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السادة/ المساهمين

تحية طيبة،

نيابــًة عــن مجلــس إدارة شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع، 
للســنة  للشــركة  الســنوي  التقريــر  لكــم  أقــدم  أن  يســعدني 

.٢٠٢٠ ديســمبر   3١ فــي  المنتهيــة 

لقــد تأسســت الشــركة فــي ١9 ينايــر ٢٠١3 باعتبارها شــركة مســاهمة 
مقفلــة. وفــي عــام ٢٠١٧، خضعــت الشــركة الكتتــاب عــام أولــي عمــاًل 
ــة مؤســس المشــروع وُأدرجــت  بالتزاماتهــا المقــررة بموجــب اتفاقي

الحقــً فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة بتاريــخ ٢ ينايــر ٢٠١8.

اإلنجازات التشغيلية

تمتلــك الشــركة وتشــغل محطــة الغبــرة المســتقلة لتحليــة الميــاه 
التــي تبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة 4٢ مليــون جالــون بريطانــي فــي اليــوم 
)١9١.٠٠٠ متــر مكعــب فــي اليــوم(. وتقــع المحطــة فــي شــمال الغبــرة 
بمحافظــة مســقط، ســلطنة ُعمــان، وقــد ُطــورت طبقــً لنظــام البناء 
واالمتــالك والتشــغيل. وكان يــوم التشــغيل التجــاري للشــركة فــي 

١9 فبرايــر ٢٠١6.

  تحقــق الشــركة إيرادهــا حاليــً مــن بيــع الميــاه الصالحــة للشــرب 
الُعمانيــة  الشــركة  مــع  المبرمــة  الميــاه  شــراء  باتفاقيــة  عمــاًل 
للشــرب  الصالحــة  الميــاه  وُتخصــص  والميــاه.  الطاقــة  لشــراء 
المبــرم  العقــد  لتنفيــذ  بالكامــل  المحطــة  تنتجهــا  التــي 
توريــد  ويتــم  والميــاه.  الطاقــة  لشــراء  الُعمانيــة  الشــركة  مــع 
الكهربــاء مــن شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء عمــاًل باتفاقيــة 
إمــداد الكهربــاء المبرمــة مــع شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء. 
كمــا تخصــص عمليــات المحطــة وصيانتهــا للعقــد المبــرم مــع 
ش.م.م  والصيانــة  واإلدارة  للتحليــة  مســقط  مدينــة  شــركة 

)المشــغل( عبــر عقــد التشــغيل والصيانــة لمــدة ٢٠ ســنة.

 تقرير 
مجلس اإلدارة 
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الشــركة معــدل توفيــر  الماليــة ٢٠٢٠ حققــت  الســنة    خــالل 
أعلــى للمحطــة بنســبة 9٥.٠٠% مقارنــة مــع 93.84% خــالل المدة 
نفســها في عام ٢٠١9. وكان هذا يرجع في األســاس النخفاض 
 ٢٠٢٠ الماليــة  للســنة   %3.64 بواقــع  المقــرر  االنقطــاع  معــدل 
ــة بنســبة ٥.٠٧% للمــدة نفســها فــي عــام ٢٠١9. وعــالوة  مقارن
علــى ذلــك ، كان إجمالــي إنتــاج الشــركة مــن الميــاه الصالحــة 
للشــرب بكميــة قدرهــا 64.84٥.٥38 متــرًا مكعبــً مقارنــة مــع 
إجمالــي إنتــاج الميــاه البالــغ 6٥.٠3٢.3٥4 متــرًا مكعبــً فــي ٢٠١9. 
وكان هــذا يرجــع فــي األســاس لتعليمــات خفــض طلــب كميــة 

الميــاه الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للميــاه.

النتائج المالية

فــي عــام ٢٠٢٠، هبطــت إيــرادات التشــغيل هبوطــً طفيفــً بواقــع 
٠.4% لتصــل إلــى ١6.٧٥٠ مليــون ريــاالً ُعمانيــً مقارنــًة بمبلــغ قــدره 
معــدل  زيــادة  نتيجــة   ٢٠١9 عــام  فــي  ُعمانيــً  ريــاالً  مليــون   ١6.8١٠
االنقطــاع غيــر المقــرر فــي عــام ٢٠٢٠. وقــد ســجلت الشــركة ربــح 
مــا قبــل الضريبــة بلغــت ٢.36 مليــون ريــاالً ُعمانيــً مــا يزيــد بواقــع 
8.6% مقارنــة بمبلــغ قــدره ٢.١٧ مليــون ريــاالً ُعمانيــً فــي عــام ٢٠١9.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ، لــم تكــن الشــركة قــادرة علــى إعــالن أي 
أربــاح نقديــة أو ســدادها فــي ســنة ٢٠٢٠ بمــا يتماشــى مــع التوجيــه 
رقــم  للمــادة  وفقــا  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  مــن  الصــادر 
١3٠)3( مــن قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد الصــادر بالمرســوم 
الســلطاني رقــم ٢٠١9/١8. وفــي حيــن أن القوائــم الماليــة المدققــة 
للشــركة لســنة ٢٠٢٠ توضــح أنهــا قــد ســجلت صافــي ربــح بمبلــغ 
تعانــي  الضريبــة،  فــرض  بعــد  ُعمانيــً  ريــاالً  مليــون   ١.84 قــدره 
الشــركة مــن الخســارة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر بمبلــغ قــدره 
٢.6٥ مليــون ريــاالً ُعمانيــً وذلــك جــراء حــدوث تغييــرات فــي القيمــة 
العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة التــي تظهــر كصافــي التغيــر 
التراكمــي فــي القيمــة العادلــة ألداوات التحــوط للتدفقات النقدية  
ــاالً ُعمانيــً فــي ميزانيتهــا العموميــة وقــد  بمبلــغ ٥.88 مليــون ري
أســفرت عــن تــأكل إجمالــي حقــوق الملكيــة بمبلــغ قــدره ١3.63 
مليــون ريــاالً ُعمانيــً مقابــل رأس المــال المســاهم وقــدره ١٥.٥٥ 
ــاالً ُعمانيــً. كمــا أن الخســارة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر  مليــون ري
غيــر المتحقــق نتجــت علــى نحــو مباشــر عــن انخفــاض أســعار 
الفائــدة فــي الســوق الحاليــة. ورغــم أن ذلــك التــآكل فــي حقــوق 
الملكيــة ال ينــال مــن مركــز التدفــق النقــدي للشــركة، فقــد أعلنــت 
الشــركة أنهــا لــن تســتطيع توزيــع األربــاح النقديــة، مــا لــم ينقــِض 
ذلــك التــآكل بالكامــل، اســتنادًا للمــادة رقــم ١3٠)3( مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة. وقــد قامــت الشــركة بدراســة إمكانيــات توزيــع 
األربــاح النقديــة علــى المســاهمين علــى نحــو يمتثــل امتثــاالً تامــً 
لقانــون الشــركات التجاريــة والتشــريعات الُعمانيــة المعمــول بهــا 

األخــرى بأقصــى جهودهــا.

الصحة والسالمة والبيئة

تمتثل الشــركة ومشــغلها امتثاالً تامً لمعايير الصحة والســالمة 
البيئــة ويضعونهــا علــى قمــة أولوياتهمــا والدليــل علــى هــذا أنــه 
لــم يكــن هنــاك أي حــوادث مضيعــة الوقــت أو حــوادث بيئيــة فــي 
 ١٧68 - ٢٠٢٠ 3١ ديســمبر  فــي  الشــركة  ٢٠٢٠. وقــد حققــت  عــام 
ــخ تشــغيلها التجــاري.  ــة ضيعــة للوقــت منــذ تاري يومــً دون حادث

وفــي أبريــل ٢٠١٧ حصــل المشــغل علــى شــهادة األيــزو ١4٠٠١: ٢٠٠4 
لنظــام اإلدارة البيئيــة وشــهادة او اتــش اس أيــه اس ١8٠٠١: ٢٠٠٧ 
 ،٢٠١8 وفــي ســبتمبر  المهنيــة.  والســالمة  الصحــة  إدارة  لنظــام 
نجــح المشــغل فــي ترقيــة شــهادة األيــزو ١4٠٠١: ٢٠٠4 إلــى األيــزو 

.٢٠١٥  :١4٠٠١

هــذا باإلضافــة إلــى ذلــك - فيمــا يتعلــق بمواجهــة تفشــي جائحــة 
ــة  الكوفيــد-١9 - فقــد وضعــت ونفــذت الشــركة اإلجــراءات التالي
للحيلولــة دون إصابــة موظفيهــا والمقاوليــن فــي الموقــع والــزوار 
مــن اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-١9، حيــث إنهــا قــد وفــرت بيئــة 
عمــل آمنــة وصحيــة وضمنــت التوافــر الكامــل للمحطــة وإنتاجهــا 

لميــاه الشــرب:

  فحص درجة الحرارة عند مدخل المحطة

  االســتعاضة عــن االجتماعــات وجهــً لوجهــة باالجتماعــات عــن 
ُبعــد

  فرض استخدام قناع الوجه في المحطة

  تركيب عبوات المطهرات وتوزيعها

التطهير الروتيني لغرف االجتماعات ومحطات العمل  

  تركيب الملصقات اإلعالمية في المباني

  تقســيم فــرق )الصيانــة والتشــغيل والمختبــر( للعمــل فــي 
مناوبــات للتقليــل إلــى الحــد األدنــى مــن مظاهــر التفاعــل 

الموظفيــن. بيــن 

حوكمة الشركة

ــط  ــً شــاماًل للضواب انتهــج مجلــس إدارة الشــركة وإدارتهــا نظام
الداخليــة، حيــث إن المدقــق الداخلــي قــد تــرك الشــركة فــي يوليــو 
الشــركة علــى تحديــد مرشــح مناســب ليشــغل  ٢٠١9. وتعمــل 
المنصــب الشــاغر. وعينــت الشــركة أبــو تمــام جرانــت ثورنتــون 
الداخلــي للشــركة حتــى تســتطيع  التدقيــق  لمباشــرة مهمــة 
العثــور علــى مرشــح مناســب لهــا. كمــا أن لجنــة التدقيــق قــد 
وضعــت واعتمــدت خطــة التدقيــق لعــام ٢٠٢٠ التــي قــد ُنفــذت 

بالكامــل خــالل العــام.

 3١ فــي  المنتهيــة  للســنة  مهمــة  اكتشــافات  أي  ُتحــدد  ولــم 
ديســمبر ٢٠٢٠. واإلدارة ملتزمــة التزامــً تامــً بتنفيــذ التوصيــات 

الداخلــي. المدقــق  نتائــج  عــن  الناجمــة 

وطبقــً لميثــاق حوكمــة الشــركات التــي وضعتهــا الهيئــة العامــة 
لســوق المــال، فقــد عينــت الشــركة أيضــً استشــاريً لتقييــم أداء 
مجلــس اإلدارة. وللحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن إطــار 

حكومــة الشــركات، ُيرجــى الرجــوع إلــى تقريــر حوكمــة الشــركة.

المسؤولية االجتماعية للشركة

تعكــس مبــادرات وبرامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركة مــدى 
التزامنــا بالحفــاظ علــى المجتمــع الُعمانــي المحلــي فــي مقدمــة 
أعمالنــا. وبنــاًء عليــه، فقد ســعت مبــادرات المســؤولية االجتماعية 
للشــركة لدينــا خــالل عــام ٢٠٢٠ لتكويــن وتعزيــز الوعــي باألقســام 
الرئيســية للمجتمــع الُعمانــي المتمثلــة علــى نحــو ملحــوظ للغاية 

فــي قطــاع التعليــم والتعليــم العالــي.
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علقــت  فقــد  كوفيــد-١9،  جائحــة  وبســبب  الســنة،  هــذه  وفــي 
معظــم برامجنــا التــي تــم التخطيــط لهــا باعتبارهــا جــزءًا مــن 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركة لدينــا للتقليــل مــن التواصــل 
الشــخصي الــذي يســاهم بشــكل كبيــر فــي منــع انتشــار فيروس 
كوفيــد-١9. إال إنــه أثنــاء بدايــة الســنة قبــل بــدء الجائحــة واصلــت 
الفنييــن  المتدربيــن  برنامــج  للتحليــة  مســقط  مدينــة  شــركة 
لديهــا. وقــد كان برنامــج المتدربيــن الفنييــن مخصصــً للطــالب 
الُعمانييــن ممــن أوشــكوا علــى إكمــال الدبلــوم الفنــي أو برنامــج 
درجــة البكالوريــوس. وقــد تلقــى خمســة طــالب مــن المعاهــد أو 
الكليــات الفنيــة المتعــددة تدريبــً مــع فريــق التشــغيل والصيانــة 
الشــركة  وبــدأت  البرنامــج.  هــذا  مــن  جــزًء  ذلــك  باعتبــار  لدينــا 
أيضــً البرنامــج التدريبــي لمــدة عــام لحديثــي التخــرج للعمــل مــع 
التشــغيل والصيانــة لدينــا فــي محطتنــا. وفــي  اختصاصييــن 
أثنــاء العــام أنجــز أو اســتمر خمســة متدربيــن فــي هــذا البرنامــج.

ــع  ــك، فقــد قدمــت الشــركة تبرعــات لصنــدوق الوقــاف التاب وكذل
الطبيــة  الخدمــات  لدعــم  ُعمــان  ســلطنة  فــي  الصحــة  لــوزارة 

كوفيــد-١9. فيــروس  لمكافحــة  المبذولــة 

التوظيف

مــن  فــي كل  التعميــن  بلــغ مســتوى   ٢٠٢٠ عــام  بحلــول نهايــة 
الشــركة ومشــغلها ٧4%. وهــذا يمثــل أحــد أعلــى المســتويات 
الشــركة  ولــدى  والميــاه.  الكهربــاء  صناعــة  فــي  المتحققــة 
ومشــغلها خطــط طويلــة األجــل لتحســين مســتوى التعميــن 

لديهــا علــى نحــو إضافــي.

النظرة المستقبلية

ســتواصل الشــركة جهودهــا الراميــة لتوفيــر إمــدادات موثــوق 
مــن الميــاه والتــي تلبــي الجــودة المطلوبــة لميــاه الشــرب، وفــي 
الوقــت نفســه يضمــن االمتثــال التــام لمعاييــر الصحــة والســالمة 

والبيئــة.

الخالصة

علــى  مســاهمينا  أشــكر  أن  أود   ، اإلدارة  مجلــس  عــن  بالنيابــًة 
ثقتهــم ودعمهــم المســتمر. كمــا أود أيضــً أن أعــرب عــن بالــغ 
والميــاه  الطاقــة  لشــراء  الُعمانيــة  للشــركة  وامتنانــي  تقديــري 
العامــة  والهيئــة  العامــة  الخدمــات  تنظيــم  هيئــة  وكذلــك 
لســوق المــال والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة األخــرى علــى 
تشــجيعها وإرشــادها ودعمهــا. وأود أيضــً أن أنقــل شــكرًا خاصــً 
لجميــع موظفــي الشــركة والشــركة المشــغل علــى تفانيهــم 
والتزامهــم الراســخ. وبفضــل إســهاماتهم تمكنــت الشــركة مــن 

تحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا.

أســمى  عــن  أعــرب  أن  أود  اإلدارة  مجلــس  عــن  بالنيابــة   ، أخيــرًا 
الســلطان  الجاللــة  صاحــب  لحضــرة  واالمتنــان  التقديــر  آيــات 
هيثــم بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد وحكومتــه علــى دعمهــم 
بيئــة  بإيجــاد  وذلــك  الخــاص  للقطــاع  المســتمر  وتشــجيعهم 
الســلطنة  اقتصــاد  نمــو  فــي  فعليــً  بالمشــاركة  لنــا  تســمح 

ومزدهــرة. قويــة  أمــة  بنــاء  فــي  والمســاهمة 

تامر كنكارديس
رئيس مجلس اإلدارة
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نظرة عامة

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تطويــر وتملــك وتشــغيل 
ميــاه  لتحليــة  محطــة  وهــي  للميــاه  المســتقلة  الغبــرة  محطــة 
البحــر باســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي بســعة إنتاجيــة 
متعاقــد عليهــا تبلــغ ١9١.٠٠٠ متــر مكعب/اليــوم )4٢ مليــون آمبريال 
جالــون فــي اليــوم(، وتقــع هــذه المحطــة شــمال الغبــرة، محافظــة 
مســقط، ســلطنة عمــان، وقــد دخلــت المحطــة مرحلــة التشــغيل 

التجــاري الكامــل منــذ ١9/فبرايــر/٢٠١6م.

تقــوم الشــركة حاليــً بتحقيــق إيراداتهــا وفقــً ألحــكام اتفاقيــة 
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع  المبرمــة  الميــاه  شــراء 
والميــاه ش.م.ع.م لمــدة ٢٠ عامــً، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل 
ــم التعاقــد بشــأن الســعة  بشــكل غيــر مباشــر للحكومــة. لقــد ت
مــع  بالكامــل  المحطــة  مــن  المنتجــة  التحليــة  لميــاه  اإلنتاجيــة 
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 
٢٠% تقريبــً مــن الســعة اإلنتاجيــة اإلجماليــة للشــبكة الرئيســية 
ــاه ش.م.ع.م  ــة والمي ــة لشــراء الطاق ــان الشــركة العماني وفقــً لبي

لمــدة ســبع ســنوات للفتــرة مــن)٢٠١9-٢٠٢٥(م.

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

المشــروع.

الخريطة/ الرسم البياني أدناه يوضح موقع المحطة بالتقريب:

خلفية عن الشركة 
ونظرة عامة على 

األعمال
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تــم تأســيس الشــركة لفتــرة غيــر محــددة بتاريــخ ٢٠١3/١/١9م وســجلت بدائــرة الســجل التجــاري فــي وزارة التجــارة والصناعــة تحــت رقــم 
الســجل التجــاري ١١633٧4 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 ١93٥ ، الرمــز البريــدي ١١4 شــمال الغبــرة، محافظــة مســقط، 

ســلطنة عمــان.

التكنولوجيا والعمليات

وصف المحطة

تقــع المحطــة فــي شــمال الغبــرة بمحافظــة مســقط، ســلطنة عمــان، وتــم تطويــر المحطــة علــى أســاس نظــام البنــاء واالمتــالك والتشــغيل 
)البنــاء واالمتــالك والتشــغيل(. بــدأت المحطــة التشــغيل التجــاري منــذ ١9/فبرايــر/٢٠١6م. تبلــغ الســعة اإلنتاجيــة للمحطــة 4٢ مليــون آمبريــال 
جالــون فــي اليــوم )١9١.٠٠٠ متــر مكعب/اليــوم(. تتكــون المحطــة مــن فالتــر لحمايــة األحيــاء المائيــة وأنابيــب مغمــورة لســحب وتفريــغ ميــاه 
البحــر ونظــام تعويــم الهــواء المــذاب ومرشــحات أســطوانة مزدوجــة ألغــراض المعالجــة األوليــة والنظــام المــزدوج لمعالجــة ميــاه البحــر 
باســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي وإجــراء معالجــة متقدمــة باســتخدام ثانــي اكســيد الكربــون ونظــام حقــن الحجــر الجيــري إلعــادة 

التمعــدن باإلضافــة إلــى الكلــورة والفلــورة وكافــة األنظمــة المتعلقــة بتحليــة ميــاه البحــر األخــرى. 

الصور التالية توضح مرفق محطة المياه في حالة التشغيل:

عملية التحلية

الرسم أدناه يوضح عملية تحلية مياه البحر.

مضخ إدخال
مياه البحر

تعويم بالهواء المذاب
(DAF) 8x14.3%

DMF مضخ التغذية
10x14.3%

فالتر ثنائية الوسط
(DMF) 52x2%

مدخل مياه البحر

فلتر الخرطوشة
16x6.7%

مضخ الضغط
تغذية التناضح العكسيالعالي

مضخ تعزيز

شديدة
مياه 

الملوحة

جهاز استخالص
الطاقة

فتحة تصريف

خزان المياه
المنتجة

خزان الهيئة العامة
مياهللكهرباء والمياه

مدخل مياه البحر: 

تبــدأ العمليــة بمدخــل ميــاه البحــر حيــث يتــم إدخــال الميــاه بواســطة أنبوبيــن مغموريــن يتــم تمديدهمــا بقــاع البحــر وذلــك باســتخدام عــدد 
أربعــة مضخــات إدخــال ميــاه. يتــم تركيــب فالتــر مغمــورة ولكنهــا مرتفعــة مــزودة بفتحــة بقيــاس ٥ملــم علــى شــاطىء البحــر عنــد مدخــل 

األنبــوب لمنــع مــرور الطمــي والمخلفــات واألحيــاء المائيــة األخــرى.
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الخلفــي  الشــفط  طريــق  عــن  دوريــة  بصفــة  الفالتــر  تنظــف 
ــك للمحافظــة  ــي وذل باســتخدام نظــام ضــخ الهــواء بضغــط عال
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

قبــل  البحــر  ميــاه  لمعالجــة  مطلــوب  األوليــة  المعالجــة  نظــام 
دخولهــا إلــى نظــام التناضــح العكســي. تتــم المعالجــة األوليــة 
بأنظمــة تعويــم الهــواء المــذاب ومرشــح األســطوانة المزدوجــة 

الخرطوشــة(.  )مرشــح  الشــكل  األســطواني  الغــالف  ومرشــح 

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

الغــالف  بمرشــح  المرحلــة  هــذه  نهايــة  فــي  البحــر  ميــاه  ُتعالــج 
األســطواني )مرشــح الخرطوشــة( حيث تنقى معظم الجســيمات 
إلــى  قبــل دخولهــا  ميكــرون   ٥ يتجــاوز حجمهــا  التــي  العالقــة 

نظــام التناضــح العكســي.

نظام التناضح العكسي: 

يشــتمل نظــام التناضــح العكســي علــى مضخــات ضغــط عالــي 
تناضــح  وأغشــية  طاقــة  اســترداد  وأجهــزة  معــززة  ومضخــات 
عكســي رقيقــة. تتطلــب عمليــة التناضــح العكســي طاقــة مركزة 
حيــث أنهــا تحتــاج لضغــط عالــي يصــل إلــى ٧٠ بــار وذلــك للتغلــب 
علــى الضغــط اإلزمــوزي إلنتــاج الميــاه. يتــم تركيب أجهزة اســترداد 
الطاقــة بغــرض اســترداد الطاقــة فــي حالــة الضغــط العالــي لمنــع 

الميــاه مــن خفــض الطاقــة اإلجماليــة المطلوبــة إلنتــاج الميــاه.

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

عــدم الحاجــة الســتعمال نظــام المعالجــة الثانــي.

