
كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  5  شر

 غتر المدققة الموجزة لقوائم المالية ا  حولاليضاحات 
ة  ي  الستةلفب 

 )تابع( 2021 يونيو  30أشهر المنتهية ف 
 

ي واألنشطة الرئيسية  1
 الوضع القانون 

للتحلية ش.م.ع.  كة مدينة مسقط  ي سلطنة ُعمان. تأسست  ع  شر
كة مساهمة عامة مسجلة ف  كة"( هي شر )"الشر

ي  
كة ف  كة اإلنتاج التجاري للمياه  2013يناير    19الشر ي بيع المياه المحالة. بدأت الشر

كة ف  . يتمثل النشاط الرئيسي للشر

ي  
ب ف  اير    19الصالحة للشر كة. وتم  2016فبر ي    إدراج الشر

ي سوق مسقط لألوراق المالية ف 
وقد تم    . 2018ير  ينا  2ف 

ي اإليضاح )
كة ف  ي الشر

 (. 7اإلفصاح عن نسبة المساهمة ف 

 االتفاقيات الرئيسية  2

اء المياه   اتفاقية شر

ي  
اير    11ف  والمياه  2013فبر الطاقة  اء  لشر الُعمانية  كة  الشر مع  المياه  اء  لشر األجل  اتفاقية طويلة  كة  الشر أبرمت   ،

ياىلي من المياه يومًيا. تنتهي االتفاقية    42ش.م.ع.م، وذلك لتوريد   سنة من تاري    خ التشغيل    20  بعد مليون جالون إمبر

 لبنود االتفاقية. ، مع 2014أكتوبر   12التجاري المتفق عليه وهو 
ً
ة أو اإلنهاء المبكر وفقا  إمكانية تمديد الفب 

اء واإلنشاء  عقد الهندسة والشر

بسعة   تحلية  اتفاقية إلنشاء محطة  كة  الشر كة    42أبرمت  الشر يومًيا، وذلك مع  المياه  من  ياىلي  إمبر مليون جالون 

وع )"مقاول أعمال الهندسة و  اء واإلنشاء"( بنظام تسليم المفتاح تم  الدولية لمعالجة المياه )ش.م.م( وهو مشر الشر

 .  2016إنجازه خالل 

 عقد التشغيل والصيانة

ي تاري    خ 
كة  2013نوفمبر  27ف  سنة وذلك بعد   20والذي يشي العمل به لمدة   عقد التشغيل والصيانةأبرمت الشر

كة مدينة مسقط للتحلية  مع    ،  2014أكتوبر    12تاري    خ التشغيل التجاري المحدد وهو   ش.م.م.    والصيانة  واإلدارةشر

ي سلطنة عمان لتشغيل وصيانة المحطة. 
ي تاري    خ    ، وهي طرف ذات صلة ومسجلة ف 

  21وقد تم تعديل العقد ف 

 م. 2017أكتوبر 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

ي تتم  
، نظًرا ألنها هي العملة الت  ي

بها غالبية معامالت تم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة بالريال العمان 

كة، وقد تم تقريب جميع القيم إىل أقرب ألف، ما لم ينص عل خالف ذلك.   الشر

ام أساس العداد و   بيان االلتر 

الموجزةالمالية    المعلوماتأعدت   الدوىلي  ل ل  المرحلية  المحاسبة  لمعيار  ا 
ً
كة طبق المرحلية.    34شر المالية  التقارير 

ي إعداد  المحاسبيةوتتوافق السياسات 
ي   المرحلية الموجزةالمالية  المعلومات المستخدمة ف 

مع تلك المستخدمة ف 

ي 
 . 2020ديسمبر   31إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية ف 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لجميع القوائم المالية    المرحلية الموجزةالمالية    المعلوماتال تتضمن  

ا للمعايبر الدولية للتقارير المالية  المعدة  
ً
ي  ويجب قراءوفق

كة ف    . 2020ديسمبر    31تها مع القوائم المالية السنوية للشر

ة  ي أ الستةباإلضافة إىل أن النتائج لفب 
ورة  2021  يونيو  30شهر المنتهية ف  إىل النتائج المتوقعة للسنة  ال تشبر بالض 

ي  
 . 2021ديسمبر   31المالية المنتهية ف 

 



كة مدينة مسقط   6  للتحلية ش.م.ع.عشر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ي 
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2021يونيو  30لفب 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات    4

