
كة مدينة مسقط لتحلية المياه ش.م.ع.   5 عشر
 

 غتر المدققة   موجزةإيضاحات حول المعلومات المالية ال 

  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 

ي واألنشطة الرئيسية  .1
 الكيان القانون 

 

ش.م.ع.ع  المياه  لتحلية  مسقط  مدينة  كة  شر عمان.   إن  سلطنة    
ف  مسجلة  عامة  مساهمة  كة  شر ه   كة"(  )"الشر

كة بتاري    خ   كة     . 2013يناير    19تأسست الشر   تم تحليتها. بدأت الشر
  بيع المياه الت 

كة ف  يتمثل النشاط الرئيس  للشر

بتاري    خ   ب  الشر لمياه  التجاري  اإلنتاج  اير    19عملية  الم2016فب  لألوراق  مسقط  سوق    
ف  كة  الشر إدراج  تم  الية  . 

  إيضاح 2018يناير   2بتاري    خ 
كة ف   . 7. تم اإلفصاح عن مساهمة الشر

 

 االتفاقيات الرئيسية .2
 

اء المياه    اتفاقية شر

اير    11بتاري    خ   والمياه  2013فب  الطاقة  اء  لشر العمانية  كة  الشر مع  األجل  مياه طويلة  اء  اتفاقية شر كة  الشر أبرمت   ،

لتوريد   بعد    42ش.م.ع.م  االتفاقية  تنته   يومًيا.  المياه  من  اطوري  إمب  جالون  التشغيل    20مليون  تاري    خ  من  عاًما 

  
وط االتفاقية. ، ويمكن تمديده2014أكتوبر  12التجاري المقرر ف  ة أو فسخها بصورة مبكرة بموجب شر  ا ألي فب 

 

يات واإلنشاء  عقد الهندسة والمشب 

بسعة   تحلية  محطة  لبناء  اتفاقية  كة  الشر الدولية    42أبرمت  كة  الشر مع  يومًيا  المياه  من  اطوري  إمب  جالون  مليون 

يات واإلنشاء"( بحيث ت كون جاهزة للتشغيل وتم إنجازها خالل  لمعالجة المياه ش.م.م. )"مقاول الهندسة والمشب 

 . 2016عام 

 

 عقد التشغيل والصيانة  

   
كة عقد التشغيل والصيانة، الذي يمتد لمدة  2013نوفمب     27ف  عاًما بعد تاري    خ التشغيل التجاري    20، أبرمت الشر

   
ف       2014أكتوبر    12المقرر 

ف  تعديله  لتحلية    2017أكتوبر    21وتم  مسقط  كة  والصيانة مع شر للتشغيل  المياه 

  سلطنة عمان، لتشغيل وصيانة المحطة. 
كة مسجلة ف   ش.م.م.، وه  طرف ذو صلة وشر

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .3
 

  يتم بها تصنيف    موجزةيتم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية ال 
، ذلك ألن هذه ه  العملة الت   

بالريال العمان 

( ما لم يذكر خالف ذلك. معظم   
كة ويتم تقريب جميع المبالغ إىل أقرب ألف )ألف ريال عمان   معامالت الشر

 

ام   أساس اإلعداد وبيان االلتر 

 

ال  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  رقم    موجزةتم  الدوىل   المحاسبة  لمعيار   
ً
وفقا كة  المالية    34للشر "التقارير 

  إعداد المعلومات المالية المرحلية الالمرحلية".  إن السياسات  
متوافقة مع تلك    موجزةالمحاسبية المستخدمة ف 

   
  إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية ف 

 . 2021ديسمب    31المستخدمة ف 

 

كاملة  ال تشتمل عىل جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لقوائم مالية    موجزةإن المعلومات المالية المرحلية ال

   
كة كما ف  المالية السنوية للشر نة مع القوائم  المالية ويجب قراءتها مقب  التقارير  ا للمعايبر الدولية إلعداد 

ً
معدة وفق

   2021ديسمب     31
ة الستة أشهر المنتهية ف      2022يونيو   30. إضافة إىل ذلك، فإن نتائج فب 

ً
ا ورة مؤشر ليست بالض 

   عىل النتائج المتوقعة للسنة المالي
 .   2022ديسمب   31ة المنتهية ف 
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 غتر المدققة   الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 
 

 ممتلكات ومحطات ومعدات       4

 

 