نظام المعالجة المتقدمة

غيــر  العكســي  التناضــح  نظــام  مــن  المنتجــة  الميــاه  تظــل 
مناســبة لالســتهالك اآلدمــي وعليــه تحتــاج إلــى معالجــة متقدمــة 
لجعلهــا صالحــة للشــرب. تتحقــق صالحيــة الميــاه للشــرب بإضافــة 
حمــض الكربونيــك الممــزوج مــع حجــر جيــري مســحوق ومنقــى 
إلنتــاج ميــاه شــرب موزونــة وقابلــة للتخزيــن ومناســبة لالســتهالك 
اآلدمــي. عــالوة علــى مــا ورد آنفــً، يضــاف الكلــور لتطهيــر الميــاه 
والفلورايــد لتقليــل اإلصابــة بتســوس األســنان. يتــم بعــد ذلــك 
نقــل الميــاه الصالحــة للشــرب لخزانيــن كبيريــن تابعيــن للهيئــة 

ــة. ــن لمحطــة التحلي ــاه مجاوري العامــة للمي
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التشغيل والصيانة

يتــم تشــغيل المحطــة وصيانتهــا طــوال فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه مــن قبــل المشــغل. المشــغل هــو المســؤول األول عــن تقيــد المحطــة 
بسياســة الصحــة والســالمة والبيئــة وفعاليــة تلــك السياســة واالســتجابة إلرشــادات إرســال الميــاه والتحكــم فــي التكلفــة التشــغيلية. كمــا 

تقــع علــى عاتــق المشــغل مســؤولية ضمــان وجــود قطــع غيــار كافيــة وأن الموظفيــن يتــم تأهيلهــم وتدريبهــم بشــكل ســليم.

نظرة عامة على اإليرادات

خالل فترة اتفاقية شراء المياه

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى شــروط إنتــاج الميــاه وإرســالها إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م أثنــاء فتــرة اتفاقيــة 
شــراء الميــاه. تفــرض اتفاقيــة شــراء الميــاه التزامــً علــى الشــركة لتشــغيل وصيانــة المحطــة علــى مســتوى متفــق عليــه مــن الجاهزيــة فيمــا 

يتعلــق بالســعة اإلنتاجيــة مــن الميــاه المضمونــة والمتعاقــد عليهــا بعــد تاريــخ التشــغيل التجــاري. 

ــال  ــر مكعب/اليــوم )4٢ مليــون آمبري ــة قدرهــا ١9١.٠٠٠ مت ــاه تحلي ــخ التشــغيل التجــاري، قامــت المحطــة بالتعاقــد علــى ســعة مي ــذ تاري من
جالــون فــي اليــوم( وتقــوم ببيــع الميــاه المنتجــة للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.ش.م.ع.م. ســتحصل الشــركة فــي المقابــل علــى 
تعريفــة تغطــي 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 اإلنتاجيــة للميــاه لتغطيــة التكاليــف الثابتــة، بمــا فــي ذلــك تكاليــف التشــغيل والصيانــة 

ــى رأس المــال. ــد عل ــط والتوصيــل والعائ ــار ورســوم الرب ــب وقطــع الغي ــن وتكاليــف التأميــن والضرائ ــة وخدمــة الدي الثابت

تــم تصميــم رســوم الميــاه المنتجــة لتغطيــة تكاليــف التشــغيل والصيانــة المتغيــرة ورســوم الكهربــاء ويتــم دفعهــا وفقــً للميــاه   •
المنتجــة المســلمة بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه.

تــم فــرض رســم التغييــر فــي رســم الكهربــاء مــن قبــل شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء اعتبــارًا مــن أول ينايــر /٢٠١٧ ولــن يكــون لــه   •
أثــر مــادي علــى الشــركة حيــث أنــه تــم االتفــاق علــى أن ينســحب التغييــر فــي رســم الكهربــاء علــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والكهربــاء.

ــدوالر األمريكــي.  ــل ال ــال العمانــي مقاب ــوط بســعر صــرف الري ــي. عنصــر رســوم االســتثمار فــي الميــاه مرب ــال العمان الدفعــات مقومــة بالري
ــدوالر  ــل ال ــي مقاب ــال العمان ــة الميــاه المنتجــة مربوطــة بســعر صــرف الري ــة ســعة الميــاه ورســوم تشــغيل وصيان رســوم تشــغيل وصيان
األمريكــي ومؤشــر ســعر المنتــج للتضخــم المقــرر فــي الواليــات المتحــدة ومؤشــر ســعر المســتهلك العمانــي لأجــزاء المتفــق عليهــا مــن 
الرســوم. حــددت اتفاقيــة شــراء الميــاه ســعر صــرف الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي كســعر متوســط فــوري للريــال العمانــي مقابــل 
الــدوالر األمريكــي المعلــن مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي فــي مؤشــرات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي آخــر يــوم عمــل فــي ســلطنة 

عمــان لفتــرة الفوتــرة ذات الصلــة.
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وصف الشركة واألعمال

)المشــار  ش.م.ع.م  للتحليــة  مســقط  مدينــة  شــركة  تأّسســت 
إليهــا فــي مــا يلــي بـــ »الشــركة«( كشــركة مســاهمة مقفلــة، وهــي 
مســّجلة فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم ١١633٧4 لمــدة غيــر 

محــددة بتاريــخ ١9 ينايــر ٢٠١3.

خضعــت الشــركة لعمليــة طــرح عــام أولــي فــي أواخــر عــام ٢٠١٧، 
وتــم إدراجهــا الحقــً فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة بتاريــخ ٢ 

ــر ٢٠١8. يناي

يتمثــل النشــاط التجــاري األساســي للشــركة فــي تطويــر وامتــالك 
وتشــغيل محطــة الغبــرة المســتقلة للميــاه، وهــي عبــارة عــن 
تبلــغ  العكســي،  بالتناضــح  تعمــل  البحــر  ميــاه  تحليــة  محطــة 
طاقتهــا التعاقديــة ١9١.٠٠٠ متــر مكعــب فــي اليــوم )4٢ مليــون 
آمبريــال جالــون فــي اليــوم(، وتقــع فــي الغبــرة الشــمالية، محافظة 
مســقط، ســلطنة عمــان )المحطــة(. بــدأت المحطــة التشــغيل 

التجاريــة منــذ ١9 فبرايــر ٢٠١6.

تحقــق الشــركة إيراداتهــا مــن بيــع الميــاه المحــالة وفقــا التفاقيــة 
الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  الشــركة  مــع  المبرمــة  الميــاه  شــراء 
المحطــة  المحــالة مــن  الميــاه  التعاقــد علــى  تــم  والميــاه. وقــد 
بالكامــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن أجــل 
تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الميــاه فــي المنطقــة المترابطــة 
شــراء  اتفاقيــة  مــدة  خــالل  عمــان(  مــن  الشــمالية  )المنطقــة 
ــاه المتعاقــد عليهــا للمحطــة نحــو ٢٠%  ــاه. تمثــل ســعة المي المي
مــن الطاقــة التشــغيلية فــي المنطقــة المترابطــة بحســب بيــان 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لســبعة ســنوات )٢٠١8-

.)٢٠٢4

يتــم توصيــل ميــاه الشــرب إلــى خزانــات الهيئــة العامــة للميــاه 

للمحطــة. المجــاورة 

ــاء مــن خــالل شــركة مســقط  ــد المحطــة بالكهرب كمــا يتــم تزوي
لتوزيــع الكهربــاء بموجــب اتفاقيــة توريــد الكهربــاء. وقــد أبرمــت 
الشــركة، بصفتهــا مســتخدم النظــام، اتفاقيــة توصيــل الكهرباء 
مــع الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء مــن أجــل تأميــن االتصــال 
بنظــام النقــل طــوال فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه المتعاقــد عليها.

نقاط القوة التنافسية

تشمل نقاط القوة التنافسية للشركة ما يلي:

واحــدة مــن أكبــر محطــات تحليــة ميــاه البحــر تعمــل بالتناضــح    
العكســي فــي مــكان واحــد فــي ســلطنة عمــان.

إطــار عمــل تعاقــدي راســخ مــع اتفاقيــة شــراء الميــاه طويلــة    
األحــداث  مــن  النقــدي  التدفــق  حمايــة  يضمــن  ممــا  األجــل، 
القاهــرة. والقــوة  المشــتري  مخاطــر  أحــداث  مثــل  الســلبية 

ــة  ــة مســتقرة ويمكــن التنبــؤ بهــا، تكــون مرن تدفقــات نقدي   
الكهربــاء  أســعار  فــي  المحتملــة  الصدمــات  مواجهــة  فــي 

الميــاه. اتفاقيــة شــراء  الميــاه خــالل مــدة  والطلــب علــى 

ميــاه  لتحليــة  وموثوقــة  األجــل  وطويلــة  مثبتــة،  تقنيــة    
العكســي. التناضــح  بطريقــة  البحرتعمــل 

مؤسســو مشــاريع مــن ذوي الخبــرة يتمّتعــون بســجل حافــل    
فــي مجــال نقــل المهــارات والمعرفــة الفنيــة.

موظفــون  ويشــّغلها  طاقتهــا  بكامــل  تعمــل  محطــة    
شــروط  مســتويات  ألعلــى  يمتثلــون  ومهــرة  متخّصصــون 

. لتعميــن ا

تقرير نقاش 
وتحليل اإلدارة
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اإلطار التعاقدي

وضعت شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع إطارًا تعاقديً على النحو الموضح أدناه.

شركة مدينة مسقط
للتحلية وا�دارة

والصيانة ش.م.م.

الشركة العمانية  لشراء
الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)

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 حق
وزارة ا�سكاناالنتفاع

اتفاقية
شراء المياه

اتفاقية شراء المياه

أبرمــت اتفاقيــة شــراء الميــاه مــا بيــن الشــركة والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي ١١ فبرايــر ٢٠١3. وتوضــح اتفاقيــة شــراء الميــاه 
الشــروط التجاريــة المتفــق عليهــا بيــن الشــركة والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، وتحــدد اإلقــرارات والضمانــات القياســية التــي 

يتعيــن علــى الشــركة تقديمهــا.

تحــدد اتفاقيــة شــراء الميــاه عــددًا مــن التزامــات الشــركة طــوال مــدة االتفاقيــة. ويتعّيــن علــى الشــركة، مــن بيــن أمــور أخــرى، العمــل 
ــاه علــى  ــاج المي ــة إنت ــادرة علــى تشــغيل وصيان ــة المحطــة بطريقــة تضمــن أّن المحطــة ق كمشــغل معقــول وحكيــم، وتشــغيل وصيان

أســاس مســتمر وموثــوق.

كمــا تلتــزم الشــركة ، بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه، تلتــزم الشــركة أيضــً ببيــع إنتــاج الميــاه حصريــً إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه، والحصــول منهــا فــي المقابــل علــى مدفوعــات رســوم الســعة اإلنتاجيــة مــن الميــاه ورســوم إنتــاج الميــاه مــن الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه. ُوضعــت رســوم الســعة اإلنتاجيــة للميــاه لتغطيــة التكاليــف الثابتــة مثــل خدمــة الديــون والعائــد علــى رأس المــال 
ومدفوعــات الضرائــب، باإلضافــة إلــى التكاليــف الثابتــة لتشــغيل وصيانــة المحطــة )مثــل القــوى العاملــة وقطــع الغيــار والصيانــة والتأميــن(. 
أمــا رســوم إنتــاج الميــاه فتعــّوض الشــركة عــن تكاليــف التشــغيل والصيانــة المتغيــرة )مثــل المــواد الكيميائيــة وأغشــية التناضــح 

العكســي وفالتــر الخرطوشــة والمــواد االســتهالكية وقطــع الغيــار( ورســوم الكهربــاء لمخرجــات الميــاه التــي يتــم تســليمها.

ُتحتسب رسوم الكهرباء وفق استهالك الطاقة المحدد المتعاقد عليه للمحطة.

كمــا يتــم أيضــً تعديــل رســوم الســعة اإلنتاجيــة للميــاه بمــا يتفــق مــع عــدم التوفــر المقــرر واالنقطــاع القســري للميــاه، وإخــراج المحطــة 
مــن الخدمــة مــع مراعــاة التضخــم وتحــّركات أســعار الصــرف. فــي حيــن يتــم تعديــل رســوم إنتــاج الميــاه وفقــً للتغيــرات فــي ســعر الصــرف، 

ومؤشــر أســعار المنتجيــن األمريكــي ومؤشــر أســعار المســتهلك العمانــي.

تحــدد اتفاقيــة شــراء الميــاه أيضــً أحداثــً مختلفــة لمخاطــر المشــتري والتعويــض الــذي ســتحصل عليــه الشــركة فــي حــال وقــوع أحــداث 
معينــة مــن شــأنها أن تعيــق أداء الشــركة اللتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه. فــي حــال وقــوع حــدث مخاطــر المشــتري ذي الصلــة 
وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه، فلــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن أّي فشــل أو تأخيــر فــي أدائهــا وســتبقى 
مســتحقة لتقاضــي رســوم الســعة خــالل الفتــرة ذات الصلــة بموجــب شــروط االتفاقيــة. وفــي حــال تحديــد حــدوث تغييــر ســلبي جوهــري 
ناتــج عــن حــدث أو أحــداث تتعلــق بمخاطــر المشــتري، يجــب علــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه اقتــراح آليــة علــى الشــركة مــن 
أجــل تعديــل رســوم ســعة الميــاه و/أو رســوم إنتــاج الميــاه، حســب االقتضــاء، أو تعويــض الشــركة مــن خــالل آليــة التعويــض المتفــق عليهــا.

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه أيضــً علــى إعفــاء الشــركة فــي حــال وقــوع أحــداث قاهــرة مختلفــة تعيــق الشــركة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا 
بموجــب االتفاقيــة. وإذا أمكــن إثبــات وقــوع حــدث قــوة قاهــرة، ال يمكــن الحــّد منــه مــن قبــل الشــركة، بصفتهــا مشــغاًل معقــوالً وحكيمــً، 
فســيتم إعفــاء الشــركة مــن المســؤولية عــن أّي فشــل فــي أداء التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه طــوال مــدة حــدث القــوة القاهــرة. 
وســيتم تمديــد مــدة االتفاقيــة للفتــرة التــي أعــاق خاللهــا حــدث القــوة القاهــرة الشــركة مــن أداء التزاماتهــا. وعــالوة علــى ذلــك، يحــق 

للشــركة أن تســتمر فــي اســتالم رســوم الســعة بقــدر توفرهــا خــالل فتــرة القــوة القاهــرة.
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مخاطــر  وأحــداث  المعينــة،  القاهــرة  القــوة  أحــداث  مراعــاة  مــع 
ــواردة فــي هــذه الوثيقــة، فــإّن مــدة  المشــتري وأحــكام اإلنهــاء ال
اتفاقيــة شــراء الميــاه التــي بــدأت فــي ١١ فبرايــر ٢٠١3 ســتنتهي 

١١ أكتوبــر ٢٠34. بتاريــخ 

اتفاقية توريد الكهرباء

ُأبرمــت اتفاقيــة توريــد الكهربــاء بيــن كّل مــن شــركة مســقط 
لتوزيــع الكهربــاء والشــركة فــي ١١ فبرايــر ٢٠١3 مــن أجــل تزويــد 
الكهربــاء بحــد أقصــى يبلــغ 4٠ ميجــا فولــت أمبيــر وفقــً للتعرفــة 
المســموح بهــا فــي اتفاقيــة توريــد الكهربــاء لتشــغيل المحطــة. 
والشــركة  الكهربــاء  لتوزيــع  مــن شــركة مســقط  لــكّل  ويحــق 
بإنهــاء هــذه االتفاقيــة مــن خــالل تقديــم إشــعار خطــي للطــرف 

اآلخــر قبــل ثالثيــن يومــً علــى األقــل مــن الإلنهــاء.

اتفاقية توصيل الكهرباء

بيــن   ٢٠١3 فبرايــر   ١١ فــي  الكهربــاء  توصيــل  اتفاقيــة  إبــرام  تــم 
شــركة  وهــي  الكهربــاء،  لنقــل  العمانيــة  والشــركة  الشــركة 
حكوميــة مملوكــة بالكامــل تــم تأسيســها فــي عــام ٢٠٠3. تحــدد 
اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء الشــروط واألحــكام الخاصــة باالتصــال 
بنظــام النقــل وتضــع إطــار عمــل لتوفيــر مــا يلــي، مــن بيــن أمــور 

أخــرى:

قيــام الشــركة بدفــع رســوم التوصيــل إلــى الشــركة العمانيــة   - ١
لنقــل الكهربــاء؛ و

لنقــل  العمانيــة  الشــركة  بيــن  الشــبكة  قانــون  تطبيــق   - ٢
والشــركة. الكهربــاء 

دخلــت اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء حّيــز التنفيــذ اعتبــارًا مــن تاريــخ 
تنفيذهــا وســتبقى ســارية لفتــرة أوليــة مدتهــا ٢٥ عامــً )المــدة 
األوليــة( وإلــى مــا بعــد انتهــاء المــدة األوليــة مــا لــم يقــم - أو حتــى 
يقــوم - أّي مــن الطرفيــن بإنهــاء االتفاقيــة عبــر إرســال إشــعار 
مســبق للطــرف اآلخــر قبــل ســتة أشــهر، شــريطة أال يكــون هــذا 

اإلشــعار ســاري المفعــول قبــل انتهــاء المــدة األوليــة.

اتفاقيات حق االنتفاع 

أبرمــت اتفاقيــات حــق االنتفــاع بيــن وزارة اإلســكان والشــركة فــي 
١١ فبرايــر ٢٠١3. وتتعلــق هــذه االتفاقيــات بالموقــع الــذي أنشــئت 
عليــه المحطــة. تبلــغ مــدة اتفاقيــات حــق االنتفــاع ٢٥ ســنة مــن 
ــة إجــراء  ــق عليهــا مــن قبــل الحكومــة، مــع إمكاني ــخ التصدي تاري
تمديــد إضافــي لمــدة ٢٥ ســنة بحســب قــرار الشــركة. وتكــون 
الشــركة ملزمــة باســتخدام الموقــع فقــط للغــرض المعلــن كمــا 

ــات حــق االنتفــاع. هــو موضــح فــي اتفاقي

وفقــً التفاقيــات حــق االنتفــاع، قّدمــت وزارة اإلســكان الموقــع إلــى 
االنتفــاع  أّي حــق يتعــارض مــع حــق  الشــركة بشــكل خــاٍل مــن 
الممنــوح علــى هــذا النحــو، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر، أّي مطالبــة مــن طــرف ثالــث قــد يتــم تقديمهــا فــي 
للشــركة  أّن  أيضــً  اإلســكان  وزارة  بالموقــع. تضمــن  يتعلــق  مــا 
حــّق اســتخدام الموقــع مــن دون مضايقــة طــوال مــدة تطبيــق 

اتفاقيــات حــق االنتفــاع.

اتفاقية التشغيل والصيانة

الشــركة  مــن  كّل  بيــن  والصيانــة  التشــغيل  اتفاقيــة  ُأبرمــت 
ش.م.م  والصيانــة  واالدارة  للتحليــة  مســقط  مدينــة  وشــركة 
)المشــار إليهــا فــي مــا يلــي بـــ »المشــغل«( فــي ٢٧ نوفمبــر ٢٠١3. 
وهــي تنــص علــى توفيــر خدمــات التشــغيل والصيانــة مــن قبــل 
المشــغل. تتطلــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مــن المشــّغل 
القيــام بتشــغيل وصيانــة المحطــة حتــى ١١ أكتوبــر ٢٠34، أي بعــد 
٢٠ عامــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المجــدول فــي ١١ أكتوبر ٢٠١4.

يجــوز تعديــل شــروط اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة لتعكــس أّي 
تمديــد لمــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه كمــا قــد يتحــدد بيــن الشــركة 
والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وفقــً لشــروط اتفاقيــة 
شــراء الميــاه. خضعــت اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة للتعديــل 
فــي ٢١ أكتوبــر ٢٠١٧ لمراجعــة رســوم التشــغيل والصيانــة الخاصــة 
بالســعة اإلنتاجيــة للميــاه نظــرًا لعــدم اشــتراط النظــام الفرعــي 
توضيــح  أجــل  ومــن  المحطــة  فــي  العكســي  للتناضــح  الثانــي 
تقاســم مــا يتــم توفيــره مــن تكاليــف اســتهالك الكهربــاء مــع 

المشــغل.

بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، يكــون المشــغل مســؤوالً، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، عمــا يلــي:

تشــغيل المحطــة خــالل فتــرة التشــغيل وفقــً لمتطلبــات    
الجدولــة وتعليمــات اإلرســال الصــادرة إلــى الشــركة مــن قبــل 

الهيئــة العامــة للميــاه مــن وقــت آلخــر؛

صيانة المحطة للتأكد من أّنها تعمل بالقدرة المطلوبة؛   

الموظفيــن  مــن  كاٍف  عــدد  وتدريــب  وتوظيــف  تعييــن    
وصيانتهــا؛ المحطــة  لتشــغيل 

برمجــة وتنفيــذ اختبــارات األداء التــي قــد تطلبهــا الشــركة    
أو الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن وقــت آلخــر، 
وأّي اختبــارات أداء إضافيــة قــد تقترحهــا الشــركة أو الشــركة 
وقيــود  إلجــراءات  وفقــً  والميــاه  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة 

االختبــار بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه؛

كافــة  وشــراء  والصيانــة  التشــغيل  أعمــال  جميــع  تنفيــذ    
فــي  المحــددة  التعميــن  لخطــة  لالمتثــال  والمــواد  المــوارد 

والصيانــة؛ التشــغيل  اتفاقيــة 

بالتشــغيل  المتعلقــة  الشــركة  التزامــات  جميــع  تلبيــة    
المشــروع؛ اتفاقيــات  بموجــب  والصيانــة 

مــا  فــي  المعقولــة  والتعاونــات  المســاعدات  كافــة  تقديــم    
يتعلــق بــأداء التزامــات الشــركة بموجــب اتفاقيــات المشــروع؛ 

و

مــن  إجــراء  أّي  اتخــاذ  فــي  الفشــل  أو  إجــراء  أّي  اتخــاذ  عــدم    
شــأنه أن يتســّبب فــي قيــام الشــركة بخــرق أّي مــن التزاماتهــا 

المشــروع. اتفاقيــات  بموجــب 

التشــغيل  اتفاقيــة  بموجــب  المســتحقة  الرســوم  تتكــّون 
ومتغيــرة. ثابتــة  مكّونــات  مــن  والصيانــة 
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عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء

أبــرم عقــد الهندســة والتوريــد واإلنشــاء بيــن الشــركة والشــركة 
الدوليــة لمعالجــة الميــاه فــي ١٠ أبريــل ٢٠١3 ، وينــص علــى الشــروط 
التــي يتعيــن علــى الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه أن تلتزم بها 
أثنــاء قيامهــا بعمليــات التصميــم والتصنيــع والتوريــد والشــراء 
والنقــل والتشــييد والتركيــب واإلختبــار والتشــغيل التجريبــي 
ذات الصلــة بالمحطــة، كمــاُ يلزمهــا بضمــان هــذه األعمــال وإصالــح 

أي عيــوب أو حــاالت عــدم امتثــال فــي هــذا الشــأن.