 

 

مدنية   أعمال 

 آالت ومعدات وإنشائية 

خطوط  

 قطع غيار  تفكيك األصول  األنابيب 

ات   وتجهتر  أثاث 

 س يارات  مكتبية ومعدات 

أعمال رأسمالية  

 المجموع  قيد التنفيذ 

ي  
مان 

ُ
ي  ألف ريال ع

مان 
ُ
ي  ألف ريال ع

مان 
ُ
ي  ألف ريال ع

مان 
ُ
ي  ألف ريال ع

مان 
ُ
ي  ألف ريال ع

مان 
ُ
ي  ألف ريال ع

مان 
ُ
ي  ألف ريال ع

مان 
ُ
ي  ألف ريال ع

مان 
ُ
 ألف ريال ع

          التكلف ة 

          

 98,930 198 39 47 655 334 19,908 46,409 31,340 2021يناير  1

 55 ( 198)  34 43 - - 11 165 - إضافات 

 ( 30) -  ( 30) - - - - - - استبعادات 

          

 ,59598 - 43 90 655 334 919,91 46,574 31,340 2021يونيو  30

          

          استهالك تراكمي 

          

 12,055 - 39 31 76 41 2,422 5,638 3,808 2021يناير  1

 1,246 - 4 8 8 4 249 581 392 مصاريف السنة 

 ( 30) - ( 30) - - - - - - استبعادات 

          

 13,271 - 13 39 84 45 2,671 6,219 4,200 2021يونيو  30

          

ية           القيمة الدفتر

 85,684 - 30 51 571 289 17,248 40,355 27,140 2021يونيو  30

  



كة مدينة مسقط   7  للتحلية ش.م.ع.عشر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ي 
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2021يونيو  30لفب 

 

 )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات 4
 

 

أعمال مدنية  

 قطع غيار تفكيك األصول  خطوط األنابيب  آالت ومعدات  وإنشائية 

ات   أثاث وتجهبر 

 س يارات مكتبية ومعدات 

أعمال رأسمالية  

 المجموع  قيد التنفيذ 

ي  
ي  ألف ريال ُعمان 

ي  ألف ريال ُعمان 
ي  ألف ريال ُعمان 

ي  ألف ريال ُعمان 
ي  ألف ريال ُعمان 

ي  ألف ريال ُعمان 
ي  ألف ريال ُعمان 

ي  ألف ريال ُعمان 
 ألف ريال ُعمان 

          التكلف ة 

          

 98,753 47 39 33 655 334 19,908 46,406 31,331 2020يناير  1

 177 151 - 14 - - - 3 9 إضافات 

          

 98,930 198 39 47 655 334 19,908 46,409 31,340 2020ديسمبر    31

االستهالك  

اكمي            الب 

          

 9,585 - 39 28 59 32 1,924 4,478 3,025 2020يناير  1

 2,470 - - 3 17 9 498 1,160 783 مصاريف السنة 

          

 12,055 - 39 31 76 41 2,422 5,638 3,808 2020ديسمبر    31

          

ية            القيمة الدفب 

 86,875 198 - 16 579 293 17,486 40,771 27,532 2020ديسمبر    31

          
 



كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  8  شر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ة  ي لفب 

 )تابع( 2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية ف 
 
 )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات  4

كة )إيضاح تم رهن الممتلكات واآلالت والمعدات كضمان  اضات الشر  (. 8القب 

 : ة كما يلي
اف بمضوف االستهالك للفب   كما تم االعب 

 

 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 غبر مدققة 

 2020  يونيو  30

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

 1,238 1,238 (15التكاليف التشغيلية )اإليضاح 

 2 12 ( 16مضوفات إدارية وعامة )اإليضاح 
   

 1,250 1,240 

 

ي  3.562التكاليف التشغيلية تشمل استهالك أصول حق االستخدام بقيمة 
 ريال ُعمان 

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  5

 

 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 مدققة 

 2020ديسمبر   31

ي  
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

 1,230 1,767 الذمم التجارية المدينة 

 89 62 مدفوعات مقدًما وذمم مدينة أخرى 

 3 3 ودائع 
   

 1,832 1,322 
 

 لنقد والنقد المعادل ا 6
 

 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 مدققة 

 2020ديسمبر   31

 

ي 
ي  ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

   

 1,248 1,274 نقد لدى البنك 

ة األجل   2,961 4,268 ودائع قصبر
   

 5,542 4,209 
 

ات استحقاق  ي لندن بفب 
ة األجل مقّومة بالدوالر األمريكي وهي لدى "سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن ليمتد" ف  الودائع قصبر

 تقل عن شهر واحد. ومعدل الفائدة لهذه الودائع غبر جوهري. 

