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المستشار القانوني

البوسعيدي، و منصور جمال وشركاؤهم

لــن تتحمــل الهيئــة العامــة لســوق المــال »الهيئــة« مســؤولية دقــة وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة كمــا أن 
الهيئــة لــن تكــون مســؤولة عــن أي ضــرر أو خســارة تنتــج عــن االعتمــاد علــى هــذه المعلومــات والبيانــات أو اســتخدام أي جــزء منهــا 
مــن قبــل أي شــخص. ُأعــدت هــذه النشــرة وفقــً لمتطلبــات نشــرات اإلصــدار المقــررة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال. اعتمــدت 

الهيئــة هــذه النشــرة بموجــب القــرار اإلداري رقــم )خ/2017/71( الصــادر بتاريــخ 2 نوفمبــر 2017م.
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بيان هام للمستثمرين

إن الهــدف الرئيســي مــن إعــداد نشــرة اإلصــدار هــذه هــو تزويــد المســتثمرين بالمعلومــات الجوهريــة التــي تســاعدهم علــى اتخــاذ 
القرار المناســب حول االســتثمار أو عدمه في أســهم  شــركة مدينة مســقط للتحلية ش.م.ع.ع )قيد التحويل( )»الشــركة«( المطروحة 

لإلكتتــاب العــام مــن خاللهــا )» األســهم المطروحــة«(.

تشــتمل هــذه النشــرة علــى جميــع البيانــات والمعلومــات الجوهريــة وال تحتــوي علــى أي معلومــات مضللــة ولــم ُتحــذف منهــا أي 
معلومــات جوهريــة قــد تؤثــر إيجابــً أو ســلبً علــى قــرار المســتثمر بخصــوص اســتثماره فــي األســهم المطروحــة لإلكتتــاب العــام مــن 

خاللهــا مــن عدمــه.

يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مجتمعيــن ومنفرديــن مســؤولية دقــة وكفايــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ويؤكــدون 
حســب علمهــم واعتقادهــم، بأنــه قــد تــم إيــالء العنايــة الواجبــة عنــد إعــداد هــذه النشــرة كمــا يؤكــدون أنــه لــم تحــذف منهــا أي 

معلومــات جوهريــة قــد يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل هــذه النشــرة مضللــة.

يتعيــن علــى جميــع المســتثمرين قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه ودراســتها بعنايــة ودقــة ليقــرروا فــي مــا إذا كان مــن المناســب االســتثمار 
فــي األســهم المطروحــة مــن خاللهــا، آخذيــن بعيــن االعتبــار كل المعلومــات الــواردة فيهــا فــي ســياقها الصحيــح. ويتعيــن علــى 
المســتثمرين أيضــً أال يعتبــروا هــذه النشــرة بمثابــة توصيــة مــن الشــركة علــى شــراء األســهم المطروحــة بموجبهــا، حيــث يتحمــل 
كل مســتثمر مســؤولية الحصــول علــى مــا يحتــاج إليــه مــن نصائــح مهنيــة مســتقلة عــن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لإلكتتــاب 
وعــن إجــراء تقييــم مســتقل للمعلومــات واالفتراضــات التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة باســتخدام التحليــل والتوقعــات التــي يراهــا 

مناســبة فــي اتخــاذ أي قــرار بشــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة مــن عدمــه.

وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه هنــا، هــو أنــه لــم يتــم تفويــض أي شــخص لــإلدالء بأيــة بيانــات أو تقديــم أيــة معلومــات عــن الشــركة وال عــن 
األســهم المطروحــة لإلكتتــاب بخــالف األشــخاص الــواردة أســماؤهم فــي هــذه النشــرة. وفــي حالــة قيــام أي شــخص آخــر بــاإلدالء بأيــة 
بيانــات أو تقديــم أيــة معلومــات، فإنــه يجــب عــدم اإلعتــداد بهــا أو االســتناد إليهــا علــى أنهــا صــادرة مــن شــخص مفــوض مــن قبــل 

الشــركة أو مــن قبــل المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار.
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نقاط إضافية يجب أخذها في االعتبار

مرجعية الوثائق
يرجــى العلــم بــأن جميــع ملخصــات الوثائــق الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد ال توفــر ملخصــً دقيقــً وكامــاًل لمثــل هــذه الوثائــق وبالتالــي يجــب 
ــات  ــواردة فــي هــذه النشــرة مــن قبــل المكتتبيــن المحتمليــن علــى أنهــا بيان ــات ذات الصلــة بهــذه الوثائــق ال عــدم االعتمــاد علــى البيان

شــاملة وكاملــة عــن البيانــات الــواردة بتلــك الوثائــق.

نطاق المعلومات
المقصــود مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة هــو تزويــد المكتتبيــن المحتمليــن بمعلومات وافية تتعلــق بهذه الفرصة االســتثمارية، 
ــع  ــك، ليســت بالضــرورة أن تكــون هــذه النشــرة مشــتملة علــى جمي ــاب العــام. ومــع ذل ــى معلومــات أساســية عــن هــذا اإلكتت ــة إل باإلضاف
المعلومــات التــي قــد يعتبرهــا المكتتبــون المحتمليــن معلومــات جوهريــة. ينبغــي أن ال يتــم تفســير المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هذه 
النشــرة علــى أنهــا استشــارة قانونيــة أو ضريبيــة أو علــى أنهــا فرصــة اســتثمارية وتجاريــة. وعليــه، يجــب علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن 
الحصــول علــى االستشــارة القانونيــة والماليــة والضريبيــة الالزمــة والمناســبة مــن مستشــاريهم القانونييــن والمالييــن والضريبييــن تتعلــق 

بــكل حالــة علــى حــدة تتصــل بــأي إكتتــاب فــي األســهم المطروحــة أو شــرائها أو مقتــرح اإلكتتــاب فيهــا أو شــرائها.