وفـــي مقابـــل هـــذه األعمـــال تتعهـــد الشـــركة بـأن تدفـــع للشـركة 
ــع  ــدول الدفــ ــا لجــ ــد وفقــ ــة العقــ ــاه قيمــ ــة الميــ ــة لمعالجــ الدوليـ

ــية. ــل األساســ ــاص بالمراحــ الخــ

يحــــدد عقــــد الهندســــة والتوريــــد واإلنشــــاء اإللتزامــــات التــــي 
يتعيــــن علــــى الشــــركة الدوليــــة لمعالجــــة الميــــاه اإلمتثــــال لهــــا 
لضمــان عــدم خضــوع األعمــال والمــواد المســتخدمة فــي البنــاء 
ألي رســــوم أو أي حــــق ً حجــــز وخلــــوه مــــن العيــــوب، ســــواء فــــي 
حقــــوق الملكيــــة أو التصميــــم أو المصنعيـــة، وامتثـــال األعمـــال 
لجميـــع الشـــروط البيئيـــة وجميـــع القوانيـــن  المعمــول بهــا. كمــا 
ــة  ــليم المحطــ ــاه بتســ ــة الميــ ــة لمعالجــ ــركة الدوليــ ألزمــــت الشــ
فــــي أو قبــــل وقــــت اإلنجــــاز، الــــذي يتفــــق مــــع تاريــــخ التشــــغيل 
التجـــاري المحـــدد. يتضمـــن عقـــد الهندســـة والتوريـــد واإلنشـــاء ً 
ــا  ــا لمـ أحـــكام تتعلـــق بالضمانـــات وكذلـــك قائمـــة باألعمـــال )وفقـ
جـاء فـي العقـد( والتـي أشـارت الشـركة إلـى ضـرورة إصالحهـا مـن 
قبـــل الشـــركة الدوليــــة لمعالجــة الميــاه ضمــن مهلــة ٢4ً  شــهرُا 
مــــن التســــليم. ولقد كان تاريــــخ التســــليم يــــوم ١9 فبرايــــر ٢٠١6.

أو  أو تجديــد كل  أو تبديــل  المقــاول بتصليــح  فــي حــال قيــام 
أي جــزء مــن المصنــع أو األعمــال، تنطبــق مــدة المســؤولية عــن 
الشــوائب علــى الجــزء المصّلــح أو المبــّدل أو المجــدد مــن المحطــة 
إجــراء  تاريــخ  مــن  شــهرًا   ٢4 الـــ  فتــرة  انتهــاء  لحيــن  األعمــال  أو 
التصليــح أو التبديــل أو التجديــد المذكــور، بشــرط أال تتخطــى 
ــخ التســّلم.  مــدة المســؤولية عــن العيــوب الـــ 48 شــهرًا مــن تاري
وبنــاء عليــه، كانــت الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه مســؤولة 
عــن تنفيــذ كل أعمــال إعــادة التصميــم والتصليــح وإعــادة البنــاء 
مــن  الخاصــة،  نفقتهــا  علــى  والتبديــل  والتجديــد  والتصحيــح 
أجــل تصويــب أي شــوائب )كمــا حــددت بموجــب عقــد الهندســة 
جــزء  أي  أو  المحطــة  فــي  أضــرار  أو  والتشــييد(  والمشــتريات 
مــن األعمــال قــد تظهــر نتيجــة أي خــل تكــون الشــركة الدوليــة 
ــاه مســؤولة عنــه بموجــب أحــكام عقــد الهندســة  لمعالجــة المي
تــم  العيــوب،  عــن  المســؤولية  مــدة  خــالل  واإلنشــاء.  والتوريــد 
المشــمولة  العناصــر  مــن  عنصــرًا   ١33 مجمــوع  إلــى  التطــّرق 
بالضمــان، وقــد تــم إقفالهــا أو البــت بهــا تجاريــً كلهــا مــع المقــاول 

فــي عقــد الهندســة والتوريــد واإلنشــاء ســنة ٢٠٢٠. 

إدارة المخاطر

تؤكــد شــركة مدينــة مســقط للتحليــة علــى التزامهــا بتأميــن 
بيــن  يجمــع  الداخليــة  للمراقبــة  ســليم  نظــام  علــى  والحفــاظ 
وبنــاًء  المراقبــة.  وعمليــات  المخاطــر  وإدارة  الجيــدة  الحوكمــة 
عليــه، تؤكــد الشــركة أيضــً أنهــا تعتمــد إجــراًء صحيحــً يضمــن 
المخاطــر  وإدارة  وتقييــم  بتحديــد  يقــوم  وهــو  المخاطــر،  إدارة 
ــر علــى تحقيــق أهــداف الشــركة. إلــى ذلــك،  الملحوظــة التــي تؤث

وهــو  الداخليــة،  للمراقبــة  ســليم  نظــام  بوجــود  الشــركة  تقــّر 
الشــركة،  وأصــول  المســاهمين،  اســتثمارات  بحمايــة  كفيــل 
االمتثــال  يضمــن  أنــه  كمــا  اآلخريــن،  المصالــح  أصحــاب  وحقــوق 

اإلجــراء.  المرعيــة  واألنظمــة  للقوانيــن 

تتمثــل أهــداف إدارة المخاطــر فــي شــركة مدينــة مســقط للتحلية 
بمــا يلي: 

نشــر التوعيــة وتكويــن فهــم صحيــح بشــأن المخاطــر علــى   
المؤسســة.  مســتويات  كافــة 

ترســيخ ثقافــة إدارة المخاطــر ومســؤولية المخاطــر كواجــب   
شــخص.  كل  علــى  مفــروض 

علــى  اإلقبــال  مســتوى  ضمــن  وإدارتهــا  المخاطــر  تحديــد   
المؤسســة.  فــي  عليــه  المتعــارف  المخاطــرة 

لتســيير  المعتمــدة  الطريقــة  فــي  المخاطــر  إدارة  تضميــن   
األعمــال.  

تطوير لغة مشتركة للمخاطر.   

التقيــد بالممارســات المناســبة إلدارة المخاطــر التــي تتوافــق   
الجيــدة.  الحوكمــة  توجيهــات  مــع 

االتفاقيات المالية 

أجــرت الشــركة اتفاقيــات تمويــل مــع اتحــاد مــن المصــارف الدوليــة، 
بقيمــة إجماليــة تســاوي 8١.٢٥ مليــون ريــال عمانــي )٢١١.3٠ مليــون 
لشــرط  وفقــً  الممتــازة  الديــون  تغطيــة  تتــم  أميركــي(.  دوالر 
معــدالت  مقايضــة  اتفاقيــات  طريــق  عــن  التمويــل  اتفاقيــات 
الفائــدة. وذلــك يعــزز القــدرة علــى التنبــؤ للتدفقــات الماليــة فــي 

الشــركة. 

التشغيل والصيانة

المشــّغل طيلــة  يــد  المصنــع ويخضــع للصيانــة علــى  يشــّغل 
مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه، وذلــك بموجــب اتفاقيــة التشــغيل 
مســؤوالً  المشــّغل  يعتبــر  الشــركة.  مــع  الموقعــة  والصيانــة 
التقيــد  وعــن  وفعاليتــه،  المصنــع  توّفــر  عــن  رئيســي  بشــكل 
بتعليمــات الشــحن، ومراقبــة التكاليــف التشــغيلية، واألهــم مــن 
ذلــك، االمتثــال لشــروط الصحــة والســالمة والبيئــة. هــذا ويقــع 
علــى عاتــق المشــّغل تأميــن القطــع البديلــة المناســبة والحــرص 
علــى تدريــب موظفيــه وتأهيلهــم لتنفيــذ األعمــال المطلوبــة. 

األصلــي  المصّنــع  لتوصيــات  وفقــً  للصيانــة  المصنــع  يخضــع 
يحتفــظ  والصيانــة.  التشــغيل  لكتيبــات  ووفقــً  للتجهيــزات 
الكمبيوتــر.  علــى  الصيانــة  إدارة  نظــام  فــي  الصيانــة  بجــدول 

حوكمة الشركة 

يلتــزم مجلــس إدارة الشــركة والمشــغل باعتمــاد أعلــى معاييــر 
الحوكمــة فــي الشــركة فــي الشــركة ولــدى المشــّغل. ويعتبــر 
بــإدارة  المرتبطــة  مســؤولياتهم  مــن  أساســيً  جــزًءا  ذلــك 
النشــاطات والشــؤون، وحمايــة وتعزيــز قيــم أصحــاب المصالــح 
باإلضافــة إلــى األداء المالــي، وفــي الوقــت نفســه االرتقــاء بأعلــى 

والمحاســبة.  والشــفافية  النزاهــة  معاييــر 
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الصحة والسالمة والبيئة

والمشــّغل  الشــركة  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  تلــزم سياســة 
علــى  والقضــاء  وســليم  وصحــي  آمــن  عمــل  محيــط  بخلــق 
الشــركة  تعتمــد  بالعمــل.  المرتبطــة  واإلصابــات  الحــوادث  كل 
والمشــّغل سياســات خاصــة بالصحــة والســالمة والبيئــة مــن أجــل 
تنفيــذ كل العمليــات بطريقــة تصــون مبــادئ الصحــة والســالمة 
والبيئــة بالنســبة إلــى الموظفيــن والمقاوليــن وعمــوم النــاس، 
مــع التقّيــد فــي الوقــت نفســه بــكل الشــروط القانونيــة المعمــول 

بهــا والمتطلبــات األخــرى. 

واجباتهــم  تأديــة  والمقاوليــن  الموظفيــن  علــى جميــع  يترتــب 
والتــي  المعتمــدة،  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  لسياســة  وفقــً 

التاليــة:  الممارســات  تنفــذ مــن خــالل 

جميــع  علــى  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  سياســة  تعريــف   
المعنيــة.  األطــراف 

ــات  ــال ألي إصاب ــة منعــً لتعــّرض العّم ــر المــوارد الضروري توفي  
أو وعــكات صحيــة، وللحــد قــدر اإلمــكان مــن التلــوث واآلثــار 

النشــاطات.  عــن  الناشــئة  البيئيــة 

بالتدريــب  والمقاوليــن  الموظفيــن  تزويــد  علــى  الحــرص   
المناســب واإلشــراف عليهــم لكــي يــؤدوا مهامهــم بطريقــة 

آمنــة. 

اعتبــار جميــع الموظفيــن والمقاوليــن مســؤولين عــن الصحــة   
والســالمة والبيئــة فــي ســياق نشــاطات عملهــم اليوميــة. 

إنشــاء والحفــاظ والتــدّرب ومراجعــة كل خطــط االســتجابة   
للحــاالت الطارئــة مــع المجموعــات المعنيــة، تالفيــً لإلصابــات 
األضــرار  مــن  اإلمــكان  قــدر  والحــد  العرضيــة  البيئيــة  واآلثــار 

والمجتمــع.  الشــركة  لممتلــكات 

والســالمة  بالصحــة  الخــاص  األداء  تحســين  إلــى  الســعي   
السياســة  ومراجعــة  مراقبــة  خــالل  مــن  باســتمرار  والبيئــة 

دوريــة.  بصــورة  والغايــات  واألهــداف 

خــالل العــام، لــم يحصــل أي حــوادث مضيعــة للوقــت أو أي حــوادث 
بيئيــة. كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠، حققــت الشــركة ١٧68 يومــً مــن 
دون أي حــوادث مضيعــة للوقــت منــذ تاريــخ العمليــات التجاريــة 
العمــل ٢٢9.٥9  بلــغ مجمــوع ســاعات  ٢٠١6. وقــد  فــي ١9 فبرايــر 

ســاعة. 

فــي أبريــل ٢٠١٧، حصــل المشــّغل علــى شــهادة اآليــزو ١4٠٠١ : ٢٠٠4 
عــن نظــام اإلدارة البيئيــة وشــهادة األوهســاس ١8٠٠١ : ٢٠٠٧ عــن 
 ،٢٠١8 ســبتمبر  وفــي  المهنيــة.  والســالمة  الصحــة  إدارة  نظــام 

انتقــل مــن شــهادة اآليــزو ١4٠٠١ : ٢٠٠4 إلــى اآليــزو ١4٠٠١ : ٢٠١٥. 

والمشــّغل  الشــركة  عمــدت  أعــاله،  التدابيــر  إلــى  باإلضافــة 
الموظفيــن  لحمايــة  التاليــة  اإلجــراءات  وتطبيــق  تطويــر  إلــى 
ــة  ــزوار مــن خطــر اإلصاب والمقاوليــن مــن الباطــن فــي الموقــع وال
بكوفيــد ١9، وبالتالــي توفيــر محيــط عمــل صحــي وآمــن والحــرص 

علــى توفــر المحطــة بالكامــل وإنتــاج ميــاه الشــرب فيــه. 

فحص درجة الحرارة عند مدخل المحطة.

لوجــه  وجهــً  تتــم  كانــت  التــي  االجتماعــات  اســتبدال   
الهاتفيــة. باالجتماعــات 

إلزام المتواجدين في المحطة بوضع الكمامة.   

تركيب ماكينات التعقيم وتوزيع المعّقمات.   

التعقيم الروتيني لقاعات االجتماعات ومحطات العمل.   

المعلومــات  كل  تتضمــن  المبانــي  فــي  ملصقــات  تعليــق   
يــة.  الضرور

للعمــل  المختبــر(  التشــغيل،  )الصيانــة،  فــرق  تقســيم   
بيــن  االتصــال  مــن  اإلمــكان  قــدر  الحــد  أجــل  مــن  بالمناوبــة 

 . ظفيــن لمو ا

السعة

ــاه  ــد ســعة المحطــة مــن خــالل الســعة اإلجماليــة للمي يتــم تحدي
)م 3 / يــوم أو مليــون آمبريــال جالــون يوميــً( والتــي يمكــن أن 
تنقلهــا المحطــة إلــى نظــام نقــل الميــاه للهيئــة العامــة للميــاه.

تبلــغ الســعة المتعاقــد عليهــا لمحطــة الميــاه المســتقلة فــي 
الغبــرة بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه 4٢ مليــون آمبريــال جالــون 
األداء  اختبــارات  بعــد   ،٢٠٢١ مــارس  إلــى   ٢٠٢٠ أبريــل  مــن  يومًيــا 
الســنوية التــي أجريــت فــي مــارس ٢٠٢٠ والتــي أظهــرت أن المحطة 
ــة بموجــب إتفاقيــة شــراء الميــاه. اســتوفت المتطلبــات التعاقدي

توافر المحطة وإنتاجها

الســعة  لتقديــم  لتوافرهــا  مقياًســا  المحطــة  موثوقيــة  تعــد 
المعلنــة وفًقــا التفاقيــة شــراء الميــاه. بالنســبة للســنة الماليــة 
٢٠٢٠، حققت الشــركة توافًرا أعلى بنســبة 9٥.٠٠% بعد االنقطاعات 

المجدولــة والقســرية مقارنــة بـــ 93.84% فــي ٢٠١9.

خــالل العــام، شــهد المحطــة قــدًرا ضئيــًلا مــن تكاثــر الطحالــب، 
وتــم التحكــم بشــكل كاف فــي التأثيــر المحــدود لتكاثــر الطحالــب 
علــى عمليــات وتوافــر المحطــة مــن خــالل دمــج نظــام تعويــم 

الهــواء المــذاب  المعتمــد فــي المحطــة.  

ومــع ذلــك، فقــد تعرضــت المحطــة لسلســلة مــن غــزو قناديــل 
البحــر فــي مــارس وأبريــل ويونيــو مــن عــام ٢٠٢٠. تســبب غــزو 
قناديــل البحــر، التــي انجرفــت مــع التيــارات البحريــة، إلــى انســداد 
مصــارف ســحب ميــاه البحــر وتقليــل كميــة ميــاه البحــر فــي أنابيــب 
الســحب. يؤثــر هــذا االنخفــاض فــي كميــة ميــاه البحــر بشــكل 
تنتجهــا  التــي  للشــرب  الصالحــة  الميــاه  كميــة  علــى  مباشــر 

المحطــة، ممــا يتســبب فــي انقطاعــات قســرية. 

ــك ، فــي ديســمبر ٢٠٢٠، نفــذت الشــركة أعمــال  ــى ذل ــة إل  باإلضاف
ــة بـــ »التســليك أو كشــط األنابيــب«.  ــة الرئيســية المعروف الصيان
كان الغــرض مــن التســليك تنظيــف واحــد مــن اثنيــن مــن أنابيــب 
ــة كميــات هائلــة مــن النمــو البحــري مثــل  ســحب ميــاه البحــر إلزال
البرنقيــل وبلــح البحــر وأنــواع أخــرى مــن المحــار الالصــق التــي نمــت 
والتصقــت لســنوات بالجــدار الداخلــي ألنابيــب الســحب ممــا أدى 
وبالتالــي  الســحب  أنابيــب  فــي  البحــر  تقليــل كميــة ميــاه  إلــى 
التقليــل مــن كفــاءة المحطــة. تــم تنفيــذ عمليــة التســليك، بعــد 
سلســلة مــن أعمــال التحضيــر علــى مــدار العــام، فــي ديســمبر 
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٢٠٢٠، وقــد نجــح هــذا فــي إزالــة كميــات هائلــة مــن النمــو البحــري مــن أنبــوب الســحب وبالتالــي تحســين الكفــاءة اإلجماليــة للمحطــة.  ومــع 
ذلــك، أدى الحجــم الهائــل غيــر المتوقــع للنمــو البحــري )أو الكتــل( إلــى ســّد مخــرج أنبــوب الســحب، ممــا تســبب فــي النهايــة فــي انقطــاع 
قســري. ولكــن بعــد التســليك، نجحــت المحطــة فــي إظهــار تأثيــرات فوريــة لتحســين كفاءتها.تخطــط الشــركة لتنفيــذ عمليــة التســليك 

مــرة أخــرى ألنبــوب ســحب ميــاه البحــر المتبقــي فــي عــام ٢٠٢١، والــذي مــن المتوقــع أن يــؤدي إلــى زيــادة تحســين أداء المحطــة.

بشكل عام، بلغ إجمالي االنقطاعات القسرية في ٢٠٢٠ ١.36% مقابل ١.٠9% لعام ٢٠١9.

علــى الرغــم ممــا ورد أعــاله، خــالل الســنة الماليــة لعــام ٢٠٢٠، أنتجــت المحطــة مــا مجموعــه 64،84٥،٥38 متــر مكعــب / يــوم مــن الميــاه 
الصالحــة للشــرب مــع عامــل اســتخدام بمتوســط 9٢.8٠% مــن إجمالــي الســعة اإلنتاجيــة للمحطــة أو 96.36% مــن الســعة المتاحــة المجدولــة. 

يتــم تحديــد انتــاج المحطــة مــن خــالل تعليمــات اإلرســال اليوميــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للميــاه.

 المؤشرات المالية

20202019 جميع األرقام بالمليون ريال عماني

١6.8١٠ ١6.٧٥٠ ١اإليرادات

 ١.484 ١.84٠ ٢صافي الربح 

 4.6٢٧ 4.٧9٧ 3صافي الربح قبل تكاليف التمويل

93.٥٢4 94.٠٠4 4إجمالي األصول

١٥.٥٥٥ ١٥.٥٥٥ ٥رأس المال )المدفوع(

١4.44٥ ١3.6٢9 6صندوق المساهمين )صافي األصول(

6٠.٧١9 ٥٧.٥3٢ ٧القرض ألجل )* ١(

١٥٥.٥٥٠.4٠٠  ١٥٥.٥٥٠.4٠٠ 8المتوسط المرجح لعدد األسهم

١٥٥.٥٥٠.4٠٠  ١٥٥.٥٥٠.4٠٠ 9العدد الفعلي لأسهم القائمة

١.٢٥3 -١٠توزيعات أرباح األسهم العادية

 ))* ١( باستثناء تكاليف المعامالت الكاملة

١٦.٧٥٠ ١٦.٨١٠

٢.٣٦٠ ٢.١٧٤ ١.٨٤٠ ١.٤٨٤

٢٠٢٠ ٢٠١٩

١٨.٠٠٠

١٦.٠٠٠

١٤.٠٠٠
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20202019 المؤشرات المالية الرئيسية

8.83%١٠.99%= ٢/ ١هامش صافي الربح

9.٥4%١١.83%= ٢/ ٥العائد على رأس المال )المدفوع(

6.١6%6.٧4%= 3/ )6 +٧(العائد على رأس المال العامل

8١: 8١١9: ٧١9: 6نسبة الدين إلى أسهم رأس المال

٠.٠88٠.٠93= 6/ 8صافي األصول للسهم )ر.ع(

٠.٠١٢٠.٠١٠= ٢/ 8األرباح األساسية لكل سهم )ريال عماني(

8.٠٥٥٠-= ١٠/ 9توزيعات ارباح لكل سهم )بيسة(

تحليل الربح والخسارة

تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق إيــرادات تشــغيلية بقيمــة ٧٥٠.١6 
مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٠م، أي أقــل بنســبة 
٠.4% مــن ١6.8١٠ مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠١9 ويرجع 
هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع معــدل االنقطــاع غيــر 

المخطــط لــه فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٠م. 

بلــغ الربــح قبــل الضريبــة لعــام ٢٠٢٠، ٢.36٠ مليــون ريــال عمانــي، 
وهــو أعلــى مــن ٢.١٧4 مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة 
٢٠١9.  كمــا ارتفــع صافــي الربــح بعــد الضرائــب فــي الســنة الماليــة 
٢٠٢٠م بمقــدار ١.84٠ مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ ١.484 مليــون 

ــة ٢٠١9.  ــي فــي الســنة المالي ــال عمان ري

تحليل الميزانية العمومية

بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة 94.٠٠4 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 
3١ ديســمبر ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ 93.٥٢4 مليــون ريــال عمانــي في الســنة 
الماليــة ٢٠١9.  ترجــع الزيــادة فــي إجمالــي األصــول بشــكل أساســي 
مقارنــة   ٢٠٢٠ الماليــة  الســنة  فــي  النقــدي  المركــز  ارتفــاع  إلــى 

بالســنة الماليــة لعــام ٢٠١9. 

بلــغ النقــد ومــا فــي حكمــه فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠، 4.٢٠9 مليــون 
ريــال عمانــي مقارنــة بـــ ١.9٧3 مليــون ريــال عمانــي فــي 3١ ديســمبر 

.٢٠١9

بلغــت أمــوال المســاهمين فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠ مــا قيمتــه ١3.6٢9 
مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ ١4.44٥ مليــون ريــال عمانــي فــي 3١ 
ديســمبر ٢٠١9 يعــود ســبب االنخفــاض فــي أمــوال المســاهمين 
ــرات الســلبية فــي احتياطــي  ــى ارتفــاع التغي بشــكل أساســي إل
التحــوط فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٠ مقارنــة بالســنة الماليــة ٢٠١9. 
زاد احتياطــي التحــوط الســلبي )بعــد خصــم الضريبــة المؤجلــة( 
ــة ٢٠٢٠ مــن  ــي فــي الســنة المالي ــال عمان بمقــدار ٢.6٥6 مليــون ري
3.٢٢3 مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠١9، ممــا يعكــس 
تاريــخ  فــي  الفائــدة  أســعار  مقايضــة  لترتيبــي  العادلــة  القيمــة 
الميزانيــة العموميــة. وقــد أثــر ذلــك علــى قــدرة الشــركة علــى 

ــة ٢٠٢٠. ــاح علــى مســاهميها فــي الســنة المالي ــع أرب توزي

تــم تخفيــض القــروض ألجــل )بمــا فــي ذلــك األرصــدة غيــر المتداولة 
الســداد  ريــال عمانــي نتيجــة  إلــى ٥٧.٥3٢ مليــون  والمتداولــة( 

المجــدول وفقــً التفاقيــات التمويــل.

تقاعــد  اللتزامــات  كافيــة  مخصصــات  توفيــر  الشــركة  تواصــل 
فــي  المحطــة  إلزالــة  القانونيــة  بمســؤولياتها  للوفــاء  األصــول 
نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي وإعــادة األرض إلــى حالتهــا األصليــة قبــل 

التســليم.

