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    2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية .1
 

. تأسس  الشركة ُعمانمسرلة في سلطنة  عامةمساهمة  )"الشركة"( هي شركة عش.م.ع. مسقط للتحليةمدينة شركة 

لشركة اإلنتاج التراري للمياه بدأت ا. ع. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في بيا المياه المحال2013يناير  19 في

تم  .2018يناير  2في  في سوق مسقط لاوراق الماليةالشركة إدراج  تمو ،2016فبراير  19الوالحة للشرب في 

 .من البيانات المالية  8 يضاحاإلاإلفواح عن المساهمة في الشركة في 
 

 تفاقيات الرئيسيةإلا 1.1
 

 تفاقية شرا  المياهإ
ية لشرا  الطاقة والمياه عُمانتفاقية طويلة األمل لشرا  المياه ما الشركة الإأبرم  الشركة  ،2013فبراير  11في 

ري  التشغيل سنة من تا 20تفاقية خالل إلتنتهي ا. يوميا   من المياه إمبريالي مليون مالون 42ش.م.ع.م، وذلا لتوريد 

 تفاقية.إلأو اإلنها  المبنر وفقا  لبنود اترع ، ما إمنانية تمديد الف2014أكتوبر  12التراري المتفق عليه وهو 
 

 عقد الهندسة والشرا  واإلنشا 
، وذلا ما الشركة الدولية يوميا  من المياه  إمبريالي مليون مالون 42تفاقية إلنشا  محطة تحلية بسعة إأبرم  الشركة 

تم إنرازه والكي  بنظام تسليم المفتاح ()"مقاول أعمال الهندسة والشرا  واإلنشا " و مشروعوه لمعالرة المياه )ش.م.م(

  .2016عام خالل 
 

 عقد التشغيل والويانة
مدولة التشغيل بعد تاري   عاما   20عقد التشغيل والويانة والكي يسري لمدع أبرم  الشركة  2013نوقمبر  27في 

انة ش.م.م ، طرف ذو ، ما شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارع والوي2014أكتوبر  12التراري وهو المقرر في 

عالقة ، وهي شركة مسرلة في سلطنة عمان ، وذلا لتشغيل وصيانة المحطة الحالية والمحطة الرديدع بمومب عقد 

 .2017أكتوبر  21تشغيل وصيانة. وقد تم تعديل العقد في 
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة .2
 

 ية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة الحاليةمعايير التقارير المال  2.1
 

تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الرديدع والمعدلة التالية ، والتي أصبح  سارية المفعول على الفترات السنوية 

 ، في هكه البيانات المالية. 2019يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
 

 عقود اإليجار 16ية رقم معيار التقارير المالية الدول
 

عقود اإليرار )الوادر من مرلس المعايير  16طبق  الشركة في السنة الحالية ، معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .2019يناير  1( والكي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2016المحاسبية الدولية في يناير 
 

متطلبات مديدع أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة عقد اإليرار. يقدم هكا المعيار  16ة الدولية رقم يقدم معيار التقارير المالي

تغييرات موهرية على محاسبة المستأمر من خالل إلغا  التمييز بين عقود اإليرار التشغيلي والتمويلي ، وبتطلب 

لنسبة لرميا عقود اإليرار ، بإستثنا  عقود إدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليرار عند بد  اإليرار با

على النقيض من محاسبة المستأمر ، لم تتغير متطلبات اإليرار قويرع األمل وعقود إيرار األصول منخفضة القيمة. 

 .محاسبة المؤمر بشنل كبير
 

على البيانات المالية  16رقم . تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية 3تفاصيل المتطلبات الرديدع مبينة في إيضاح 

 للشركة مبين أدناه.
 

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

بإستخدام طريقة األثر الرمعي المعدل ، والتي تتطلب من  16لقد طبق  الشركة معيار التقارير المالية الدولية رقم 

ق في إستخدام األصل الكي يتم قياسه بمبلغ إلتزام اإليرار ، بإستخدام معدل الفائدع عند تطبيق الشركة إدراج الح

 المعيار للمرع األولى.
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 بع   )تا 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة .2
 

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

 )تابع  عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

 )أ  أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار

والمتمثلة في عدم  16إستخدم  الشركة الوسيلة العملية المتاحة عند اإلنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

يرار أو يتضمن إيرارا . بنا  عليه ، يستمر تطبيق تعريف عقد اإليرار وفقا  إعادع تقييم ما إذا كان العقد هو عقد إ

على عقود اإليرار  4ومعيار لرنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  17للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .2019يناير  1المبرمة أو المعدلة قبل 
 

ما إذا كان العقد  16وم السيطرع. يحدد معيار التقارير المالية الدولية رقم يتعلق تعديل تعريف عقد اإليرار غالبا  بمفه

يتضمن إيرارا  على أساس ما إذا كان العميل يملا الحق في السيطرع على إستخدام أصل محدد لفترع زمنية بمقابل ، 

ومعيار لرنة تفسيرات  17وهكا على العنس من التركيز على "المخاطر والعوائد" في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .4معايير التقارير المالية الدولية رقم 
 

على  16تطبق الشركة تعريف عقد اإليرار واإلرشادات ذات الولة المبينة في معيار التقارير المالية الدولية رقم 

أو المستأمر في عقد )سوا  كان  هي المؤمر  2019يناير  1مميا عقود اإليرار التي تم إبرامها أو تعديلها في أو بعد 

للمرع األولى ، أمرت الشركة تقييما  للتطبيق.  16اإليرار(. من أمل اإلعداد لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

لن يغير بشنل موهري نطاق عقود الشركة  16أظهر التقييم بأن التعريف الرديد في معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 ف عقد اإليرار.التي تفي بتعري
 

 )ب  األثر على محاسبة المستأجر
 

 ( عقود اإليرار التشغيلي السابقة1)
 

كيفية إحتساب الشركة لعقود اإليرار المونفة سابقا  كعقود إيرار تشغيلي  16يغير معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 يزانية العمومية.، والتي كان  خارج بنود الم 17بمومب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

على مميا عقود اإليرار )بإستثنا  ما هو وارد أدناه( ، تقوم  16من أمل تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 الشركة:
 

  بإدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليرار في بيان المركز المالي ، والتي تقاس مبدئيا  بالقيمة الحالية

ار المستقبلية ، ما تعيل الحق في إستخدام األصول بمبلغ أي مدفوعات مقدما  أو مدفوعات إيرار لمدفوعات اإلير

 (. 2)ب() 8ج:16مستحقة وفقا  لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

 و ;الك الحق في إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليرار في بيان األرباح أو الخسائربإدراج إسته 
 

  النقدي المدفوع إلى أصل المبلغ )يعرض ضمن أنشطة التمويل( والفوائد )تعرض ضمن إممالي المبلغ بفول

 .التدفقات النقديةأنشطة التشغيل( في بيان 
 

تدرج حوافز عقد اإليرار ) مثل: فترع إيرار مراني( كرز  من قياس الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليرار ، 

، إدراج إلتزام حافز عقد اإليرار والكي يطفأ كخوم  17ومب المعيار المحاسبي الدولي رقم في حين أنه نتج عنها بم

 من موروف اإليرار بطريقة القسط الثاب .
 

، يتم إختبار إنخفاض قيمة الحق في إستخدام األصول وفقا  للمعيار  16بمومب معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .36المحاسبي الدولي رقم 
 

)والتي  شهرا  أو أقل( وعقود إيرار أصول منخفضة القيمة 12نسبة لعقود اإليرار قويرع األمل )مدع اإليرار هي بال

فقد ،  تتضمن أمهزع الحاسب اللوحي وأمهزع الحاسب اآللي الشخوي والبنود الوغيرع من أثا  المنتب والهواتف(

وفقا  لما يسمح به معيار التقارير المالية الدولية رقم إدراج موروف اإليرار بطريقة القسط الثاب  إختارت الشركة 

 يعرض هكا الموروف ضمن "المواريف األخرى" في األرباح أو الخسائر. .16
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 )تابع  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة .2
 

 )تابع  الحاليةمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تسري للسنة   2.1
 

 )تابع  عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

 )تابع  )ب  األثر على محاسبة المستأجر
 

 )تابا( ( عقود اإليرار التشغيلي السابقة1)
 

سابقا  إستخدم  الشركة الوسيلة العملية التالية عند تطبيق طريقة األثر الرمعي المعدل على عقود اإليرار المونفة 

 .17كعقود إيرار تشغيلي عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

  إختارت الشركة عدم إدراج الحق في إستخدام األصول وإلتزامات اإليرار ، على عقود اإليرار التي تنتهي مدتها

 شهرا  من تاري  التطبيق المبدئي. 12خالل 
 

 ديد مدع اإليرار عندما يحتوي العقد على خيارات تمديد أو إنها  إستخدم  الشركة منهج "التعديل التراكمي" عند تح

 اإليرار.
 

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

عند تطبيق  16إختارت الشركة تطبيق طريقة األثر الرمعي المعدل التي يسمح بها معيار التقارير المالية الدولية رقم 

للمرع األولى على عقود اإليرار التشغيلي ، تم  16ار الرديد. خالل تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم المعي

قياس الحق في إستخدام األصول بمبلغ إلتزامات اإليرار، بإستخدام معدل اإلقتراض المتزايد عند تطبيق المعيار للمرع 

 أن تعرض الشركة التسويات. 16التقارير المالية الدولية رقم األولى. كما تتطلب األحنام اإلنتقالية لمعيار 
 

،  2018ديسمبر  31في  17يوضح الردول التالي إلتزامات اإليرار التشغيلي بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ان المركز مخوومة بإستخدام معدل اإلقتراض المتزايد في تاري  التطبيق المبدئي وإلتزامات اإليرار المدرمة في بي

 المالي في تاري  التطبيق المبدئي.
   

 مانيألف لاير عُ  

  

 286 2018ديسمبر  31إلتزامات اإليرار التشغيلي التي تم اإلفواح عنها كما في 

أثر إلتزام خوم اإليرار التشغيلي بإستخدام معدل اإلقتراض المتزايد للمستأمر في تاري  

  90) 16لمالية الدولية رقم التطبيق المبدئي لمعيار التقارير ا
 

  

 196 2019يناير  1إلتزامات اإليرار المدرمة كما في 
 

    
المتوسط المرمح لمعدل اإلقتراض المتزايد للمستأمر المطبق على  إلتزامات اإليرار المدرمة في بيان المركز المالي 

 .%4.64هو  2019يناير  1في 
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 )تابع  الدولية الجديدة والمعدلة تطبيق معايير التقارير المالية .2
 

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

 )تابع  عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

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

، وقد قام   2019يناير  1يؤثر التغير في  السياسة المحاسبية على البنود التالية في البيانات المالية للشركة في 

 الشركة بـ:
 

  إدراج الحق في إستخدام األصول وقياس إلتزامات اإليرار مبدئيا  بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليرار المستقبلية بمبلغ

 ماني.ألف لاير عُ  196
 

 الف لاير  9ماني ولاير عُ  ألف 11دراج إستهالك الحق في إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليرار بمبلغ إ،

 ماني على الترتيب.عُ 
 

  عرض إستهالك الحق في إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليرار كتعديل على التدفق النقدي من أنشطة

 هالك وتناليف التمويل على الترتيب.التشغيل ، مضمنة في تعديالت اإلست
 

 ال تومد عقود إيرار شاقة يمنن أن تتطلب تعديل الحق في إستخدام األصول في تاري  التطبيق المبدئي.
 

 يتعلق الحق في إستخدام األصول المدرج بنوع األصول التالية:
 

 يناير 1 ديسمبر 31 

 2019 2019 

 مانيألف لاير عُ  مانيألف لاير عُ  
   

 185 عقد حق اإلنتفاع
 

196 
 

 

 11عاما  إعتبارا  من  25مستأمرع من حنومة سلطنة ُعمان )ممثلة بوزارع اإلسنان( لمدع  المحطةاألرض المقام عليها 

لاير  15.045عاما  إضافية عند طلب الشركة. يدفا اإليرار بمعدل  25. يمنن تمديد فترع اإليرار  لمدع 2013فبراير 

 ُعماني سنويا .
 

أصبح  األرض بمثابة إلتزام داخل الميزانية العمومية يحمل فوائد ، إلى مانب األصل الرديد في الرانب اآلخر من 

 الميزانية العمومية.
 