العناية الواجبة من قبل المستثمر
ينبغــي علــى المكتتبيــن المحتمليــن قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن اإلكتتــاب فــي األســهم المطروحــة. ينبغــي 
علــى المكتتبيــن المحتمليــن كذلــك عنــد اتخاذهــم ألي قــرار يتعلــق باالســتثمار، االعتمــاد علــى التحليــالت الخاصــة بهــم للشــروط الــواردة 

فــي هــذه النشــرة والمخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فيهــا.

المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسهم
تنطــوي جميــع االســتثمارات فــي أســواق األســهم علــى مخاطــر بدرجــات متفاوتــة حيــث أن قيمــة الورقــة الماليــة قــد تنخفــض أو ترتفــع وفقــً 
ألحــوال وظــروف الســوق. ولذلــك، ينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن اإلطــالع علــى المخاطــر الــواردة بالفصــل الثالــث عشــر مــن هــذه 

النشــرة تحــت عنــوان »عوامــل المخاطــرة وطــرق تخفيفهــا« التــي تؤثــر علــى أعمــال الشــركة وقطــاع الصناعــة الــذي تعمــل فيــه.

القيود المفروضة على تداول وتوزيع هذه النشرة
ربمــا يكــون توزيــع وتــداول هــذه النشــرة المتعلقــة  باألســهم المطروحــة مقيــد فــي مناطــق اختصــاص محــددة بموجــب القانــون أو ربمــا 
يكــون خاضعــً لموافقــات مســبقة مــن الســلطات التنظيميــة. ال تعتبــر هــذه النشــرة عرضــً للبيــع أو دعــوة مــن قبــل الشــركة أو بالنيابــة 
عنهــا ألي شــخص لإلكتتــاب فــي أي مــن  األســهم المطروحــة فــي أي منطقــة اختصــاص خــارج ســلطنة عمــان قــد يكــون فيهــا مثــل هــذا 
العــرض أو مثــل هــذه الدعــوة أمــرًا مخالفــً للقانــون. ال يجــوز توزيــع هــذه النشــرة فــي أي منطقــة اختصــاص يكــون أو قــد يكــون فيهــا 
ــر اإلصــدار وبنــوك االكتتــاب يطالبــون األشــخاص  مثــل هــذا التوزيــع تجــاوزًا للقانــون. وبنــاًء عليــه، فــإن الشــركة والمستشــار المالــي ومدي
الذيــن يحصلــون علــى هــذه النشــرة بالعلــم بضــرورة مراعــاة جميــع القيــود الــواردة فيهــا والتقيــد بهــا. ال تتحمــل الشــركة وال المستشــار 
المالــي ومديــر اإلصــدار وال بنــوك االكتتــاب أي مســؤولية قانونيــة عــن أي انتهــاك ألي مــن هــذه القيــود المفروضــة علــى بيــع أو عــرض بيــع أو 
التمــاس اإلكتتــاب فــي  األســهم المطروحــة مــن قبــل أي شــخص، ســواء كان أو لــم يكــن مــن مقدمــي الطلبــات المحتمليــن فــي أي منطقــة 

اختصــاص خــارج ســلطنة عمــان حيــث ُيعتبــر فيهــا مثــل هــذا البيــع أو عــرض البيــع أو التمــاس اإلكتتــاب أمــر غيــر قانونــي.

القيود المفروضة على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة
ــواردة فــي هــذه النشــرة أو خــالف  ال يجــوز نشــر أو إصــدار نســخ طبــق األصــل أو نســخ أو اإلفصــاح جزئيــً أو كليــً عــن أي مــن المعلومــات ال
ذلــك إلســتخدامها ألي غــرض آخــر ال عالقــة لــه بهــذا اإلكتتــاب دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الشــركة والمستشــار المالــي 

ومديــر اإلصــدار.

التنصل  من الضمانات الضمنية
ماعــدا وباســتثناء مــا هــو مطلــوب بموجــب القانــون واللوائــح المعمــول بهــا، لــم ُتقــدم الشــركة أو المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار أو 
بنــوك االكتتــاب أو مــن يمثلهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المــدراء أو المحاســبين أو المستشــارين أو المحاميــن أو الموظفيــن أو أي 
شــخص آخــر أي ضمانــات صريحــة أو ضمنيــة تتعلــق بمــدى كفايــة محتويــات وفحــوى هــذه النشــرة أو التوقعــات الــواردة فيهــا أو فــي أي مــن 
الوثائــق والمســتندات والمعلومــات المقدمــة فــي أي وقــت مــن األوقــات تكــون متعلقــة باإلكتتــاب أو ببقــاء أي مــن هــذه الوثائــق علــى حالهــا 

دون تغييــر بعــد انتهــاء اإلصــدار.
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القيود المفروضة على البيع خارج سلطنة عمان

مملكة البحرين

بالنســبة للمســتثمرين فــي مملكــة البحريــن، ال يجــب تقديــم األوراق الماليــة موضــوع هــذه النشــرة ووثائــق اإلكتتــاب ذات الصلــة إال فــي 
شــكل مســجل ألصحــاب الحســابات القائمــة والمســتثمرين المعتمديــن علــى النحــو المحــدد مــن قبــل بنــك البحريــن المركــزي فــي مملكــة 
البحريــن حيــث يجــوز لهــؤالء المســتثمرين االســتثمار بمــا ال يقــل عــن 100.000 دوالر أمريكــي، أو مــا يعادلهــا بــأي عملــة أخــرى أو أي مبلــغ آخــر 

يحــدده بنــك البحريــن المركــزي.

ــون البنــك المركــزي والمؤسســات  ــن وفقــا ألحــكام المــادة 81 مــن قان ــة فــي مملكــة البحري ــأوراق المالي ــاب عرضــً ل ال يشــكل هــذا اإلكتت
الماليــة لســنة 2006م )المرســوم رقــم 64 لســنة 2006م). لــم ولــن يتــم تســجيل هــذه النشــرة والوثائــق ذات الصلــة كنشــرة إصــدار لــدى بنــك 
ــن تســتخدم هــذه  ــاب أو شــراء كمــا ول ــة أو جعلهــا موضــوع دعــوة لالكتت ــع أوراق مالي ــن يتــم عــرض أو بي ــي، ل ــن المركــزي. وبالتال البحري
النشــرة أو أي مســتند أو أي مــواد أخــرى متعلقــة بهــا فــي أي عــرض أو بيــع أو دعــوة لإلكتتــاب أو شــراء األوراق الماليــة، ســواء بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر، ألي شــخص فــي مملكــة البحريــن بخــالف المســتثمرين المعتمديــن للحصــول علــى عــرض خــارج البحريــن.