أعمال مدنية  

 وإنشائية 

 

 

 محطات وآالت

 

 

 

 أنابيب 

 

 

 قطع غيار  إزالة األصول

ات   أثاث وتجهتر 

 سيارات  ومعدات مكتبية

أعمال  

رأسمالية قيد  

 المجموع  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 

          التكلفة 
          

 98,951 - 43 93 655 316 19,920 46,584 31,340 2022يناير  1

 1 -  - 1 - - - - - اإلضافات 
          

          

 98,952 - 43 94 655 316 19,920 46,584 31,340 2022يونيو  30
          

اكم            استهالك متر
          

 14,520 - 17 47 93 49  2,920 6,802 4,592 2022يناير  1

ة المحمل    1,248 - 4 9 8 4 249 582 392 عىل الفب 
          

          

 15,768 - 21 56 101 53 3,169 7,384 4,984 2022يونيو  30
          

ية           القيمة الدفتر

 83,184 - 22 38 554 263 16,751 39,200 26,356 2022يونيو  30
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 غتر المدققة   الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 
 ممتلكات ومحطات ومعدات )تابع(  .4

 

أعمال مدنية  

 قطع غيار إزالة األصول  أنابيب  محطات وآالت  وإنشائية  

ات   أثاث وتجهبر 

 سيارات  ومعدات مكتبية 

أعمال رأسمالية  

 المجموع  قيد التنفيذ 

   
   ألف ريال عمان 

   ألف ريال عمان 
   ألف ريال عمان 

   ألف ريال عمان 
   ألف ريال عمان 

   ألف ريال عمان 
  ألف ريال  ألف ريال عمان 

   عمان 
 ألف ريال عمان 

          التكلفة 
          

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

 109  34 46 -  12 17 -  اإلضافات 

 ( 88) ( 198) ( 30)    ( 18)  158  تحويالت 

 98,951 - 43 93 655 316 19,920 46,584 31,340 2021ديسمب     31
          

اكم            استهالك مب 
          

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

 2,465 - ( 22) 16 17 8 498 1,164 784 المحمل عىل السنة 
          

 14,520 - 17 47 93 49 2,920 6,802 4,592 2021ديسمب     31
          

ية            القيمة الدفب 

 84,431 - 26 46 562 267 17,000 39,782 26,748 2021ديسمب     31
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 غتر المدققة   الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 
 ممتلكات ومحطات ومعدات )تابع(  .4

 

كة )إيضاح    (. 8تم رهن الممتلكات والمحطات والمعدات كضمان لقروض الشر

 

 : اف بمضوف االستهالك عىل النحو التاىل   تم االعب 

 

 غتر مدققة 

 يونيو   30

2022 

 غبر مدققة 

 يونيو   30

2021 

ي  
 
   ألف ريال عمان

 ألف ريال عمان 
   

 1,238              1,238                  ( 15تكاليف تشغيلية )إيضاح  

 12 13   ( 16مضوفات إدارية وعمومية )إيضاح  
   

 1,251   1,250 

 

.   3,562استخدام بمبلغ تشتمل تكاليف التشغيل عىل استهالك أصل حق   
 ريال عمان 

 

 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  5

 

 غتر مدققة       

 يونيو  30

2022 

 مدققة 

 ديسمب    31

2021   

ي        
    ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

 1,515 1.774 ذمم تجارية مدينة 

 وذمم مدينة أخرى 
ً
 104 147 دفعات مسددة مقدما

 3 3 ودائع 
   

 1.924 1,622 

 

 النقد والنقد المعادل  6

 

 غتر مدققة 

 يونيو   30

2022 

 مدققة 

 ديسمب    31

2021   

ي  
    ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

 1,256 1,539 نقد لدى بنك 

ة األجل   3,230 2,307    ودائع قصبر
   

        3,846 4,486 

 

ي لندن بآجال استحقاق  
 
كة سوميتومو ميتسوي المضفية المحدودة ف ة األجل مقومة بالدوالر األمريكي وهي مع شر إن الودائع قصتر

 أقل من شهر واحد. تحمل هذه الودائع فائدة بمعدل عائد ضئيل. 
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 غتر المدققة   الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 
 رأس المال واالحتياطيات .7
 

 رأس المال ( أ)

 

بيسة، ويتكون    100( سهم عادي، قيمة كل سهم  250.000.000:  2019)   250.000.000يتكون رأس المال المضح به من  

