخرى لشركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م
170178مصروف الفائدة على قروض المساهمين

242226تعويضات موظفي اإلدارة العليا
3224أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

األرصدة مع األطراف ذات العالقة في بيان المركز المالي هي كما يلي:

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
689702شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م

2.6442.644سوميت ووتر ميدل إيست كومباني
2.6442.644ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

2.1602.160ماالكوف إنترناشيونال ليمتد
2.1602.160سوميتومو كوربوريشن

اإليرادات  .17

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

9.9679.862رسوم الطاقة اإلستيعابية
3.9343.542رسوم الكهرباء

2.9092.667رسوم أخرى
16.81016.071

تكاليف التشغيل  .18

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

4.2333.970رسوم التشغيل والصيانة 
3.9443.377رسوم الكهرباء

2.4772.429إستهالك
10.6549.776

مصاريف إدارية وعمومية   .19

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

342302تكاليف الموظفين 
187211التأمين

127160أتعاب مهنية وقانونية 
22إستهالك

1617أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة
97مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

184186أخرى
867885
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تكاليف التمويل )بالصافي(   .20

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

2.8723.063مصروفات فوائد على القروض ألجل ومقايضات أسعار الفائدة
170178مصروفات فوائد على قروض المساهمين

7676إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة
)16()18(إيرادات الفوائد على الودائع ألجل

4356تكاليف تمويل أخرى
3.1433.357

ضريبة الدخل  .21

لم يتم إدراج مخصص لضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نظرًا للخسائر الضريبية للسنة.

الضرائب  بأن  اإلدارة  تعتقد   .2018 2015 وحتى  للسنوات من  للشركة  الضريبي  الربط  إجراء  المالية من  بوزارة  للضرائب  العامة  األمانة  تنتهي  لم 
، قد ال تكون  المفتوحة  الضريبية  بتلنسبة للسنوات  الضريبي  الربط  إجراء  اإلنتهاء من  ، والتي قد تصبح مستحقة عند  إن وجدت   ، اإلضافية 

جوهرية بالنسبة للمركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019.

أ(  المدرجة في بيان الدخل الشامل

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

690904السنة الحالية
--السنة السابقة

690904

ب( تسوية الضريبة

كانت تسوية مصروف ضريبة الدخل كما يلي:

2.1742.053ربح السنة
326308ضريبة الدخل بالمعدل القياسي

2728مصروفات غير قابلة للخصم
--تأثير التغير في معدل الضريبة

429568ضريبة مؤجلة غير مدرجة عن خسائر السنة
-)92(ضريبة مؤجلة مدرجة عن الخسائر المرحّلة

690904

ج( تمثل األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة نشوء وعكس قيد الفروق المؤقتة وتشمل ما يلي:

األصل/)اإللتزام( كما في 
1 يناير 2019

المدرجة في األرباح 
أو الخسائر واإليرادات 

الشاملة األخرى

 األصل/)اإللتزام( 
كما في 31 ديسمبر 

2019
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

)3.785()784()3.001(الممتلكات واآلالت والمعدات
)3.785()784()3.001(إلتزامات ضريبة مؤجلة
9292-خسائر ضريبية مرحّلة

52355مخصص إلتزام تفكيك أصول
التغير في القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة )المدرجة 

111458569في اإليرادات الشاملة  األخرى(
162553716أصول ضريبة مؤجلة

تنشأ الضريبة المؤجلة بسبب الخسائر الضريبية والفروق المؤقتة بين القاعدة الضريبية لأصول وااللتزامات وقيمها الدفترية في بيان المركز 
المالي. 
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عوائد السهم الواحد  .22

20192018
1.4841.149ربح السنة )ألف ريال ُعماني(

155.550155.550المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باآلالف(
0.0100.007عوائد السهم الواحد )األساسي والمخفف( )ريال ُعماني(

صافي األصول للسهم الواحد  .23

يتم إحتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة في تاريخ التقرير على عدد األسهم القائمة 
كما يلي: 

20192018
14.44516.813صافي األسهم )ألف ريال ُعماني(

155.550155.550عدد األسهم القائمة خالل السنة )باآلالف(
0.0930.108صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

إلتزام إيجار  .24

تم إستئجار األرض التي أقيمت عليها المحطة من حكومة سلطنة ُعمان )ممثلة بوزارة اإلسكان( لمدة 25 سنة إعتبارًا من 11 فبراير 2013. ويمكن 
تمديد اإليجار لمدة 25 سنة إضافية بناءًا على طلب الشركة. ويدفع اإليجار بواقع 15.045 ريال ُعماني سنويً.