ــأي شــكل مــن  ــم يقــم ب ــة بهــا كمــا ل ــق ذات الصل ــن المركــزي بمراجعــة أو اعتمــاد أو تســجيل هــذه النشــرة والوثائ ــم يقــم بنــك البحري ل
األشــكال بالنظــر فــي ميــزات األوراق الماليــة المطروحــة لالســتثمار ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن. ولذلــك، فــإن بنــك البحريــن 
المركــزي ال يتحمــل أيــة مســؤولية عــن دقــة وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند ويتنصــل صراحــة عــن أي مســؤولية 

ــات هــذا المســتند. ــا كانــت، ناجمــة عــن االعتمــاد كليــً أو جزئيــً علــى كل أو أي جــزء مــن محتوي عــن أي خســارة، أي

دولة الكويت

لــم تتــم مراجعــة هــذه النشــرة مــن قبــل هيئــة ســوق المــال فــي دولــة الكويــت وأنهــا لــم تصــدر عــن أي شــخص ُمَرخــص مــن قبــل هيئــة 
ــة الكويــت وال يجــوز عــرض أي مــن  األســهم المطروحــة لالكتتــاب أو بيعهــا،  ســوق المــال. وعليــه، ال يجــوز تــداول هــذه النشــرة داخــل دول
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وال يجــوز توجيــه أي دعــوة أو عــرض لإلكتتــاب فــي أي مــن  األســهم المطروحــة لأشــخاص، بمــا فــي ذلــك، 
تجنبــً للشــك، أي كيانــات قانونيــة فــي دولــة الكويــت. يجــب تجاهــل هــذه النشــرة وأن ال يعتمــد عليهــا فــي حــال تــم إرســالها ألي شــخص 
فــي دولــة الكويــت. ال يجــوز ألي شــخص فــي دولــة الكويــت قبــول أو اإلكتتــاب فــي  األســهم المطروحــة أو التفســير علــى أنهــا دعــوة للقبــول 

أو اإلكتتــاب فــي تلــك األســهم.

دولة قطر

ال تشــكل هــذه النشــرة وال تعتبــر دعــوة أو عرضــً لــأوراق الماليــة فــي دولــة قطــر ولــم ولــن يتــم عــرض األســهم المطروحــة هــذه أو بيعهــا 
أو تســليمها فــي أي وقــت، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي دولــة قطــر. لــم يتــم ولــن يتــم تقديــم طلــب قيــد تلــك األوراق أو تداولهــا فــي 
ســوق قطــر لــأوراق الماليــة أو هيئــة قطــر للمــال. لــم ولــن يتــم النظــر فــي هــذه النشــرة أو اعتمادهــا أو تســجيلها أو تقديمهــا إلــى هيئــة 
أســواق المــال القطريــة أو بنــك قطــر المركــزي وال يجــوز طرحهــا للتــداول العــام. إن هــذه النشــرة موجهــة للمســتلم األصلــي فقــط وال يجــوز 

تقديمهــا ألي شــخص أخــر وهــي ليســت للتــداول العــام فــي دولــة قطــر وال يجــوز نســخها أو اســتخدامها ألي غــرض آخــر.

المملكة العربية السعودية

ال يجــوز توزيــع نشــرة اإلصــدار هــذه فــي المملكــة العربيــة الســعودية إال لأشــخاص المصــرح لهــم بموجــب الئحــة طــرح األوراق الماليــة الصــادرة 
ــر 2004م المعــدل  عــن مجلــس إدارة هيئــة ســوق المــال بالمملكــة العربيــة الســعودية بموجــب القــرار رقــم 2-11-2004 المــؤرخ فــي 4 أكتوب

بموجــب القــرار رقــم 1-28-2008 بتاريــخ 18 أغســطس 2008م )لوائــح المملكــة العربيــة الســعودية(.

نشــرة اإلصــدار هــذه موجهــة للمســتثمرين ذوي الخبــرة حســب مــا جــرى بيانــه فــي المــادة 10 مــن الئحــة طــرح األوراق الماليــة بالمملكــة العربية 
الســعودية )»المســتثمرين ذوي الخبــرة«(، ألغــراض اإلحاطــة فقــط. نشــرة اإلصــدار هــذه غيــر معــدة للتوزيــع علــى، أو لالســتخدام مــن قبــل، أي 
شــخص غيــر مصنــف علــى أنــه مســتثمر ذي خبــرة. وال يجــوز ألي شــخص غيــر مصنــف علــى أنــه مســتثمر ذي خبــرة التصــرف بنــاًء علــى نشــرة 
اإلصــدار هــذه أو محتوياتهــا. كمــا أن نشــرة اإلصــدار هــذه غيــر معــدة للتوزيــع علــى، أو لالســتخدام مــن قبــل، أي شــخص أو كيــان فــي أي مــن 

مناطــق االختصــاص أو البــالد التــي يكــون فيهــا هــذا التوزيــع مناقضــً للقانــون أو النظــام. 
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لــم تقــدم هيئــة ســوق المــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية أي بيــان يتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو كفايتــه ، وتتنصــل صراحــة وتخلــي 
ــً كانــت، عــن أي خســارة تنتــج أو يجــري تكبدهــا عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء مــن  نفســها مــن أي مســؤولية، أي
هــذه النشــرة. وعليــه، يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن الراغبيــن فــي شــراء األوراق الماليــة المطروحــة بموجــب هــذا المســتند التحــري 
بشــكل خــاص عــن مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة محــل اإلكتتــاب. وفــي حــال تعــذر عليهــم فهــم محتويــات هــذا 

المســتند ، يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص.