  



كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  9  شر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ة  ي لفب 

 )تابع( 2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية ف 
 
 رأس المال واالحتياطيات 7

 أسهم رأس المال   )أ( 

بيسة للسهم الواحد، ويتكون    100( سهم عادي بقيمة  250.000.000:  2019)   250.000.000من  يتكون رأس المال المضح به  

 بيسة للسهم الواحد.   100( مدفوعة بالكامل بقيمة  155,550,400:  2019سهم )   155.550.400رأس المال المصدر من  

كة هم:    مساهمو الشر

 

 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 مدققة 

 2020ديسمبر   31

 النسبة %  عدد األسهم  النسبة%  األسهم عدد  
     

ي 
 32.5 50,553,880 32.5 50,553,880 سوميت ووتر ميدل إيست كومبان 

ي ليمتد 
 32.5 50,553,880 32.5 50,553,880 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومبان 

 35 54,442,640 35 54,442,640 آخرون 
     

 155,550,400 100 155,550,400 100 

 

. وال يمتلك أي من المساهمير    التواىلي يطانية، عل  ي جزر كايمان، وجزر العذراء البر
كتان المساهمتان الرئيسيتان مسجلتان ف  الشر

ي 10العاديير  اآلخرين 
كة المدفوع كما ف   . 2021 يونيو  30٪ أو أكبر من رأس مال الشر

ي  )ب(
 االحتياطي القانون 

كات التجارية لسنة    154تتطلب المادة   ي غبر    ٪10أن يتم تحويل    1974من قانون الشر
كة إىل احتياطي قانون  ي رب  ح الشر

من صاف 

كة المدفوع عل األقل.  ي مساوًيا لثلث رأسمال الشر
 قابل للتوزي    ع إىل أن يصبح رصيد االحتياطي القانون 

 توزي    ع األرباح  )ج( 

ي 
ة المنتهية ف  ي اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاري    خ 2021 يونيو   30خالل الفب 

كة ف  اح إجراء توزيعات أرباح للشر   يوليو  26، لم يتم اقب 
كة ولم تقم بإجراء أي توزيعات أرباح(. 2020) 2021  : لم تعلن الشر

 
 

 قروض ألجل  8

 
 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 مدققة 

 2020ديسمبر   31

ي ألف  
مان 

ُ
ي  ريال ع

 ألف ريال ُعمان 
   

 57,532 55,922 قروض ألجل

 ( 1,007) ( 968) مطروًحا منها: رسوم تمويلية مؤجلة
   

 54,954 56,525 

 ( 3,314) ( 3,386) مطروًحا منها: الجزء المتداول من القروض ألجل 
   

 53,211 51,568 الجزء غبر المتداول من القروض ألجل 
 

  



كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  10  شر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ة  ي لفب 

 )تابع( 2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية ف 
 
 

 )تابع( ألجلقروض 
 

 التسهيالت 

ي  
كة اتفاقية تمويل طويلة األجل مع مجموعة بنوك عالمية للحصول عل تسهيالت قرض )"القروض 2013يوليو    25ف  ، أبرمت الشر

ي ) 81.451.616ألجل"( بمبلغ إجماىلي قدره 
(.  211.837.752ريال ُعمان   دوالر أمريكي

 الفوائد

بالدوالر األمريكي عل أساس سعر ليبور باإلضافة إىل هامش. وقد كان معدل الفائدة الفعلي  تحمل القروض ألجل فائدة لثالثة أشهر  

ة   ٪(.  4.42: 2020ديسمبر   31) ٪4.37للفب 

 ات الضمان

ي اتفاقية حق  
كة وحقوق الملكية والمصالح ف  ي عل حقوق الشر

كة ورهن قانون  القروض ألجل مضمونة برهن تجاري عل أصول الشر

اير    11رخة االنتفاع المؤ  كة. 2013فبر  . وباإلضافة إىل ذلك، تم وضع حجز عل جميع أسهم الشر