طبقت الشركة في السنة الحالية معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 إعتبارًا من 1 يناير 2019. ونتيجة لذلك ، فقد سجلت الشركة أصل إيجار )الحق 
في إستخدام أصول( بمبلغ 195.919 ريال ُعماني وإلتزام إيجار بمبلغ 195.919 ريال ُعماني كما في 1 يناير 2019.

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

-280إجمالي إلتزام إيجار متعلق بالحق في إستخدام أصول
-)90(رسوم تمويل مستقبلية على عقود إيجار تمويلي

-190القيمة الحالية إللتزامات إيجار
فترة إستحقاق إلتزامات إيجار تمويلي هي كما يلي:

-7سنة واحدة
-183بعد سنة واحدة

190-

كان مصروف الفائدة على إلتزام إيجار )مضمنً في تكلفة تمويل( 9 آالف ريال ُعماني )2018: ال شىء(. لإلطالع على اإليضاح المتعلق بالسيولة ، يرجى 
الرجوع إلى إيضاح 25.

في 31 ديسمبر 2019، كان الحد األدنى لإلرتباطات اإليجارية المستقبلية بموجب اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يلي:

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

15-أقل من سنة
60-من سنة إلى 5 سنوات

211-أكثر من 5 سنوات
-286

خالل السنة ، تم إعادة تصنيف اإليجار التشغيلي كإلتزام إيجار بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 16.
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اإللتزامات  .25

إلتزام التشغيل والصيانة

وفقً إلتفاقية التشغيل والصيانة ، سوف تقوم شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م بتشغيل وصيانة محطة الشركة حتى 11 
أكتوبر 2034. بموجب إتفاقية التشغيل والصيانة ، يجب على الشركة دفع رسوم تشغيل ثابتة  وفقً لتوفرها. 

الحد األدنى للمدفوعات المستقبلية بموجب إتفاقية التشغيل واإلدارة )بإستثناء المقايسة( هي كما يلي:

20192018
ألف ريال عماني ألف ريال عماني 

1.2811.281مستحقة خالل سنة واحدة
5.1285.128مستحقة بعد سنة واحدة ولكن خالل خمس سنوات

13.88715.168مستحقة بعد خمس سنوات
20.29621.577

األدوات المالية  .26

يقّدم هذا اإليضاح معلومات حول المخاطر الناشئة من إستخدام الشركة لأدوات المالية، وهي: مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق 
التي تتعرض لها الشركة وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. كما تحتوي هذه البيانات المالية 

على إفصاحات كّمية إضافية. 

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

تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام للتأكد من أنها تعكس أي تغيرات في أوضاع السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة من 
خالل برامج التأهيل والتدريب على إيجاد بيئة عمل منضبطة وبناءة يعي فيها جميع الموظفين واجباتهم ومسؤولياتهم.

مخاطر اإلئتمان

مخاطر اإلئتمان هي خطر تعرض الشركة لخسائر مالية في حالة إخفاق العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء بإلتزاماته التعاقدية ، 
وتنشأ أساسً من ودائع الشركة لدى البنوك. 

كما في تاريخ التقرير ، ينشأ أقصى تعرض للشركة لمخاطر اإلئتمان دون األخذ في اإلعتبار اي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات إئتمانية أخرى ، 
والتي سوف تتسبب في خسارة مالية للشركة نتيجة إلخفاق الطرف المقابل في الوفاء باإللتزام ، من القيمة الدفترية لأصول المالية ذات الصلة 

المدرجة كما هو وارد في بيان المركز المالي.

لدى الشركة تركزي جوهري لمخاطر اإلئتمان مع حكومة سلطنة ُعمان ممثلة بالشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه. بموجب بنود إتفاقية شراء 
المياه ، يتم إصدار فواتير عن جميع مبيعات الشركة للمياه إلى الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه )مملوكة بشكل غير مباشر بواسطة 

الحكومة(. لذا ، فإن  مخاطر اإلئتمان عن المستحقات من الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه محدودة.