دولة اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء مركز دبي المالي العالمي(

هــذه النشــرة خاصــة وســرية ويتــم توزيعهــا علــى عــدد محــدود مــن المســتثمرين ويجــب أال تقــدم ألي شــخص آخــر غيــر المســتلم األصلــي، 
وال يجــوز استنســاخها أو اســتخدامها ألي غــرض آخــر.

ــم تتــم الموافقــة  ــه ل ــده بهــا أن يفهــم ويقــر ويوافــق علــى أن ينبغــي علــى الشــخص أو الجهــة التــي تســتلم هــذه النشــرة أو يتــم تزوي
علــى أي مــن األســهم المطروحــة أو نشــرة اإلصــدار مــن قبــل بنــك اإلمــارات المركــزي، أو وزارة االقتصــاد والتخطيــط فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، أو هيئــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــأوراق الماليــة والســلع أو أي ســلطات أخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وأن 
المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار لــم يحصــل علــى أي تفويــض أو ترخيــص مــن بنــك اإلمــارات المركــزي، أو وزارة االقتصــاد والتخطيــط، أو 
هيئــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــأوراق الماليــة والســلع أو أي ســلطات أخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتســويق أو بيــع األســهم 
المطروحــة هــذه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. لــم ولــن يتــم تســويق أو طــرح هــذه األســهم داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
كمــا لــن يتــم اإلكتتــاب فــي األســهم المطروحــة هــذه داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وال ينبغــي لذلــك الشــخص أو الجهــة أن يفتــرض أن 
أيــً مــن المستشــار المالــي و مديــر اإلصــدار هــو وســيط أو تاجــر أو مستشــار اســتثمار مرخــص بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أو يقــدم النصــح لأفــراد المقيميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حــول مــدى مالءمــة اإلســتثمار فــي شــراء 
أو بيــع األوراق الماليــة أو غيرهــا مــن المنتجــات الماليــة. ال يجــوز طــرح األســهم أو بيعهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للجمهــور فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  ال تشــكل هــذه النشــرة عرضــً عامــً لــأوراق الماليــة وفقــً لقانــون الشــركات التجاريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة - القانــون االتحــادي رقــم 8 لســنة 1984م )وتعديالتــه( أو غيــر ذلــك.

ال تحتــوي هــذه النشــرة علــى أي شــيء يقصــد منــه أن يكــون استشــارة اســتثمارية أو قانونيــة أو ضريبيــة أو محاســبية أو مهنيــة. ُاعــدت 
هــذه النشــرة لتوفيــر المعلومــات لــك فقــط، وال شــيء فيهــا يقصــد بــه الموافقــة علــى أو التوصيــة للقيــام بعمــل بعينــه وينبغــي عليــك 

طلــب المشــورة مــن المهنــي المناســب لتقديــم النصيحــة الخاصــة بحالتــك.

مركز دبي المالي العالمي

ال تشــكل هــذه النشــرة وال يقصــد منهــا أن تشــكل ترويجــً ماليــً أو عــرض أو تســليم األســهم أو أوراق ماليــة وفقــً لقوانيــن الســوق 
الصــادرة عــن مركــز دبــي المالــي العالمــي رقــم 12 لعــام 2004م وتعديالتــه، القانــون التنظيمــي رقــم 1 لعــام 2004م وتعديالتــه الصــادر عــن 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أو غيــر ذلــك. ليــس الهــدف أن يتــم طــرح هــذه األســهم أو توزيعهــا، أو بيعهــا أو ترويجهــا للجمهــور أو اإلعالن 
عنهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لحســاب أو صالــح أي شــخص فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي. إن هــذه النشــرة غيــر مخصصــة للتوزيــع 
ألي شــخص فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي وينبغــي علــى أي شــخص يســتلم نســخة مــن هــذه النشــرة أال يتصــرف بنــاء علــى هــذه النشــرة 
وعليــه أن يتجاهلهــا. لــم تقــم ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة باعتمــاد عــرض األســهم أو هــذه النشــرة ولــم تتخــذ أي خطــوات تجــاه التحقــق 

مــن المعلومــات الــواردة فيهــا وال تتحمــل أي مســؤولية تجاههــا.

الواليات المتحدة األمريكية

لــم ولــن يتــم تســجيل االســهم المطروحــة بموجــب قانــون األوراق الماليــة لعــام 1933م وتعديالتــه )قانــون األوراق الماليــة األمريكــي( وال يجــوز 
طرحهــا أو بيعهــا داخــل الواليــات المتحــدة أو لحســاب أو لصالــح أشــخاص أمريكييــن )وفقــا للتعريــف الــوارد فــي البنــد رقــم 902 مــن قانــون 
األوراق الماليــة األمريكــي )الشــخص األمريكــي( باســتثناء بعــض المعامــالت المعفــاة مــن متطلبــات التســجيل بموجــب قانــون األوراق المالية 

األمريكــي. المصطلحــات المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة لهــا نفــس المعانــي التــي أعطيــت لهــا فــي الئحــة قانــون األوراق الماليــة األمريكــي.

وافــق كل مــن المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار علــى عــدم طــرح أو بيــع األســهم المطروحــة )1( كجــزء مــن توزيعهــا فــي أي وقــت أو )2( 
بخــالف ذلــك بعــد مــرور 40 يومــً بعــد بــدء اإلكتتــاب وإغــالق اإلكتتــاب، داخــل الواليــات المتحــدة لحســاب أو صالــح أي شــخص أمريكــي علــى 
أن يكــون قــد تــم إرســال إشــعار أو إعــالن ألي متعامــل يتــم بيــع أي األســهم المطروحــة لــه خــالل فتــرة االلتــزام الخاصــة بالتوزيــع توضــح فيــه 
ــح أي شــخص أمريكــي. المصطلحــات  ــات المتحــدة لحســاب أو صال القيــود المفروضــة علــى الطــرح وبيــع األســهم المطروحــة داخــل الوالي

المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة لهــا نفــس المعانــي التــي أعطيــت لهــا فــي الئحــة قانــون األوراق الماليــة األمريكــي.