 العهود 

لحقوق  الديون  نسبة  عل  المفروضة  القيود  تشمل  وهي  بالسيولة.  المتعلقة  العهود  بعض  عل  التسهيالت  اتفاقيات  تحتوي 

، ونسبة تغطية خدمة الديون، ونسبة تغطية عمر القرض.  ي عام  و المساهمير 
ة الفائدة ف  كة راضية عن هذه العهود لفب   . 2021الشر

 احتياطي التحوط 9

ات يتكون احتياطي التحو  ي القيمة العادلة ألدوات التحوط ضد التعرض لتغبر
اكمية ف  ات الب  ي التغبر

ط من الجزء الفعال من صاف 

بعد  تحدث  لم  ي 
الت  التحوط  بمعامالت  المتعلقة  النقدية  و التدفقات   .  

ً
م    التفاقيةوفقا تبر أن  كة  الشر ي عل 

ينبغ  العامة،  وط  الشر

كة لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة. يغطي هذا المطلب القروض ألجل.  اتفاقيات  تحوط سعر الفائدة لتغطية تعرض الشر

كة بدفع فائدة ثابتة بمعدل   تحوطات    سنوًيا بشكل رب  ع سنوي بالنسبة للقروض ألجل. تم تقييم   ٪ 2.86اتفاقيات التحوط تلزم الشر

ي  
ي    2021  يونيو   30التدفقات النقدية بأنها فعالة بشكل كببر كما ف 

(   : فعالة بشكل 2020ديسمبر    31)للسنة المنتهية ف   كببر

 : ة االستحقاق المتبقية من تاري    خ التقرير هو كما يلي
 تصنيف القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة بناًء عل فب 

 
 غتر مدققة

 2021يونيو  30

 مدققة 

 2020ديسمبر   31

ي  
مان 

ُ
ي ألف ريال  ألف ريال ع

 ُعمان 
   

 ( 399) ( 300) الجزء المتداول 

 ( 6,518) ( 4,653) الجزء غبر المتداول 
   

ي القيمة العادلة 
 
اكمة ف ات المتر  ( 6,917) ( 4,953) التغتر

 

 : ي القيمة العادلة كما يلي
اكمة ف  ات المب  درج التغبر

ُ
 ت

ي القيمة العادلة
اكمة ف  ات المب   ( 6,917) ( 4,953) التغبر

يبية المؤجلة ذات العالقة الخصوم /   1,038 743 األصول الض 

يبة المؤجلة  ي القيمة العادلة بعد خصم الض 
اكمة ف  ات المب   ( 5,879) ( 4,210) التغبر

  



كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  11  شر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ة  ي لفب 

 )تابع( 2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية ف 
 
 

ام تفكيك األصول  10  مخصص التر 

ل تكاليف التفكيك القيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للتكلفة المستقبلية المطلوبة من أجل  
ّ
إزالة المنشآت وإعادة تأهيل الجزء  تمث

. وقد تم وضع هذا التقدير عل أساس تقرير مستقل أجراه استشاري   كة إىل وضعه األصلي
ر من الموقع الذي استأجرته الشر ّ المتض 

ي المقدر للمحطة والبالغ   ٪ 4.60متخصص وتم خصم    سنة.   40من قيمتها الحالية عل مدى العمر اإلنتاجر

 مساهمير  للية التجستر  القروض 11

 غتر مدققة 

 2021 يونيو  30

 مدققة 

 2020ديسمبر   31

ي  
مان 

ُ
ي  ألف ريال ع

 ألف ريال ُعمان 
   

ي 
 2,073 2,073 سوميت ووتر ميدل إيست كومبان 

ي ليمتد 
 2,073 2,073 ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومبان 

 2,129 2,129 سوميتومو كوربوريشن 

ناشيونال ليمتد  2,129 2,129 ماالكوف إنب 

 450 228 الفائدة المستحقة
   

ية للمساهمير    8,854 ,6328 الجزء غبر المتداول من القروض التجسبر
 

 التسهيالت 

ي )  1.691.800تم تقديم قروض مساهمير  بقيمة  
ي أكتوبر    4.400.000ريال ُعمان 

( ف  كي . كذلك تم تقديم قروض 2015دوالر أمبر

ي ) 4.037.250مساهمير  بقيمة  
( خالل السنة المنتهية   10.500.000ريال ُعمان  ي دوالر أمريكي