لم ينن لتطبيق التفسيرات والتعديالت التالية تأثيرا  على البيانات المالية للشركة للسنة الحالية والسنوات السابقة ، ولننه 

 إحتساب التعامالت والترتيبات المستقبلية: قد يؤثر على
 

  3بتعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم  2017-2015التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية 

 12الترتيبات المشتركة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  11إندماج األعمال ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 

 تناليف اإلقتراض. 23رائب الدخل والمعيار المحاسبي الدولي رقم ض
 

  الشنوك حول معالرات ضريبة الدخل. 23معيار لرنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  
 

  ويض سالب.األدوات المالية المتعلقة مميزات الدفا المسبق بتع 9التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

  إستثمارات في شركات شقيقة ومشاريا مشتركة تتعلق  28التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم

 بالموالح طويلة األمل في شركات شقيقة ومشاريا مشتركة.
 

  تعديل أو إيقاف أو تسوية خطة منافا الموظفين 19التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم. 
 

 

 
 



 شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
 

 14                                                                                         إيضاحات حول البيانات المالية 
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 )تابع  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة .2
 

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

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

للفترات  تسري

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعـد

 

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

  

والمعيار  عرض البيانات المالية 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تعريف المواد  2020يناير  1

 تقديرات المحاسبية واألخطا السياسات المحاسبية ، التغيرات في ال 8المحاسبي الدولي رقم 

ينص التعريف الرديد على أنه" تنون المعلومات موهرية إذا كان باإلمنان التوقا بشنل معقول  

أن  يؤثر اإلغفال أو التضليل على القرارات التي يتخكها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية 

 شركة".معلومات مالية محددع حول ال ألغراض عامة ، والتي تتيح
  

 إندماج األعمال 3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  –تعريف العمل التراري  2020يناير  1
  

توضح التعديالت أنه لني بعتبر عمال  تراريا  ، يرب أن تتضمن مرموعة كاملة من األنشطة  

شنل كبير في القدرع على  واألصول ، كحد أدنى ، مدخالت وإمرا ات موضوعية تساهم معا  ب

إنشا  مخرمات. كما يوضح مرلس المعايير المحاسبية الدولية بأنه يمنن أن يومد العمل التراري 

دون أن يتضمن مميا المدخالت واإلمرا ات المطلوبة إلنشا  مخرمات. أي أنه يرب أن تنون 

في إنشا  مخرامات"  المدخالت واإلمرا ات المطبقة على تلا المدخالت "قادرع على المساهمة

 بدال  من "القدرع على إنشا  مخرمات".
  

التعديالت على  –تعديالت على اإلشارات إلى إطار عمل مبادى  معايير التقارير المالية الدولية  2020يناير  1

 34و  8و  1ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  14و 6و 3و 2معايير التقارير المالية الدولية أرقام 

ومعيار  22و  20و  19و  12ومعايير لرنة تفسيرات التقارير المالية الدولية أرقام  38و  37و 

لتحديث تلا التوريحات فيما يتعلق باإلشارع إلى  32لرنة تفسيرات المعايير الدولية رقم 

 واإلقتباس من إطار العمل أو لتحديد إشارتهم إلى نسخة مختلفة من إطار العمل.
  

األدوات المالية: اإلفواحات ومعيار التقارير المالية الدولية  7معيار التقارير المالية الدولية رقم  2020يناير  1
 األدوات المالية – 9رقم 

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

 التأمينعقود  17معيار التقارير المالية الدولية رقم  2022يناير  1
وفقا  للقيمة الحالية للوفا  ،  قياس إلتزامات التأمين 17يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم  

هكه المتطلبات لتحقيق  وضامميا عقود التأمين. تم إتساقا  لقياس وعرض أكثر  وهو يتيح منهرا  

يار التقارير المالية الدولية معهدف المحاسبة المتسقة والقائمة على المبادئ لعقود التأمين. يحل 

 .2022يناير  1كما في  عقود التأمين 4معيار التقارير المالية الدولية رقم   17رقم 
  

تم تأميل تاري  

السريان ألمل 

غير مسمى. 

التطبيق 

 مسموح به.

اسبي والمعيار المح البيانات المالية الموحدع 10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

( والمتعلقة بمعالرة 2011) اإلستثمارات في شركات شقيقة ومشاريا مشتركة 28الدولي رقم 

 بيا  أو مساهمة األصول والمستثمرين في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.

 

مالية للشركة المعايير والتفسيرات والتعديالت الرديدع في البيانات الهكه بأن يتم تطبيق اإلدارع أعضا  مرلس  يتوقا

عندما توبح قابلة للتطبيق وأن تطبيق تلا المعايير والتفسيرات والتعديالت الرديدع قد ال ينون لها أثرا  موهريا  على 

  البيانات المالية للشركة في فترع التطبيق المبدئي.
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 لتزامبيان اال
 

الوادرع عن المرلس الدولي للمعايير المحاسبية  لمعايير التقارير المالية الدولية طبقا  المالية  البياناتتم إعداد 

 والهيةة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان. 2019ت الترارية لسنة قانون الشركاومتطلبات 
 

 أساس اإلعداد
 

لتزامات المالية التي تم قياسها ل واإلوفقا  لمبدأ التنلفة التاريخية بإستثنا  بعض األصوالمالية  هكه البياناتتم إعداد 

 بالقيمة العادلة.
 

 عملة التشغيل وعملة العرض
 

 المالية. البياناتلهكه  عملة العرضي بإعتباره العملة التشغيلية وعُمانبالسرالت المحاسبية بالريال ال يتم اإلحتفاظ
 

، عدا تلا المنووص عليها  المعروضة السنوات افةبإنتظام لن السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركةفيما يلي 

  :2في إيضاح 
 

 العمالت األجنبية
 

ي عُمانبالعمالت األمنبية إلى الريال الالمعامالت أي عملة عدا العملة التشغيلية تعتبر بمثابة عملة أمنبية. يتم تحويل 

المنفكع بعمالت أمنبية إلى  النقدية لتزاماتإلاو ألصوليتم تحويل ا. المعامالتالورف السائدع في تاري  ألسعار وفقا  

 تاري  التقرير. في السائدالورف ستخدام معدل إي بعُمانالريال ال
 

الورف السائد في تاري   سعرل وفقا  التي تم قياسها بالتنلفة التاريخية النقدية غير  لتزاماتإلاو األصوليتم تحويل 

ستخدام سعر الورف إب التي تم قياسها بالقيمة العادلةالنقدية غير  اماتلتزإلاو األصول، في حين يتم تحويل  المعاملة

يتم إدراج فروقات سعر الورف عند تسوية البنود وبشنل عام السائد في التاري  الكي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 

 المالية أو عند التحويل في األرباح أو الخسائر.

 

 اآلالت والمعداتالممتلكات و

 القياساإلدراج و

، إن  القيمةنخفاض إالمتراكم وخسائر ستهالك إلمنها ا مطروحا  اآلالت والمعدات بالتنلفة الممتلنات ويتم إدراج بنود 

أو القيمة العادلة للمقابل اآلخر الممنوحة لحيازع األصل في  المدفوع النقد والنقد المعادلومدت. تتضمن التنلفة مبلغ 

اآلالت والمعدات التي تتم الممتلنات و ستبدال أحد منوناترسملة المواريف المتنبدع ال تاري  الحيازع أو التشييد. تتم

 مواريف الفحص والويانة الرئيسية. ، بما في ذلا  المحاسبة عنها بشنل منفول
 

ت قتاراض وحواة مالئماة مان النفقااإلتنااليف اوالعمالاة المباشارع وتنلفاة الماواد  ذاتياا  تتضمن تنلفاة األصاول المشايدع 

اآلالت والمعاادات بااالرموع إلااى قيمهااا الدفتريااة وتؤخااك فااي و الممتلنااات اسااتبعادالعامااة. تحاادد األرباااح والخسااائر عنااد 

عتباااار عناااد تحدياااد األربااااح أو الخساااائر. اإلصاااالحات والترديااادات تحّمااال علاااى األربااااح أو الخساااائر عناااد تنباااد اال

 الموروفات. 
 

 التناليف الالحقة

ستبدال مز  من تلا إدات تنلفة الفحص الرئيسي وتنلفة ة الدفترية للممتلنات واآلالت والمعتدرج الشركة ضمن القيم

قتوادية مستقبلية مضمنة في ذلا البند إلى الشركة إ، إذا كان من المحتمل تدفق منافا  البنود عند تنبد التنلفة

 رى كموروف عند تنبدها.وباإلمنان قياس تنلفة البند بوورع موثوق منها. تدرج مميا التناليف األخ
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع 

 ستهالكإلا

وذلا ،  ، عدا األعمال الرأسمالية قيد التنفيك اآلالت والمعداتالممتلنات وستهالك من أمل شطب تنلفة إلحتساب اإيتم 

من التاري  الكي أصبح فيه ذلا األصل  إعتبارا  ،  ستخدام طريقة القسط الثاب إ، ب على مدى أعمارها اإلنتامية المقدرع

 ستخدام.حا لماهز  
 

، تتم المحاسبة عنها كبنود منفولة  اآلالت والمعدات أعمار إنتامية مختلفةالممتلنات وعندما تنون لمنونات بند 

حات الرئيسية على مدى العمر اإلنتامي المتبقي اإلصالتستهلا  والمعدات. آلالتلممتلنات والالمنونات الرئيسية( )

 لاصل ذو الولة، أو حتى تاري  الويانة الرئيسية المقبلة، أيهما أقور.
 

 الحالية هي كما يلي: سنةللاألعمار اإلنتامية المقدرع 

  السنوات

  

 مدنية وإنشائيةأعمال  40

 ،الت ومعدات 40

 خطوط األنابيب 40

 تفنيا أصول 40

 طا غيارق 40

 معدات منتبيةو أثا  وتركيبات 4

 سيارات  4
 

في تاري  كل  ستهالك واألعمار اإلنتامية والقيم المتبقية للممتلنات واآلالت والمعداتإلطرق ا تقوم اإلدارع بإعادع تقييم

 قتضى األمر.إتقرير وتعديلها إن 
 

من  مز ا   ستظل، حيث  للمونامر اإلنتامي إلى مانب الع المرشحات وأمهزع تنقية المياه األخرىرسملة  تم 

 دون أي تنلفة إضافية. ه اإلنتاميالمونا حتى نهاية عمر
 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيك

، يتم تحويل  نخفاض في القيمة. عند التسليمإمنها أي خسائر  مطروحا  تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيك بالتنلفة 

ستهالك إللسياسات ا وفقا  ستهالكها إوالمعدات المناسبة ويتم  واآلالتلتنفيك إلى فةة الممتلنات األعمال الرأسمالية قيد ا

 الخاصة بالشركة.
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 نخفاض القيمةإ

 األصول المالية

فة المطفأع، بقياس م قياسها بالتنلالمتوقعة بالنسبة لاصول المالية التي ت يةاإلئتمان الخسائرتدرج الشركة مخووات 

طوال العمر. يتم قياس مخووات خسائر الكمم الترارية المتوقعة  يةاإلئتمان للخسائربمبلغ مساوي مخووات خسارع 

 .مدى الحياعالمتوقعة  يةاإلئتمان للخسائربمبلغ مساوي  دائما  المدينة 
 

قد ازدادت بشنل كبير منك اإلدراج المبدئي وعند تقدير  ئتمانية لاصل الماليإلعند تحديد ما إذا كان  المخاطر ا

، تقوم الشركة بدراسة المعلومات المعقولة والداعمة ذات الولة والمتاحة دون تنلفة أو المتوقعة  يةاإلئتمان الخسائر

لتاريخية رع اإلى الخب إستنادا  ، ويشمل ذلا المعلومات والتحليل النمي والنوعي على حد سوا ،  مرهود غير ضروري

 ، بما في ذلا المعلومات التطلعية. ئتماني المدروسإلللشركة والتقييم ا
 

  غير المالية األصول

، عدا المخزون بتاري  كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر  الشركة غير المالية ألصولتتم مرامعة القيم الدفترية 

 اصل.ل القابلة لحسترداد قيمةالدها تقدير ، يتم عن نخفاض القيمة. إذا ومد مثل هكا المؤشرإعلى 
 

ف البيا. عند تقييم ا منها تنالي، مطروح  أيهما أكبر، ستخدام وقيمته العادلةاصل هي قيمته عند االل المستردع قيمةال

بل ستخدام معدالت خوم ما قإيتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمها الحالية ب،  ستخدامإلالقيمة عند ا

 للنقود والمخاطر المحددع لاصل.الوقتية الضريبة التي تعنس التقديرات الحالية للسوق للقيمة 
 

المقدرع. يتم إدراج خسارع  المستردعقيمته  نخفاض القيمة إذا كان  القيمة الدفترية لاصل تتراوزايتم إدراج خسارع 

المدرمة في فترات سابقة،  نخفاض القيمةإخسائر تقييم تقرير  ليتم بتاري  كالدخل الشامل.  بياننخفاض القيمة في إ

نخفاض القيمة في حالة استرداد خسارع إي مؤشرات على تراما الخسارع أو عدم ومودها. يتم أوذلا لمعرفة ومود 

            نخفاض القيمة فقط إلى الحد الكياسترداد خسارع ا. يتم المستردعلتحديد القيمة ود تغير في التقديرات المستخدمة وم

، إذا لم يتم إدراج خسارع  ستهالك أو اإلطفا إلابعد خوم القيمة الدفترية التي كان يمنن تحديدها ال تتراوز معه 

 نخفاض القيمة.إ
 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت
 

 .1991عية لسنة مانيين وفقا  ألحنام قانون التأمينات اإلمتمانهاية الخدمة للموظفين العُ  منافآتتتم المساهمة في 
 

ماني وتعديالته ويستند على يتم عمل مخوص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين وفقا  لقانون العمل العُ 

 التعويض الحالي وسنوات الخدمة المتراكمة في تاري  التقرير.
 