 بيسة.  100( سهم مدفوع بالكامل، قيمة كل سهم  155.550.400  : 2019) 155.550.400رأس المال المصدر من 

 

كة:   فيما يىل  البيانات الخاصة بمساهم  الشر

 

 غتر مدققة 

 2022يونيو  30

 مدققة 

 2021ديسمب     31

 ٪   عدد األسهم  ٪ األسهم عدد  

      

كة سوميت ووتر ميدل ايست   32.5  50,553,880 32.5 50,553,880 شر

كة ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة   32.5  50,553,880 32.5 50,553,880 شر

 35  54,442,640 35 54,442,640 أخرى 

      

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

 

 

العاديير    المساهمير   إن   . التواىل  عىل  يطانية  الب  جن  فبر وجزر  كايمان  جزر    
ف  الرئيسيتير   المساهمتير   كتير   الشر تسجيل  تم 

    ٪10اآلخرين ال يمتلكون 
كة المدفوع كما ف   . 2022يونيو   30أو أكبر من رأس مال الشر

 

   ( ب)
 احتياط  قانون 

 

ط المادة   كات    132تشب    رقم  من قانون الشر
من    ٪10( استقطاع  2019/ 18التجارية لعام )الصادر بموجب المرسوم السلطان 

 لثلث رأس  
ً
  مساويا

القانون  القابل للتوزي    ع، إىل أن يصبح رصيد االحتياط     غبر 
القانون  كة لحساب االحتياط     رب  ح الشر

صاف 

كة المدفوع عىل األقل.   مال الشر

 

 توزيعات األرباح   ( ج)

  

   
المنعقد ف  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع    

المساهمون ف  أرباح    2022مارس    29فوض  بتحديد وتوزي    ع  اإلدارة  مجلس 

كة. توزي    ع أرباح نقدية بقيمة   ا للقوائم المالية المدققة    7.715نقدية عىل مساهم  الشر
ً
بيسة للسهم من األرباح المحتجزة وفق

   
المنتهية ف  المالية  كة مسقط    2021  ديسمب    31للسنة  لدى شر كة  الشر   سجل مساهم  

المسجلير  ف  كة  الشر عىل مساهم  

  تاري    خ يحدده المجلس؛ 
 للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م ف 

 

  
  اجتماعه المنعقد ف 

بيسة للسهم الواحد    7.715عىل دفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة  2022أبريل    25وافق مجلس اإلدارة ف 

   
ف  المسجلير   كة  الشر    لمساهم  

ف  كما  كة  الشر الجمعية    2022مايو    15سجل    
ف  المساهمير   من  الممنوحة  للسلطة  ا 

ً
وفق

   
  عقدت ف 

  مايو 2022مارس  29العمومية السنوية الت 
 . 2022. تم دفع توزيعات األرباح ف 
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 غتر المدققة   الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 
 

 قروض ألجل  .8 

 

 غتر مدققة      

 يونيو   30 

                    2022 

 مدققة 

 ديسمب    31

2021   

ي  
 
   ألف ريال عمان

 ألف ريال عمان 

   

 54,218 52,535               قروض ألجل 

: مصاريف تمويل مؤجلة 
ً
 ( 931) ( 892) ناقصا

   

                 51,643 53,287 

: الجزء المتداول من قروض ألجل 
ً
 ( 3,387) ( 3,523)     ناقصا

   

 49,900 48,120 ألجلالجزء غبر المتداول من قروض 

 

 تسهيالت 

   
كة اتفاقية تمويل طويلة األجل لتسهيالت القروض )"قروض ألجل"( بحد أقىص إجماىل  مبلغ  2013يوليو    25ف  ، أبرمت الشر

  )  81.451.616وقدره 
( مع مجموعة من البنوك الدولية.   211.837.752ريال عمان   دوالر أمريك 

 

 الفائدة 

الفائدة  تحمل   بلغ معدل  الهامش.  إىل  باإلضافة  أشهر  ثالثة  لمدة  األمريك   بالدوالر  ليبور  بمعدل  فائدة  القروض ألجل معدل 

ة   (. ٪4.38: 2021ديسمب    31)  ٪4.46الفعىل  للفب 

 