. باإلضافة إىل 2016ديسمبر  31  ف 

( بقيمة  ألطراف    مبلغ مستحق  ذلك، تم تحويل ي )  4.257.842ذات عالقة )حملة األسهم النهائيير 
دوالر   11.073.711ريال ُعمان 

ي يوليو 
( إىل قروض مساهمير  ف   2017أمريكي

ي شهر أبريل  
ي )  1,583,000تم سداد قروض المساهمير  البالغة  ،  2018وف 

( والمقدمة من   4,117,035ريال ُعمان  دوالر أمريكي

كة "سوميت ووتر ميدل إيست   ي ليمتد". شر
كة "ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومبان  " وشر ي

 كومبان 

 قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمير   12
 

 غتر مدققة 
 2021 يونيو  30

 مدققة 
 2020ديسمبر   31

ي  
مان 

ُ
ي  ألف ريال ع

 ألف ريال ُعمان 
   

ي 
 377 377 سوميت ووتر ميدل إيست كومبان 

ي ليمتد ماالكوف ُعمان 
 377 377 ديسالينيشن كومبان 

   

 754 754 
 

 التسهيالت 

ي شهر نوفمبر    2.176.932ر.ع )  837.031تم تقديم قروض حقوق الملكية االحتياطية للمساهمير  بقيمة  
( ف  . 2015دوالر أمريكي

ي مارس  
للمساهمير  بقيمة  2018وف  الملكية االحتياطية  ي    217,693)ر.ع    83,703، تم سداد قروض حقوق 

الت   ) دوالر أمريكي
ة يو.كيه ليمتد.   قدمتها كاداجوا الغبر

  



كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  12  شر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ة  ي لفب 

 )تابع( 2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية ف 
 
 مستحقات وذمم دائنة أخرى  13

 غتر مدققة 
 2021 يونيو  30

 مدققة 
 2020ديسمبر   31

ي  
مان 

ُ
ي  ألف ريال ع

 ألف ريال ُعمان 
   

 1,119 2,220 ذمم تجارية دائنة 
 1,023 976 ذمم دائنة أخرى 

ائب ال رسوم و ال  -  122 ض 

 70 3 أخرى
   

 3,321 2,212 
 

ي )  1.087.443تشمل الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى مبلغ  
(   894.329:    2020ديسمبر    31ريال ُعمان  ي

ريال ُعمان 
ي هي إحدى األطراف ذات العالقة. 

كة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة" الت   مستحقة لصالح "شر

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 14
 

التجارية   والكيانات  العليا،  اإلدارة  ي 
اإلدارة، وموظف  ، وأعضاء مجلس  الرئيسيير  المساهمير   العالقة عل  األطراف ذات  ي  تشتمل 

الت 
كة بتوازنات هامة مع األطراف ذات العالقة وتظهر هذه    القدرة عل السيطرة أو يمارسون بها   يملكون فيها  ا مؤثًرا. تحتفظ الشر

ً
نفوذ

وط وأحكام معامالت األطراف ذات العالقة.   التوازنات خالل السبر الطبيغي لألعمال. كما يتم االتفاق عل شر

 

 
 غتر مدققة

 2021 يونيو  30
 غبر مدققة

 2020  يونيو  30
ي  

مان 
ُ
ي  ألف ريال ع

 ألف ريال ُعمان 
   

كة مدينة مسقط للتحلية والتشغيل والصيانة ش.م.م   2,078 2,291 تكلفة التشغيل والصيانة إىل شر
   

 85 85 مضوف الفائدة عل قروض المساهمير  
   

ي اإلدارة العليا
 102 98 تعويضات موظف 

 11 15 جلسات مجلس اإلدارة والبدالتأتعاب حضور 

 
 تكاليف التشغيل  15

 

 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 غبر مدققة

 2020  يونيو  30

ي  
مان 

ُ
ي  ألف ريال ع

 ألف ريال ُعمان 
   

 2,065 2,124 تكلفة التشغيل والصيانة  

 1,922 2,283 رسوم الكهرباء 

 1,238 1,238 )4استهالك )اإليضاح 

 
5,645 5,225 

 
  



كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  13  شر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ة  ي لفب 

 )تابع( 2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية ف 
 
 مصاريف إدارية وعمومية  16

 