 المخصصـات
 

 ،حد  سابقنتيرة لستداللي على الشركة إ لتزام قانوني أوإالمركز المالي عند ومود  بيانيتم إدراج المخووات في 

بشنل  المبلغ يمنن تقديرلتزام وإلبهدف تسوية اقتوادية إتدفق خارمي لمنافا ل تنون هناك حامةومن المحتمل أن 

لتزامات الحالية في تاري  إلقديرات للمقابل المطلوب لتسوية ا. يمثل المبلغ المدرج كمخوص أفضل التموثوق

ستخدام إلتزامات.عندما يتم قياس المخوص بإلالتي تحيط با والشنوكمخاطر الر عتباإلفي ا التقرير، ما األخك

 ، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلا التدفقات النقدية.  لتزامات الحاليةإلرع لتسوية اتدفقات النقدية المقدّ ال
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 يك األصولتفكإلتزام مخصص 
 

على  تشييدهالتزام حالي نتيرة لاصول التي تم إاألصول عندما ينون هناك  اإلستغنا  عنلتزام إيتم إدراج مخوص 

خارج لمنافا أن تنون هناك حامة لتدفقات  يحتمل معهما وزارع اإلسنان ، المبرمة نتفاع إلض بمومب عقود ااألر

لتزامات المستقبلية المقدرع إلا مة المخوص بوورع موثوق منها. تتضمنويمنن تقدير قيلتزام ، إللتسوية ا إقتوادية

الممتلنات  في واآلالت المحطةالمناطق المتأثرع. يتم إدراج األصل المقابل كرز  من  وتسويةتناليف إزالة المرافق 

 لكلا. وفقا  ستهالكه إوالمعدات ويتم  واآلالت
 

لقيمة الحالية للتناليف المتوقعة المطلوبة لتسوية اإللتزام في تاري  يمثل أفضل تقدير ل تفنيا األصولمخوص إلتزام 

التدفقات النقدية المقدّرع. يتم خوم التدفقات  بإستخداموذلا التقرير بنا  على المتطلبات الحالية إلتفاقية حق اإلنتفاع ، 

تدرج ترزئة الخوم تغنا  عن األصل. النقدية بمعدل ما قبل الضريبة الحالي الكي يعنس المخاطر المحددع إللتزام اإلس

 كتنلفة تمويل. عند تنبدها في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
 

يتم التعامل ما  ، وتعدّل وفقا  لما هو مالئم. لتفنيا األصوليتم بشنل سنوي مرامعة التناليف المستقبلية المقدرع 

، ويدرج كتعديل للمخوص  وتدرج مستقبال  رع أو في معدل الخوم المطبق التغيرات في التناليف المستقبلية المقد

ومعدات. إذا كان هناك مؤشر على أن القيمة الدفترية الرديدع لاصل غير  و،التكممتلنات األصل المتوقف المقابل 

القيمة عند  نخفاضإخسارع إدراج نخفاض القيمة ويتم إختبار األصل للتحقق من إبالنامل ، يتم  للتحويلقابلة 

  الضرورع.

 

 حقوق الملكية
 

تونف األسهم العادية كحقوق ملنية. يتم إدراج التناليف اإلضافية المنسوبة مباشرع  إلى إصدار األسهم العادية كخوم 

 أي تأثيرات للضريبة. ، بالوافي منمن حقوق الملنية 
 

 إليراداتا
 

عابية ورسوم الطاقة اإلستيعابية للمياه والويانة ورسوم بيا إيرادات الشركة من رسوم إستثمار الطاقة اإلستيتتنون 

المياه ورسوم الويانة ورسوم النهربا  المحتسبة وفقا  لحتفاقية المبرمة ما الشركة العمانية لشرا  الطاقة والمياه 

 ش.م.ع.م لبيا المياه المحاله.
 

ستيعابية ورسوم الطاقة اإلستيعابية للمياه ورسوم تتضمن رسوم الطاقة اإلستيعابية للمياه رسوم إستثمار الطاقة اإل

 الويانة.
 

مانية لشرا  الطاقة والمياه طاقة إستيعابية الشركة وتبيا إلى الشركة العُ  توفرتنص إتفاقية شرا  المياه على أن 

  تم  وتناليف التشغيل.مضمونة من المياه ، تتلقى عنها الشركة مدفوعات سوف تعوض اإلستثمارات التي 
 

معيار التقارير بمثابة عقد إيرار في سياق  الشركة العُمانية لشرا  الطاقة والمياهالمياه المبرمة ما شرا  إتفاقية تعتبر 

( وتم تونيفها كإيرار 4معيار لرنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم : 2018) 16المالية الدولية رقم 

يتم إدراج رسوم (. 17 رقم : المعيار المحاسبي الدولي2018) 16 ية الدولية رقممعيار التقارير المالتشغيلي بمومب 

إستثمار الطاقة اإلستيعابية للمياه بنا ا  على الطاقة اإلستيعابية المتوفرع وفقا  للشروط التعاقدية المنووص عليها في 

وفقا  لمتطلبات  إدرامهاويتم  16الدولية رقم  إتفاقية شرا  المياه وتعامل كإيرادات إيرار بمومب معيار التقارير المالية

للشروط التعاقدية  وفقا  المتوفرع  الطاقة اإلستيعابيةعلى  بنا ا  رسوم التشغيل والويانة الثابتة  إدراجيتم المعيار. 

 .إتفاقية شرا  المياهالمنووص عليها في 
 

 

 

 

 



 شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
 

 19                                                                                         إيضاحات حول البيانات المالية 

 بع   )تا 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع  .3
 

  )تابع اإليرادات
 

في الفترع المحاسبية التي يتم فيها اإلنتاج إلى الشركة العُمانية لشرا  الطاقة والمياه ، اإليرادات من بيا المياه  إدراجيتم 

لدى الشركة إتفاقية طويلة األمل ما الشركة العُمانية لشرا  للعقد.  الطاقة اإلستيعابية وفقا   وتوفيرالفعلي وبيا المياه 

لتي تحدد إلتزام األدا  وسعر المعاملة وتخوص سعر المعاملة لنل إلتزام أدا  منفول.ال تعدّل الطاقة والمياه  وا

والسداد من إلى العميل  الشركة أي من أسعار المعامالت وفقا  للقيمة الزمنية للنقود ، نظرا  ألن الفترع بين تحويل المنتج

المتبعة في هكه ممارسة الما  ومتماشيةمتفق عليها  انيةإئتمويتم البيا بشروط ،  شهر واحدالعميل ال يتراوز  مانب

 .الوناعة
 

 مصاريف التمويل
 

يرادات الفوائد المنسوبة إ بعد خوم قتراضإلتناليف اويتم رسملة قتراض. إلتناليف التمويل من الفوائد على اتتنون 

الممتلنات عدات كرز  من تنلفة اآلالت والمو الممتلنات بنود األصول المؤهلة مثل مباشرع إلى حيازع أو إنشا 

خدام طريقة معدل الفائدع كموروف في األرباح أو الخسائر بإست اآلالت والمعدات. يتم إدراج مميا مواريف الفوائدو

 الفعلي.
 

 تكاليف التمويل المؤجلة 
 

يقة معدل تنلفة الحوول على تسهيالت قرض رئيسي وتطفأ على مدى فترع القرض المعني بإستخدام طريتم تأميل 

الفائدع الفعلي. يتم إمرا  مقاصة بين تناليف التمويل المؤملة مطروحا  منها اإلطفا  المتراكم مقابل المبلغ المسحوب 

 من تسهيل القرض الرئيسي.

 

 األدوات المالية

 األدوات المالية غير المشتقة  أ

 واألرصدعالدائنة الترارية الكمم القروض ووعادل النقد والنقد الموالمشتقة من الكمم المدينة  تتنون األدوات المالية غير

 الدائنة األخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.
 

التي ليس  بالقيمة  ، بالنسبة إلى األدوات إليها ضافا  المشتقة بالقيمة العادلة م يتم مبدئيا  إدراج األدوات المالية غير

، تقاس األدوات  إلدراج المبدئيوبعد اإلى المعاملة.  اشرعليف منسوبة مبأي تنا ، العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ستخدام طريقة معدل الفائدع الفعلي.إالمالية غير المشتقة بالتنلفة المطفأع ب
 

 األدوات المالية المشتقة  ب

المشتقة مبدئيا  تحتف  الشركة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر سعر الفائدع. تدرج األدوات المالية 

بالقيمة العادلة في نهاية فترع التقرير. وتدرج األرباح أو  الحقا  بالقيمة العادلة في تاري  إبرام عقد اإلشتقاق وتقاس 

، وفي هكه الحالة يعتمد  ومفعال  كأداع تحوط مخووا  ما لم ينن اإلشتقاق  فورا  الخسائر الناترة في األرباح أو الخسائر 

 ي األرباح أو الخسائر على طبيعة عالقة التحوط.توقي  اإلدراج ف
 

لتزام إالقيمة العادلة السالبة ك والقيمة العادلة المومبة كأصل مالي بينما يتم إدراج اإلشتقاق ذ ذويتم إدراج اإلشتقاق 

قية لاداع لتزام غير متداول إذا كان  فترع اإلستحقاق المتبإاإلشتقاق على أنه أصل غير متداول أو  عرضمالي. يتم 

. تُعرض المشتقات األخرى كأصول أو شهرا   12أو تسويتها خالل  إدرامهاوال يتوقا أن يتم  شهرا   12تزيد عن 

 لتزامات متداولة.إ
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 )تابع  األدوات المالية

 محاسبة التحوط

بتوثيق  تقوم الشركة ، عالقة التحوط وفي بدايةات النقدية. تحوطات التدفق تونف الشركة أدوات التحوط على أنها

عامالت مستراتيريته في القيام بعدع اأهداف إدارع المخاطر وعالوع على العالقة بين أدوات التحوط وبنود التحوط 

كان  أدوات بتوثيق ما إذا  الشركةقوم ، ت ستمراريةإلعلى أساس مبدأ اوط التحبداية وعند  ،تحوط. باإلضافة إلى ذلا

 التحوط المستخدمة في العالقة ذات فعالية كبيرع في موازنة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية لبند التحوط.
 

 تحوط التدفقات النقدية

حقوق في لتدفقات النقدية لالمونفة والمؤهلة كتحوط يتم تضمين الرز  الفعال للتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات 

كما في أي أرباح أو  ال في األرباح أو الخسائرإدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالرز  غير الفعّ  فورا  لملنية. يتم ا

 .الولة ذولتزام إلمن ا %100لى أي تحوط يفوق نسبة خسائر ع
 

عندما يتم إدراج  لسنواتاوالمتراكمة في حقوق الملنية إلى األرباح أو الخسائر في  سابقا  المدرمة المبالغ يعاد تونيف 

 بنود التحوط في األرباح أو الخسائر.
 