توزيع األرباح

علــى الرغــم مــن ارتفــاع صافــي الربــح فــي عــام ٢٠٢٠، إال أن الشــركة 
لــم تتمكــن مــن إعــالن أو دفــع أي توزيعــات أربــاح فــي عــام ٢٠٢٠ 
بمــا يتماشــى مــع التوجيهــات المقدمــة مــن هيئــة الســوق الماليــة 
بنــاًء علــى المــادة ١3٠ )3( مــن قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد، 
الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني ٢٠١9/١8 )قانــون الشــركات 
التجاريــة (.  فــي حيــن أن البيانــات الماليــة المدققــة للشــركة لعــام 
ريــال  مليــون   ١.84 قــدره  ربــح  أنهــا ســجلت صافــي  ٢٠٢٠ تظهــر 
عمانــي بعــد الضرائــب، فــإن الشــركة تكبــدت خســارة فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر بمبلــغ ٢.6٥ مليــون ريــال عمانــي بســبب التغيــرات 
يتــم  والتــي  المشــتقة،  الماليــة  لــأدوات  العادلــة  القيمــة  فــي 
عرضهــا كصافــي التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة ألدوات 
التحــوط للتدفقــات النقديــة وقدرهــا ٥.88 مليــون ريــال عمانــي 
فــي ميزانيتهــا العموميــة وقــد نتــج عنهــا تــآكل إجمالــي حقــوق 
المســاهمين البالــغ ١3.63 مليــون ريــال عمانــي مقابــل رأس المــال 
البالــغ ١٥.٥٥ مليــون ريــال عمانــي. إن الخســارة غيــر المحققــة فــي 
الدخــل الشــامل اآلخــر هــي نتيجــة مباشــرة مــن أســعار الفائــدة 
المنخفضــة فــي الســوق الحاليــة. علــى الرغــم مــن أن هــذا التــآكل 
النقــدي  التدفــق  يؤثــر علــى وضــع  ال  المســاهمين  فــي حقــوق 
للشــركة، فقــد تــم إخطــار الشــركة بأنهــا ال تســتطيع توزيــع أربــاح 
ــى  ــآكل بالكامــل بالرجــوع إل ــم يتــم إنهــاء هــذا الت ــا ل األســهم م
المــادة ١3٠ )3( مــن قانــون الشــركات التجاريــة.  تقــوم الشــركة 
باستكشــاف إمكانيــات توزيــع أربــاح األســهم علــى مســاهميها 
بطريقــة تتوافــق تماًمــا مع قانون الشــركات التجارية والتشــريعات 

العمانيــة األخــرى المعمــول بهــا بأقصــى الجهــود.
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الموظفون، التدريب والتعمين

التعميــن  ومشــغلها  للتحليــة  مســقط  مدينــة  شــركة  تلتــزم 
كمســؤولية للمســاعدة فــي بنــاء الخبــرة العمانيــة فــي قطــاع 
ــا مــا مجموعــه ٥٠  تحليــة الميــاه.  توظــف الشــركة والمشــغل مًع

موظًفــا، منهــم 3٧ موظًفــا مــن المواطنيــن العمانييــن. 

علــى  التركيــز  مــع  متكــرر،  بشــكل  التدريــب  إجــراء  ويتــم 
الصحــة والســالمة والبيئــة والتحســينات التشــغيلية والتنميــة 
الشــخصية. يتــم تشــجيع الموظفيــن علــى حضــور برامــج ونــدوات 
التعليــم المســتمر مــن وقــت آلخــر لمواكبــة أحــدث التطــورات 

واجباتهــم. أداء  فــي  واحترافهــم  كفاءتهــم  لتعزيــز  وكذلــك 

 3١ فــي   %٧4 بلغــت  إجماليــة  تعميــن  نســبة  المشــروع  حقــق 
.٢٠٢٠ ديســمبر 

أنظمة الرقابة الداخلية

داخليــة ســليمة  رقابــة  أنظمــة  بــأن ضمــان  اإلدارة  مجلــس  يقــر 
ومدققيهــا.  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  بيــن  فعــاالً  تفاعــاًل  يتطلــب 

االضطــالع بمســؤولياته بشــكل فعــال،  اإلدارة  يضمــن مجلــس 
ــك لجــان مجلــس اإلدارة، وهــي لجنــة التدقيــق  ويســاعده فــي ذل
ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت.  كل لجنــة لديهــا اختصاصــات 

بوضــوح. محــددة 

تمتلــك شــركة شــركة مدينــة مســقط للتحليــة أيًضا نظاًما شــاماًل 
للرقابــة الداخليــة، يتألــف مــن هيــكل حوكمــة واضــح المعالــم، 
ومســتويات الســلطة المفوضــة الواضحــة، والميزانيــات الســنوية 
والخطــط لتقديــم اســتراتيجية الشــركة، مدعوًمــا بتقديــم تقاريــر 

منتظمــة عــن هــذه الخطــط والميزانيــات إلــى مجلــس اإلدارة.

المستقبل المتوقع

تدابيــر  اتخــاذ  فــي  اســتمرارها  لضمــان  الشــركة  ستســعى 
معقولــة وحكيمــة لتحســين أدائهــا فــي الســنة الماليــة ٢٠٢١، مــن 
خــالل تحســين موثوقيــة المحطــة وتوفرهــا، دون المســاومة علــى 

مســائل الصحــة والســالمة والبيئــة.
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تعزيز فلسفة التركيز على خدمة المجتمع 

منــذ تأســيس الشــركة ركزنــا وال زلنــا نركــز علــى تعزيــز ثقافــة 
لنــا  تكــون  أن  علــى  والعمــل  بــه  نعمــل  الــذي  المجتمــع  خدمــة 
بصمــة إيجابيــة علــى المجتمعــات المحليــة التــي نعمــل فيهــا فــي 

ســلطنة عمــان. 

المســؤولية  برنامــج  تــم تصميــم  الفلســفة،  مــن هــذه  انطالقــً 
االجتماعيــة للشــركة لعــام ٢٠٢٠، كمــا هــو الحــال فــي عــام ٢٠١9، 
والعالــي.  األولــي  التعليــم  قطاعــات  علــى  التركيــز  يتــم  بحيــث 
لأســف تــم تعليــق برنامــج العمــل بســبب انتشــار فيــروس كوفيــد 

١9 مــع بدايــة عــام ٢٠٢٠. 

أدى انتشــار فيــروس كورونــا إلــى فــرض بعــد القيــود علــى تنفيــذ 
العمانييــن  الطلبــة  يســتهدف  الــذي  الفنــي  التدريــب  برنامــج 
الذيــن علــى وشــك إكمــال دبلومــا التعليــم الفنــي أو علــى وشــك 
الفنيــة ويتوجــب عليهــم  البرامــج  الحصــول علــى شــهادة مــن 
الحصــول علــى تدريــب مناســب فــي أحــد المؤسســات المعنيــة 
كجــزء مــن متطلبــات إكمــال الــدورات والمقــررات الدراســية بنجــاح. 
ــم وضــع مفهــوم وتصميــم هــذا البرنامــج بحيــث يتــم  ــد ت كان ق
توفيــر المعــارف والخبــرات الهندســية والفنيــة للطلبــة الواعديــن 
ــاه. قبــل انتشــار  ــة المي ــة محــالت تحلي فــي مجــال تشــغيل وصيان
فيــروس كورونــا فــي بدايــة عــام ٢٠٢٠، حصــل ٥ طلبــة مــن مختلــف 
المؤسســات والجامعــات الفنيــة علــى تدريــب عملــي مــع فريــق 

التشــغيل والصيانــة فــي الشــركة. 

فــي هــذا العــام، تــم ترشــيح عــدد مــن الطلبــة مــن جامعــة التقنيــة 
والعلــوم التطبيقيــة )الكليــة التقنيــة العليــا( وكليــة كالدونيــان 

الهندســية لاللتحــاق ببرنامــج التدريــب الفنــي.

عــالوة علــى ذلــك وفــي محاولــة منــا لدعــم الجهــود التــي يبذلهــا 
العاملــون فــي قطــاع الخدمــة الصحيــة لمواجهــة انتشــار فيــروس 

كوفيــد ١9، قمنــا بالتبــرع لــوزارة الصحــة فــي ســلطنة عمــان وهــو 
التبــرع الــذي يأتــي تماشــيا مــع فلســفتنا التــي تركــز حــول خدمــة 
المجتمــع الــذي نعمــل بــه وال يفوتنــا فــي هــذا الصــدد الثنــاء علــى 
الجهــود التــي يبذلهــا العاملــون فــي القطــاع الصحــي الحتــواء 

ــا والســيطرة عليهــا.  جائحــة كورون

نتطلــع إلــى العمــل مــع كافــة الشــركاء واألطــراف المعنيــة لتعزيــز 
برنامــج المســؤولية االجتماعيــة بحيــث نغطــي شــرائح أخــرى مــن 
بكافــة  االلتــزام  مــع  القادمــة  الســنوات  فــي  العمانــي  المجتمــع 

متطلبــات التعامــل مــع جائحــة كوفيــد ١9. 

تقرير المسؤولية 
االجتماعية 

للشركة

www.moh.gov.om :المصدر

التـقــريـــر الســنـــوي ٢٠٢٠ ٢4
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فلسفة الشركة

إن شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع )الشــركة( تركــز جهودهــا علــى تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. وتمتلــك الشــركة قاعــدة أعمــال 
قويــة بفضــل القّيــم األساســية التــي تتبناهــا.

ُتعــد حوكمــة الشــركات إطــاًرا مــن المبــادئ والمعاييــر واإلجــراءات التــي يتبناهــا مجلــس اإلدارة لتحقيــق االنضبــاط التنظيمــي وضمــان 
المســاءلة والشــفافية والعدالــة.

بعــد االكتتــاب العــام األولــي بتاريــخ ٢ ينايــر ٢٠١8، فمــن ثــم ُتعــد الشــركة مطالبــة باالمتثــال لقانــون الهيئــة العامــة لســوق المــال لحوكمــة 
الشــركات )»القانــون«(، وغيرهــا مــن القواعــد والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال مــن حيــٍن آلخــر.

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

اإلدارة بشــكل كامــل بتطبيــق أعلــى المعاييــر الممكنــة لحكومــة الشــركات.

مجلس اإلدارة

ال يشــغل أعضــاء مجلــس اإلدارة أي مناصــب تنفيذيــة وفقــا لمتطلبــات القانــون. وخــالل الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 3١ ديســمبر ٢٠٢٠، 
تشــكل المجلــس مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المذكوريــن أدنــاه:

طريقة التمثيلمستقل/غير مستقلتاريخ التعييناسم عضو مجلس اإلدارةم

ممثل عن مساهمغير مستقل٢٧ مارس ٢٠١9أحمد فؤاد بن محمد كنالي*١

ممثل عن مساهمغير مستقل٢٧ مارس ٢٠١9تامر كانكاردس٢

صفة شخصيةغير مستقل٢٧ مارس ٢٠١9روسواتي عثمان**3

صفة شخصيةغير مستقل٢٧ مارس ٢٠١9كي نكمورا 4

صفة شخصيةمستقل٢٧ مارس ٢٠١9سلطان عبيد سعيد الغيثي٥

صفة شخصيةمستقل٢٧ مارس ٢٠١9أجيف جوبيناثان6

صفة شخصيةمستقل١3  مايو ٢٠٢٠فيشواناث سنكرنرايانان٧

صفة شخصيةغير مستقل ٢٧ يوليو ٢٠٢٠محمد نظيرشام بن منصور8

ممثل عن مساهمغير مستقل 6 ديسمبر ٢٠٢٠أنور سياهرين بن عبدالعجيب9

* استقال الفاضل/احمد فؤاد بن محمد كناليي اعتبارا من تاريخ 6 ديسمبر ٢٠٢٠.

* * استقالت الفاضلة/ روسواتي عثمان اعتبارا من انتهاء اجتماع مجلس اإلدارة في ٢6 يوليو ٢٠٢٠.

تقرير حوكمة 
الشركات

التـقــريـــر الســنـــوي ٢٠٢٠ ٢6
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اجتماعات مجلس اإلدارة / المساهمين والحضور في ٢٠٢٠

م.
 اسم عضو 

مجلس اإلدارة
المنصب

الحضور

اجتماعات مجلس اإلدارة

اجتماعات  المساهمين

اجتماع 
الجمعية 

العمومية 
السنوية

اجتماع 
الجمعية 

العامة غير 
العادية

 11 
فبراير

 26 
ابريل

26 
يوليو

 25
اكتوبر

 6
ديسمبر

13 مايو13 مايواإلجمالي

١
أحمد فؤاد بن محمد 

كنالي*

الرئيس حتى ٢6 
يوليو ٢٠٢٠ )ممثل 

عن مساهم(
••••-4••

تامر كانكاردس٢
الرئيس بعد ٢6 

يوليو ٢٠٢٠
)ممثل عن مساهم(

•••••٥••

روسواتي عثمان**3
عضو حتى ٢6 يوليو 

٢٠٢٠
••١--•إإ

••4إ••••عضوكي نكمورا 4

٥
سلطان عبيد سعيد 

الغيثي
••٥•••••عضو

••٥•••••عضو  أجيف جوبيناثان6

٧
فيشواناث 

سنكرنرايانان
عضو من ١3 مايو 

٢٠٢٠
--•••3--

8
محمد نذيرشام بن 

منصور
عضو من ٢٧ 

يوليو٢٠٢٠
---••٢--

9
أنور سياهرين بن 

عبدالعجيب

تم تعيينه كعضو و 
نائب رئيس مجلس 
اإلدارة اعتبارا من 6 

ديسمبر ٢٠٢٠ )ممثل 
عن مساهم(

----•١--

• حضر، إ: حضر باإلنابة
* استقال الفاضل/احمد فؤاد بن محمد كناليي اعتبارا من تاريخ 6 ديسمبر ٢٠٢٠.

* * استقالت الفاضلة/ روسواتي عثمان اعتبارا من انتهاء اجتماع مجلس اإلدارة في ٢6 يوليو ٢٠٢٠.

تقييم أداء مجلس اإلدارة

تجــري شــركة دنتونــز وشــركاه فــرع عمــان تقريــر تقييــم مجلــس اإلدارة علــى أســاس المعاييــر المعتمــدة مــن المســاهمين فــي االجتمــاع 
الســنوي للجمعيــة العموميــة للشــركة المنعقــد فــي ١3 مايــو ٢٠٢٠. وســيتم تقديــم تقريــر التقييــم فــي االجتمــاع الســنوي القــادم للجمعيــة 

العموميــة فــي ٢9 مــارس ٢٠٢١.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة

يتمثل دور لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة فيما يلي:

النظــر فــي تحديــد مدقــق الحســابات فــي ســياق اســتقاللية اللجنــة )وال ســيما فيمــا يتعلــق بــأي خدمات أخــرى بخالف مراجعة الحســابات(،  ) أ( 
فضــًلا عــن رســوم المشــاركة والشــروط، والتوصيــة بمدققــي الحســابات ليقــوم مجلــس اإلدارة بتعيينهــم.

مراجعة خطة تدقيق الحسابات ونتائجها. ) ب( 

تنفيذ النظم المناسبة للتحقق من االحتيال المالي، وضمان نزاهة القوائم المالية. ) ج( 
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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 مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية وربــع الســنوية قبــل إصدارهــا،  ) و( 
فضــًلا عــن التحفظــات الــواردة فــي مســودة القوائــم الماليــة ومناقشــة المبــادئ المحاســبية فيهــا، والتغييــرات في المعايير المحاســبية 

الُمعتمــدة مــن الشــركة.

العمل كقناة اتصال بين المجلس وُمدققي الحسابات الخارجيين والداخليين. ) ز( 

مراجعة سياسات إدارة المخاطر. ) ح( 

مراجعة جميع معامالت األطراف ذات الصلة الُمقترحة، وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت . ) ط( 

تتكون لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة من األعضاء التالي أسمائهم خالل عام ٢٠٢٠:

المنصباسم عضو لجنة المراجعةم
تواريخ وعدد اجتماعات لجنة المراجعة

6 ديسمبر25 أكتوبر26 يوليو26 أبريل11 فبراير

•••••الرئيس سلطان عبيد سعيد الغيثي١

•••••عضو أجيف جوبيناثان٢

--•إإعضو حتى ٢6 يوليو ٢٠٢٠روسواتي عثمان*3

عضو بدءا من ١3 مايو فيشواناث سنكرنرايانان4
٢٠٢٠

---••

••---عضو من ٢٧ يوليو٢٠٢٠محمد نذيرشام بن منصور٥

• : حضر، إ : حضر باإلنابة
* انتهت فترة عضوية روسواتي عثمان في ٢6 يوليو ٢٠٢٠.

لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة

بهــدف تبنــي سياســة ترشــيحات تتســم بالشــفافية، والســتقطاب أعضــاء مجلــس إدارة وكبــار المــدراء التنفيذييــن مــن أصحــاب الكفــاءة 
العاليــة، تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بقــرار مــن مجلــس اإلدارة وفًقــا لمتطلبــات القانــون. 

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 والمكافآت
تواريخ وعدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآتالمنصب

25 اكتوبر26 يوليو 26 ابريل  11 فبراير

تامر كانكاردس١
الرئيس بعد ٢6 

يوليو ٢٠٢٠
••••

أحمد فؤاد بن محمد كنالي٢
الرئيس حتى ٢6 

يوليو ٢٠٢٠
••••

••••عضو كي نكمورا3

4
أنور سياهرين بن 

عبدالعجيب
عضو اعتبارا من 6 

ديسمبر ٢٠٢٠ 
----

• حضر، إ: حضر باإلنابة
* استقال الفاضل/احمد فؤاد بن محمد كناليي اعتبارا من تاريخ 6 ديسمبر ٢٠٢٠.
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إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

يتــم ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة وانتخابهــم وفًقــا ألحــكام القانــون المعمــول بهــا، والتــي تشــمل -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- 
القواعــد المنصــوص عليهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال أو بموجــب النظــام األساســي للشــركة. وتبلــغ مــدة العضويــة لعضــو 

ــه. مجلــس اإلدارة 3 ســنوات، مــع جــواز إعــادة انتخاب

إذا شــغر منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن اجتماعيــن عادييــن للجمعيــة العموميــة، يجــوز لمجلــس اإلدارة تعييــن عضــو 
مؤقــت وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم ١9/١8 والنظــام األساســي للشــركة.

المكافأة

أتعاب حضور مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية   أ( 

تــم دفــع مبلــغ إجمالــي قــدره 3٢.١٠٠ ريــال عمانــي كأتعــاب لحضــور اجتماعــات المجلــس للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠. كما اســتحقت 
لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت 4.٥٠٠ ريــال عمانــي و3.6٠٠ ريــال عمانــي علــى التوالــي. ولــم تتجــاوز أتعــاب حضــور المجلــس 
لــكل كعضــو ١٠.٠٠٠ ريــال عمانــي وفًقــا لإلرشــادات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. وســيعرض ذلــك علــى المســاهمين للحصــول علــى 

موافقتهــم فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية المقبلــة فــي ٢9 مــارس ٢٠٢١.

المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة  ب( 

لم تكن هناك مدفوعات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة بخالف أتعاب حضورهم الجتماعات المجلس التي تم ذكرها في االعلى.

المديرون التنفيذيون الرئيسيون للشركة  ج( 

حصــل كبــار المديريــن التنفيذييــن للشــركة )وفًقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني 
رقــم ١9/١8(( علــى مبلــغ إجمالــي قــدره ٢3١.١96 ريــال عمانــي للســنة الماليــة المنتهيــة 3١ ديســمبر ٢٠٢٠، والــذي تضمــن الرواتــب والمكافــآت 

والمزايــا األخــرى. تتناســب المكافــآت المدفوعــة للمديريــن التنفيذييــن الرئيســين مــع مؤشــرات األداء الرئيســية الُمحــددة للســنة الماليــة.

المدقق الداخلي  د( 

اســتقال المدقــق الداخلــي لشــركة فــي يوليــو ٢٠١9 وتبحــث الشــركة عــن مرشــح مناســب لشــغل هــذا المنصــب الشــاغر. واســتعانت 
الشــركة بخدمــات شــركة جرانــت ثورنتــون فــي التدقيــق الداخلــي لحيــن العثــور علــى مرشــح مناســب.

تفاصيل عدم االمتثال من جانب الشركة خالل الثالث سنوات األخيرة

لــم تفــرض الهيئــة العامــة لســوق المــال أو ســوق مســقط لــأوراق الماليــة أو أي ســلطة قانونيــة أخــرى، أي عقوبــات علــى الشــركة بشــأن أي 
مســألة فــي الســنوات الثــالث األخيــرة حتــى تاريــخ 3١ ديســمبر ٢٠٢٠.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتوافــق وســائل التواصــل واإلعــالن لــدى الشــركة مــع المتطلبــات التنظيميــة. وتعلــن الشــركة عــن نتائجهــا الماليــة الســنوية غيــر المدققــة 
وقوائمهــا الماليــة المؤقتــة غيــر المدققــة وقوائمهــا الماليــة الســنوية المدققــة علــى موقــع ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي المواعيــد 
المقــررة. كمــا تنشــر الشــركة معلوماتهــا الماليــة ذات الصلــة فــي صحيفتيــن محليتيــن. ويتــم التواصــل مــع المســاهمين باللغتيــن 

العربيــة واإلنجليزيــة. 
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بيانات سعر السوق

أعلى / أدنى سعر لأسهم ومقارنة األداء خالل كل شهر في ٢٠٢٠ أ ( 

السعر )بالبيسة( الشهر
مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية

)القطاع الخاص(

التغير عن 1 يناير 2020اإلغالقالتغير عن 1 يناير 2020اإلغالقأدنى سعرأعلى سعر

١.4٥%٥.88١936.١9%٠.١٠8٠.١٠٢٠.١٠8يناير

٠.٥8%4.9٠١9١9.٥4%٠.١١٠٠.١٠٢٠.١٠٧فبراير

-١١.٥6%٢.94١688.٠٢%٠.١٠٧٠.١٠4٠.١٠٥مارس

-١١.٠6%٢.94١69٧.4٢%٠.١٠٧٠.٠9٥٠.١٠٥أبريل

-١٥.٥٠%٢.94١6١٢.8١%٠.١٠٥٠.١٠٠٠.١٠٥مايو

-١٧.9١%١٢.٧٥١٥66.٧٧%٠.١١٥٠.١٠٥٠.١١٥يونيو

-١9.39%٧.84١٥38.٥١%٠.١١٥٠.١١٠٠.١١٠يوليو

-١٧.٢٧%٥.88١٥٧9.٠٠%٠.١٠8٠.١٠٠٠.١٠8أغسطس

-١8.٠6%٢.94١٥63.89%٠.١٠8٠.١٠٢٠.١٠٥سبتمبر

-١٥.66%١6٠9.٧٥-4.9٠%٠.١٠٥٠.٠9٠٠.٠9٧أكتوبر

-١6.١3%١6٠٠.٧9-٢.94%٠.١٠3٠.٠96٠.٠99نوفمبر

-١6.6٠%١٥9١.8٢-4.9٠%٠.٠99٠.٠9١٠.٠9٧ديسمبر
المصدر: سوق مسقط لأوراق المالية 

ب (  توزيع المساهمة كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠

نسبة رأس المالعدد األسهمعدد المساهمينالفئة

٧٧.٥٧%٥4١٢٠.6٥٧.١6٥% فأعلى

٢٢.43%٢.6٢٠34.893.٢3٥أقل من ٥%

100.00%2.624155.550.400اإلجمالي
المصدر: موقع شركة مسقط للمقاصة وااليداع 

ُمدقق الحسابات الخارجي

نبذة عن ديلويت

ديلويــت آنــد تــوش )الشــرق األوســط( شــراكة محــدودة المســؤولية )دي إم إي( هــي شــركة تابعــة لديلويــت شــمال وجنــوب أوروبــا شــراكة 
ذات مســؤولية محــدودة، بالنســبة لمنطقــة الشــرق األوســط وقبــرص، وديلويــت شــمال وجنــوب اوروبــا شــراكة ذات مســؤولية محــدودة 
)إن ســي إي( هــي شــركة مرخــص لهــا مــن قبــل ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة ، وهــي شــركة بريطانيــة خاصــة محــدودة بضمــان.