يجري طرح األسهم وبيعها خارج الواليات المتحدة ألشخاص غير أمريكيين استنادًا إلى اللوائح.
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المملكة المتحدة

تعتبــر االســتثمار فــي الشــركة اســتثمارًا تحــت الســيطرة ألغــراض قيــود الترويــج المالــي وفقــً للفصــل 21 مــن قانــون ســلطة الخدمــات 
الماليــة واألســواق لعــام 2000م.

لــم يتــم اعتمــاد هــذه النشــرة مــن قبــل أي شــخص مفــوض فــي ســلطة الخدمــات الماليــة واألســواق وهــذا البيــان معفــى مــن القيــود العامــة 
الــواردة فــي الفصــل 21 مــن قانــون ســلطة الخدمــات الماليــة واألســواق الخاصــة بتوصيــل الدعــوات أو التحفيــز علــى االنخــراط فــي أي نشــاط 

اســتثماري علــى أســاس أنــه مصمــم فقــط أو موجــه فقــط لأشــخاص المذكوريــن أدنــاه )»األشــخاص المعنييــن«(:

»خبــراء االســتثمار« بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 19 مــن قانــون ســلطة الخدمــات الماليــة واألســواق لعــام 2000م )نظــام الترويــج   )1(
أو لعــام 2005م،  المالــي( 

»الشــركات ذات المــالءة الماليــة العاليــة والهيئــات غيــر المســجلة ..... إلــخ«، فــي إطــار المعنــى المحــدد فــي المــادة 49 مــن نظــام الترويــج   )2(
المالــي،  أو أي شــخص آخــر يكــون إرســال هــذه النشــرة لــه أمــرًا قانونيــً.

يجــب علــى األشــخاص، الذيــن هــم ليســوا مــن األشــخاص المعنييــن، أن ال يتصرفــوا أو يعتمــدوا علــى هــذه البيانات أو الشــركة أو المستشــار 
المالــي ومديــر اإلصــدار والذيــن ســيتعاملون فــي االســتثمارات المذكــورة فــي هــذه النشــرة فقــط مع األشــخاص المعنيين.

»خبير االستثمار« ألغراض المادة 19 من نظام الترويج المالي هو شخص لديه خبرة مهنية في األمور المتعلقة »باالستثمارات«.

»الشركات ذات المالءة المالية العالية »والهيئات غير المسجلة .......  إلخ« وما إلى ذلك ألغراض المادة 49 من نظام الترويج المالي هي

شــخصية اعتباريــة لديهــا عضويــة أو أنهــا عضــو فــي نفــس المجموعــة كشــركة تابعــة لديهــا رأســمال مســتدعى أو صافــي أصــول ال    )1(
يقــل عــن 5 مليــون جنيــه إســترليني )أو يكــون لــدى الشــخصية االعتباريــة أكثــر مــن 20 عضــوًا أو شــركة تابعــة للشــركة األم التــي لديهــا 

أكثــر مــن 20 عضــوًا، أو 500.000 جنيــه إســترليني(،

هيئة غير مسجلة أو شراكة لديها صافي أصول ال يقل عن 5 مليون جنيه إسترليني،   )2(

متعهــد لعهــدة عاليــة القيمــة لديهــا أو كان لديهــا فــي فتــرة الـــ 12 شــهرًا قبــل تاريــخ هــذا اإلعــالن مبلــغ إجمالــي ال يقــل عــن 10 مليــون   )3(
جنيــه إســترليني أو،

أي شــخص )»أ«( يعمــل بوصفــه عضــو مجلــس إدارة، أو موظــف لــدى شــخص )»ب«( ضمــن أي مــن مســئوليات »أ« أعــاله وحينمــا يعمــل    )4(
بتلــك الصفــة تجعلــه ضالعــً فــي أنشــطة »ب« االســتثمارية.

المنطقة االقتصادية األوربية

فيمــا يتعلــق بــكل دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي المنطقــة االقتصاديــة األوربيــة التــي نفــذت التوجيــه 71/2003/إي ســي )بصيغتــه المعدلــة( 
)فــي »توجيــه نشــرة اإلصــدار«( فــإن أي دولــة عضــو معنيــة ال يجــوز لهــا طــرح عــرض عــام للجمهــور فــي تلــك الدولــة المعنيــة إال أن تلــك الدولــة 
العضــو المعنيــة يجــوز لهــا أن تطــرح عرضــً للجمهــور فــي أي وقــت بموجــب اإلعفــاءات الــواردة فــي توجيــه نشــرة اإلصــدار إذا تــم تنفيذهــا 

فــي الدولــة المعنيــة العضــو فــي المنطقــة علــى النحــو التالــي:

ألي كيان قانوني باعتباره مستثمر مؤهل وفقً للتعريف الوارد في توجيه نشرة اإلصدار.   )1(

ألقــل مــن 150 شــخص طبيعــي أو كيــان قانونــي )بخــالف المســتثمرين المؤهليــن( وفقــً للتعريــف الــوارد فــي توجيــه نشــرة اإلصــدار،   )2(
ــر اإلصــدار. ــي ومدي شــريطة الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن المستشــار المال

)3(  في أي ظروف أخرى ال تتطلب قيام الشركة بإصدار نشرة إصدار في إطار المعنى بتوجيه نشرة اإلصدار.

شــريطة أن ال يتطلــب طــرح أســهم االكتتــاب إصــدار نشــرة إصــدار مــن قبــل الشــركة أو أي متعهــد تغطيــة آخــر وفقــً للمــادة 3 مــن توجيــه 
نشــرة اإلصــدار أو أي إجــراء يعمــل علــى تنفيــذ توجيــه نشــرة اإلصــدار فــي أي دولــة معنيــة مــن الــدول األعضــاء فــي المنطقــة االقتصاديــة 

األوروبيــة.