عندما ممارستها أو أو أو بيعها  أو عند انتها  أداع التحوط،  التحوط ألغ  الشركة عالقةإذا يتم إيقاف محاسبة التحوط 

 توبح غير مؤهلة لمحاسبة التحوط.
 

 ضريبة الدخل
 

ستثنا  إفي األرباح أو الخسائر ب إدرامهيتنون موروف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والضريبة المؤملة. ويتم 

 .اإليرادات الشاملة األخرىاألعمال أو البنود المدرمة مباشرع في حقوق الملنية أو  بإندماجتعلق يالقدر الكي 
 

 

 الضريبة الحالية

. الضريبة الحالية هي الضريبة المستحقة الدفا على ُعمانشريعات المالية في سلطنة تحتساب ضريبة الدخل وفقا  للإيتم 

 ريبية السائدع في تاري  التقرير.ستخدام المعدالت الضإب للسنةالدخل الخاضا للضريبة 
 

 الضريبة المؤملة
لتزاماات ألغاراض التقاارير إلتاة باين القايم الدفترياة لاصاول واالفروقات المؤقمميا يتم إدراج الضريبة المؤملة على 

لمعادالت الضاريبة المتوقاا  وفقاا  حتسااب الضاريبة المؤملاة إالمالية والمبالغ المستخدمة ألغاراض ضاريبة الادخل. ياتم 

األصل أو تسوية اإللتازام. تام اإلفوااح عان التاأثيرات الضاريبية علاى الفروقاات  إدراجتطبيقها في الفترع التي يتم فيها 

 . ةمؤمل ةضريبكمتداولة الغير المتداولة أو لتزامات إلاالمؤقتة تح  بند 
 

أصال الضاريبة المؤملاة فقااط الاى الحاد الاكي يحتماال معاه تاوافر أربااح ضااريبية مساتقبلية يمنان فاي مقابلهااا  إدراجياتم 

 ستغالل الخسائر الضريبية غير المستخدمة. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤملة بالقدر الكي يوبح من غير المحتملإ

 معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الولة.
 

 النقد والنقد المعادل
 

ساتحقاق أصالية إ، يتنون النقد والنقد المعادل من نقد في الوندوق وأرصدع بننياة بفتارع  التدفقات النقدية بيانألغراض 

 تقل عن ثالثة أشهر.
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 التشغيل قطاعمعلومات 
 

طاااع التشااغيل هااو أحااد منونااات الشااركة التااي تمااارس األنشااطة التااي يمناان ماان خاللهااا أن تحقااق إياارادات وتتنبااد ق

موروفات، بما في ذلا اإليرادات والموروفات المتعلقة بالمعامالت ما أي من المنونات األخرى للشركة، والتي ياتم 

تخااذ إلاألول عان القارارات التشاغيلية(  عتباره المساؤولإب ئيس التنفيكي )مرامعة نتائرها التشغيلية بانتظام من قبل الر

 .مالية منفولة معلومات، والتي يتاح بشأنها ابشأن الموارد المخووة لنل قطاع وتقييم أدائه اتقرار
 

حياد، عتبارهاا العميال الوإياة لشارا  الطاقاة والميااه بعُمانلشركة الالمحاله إلى ايتمثل النشاط الوحيد للشركة في بيا مياه 

 .وبالتالي فإن صانا القرار التشغيلي الرئيسي ينظر ألعمال الشركة كقطاع تشغيل واحد
 

 .ُعمانبيا المياه في سلطنة  ويتم
 

 عقود اإليجار
 

 2019يناير  1مطبق إعتباراً من  – 16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

 الشركة كمستأمر 
 

العقد ، ما إذا كان عقد إيرار أو يحتوي على إيرار. تدرج الشركة الحق في إستخدام األصل ، عند إبرام  تقيّم الشركة

وإلتزام اإليرار المقابل فيما يتعلق برميا ترتيبات اإليرار التي تنون فيها بمثابة المستأمر ، فيما عدا عقود اإليرار 

( وعقود إيرار أصول منخفضة القيمة. بالنسبة شهرا  أو أقل 12قويرع األمل )وهي عقود اإليرار التي تنون مدتها 

لعقود اإليرار هكه ، تدرج الشركة مدفوعات اإليرار كمواريف تشغيل بطريقة القسط الثاب  على مدى فترع اإليرار 

 إال إذا كان  هناك أسس أكثر إنتظاما  تمثل النمط الزمني الكي تستهلا خالله المنافا اإلقتوادية من األصول المؤمرع.
 

 إلتزام اإليرار
يقاس إلتزام اإليرار مبدئيا  بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليرار التي لم تدفا في تاري  بد  اإليرار ، مخوومة بإستخدام 

معدل الفائدع المضّمن في اإليرار ، أو في حالة عدم إمنانية تحديد ذلا المعدّل ، وهو الوضا بشنل عام بالنسبة لعقود 

شركة ، يتم إستخدام معدل اإلقتراض المتزايد للمستأمر ، بإعتباره المعدّل الكي قد يتومب على اإليرار الخاصة بال

دفعه من أمل إقتراض األموال الالزمة للحوول على أصل ذو قيمة مماثلة للحق في إستخدام  الفرديالمستأمر 

 .والضمانات األصل في بيةة إقتوادية مماثلة بنفس الشروط والظروف
 

 ديد معدل اإلقتراض المتزايد ، تقوم الشركة بـ:من أمل تح
 

  كلما كان ذلا ممننا  ، إستخدام تمويل طرف ثالث الكي إستلمه المستأمر الفردي كنقطة بداية ، وتعديله لني يعنس

 التغيرات في ظروف التمويل منك أن تم إستالم تمويل الطرف الثالث.

  و ;ي على مخاطرتراكمي يبدأ بمعدل فائدع ال يحتوإستخدام منهج 

 .إمرا  تعديالت محددع على اإليرار ، بمعنى: المدع والدولة والعملة والضمان 
 

 تتألف مدفوعات اإليرار المضمنة في قياس إلتزام اإليرار من:
 

 و ;مدفوعات إيرار ثابتة )بما في ذلا مدفوعات موضوعية ثابتة( ، مطروحا  منها أي حوافز إيرار 

 عتمد على المؤشر أو المعدل ، تقاس مبدئيا  بإستخدام المؤشر أو المعدل في تاري  بد  مدفوعات إيرار متغيرع ت

 اإليرار.
 

 كبند في بيان المركز المالي.إلتزام اإليرار  يعرض 
 

يتم تخويص مدفوعات اإليرار بين أصل المبلغ وتنلفة التمويل. يتم إدراج تنلفة التمويل في األرباح أو الخسائر على 

 اإليرار من أمل تحقيق معدل فائدع ثاب  على الرصيد المتبقي لحلتزام لنل فترع.مدى فترع 
 

يقاس إلتزام اإليرار الحقا  بزيادع القيمة الدفترية لني يعنس الفوائد على إلتزام اإليرار )بإستخدام طريقة معدل الفائدع 

 الفعلي( وبتخفيض القيمة الدفترية لني تعنس مدفوعات اإليرار الفعلية.
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 )تابع  عقود اإليجار
 

 )تابع  2019يناير  1مطبق إعتباراً من  – 16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  
 

 إلتزام اإليرار )تابا(
 

 ل( كلما:تعيد الشركة قياس إلتزام اإليرار )وترري تعديال  مقابال  على الحق في إستخدام األص
 

 مدع اإليرار أو ومود تغير في تقدير ممارسة خيار الشرا  ، ففي هكه الحالة يعاد قياس إلتزام اإليرار وذلا   تغيرت

)إال إذا كان تغير مدفوعات اإليرار نتيرة لتغير  ستخدام معدل الخوم المبدئي بخوم مدفوعات اإليرار المعدلة بإ

 لحالة يتم إستخدام معدل الخوم المعدّل(.في معدل الفائدع المتغير ، ففي هكه ا

   تم تعديل عقد اإليرار وال يتم إحتساب تعديل اإليرار كإيرار منفول ، ففي هكه الحالة يعاد قياس إلتزام اإليرار

 بخوم مدفوعات اإليرار المعدلة بإستخدام معدل خوم معدّل.
 

 .المعروضة الفتراتلم ترري الشركة أي من تلا التعديالت خالل 
 

 

 األصولالحق في إستخدام 
يتنون الحق في إستخدام األصول من القياس المبدئي إللتزام اإليرار المقابل ومدفوعات اإليرار الفعلية في أو قبل بد  

. يعاد قياسها الحقا  بالتنلفة مطروحا  منها اإلستهالك المتراكم وخسائر مباشرعمبدئية سريان اإليرار وأي تناليف 

 ة.إنخفاض القيم
 

يستهلا الحق في إستخدام األصول على مدى الفترع األقور من بين مدع اإليرار والعمر اإلنتامي لاصل الرئيسي. إذا 

يعنس توقعات الشركة لممارسة خيار  ذا كان الحق في إستخدام األصولإحّول اإليرار ملنية األصل الرئيسي أو 

لاصل الرئيسي. يبدأ اإلستهالك العمر اإلنتامي تهلا على مدى الشرا  ، فإن الحق في إستخدام األصول ذو الولة يس

 في تاري  بد  اإليرار.
 

يعرض الحق في إستخدام األصول كبند منفول في الممتلنات واآلالت والمعدات. تطبق الشركة المعيار المحاسبي 

ي خسارع إنخفاض في اب أقد إنخفض  قيمته وإحتسل والحق في إستخدام األصكان لتحديد ما إذا  36الدولي رقم 

  ت والمعدات".مبين في سياسة "الممتلنات واآلال القيمة تم تحديدها كما هو
 

والحق في إستخدام  ال يتم إدراج اإليرارات المتغيرع التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ، في قياس إلتزام اإليرار

فيها الحد  أو الظرف التي تنشى  تلا األصل. تدرج المدفوعات ذات الولة كموروف في الفترع التي يقا 

 المدفوعات ، وتدرج تح  بند "مواريف تشغيل" في بيان األرباح أو الخسائر.
 

دم ترزئة المنونات غير اإليرارية ، ويسمح للمستأمر بع 16كوسيلة عملية ، يسمح معيار التقارير المالية الدولية رقم 

ر اإليرارية المواحبة كترتيب فردي. لم تستخدم الشركة هكه الوسيلة والمنونات غي بدال  من ذلا بإحتساب أي إيرار

 العملية.
 

   الشركة كمؤجر
 

لما حولّ  بنود كعقود إيرار تمويلي أو تشغيلي. تنون فيها الشركة بمثابة مؤمر ، كيتم تونيف عقود اإليرار التي 

يرار تمويلي. تونف مميا عقود اإليرار اإليرار مميا مخاطر وعوائد الملنية إلى المستأمر ، يونف العقد كإ

 األخرى كعقود إيرار تشغيلي.
 

تدرج إيرادات اإليرار من عقود اإليرار التشغيلي بطريقة القسط الثاب  على مدع فترع اإليرار ذو الولة. التناليف 

اصل المؤمر وتدرج المبدئية المباشرع المتنبدع في التفاوض وترتيب إيرار تشغيلي ، تضاف إلى القيمة الدفترية ل

 بطريقة القسط الثاب  على مدى فترع اإليرار.
 

لتخويص  15عندما يتضمن العقد إيرارا  أو منونات غير إيرارية ، تطبق الشركة معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  المقابل بمومب العقد لنل منّون.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع  .3
 

 )تابع  عقود اإليجار 
 

  2019يناير  1 قبلمطبق  – 17رقم  عقود اإليجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي 
 

عند البد  أو عند  ، تحدد الشرکة ما إذا کان ذلا الترتيب عبارع عن أو يحتوي علی عقد إيرار. عند بد  أي ترتيب

دفوعات أو أي مقابل ،خر مطلوب بمومب إعادع تقييم الترتيب الكي يحتوي على عقد إيرار، تقوم الشركة بفول الم

الترتيب إلى ما هو متعلق بعقود اإليرار وما هو متعلق بالعناصر األخرى على أساس قيمها العادلة النسبية. وإذا ومدت 

الشركة أن أي عقد تأمير تمويلي يتعكر فيه فول المدفوعات بشنل موثوق، يتم إثبات األصول وااللتزامات بمبلغ 

، ويتم االعتراف بتنلفة التمويل المحملة على  لتزام عند تقديم الدفعاتإلا العادلة. ويتم الحق ا تخفيض امساٍو لقيمه

 قتراض اإلضافي للشركة.إلزام باستخدام سعر الفائدع على اااللت
 

 األصول المؤمرع

كافاة مخااطر ومزاياا يتم تونيف عقاود اإليراار للممتلناات واآلالت والمعادات التاي تنقال إلاى الشاركة بشانل ماوهري 

. ويتم قياس األصول الماؤمرع مبادئيا بمبلاغ يعاادل القيماة العادلاة أو القيماة الحالياة عقود إيرار تمويليالملنية على أنها 

المحاسابة عان األصاول وفقاا للسياساة المحاسابية  تاتم،  المبادئي اإلدراجعات اإليراار، أيهماا أقال. وبعاد للحد األدنى لدف

 ألصل.المطبقة على ذلا ا
 

المركاز  بياانوال ياتم إدرامهاا فاي كعقاود إيراار تشاغيلي يتم تونيف األصول المحتف  بها بمومب عقود إيراار أخارى 

 المالي للشركة.
 