 الضمان

ا    
ف  والفائدة  والملكية  كة  الشر   عىل حقوق 

قانون  كة ورهن  الشر أصول  تجاري عىل  برهن  تفاقية حق  القروض ألجل مضمونة 

اير  11االنتفاع المؤرخة  كة. 2013فب   . إضافة إىل ذلك، تم فرض رسوم عىل جميع أسهم الشر

 

 التعهدات 

تنطوي اتفاقيات التسهيالت عىل تعهدات محددة تتعلق بالسيولة. وتشتمل عىل قيود عىل نسبة الدين / حقوق الملكية ونسبة  

  عام  تغطية خدمة الدين ونسبة تغطية مدة القرض. وافق 
ة الفائدة ف  كة عىل هذه التعهدات فيما يتعلق بفب   . 2022ت الشر

 

 احتياطي التحوط    .9
 

النقدية   للتدفقات  التحوط  العادلة ألدوات  القيمة    
اكم  ف  الب  التغبر    

المتداول من صاف  الجزء  التحوط عىل  يشتمل احتياط  

ا التفاقية 
ً
م بعد. وفق   لم تب 

كة إبرام اتفاقيات تحوط لمعدالت    المتعلقة بمعامالت التحوط الت  وط العامة، يتعير  عىل الشر الشر

ط يشمل القروض ألجل.  كة لمعدالت الفائدة المتقلبة. وهذا الشر  الفائدة للحد من تعرض الشر

 

كة بدفع فائدة ثابتة بمعدل   لزم اتفاقية التحوط الشر
ُ
تحوطات  سنوًيا عىل أساس رب  ع سنوي للقروض ألجل. تم تقييم    ٪ 2.86ت

   
    2022يونيو   30التدفقات النقدية عىل أنها فعالة للغاية كما ف 

 : فعالة للغاية(. 2021ديسمب    31)للسنة المنتهية ف 

 

ة المتبقية حت  أجل االستحقاق من تاري    خ التقرير موضح   إن تصنيف القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة عىل أساس الفب 

 :  عىل النحو التاىل 
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 غتر مدققة       

 يونيو   30

2022 

 مدققة 

 ديسمب     31

2021   

ي  
 
   ألف ريال عمان

 ألف ريال عمان 

   

 ( 255) 33 الجزء المتداول 

 ( 3,743) 454 الجزء غبر المتداول 
   

اكم  ات التر ي القيمة العادلةيالتغتر
 
 ( 3,998) 487 ة ف

 

  القيمة العادلة عىل 
اكمية ف  ات الب  اف بالتغبر : تم االعب   النحو التاىل 

 

  القيمة العادلة 
 
اكمية ف ات الب   ( 3,998) 487 التغبر

يبة المؤجلة ذات الصلة  ام / أصل الض   600 ( 74) الب  

يبة المؤجلة    من الض 
  القيمة العادلة، بالصاف 

اكمية ف  ات الب   ( 3,398) 413      التغبر

 

ام إزالة األصول  .10  مخصص التر 
  

األصل   إزالة  تكلفة  المنطقة  تمثل  وإعادة  المرافق  إلزالة  المستقبلية  بالتكلفة  يتعلق  لإلدارة  تقدير  ألفضل  الحالية  القيمة 

التقدير عىل أساس تقرير مستقل من قبل استشاري   كة إىل حالتها األصلية. تم إجراء هذا    الموقع المستأجر للشر
رة ف  المتض 

، مخصوًما بنسبة    
  المقدر للمحطة والذي يبلغ من قيمته الحالية عىل مدى الع  ٪5.5مهت 

 عاًما.   40مر اإلنتاج   المتبق 
 

 قروض مرحلية للمساهمير   .11

 

 غتر مدققة 

   يونيو  30

2022 

 مدققة 

 ديسمب    31

2021   

ي  
   ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 

   

كة سوميت ووتر ميدل ايست   2,073 2,073 شر

كة ماالكوف  2,073 2,073 عمان لتحلية المياه المحدودة   شر

كة سوميتومو   2,129 2,129 شر

كة ماالكوف الدولية المحدودة   2,129 2,129 شر

 43 42 الفائدة المستحقة 
   

كة ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة   8,447 8.446 شر

: الجزء المتداول من القروض المرحلية للمساهمير           
ً
   (729)  ( 729)     ناقصا