ألغــراض هــذا الشــرط، فــإن عبــارة »عــرض للجمهــور« فيمــا يتعلــق بطــرح األســهم فــي أي دولــة مــن الــدول األعضــاء ذات الصلــة تعنــي توفيــر 
المعلومــات الكافيــة بــأي شــكل وبــأي وســيلة فيمــا يختــص بشــروط اإلكتتــاب وأي أســهم تطــرح لإلكتتــاب بهــدف تمكيــن المســتثمر مــن 

اتخــاذ قــرار لشــراء أي أســهم معروضــة حيــث أن ذلــك قــد يكــون مختلفــً فــي تلــك الدولــة مــن حيــث تنفيــذ توجيهــات نشــرة اإلصــدار.
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البيانات المتطلعة للمستقبل

تتضمــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعــض البيانــات المتطّلعــة للمســتقبل ويمكــن تحديدهــا بشــكل عــام بكلمــات أو عبــارات مثــل » نهــدف«، 
ر«، » ننــوي«، » هــدف«، »نعتــزم«، » خطــة«، »مشــروع«، » توٌقــع«،« ســوف«، » ينبغي«، » ســوف يســتمر«، »ســوف  »نتنبــأ« ، » نعتقــد«، » نتوقــع«، » نقــدِّ
نتابــع« أو بكلمــات أخــرى أو عبــارات مــن هــذا القبيــل. وبالمثــل، فــان البيانــات التــي تصــف اســتراتيجيات وأهــداف وخطــط وغايــات الشــركة 
هــي أيضــا تصريحــات ذات نظــرة مســتقبلية. تكــون جميــع البيانــات ذات النظــرة المســتقبلية عرضــة لمخاطــر وتكهنــات وافتراضــات قــد 
تــؤدي  إلــى أن تكــون النتائــج الفعليــة، والتــي تشــمل ضمــن أشــياء أخــرى، نتائــج تشــغيل الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة 
وســيولتها وتصوراتهــا الماليــة ونمــو وتطــور أعمالهــا، مختلفــة اختالفــً جوهريــً عمــا هــو مقصــود أو وارد بالتصريــح المتطلــع للمســتقبل 

ذو العالقــة. 

تشــتمل العوامــل المهمــة، مــن بيــن عوامــل أخــرى، التــي قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة اختالفــً جوهريــً عــن توقعــات الشــركة 
علــى مــا يلــي:

عدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي.  •

عدم قدرة الشركة على تحقيق توقعات الدخل بعد انتهاء فترة التزامات توفير مياه التحلية المحددة في وثائق المشروع.  •

بعض المخاطر التمويلية والتشغيلية والصيانة المرتبطة بالشركة.  •

التغيــر فــي السياســات النقديــة وسياســات الفائــدة فــي ســلطنة ُعمــان والتضخــم المحلــي والدولــي وأســعار الفائــدة المحليــة   •
والدوليــة. 

التذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم أو أي أسعار أخرى.  •

أداء األسواق المالية في سلطنة ُعمان.  •

الظروف السياسية واإلقتصادية العامة وظروف سوق األعمال في سلطنة ُعمان التي ستؤثر على أعمال وأنشطة الشركة.  •

وبحكــم طبيعــة هــذه العوامــل، فــإن اإلفصــاح عــن بعــض مخاطــر الســوق مــا هــي إال تقديــرات فقــط، ويمكــن أن تختلــف اختالفــً جوهريــً 
عمــا يحــدث فعــاًل فــي المســتقبل. وكنتيجــة لذلــك يمكــن أن تكــون األربــاح أو الخســائر الفعليــة فــي المســتقبل مختلفــة اختالفــً جوهريــً 
عــن األربــاح والخســائر المقــدرة فــي هــذه النشــرة. ال تتحمــل الشــركة أو المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار أو أي مــن الشــركات ذات العالقــة 
التابعــة لهــا أي التــزام لتحديــث أو مراجعــة أي بيانــات واردة فــي هــذه النشــرة لتعكــس الظــروف التــي تنشــأ بعــد تاريــخ اعتمــاد النشــرة أو 

لكــي تعكــس وقــوع أحــداث أساســية حتــى ولــو كانــت االفتراضــات التــي تقــوم عليهــا ال تؤتــي ثمارهــا أو تختلــف عــن الواقــع.

ال تمثــل القائمــة أعــاله جميــع العوامــل وللمزيــد مــن النقــاش حــول العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة عــن التقديــرات، 
يرجــى االطــالع علــى الفصــل الثالــث عشــر مــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعنــوان »عوامــل المخاطــرة وطــرق تخفيفهــا«. ســوف تلتــزم الشــركة بعد 
إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة بقواعــد وشــروط اإلفصــاح الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال والتــي تســتوجب 
اإلفصــاح فــي المواعيــد المحــددة عــن نتائــج التشــغيل الخاصــة بالشــركة. وتــود الشــركة هنــا أن توجــه عنايــة المســتثمرين المحتمليــن 
والمســاهمين إلــى متابعــة أيــة معلومــات أو إعالنــات تصدرهــا بعــد إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة عبــر الموقــع اإللكترونــي 

للســوق: www.msm.gov.om فــي حالــة إكتتابهــم فــي  األســهم المطروحــة لإلكتتــاب العــام.
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عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق

البيانات المالية

مــا لــم يــرد خالفــً لذلــك، فــان البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة مأخــوذة مــن البيانــات الماليــة المدققــة للشــركة أو البيانــات الماليــة 
ــات الماليــة المدققــة لأعــوام 2013 و 2014و  ــر الماليــة الدوليــة. البيان ــة طبقــً لمعاييــر التقاري المرحليــة غيــر المدققــة والمعــدة فــي كل حال
ــات الماليــة الغيــر مدققــة لنصــف الســنة المنتهــي  فــي يونيــو  ــع األول مــن عــام 2017 والبيان ــات الماليــة المدققــة للرب 2015 و2016م والبيان
2017موضحــة فــي الفصــل الثانــي والعشــرون بعنــوان »البيانــات الماليــة التاريخيــة« مــن هــذه النشــرة. تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة فــي 
اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام. يجــب األخــذ فــي االعتبــار أن أيــة فروقــات 

بيــن المجاميــع اإلجماليــة وإجمالــي المبالــغ المدرجــة فــي هــذه النشــرة هــي بســبب اعتمــاد مبــدأ التقريــب.

العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية

فــي هــذه النشــرة، جميــع اإلشــارات الخاصــة »بالريـــال العمانــي« أو »ر.ع« تعنــي الريـــال العمانــي وهــي العملــة القانونيــة لســلطنة عمــان فــي 
الوقــت الحاضــر، كمــا أن جميــع اإلشــارات إلــى الــدوالر األمريكــي تعنــي العملــة القانونيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الوقــت الحاضــر. 
تحويــل المبالــغ المدرجــة بالريـــال العمانــي إلــى الــدوالر األمريكــي فــي هــذه النشــرة هــي فقــط مــن أجــل التســهيل للقــارئ. لقــد تــم ربــط 
الريـــال العمانــي بالــدوالر األمريكــي منــذ العــام 1986م. مــا لــم ُيَنــص علــى خــالف ذلــك بالنســبة لــكل الفتــرات الــواردة فــي الفصــل العاشــر 
بعنــوان »خلفيــة عــن الشــركة ونظــرة عامــة علــى األعمــال« والفصــل الثانــي عشــر بعنــوان »تكلفــة المشــروع و مصادرالتمويــل« والفصــل 
الرابــع عشــر بعنــوان »ملخــص البيانــات الماليــة المســتقبلية« مــن هــذه النشــرة، فقــد تــم تحويــل المبالــغ المدرجــة بالريـــال العمانــي إلــى 

الــدوالر األمريكــي علــى أســاس أن ســعر الصــرف لــكل 1 دوالر أمريكــي = 0.3845 ريـــال عمانــي.

اســتخدم النمــوذج المالــي ســعر صــرف علــى أســاس أن 1.00 دوالر أمريكــي = 0.3845 ريــال عمانــي، وبالتالــي فقــد تــم تحويــل المبالــغ بالريــال 
العمانــي إلــى الــدوالر األمريكــي علــى أســاس ســعر الصــرف هــذا لجميــع الفتــرات الماليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة.

بيانات القطاع والسوق

مــا لــم ُيَنــص علــى خــالف ذلــك، فقــد تــم الحصــول علــى بيانــات القطــاع وبيانــات الســوق المســتخدمة فــي هــذه النشــرة مــن اإلصــدارات 
المتخصصــة فــي القطــاع و/أو المواقــع اإللكترونيــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م. 
وعلــى الرغــم مــن االعتقــاد بــأن بيانــات القطــاع المســتخدمة فــي هــذه النشــرة بيانــات موثــوق فيهــا، لــم يتــم التحقــق منهــا بشــكل 
مســتقل وبالتالــي فــإن دقتهــا وكفايتهــا غيــر مضمونــة وال يمكــن التأكيــد علــى مــدى االعتمــاد عليهــا والوثــوق بهــا. وبالمثــل، فــان التقاريــر 
الداخليــة للشــركة، علــى الرغــم مــن االعتقــاد بأنهــا موثــوق فيهــا، لــم يتــم التحقــق منهــا مــن قبــل أيــة جهــة مســتقلة. هــذا، ويعتمــد مــدى 
كفايــة بيانــات القطــاع وبيانــات الســوق الــواردة فــي هــذه النشــرة علــى مــدى درايــة القــارئ وفهمــه لأســاليب المســتخدمة فــي جمــع هــذه 

البيانــات.

تحتــوي هــذه النشــرة علــى إشــارات للســعة اإلنتاجيــة لتحليــة الميــاه لمشــاريع الميــاه والطاقــة المســتقلة تــم اســتقاؤها مــن الشــركة 
ــى  ــاه المذكــورة تشــير إل ــة المي ــة لتحلي ــإن الســعة اإلنتاجي ــك، ف ــم ينــص علــى خــالف ذل ــا ل ــاه ش.م.ع.م. م ــة والمي ــة لشــراء الطاق العماني

الســعة اإلنتاجيــة المتعاقــد عليهــا لمثــل هــذه المشــاريع فــي تاريــخ التشــغيل التجــاري
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جدول المحتويات

 ١١الفصل األول :مصطلحات و تعريفات

 ١٨الفصل الثاني: معلومات موجزة عن الشركة

 ٢٠الفصل الثالث : معلومات عامة عن الطرح والشركة

 ٢٤الفصل الرابع: ملخص مصروفات الطرح

 ٢٥الفصل الخامس: الغرض من الطرح واستغالل عائداته

 ٢٦الفصل السادس: أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها

 ٢٨الفصل السابع: بيانات المساهمين في الشركة

 ٣٣الفصل الثامن : نظرة عامة على االقتصاد العماني

 ٣٧الفصل التاسع: اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع

 ٤٤الفصل العاشر: خلفية عن الشركة ونظرة عامة على األعمال

 ٥٧الفصل الحادي عشر: اإلطار التعاقدي

٦٢الفصل الثاني عشر: تكلفة المشروع ومصادر التمويل

 ٦٩الفصل الثالث عشر: عوامل المخاطرة وطرق تخفيفها

 ٧٧الفصل الرابع عشر: ملخص البيانات المالية المستقبلية

 ١٠١الفصل الخامس عشر: سياسة توزيع األرباح

 ١٠٢الفصل السادس عشر: التقييم ومبررات التسعير

 ١٠٩الفصل السابع عشر: تعامالت األطراف ذات العالقة والعقود الهامة

 ١١٠الفصل الثامن عشر: تنظيم وإدارة الشركة

 ١٢٢الفصل التاسع عشر: حقوق ومسؤوليات المساهمين

 ١٢٥الفصل العشرون: معلومات عن السوق

 ١٢٨الفصل الحادي والعشرون: شروط وإجراءات االكتتاب 

 ١٣٤الفصل الثاني والعشرون: البيانات المالية التاريخية 

 ٢٨٤الفصل الثالث والعشرون: التعهدات 
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الفصل األول:  مصطلحات و تعريفات

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في سلطنة عمان. هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين. اجتماع الجمعية العامة السنوية 
للمساهمين 

أي شــخص أو كيــان يتقــدم بطلــب لشــراء االســهم المطروحــة بموجــب الشــروط الــواردة 
فــي نشــرة اإلصــدار هــذه.