 اإليرار مدفوعات

القسط الثابا  علاى مادى األرباح أو الخسائر بطريقة المدفوعات التي تتم بمومب عقود اإليرار التشغيلي في إدراج يتم 

حااوافز اإليرااار المسااتلمة كرااز  ال يتراازأ ماان إممااالي مواااريف اإليرااار علااى ماادى فتاارع إدراج رااار. ويااتم فتاارع اإلي

 اإليرار.
 

يتم توزيا الحد األدنى لدفعات اإليرار بمومب عقود اإليرار التمويلي بين مواريف التمويال وتخفايض االلتازام القاائم. 

ي ثاب  على الرصيد المتبقاي يرار بحيث ينتج معدل فائدع دورويتم تخويص مواريف التمويل لنل فترع خالل مدع اإل

 لتزام.إلمن ا

 

 توزيعات األرباح عن األسهم العادية
 

كاإلتزام وتخوام مان حقاوق الملنياة عناد إعتمادهاا مان ماناب مسااهمي  يتم إدراج توزيعات األرباح عن األسهم العادية

 الشركة.

 

 وصافي األصول للسهم الواحد العوائد
 

لشااركة عوائااد السااهم الواحااد وصااافي األصااول للسااهم الواحااد بالنساابة ألسااهمها العاديااة. يااتم إحتساااب العائااد تعاارض ا

األساسي للسهم الواحد بقسمة األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مساهمي الشركة العااديين علاى المتوساط المارمح لعادد 

 األسهم العادية القائمة خالل السنة.
 

ول للوهم الواحد بقسمة صافي األصاول المنساوبة إلاى مسااهمي الشاركة العااديين علاى عادد يتم إحتساب صافي األص

 األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تعريف صافي األصول لهكا الغرض على أنها إممالي حقوق الملنية.
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 المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك اإلجتهادات   .4
 

وتقاديرات  إمتهاادات، يراب علاى اإلدارع إمارا  3رقام  إيضااح، والمبيّنة فاي  سياسات المحاسبية للشركةعند تطبيق ال

فتراضات إلموادر أخرى. تستند التقديرات والتزامات التي ال تتضح من إلت حول القيم الدفترية لاصول وافتراضاإو

 قد تختلف النتائج الفعلية عن تلا التقديرات. المواحبة لها إلى الخبرع التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة.
 

فتراضات المواحبة لها بشنل دوري. يتم إدراج مرامعاات التقاديرات المحاسابية فاي الفتارع إلتتم مرامعة التقديرات وا

وإذا التي تم  فيها مرامعة التقديرات إذا أثرت المرامعة فقط على تلا الفترع أو فتارع المرامعاة والفتارات المساتقبلية، 

 أثرت المرامعة على كال من الفترع الحالية والفترات المستقبلية.
 

 المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك
 

والتاي لهاا مخااطر موهرياة تتسابب فاي تعاديالت  فاي تااري  التقريار فتراضات الرئيسية المتعلقة بالمساتقبلإلفيما يلي ا

 نة المالية القادمة. خالل الس لتزاماتإلواموهرية في القيم الدفترية لاصول 
 

 المعداتالممتلنات واآلالت ونخفاض قيمة إ

إذا أخاكنا بعاين  القيماة نخفااضإ علاى مؤشارات ومدتاإلدارع أنه ال تعتبر وبالتنلفة.  اآلالت والمعداتالممتلنات وتدرج 

الواالحة الميااه وبياا الميااه تفاقياة شارا  إأن المحطة قد بدأت بالعمليات الترارية بنراح وتتوقا تلبية متطلبات عتبار إلا

 ية لشرا  الطاقة والمياه.عُمانإلى الشركة الللشرب 
 

 والمعدات للممتلنات واآلالت األعمار اإلنتامية

األعماار  تام تقادير تلااالمالياة. وقاد  البيانااتعلاى  أثر كبير له والمعدات للممتلنات واآلالت األعمار اإلنتاميةتقدير إن 

 ستبدال.إلنامج الشامل المعتمد للويانة واالبروككلا مستقل ال ستشاريإلاتقرير إلى  إستنادا   بأربعين سنة اإلنتامية
 

 األصول تفنيا مخوص

اإلدارع للتنااليف المساتقبلية المحتملاة التاي أمرته على التقييم الفني الكي  بنا ا  األصول  تفنيال تحديد التنلفة المتوقعةتم 

إن ستشااري مساتقل. إعلى دراسة قام بهاا خبيار  تسوية األرض ، وبنا ا  و المحطةشغيل سيتم تنبدها فيما يتعلق بإيقاف ت

ماان  .%4.60التنلفااة التاي ساايتم تنباادها ومعاادل الخوام المطبااق بنساابة  هاايفااي تقادير المخوااص الشانوك الروهريااة 

 حاليا .ستخدام التننولوميا والمواد المتاحة إالموقا ب تسويةالمفترض أن تتم 
 

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

ياة لشارا  عُمانتفاقياة شارا  الميااه المبرماة ماا الشاركة الإلتحديد ما إذا كانا   اإلمتهادات المحاسبيةعلى  اإلعتماديرب 

: تحدياد ماا (4رقام )ة الدولياة معيار لرنة تفسيرات معايير التقاارير المالياحسب بعقد إيرار  علىالطاقة والمياه تنطوي 

معيار لرناة تفسايرات معاايير التقاارير المالياة حسب متياز تقديم الخدمات إأو  يرارإعقد على  يحتويما  ترتيب إذا كان

عتماااد علااى إلافيرااب ،  علااى عقااد إيراااريحتااوي تفاااق إلا كااانإذا فاا متياااز تقااديم الخاادمات.إ : ترتيبااات12رقاام الدوليااة 

للمعياار المحاسابي  وفقاا  عقد إيرار تشغيلي أو عقاد إيراار تماويلي  على أنهعقد اإليرار  لتونيف بيةاإلمتهادات المحاس

 .يرار تشغيليإ على أنه عقد اإليرار تم تونيف عقد : عقود اإليرار.17 الدولي رقم
 

 عالقة التحوط فعالية

فعالياة التحاوط لتقيايم ماا إذا كانا  التحاوط ل ختباارإساتراتيرية التحاوط وإمارا  إ  التحوط ، تقوم اإلدارع بتوثياق عند بد

في تاري  كل تقرير لتقييم ما إذا كان التحوط سيظل ساري المفعول طوال مدع أداع التحوط.  ذلا إمرا . يتم فعاال  
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 معداتاآلالت والالممتلكات و    .5
 

 

 أعمال 

 مدنية وإنشائية

 المحطة 

 واآلالت

 خطوط 

 األنابيب

 تفكيك 

 ارقطع غي األصول

 تجهيزات 

وأثررررا  مكتبيررررة 

 سـيارات وتركيبات

أعمال رأسرمالية 

 المجموع قيد التنفيذ

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  

          التكلفـة
          

 98.662 - 39 31 655 334 19.908 46.369 31.326 2019يناير  1

 إضافات
 

5 37 - - - 2 - 47 91 
          

 98.753 47 39 33 655 334 19.908 46.406 31.331 2019 ديسمبر 31

          

          اإلستهالك المتراكم
          

 7.117 - 39 26 42 23 1.426 3.319 2.242 2019يناير  1

 للسنةمحمل 
 

783 1.159 498 9 17 2 - - 2.468 
          

 2019 ديسمبر 31
 

3.025 4.478 1.924 32 59 28 39 - 9.585 
          

          القيمة الدفترية

 2019 ديسمبر 31
 

28.306 41.928 17.984 302 596 5 - 47 89.168 
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 )تابع الممتلكات واآلالت والمعدات     .5
 

 

أعمال مدنية 

 وإنشائية

 المحطة 

 واآلالت

 خطوط 

 األنابيب

 تفنيا 

 األصول

 قطا 

 غيار

 ترهيزات 

وأثا  منتبية 

 المرموع سـيارات وتركيبات

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  

         تنلفـةال
         

 98.574 39 26 576 330 19.908 46.369 31.326  2018يناير  1

 88 - 5 79 4 - - - إضافات
         

 2018 ديسمبر 31
 

31.326 46.369 19.908 334 655 31 39 98.662 
         

         اإلستهالك المتراكم

 4.686 39 24 26 50 928 2.160 1.459  2018يناير  1

 (27) - - - (27) - - - تسويات

 2.458 - 2 16 - 498 1.159 783 محمل للسنة
         

 2018 ديسمبر 31
 

2.242 3.319 1.426 23 42 26 39 7.117 
         

         القيمة الدفترية

 2018 ديسمبر 31
 

29.084 43.050 18.482 311 613 5 - 91.545 
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 )تابع  ت والمعداتاآلالالممتلكات و .5
 

     من إعتبارا  سنة  25)ممثلة  بوزارع اإلسنان( لمدع  ُعماناألرض المقام عليها المحطة مستأمرع من حنومة سلطنة 

سنة إضافية بنا   على طلب الشركة. يدفا اإليرار بمعدل  25. يمنن أن يتم تمديد مدع اإليرار لـ 2013فبراير  11

 .سنويا  ي ُعمانلاير  15.045
 

 (.9ضمان لقروض الشركة ) إيضاح مرهونة الممتلنات واآلالت والمعدات ك
 

 على النحو التالي: سنةللستهالك إلإدراج موروف ا يتم

 2019 2018 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 2.429 2.477 *(17تناليف التشغيل )إيضاح 

 2 (18موروفات عمومية وإدارية )إيضاح 
 

2 
 

   

 2.479 
 

2.431 
 

 

لاير  10.884الحق في إستخدام األصول بمبلغ  2019 ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل التشغيل تتضمن تناليف* 

  ُعماني.

 

 خرىاألمدينة ال األرصدة الذمم المدينة .6

 2019 2018 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 1.329 1.392 الكمم المدينة

 53 87 مدينة أخرى رصدعوأ مقدما  مدفوعات 

 3 ودائا
 

3 
    

 1.482 
 

1.385 
 

 

ديسمبر  31واحد هو الشركة العُمانية لشرا  الطاقة والمياه مدرج في رصيد الكمم المدينة كما في  لدى الشركة عميل 

                المياهبيا . متوسط فترع اإلئتمان على الفواتير المودرع إلى الشركة العُمانية لشرا  الطاقة والمياه عن 2019

 على الكمم المدينة المستحقة. ال يتم إحتساب فوائد يوما . 30 خالل هو
 

 النقد والنقد المعادل .7

 2019 2018 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 1.127 1.973 نقد لدى البنا

 ودائا قويرع األمل
 

- 
 

693 
   

 
 

1.973 
 

1.820 
 

 

ميتسااوي باااننينج كوربوريشاان ليمتااد فااي لناادن سااوميتومو بالاادوالر األمرينااي وهااي لاادى  منفااكعاألماال  الودائااا قواايرع

 غير موهري. هكه الودائامعدل الفائدع ل ستحقاق تقل عن شهر واحد.إبفترات 
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 اتحتياطيإلوا رأس المال .8

 المصرح به  

  2019 2018 

 مانيألف لاير عُ  مانيألف لاير عُ  رأس المال 

    

 25.000 بيسة للسهم الواحد 100سهم عادي بقيمة  250.000.000
 

25.000 
 

    

 مدفوع بالكاملالصدر ومُ ال  
   

 15.555 بيسة للسهم الواحد 100بقيمة  155.550.400
 

15.555 
 

 

 نالمساهمو
 
 

 التأسيسبلد  النسبة % مساهمو الشركة هم:

 2019 2018  
    

 مزر كايمان 32.5 32.5   كومبانيسومي  ووتر ميدل إيس

 مزر العكرا  البريطانية 32.5 32.5 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

 35 مساهمون ،خرون
 

35 
 

 أخرى

 
100 

 

100 
 

 

 

 حتياطي القانونيإلا

قانوني  حتياطيإمن صافي ربح الشركة إلى  %10من قانون الشركات الترارية أن يتم تحويل  132تتطلب المادع 

 لثلث رأسمال الشركة على األقل.  مساويا  حتياطي القانوني إلرصيد ايوبح غير قابل للتوزيا إلى أن 
 

لتلبية هكا  2015و  2014ستخدم  الشركة عالوع إصدار األسهم المستلمة من إصدار رأس المال خالل عامي إ

 الشرط.
 