ُيســتخَدم اســم »ديلويــت« للداللــة علــى واحــدة أو أكثــر مــن الشــركات األعضــاء المرخــص لهــا مــن قبــل ديلويــت تــوش توهماتســو 
المحــدودة، وهــي مجموعــة عالميــة مــن الشــركات األعضــاء المرخــص لهــا، والكيانــات المرتبطــة بهــا، تتمتــع األخيــرة وكل مــن الشــركات 
المرخــص لهــا بشــخصية قانونيــة مســتقلة خاصــة بهــا. ال تقــدم ديلويــت تــوش توهماتســو المحــدودة أو ديلويــت إن ســي إي أو دي إم إي 

www.deloitte.com/about :خدمــات للعمــالء، ُيرجــى مراجعــة موقعنــا االلكترونــي علــى العنــوان التالــي

تعتبــر ديلويــت شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال التدقيــق والمراجعــة، واإلستشــارات اإلداريــة والماليــة، وخدمــات إستشــارات المخاطــر، 
خدمــات الضرائــب والخدمــات المتعلقــة بهــا. وهــي توفــر خدماتهــا ألربــع مــن بيــن خمــس شــركات علــى قائمــة مجلــة فورتشــن العالميــة 
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ألفضــل ٥٠٠ شــركة، بفضــل شــبكة عالميــة مترابطــة مــن شــركات األعضــاء المرخــص لهــا فــي أكثــر مــن ١٥٠ دولــة. للحصــول علــى المزيــد مــن 
التفاصيــل حــول مهنيــي ديلويــت ال 3٠٠.٠٠٠ وأثرهــم اإليجابــي فــي مختلــف القطاعــات، ُيرجــى مراجعــة موقعنــا االلكترونــي علــى العنــوان 

www.deloitte.com :التالــي

نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:

ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( هــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات المهنيــة اإلستشــارية وقــد تأسســت 
فــي منطقــة الشــرق األوســط ويمتــد وجودهــا منــذ ســنة ١9۲6 فــي المنطقــة. إن وجــود شــركة ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( فــي 
ــم الخدمــات وفقــا  ــزة علــى ترخيــص مــن قبلهــا لتقدي منطقــة الشــرق األوســط مكــّرس مــن خــالل الشــركات القانونيــة المســتقلة الحائ
للقوانيــن والمراســيم المرعيــة اإلجــراء فــي البلــد التابعــة لــه وتتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة. ال تســتطيع الشــركات والكيانــات 
المرخصــة مــن قبلهــا إلــزام بعضهــا البعــض و/ أو إلــزام شــركة ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط(. وعنــد تقديــم الخدمــات، تتعاقــد كل 
شــركة مرّخــص لهــا أو كيــان مرخــص لــه مــن قبــل ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( وبشــكل مســتقل مــع العمــالء الخاصيــن بهــا دون 

الرجــوع إلــى ديلويــت أنــد تــوش )الشــرق األوســط( وتكــون هــذه الشــركات والكيانــات مســؤولة فقــط عــن أفعالهــا أو تقصيرهــا.

خــالل عــام ٢٠٢٠، بلــغ اجمالــي رســوم ديلويــت ١9.٧6٥ ريــال عمانــي فيمــا يتعلــق بالخدمــات المهنيــة المقدمــة للشــركة )١6.٠٠٠ ريــال عمانــي 
للتدقيــق و3.٧6٥ ريــال عمانــي للخدمــات األخــرى(.

المجاالت المحددة لعدم االمتثال لحوكمة الشركات

لم تفرض أي سلطة قانونية أي عقوبات على الشركة بشأن أي مسألة تتعلق بحوكمة الشركات في ٢٠٢٠.

إقرار المجلس

يقبــل المجلــس تحمــل مســؤولية إعــداد القوائــم الماليــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة عــن 
الهيئــة العامــة لســوق المــال وقانــون الشــركات التجاريــة لعــام ٢٠١9. ويؤكــد المجلــس ُمراجعتــه لكفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة 
والتأكــد مــن كفايتهــا، ويســره إبــالغ المســاهمين بوجــود ضوابــط داخليــة كافيــة ومالئمــة تتوافــق مــع القواعــد واللوائــح ذات الصلــة. 
ــة مــن شــأنها التأثيــر علــى اســتمرارية الشــركة وقدرتهــا علــى مواصلــة أعمالهــا  ويؤكــد المجلــس أيًضــا عــدم وجــود أي مســائل جوهري

خــالل الســنة الماليــة القادمــة.

رئيس مجلس اإلدارة
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2020 ٢٠١9 
ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيإيضاح

األصول
األصول غير المتداولة

٥86.87589.١68الممتلكات واآلالت والمعدات
6250١8٥الحق في إستخدام األصول

٢٢1.348٧١6ضريبة مؤجلة
88.4739٠.٠69مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
٧1.322١.48٢ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

84.209١.9٧3النقد والنقد المعادل
5.5313.4٥٥مجموع األصول المتداولة

94.00493.٥٢4مجموع األصول
حقوق المساهمين واإللتزامات

حقوق المساهمين
١.915.555١٥.٥٥٥رأس المال

٢.91.961١.٧٧٧اإلحتياطي القانوني
1.992336األرباح المحتجزة

19.508١٧.668
)3.٢٢3()5.879(١٠إحتياطي التحوط

13.629١4.44٥صافي حقوق المساهمين
اإللتزامات غير المتداولة

١١53.211٥6.4٥٠قروض ألجل
١٠6.5183.٥9٢أدوات مالية مشتقة

١٢382366مخصص إلتزام تفكيك أصول
١38.8548.8٥4قروض تجسيرية من المساهمين

١4754٧٥4قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين
١٥255١83إلتزام إيجار

١64٢6مكافآت نهاية الخدمة
٢٢4.4693.٧8٥ضريبة مؤجلة

74.447٧4.٠١٠مجموع اإللتزامات غير المتداولة
اإللتزامات المتداولة

١١3.3143.١88قروض ألجل
١٠399٢٠٠أدوات مالية مشتقة

١٥3٧إلتزام إيجار 
١٧2.212١.6٧4مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

5.928٥.٠69مجموع اإللتزامات المتداولة 
80.375٧9.٠٧9مجموع اإللتزامات

94.00493.٥٢4 مجموع حقوق المساهمين واإللتزامات
٢٥0.088٠.٠93صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2020
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2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيإيضاح

١816.750١6.8١٠اإليرادات

)١٠.6٥4()10.595(١9تكاليف التشغيل

6.1556.١٥6إجمالي الربح

٢8-إيرادات أخرى

)86٧()838(٢٠مصروفات إدارية وعمومية

)3.١43()2.957(٢١تكاليف التمويل )بالصافي(

2.360٢.١٧4ربح السنة قبل الضريبة

)69٠()520(٢٢ضريبة الدخل

1.840١.484ربح السنة

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

)3.٠٥٧()3.125(١٠التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

٢٢4694٥8الضريبة المؤجلة على التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

)٢.٥99()2.656(الخسائر الشاملة األخرى للسنة

)١.١١٥()816(مجموع الخسائر الشاملة للسنة

٢40.012٠.٠١٠الربح لكل سهم -  األساسي والمخفف

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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االحتياطي رأس المال
القانوني

األرباح
 المحتجزة

إحتياطي 
التحوط

المجموع

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

14.445)3.223(15.5551.777336في 1 يناير 2020

1.840-1.840--ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة 
)2.656()2.656(---للسنة

)816()2.656(1.840--مجموع الخسائر الشاملة للسنة

--)184(184-تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

13.629)5.879(15.5551.9611.992في 31 ديسمبر 2020

١6.8١3)6٢4(١٥.٥٥٥١.6٢8٢٥4في ١ يناير ٢٠١9

١.484-١.484--ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة 
)٢.٥99()٢.٥99(---للسنة

)١.١١٥()٢.٥99(١.484--مجموع الخسائر الشاملة للسنة

--)١49(١49-تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

)١.٢٥3(-)١.٢٥3(--توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 3.9(

١4.44٥)3.٢٢3(١٥.٥٥٥١.٧٧٧336في 3١ ديسمبر ٢٠١9

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

األنشطة التشغيلية 

2.360٢.١٧4ربح السنة قبل الضريبة

تسويات لـ:

2.470٢.468إستهالك

3١١إطفاء الحق في إستخدام األصول

12١١مخصص مكافآت نهاية الخدمة

2.9573.١43تكاليف تمويل )بالصافي(

7.802٧.8٠٧التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

)9٧(160التغير في الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى

784٧3التغير في الذمم الدانئة واألرصدة الدائنة األخرى

-)34(مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة

8.712٧.٧83صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية 

)9١()177(إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

)9١()177(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)3.١٠6()3.188(صافي سداد قروض ألجل

)3.٠١4()2.930(تكلفة تمويل مدفوعة

4١9فوائد على ودائع

)١٥()15(سداد إلتزامات إيجار

)١٧٠()170(فوائد مدفوعة إلى قروض المساهمين

)١.٢٥3(-توزيعات أرباح موزعة

)٧.٥39()6.299(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

2.236١٥3صافي التغير في النقد والنقد المعادل

1.973١.8٢٠النقد والقد المعادل في بداية الفترة

4.209١.9٧3النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة عامــة مســجلة فــي ســلطنة ُعمــان. تأسســت الشــركة   
فــي ١9 ينايــر ٢٠١3. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي بيــع الميــاه المحــالة. بــدأت الشــركة اإلنتــاج التجــاري للميــاه الصالحــة للشــرب 

فــي ١9 فبرايــر ٢٠١6، وتــم إدراج الشــركة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي ٢ ينايــر ٢٠١8. 

اإلتفاقيات الرئيسية  1.1

إتفاقية شراء المياه  

فــي ١١ فبرايــر ٢٠١3، أبرمــت الشــركة إتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، وذلــك   
لتوريــد 4٢ مليــون جالــون إمبريالــي مــن الميــاه يوميــً. تنتهــي اإلتفاقيــة خــالل ٢٠ ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المتفــق عليــه 

ــر ٢٠١4، مــع إمكانيــة تمديــد الفتــرة أو اإلنهــاء المبكــر وفقــً لبنــود اإلتفاقيــة. وهــو ١٢ أكتوب

عقد الهندسة والشراء واإلنشاء  

ــك مــع الشــركة الدوليــة  ــً، وذل ــي مــن الميــاه يومي ــون إمبريال أبرمــت الشــركة إتفاقيــة إلنشــاء محطــة تحليــة بســعة 4٢ مليــون جال  
لمعالجــة الميــاه )ش.م.م( وهــو مشــروع )»مقــاول أعمــال الهندســة والشــراء واإلنشــاء«( بنظــام تســليم المفتــاح والــذي تــم إنجــازه 

خــالل عــام ٢٠١6. 

عقد التشغيل والصيانة  

تصــل مــدة عقــد التشــغيل والصيانــة إلــى ٢٠ عامــً مــن تاريــخ جدولــة التشــغيل التجــاري وهــو ١٢ أكتوبــر ٢٠١4 ، وقــد أبرمتــه الشــركة   
فــي ٢٧ نوفمبــر ٢٠١3 وتــم تعديلــه فــي ٢١ أكتوبــر ٢٠١٧ مــع شــركة مدينــة مســقط للتحليــة والتشــغيل والصيانــة ش.م.م ، طــرف ذو 

ــة المحطــة. ــك مــن أجــل تشــغيل وصيان عالقــة ، وهــي شــركة مســجلة فــي ســلطنة عمــان ، وذل

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة     .2

معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة المطبقــة دون تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة والتــي   2.1
تســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020 

ــر  ــة إلعــداد التقاري ــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدل فــي الســنة الحاليــة، طبقــت الشــركة التعديــالت التاليــة علــى معاييــر التقاري  
الماليــة الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة والتــي تســري لفتــرة ســنوية تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠٢٠. لــم يكــن لتطبيقهــا أي تأثيــر جوهــري 

ــة. ــات المالي ــواردة فــي هــذه البيان ــغ ال علــى اإلفصاحــات أو علــى المبال

تعديــالت علــى اإلشــارات إلــى إطــار عمــل مبــادىء معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة -  التعديــالت علــى معاييــر التقاريــر الماليــة   
الدوليــة أرقــام ٢ و3 و6 و١4 ومعاييــر المحاســبة الدوليــة أرقــام ١ و 8 و 34 و 3٧ و 38 ومعاييــر لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة 
الدوليــة أرقــام ١٢ و ١9 و ٢٠ و ٢٢ ومعيــار لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة رقــم 3٢ لتحديــث تلــك التصريحــات فيمــا يتعلــق 

ــى نســخة مختلفــة مــن إطــار العمــل. ــد إشــارتهم إل ــى واإلقتبــاس مــن إطــار العمــل أو لتحدي باإلشــارة إل

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 »عقــود اإليجــار« لمنــح المســتأجرين إعفــاء مــن تقييــم مــا إذا كان إمتيــاز   
اإليجــار المتعلــق بـــ فيــروس كوفيــد - ١9 يعــد تعديــاًل  لعقــد اإليجــار. التاريــخ الفعلــي هــو ١ يونيــو ٢٠٢٠.

التعديــالت علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام ٧ و9 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 حــول مســائل مــا قبــل   
البنــوك. بيــن  الفائــدة  معــدل  معالجــة  إطــار  فــي  اإلســتبدال 
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تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(    .2

معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة المطبقــة دون تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة والتــي   2.1
تســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020 )تابــع(

إعتبــارا مــن ١ ينايــر ٢٠٢٠ ، طبقــت الشــركة التعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 األدوات الماليــة والمعيــار المحاســبي   
الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة: اإلدراج والقيــاس معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٧ األدوات الماليــة - اإلفصاحــات المتعلقــة 
بمعالجــات ســعر الفائــدة.  تتنــاول التعديــالت )يشــار إليهــا بالمرحلــة األولــى لمشــروع اإلنتقــال مــن ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي 
لنــدن »ايبــور« وقــد اقترحــت اســتثناءات  لتحوطــات مــا قبــل اإلســتبدال.  لــم يكــن لهــذه التعديــالت ، بمــا فــي ذلــك مــا ورد أعــاله ، أي 

ــر بشــكل جوهــري علــى الفتــرات الحاليــة أو المســتقبلية. ــغ المدرجــة فــي فتــرات ســابقة ، وال يتوقــع أن تؤث تأثيــر علــى المبال

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي لم يبدأ سريانها بعد   2.2

لم تطبق الشركة بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:   

تطبق للفترات معايير التقارير المالية الدولية  الجديدة والمعدلة
السنوية التي 

تبدأ في أو بعـد

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٠ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢8 )تعديالت( بيع 
أو مساهمة األصول بين المستثمر وشركته التابعة أو مشروعه المشترك

١ يناير ٢٠٢١

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 اإلشارة إلى إطار عمل مبادىء معايير التقارير 
المالية الدولية

١ يناير ٢٠٢٢

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١6 الممتلكات واآلالت والمعدات - العوائد قبل 
اإلستخدام المستهدف

١ يناير ٢٠٢٢

١ يناير ٢٠٢٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 3٧ العقود الشاقة - تكلفة الوفاء بالعقد

التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية ٢٠١8-٢٠٢٠ ، تعديالت على:

١ يناير ٢٠٢٢- معيار التقارير المالية الدولية رقم ١ تطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى

١ يناير ٢٠٢٢- معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية

١ يناير ٢٠٢٢- المعيار المحاسبي الدولي رقم 4١ - الزراعة

تاريخ السريان غير مذكور- معيار التقارير المالية الدولية رقم ١6 عقود اإليجار

١ يناير ٢٠٢3تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ تصنيف اإللتزامات إلى متداولة وغير متداولة

١ يناير ٢٠٢3معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٧ عقود التأمين

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٠ البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي 
الدولي رقم ٢8 اإلستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة )٢٠١١( والمتعلقة بمعالجة بيع أو 

مساهمة األصول والمستثمرين في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.

تاريــخ الســريان مؤجــل ألجــل 
غير مســمى.

ــزال التطبيــق مســموحً  ال ي
به. 

يتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن يتــم تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة عندمــا    
تصبــح قابلــة للتطبيــق ، وأن تطبيــق هــذه  المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة قــد ال يكــون لــه تأثيــرًا جوهريــً علــى البيانــات 

الماليــة للشــركة فــي فتــرة التطبيــق المبدئــي. 
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بيان االلتزام  

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية ومتطلبــات   
قانــون الشــركات التجاريــة لســنة ٢٠١9 فــي ســلطنة ُعمــان ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة 

ُعمــان.

مبدأ اإلستمرارية  

عنــد الموافقــة علــى هــذه البيانــات الماليــة ، كان لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة توقعــات معقولــة بــأن لــدى الشــركة مــوارد تكفــي   
إلســتمرار عملياتهــا فــي المســتقبل المنظــور. لــذا ، فقــد تبنــوا مبــدأ اإلســتمرارية المحاســبي عنــد إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة.

أساس اإلعداد  

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء بعــض األصــول واإللتزامــات الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة   
العادلــة. تــم عــرض البيانــات الماليــة بالريــال الُعمانــي )ر.ع( وهــو أيضــً العملــة التشــغيلية للشــركة.

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

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 الفترات المعروضة.   

العمالت األجنبية  

أي عملــة عــدا العملــة التشــغيلية تعتبــر بمثابــة عملــة أجنبيــة. يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الُعمانــي   
وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعامــالت. األصــول وااللتزامــات النقديــة المنفــذة بعمــالت أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال 

الُعمانــي بإســتخدام معــدل الصــرف الســائد فــي تاريــخ التقريــر.

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة وفًقــا لســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ المعاملــة،   
فــي حيــن يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة باســتخدام ســعر الصــرف الســائد فــي 
التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. وبشــكل عــام يتــم إدراج فروقــات ســعر الصــرف عنــد تســوية البنــود الماليــة أو عنــد 

ــاح أو الخســائر. التحويــل فــي األرب

النقد والنقد المعادل  

ألغــراض بيــان التدفقــات النقديــة ، يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة بنكيــة بفتــرة اســتحقاق أصليــة   
تقــل عــن ثالثــة أشــهر.

الممتلكات واآلالت والمعدات  

اإلدراج والقياس  

يتــم إدراج بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلســتهالك المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة ، إن وجــدت.   
تتضمــن التكلفــة مبلــغ النقــد والنقــد المعــادل المدفــوع أو القيمــة العادلــة للمقابــل اآلخــر الممنوحــة لحيــازة األصــل فــي تاريــخ الحيــازة 
أو التشــييد. تتــم رســملة المصاريــف المتكبــدة الســتبدال أحــد مكونــات الممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي تتــم المحاســبة عنهــا 

بشــكل منفصــل ، بمــا فــي ذلــك مصاريــف الفحــص والصيانــة الرئيســية. 
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  

اإلدراج والقياس )تابع(  

تتضمــن تكلفــة األصــول المشــيدة ذاتيــً تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وتكاليــف اإلقتــراض وحصــة مالئمــة مــن النفقــات العامــة.   
تحــدد األربــاح والخســائر عنــد اســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالرجــوع إلــى قيمهــا الدفتريــة وتؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تحديــد 

ــاح أو الخســائر عنــد تكبــد المصروفــات.  ــاح أو الخســائر. اإلصالحــات والتجديــدات تحّمــل علــى األرب األرب

التكاليف الالحقة  

ــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات تكلفــة الفحــص الرئيســي وتكلفــة إســتبدال جــزء مــن تلــك  ــدرج الشــركة ضمــن القيمــة الدفتري ت  
البنــود عنــد تكبــد التكلفــة ، إذا كان مــن المحتمــل تدفــق منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مضمنــة فــي ذلــك البنــد إلــى الشــركة 

وباإلمــكان قيــاس تكلفــة البنــد بصــورة موثــوق منهــا. تــدرج جميــع التكاليــف األخــرى كمصــروف عنــد تكبدهــا.

اإلستهالك  

ــك  يتــم إحتســاب اإلســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات ، عــدا األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ ، وذل  
علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة ، بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت ، إعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه ذلــك األصــل جاهــزًا 

لإلســتخدام.

عندمــا تكــون لمكونــات بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة، تتــم المحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة )المكونــات   
الرئيســية( للممتلــكات واآلالت والمعــدات. تســتهلك اإلصالحــات الرئيســية علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتبقــي لأصــل ذو الصلــة، أو 

حتــى تاريــخ الصيانــة الرئيســية المقبلــة، أيهمــا أقصــر.

األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية هي كما يلي:  

السنوات

4٠أعمال مدنية وإنشائية

4٠آالت ومعدات

4٠خطوط األنابيب

4٠تفكيك أصول

4٠قطع غيار

4أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

4سيارات 

تقــوم اإلدارة بإعــادة تقييــم طــرق اإلســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي تاريــخ كل تقريــر   
وتعديلهــا إن إقتضــى األمــر.

تمــت رســملة المرشــحات وأجهــزة تنقيــة الميــاه األخــرى إلــى جانــب العمــر اإلنتاجــي للمصنــع ، حيــث ســتظل جــزءًا مــن المصنــع حتــى   
نهايــة عمــره اإلنتاجــي دون أي تكلفــة إضافيــة.

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة مطروحــً منهــا أي خســائر إنخفــاض فــي القيمــة. عنــد التســليم ، يتــم تحويــل   
األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ إلــى فئــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات المناســبة ويتــم إســتهالكها وفقــً لسياســات اإلســتهالك 

الخاصــة بالشــركة.
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  

إلغاء إدراج األصل  

يتــم إلغــاء إدراج أحــد بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد بيعــه أو عنــد عــدم توقــع منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مــن إســتخدامه   
او بيعــه. يتــم إدراج أي أربــاح او خســائر تنشــأ مــن إلغــاء إدراج األصــل )محتســبة علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي عوائــد البيــع والقيمــة 

الدفتريــة لأصــل( فــي بيــان األربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى فــي الفتــرة الــي يتــم فيهــا إلغــاء إدراج األصــل.

إنخفاض القيمة  

األصول المالية  

تــدرج الشــركة مخصصــات خســارة اإلئتمــان المتوقعــة بالنســبة لأصــول الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، بقيــاس   
مخصصــات خســارة بمبلــغ مســاوي لخســارة اإلئتمــان المتوقعــة طــوال العمــر. يتــم قيــاس مخصصــات خســائر الذمــم التجاريــة المدينــة 

دائمــً بمبلــغ مســاوي لخســارة اإلئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة.