 7,718 7,717 الجزء غبر المتداول من القروض المرحلية للمساهمير          
 

 التسهيالت  
 

بمبلغ   المساهمير   قروض  منح  )   1,691,800تم    
عمان  أكتوبر    4,400,000ريال    

ف   ) أمريك  تم  2015دوالر  قروض  .  منح 

  )  4,037,250إضافية للمساهمير  بمبلغ  
    10,500,000ريال عمان 

( خالل السنة المنتهية ف  .  2016ديسمب     31دوالر أمريك 

بمبلغ    ) الرئيسيير  )المساهمير   صلة  ذات  ألطراف  المستحق  المبلغ  تحويل  تم  ذلك،  إىل       4,257,842إضافة 
عمان  ريال 

( إىل   11,073,711)   يوليو دوالر أمريك 
 . 2017قرض للمساهمير  ف 

 

  أبريل  
  )  1,583,000، تم سداد قروض المساهمير  البالغة  2018ف 

كة    4,117,035ريال عمان  ( المقدمة من شر دوالر أمريك 

كة ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة.   سوميت ووتر ميدل ايست وشر



كة مدينة مسقط لتحلية المياه ش.م.ع.   12 عشر
 

 غتر المدققة   الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 
 

 قروض احتياطية عل حقوق ملكية المساهمير   .12

 

 قة غتر مدق

 يونيو  30

2022 

 مدققة 

 ديسمب    31

2021   

ي  
 
   ألف ريال عمان

 ألف ريال عمان 
   

كة سوميت ووتر ميدل ايست   377 377 شر

كة ماالكوف عمان لتحلية المياه المحدودة   377 377 شر
   

   

 754 754 

 تسهيالت 

  )  837,031تم منح قروض احتياطية عىل حقوق ملكية المساهمير  بمبلغ  
  نوفمب     2,176,932ريال عمان 

 
( ف دوالر أمريك 

مارس  2015   
 
ف البالغة  2018.  المساهمير   ملكية  حقوق  عىل  االحتياطية  القروض  سداد  تم   ،83,703     

عمان   ريال 

كة   217,693) ( الممنوحة من شر  . Cadagua Al Ghubrah UK Limitedدوالر أمريك 
 

 مستحقات وذمم دائنة أخرى   .13

 

 غتر مدققة        

 يونيو      30          

                     2022 

 مدققة 

 ديسمب    31

2021   

ي  
   ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

 1,821 1.575 ذمم تجارية دائنة 

 1,018 1,127 ذمم دائنة أخرى 
   

 2,702 2,839 
 

  )   1,020,301تشتمل الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى عىل مبلغ وقدره  
  1,185,902:  2021ديسمب     31ريال عمان 

كة مدينة مسقط لتحلية المياه والتشغيل والصيانة، وه  طرف ذو صلة.  (، وهو مستحق لشر  
 ريال عمان 

 

 المعامالت مع األطراف ذات الصلة  .14
  

العليا وأي كيانات تجارية يكون لهذه   اإلدارة    
اإلدارة وموظق  المساهمير  وأعضاء مجلس  العالقة  األطراف ذات  تشتمل عىل 

  سياق  األطراف القدرة عىل السيطرة أو ممارسة نفوذ كببر عليها.  
  تنشأ ف 

كة بأرصدة مهمة مع األطراف ذات العالقة والت  تحتفظ الشر

وط وأحكام معامالت األطراف ذات الصلة بشكل متبادل. األعمال.  يتم   االتفاق عىل شر
 

 غتر مدققة  

 يونيو   30

2022 

 غبر مدققة 

 يونيو    30

2021 

ي  
   ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

كة مدينة مسقط      تكلفة التشغيل والصيانة لشر

كة التشغيل والصيانة وتحلية المياه ش.م.م.     شر

 

2,507 

 

2,201 
   

 90 180 عالوة الكهرباء المحولة 

 85 85 مضوف الفائدة المحمل عىل قروض المساهمير            
   

 98 109 مكافآت اإلدارة العليا           

 15 19 أتعاب تمثيل مجلس إدارة وعالوات 

 



كة مدينة مسقط لتحلية المياه ش.م.ع.   13 عشر
 

 غتر المدققة   الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 
 تكاليف التشغيل   .15

 