 توزيعات األرباح

مرلس اإلدارع بتحديد وتوزيا  2019مارس  27عامة العادية المنعقد في متماع الرمعية الإفوض المساهمون خالل 

 مساهمي الشركة:أرباح نقدية على 
 

  ديسمبر  31بيسة للسهم الواحد من األرباح المحترزع للسنة المنتهية في  1.626بقيمة ال تتراوز  2019مايو في

 و ;الكي يحدده مرلس اإلدارع على المساهمين المسرلين في سرل مساهمي الشركة في التاري  2018
 

  ديسمبر 31المنتهية في  لواحد من األرباح المحترزع للسنةبيسة للسهم ا 6.429بقيمة ال تتراوز  2019في نوفمبر 

)بشرط توفر أرباح محترزع كافية قابلة للتوزيا( على المساهمين المسرلين في سرل مساهمي الشركة في  2019

 ارع.لتاري  الكي يحدده مرلس اإلد
 

بيسة للسهم الواحد من  1.626، تقرر توزيا أرباح نقدية بواقا 2019ابريل  29مرلس اإلدارع المؤرخ في إمتماع 

الشركة المسرلين  مساهميعلى ،  2018ديسمبر  31المنتهية في  المالية سنةللالمالية  للبياناتوفقا  األرباح المحترزع

 .2019مايو  15صة واإليداع ش.م.ع.م كما في في سرل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقا
 

بيسة للسهم الواحد من  6.429، تقرر توزيا أرباح نقدية بواقا 2019نوفمبر  17مرلس اإلدارع المؤرخ في إمتماع 

الشركة المسرلين  مساهميعلى ،  2019سبتمبر  30المنتهية في  للفترع الماليةالمالية  للبياناتوفقا  األرباح المحترزع

 .2019نوفمبر  28سرل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م كما في  في
 

بيسة للسهم  8.055، أعلن  ووزع  الشركة توزيعات أرباح  بمبلغ  2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 بيسة للسهم الواحد(. 9.3234: 2018الواحد  )
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 قروض ألجل .9

 2019 2018 

 يُعمانلاير ألف  يُعمان لايرألف  
   

 63.825 60.719 قروض ألمل

 (1.157)  1.081) مؤملة تمويلمنها: رسوم  مطروحا  
   

 59.638 62.668 

 (3.106)  3.188) منها: الرز  المتداول من القروض ألمل مطروحا  
   

 59.562 56.450 الرز  غير المتداول من القروض ألمل

 

 التسهيالت

تفاقية تمويل طويلة األمل ما مرموعة بنوك عالمية للحوول على تسهيالت إبرم  الشركة ، أ2013و يولي 25في 

 .دوالر أمريني( 211.837.752ي )ُعمانلاير  81.451.616قرض )"القروض ألمل"( بمبلغ إممالي قدره 
 

 السحب من التسهيالت

            دوالر أمريني(  211.299.102) نيلاير ُعما 81.244.505سحب مبلغ ، تم 2019 ديسمبر 31بتاري  

دوالر أمريني(( وتم إلغا  باقي المبلغ الكي لم  211.299.102لاير ُعماني ) 81.244.505: 2018 ديسمبر 31)

 يتم سحبه.
 

 سداد التسهيالت

 3.106.307 قدرها إممالية بقيمةط اقسأأربعة وتم سداد  .ربا سنوي قسطا   76القروض ألمل بواقا سداد ستحق ي

 .سنةالي خالل ُعمانلاير 
 

 الفوائد

 للسنة باإلضافة إلى الهامش. معدل الفائدع الفعليبالدوالر األمريني  ليبور أشهر 3بمعدل القروض ألمل فائدع تحمل 

 .(%4.64: 2018 ديسمبر 31) %4.66 هو
 

 الضمانات

ملنية وموالح الشركة في قوق ومضمونة برهن تراري على أصول الشركة ورهن قانوني على ح القروض ألمل

 . 2013فبراير  11في نتفاع المؤرخة إلتفاقية حق اإ
 

 التعهدات

نسبة و، الملنيةالتعهدات قيود على نسبة الدين/حقوق  هكهتفاقية التسهيالت تعهدات تتعلق بالسيولة. تتضمن إتتضمن 

 .2019في  الفائدع لسنةلنسبة باأوف  الشركة بتعهداتها  تغطية خدمة الدين ونسبة تغطية مدع القرض.
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 األدوات المالية المشتقة .10
 

لمخاطر الشركة ، ينبغي على الشركة أن تبرم إتفاقيات تحوط سعر الفائدع لتغطية تعرض  تفاقية الشروط العامةوفقا  ال

 الفائدع. يغطي هكا المطلب القروض ألمل.أسعار تقلبات 
 

دوالر  133.553.223) تقريبا   يُعمانلاير  51.351.214 في تاري  التقرير، تم  تغطية المبلغ األصلي وقدرهكما 

تفاقية إلبمومب هكه ا دوالر أمريني( 149.183.576لاير ُعماني ) 57.361.085 :2018 ديسمبر 31أمريني( )

 . بالنسبة للقروض ألمل
 

من ترتيبات  وتحرر الشركة بعد ذلا مز ا  الفائدع. أسعار تفاقيات التحوط تعرض الشركة لمخاطر تقلبات تغطي إ

 ما سداد القروض ألمل.بما يتماشى التحوط 
 

تم تقييم  .للقروض ألملبشنل ربا سنوي بالنسبة  سنويا   %2.86تفاقيات التحوط الشركة بدفا فائدع ثابتة بمعدل تلزم إ

            ديسمبر 31 المنتهية في للسنةبالنسبة ) 2019 ديسمبر 31تحوطات التدفقات النقدية بأنها فعالة بشنل كبير كما في 

 : فعالة بشنل كبير(.2018
 

ني( في لاير ُعما 1.113.570: 2018 ديسمبر 31لاير ُعماني ) 2.598.367تم إدراج حركة القيمة العادلة بقيمة 

 .الضريبة المؤملة اإليرادات الشاملة األخرى ، بالوافي من
 

 ستحقاق المتبقية من تاري  التقرير هو كما يلي:إلعلى فترع ا بنا ا  تونيف القيم العادلة لادوات المالية المشتقة 
 

 2019 2018 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  
   

 (77)  200) أقل من سنة واحدة
   

 (147)  1.057) سنوات 5إلى  1

 (510)  2.535) سنوات 5أكثر من 
    

 (657)  3.592) مجموع ما يزيد عن سنة
   

 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
 

(3.792  (734) 

 

 تُدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:  
 

 (734)  3.792) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

 110 569 أصل الضريبة المؤملة ذات الولةإلتزام/
 

   

 الضريبة المؤملة بالوافي منالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 

(3.223  
 

(624) 
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 ابع   )ت 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع  األدوات المالية المشتقة .10
 

التي تم ، وككلا المبالغ اإلسمية  سعر الفائدع وهي مساوية لقيم السوق لمقايضاتيوضح الردول التالي القيم العادلة 

 ستحقاق.إللفترع ا وفقا   تحليلها

 المبالغ اإلسمية وفقًا لفترة اإلستحقاق   

      

 القيمة  

 العادلة

القيمة 

 اإلسمية

 إلى 1

 شهراً  12

أكثر من سنة 

 سنوات 5وحتى 

 أكثر من 

 سنوات 5

 ألف  

 لاير ُعماني

 ألف 

 لاير ُعماني

 ألف 

 لاير ُعماني

 ف أل

 لاير ُعماني

 ألف 

 لاير ُعماني
      

      2019 ديسمبر 31
      

 34.337 14.307 2.707 51.351 3.792 أسعار الفائدع مقايضات
      

      2018 ديسمبر 31
      

 39.833 11.519 6.009 57.361 734 أسعار الفائدع مقايضات

 

 لتزام تفكيك األصولإ مخصص  .11
 

من قيمتها الحالية على  %4.60ستشاري متخوص وتم خوم إدير على أساس تقرير مستقل أمراه التقتم وضا هكا 

 سنة. 40مدى العمر اإلنتامي المقدر للمحطة والبالغ 
 

 نهاية الخدمة مكافآت   .12

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 8 15 2019 يناير 1

 7 11 محملة خالل السنة

 - وعة خالل السنةمدف
 

- 
 

   

 المخوص الختامي
 

26 15 

 

 قرض تجسيري من المساهمين .13
 

 2.073 2.073 سومي  ووتر ميدل إيس  كومباني

 2.073 2.073 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

 2.129 2.129 سوميتومو كوربوريشن

 2.129 2.129 ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

 450 450 ستحقةالفائدع الم

 8.854 8.854 
   

 قرض ترسيري من المساهمين: الرز  المتداول من ناقوا  
 

- 
 

- 
 

 
 

8.854 8.854 
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 ابع   )ت 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 

 قرض تجسيري من المساهمين )تابع  .13
 

ة في بيان المركز المالي لحلتزامات التي نتج عنها تمويل تدفقات نقدي التسوية بين األرصدع اإلفتتاحية والختامية

 معروضة أدناه:
 

 في 

 يناير 1

 متحصالت 

 خالل السنة

 مدفوعات 

 خالل السنة

 تغيرات 

 غير نقدية

 في

 ديسمبر 31

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 2019
      

قرض ترسيري 

 8.854 من المساهمين
 

170 
 

(170  
 

- 
 

8.854 
 

      

2018      

قرض ترسيري 

 10.394 من المساهمين
 

179 
 

(136) 
 

(1.583) 
 

8.854 
 

      

 

 التسهيالت
 

تم  كما. 2015دوالر أميركي( في أكتوبر  4.400.000لاير ُعماني ) 1.691.800بقيمة  مساهمينتم تقديم قروض 

 31يني( خالل السنة المنتهية فى دوالر أمر 10.500.000لاير ُعماني ) 4.037.250بقيمة  مساهمينتقديم قروض 

دوالر أمريني(  11.073.711لاير ُعماني ) 4.257.842بقيمة  إضافية قديم قروض مساهمينتم ت .2016 ديسمبر

 .2017في يوليو 
 

 سداد التسهيالت
 

 .على موافقة ُمقرضي القرض ألمل والتي تعتمد على التدفقات النقدية بنا ا  لمساهمين ايستحق سداد قروض 
 

 الفوائد
 

 .في السنة %2لمساهمين ذات فائدع بمعدل اتنون قروض 
 

 الضمانات
 

 .هي بال ضماناتلمساهمين اقروض 
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 لمساهمينمن احتياطية إلقروض حقوق الملكية ا .14

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 377 377 سومي  ووتر ميدل إيس  كومباني

 377 ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتدماالكوف 
 

377 
 

   

 
 

754 754 

 

دوالر أمريني( في  2.176.932ر.ع ) 837.031لمساهمين بقيمة حتياطية من اإلاملنية التقديم قروض حقوق تم 

 .2015شهر نوفمبر 
 

 سداد التسهيالت
 

 المقرضين لقرض ألمللى موافقة لمساهمين إمن احتياطية إلتحقاق سداد قروض حقوق الملنية اسإيخضا تاري  

 التدفقات النقدية. تعتمد علىالتي و
 

 الفوائد
 

 فوائد. لمساهمين أيمن احتياطية إلق الملنية اقروض حقو ال تحمل
 

 الضمانات
 

 .بال ضمانات ن هيمن المساهميحتياطية إلقروض حقوق الملنية ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى .15

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ف لاير ُعمانيأل 
   

 933 943 ذمم دائنة

 698 602 أرصدع دائنة أخرى

 129 أخرى
 

93 
 

   

 
 

1.674 
 

1.724 
 

 

 702.645: 2018ديسمبر  31)ي ُعمانلاير  688.630 وقدرهمبلغ  الكمم الدائنة واألرصدع الدائنة األخرى تتضمن