ــر خســائر  ــي وعنــد تقدي ــر منــذ اإلدراج المبدئ ــي قــد ازدادت بشــكل كبي ــت المخاطــر اإلئتمانيــة لأصــل المال ــد مــا إذا كان عنــد تحدي  
اإلئتمــان المتوقعــة، تقــوم الشــركة بدراســة المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتاحــة دون تكلفــة أو مجهــود غيــر 
ضــروري، ويشــمل ذلــك المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي علــى حــد ســواء، اســتناًدا إلــى الخبــرة التاريخيــة للشــركة والتقييــم 

اإلئتمانــي المــدروس، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التطلعيــة.

األصول غير المالية   

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة ألصــول الشــركة غيــر الماليــة ، عــدا المخــزون بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى   
إنخفــاض القيمــة. إذا وجــد مثــل هــذا المؤشــر ، يتــم عندهــا تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد لأصــل.

القيمــة المســتردة لأصــل هــي قيمتــه عنــد االســتخدام وقيمتــه العادلــة، أيهمــا أكبــر، مطروًحــا منهــا تكاليــف البيــع. عنــد تقييــم   
ــى قيمهــا الحاليــة باســتخدام معــدالت خصــم مــا قبــل  ــة المســتقبلية إل القيمــة عنــد االســتخدام، يتــم تخفيــض التدفقــات النقدي

الضريبــة التــي تعكــس التقديــرات الحاليــة للســوق للقيمــة الوقتيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لأصــل.

يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تتجــاوز قيمتــه المســتردة المقــدرة. يتــم إدراج خســارة إنخفــاض   
القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل. يتــم بتاريــخ كل تقريــر تقييــم خســائر إنخفــاض القيمــة المدرجــة فــي فتــرات ســابقة، وذلــك 
لمعرفــة وجــود أي مؤشــرات علــى تراجــع الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم إســترداد خســارة انخفــاض القيمــة فــي حالــة وجــود تغيــر 
فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد القيمــة المســتردة. يتــم اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز معــه 

ــم يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة. ــة التــي كان يمكــن تحديدهــا بعــد خصــم اإلســتهالك أو اإلطفــاء ، إذا ل القيمــة الدفتري

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

الســلطاني  المرســوم  للتأمينــات اإلجتماعيــة بموجــب  العامــة  الهيئــة  الشــركة فــي  الُعمانييــن، تســاهم  بالنســبة للموظفيــن   
رقــم 9١/٧٢ تحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر التزامــات الشــركة علــى هــذه المســاهمات والتــي يتــم صرفهــا عنــد 
اســتحقاقها. ويتــم إدراج مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن بموجــب خطــة تقاعــد اإلنتفــاع المحــدد غيــر 
ــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي يحصــل  الممــول وفــق قانــون العمــل الُعمانــي ويتــم احتســاب هــذا المخصــص مــن خــالل تقدي

عليهــا الموظفــون مقابــل خدمتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة.

 



إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

التـقــريـــر الســنـــوي 462020

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

المخصصـات  

يتــم إدراج المخصصــات فــي بيــان المركــز المالــي عنــد وجــود إلتــزام قانونــي أو إســتداللي علــى الشــركة ناتــج عــن حــدث ســابق،   
ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفــق خارجــي لمنافــع إقتصاديــة بهــدف تســوية اإللتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بثقــة. يمثــل 
المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية اإللتزامــات الحاليــة فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي 
اإلعتبــار المخاطــر والشــكوك التــي تحيــط باإللتزامــات. عندمــا يتــم قيــاس المخصــص بإســتخدام التدفقــات النقديــة المقــّدرة لتســوية 

اإللتزامــات الحاليــة، فــإن قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. 

مخصص إلتزام تفكيك األصول  

يتــم إدراج مخصــص إلتــزام اإلســتغناء عــن األصــول عندمــا يكــون هنــاك إلتــزام حالــي نتيجــة لأصــول التــي تــم تشــييدها علــى األرض   
بموجــب عقــود اإلنتفــاع المبرمــة مــع وزارة اإلســكان ، يحتمــل معــه أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفقــات خــارج لمنافــع إقتصاديــة لتســوية 
ــة المرافــق  ــر قيمــة المخصــص بصــورة موثــوق منهــا. تتضمــن اإللتزامــات المســتقبلية المقــدرة تكاليــف إزال اإللتــزام ، ويمكــن تقدي
وتســوية المناطــق المتأثــرة. يتــم إدراج األصــل المقابــل كجــزء مــن المحطــة واآلالت فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويتــم إســتهالكه 

وفقــً لذلــك.

مخصــص إلتــزام تفكيــك األصــول يمثــل أفضــل تقديــر للقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة المطلوبــة لتســوية اإللتــزام فــي تاريــخ   
التقريــر بنــاء علــى المتطلبــات الحاليــة إلتفاقيــة حــق اإلنتفــاع ، وذلــك بإســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدّرة. يتــم خصــم التدفقــات 
النقديــة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة الحالــي الــذي يعكــس المخاطــر المحــددة إللتــزام اإلســتغناء عــن األصــل. تــدرج تجزئــة الخصــم عنــد 

ــرادات الشــاملة األخــرى كتكلفــة تمويــل. ــاح أو الخســائر واإلي تكبدهــا فــي بيــان األرب

يتــم بشــكل ســنوي مراجعــة التكاليــف المســتقبلية المقــدرة لتفكيــك األصــول ، وتعــّدل وفقــً لمــا هــو مالئــم. يتــم التعامــل مــع   
التغيــرات فــي التكاليــف المســتقبلية المقــدرة أو فــي معــدل الخصــم المطبــق مســتقباًل وتــدرج كتعديــل للمخصــص ، ويــدرج األصــل 
المتوقــف المقابــل كممتلــكات وآالت ومعــدات. إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن القيمــة الدفتريــة الجديــدة لأصــل غيــر قابلــة للتحصيــل 

بالكامــل ، يتــم إختبــار األصــل للتحقــق مــن إنخفــاض القيمــة ويتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة عنــد الضــرورة. 

حقوق الملكية  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إدراج التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرًة إلــى إصــدار األســهم العاديــة كخصــم مــن   
حقــوق الملكيــة بعــد خصــم أي تأثيــرات للضريبــة.

اإليرادات  

تتكــون إيــرادات الشــركة مــن رســوم إســتثمار الطاقــة اإلســتيعابية ورســوم الطاقــة اإلســتيعابية للميــاه والصيانــة ورســوم بيــع الميــاه   
ورســوم الصيانــة ورســوم الكهربــاء المحتســبة وفقــً لإلتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م لبيــع 

الميــاه المحــاله.

تتضمــن رســوم الطاقــة اإلســتيعابية للميــاه رســوم إســتثمار الطاقــة اإلســتيعابية ورســوم الطاقــة اإلســتيعابية للميــاه ورســوم   
الصيانــة.

تنــص إتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن توفــر الشــركة وتبيــع إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه طاقــة إســتيعابية مضمونــة   
مــن الميــاه ، تتلقــى عنهــا الشــركة مدفوعــات ســوف تعــوض اإلســتثمارات التــي تمــت وتكاليــف التشــغيل. 
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اإليرادات )تابع(  

ــر  ــار التقاري ــة عقــد إيجــار فــي ســياق معي ــاه بمثاب ــة والمي ــة لشــراء الطاق ــاه المبرمــة مــع الشــركة الُعماني ــر إتفاقيــة شــراء المي تعتب  
الماليــة الدوليــة رقــم ١6 وتــم تصنيفهــا كإيجــار تشــغيلي بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6. يتــم إدراج رســوم إســتثمار 
ــة المنصــوص عليهــا فــي إتفاقيــة  الطاقــة اإلســتيعابية للميــاه بنــاءًا علــى الطاقــة اإلســتيعابية المتوفــرة وفقــً للشــروط التعاقدي
شــراء الميــاه وتعامــل كإيــرادات إيجــار بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 ويتــم إدراجهــا وفقــً لمتطلبــات المعيــار. يتــم 
إدراج رســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة بنــاءًا علــى الطاقــة اإلســتيعابية المتوفــرة وفقــً للشــروط التعاقديــة المنصــوص عليهــا فــي 

إتفاقيــة شــراء الميــاه.

يتــم إدراج اإليــرادات مــن بيــع الميــاه إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ، فــي الفتــرة المحاســبية التــي يتــم فيهــا اإلنتــاج   
الفعلــي وبيــع الميــاه وتوفيــر الطاقــة اإلســتيعابية وفقــً للعقــد. لــدى الشــركة إتفاقيــة طويلــة األجــل مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه والتــي تحــدد إلتــزام األداء وســعر المعاملــة وتخصــص ســعر المعاملــة لــكل إلتــزام أداء منفصــل.ال تعــّدل الشــركة أي 
مــن أســعار المعامــالت وفقــً للقيمــة الزمنيــة للنقــود ، نظــرًا ألن الفتــرة بيــن تحويــل المنتــج إلــى العميــل والســداد مــن جانــب العميــل 

ال يتجــاوز شــهر واحــد ، ويتــم البيــع بشــروط إئتمانيــة متفــق عليهــا ومتماشــية مــع الممارســة المتبعــة فــي هــذه الصناعــة.

مصاريف التمويل  

تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد علــى اإلقتــراض. ويتــم رســملة تكاليــف اإلقتــراض بعــد خصــم إيــرادات الفوائــد المنســوبة   
مباشــرة إلــى حيــازة أو إنشــاء األصــول المؤهلــة مثــل بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات كجــزء مــن تكلفــة الممتلــكات واآلالت 
الفعلــي. الفائــدة  بإســتخدام طريقــة معــدل  الخســائر  أو  األربــاح  فــي  الفوائــد كمصــروف  إدراج جميــع مصاريــف  يتــم  والمعــدات. 

تكاليف التمويل المؤجلة  

يتــم تأجيــل تكلفــة الحصــول علــى تســهيالت قــرض رئيســي وتطفــأ علــى مــدى فتــرة القــرض المعنــي بإســتخدام طريقــة معــدل   
الفائــدة الفعلــي. يتــم إجــراء مقاصــة بيــن تكاليــف التمويــل المؤجلــة مطروحــً منهــا اإلطفــاء المتراكــم مقابــل المبلــغ المســحوب مــن 

تســهيل القــرض الرئيســي.

األدوات المالية  

1( األدوات المالية غير المشتقة  

تتكــون األدوات الماليــة غيرالمشــتقة مــن الذمــم المدينــة، والنقــد والنقــد المعــادل، والقــروض والذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم   
عالقــة. ذات  ألطــراف  المســتحقة  والمبالــغ  األخــرى،  الدائنــة 

يتــم مبدئيــً إدراج األدوات الماليــة غيــر المشــتقة بالقيمــة العادلــة مضاًفــا إليهــا، بالنســبة إلــى األدوات التــي ليســت بالقيمــة العادلــة   
مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، أي تكاليــف منســوبة مباشــرًة إلــى المعاملــة. وبعــد اإلدراج المبدئــي، تقــاس األدوات المالية غير المشــتقة 

بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

2( األدوات المالية المشتقة  

تحتفــظ الشــركة بــأدوات ماليــة مشــتقة للتحــوط مــن التعــرض لمخاطــر ســعر الفائــدة. تــدرج األدوات الماليــة المشــتقة مبدئيــً بالقيمة   
العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد اإلشــتقاق وتقــاس الحًقــا بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. وتــدرج األربــاح أو الخســائر الناتجــة فــي 
األربــاح أو الخســائر فــوًرا مــا لــم يكــن اإلشــتقاق مخصًصــا ومفعــاًل كأداة تحــوط، وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت اإلدراج فــي األربــاح أو 

الخســائر علــى طبيعــة عالقــة التحــوط.
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األدوات المالية )تابع(  

2( األدوات المالية المشتقة )تابع(  

يتــم إدراج اإلشــتقاق ذو القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي بينمــا يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الســالبة كإلتــزام مالــي.   
يتــم تقديــم اإلشــتقاق علــى أنــه أصــل غيــر متــداول أو إلتــزام غيــر متــداول إذا كانــت فتــرة اإلســتحقاق المتبقيــة لــأداة تزيــد عــن ١٢ 

ــة. شــهرًا وال يتوقــع أن يتــم إدراجهــا أو تســويتها خــالل ١٢ شــهرًا. ُتعــرض المشــتقات األخــرى كأصــول أو إلتزامــات متداول

محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أدوات التحــوط علــى أنهــا تحوطــات التدفقــات النقديــة. وفــي بدايــة عالقــة التحــوط ، تقــوم الشــركة بتوثيــق العالقــة   
بيــن أدوات التحــوط وبنــود التحــوط عــالوة علــى أهــداف إدارة المخاطــر واســتراتيجيته فــي القيــام بعــدة معامــالت تحــوط. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، وعنــد بدايــة التحــوط علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية ، تقــوم الشــركة بتوثيــق مــا إذا كانــت أدوات التحــوط المســتخدمة فــي 

العالقــة ذات فعاليــة كبيــرة فــي موازنــة التغيــرات فــي القيــم العادلــة أو التدفقــات النقديــة لبنــد التحــوط.

تحوط التدفقات النقدية  

يتــم تضميــن الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحــوط للتدفقــات النقديــة فــي حقــوق   
الملكيــة. يتــم فــوًرا إدراج األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال فــي األربــاح أو الخســائر كمــا فــي أي أربــاح أو خســائر علــى أي 

تحــوط يفــوق نســبة ١٠٠% مــن اإللتــزام ذو الصلــة.

يعــاد تصنيــف المبالــغ المدرجــة ســابًقا والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الســنوات عندمــا يتــم إدراج بنــود   
التحــوط فــي األربــاح أو الخســائر.

يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط إذا ألغــت الشــركة عالقــة التحــوط ، أو عنــد انتهــاء أداة التحــوط أو بيعهــا أو ممارســتها أو عندمــا تصبــح   
ــة لمحاســبة التحــوط. غيــر مؤهل

ضريبة الدخل  

يتكــون مصــروف ضريبــة الدخــل مــن الضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة. ويتــم االعتــراف بــه فــي األربــاح أو الخســائر باســتثناء القــدر   
الــذي تتعلــق فيــه بدمــج األعمــال أو البنــود المدرجــة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة أو اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

الضريبة الحالية  

يتــم إحتســاب ضريبــة الدخــل وفقــً للتشــريعات الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان. الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المســتحقة الدفــع علــى   
الدخــل الخاضــع للضريبــة للســنة بإســتخدام المعــدالت الضريبيــة الســائدة فــي تاريــخ التقريــر.

الضريبة المؤجلة  

يتــم إدراج الضريبــة المؤجلــة علــى جميــع الفروقــات المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة   
ــا لمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا فــي  ــغ المســتخدمة ألغــراض ضريبــة الدخــل. يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة وفًق والمبال
الفتــرة التــي يتــم فيهــا اإلعتــراف باألصــل أو تســوية اإللتــزام. تــم اإلفصــاح عــن التأثيــرات الضريبيــة علــى الفروقــات المؤقتــة تحــت بنــد 

االلتزامــات المتداولــة أو غيــر المتداولــة كضريبــة مؤجلــة. 
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ضريبة الدخل )تابع(  

الضريبة المؤجلة )تابع(  

يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط الــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توافــر أربــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن فــي مقابلهــا اســتغالل   
الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة. يتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة بالقــدر الــذي يصبــح مــن غيــر المحتمــل معــه تحقــق 

المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

توزيعات األرباح  

يضع مجلس اإلدارة في اإلعتبار مؤشرات مالئمة بما في ذلك متطلبات قانون الشركات التجارية عند التوصية بتوزيعات األرباح.  

تدرج توزيعات األرباح على األسهم العادية عند إعتماد سدادها.  

معلومات قطاع التشغيل  

قطــاع التشــغيل هــو أحــد مكونــات الشــركة التــي تمــارس األنشــطة التــي يمكــن مــن خاللهــا أن تحقــق إيــرادات وتتكبــد مصروفــات،   
ــات األخــرى للشــركة، والتــي يتــم مراجعــة نتائجهــا  ــات المتعلقــة بالمعامــالت مــع أي مــن المكون ــرادات والمصروف ــك اإلي بمــا فــي ذل
التشــغيلية بانتظــام مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي ) باعتبــاره المســؤول األول عــن القــرارات التشــغيلية( التخــاذ قــرارات بشــأن المــوارد 

المخصصــة لــكل قطــاع وتقييــم أدائهــا، والتــي يتــاح بشــأنها بيانــات ماليــة منفصلــة.

يتمثــل النشــاط الوحيــد للشــركة فــي بيــع ميــاه التحليــة للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه باعتبارهــا العميــل الوحيــد،   
واحــد. تشــغيل  كقطــاع  الشــركة  ألعمــال  ينظــر  الرئيســي  التشــغيلي  القــرار  صانــع  فــإن  وبالتالــي 

ويجري بيع المياه في سلطنة ُعمان.  

عقود اإليجار  

الشركة كمستأجر  

تقّيــم الشــركة ، عنــد إبــرام العقــد ، مــا إذا كان عقــد إيجــار أو يحتــوي علــى إيجــار. تــدرج الشــركة الحــق فــي إســتخدام األصــل وإلتــزام   
ــة المســتأجر، فيمــا عــدا عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل  ــل فيمــا يتعلــق بجميــع ترتيبــات اإليجــار التــي تكــون فيهــا بمثاب اإليجــار المقاب
)وهــي عقــود اإليجــار التــي تكــون مدتهــا ١٢ شــهرًا أو أقــل( وعقــود إيجــار أصــول منخفضــة القيمــة. بالنســبة لعقــود اإليجــار هــذه ، 
تــدرج الشــركة مدفوعــات اإليجــار كمصاريــف تشــغيل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار إال إذا كانــت هنــاك أســس أكثــر 

ــة مــن األصــول المؤجــرة. ــه المنافــع اإلقتصادي ــذي تســتهلك خالل إنتظامــً تمثــل النمــط الزمنــي ال

إلتزام اإليجار  

يقــاس إلتــزام اإليجــار مبدئيــً بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم تدفــع فــي تاريــخ بــدء اإليجــار ، مخصومــة بإســتخدام معــدل   
الفائــدة المضّمــن فــي اإليجــار ، أو فــي حالــة عــدم إمكانيــة تحديــد ذلــك المعــّدل ، وهــو الوضــع بشــكل عــام بالنســبة لعقــود اإليجــار 
الخاصــة بالشــركة ، يتــم إســتخدام معــدل اإلقتــراض المتزايــد للمســتأجر ، بإعتبــاره المعــّدل الــذي قــد يتوجــب علــى المســتأجر الفــدري 
ــة  دفعــه مــن أجــل إقتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذو قيمــة مماثلــة للحــق فــي إســتخدام األصــل فــي بيئــة إقتصادي

مماثلــة بنفــس الشــروط والظــروف والضمانــات.
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من أجل تحديد معدل اإلقتراض المتزايد ، تقوم الشركة بـ:  

كلمــا كان ذلــك ممكنــً ، إســتخدام تمويــل طــرف ثالــث الــذي إســتلمه المســتأجر الفــردي كنقطــة بدايــة ، وتعديلــه لكــي يعكــس   
التغيــرات فــي ظــروف التمويــل منــذ أن تــم إســتالم تمويــل الطــرف الثالــث.

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.  

يتــم تخصيــص مدفوعــات اإليجــار بيــن أصــل المبلــغ وتكلفــة التمويــل. يتــم إدراج تكلفــة التمويــل فــي األربــاح أو الخســائر علــى مــدى   
فتــرة اإليجــار مــن أجــل تحقيــق معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي لإللتــزام لــكل فتــرة.

ــادة القيمــة الدفتريــة لكــي يعكــس الفوائــد علــى إلتــزام اإليجــار )بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة  يقــاس إلتــزام اإليجــار الحقــً بزي  
الفعليــة. اإليجــار  مدفوعــات  تعكــس  لكــي  الدفتريــة  القيمــة  وبتخفيــض  الفعلــي( 

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

تغيــرت  مــدة اإليجــار أو وجــود تغيــر فــي تقديــر ممارســة خيــار الشــراء ، ففــي هــذه الحالــة يعــاد قيــاس إلتــزام اإليجــار وذلــك بخصــم   
مدفوعــات اإليجــار المعدلــة بإســتخدام معــدل خصــم معــّدل.

تغيــرت مدفوعــات اإليجــار بســبب مؤشــر أو معــدل الســداد المتوقــع بموجــب قيمــة متبقيــة مضمونــة، وفــي هــذه الحالــة   
يتــم قيــاس إلتــزام اإليجــار عــن طريــق خصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلــة بإســتخدام معــدل الخصــم المبدئــي )إال إذا كان تغيــر 
مدفوعــات اإليجــار نتيجــة لتغيــر فــي معــدل الفائــدة المتغيــر ، ففــي هــذه الحالــة يتــم إســتخدام معــدل الخصــم المعــّدل(.

  تــم تعديــل عقــد اإليجــار وال يتــم إحتســاب تعديــل اإليجــار كإيجــار منفصــل ، ففــي هــذه الحالــة يعــاد قيــاس إلتــزام اإليجــار بخصــم 
ــة بإســتخدام معــدل خصــم معــّدل. مدفوعــات اإليجــار المعدل

لم تجري الشركة أي من تلك التعديالت خالل الفترة المعروضة.  

الحق في إستخدام األصول  

ــدء  ــل ومدفوعــات اإليجــار الفعليــة فــي أو قبــل ب ــزام اإليجــار المقاب ــي إللت يتكــون الحــق فــي إســتخدام األصــول مــن القيــاس المبدئ  
ســريان اإليجــار وأي تكاليــف مبدئيــة مباشــرة. يعــاد قياســها الحقــً بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلســتهالك المتراكــم وخســائر إنخفــاض 

القيمــة.

يســتهلك الحــق فــي إســتخدام األصــول علــى مــدى الفتــرة األقصــر مــن بيــن مــدة اإليجــار والعمــر اإلنتاجــي لأصــل الرئيســي. إذا حــّول   
اإليجــار ملكيــة األصــل الرئيســي أو إذا كان الحــق فــي إســتخدام األصــول يعكــس توقعــات الشــركة لممارســة خيــار الشــراء ، فــإن الحــق 
فــي إســتخدام األصــول ذو الصلــة يســتهلك علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لأصــل الرئيســي. يبــدأ اإلســتهالك فــي تاريــخ بــدء اإليجــار.
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يعــرض الحــق فــي إســتخدام األصــول كبنــد منفصــل فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات. تطبــق الشــركة المعيــار المحاســبي الدولــي   
رقــم 36 لتحديــد مــا إذا الحــق فــي إســتخدام األصــل قــد إنخفضــت قيمتــه وإحتســاب أي خســارة إنخفــاض فــي القيمــة تــم تحديدهــا 

كمــا هــو مبيــن فــي سياســة »الممتلــكات واآلآلت والمعــدات«. 