تمثل القيمة الدفترية لأصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان بتاريخ التقرير كما يلي:

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1.9731.820نقد بالبنك وودائع 
1.3921.329ذمم مدينة

3.3653.149

كان التعرض لمخاطر اإلئتمان للذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى في تاريخ التقرير بحسب نوع العميل كما يلي:

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1.3651.329الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م
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مخاطر اإلئتمان )تابع(

تقيس الشركة مخصص الخسارة للذمم المدينة بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة بإستخدام المنهج المبّسط. يتم تقدير 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة بإستخدام مصفوفة المخصص بالرجوع إلى خبرة التعثر السابقة للمدين وتحليل المركز 
من  كاًل  وتقدير  المدينيون  بها  يعمل  التي  للصناعة  العامة  اإلقتصادية  والظروف  للمدينين  المحددة  للعوامل  معدالً   ، للمدين  الحالي  المالي 
التوجهات الحالية والمستقبلية للظروف في تاريخ التقرير. لم تحتسب الشركة خسائر إئتمانية متوقعة مقابل الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه نظرًا ألنها مؤسسة حكومية/ منشأة مملوكة للحكومة ومع الوضع في اإلعتبار خبرة التعثر التاريخية ومعدالت اإلئتمان الحالية للحكومة 

، فقد قّدرت إدارة الشركة  بأنه ال توجد خسارة جوهرية إلنخفاض القيمة.

البنوك  البنوك لرقابة كبيرة من قبل  ، نظرًا لخضوع تلك  إئتمانية منخفضة للتعثر في السداد  البنوك لها مخاطر  تم تقييم أن األرصدة لدى 
المركزية في كل بلد. بناء على ذلك ، تقوم إدارة الشركة بتقدير مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لفترة 12 شهرًا. لم تكن أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير بمثابة مستحقات سابقة وتأخذ في اإلعتبار 
، وبالتالي لم تسجل أي  القيمة  أنه ال يوجد إنخفاض في  ، وقد قدرت إدارة الشركة  الحالية للبنك  التاريخية والتصنيفات اإلئتمانية  التعثر  خبرة 

مخصص خسارة على هذه األرصدة.

مخاطر السيولة

إدارة  الشركة في  يتمثل منهج  المالية عند حلول موعد إستحقاقها.  بإلتزاماتها  الوفاء  الشركة على  السيولة هي مخاطر عدم قدرة  مخاطر 
العادية  الظروف  بإلتزاماتها عند حلول موعد إستحقاقها، في ظل  للوفاء  ، على وجود سيولة كافية دومً  اإلمكان  الحرص بقدر  السيولة في 

والمشددة، دون تكبد خسارة غير مبررة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة. 

تستخدم الشركة طريقة التدفقات النقدية المتوقعة والتي تساعد في مراقبة متطلبات التدفقات النقدية وتحسين دورة التدفقات النقدية. 
تحرص الشركة على توافر نقد كاف للوفاء بمصاريفها التشغيلية المتوقعة بما في ذلك خدمة اإللتزامات المالية.

فيما يلي تواريخ إستحقاق اإللتزامات المالية للشركة بعد إضافة مرة أخرى النفقات التمويلية المؤجلة في تاريخ التقرير: 

أقل من سنةالمجموعالقيمة الدفترية31 ديسمبر 2019
سنة  

إلى 5 سنوات
أكثر من 
5 سنوات

-------------- التدفقات النقدية التعاقدية ---------------
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

إلتزامات مالية غير مشتقة
60.71983.6615.93523.68054.046قروض ألجل

قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من 
-754-754754المساهمين

8.85410.2641882.6827.394قروض تجسيرية من المساهمين 
1902711575181إلتزامات إيجار

--1.6741.6741.674ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
72.19196.6247.81227.19161.621

أقل من سنةالمجموعالقيمة الدفترية31 ديسمبر 2018
سنة  

إلى 5 سنوات
أكثر من 
5 سنوات

------------------- التدفقات النقدية التعاقدية -----------------
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

إلتزامات مالية غير مشتقة
63.82690.8726.04624.11160.715قروض ألجل

قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من 
--754754754المساهمين

8.85410.4511872.0538.211قروض تجسيرية من المساهمين 
--1.7241.7241.724ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

75.158103.8018.71126.16468.926
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مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة على دخل الشركة أو قيمة ما 
تحتفظ به من األدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة بينما يتم تحسين 

العائد.

مخاطر العمالت

ال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على الودائع البنكية المنفذة بالدوالر األمريكي حيث أن الريال الُعماني مرتبط بالدوالر األمريكي ولم 
يتغير سعر الصرف منذ عام 1986. 

مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من االقتراضات متوسطة وطويلة األجل. االقتراضات الصادرة بأسعار فائدة متغيرة تعرض الشركة 
وتتمثل  العادلة.  القيمة  فائدة  سعر  لمخاطر  الشركة  تعرض  ثابتة  فائدة  بمعدالت  الصادرة  اإلقتراضات  النقدية.  التدفقات  فائدة  سعر  لمخاطر 

سياسة الشركة في اإلحتفاظ بحوالي 100% من اإلقتراضات بسعر فائدة ثابت أو بأدوات تغطية.  