 عالقة. ذوعتبارها طرف إش.م.م ب حلية واإلدارع والويانةمستحق لشركة مدينة مسقط للت ي(ُعمانلاير 

 

 لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا .16
 

النيانات و وموظفي اإلدارع العليا أعضا  مرلس اإلدارعو المساهمين الرئيسيين علىاألطراف ذات العالقة تشتمل 

هامة ما األطراف ذات العالقة وتظهر هكه التوازنات  تحتف  الشركة بتوازنات .مؤثرا   نفوذا  الترارية التي يملنون فيها 

  تفاق على شروط وأحنام معامالت األطراف ذات العالقة.إلسير الطبيعي لاعمال. كما يتم اخالل ال
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 )تابع  المعامالت مع األطراف ذات العالقة .16
 

 :السنةخالل ما األطراف ذات العالقة  الهامة عامالتمال فيما يلي
 

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

رسوم التشغيل والويانة ورسوم أخرى لشركة مدينة مسقط 

 4.089 4.293 للتحلية واإلدارع والويانة ش.م.م

 موروف الفائدع على قروض المساهمين
 

170 178 
   

 تعويضات موظفي اإلدارع العليا
 

242 226 
   

 24 32 ارعمتماعات مرلس اإلدإ أتعاب حضور

 

 ما األطراف ذات العالقة في بيان المركز المالي هي كما يلي: األرصدع
 

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 702 689 شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارع والويانة ش.م.م

 2.644 2.644 سومي  ووتر ميدل إيس  كومباني

 2.644 2.644 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

 2.160 2.160 ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

 2.160 2.160 سوميتومو كوربوريشن
   

 

 

 

 

 

 اإليرادات .17

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

   

 9.967 رسوم الطاقة اإلستيعابية
 

9.862 
 

 3.542 3.934 ربا النهرسوم 

 2.909 رسوم أخرى
 

2.667 
 

   

 16.810 
 

16.071 
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 تكاليف التشغيل .18

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 3.970 4.233 رسوم التشغيل والويانة 

 3.377 3.944 رسوم النهربا 

 2.477 إستهالك
 

2.429 
 

   

 10.654 
 

9.776 
 

 

 وعمومية ف إداريةمصاري  .19

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 302 342 تناليف الموظفين 

 211 187 التأمين

 160 127 أتعاب مهنية وقانونية 

 2 2 إستهالك

 17 16 أتعاب حضور إمتماعات مرلس اإلدارع

 7 9 منافآت أعضا  مرلس اإلدارع

 186 184 أخرى
   

 867 
 

885 
 

 

 الصافي ب) تكاليف التمويل  .20
 2019 2018 
 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

   

 3.063 2.872 أسعار الفائدع ومقايضاتموروفات فوائد على القروض ألمل 

 178 170 موروفات فوائد على قروض المساهمين

 76 76 إطفا  تناليف التمويل المؤملة

 (16)  18) الفوائد على الودائا ألمل إيرادات

 43 تناليف تمويل أخرى
 

56 
 

   

 3.143 
 

3.357 
 

 
 

 

 

 ضريبة الدخل .21
 

 .لسنةل الضريبية خسائرلل نظرا   2019 ديسمبر 31 المنتهية في للسنةلم يتم إدراج مخوص لضريبة الدخل 
 

وحتى  2015وات من لم تنتهي األمانة العامة للضرائب بوزارع المالية من إمرا  الربط الضريبي للشركة للسن

. تعتقد اإلدارع بأن الضرائب اإلضافية ، إن ومدت ، والتي قد توبح مستحقة عند اإلنتها  من إمرا  الربط 2018

الضريبي بتلنسبة للسنوات الضريبية المفتوحة ، قد ال تنون موهرية بالنسبة للمركز المالي للشركة كما في                  

 .2019ديسمبر  31
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 )تابع  ضريبة الدخل .21

 

 الدخل الشامل بيانالمدرمة في  (أ

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

   الضريبة المؤملة

 904 690 الحالية السنة -

 - السابقة السنة -
 

 

- 
 

   

 
 

690 
 

904 
 

 

 تسوية الضريبة : (ب
 

 كان  تسوية موروف ضريبة الدخل كما يلي:
   

 2.053 2.174 السنة ربح

   
 308 326 ضريبة الدخل بالمعدل القياسي

 28 27 موروفات غير قابلة للخوم

 - - تأثير التغير في معدل الضريبة

 568 429 السنةضريبة مؤملة غير مدرمة عن خسائر 

  92) الخسائر المرحلّةضريبة مؤملة مدرمة عن 
 

- 
 

   

 690 
 

904 
 

 

 الفروق المؤقتة وتشمل ما يلي: وعنس قيدمؤملة نشو  الضريبية ال واإللتزاماتتمثل األصول  (ج
 

 

( اإللتزاماألصااااااال/)

يناااااير  1كمااااا فااااي 

2019 

األرباح أو المدرمة في 

الخساااااائر واإليااااارادات 

 الشاملة األخرى

             اإللتزاماألصررررررررررررررل/)

 ديسررمبر 31كمررا فرري 

2019 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

    
   نات واآلالت والمعداتالممتل

(3.001) 
 

(784) 
 

(3.785  
 

    

 (3.001) ةمؤمل ةضريب إلتزامات
 

(784) 
 

(3.785  
 

    

 92 92 - خسائر ضريبية مرحلّة

    
 55 3 52 لتزام تفنيا أصولإمخوص 

    

التغير في القيمة العادلة لادوات 

المالية المشتقة )المدرمة في 

 111 ألخرى(ا  اإليرادات الشاملة
 

458 
 

569 
 

    
 162 أصول ضريبة مؤملة

 

553 
 

716 
 

 

تنشأ الضريبة المؤملة بسبب الخسائر الضريبية والفروق المؤقتة بين القاعدع الضريبية لاصول وااللتزامات وقيمها 

 المركز المالي.  بيانالدفترية في 
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 السهم الواحد عوائد .22

 2019 2018 
   

 1.149 1.484 ف لاير ُعماني()أل لسنةا ربح
   

 155.550 155.550 )باآلالف( السنةالمتوسط المرمح لعدد األسهم القائمة خالل 
   

 (لاير ُعماني) السهم الواحد )األساسي والمخفف( عوائد
 

0.010 0.007 

 

 صافي األصول للسهم الواحد .23
  

لنية المنسوبة لمساهمي الشركة في تاري  التقرير على عدد يتم إحتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة حقوق الم

 األسهم القائمة كما يلي: 
 

 2019 2018 
   

 16.813 14.445 صافي األسهم )ألف لاير ُعماني(
   

 155.550 155.550 السنة )باآلالف(دد األسهم القائمة خالل ع
   

 صافي األصول للسهم الواحد )لاير ُعماني(
 

0.093 0.108 

 

 إلتزام إيجار .24
 

 إعتبارا  سنة  25بوزارع اإلسنان( لمدع  ممثلةستةرار األرض التي أقيم  عليها المحطة من حنومة سلطنة ُعمان )إتم 

على طلب الشركة. ويدفا اإليرار بواقا  بنا ا  سنة إضافية  25. ويمنن تمديد اإليرار لمدع 2013فبراير  11من 

 .سنويا  لاير ُعماني  15.045
 

. ونتيرة لكلا ، فقد 2019يناير  1إعتبارا  من  16طبق  الشركة في السنة الحالية معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 195.919لاير ُعماني وإلتزام إيرار بمبلغ  195.919سرل  الشركة أصل إيرار )الحق في إستخدام أصول( بمبلغ 

 .2019يناير  1لاير ُعماني كما في 
 

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 - 280 إممالي إلتزام إيرار متعلق بالحق في إستخدام أصول

  90) رسوم تمويل مستقبلية على عقود إيرار تمويلي
 

- 
 

   

 190 القيمة الحالية إللتزامات إيجار
 

- 
 

   

   فترع إستحقاق إلتزامات إيرار تمويلي هي كما يلي:

 - 7 سنة واحدع

 - 183 بعد سنة واحدع
   

 
 

190 - 
 

: ال شى (. لحطالع 2018،الف لاير ُعماني ) 9كان موروف الفائدع على إلتزام إيرار )مضمنا  في تنلفة تمويل( 

 .25على اإليضاح المتعلق بالسيولة ، يرمى الرموع إلى إيضاح 
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 ابع   )ت 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 إلتزام إيجار )تابع  .24
 

رتباطات اإليرارية المستقبلية بمومب اإليرارات التشغيلية غير القابلة حألدنى ل، كان الحد ا2019 ديسمبر 31في 

 لحلغا  كما يلي:

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 15 - أقل من سنة

 60 - سنوات 5من سنة إلى 

 211 - سنوات 5أكثر من 
   

 
 

- 286 

 

 .16معيار التقارير المالية الدولية رقم بمومب  التشغيلي كإلتزام إيرار رتونيف اإليراإعادع خالل السنة ، تم 

 

 اإللتزامات .25
 

 إلتزام التشغيل والصيانة
 

بتشغيل وصيانة  مدينة مسقط للتحلية واإلدارع والويانة ش.م.موفقا  إلتفاقية التشغيل والويانة ، سوف تقوم شركة 

تفاقية التشغيل والويانة ، يرب على الشركة دفا رسوم تشغيل ثابتة  . بمومب إ2034أكتوبر  11محطة الشركة حتى 

  وفقا  لتوفرها.
 

 الحد األدنى للمدفوعات المستقبلية بمومب إتفاقية التشغيل واإلدارع )بإستثنا  المقايسة( هي كما يلي:
 

2018 2019  

  لاير عماني ألف  لاير عماني ألف 
   

 احدعمستحقة خالل سنة و 1.281 1.281

 مستحقة بعد سنة واحدع ولنن خالل خمس سنوات 5.128 5.128

 مستحقة بعد خمس سنوات 13.887 15.168
   

21.577 20.296  
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 ابع   )ت 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 األدوات المالية .26
 

 ئتمانإللادوات المالية، وهي: مخاطر ا ستخدام الشركةإيقدّم هكا اإليضاح معلومات حول المخاطر الناشةة من 

ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة وأهدافها وسياساتها وإمرا اتها لقياس وإدارع المخاطر 

 المالية على إفواحات كّمية إضافية.  البياناتوإدارع الشركة لرأس المال. كما تحتوي هكه 
 

 ارع المخاطر.يتولى مرلس اإلدارع المسةولية العامة عن تأسيس ومراقبة اإلطار العام إلد
 

تتم مرامعة سياسات وأنظمة إدارع المخاطر بانتظام للتأكد من أنها تعنس أي تغيرات في أوضاع السوق وأنشطة 

الشركة. تهدف الشركة من خالل برامج التأهيل والتدريب على إيراد بيةة عمل منضبطة وبنا ع يعي فيها مميا 

 الموظفين وامباتهم ومسؤولياتهم.
 

 نئتماإلمخاطر ا
 

مقابل في أداع مالية من ئتمان هي خطر تعرض الشركة لخسائر مالية في حالة إخفاق العميل أو الطرف الإلخاطر ام

 من ودائا الشركة لدى البنوك.  أساسا  ، وتنشأ  لتزاماته التعاقديةإالوفا  ب
 

تبار اي ضمانات محتف  بها كما في تاري  التقرير ، ينشأ أقوى تعرض للشركة لمخاطر اإلئتمان دون األخك في اإلع

أو تعزيزات إئتمانية أخرى ، والتي سوف تتسبب في خسارع مالية للشركة نتيرة إلخفاق الطرف المقابل في الوفا  

 باإللتزام ، من القيمة الدفترية لاصول المالية ذات الولة المدرمة كما هو وارد في بيان المركز المالي.
 

اإلئتمان ما حنومة سلطنة ُعمان ممثلة بالشركة العُمانية لشرا  الطاقة والمياه.  لدى الشركة تركزي موهري لمخاطر

بمومب بنود إتفاقية شرا  المياه ، يتم إصدار فواتير عن مميا مبيعات الشركة للمياه إلى الشركة العُمانية لشرا  الطاقة 

إلئتمان عن المستحقات من الشركة العُمانية مملوكة بشنل غير مباشر بواسطة الحنومة(. لكا ، فإن  مخاطر اوالمياه )

 لشرا  الطاقة والمياه محدودع.
 