 غتر مدققة 

 يونيو   30

                  2022 

 غبر مدققة 

 يونيو     30

     2021   

ي  
 
   ألف ريال عمان

 ألف ريال عمان 
   

 2,124 2,375 تكاليف التشغيل والصيانة 

 2,283 2,401 رسوم كهرباء  

 1,238 1,238       ( 4استهالك )إيضاح  

 6,014 5,645 

 مضوفات عمومية وإدارية     16
 غتر مدققة  

 يونيو  30 

                     2022 

 غبر مدققة 

 يونيو  30          

   2021   

ي  
   ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

 144 159 تكاليف موظفير  

 93                     99 تأمير  

 56 39 مصاريف قانونية ومهنية 

 12 13       ( 4استهالك )إيضاح  

 78 114 أخرى 

 424 383 

17. ) ي
 
   النفقات المالية )صاف

 

 غتر مدققة 

 يونيو            30   

 2022 

 غبر مدققة 

 يونيو  30          

   2021   

ي  
   ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
   

 1,240 1,189 مضوف الفائدة المحمل عىل قروض ألجل ومبادالت الفائدة 

 85 85 مضوف الفائدة المحمل عىل القرض المرحىل  للمساهمير  

 38 38 إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة 

 ( 1) ( 3)       إيرادات فوائد محملة عىل ودائع ألجل 

 33 29 تكاليف تمويل أخرى 

 1,338 1,395 

يبة الدخل  .18  ض 
 

  
ة المنتهية ف  يبة الدخل للفب  ة.  2022يونيو  30لم يتم تكوين مخصص لض  يبة للفب    ظل الخسائر الخاضعة للض 

 ف 

 

ية   امات وقيمها الدفب  يت   لألصول وااللب  
يبية والفروق المؤقتة بير  الوعاء الض  يبة المؤجلة عىل حساب الخسائر الض  تنشأ الض 

يت   المؤجل  
اف باألصل الض  . تم االعب    بيان المركز الماىل 

يبة، ذلك  ف  عىل الخسائر بمقدار اإليرادات المستقبلية الخاضعة للض 

يبة قبل انتهاء صالحيتها للحصول عىل مزايا منها.  عن المحتمل أن تنشأ إيرادات كافية خاضألن اإلدارة ترى أنه م   ة للض 



كة مدينة مسقط لتحلية المياه ش.م.ع.   14 عشر
 

 غتر المدققة   الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  
ة الستة أشهر المنتهية ف   )تابع( 2022يو نيو  30لفب 

 
 

 ربحية السهم  .19

 

 غتر مدققة       

 يونيو      30  

      2022 

 غبر مدققة 

 يونيو  30  

 2021   
   

 )  
ة )ألف ريال عمان   1,249 1,163  رب  ح الفب 

   

ة )باأللف(   155,550 155,550 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفب 
   

 )  
 0.008 0.007 ربحية السهم )األساسية والمخففة( )ريال عمان 

 

ي األصول لكل سهم    20
 
 صاف

 

بمساهم    الخاصة  الملكية  بقسمة حقوق  لكل سهم  األصول    
احتساب صاف  األسهم  يتم  عدد  التقرير عىل  تاري    خ    

ف  كة  الشر

 :  القائمة عىل النحو التاىل 

 

 

 غتر مدققة    

 يونيو     30

     2022 

 مدققة

 ديسمت   31

     2021   

   

 )  
  األصول )ألف ريال عمان 

 16,961 20,735  صاف 
   

ة )باأللف(     نهاية الفب 
 155,550 155,550 عدد األسهم القائمة ف 

   

 )  
  األصول لكل سهم )ريال عمان 

 0.109 0.133 صاف 
   

 )  
  األصول لكل سهم، باستثناء احتياط  التحوط )ريال عمان 

 0.131 0.131 صاف 

 

 

امات عقد إيجار     .21  التر 
 

كة المعيار الدوىل  إلعداد التقارير المالية رقم  
  عليها    2019يناير    1اعتباًرا من    16طبقت الشر

فيما يتعلق بقطعة األرض المبت 

ها من حكومة سلطنة عمان )ممثلة بوزارة اإلسكان( لمدة     تم تأجبر
اير    11عاًما اعتباًرا من    25المحطة والت  . يمكن  2013فب 

كة. يتم سداد إيجار بمبلغ وقدره   25مدة تمديد مدة عقد اإليجار ل   سنوًيا.   15,045سنة إضافية بناًء عىل طلب الشر
 ريال عمان 

 

 

 األدوات المالية    .22
 

   
  وللسنة المنتهية ف 

  القوائم المالية كما ف 
كة متوافقة مع تلك المفصح عنها ف  إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشر

 . 2021ديسمب     31
 

  

 