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية المتغيرة

إن التغير بواقع 100 نقطة أساسية في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير كان يمكن أن يزيد/)ينقص( حقوق الملكية بالمبالغ المبّينة أدناه. يفترض 
هذا التحليل ثبات جميع المتغيرات األخرى وخاصًة أسعار صرف العمالت األجنبية.

100 نقطة أساسية100 نقطة أساسية
نقصزيادة 

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني31 ديسمبر 2019
)3.605(3.605القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

31 ديسمبر 2018

)3.906(3.906القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

إدارة مخاطر رأس المال

التطوير  في  واإلستمرار  والدائنين  المستثمرين  ثقة  على  اإلبقاء  بهدف  صلبة  رأسمالية  بقاعدة  اإلحتفاظ  في  اإلدارة  مجلس  سياسة  تتمثل 
المستقبلي لأعمال.  

ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيً بإستثناء المتطلبات الواردة في قانون الشركات التجارية لسنة في سلطنة عمان.

تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى حماية قدرتها على اإلستمرار في مباشرة أعمالها من أجل تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب 
المصلحة اآلخرين والحفاظ على هيكلة رأسمالية مثالية لتقليل تكلفة رأس المال.

بهدف الحفاظ على هيكل رأس المال ، يمكن للشركة أن تعّدل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين، وعائد رأس المال إلى المساهمين 
أو إصدار أسهم جديدة.

نسبة المديونية

كانت نسبة المديونية في نهاية فترة التقرير كما يلي:

20192018
ألف ريال عمانيألف ريال عماني

المديونية )قروض ألجل و قروض تجسيرية من المساهمين قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من 
69.24672.276المساهمين(

)1.820()1.973(النقد واألرصدة لدى البنك
67.27370.456صافي المديونية

14.44516.813حقوق المساهمين
4.664.19صافي المديونية إلى نسبة المديونية
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

األدوات المالية  )تابع(  .26

القيمة العادلة

المساهمين وقروض  القروض ألجل وقروض  المالية من  اإللتزامات  تتكون  المدينة.  والذمم  البنكية  واألرصدة  النقد  المالية من  األصول  تتكون 
حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين والذمم الدائنة. تتكون المشتقات من ترتيبات مقايضة سعر الفائدة. القيم العادلة لأدوات المالية 

ال تختلف إختالفً جوهريً عن قيمها الدفترية. 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لأدوات المالية عن طريق أسلوب التقييم.

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

المستوى الثاني: تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة والتي يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير 
مباشر؛

المستوى الثالث: تقنيات تستخدم مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند على بيانات السوق القابلة للمالحظة.

20192018
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

51.35157.361مقايضات سعر الفائدة - المستوى الثاني 

ال تمتلك الشركة أدوات مالية في المستوى األول أو المستوى الثالث. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، لم توجد تحويالت لأدوات المالية 
بين مستويات قياس القيمة العادلة.

ترتيبات اإليجار التشغيلي عندما تعمل الشركة كمؤجر  .27

كما هو مبين في إيضاح 1 من هذه البيانات المالية ، فقد أبرمت الشركة إتفاقية لشراء المياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لعنصر 
هام وهو إنتاج المياه عند توفرها. كما هو مبين في إيضاح 4 ، حددت اإلدارة بأن إتفاقية شراء المياه المبرمة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه تمت تغطيتها بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 16  عقود اإليجار )2018: معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4(  وأن 
ذلك الترتيب يمثل في موضوعه إيجارًا تشغيليً بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 عقود اإليجار )2018: المعيار المحاسبي الدولي رقم 

17 - عقود اإليجار(. تنتهي اإلتفاقية بعد 20 عامً من تاريخ جدولة التشغيل التجاري وهو 12 أكتوبر 2014.

فيما يلي إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المتوقع إستالمها )بإستثناء المقايسة( بموجب إتفاقية شراء المياه:

20192018
ألف ريال عماني ألف ريال عماني 

7.6707.670مستحقة خالل سنة واحدة
30.70130.701مستحقة بعد سنة وخالل 5 سنوات

83.15390.823مستحقة بعد 5 سنوات
121.524129.194

الموافقة على البيانات المالية  .28

إعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 11 فبراير 2020.
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