ال يتــم إدراج اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل ، فــي قيــاس إلتــزام اإليجــار والحــق فــي إســتخدام األصــل. تــدرج   
المدفوعــات ذات الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا الحــدث أو الظــرف التــي تنشــىء تلــك المدفوعــات ، وتــدرج تحــت بنــد 

ــاح أو الخســائر. »مصاريــف تشــغيل« فــي بيــان األرب

كوســيلة عمليــة ، يســمح معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 للمســتأجر بعــدم تجزئــة المكونــات غيــر اإليجاريــة ، ويســمح بــدالً مــن   
ذلــك بإحتســاب أي إيجــار والمكونــات غيــر اإليجاريــة المصاحبــة كترتيــب فــردي. لــم تســتخدم الشــركة هــذه الوســيلة العمليــة.

الشركة كمؤجر    

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون فيهــا الشــركة بمثابــة مؤجــر ، معقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي. لمــا حولّــت بنــود اإليجــار   
جميــع مخاطــر وعوائــد الملكيــة إلــى المســتأجر ، يصنــف العقــد كإيجــار تمويلــي. تصنــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود إيجــار 

تشــغيلي.

تــدرج إيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدة فتــرة اإليجــار ذو الصلــة. التكاليــف المبدئيــة   
المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب إيجــار تشــغيلي ، تضــاف إلــى القيمــة الدفتريــة لأصــل المؤجــر وتــدرج بطريقــة القســط 

ــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. الثاب

عندمــا يتضمــن العقــد إيجــارًا أو مكونــات غيــر إيجاريــة ، تطبــق الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١٥ لتخصيــص المقابــل   
بموجــب العقــد لــكل مكــّون.

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  

تعــرض الشــركة عوائــد الســهم الواحــد وصافــي األصــول للســهم الواحــد بالنســبة ألســهمها العادية. يتم إحتســاب العائد األساســي   
للســهم الواحــد بقســمة األربــاح أو الخســائر المنســوبة إلــى مســاهمي الشــركة العادييــن علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم 

العاديــة القائمــة خــالل الســنة.

ــى مســاهمي الشــركة العادييــن علــى عــدد  يتــم إحتســاب صافــي األصــول للصهــم الواحــد بقســمة صافــي األصــول المنســوبة إل  
األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تعريف صافي األصول لهذا الغرض على أنها إجمالي حقوق الملكية. 
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عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة، والمبّينــة فــي اإليضــاح رقــم 3، يجــب علــى اإلدارة إجــراء أحــكام وتقديــرات وافتراضــات   
ــى  ــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا إل ــة لأصــول وااللتزامــات التــي ال تتضــح مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقدي حــول القيــم الدفتري

الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى تعتبــر ذات صلــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا بشــكل دوري. يتــم إدراج مراجعــات التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تمــت   
فيهــا مراجعــة التقديــرات إذا أثــرت المراجعــة فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية، وإذا أثــرت المراجعــة 

علــى كال مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية.

اإلجتهادات المحاسبة الهامة  

أجــرت اإلدارة اإلجتهــادات المحاســبية التاليــة ، بخــالف تلــك التــي تنطــوي علــى تقديــرات ، والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى المبالــغ المدرجــة   
ــات الماليــة: فــي البيان

تصنيف عقود اإليجار  

أبرمــت الشــركة إتفاقيــة شــراء الميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م إلتاحــة الســعة التعاقديــة المضمونــة   
للميــاه المحــالة مــن محطتهــا.

تعتقــد اإلدارة أن معيــار لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١٢ ال ينطبــق علــى الترتيــب ، حيــث أن القيمــة المتبقيــة   
تتحملهــا الشــركة وليــس الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. العمــر اإلنتاجــي المقــّدر للمحطــة هــو 4٠ عامــً مــع الوضــع فــي 
اإلعتبــار حــق الشــركة فــي تمديــد عقــد إيجــار األرض بموجــب إتفاقيــة حــق اإلنتفــاع لمــدة إضافيــة تبلــغ ٢٥ عامــً. باإلضافــة إلــى ذلــك ، فــإن 
القيمــة المتبقيــة لأصــول ســيكون لهــا قيمــة كبيــرة فــي نهايــة إتفاقيــة شــراء الميــاه وســتكون الشــركة قــادرة علــى اإلســتمرار فــي 

تحقيــق اإليــرادات مــن خــالل توريــد الميــاه المحــالة.

تأخــذ اإلدارة فــي اإلعتبــار متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 عقــود اإليجــار ، والــذي يحــدد المبــادئ التوجيهيــة لتحديــد   
متــى قــد يحتــوي الترتيــب علــى عقــد إيجــار. يعتمــد تحديــد مــا إذا كان الترتيــب ، يحتــوي علــى ، أو بمثابــة عقــد إيجــار علــى أســاس 
موضــوع الترتيــب عنــد نشــأته ، ســواء كان الوفــاء بالترتيــب يعتمــد علــى إســتخدام أصــل أو أصــول محــددة ، ويحــول الترتيــب حــق 

إســتخدام األصــل .

بمجــرد الوصــول إلــى تحديــد أن الترتيــب يحتــوي علــى عقــد إيجــار ، يتــم تصنيــف ترتيــب اإليجــار علــى أنــه إمــا إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي   
وفقــً لمبــادئ معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 عقــود اإليجــار. عقــد اإليجــار الــذي يحــول غالبيــة مخاطــر ومنافــع التشــغيل هــو 

عقــد إيجــار تمويلــي. عقــد اإليجــار بخــالف عقــد اإليجــار التمويلــي هــو عقــد إيجــار تشــغيلي.

بنــاءًا علــى تقييــم اإلدارة ، تعتبــر إتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بمثابــة عقــد إيجــار فــي   
ســياق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 عقــود اإليجــار وقــد تــم تصنيفهــا علــى أنهــا عقــد إيجــار تشــغيلي بموجــب معيــار التقارير 
الماليــة الدوليــة رقــم ١6 عقــود اإليجــار نظــرًا ألن المخاطــر والمنافــع الهامــة المرتبطــة بملكيــة المحطــة تقــع علــى عاتــق الشــركة وليــس 

علــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

األســاس الرئيســي لهــذا اإلســتنتاج هــو أن إتفاقيــة شــراء الميــاه هــي لمــدة ٢٠ عامــً بينمــا يقــدر العمــر اإلقتصــادي لمحطــة الطاقــة بـــ 4٠   
عامــً. إن القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى مــن مدفوعــات اإليجــار بموجــب إتفاقيــة شــراء الطاقــة ال تســترد بشــكل جوهــري القيمــة العادلــة 

للمحطــة عنــد بــدء عقــد اإليجــار.
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اإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(    .4

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  

فيما يلي اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد البيانات المالية:   

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة. وتعتبــر اإلدارة أنــه ال توجــد دالالت علــى انخفــاض فــي القيمــة إذا أخذنــا بعيــن اإلعتبــار   
أن المحطــة قــد بــدأت بالعمليــات التجاريــة بنجــاح وتتوقــع تلبيــة متطلبــات إتفاقيــة شــراء الميــاه وبيــع الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى 

الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  

يتــم إحتســاب اإلســتهالك مــن اجــل شــطب تكلفــة األصــول علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــّدرة. يســتند غحتســاب األعمــار اإلنتاجيــة   
إلــى تقديــر اإلدارة لعــدة عوامــل مثــل دورة التشــغيل وبرامــج الصيانــة والتــآكل والتلــف الطبيعييــن بغســتخدام أفضــل التقديــرات.

مخصص تفكيك األصول  

عنــد إنتهــاء إتفاقيــة حــق اإلنتفــاع )فيمــا يتعلــق بــاألرض المســتأجرة( وإتفاقيــات شــراء الميــاه ، ســوف يكــون هنــاك إلتــزام علــى   
الشــركة بإزالــة المرافــق تســوية األرض المتأثــرة. تســتند التكلفــة المقــّدرة ومعــدل الخصــم ومعــدل المخاطــر المســتخدمة فــي 

اإلدارة. تقديــرات  أفضــل  إلــى   ، األصــول  إحتســاب مخصــص تفكيــك 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(  

فــي ينايــر ٢٠٢٠ ، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة حالــة طــوارئ صحيــة عالميــة بســبب تفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد - ١9(. بنــاًء   
علــى الزيــادة الســريعة فــي التعــرض واإلصابــات فــي جميــع أنحــاء العالــم ، صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة ، فــي مــارس ٢٠٢٠ ، تفشــي 
فيــروس كورونــا )كوفيــد  - ١9( علــى أنــه جائحــة. لقــد أثــرت اإلجــراءات التــي إتخذتهــا الســلطات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
والشــركات واألفــراد فــي جميــع أنحــاء العالــم إلبطــاء جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - ١9( وســلوك المســتهلك المرتبــط بــه ســلبً 
علــى النشــاط اإلقتصــادي العالمــي المتوقــع ، ممــا أدى إلــى إنخفــاض الطلــب علــى النفــط. وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة العــرض الحالــي 

والمتوقــع ، ممــا عجــل بالتراجــع الحــاد األخيــر فــي أســعار النفــط وزيــادة تقلــب أســعار النفــط.

ــي. فــي حيــن أن  تراقــب الشــركة الوضــع عــن كثــب وذلــك مــن أجــل إدارة إضطــراب األعمــال المحتمــل علــى عملياتهــا وأدائهــا المال  
الظــروف تتطــور بإســتمرار ، يتــم تخفيــف المخاطــر مــن خــالل المســتوى العالــي مــن العقــود الملتزمــة التــي تدعــم التوقعــات الحاليــة ؛ 
التدابيــر الوقائيــة التــي تتخذهــا اإلدارة للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية، وإســتمرار األدلــة علــى الطلــب فــي أســواق الشــرق األوســط 

األساســية ، والمزيــد مــن تدابيــر خفــض التكاليــف المتخــذة لتحســين المرونــة الماليــة فــي البيئــة الحاليــة.

أجــرت الشــركة تقييمــً أوليــً للتأثيــر المحتمــل للوبــاء علــى بياناتهــا الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠ وإســتنادًا إلــى   
ــه ال يوجــد تأثيــر جوهــري علــى  ــى أن ــة األجــل مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، وخلصــت إل إتفاقيــة شــراء الميــاه طويل
العمليــات أو ربحيــة الشــركة. مــع تطــور الوضــع ، ســتواصل الشــركة مراقبــة الموقــف وتعديــل أحكامهــا وتقديراتهــا الحاســمة ، حســب 

الضــرورة ، خــالل عــام ٢٠٢١.
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(    .5

الممتلكات واآلالت والمعدات كمرهونة ضمان لقروض الشركة )إيضاح ١١(.  

يتم إدراج مصروف اإلستهالك للفترة على النحو التالي:  

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

2.467٢.466تكاليف التشغيل )إيضاح ١9(

3٢مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح ٢٠(

2.470٢.468

الحق في إستخدام األصول  .6

األرض المقــام عليهــا المحطــة مســتأجرة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة ٢٥ ســنة إعتبــارًا مــن ١١ فبرايــر   
ــال ُعمانــي ســنويً. ٢٠١3. يمكــن أن يتــم تمديــد مــدة اإليجــار لـــ ٢٥ ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. يدفــع اإليجــار بمعــدل ١٥.٠4٥ ري

تفاصيل الحق في إستخدام األصول لعقد حق اإلنتفاع هي كما يلي:  

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

التكلفة

196١96كما في ١ يناير 

-68يضاف: التغير في مدة اإليجار

264١96إجمالي التكلفة كما في 31 ديسمبر

اإلستهالك

-11كما في ١ يناير

3١١المحمل للسنة

14١١كما في 31 ديسمبر

القيمة الدفترية

250١8٥كما في 3١ ديسمبر

الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى  .7

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1.230١.39٢الذمم المدينة

898٧مدفوعات مقدمً وأرصدة مدينة أخرى

33ودائع

1.322١.48٢

لــدى الشــركة عميــل واحــد هــو الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــدرج فــي رصيــد الذمــم المدينــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠   
و3١ ديســمبر ٢٠١9. متوســط فتــرة اإلئتمــان علــى الفواتيــر المصــدرة إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه عــن بيــع الميــاه هــو 

خــالل ٢٥ يومــً. ال يتــم إحتســاب فوائــد علــى الذمــم المدينــة المســتحقة.

الذمم المدينة كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠ هي في فئة »ليست مستحقة«.  

لإلطالع على تقدير اإلدارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ، أنظر إيضاح ٢٧.  
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النقد والنقد المعادل  .8

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1.248١.9٧3نقد لدى البنك

-2.961ودائع قصيرة األجل

4.209١.9٧3

الودائــع قصيــرة األجــل منفــذة بالــدوالر األمريكــي وهــي لــدى مؤسســة ماليــة أجنبيــة بفتــرات إســتحقاق تقــل عــن شــهر واحــد. معــدل   
ــر جوهــري. ــع غي ــدة لهــذه الودائ الفائ

رأس المال واإلحتياطيات  .9

رأس المال  9.1  

المصرح به

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠25.000٢٥.٠٠٠ سهم عادي بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم الواحد

الُمصدر والمدفوع بالكامل

١٥٥.٥٥٠.4٠٠15.555١٥.٥٥٥ بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم الواحد

المساهمون  

بلد التأسيسالنسبة %مساهمو الشركة هم:

2020٢٠١9

جزر كايمان32.53٢.٥سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

جزر العذراء البريطانية32.53٢.٥ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

أخرى353٥مساهمون آخرون

100١٠٠

اإلحتياطي القانوني  9.2  

تتطلــب المــادة ١3٢ مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة ٢٠١9 أن يتــم تحويــل ١٠% مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى إحتياطــي قانونــي غيــر   
ــي مســاويً لثلــث رأســمال الشــركة علــى األقــل.  ــى أن يصبــح رصيــد اإلحتياطــي القانون ــع إل ــل للتوزي قاب

وقد إستخدمت الشركة عالوة إصدار األسهم المستلمة من إصدار رأس المال خالل عامي ٢٠١4  و ٢٠١٥ لتلبية هذا الشرط.  

توزيعات األرباح  9.3  

خــالل الســنة المنتيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠ ، لــم يتــم إقتــراح توزيعــات أربــاح للشــركة فــي إجتمــاع مجلــس اإلدارة الــذي عقــد بتاريــخ ١4   
فبرايــر ٢٠٢١ )٢٠١9: أعلنــت الشــركة ودفعــت توزيعــات أربــاح بمبلــغ ١.٢٥٢.9٥8 ريــال ُعمانــي أو 8.٠٥٥ بيســة للســهم الواحــد(.
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وفقــً التفاقيــة الشــروط العامــة، ينبغــي علــى الشــركة أن تبــرم إتفاقيــات تحــوط ســعر الفائــدة لتغطيــة تعــرض الشــركة لمخاطــر   
القــروض ألجــل. الفائــدة. يغطــي هــذا المطلــب  تقلبــات أســعار 

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تمــت تغطيــة المبلــغ األصلــي وقــدره 48.644.٠٥٥ ريــال ُعمانــي )١٢6.٥١٢.498 دوالر أمريكــي( )3١ ديســمبر ٢٠١9:   
ريــال ُعمانــي )١33.٥٥3.٢٢3 دوالر أمريكــي( بموجــب هــذه اإلتفاقيــة بالنســبة للقــروض ألجــل.   ٥١.3٥١.٢١4

تغطــي إتفاقيــات التحــوط تعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة. وتحــرر الشــركة بعــد ذلــك جــزءًا مــن ترتيبــات التحــوط بمــا   
يتماشــى مــع ســداد القــروض ألجــل.

تلــزم إتفاقيــات التحــوط الشــركة بدفــع فائــدة ثابتــة بمعــدل ٢.86% ســنويً بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض ألجــل. تــم تقييــم   
تحوطــات التدفقــات النقديــة بأنهــا فعالــة بشــكل كبيــر كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠ )للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١9: فعالــة 

ــر(. بشــكل كبي

تــم إدراج حركــة القيمــة العادلــة بقيمــة ٢.6٥٥.9١١ ريــال ُعمانــي )3١ ديســمبر ٢٠١9: ٢.٥98.36٧ ريــال ُعمانــي( فــي اإليــرادات الشــاملة   
المؤجلــة. الضريبــة  مــن  بالصافــي  األخــرى، 

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

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

)٢٠٠()399(أقل من سنة واحدة

)١.٠٥٧()2.170(١ إلى ٥ سنوات

)٢.٥3٥()4.348(أكثر من ٥ سنوات

)3.٥9٢()6.518(مجموع ما يزيد عن سنة

)3.٧9٢()6.917(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لتبــادل ســعر الفائــدة وهــي مســاوية لقيــم الســوق ، وكذلــك المبالــغ اإلســمية التي تــم تحليلها   
وفقــً لفتــرة اإلســتحقاق.

المبالغ اإلسمية وفًقا لفترة اإلستحقاق

القيمة 
العادلة

القيمة 
اإلسمية

1 إلى
12 شهًرا

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 2020

6.91648.6442.80615.26230.576مبادالت أسعار الفائدة

3١ ديسمبر ٢٠١9

3.٧9٢٥١.3٥١٢.٧٠٧١4.3٠٧34.33٧مبادالت أسعار الفائدة



إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

التـقــريـــر الســنـــوي ٥82020

األدوات المالية المشتقة )تابع(  .10

ُتدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:  

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

)3.٧9٢()6.917(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

1.038٥69إلتزام/أصل الضريبة المؤجلة ذات الصلة

)3.٢٢3()5.879(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بالصافي من الضريبة المؤجلة

يشــتمل إحتياطــي التحــوط علــى الجــزء الفعــال مــن صافــي التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط للتدفقــات النقديــة   
المتعلقــة بالمعامــالت المغطــاة.

يمثــل عجــز التحــوط البالــغ ٥.88 مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠ )3١ ديســمبر ٢٠١9: 3.٢٢ مليــون ريــال عمانــي( الخســارة   
التــي قــد تتكبدهــا الشــركة إذا إختــارت إنهــاء إتفاقيــات التحــوط الخاصــة بأســعار الفائــدة فــي هــذا التاريــخ. ومــع ذلــك ، بموجــب 
إتفاقيــة الشــروط العامــة المبرمــة مــع المقرضيــن ،               ال يجــوز للشــركة إنهــاء إتفاقيــات التحــوط بشــأن ســعر الفائــدة. لذلــك ، 

ــدة علــى القــرض. ــاء اإلطفــاء التدريجــي للفائ فــي ظــل هــذه الظــروف ، ســتظل الخســارة غيــر محققــة وســيتم تحقيقهــا أثن

قروض ألجل  .11

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

57.5326٠.٧١9قروض ألجل

)١.٠8١()1.007(مطروًحا منها: رسوم تمويل مؤجلة

56.525٥9.638

)3.١88()3.314(مطروًحا منها: الجزء المتداول من القروض ألجل

53.211٥6.4٥٠الجزء غير المتداول من القروض ألجل

التسهيالت  

فــي ٢٥ يوليــو ٢٠١3، أبرمــت الشــركة إتفاقيــة تمويــل طويلــة األجــل مــع مجموعــة بنــوك عالميــة للحصــول علــى تســهيالت قــرض   
أمريكــي(. دوالر   ٢١١.83٧.٧٥٢( ُعمانــي  ريــال   8١.4٥١.6١6 قــدره  إجمالــي  بمبلــغ  ألجــل«(  )»القــروض 

السحب من التسهيالت  

بتاريــخ 3١ ديســمبر ٢٠٢٠ ، تــم ســحب مبلــغ 8١.٢44.٥٠٥ ريــال ُعمانــي )٢١١.٢99.١٠٢ دوالر أمريكــي( )3١ ديســمبر ٢٠١9: 8١.٢44.٥٠٥ ريــال ُعمانــي   
ــم يتــم ســحبه. )٢١١.٢99.١٠٢ دوالر أمريكــي(( وتــم إلغــاء باقــي المبلــغ الــذي ل

سداد التسهيالت  

يستحق سداد القروض ألجل بواقع ٧6 قسًطا ربع سنوي. وتم سداد أقساط بقيمة إجمالية 3.١8٧.836 ريال ُعماني خالل السنة.  
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الفوائد  

تحمــل القــروض ألجــل فائــدة بمعــدل 3 أشــهر بالــدوالر األمريكــي ليبــور باإلضافــة إلــى الهامــش. معــدل الفائــدة الفعلــي للســنة هــو   
.)%4.66  :٢٠١9 ديســمبر   3١(  %4.4٢

الضمانات  

القــروض ألجــل مضمونــة برهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة ورهــن قانونــي علــى حقــوق وملكيــة ومصالــح الشــركة فــي إتفاقيــة حــق   
اإلنتفــاع المؤرخــة فــي ١١ فبرايــر ٢٠١3. 

التعهدات  

تتضمــن إتفاقيــة التســهيالت تعهــدات تتعلــق بالســيولة. تتضمــن هــذه التعهــدات قيــود علــى نســبة الدين/حقــوق الملكيــة،   
.٢٠٢٠ فــي  الفائــدة  لفتــرة  بالنســبة  بتعهداتهــا  الشــركة  أوفــت  القــرض.  مــدة  تغطيــة  ونســبة  الديــن  خدمــة  تغطيــة  ونســبة 

مخصصات إلتزام تفكيك األصول   .12

تمّثــل تكاليــف التفكيــك القيمــة الحاليــة ألفضــل تقديــرات اإلدارة للتكلفــة المســتقبلية المطلوبــة مــن أجــل إزالــة المنشــآت وإعــادة   
تأهيــل الجــزء المتضــّرر مــن الموقــع الــذي اســتأجرته الشــركة إلــى وضعــه األصلــي. وقــد تــم وضــع هــذا التقديــر علــى أســاس تقريــر 
مســتقل أجــراه استشــاري متخصــص وتــم خصــم 4.6٠% مــن قيمتهــا الحاليــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر للمحطــة والبالــغ 4٠ 

ســنة.

قروض المساهمين  .13

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

2.073٢.٠٧3سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

2.073٢.٠٧3ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

2.129٢.١٢9سوميتومو كوربوريشن

2.129٢.١٢9ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

4504٥٠الفائدة المستحقة

8.8548.8٥4

التسهيالت  

ــم قــروض  ــم تقدي ــك ت ــر ٢٠١٥. كذل ــي )4.4٠٠.٠٠٠ دوالر أميركــي( فــي أكتوب ــال ُعمان ــم قــروض المســاهمين بقيمــة ١.69١.8٠٠ ري ــم تقدي ت  
مســاهمين بقيمــة 4.٠3٧.٢٥٠ ريــال ُعمانــي )١٠.٥٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكــي( خــالل الســنة المنتهيــة فــى 3١ ديســمبر ٢٠١6. تــم تقديــم قــروض 

مســاهمين إضافيــة بقيمــة 4.٢٥٧.84٢ ريــال ُعمانــي )١١.٠٧3.٧١١ دوالر أمريكــي( فــي يوليــو ٢٠١٧.

سداد التسهيالت  

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

الفوائد  

تكون قروض المساهمين ذات فائدة بمعدل ٢% في السنة.  

الضمانات  

قروض المساهمين هي بال ضمانات.  
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قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين  .14

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

3773٧٧سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

3773٧٧ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

754٧٥4

تــم تقديــم قــروض حقــوق الملكيــة اإلحتياطيــة مــن المســاهمين بقيمــة 83٧.٠3١ ر.ع )٢.١٧6.93٢ دوالر أمريكــي( فــي شــهر نوفمبــر   
.٢٠١٥

سداد التسهيالت  

يخضــع تاريــخ إســتحقاق ســداد قــروض حقــوق الملكيــة اإلحتياطيــة مــن المســاهمين إلــى موافقــة المقرضيــن لقــرض ألجــل والتــي   
النقديــة. التدفقــات  تعتمــد علــى 

الفوائد  

ال تحمل قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين أي فوائد.  