 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 غبر مدققة

 2020  يونيو  30

ي  
مان 

ُ
ي  ألف ريال ع

 ألف ريال ُعمان 

   

 144 144 تكاليف الموظفير   

 97 93 التأمير  

 59 56 أتعاب مهنية وقانونية  

 2 12 (4استهالك )اإليضاح 

 75 78 أخرى
 

383 377 

 

(تكاليف  17 ي
 
 التمويل )الصاف

 

 غتر مدققة

 2021يونيو  30

 غبر مدققة

 2020يونيو   30

 

ي 
مان 

ُ
ي  ألف ريال ع

 ألف ريال ُعمان 

   

 1,363 1,240 مضوفات فوائد عل القروض ألجل ومبادالت أسعار الفائدة

 85 85 مضوفات فوائد عل قروض المساهمير  المؤقتة 

 38 38 إطفاء تكلفة التمويل المؤجلة 

 ( 3) ( 1) دخل الفوائد عل الودائع ألجل

 32 33 تكاليف تمويل أخرى 

 1,395 1,515 
 

يبة الدخل  18  ض 

ي  
ة المنتهية ف  يبة الدخل للفب  يبية لهذه  2021يونيو   30لم يتم إدراج مخصص لض  ةنظًرا للخسائر الض   . الفب 

يبية والفروقات   يبة اآلجلة من الخسائر الض  ي قائمة المركز  تنشأ الض 
ية ف  امات وقيمها الدفب  ي لألصول وااللب   يتر

المؤقتة بير  الوعاء الض 

يبة المؤجلة عل الخسائر إل ى الح د ال ذي تت وفر مع ه أرب اح ض ریبیة مس تقبلیة یمك ن اس تغالل األ  اف بأصل الض  . وتم االعب  ص ل ف ي  الماىلي

يبة قبل انتهاء مدته للحصول عل المزايا منه. مقابله ا. حيث ترى اإلدارة أنه من الممكن أن ي  ي من الدخل الخاضع للض 
 نشأ ما يكف 

 رباح للسهم الواحد األ 19

 

 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 غبر مدققة

 2020يونيو   30
   

) ي
ة )باأللف ريال ُعمان   900 1,249 الرب  ح للفب 

   

ة )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم مستحقة السداد خالل   155,550 155,550 الفب 
   

) ي
 0.006 0.008 الرب  ح للسهم الواحد )األساسية والمخففة( )ريال ُعمان 

 

  



كة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع  14  شر

 لقوائم المالية الموجزة غتر المدققةا  حولاليضاحات 
ة  ي لفب 

 )تابع( 2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية ف 
 
ي األصول للسهم الواحد  20

 
 صاف

كة بتاري    خ التقرير عل عدد األسهم المتبقية  ي األصول للسهم الواحد بقسمة حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشر
يحتسب صاف 

: كما    يلي

 

 غتر مدققة

 2021 يونيو  30

 مدققة 

 2020ديسمبر   31
   

) ي
ي األصول )باأللف ريال ُعمان 

 13,629 16,546 صاف 
   

ة )باآلالف(  ي نهاية الفب 
 155,550 155,550 عدد األسهم مستحقة السداد ف 

   

) ي
ي األصول للسهم الواحد )ريال ُعمان 

 0.088 0.106 صاف 

ي األصول للسهم الواحد  
( باستثناء احتياطي التحوطصاف  ي

 0.125 0.133 )ريال ُعمان 
 

 

 ارتباطات إيجاريه  21

كة المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم  
عل قطعة أرض مقام عليها المحطة وهي    2019يناير    1بداية من    16طبقت الشر

 بوزارة اإلسكان(   معمان. تمؤجرة من حكومة سلطنة  
ً
ي أقيمت عليها المحطة من حكومة سلطنة ُعمان )ممثلة

استئجار األرض الت 

اير    11سنة اعتباًرا من    25لمدة   كة. ويدفع اإليجار بواقع   25. ويمكن تمديد اإليجار لمدة  2013فبر سنة إضافية بناًء عل طلب الشر

ي سنوًيا.  15.045
 ريال ُعمان 

 األدوات المالية 22

ي القوائم المالية بتاري    خ  تتواف 
كة مع تلك المفصح عنها ف  وللسنة المنتهية    2020ديسمبر    31ق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشر

 آنذاك. 

 