ان الحد األقوى للتعرض لمخاطر تمثل القيمة الدفترية لاصول المالية الحد األقوى للتعرض لمخاطر اإلئتمان. ك

 ئتمان بتاري  التقرير كما يلي:إلا

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

 1.820 1.973 نقد بالبنا وودائا 

 1.329 1.392 ذمم مدينة
   

 3.365 
 

3.149 
 

 

 المدينة األخرى في تاري  التقرير بحسب نوع العميل كما يلي: واألرصدعئتمان للكمم المدينة إلكان التعرض لمخاطر ا
 

 

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 
   

   الطاقة والمياه ش.م.ع.مالشركة العُمانية لشرا
 

1.365 1.329 

 
 

تقيس الشركة مخوص الخسارع للاكمم المديناة بمبلاغ يعاادل الخساائر اإلئتمانياة المتوقعاة مادى الحيااع بإساتخدام المانهج 

المبّسط. يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من الاكمم الترارياة المديناة بإساتخدام موافوفة المخواص باالرموع إلاى 

، معاادال  للعواماال المحااددع للماادينين والظااروف  للماادينوتحلياال المركااز المااالي الحااالي  للماادينباارع التعثاار السااابقة خ

اإلقتوادية العامة للوناعة التي يعمل بها المدينيون وتقدير كال  من التومهات الحالياة والمساتقبلية للظاروف فاي تااري  

قعاة مقابال الشاركة العمانياة لشارا  الطاقاة والميااه نظارا  ألنهاا مؤسساة التقرير. لم تحتسب الشاركة خساائر إئتمانياة متو

حنومية/ منشأع مملوكة للحنومة وما الوضا في اإلعتبار خبرع التعثر التاريخية ومعادالت اإلئتماان الحالياة للحنوماة ، 

 فقد قدّرت إدارع الشركة  بأنه ال تومد خسارع موهرية إلنخفاض القيمة.
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 ابع   )ت 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع  ليةاألدوات الما .26
 

 )تابع  ئتمانإلمخاطر ا
 

البناوك لرقاباة  لخضاوع تلاا ، نظارا   للتعثار فاي السادادئتمانياة منخفضاة إمخااطر  لهاااألرصدع لدى البناوك أن تم تقييم 

الخسارع على األرصادع  مخوص، تقوم إدارع الشركة بتقدير  بنا  على ذلامن قبل البنوك المركزية في كل بلد.  كبيرع

لام تنان أي مان األرصادع  شاهرا . 12يعاادل الخساائر اإلئتمانياة المتوقعاة لفتارع في نهاية فترع التقرير بمبلغ  لدى البنوك

تواانيفات خباارع التعثاار التاريخيااة والعتبااار إلوتأخااك فااي ا لاادى البنااوك فااي نهايااة فتاارع التقرياار بمثابااة مسااتحقات سااابقة

ي مخواص تسارل أنخفااض فاي القيماة ، وبالتاالي لام إه ال يوماد ئتمانية الحالية للبنا ، وقد قادرت إدارع الشاركة أناإلا

 على هكه األرصدع. خسارع
 

 مخاطر السيولة
 

ساتحقاقها. يتمثال مانهج إلتزاماتها المالية عناد حلاول موعاد إمخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرع الشركة على الوفا  ب

لتزاماتها عناد حلاول موعاد إللوفا  ب دوما  سيولة كافية ، على ومود  الشركة في إدارع السيولة في الحرص بقدر اإلمنان

 ، دون تنبد خسارع غير مبررع أو المخاطرع باإلضرار بسمعة الشركة. والمشددعستحقاقها، في ظل الظروف العادية إ
 

ورع تستخدم الشركة طريقة التدفقات النقدية المتوقعة والتي تساعد في مراقبة متطلبات التدفقات النقدية وتحسين د

لية المتوقعة بما في ذلا خدمة التدفقات النقدية. تحرص الشركة على توافر نقد كاف للوفا  بمواريفها التشغي

 لتزامات المالية.إلا
 

 أخرى النفقات التمويلية المؤملة في تاري  التقرير:  عمات المالية للشركة بعد إضافة مرلتزاإلستحقاق اإ فيما يلي تواري 
 

 أقل من سنة المجموع لقيمة الدفتريةا 2019 ديسمبر 31

 سنة  

 سنوات 5إلى 

 أكثر من 

 سنوات 5

 ---------------------التدفقات النقدية التعاقدية------------------  

 

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

     لتزامات مالية غير مشتقةإ
     

 54.046 23.680 5.935 83.661 60.719 قروض ألمل

قروض حقوق الملنية 

 - 754 - 754 754 حتياطية من المساهمينإلا

 ترسيرية من ضقرو

 7.394 2.682 188 10.264 8.854 المساهمين 

 181 75 15 271 190 إلتزامات إيرار

 1.674 ذمم دائنة وأرصدع دائنة أخرى
 

1.674 
 

1.674 
 

- 
 

- 
 

      
 
 

72.191 96.624 7.812 27.191 61.621 
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 ابع   )ت 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع   األدوات المالية .26
 

 )تابع  مخاطر السيولة
 

 أقل من سنة المرموع القيمة الدفترية 2018 ديسمبر 31

 سنة  

 سنوات 5إلى 

 أكثر من 

 سنوات 5

 ---------------------التدفقات النقدية التعاقدية------------------  

 

 ألف لاير

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

ألف لاير 

 ُعماني

     لتزامات مالية غير مشتقةإ
     

 60.715 24.111 6.046 90.872 63.826 قروض ألمل

قروض حقوق الملنية 

 - - 754 754 754 حتياطية من المساهمينإلا

 ترسيرية من ضقرو

 8.211 2.053 187 10.451 8.854 المساهمين 

 1.724 ذمم دائنة وأرصدع دائنة أخرى
 

1.724 1.724 - - 

      
 
 

75.158 103.801 8.711 26.164 68.926 

 

 مخاطر السوق
 

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األمنبياة وأساعار الفائادع علاى 

األدوات المالياة. الهادف ماان إدارع مخااطر الساوق هاو إدارع ورقاباة التعاارض  ه مانماا تحااتف  بادخال الشاركة أو قيماة 

 لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة بينما يتم تحسين العائد.
 

 مخاطر العمالت
 

ال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األمنبية على الودائا البننياة المنفاكع بالادوالر األمريناي حياث أن الرياال العُمااني 

 . 1986ط بالدوالر األمريني ولم يتغير سعر الورف منك عام مرتب
 

 مخاطر أسعار الفائدع
 

تنشأ مخاطر أسعار الفائدع بشنل رئيسي من االقتراضات متوسطة وطويلة األمل. االقتراضات الواادرع بأساعار فائادع 

دالت فائدع ثابتة تعارض الشاركة متغيرع تعرض الشركة لمخاطر سعر فائدع التدفقات النقدية. اإلقتراضات الوادرع بمع

قتراضاات بساعر فائادع إلمان ا %100حتفااظ بحاوالي إلادلة. وتتمثال سياساة الشاركة فاي المخاطر سعر فائدع القيمة الع

 ثاب  أو بأدوات تغطية.  
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 )تابع   األدوات المالية .26
 

 السوق )تابع مخاطر 
 

 غيرعتحليل حساسية التدفقات النقدية لادوات المالية المت
نقطااة أساسااية فااي أسااعار الفائاادع فااي تاااري  التقرياار كااان يمناان أن يزيااد/)ينقص( حقااوق الملنيااة  100إن التغياار بواقااا 

 بالمبالغ المبيّنة أدناه. يفترض هكا التحليل ثبات مميا المتغيرات األخرى وخاصة  أسعار صرف العمالت األمنبية.
 

 نقطة أساسية 100 نقطة أساسية 100 

 نقص زيادة  

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  2019 ديسمبر 31

   

 القيمة العادلة لادوات المالية المشتقة
 

3.605 
 

(3.605  
 

 

 2018 ديسمبر 31

   

 3.906 القيمة العادلة لادوات المالية المشتقة
 

(3.906) 
 

 

 إدارة مخاطر رأس المال
 

ع رأسمالية صلبة بهدف اإلبقا  على ثقة المستثمرين والدائنين حتفاظ بقاعدإلا يسياسة مرلس اإلدارع ف تتمثل

  ستمرار في التطوير المستقبلي لاعمال. إلوا
 

ستثنا  المتطلبات الواردع في قانون الشركات الترارية إب خارميا  ال تخضا الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة 

 .في سلطنة عمانلسنة 
 

ستمرار في مباشرع أعمالها من أمل تحقيق عوائد إلال إلى حماية قدرتها على اتهدف الشركة عند إدارع رأس الم

 ومنافا ألصحاب المولحة اآلخرين والحفاظ على هينلة رأسمالية مثالية لتقليل تنلفة رأس المال. للمساهمين
 

ى المساهمين، وعائد ، يمنن للشركة أن تعدّل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إل بهدف الحفاظ على هينل رأس المال

 رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم مديدع.
 

 نسبة المديونية
 

 كان  نسبة المديونية في نهاية فترع التقرير كما يلي:
 

2018 2019  

  ألف لاير عماني ألف لاير عماني
   

72.276 69.246 

 قروض ترسيرية من المساهمين وقروض ألمل المديونية )

 (حتياطية من المساهمينإلملنية اقروض حقوق ال

 النقد واألرصدع لدى البنا  1.973) (1.820)
   

 صافي المديونية 67.273 70.456
   

 حقوق المساهمين 14.445 16.813
   

 صافي المديونية إلى نسبة المديونية 4.66 4.19
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 )تابع   األدوات المالية .26
 

 القيمة العادلة
 

لتزامات المالية من القروض ألمل إللبننية والكمم المدينة. تتنون االمالية من النقد واألرصدع اتتنون األصول 

حتياطية من المساهمين والكمم الدائنة. تتنون المشتقات من ترتيبات إلالمساهمين وقروض حقوق الملنية اوقروض 

 عن قيمها الدفترية.  موهريا   ا  إختالفسعر الفائدع. القيم العادلة لادوات المالية ال تختلف  مقايضة
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفواح عن القيمة العادلة لادوات المالية عن طريق أسلوب التقييم.
 

 شابهة؛)غير المعدلة( في األسواق النشطة لاصول أو الخووم المالمدرمة المستوى األول: األسعار 
 

المستوى الثاني: تقنيات أخرى لرميا المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسرلة والتاي يمنان مالحظتهاا 

 بشنل مباشر أو غير مباشر؛
 

المستوى الثالث: تقنيات تستخدم مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسارلة التاي ال تساتند علاى بياناات الساوق 

 قابلة للمالحظة.ال

 2019 2018 

 ألف لاير ُعماني ألف لاير ُعماني 

   

 57.361 51.351  المستوى الثاني - سعر الفائدع اتمقايض

 

، لم  2019 ديسمبر 31المنتهية في  السنةال تمتلا الشركة أدوات مالية في المستوى األول أو المستوى الثالث. خالل 

 بين مستويات قياس القيمة العادلة.تومد تحويالت لادوات المالية 
 

 ترتيبات اإليجار التشغيلي عندما تعمل الشركة كمؤجر .27
 

ما الشركة العمانية لشرا   المياهبرم  الشركة إتفاقية لشرا  فقد أ، من هكه البيانات المالية  1يضاح كما هو مبين في إ

، حددت اإلدارع بأن إتفاقية شرا   4ا هو مبين في إيضاح كم المياه عند توفرها.لعنور هام وهو إنتاج الطاقة والمياه 

  16المبرمة ما الشركة العمانية لشرا  الطاقة والمياه تم  تغطيتها بمومب معيار التقارير المالية الدولية رقم  المياه

ل في موضوعه (  وأن ذلا الترتيب يمث4: معيار لرنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 2018عقود اإليرار )

: المعيار المحاسبي الدولي رقم 2018عقود اإليرار ) 16إيرارا  تشغيليا  بمومب معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .2014أكتوبر  12عاما  من تاري  مدولة التشغيل التراري وهو  20تنتهي اإلتفاقية بعد عقود اإليرار(.  – 17
 

بمومب إتفاقية شرا  )بإستثنا  المقايسة(  ستالمهااإليرار المستقبلية المتوقا إ عاتفيما يلي إممالي الحد األدنى لدف

 المياه:

2018 2019  

  لاير عماني ألف  لاير عماني ألف 
   

 مستحقة خالل سنة واحدع 7.670 7.670

 سنوات 5مستحقة بعد سنة وخالل  30.701 30.701

 سنوات 5مستحقة بعد  83.153 90.823
   

129.194 121.524  
 

 

 الموافقة على البيانات المالية .28
 

 .2020×××× وصرح بإصدارها بتاري عتمد مرلس اإلدارع البيانات المالية إ

 