الضمانات  

قروض حقوق الملكية اإلحتياطية من المساهمين هي بال ضمانات.  

إلتزام إيجار  .15

طبقــت الشــركة فــي الســنة الحاليــة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 إعتبــارًا مــن ١ ينايــر ٢٠١9 علــى األرض التــي أقيمــت عليهــا   
المحطــة والمســتأجرة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان )ممثلــة بــوزارة اإلســكان( لمــدة ٢٥ ســنة إعتبــارًا مــن ١١ فبرايــر ٢٠١3. ويمكــن تمديــد 

اإليجــار لمــدة ٢٥ ســنة إضافيــة بنــاءًا علــى طلــب الشــركة. ويدفــع اإليجــار بواقــع ١٥.٠4٥ ريــال ُعمانــي ســنويً.

في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، الحد األدنى إللتزامات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء هي كما يلي:  

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

280٢8٠إجمالي إلتزام إيجار متعلق بالحق في إستخدام أصول

-246يضاف: التغير في مدة اإليجار

)9٠()268(رسوم تمويل مستقبلية على عقود إيجار تمويلي

258١9٠القيمة الحالية إللتزامات إيجار

فترة إستحقاق إلتزامات إيجار تمويلي هي كما يلي:

3٧سنة واحدة

255١83بعد سنة واحدة

258١9٠
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مكافآت نهاية الخدمة    .16

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

١26١٥ يناير ٢٠١9

12١١المحًمل خالل السنة

-)34(مدفوع خالل السنة

4٢6المخصص الختامي

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .17

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1.119943ذمم دائنة

1.093٧3١أرصدة دائنة أخرى

2.212١.6٧4

تتضمــن الذمــم الدائنــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى مبلــغ وقــدره 894.3٢9 ريــال ُعمانــي )3١ ديســمبر ٢٠١9: 688.63٠ ريــال ُعماني( مســتحق   
ــة. ــة ش.م.م بإعتبارهــا طــرف ذو عالق ــة واإلدارة والصيان لشــركة مدينــة مســقط للتحلي

اإليرادات    .18

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

9.9299.96٧رسوم سعة المياه

3.9483.934رسوم الكهرباء

2.873٢.9٠9رسم تشغيل وصيانة 

16.750١6.8١٠

تكاليف التشغيل    .19

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

4.4124.١64تكلفة التشغيل والصيانة

3.7134.٠١3رسوم الكهرباء

3١١إطفاء الحق في إستخدام األصول

2.467٢.466إستهالك

10.595١٠.6٥4
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مصاريف إدارية وعمومية   .20

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

33034٢تكاليف الموظفين 

188١8٧التأمين

137١٢٧أتعاب مهنية وقانونية 

3٢إستهالك

16٢٥أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

-27ديون معدومة مشطوبة

137١84أخرى

83886٧

تكاليف التمويل )بالصافي(   .21

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

2.644٢.8٧٢مصروفات فوائد على القروض ألجل ومبادالت أسعار الفائدة

171١٧٠مصروفات فوائد على قروض المساهمين

76٧6إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة

)١8()4(إيرادات الفوائد على الودائع ألجل

7043تكاليف تمويل أخرى

2.9573.١43

ضريبة الدخل  .22

تخضــع الشــركة لضريبــة دخــل بمعــدل قــدره ١٥% )3٠ ســبتمبر ٢٠١9: ١٥%(. وكان معــدل الفائــدة الفعلــي المعمــول بــه للشــركة للفتــرة:   
ال شــيء )3٠ ســبتمبر ٢٠١9: ال شــيء(. لــم يتــم إدراج مخصــص لضريبــة الدخــل للســنة المنتهيــة فــي 3٠ ســبتمبر ٢٠٢٠ نظــرًا للخســائر 

الضريبيــة للفتــرة.

المدرجة في بيان الدخل الشامل  

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

الضريبة المؤجلة

52069٠السنة الحالية
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ضريبة الدخل )تابع(  .22

تسوية الضريبة:  

كانت تسوية مصروف ضريبة الدخل كما يلي:  

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

2.360٢.١٧4ربح السنة

3543٢6ضريبة الدخل بالمعدل القياسي

26٢٧مصروفات غير قابلة للخصم

3004٢9ضريبة مؤجلة غير مدرجة عن خسائر السنة

)9٢()160(ضريبة مؤجلة مدرجة عن الخسائر المرحّلة

52069٠

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

األصل/)اإللتزام( 3١ ديسمبر ٢٠٢٠
كما في 1 يناير 

المدرجة في 
األرباح أو الخسائر 

واإليرادات
 الشاملة األخرى

األصل/)اإللتزام(            
كما في

 31 ديسمبر 

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

)4.469()684()3.785(الممتلكات واآلالت والمعدات

)4.469()684()3.785(إلتزامات ضريبة مؤجلة

92159251خسائر ضريبية مرحّلة

55358مخصص التزام تفكيك أصول

11-مخصص إستئجار أرض

التغير في القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة 
5694691.038 )المدرجة في اإليرادات الشاملة  األخرى(

7166321.348أصول ضريبة مؤجلة

3١ ديسمبر ٢٠١9

)3.٧8٥()٧84( )3.٠٠١(الممتلكات واآلالت والمعدات

)3.٧8٥()٧84()3.٠٠١(إلتزامات ضريبة مؤجلة

9٢9٢-خسائر ضريبية مرحّلة

٥٢3٥٥مخصص إلتزام تفكيك أصول

التغير في القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة )المدرجة في 
١١١4٥8٥69اإليرادات الشاملة  األخرى(

١6٢٥٥3٧١6أصول ضريبة مؤجلة

تنشــأ الضريبــة المؤجلــة بســبب الخســائر الضريبيــة والفــروق المؤقتــة بيــن القاعــدة الضريبيــة لأصــول وااللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة   
فــي بيــان المركــز المالــي. ولــم يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة عــن الخســائر ألن اإلدارة ال تــرى أنــه مــن المحتمــل توليــد الدخــل 

الكافــي الخاضــع للضريبــة قبــل إنتهــاء صالحيتهــا للحصــول علــى الفوائــد المترتبــة علــى ذلــك.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .23

ــة  ــات التجاري ــا والكيان تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العلي  
التــي يملكــون فيهــا نفــوذًا مؤثــرًا. تحتفــظ الشــركة بتوازنــات هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة وتظهــر هــذه التوازنــات خــالل الســير 

الطبيعــي لأعمــال. كمــا يتــم اإلتفــاق علــى شــروط وأحــكام معامــالت األطــراف ذات العالقــة. 

وفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:  

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

رسوم التشغيل والصيانة ورسوم أخرى لشركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة 
4.4124.١64ش.م.م

976٠تكاليف أخرى لشركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م

171١٧٠مصروف الفائدة على قروض المساهمين

231٢4٢تعويضات موظفي اإلدارة العليا

16٢٥أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

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

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

894689شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م

2.644٢.644سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

2.644٢.644ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

2.160٢.١6٠ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

2.160٢.١6٠سوميتومو كوربوريشن

ربح السهم الواحد  .24

2020٢٠١9

1.841١.484ربح السنة )ألف ريال ُعماني(

155.550١٥٥.٥٥٠المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(

0.012٠.٠١٠ربح السهم الواحد )األساسي والمخفف( )ريال ُعماني(

صافي األصول للسهم الواحد  .25

يتــم إحتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد بقســمة حقــوق الملكيــة المنســوبة إلــى مســاهمي الشــركة فــي تاريــخ التقريــر علــى عــدد 
األســهم القائمــة كمــا يلــي:

2020٢٠١9

13.629١4.44٥صافي األصول )ألف ريال ُعماني(

155.550١٥٥.٥٥٠عدد األسهم القائمة في نهاية السنة )باآلالف(

0.088٠.٠93صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

0.125٠.١١4صافي األصول للسهم الواحد ما عدا إحتياطي التحوط )ريال ُعماني(
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إلتزام التشغيل والصيانة  

وفقــً إلتفاقيــة التشــغيل والصيانــة ، ســوف تقــوم شــركة مدينــة مســقط للتحليــة واإلدارة والصيانــة ش.م.م بتشــغيل وصيانــة   
محطــة الشــركة حتــى ١١ أكتوبــر ٢٠34. بموجــب إتفاقيــة التشــغيل والصيانــة ، يجــب علــى الشــركة دفــع رســوم تشــغيل ثابتــة  وفقــً 

لتوفرهــا. 

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

2020٢٠١9

ألف ريال عماني ألف ريال عماني 

1.285١.٢8١مستحقة خالل سنة واحدة

5.128٥.١٢8مستحقة بعد سنة واحدة ولكن خالل خمس سنوات

12.603١3.88٧مستحقة بعد خمس سنوات

19.016٢٠.٢96

األدوات المالية  .27

ــة، وهــي: مخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر  ــأدوات المالي يقــّدم هــذا اإليضــاح معلومــات حــول المخاطــر الناشــئة مــن إســتخدام الشــركة ل  
الســيولة ومخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا الشــركة وأهدافهــا وسياســاتها وإجراءاتهــا لقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة الشــركة 

لــرأس المــال. كمــا تحتــوي هــذه البيانــات الماليــة علــى إفصاحــات كّميــة إضافيــة. 

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

تتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بانتظــام للتأكــد مــن أنهــا تعكــس أي تغيــرات فــي أوضــاع الســوق وأنشــطة الشــركة.   
تهــدف الشــركة مــن خــالل برامــج التأهيــل والتدريــب علــى إيجــاد بيئــة عمــل منضبطة وبنــاءة يعي فيهــا جميع الموظفيــن واجباتهم 

ومســؤولياتهم.

مخاطر اإلئتمان  

مخاطــر اإلئتمــان هــي خطــر تعــرض الشــركة لخســائر ماليــة فــي حالــة إخفــاق العميــل أو الطــرف المقابــل فــي أداة ماليــة مــن الوفــاء   
بإلتزاماتــه التعاقديــة ، وتنشــأ أساســً مــن ودائــع الشــركة لــدى البنــوك. 

كمــا فــي تاريــخ التقريــر ، ينشــأ أقصــى تعــرض للشــركة لمخاطــر اإلئتمــان دون األخــذ فــي اإلعتبــار اي ضمانــات محتفــظ بهــا أو تعزيــزات   
إئتمانيــة أخــرى ، والتــي ســوف تتســبب فــي خســارة ماليــة للشــركة نتيجــة إلخفــاق الطــرف المقابــل فــي الوفــاء باإللتــزام ، مــن القيمــة 

الدفتريــة لأصــول الماليــة ذات الصلــة المدرجــة كمــا هــو وارد فــي بيــان المركــز المالــي.

لــدى الشــركة تركــزي جوهــري لمخاطــر اإلئتمــان مــع حكومــة ســلطنة ُعمــان ممثلــة بالشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. بموجب   
بنــود إتفاقيــة شــراء الميــاه ، يتــم إصــدار فواتيــر عــن جميــع مبيعــات الشــركة للميــاه إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
)مملوكــة بشــكل غيــر مباشــر بواســطة الحكومــة(. لــذا ، فــإن  مخاطــر اإلئتمــان عــن المســتحقات مــن الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه محــدودة.

ــة لأصــول الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان. كان الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان  تمثــل القيمــة الدفتري  
بتاريــخ التقريــر كمــا يلــي:

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

4.209١.9٧3نقد بالبنك وودائع 

1.230١.39٢ذمم مدينة

5.4393.36٥
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كان التعرض لمخاطر اإلئتمان للذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى في تاريخ التقرير بحسب نوع العميل كما يلي:  

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

1.230١.36٥الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

تقيــس الشــركة مخصــص الخســارة للذمــم المدينــة بمبلــغ يعــادل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة بإســتخدام المنهــج   
المبّســط. يتــم تقديــر الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــن الذمــم التجاريــة المدينــة بإســتخدام مصفوفــة المخصــص بالرجــوع إلــى خبرة 
التعثــر الســابقة للمديــن وتحليــل المركــز المالــي الحالــي للمديــن ، معــدالً للعوامــل المحــددة للمدينيــن والظــروف اإلقتصاديــة العامــة 
للصناعــة التــي يعمــل بهــا المدينيــون وتقديــر كاًل مــن التوجهــات الحاليــة والمســتقبلية للظــروف فــي تاريــخ التقريــر. لــم تحتســب 
الشــركة خســائر إئتمانيــة متوقعــة مقابــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه نظــرًا ألنهــا مؤسســة حكوميــة/ منشــأة مملوكــة 
للحكومــة ومــع الوضــع فــي اإلعتبــار خبــرة التعثــر التاريخيــة ومعــدالت اإلئتمــان الحاليــة للحكومــة ، فقــد قــّدرت إدارة الشــركة  بأنــه ال 

توجــد خســارة جوهريــة إلنخفــاض القيمــة.

تــم تقييــم أن األرصــدة لــدى البنــوك لهــا مخاطــر إئتمانيــة منخفضــة للتعثــر فــي الســداد ، نظــرًا لخضــوع تلــك البنــوك لرقابــة كبيــرة   
مــن قبــل البنــوك المركزيــة فــي كل بلــد. بنــاء علــى ذلــك ، تقــوم إدارة الشــركة بتقديــر مخصــص الخســارة علــى األرصــدة لــدى البنــوك 
ــر بمبلــغ يعــادل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة ١٢ شــهرًا. لــم تكــن أي مــن األرصــدة لــدى البنــوك فــي  ــة فتــرة التقري فــي نهاي
نهايــة فتــرة التقريــر بمثابــة مســتحقات ســابقة وتأخــذ فــي اإلعتبــار خبــرة التعثــر التاريخيــة والتصنيفــات اإلئتمانيــة الحاليــة للبنــك ، 

وقــد قــدرت إدارة الشــركة أنــه ال يوجــد إنخفــاض فــي القيمــة ، وبالتالــي لــم تســجل أي مخصــص خســارة علــى هــذه األرصــدة.

مخاطر السوق  

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة علــى دخــل   
ــة التعــرض لمخاطــر الســوق  الشــركة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن األدوات الماليــة. الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ورقاب

ضمــن مؤشــرات مقبولــة بينمــا يتــم تحســين العائــد.

مخاطر العمالت  

ال تتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة علــى الودائــع البنكيــة المنفــذة بالــدوالر األمريكــي حيــث أن الريــال الُعمانــي مرتبــط   
بالــدوالر األمريكــي ولــم يتغيــر ســعر الصــرف منــذ عــام ١986. 

مخاطر أسعار الفائدة  

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل رئيســي مــن االقتراضــات متوســطة وطويلــة األجــل. االقتراضــات الصــادرة بأســعار فائــدة متغيــرة   
تعــرض الشــركة لمخاطــر ســعر فائــدة التدفقــات النقديــة. اإلقتراضــات الصــادرة بمعــدالت فائــدة ثابتــة تعــرض الشــركة لمخاطــر ســعر 
فائــدة القيمــة العادلــة. تحتفــظ الشــركة بحوالــي 8٥% مــن اإلقتراضــات بســعر فائــدة ثابــت أو بــأدوات تغطيــة وفقــً إلتفاقيــة الشــروط 

العامــة المبرمــة مــع مقرضيهــا.  

تحليل حساسية التدفقات النقدية ألدوات مالية ذات سعر فائدة ثابت  

ــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. لذلــك ، فــإن  ال تحتســب الشــركة أي أصــول أو التزامــات ماليــة ذات ســعر فائــدة ثابــت بالقيمــة العادل  
التغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر قــد ال يؤثــر علــى األربــاح أو الخســائر.
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تحليل حساسية التدفقات النقدية ألدوات مالية ذات سعر فائدة متغير  

ــة الشــروط العامــة  ــدة وفقــً إلتفاقي ــدة هــذا بنســبة 8٥% مــن خــالل عقــود مقايضــة أســعار الفائ تحوطــت الشــركة مــن ســعر الفائ  
المبرمــة مــع مقرضيهــا. لــذا ، فــإن التغيــر فــي ســعر الفائــدة خــالل الســنة لــن يؤثــر جوهريــً علــى التدفقــات النقديــة وأربــاح وخســائر 

الشــركة.

ــغ  ــر كان يمكــن أن يزيد/)ينقــص( حقــوق الملكيــة بالمبال ــخ التقري ــدة فــي تاري إن التغيــر بواقــع ١٠٠ نقطــة أساســية فــي أســعار الفائ    
المبّينــة أدنــاه. يفتــرض هــذا التحليــل ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى وخاصــًة أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة.

100 نقطة 
أساسية

100 نقطة
 أساسية

نقصزيادة 

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني3١ ديسمبر ٢٠٢٠

)3.366(3.366القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

3١ ديسمبر ٢٠١9  

)3.6٠٥(3.6٠٥القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

مخاطر السيولة  

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة عنــد حلــول موعــد إســتحقاقها. يتمثــل منهــج   
الشــركة فــي إدارة الســيولة فــي الحــرص بقــدر اإلمــكان ، علــى وجــود ســيولة كافيــة دومــً للوفــاء بإلتزاماتهــا عنــد حلــول موعــد 

إســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف العاديــة والمشــددة، دون تكبــد خســارة غيــر مبــررة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة الشــركة. 

تســتخدم الشــركة طريقــة التدفقــات النقديــة المتوقعــة والتــي تســاعد فــي مراقبــة متطلبــات التدفقــات النقديــة وتحســين دورة   
التدفقــات النقديــة. تحــرص الشــركة علــى توافــر نقــد كاف للوفــاء بمصاريفهــا التشــغيلية المتوقعــة بمــا فــي ذلــك خدمــة اإللتزامــات 

الماليــة.

لــم يفــت موعــد إســتحقاق الذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى فــي نهايــة فتــرة التقريــر أو تنخفــض قيمتهــا. يتــم إيــداع النقــد   
فــي البنــوك والودائــع لــدى البنــك لــدى مؤسســات ماليــة محليــة وأجنبيــة مرموقــة.
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مخاطر السيولة )تابع(  

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

القيمة 3١ ديسمبر ٢٠٢٠
الدفترية

سنة  أقل من سنةالمجموع
إلى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

التدفقات النقدية التعاقدية

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

إلتزامات مالية غير مشتقة

57.53177.2145.81021.81949.585قروض ألجل

قروض حقوق الملكية اإلحتياطية 
-754-754754 من المساهمين

8.85410.0761873.1046.785قروض تجسيرية من المساهمين 

2585261560451إلتزامات إيجار

--2.2122.2122.212ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

69.60990.7828.22425.73756.821

3١ ديسمبر ٢٠١9

إلتزامات مالية غير مشتقة

6٠.٧١983.66١٥.93٥٢3.68٠٥4.٠46قروض ألجل

قروض حقوق الملكية اإلحتياطية 
 من المساهمين

٧٥4٧٥4-٧٥4-

8.8٥4١٠.٢64١88٢.68٢٧.394قروض تجسيرية من المساهمين 

١9٠٢٧١١٥٧٥١8١إلتزامات إيجار

--١.6٧4١.6٧4١.6٧4ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

٧٢.١9١96.6٢4٧.8١٢٢٧.١9١6١.6٢١

إدارة مخاطر رأس المال  

تتمثــل سياســة مجلــس اإلدارة فــي اإلحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية صلبــة بهــدف اإلبقــاء علــى ثقــة المســتثمرين والدائنيــن واإلســتمرار   
فــي التطويــر المســتقبلي لأعمــال.  

ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيً بإستثناء المتطلبات الواردة في قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠١9.  

تهــدف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال إلــى حمايــة قدرتهــا علــى اإلســتمرار فــي مباشــرة أعمالهــا مــن أجــل تحقيــق عوائــد للمســاهمين   
ــة رأســمالية مثاليــة لتقليــل تكلفــة رأس المــال. ــن والحفــاظ علــى هيكل ومنافــع ألصحــاب المصلحــة اآلخري
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نسبة المديونية  

كانت نسبة المديونية في نهاية فترة التقرير كما يلي:  

2020٢٠١9

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

المديونية )قروض ألجل و قروض تجسيرية من المساهمين قروض حقوق الملكية 
66.13469.٢46اإلحتياطية من المساهمين بالصافي من تكاليف المعاملة(

)١.9٧3()4.209(النقد واألرصدة لدى البنك

61.9256٧.٢٧3صافي المديونية

13.629١4.44٥حقوق المساهمين

4.544.66صافي المديونية إلى نسبة المديونية

القيمة العادلة  

تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة البنكيــة والذمــم المدينــة. تتكــون اإللتزامــات الماليــة مــن القــروض ألجــل وقــروض   
المســاهمين وقــروض حقــوق الملكيــة اإلحتياطيــة مــن المســاهمين والذمــم الدائنــة. تتكــون المشــتقات مــن ترتيبــات مقايضــة 

ســعر الفائــدة. القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة ال تختلــف إختالفــً جوهريــً عــن قيمهــا الدفتريــة. 

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؛  

المســتوى الثانــي: تقنيــات أخــرى لجميــع المدخــالت التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي يمكــن مالحظتهــا   
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر؛

المســتوى الثالــث: تقنيــات تســتخدم مدخــالت لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند علــى بيانــات الســوق   
للمالحظــة. القابلــة 

2020٢٠١9

ألف ريال ُعمانيألف ريال ُعماني

48.644٥١.3٥١مقايضات سعر الفائدة - المستوى الثاني 

ال تمتلــك الشــركة أدوات ماليــة فــي المســتوى األول أو المســتوى الثالــث. خــالل الفتــرة/ الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢٠ و3١   
ديســمبر ٢٠١9 ، لــم توجــد تحويــالت لــأدوات الماليــة بيــن مســتويات قيــاس القيمــة العادلــة.

منهج تقييم مقايضات أسعار الفائدة  

ــر وإحتســاب القيمــة  ــخ التقري ــدة المدرجــة فــي تاري ــدة بإســتخدام أســعار الفائ ــة لمقايضــات أســعار الفائ ــد القيمــة العادل يتــم تحدي  
المقابلــة. األطــراف  لمختلــف  اإلئتمــان  مخاطــر  يعكــس  بمعــدل  الحاليــة 
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كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح ١ مــن هــذه البيانــات الماليــة ، فقــد أبرمــت الشــركة إتفاقيــة لشــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء   
الطاقــة والميــاه لعنصــر هــام وهــو إنتــاج الميــاه عنــد توفرهــا. كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 4 ، حــددت اإلدارة بــأن إتفاقيــة شــراء 
الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تمــت تغطيتهــا بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 عقــود 
اإليجــار وأن ذلــك الترتيــب يمثــل فــي موضوعــه إيجــارًا تشــغيليً بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ١6 عقــود اإليجــار. تنتهــي 

ــر ٢٠١4. ــة التشــغيل التجــاري وهــو ١٢ أكتوب ــخ جدول اإلتفاقيــة بعــد ٢٠ عامــً مــن تاري

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

2020٢٠١9

ألف ريال عماني ألف ريال عماني 

7.691٧.6٧٠مستحقة خالل سنة واحدة

30.7013٠.٧٠١مستحقة بعد سنة وخالل ٥ سنوات

75.46183.١٥3مستحقة بعد ٥ سنوات

113.853١٢١.٥٢4

الموافقة على البيانات المالية  .29

إعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ١4 فبراير ٢٠٢١.  