مقدم الطلب

وفقــً  المطروحــة  األســهم  لشــراء  الطلــب  مقــدم  بموجبهــا  يتقــدم  التــي  اإلســتمارة 
هــذه. اإلصــدار  نشــرة  فــي  الــواردة  للشــروط 

طلب اإلكتتاب

األســهم  فــي  اكتتابــه  طلــب  تقديــم  عنــد  طلــب  مقــدم  كل  ســيدفعه  الــذي  المبلــغ 
»شــروط  بعنــوان  والعشــرين  الحــادي  الفصــل  فــي  المحــدد  النحــو  علــى  المطروحــة 

هــذه. اإلصــدار  نشــرة  مــن  اإلكتتــاب«  وإجــراءات 

قيمة األسهم المكتتب بها

النظام األساسي للشركة المسجل لدى دائرة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. النظام األساسي

كي بي ام جي.  مدقق الحسابات

رأس المال المصرح به للشركة  رأس المال المصرح به

بيسة عمانية )1.000 بيسة = 1 ريال عماني(. بيسة

األســاس الــذي يتــم بموجبــه تخصيــص األســهم المطروحــة للمتقدميــن بطلبــات اإلكتتاب 
علــى النحــو المحــدد فــي الفصــل الحــادي والعشــرين بعنــوان »شــروط وإجــراءات اإلكتتــاب« 

مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

أساس التخصيص

للشــركة  األساســي  للنظــام  وفقــً  عضويتــه  وفتــرة  المنتخــب  الشــركة  إدارة  مجلــس 
التجاريــة. الشــركات  وقانــون 

المجلس/مجلس اإلدارة

يخضــع انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة لقواعــد وشــروط انتخــاب أعضــاء مجالــس 
شــركات المســاهمة العامــة واألحــكام الخاصــة  بمســؤولياتهم. (الصــادرة بموجــب القــرار 

ــوزاري رقــم  2002/137( والتعديــالت الصــادرة بشــأنه ال

قوانين انتخاب مجلس اإلدارة

نظام البناء والتملك والتشغيل. )BOO( نظام البو

نظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل.  )BOOT( نظام البوت

كاداغوا الغبرة يو كي ليمتد. كاداغوا الغبرة يو كي ليمتد

تــم طــرح 15.555.040 ســهم للبيــع بواســطة كاداغــوا الغبــرة يــو كــي ليمتــد فــي االكتتــاب 
العــام.

كاداغوا الغبرة يو كي ليمتد األسهم 
المطروحة

قانــون ســوق رأس المــال فــي ســلطنة عمــان الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 
98/80 وتعديالتــه.

قانون سوق رأس المال

األفــراد العمانييــن وغيــر العمانييــن واألشــخاص االعتبارييــن الذيــن يتقدمــون بطلبــات 
لإلكتتــاب بعــدد 1.000 ســهم مــن األســهم المطروحــة كحــد أدنــى ومــن ثــم بمضاعفــات 

100ســهم مــن األســهم المطروحــة. بحــد أقصــى 500.000 ســهم.

المستثمرون ـ الفئة )1(
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األفــراد العمانييــن وغيــر العمانييــن واألشــخاص االعتبارييــن الذيــن يتقدمــون بطلبــات 
لإلكتتــاب بعــدد 500.100 ســهم مــن األســهم المطروحــة كحــد أدنــى ومــن ثــم بمضاعفــات 100 

بحــد أقصــى5.444.200 ســهم أو 10 بالمائــة تقريبــً مــن األســهم المطروحــة.

المستثمرون ـ الفئة )2(

البنك المركزي العماني. البنك المركزي

المرســوم  بموجــب  الصــادر  عمــان  فــي ســلطنة  التجاريــة وتعديالتــه  الشــركات  قانــون 
وتعديالتــه.  74/4 رقــم  الســلطاني 

قانون الشركات التجارية

الرئيس التنفيذي للشركة الرئيس التنفيذي

المدير المالي للشركة.  المدير المالي

رئيس مجلس اإلدارة للشركة رئيس مجلس اإلدارة 

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. الهيئة العامة لسوق المال

تاريخ التشغيل التجاري للمحطة المحدد في يوم 19/فبراير/2016م. تاريخ التشغيل التجاري

ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق 
المــال والــذي أصبــح ســاريً ونافــذًا اعتبــارًا مــن 22/يوليــو/2016م

الميثاق

العمانــي ش.م.ع.ع،  الوطنــي  والبنــك  وبنــك ظفــار ش.م.ع.ع،  بنــك مســقط ش.م.ع.ع، 
األهلــي ش.م.ع.ع. والبنــك  وبنــك صحــار ش.م.ع.ع  العربــي ش.م.ع.م  وبنــك عمــان 

بنوك االكتتاب

الســجل التجــاري المحتفــظ بــه لــدى وزارة التجــارة والصناعــة وفقــً لقانــون الســجل التجــاري 
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 1974/3م.

السجل التجاري

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )قيد التحويل(. الشركة 

مؤشر سعر المستهلك العماني. مؤشر سعر المستهلك العماني

اتفاقيــة الشــروط المشــتركة المؤرخــة فــي  25/يوليــو/2013م والمبرمــة بيــن الشــركة، 
باكنــغ  ميتســوي  وســوميتومو  الدولــي  للتعــاون  اليابــان  وبنــك  أخــرى،  أطــراف  ضمــن 
كوربوريشــن، فــرع بروكســل، وســوميتومو ميتســوي بانكنــغ كوربوريشــن يــورب ليمتــد 

وبنــك عمــان العربــي ش.م.ع.م.

اتفاقية الشروط المشتركة

طريقــة تعويــم بالفقاعــات الدقيقــة كطريقــة فصــل الســائل مــن الصلــب التــي تســتخدم 
علــى نطــاق واســع فــي عمليــات معالجــة ميــاه الصــرف الصناعــي.

تعويم الهواء

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة  نائب رئيس المجلس

ترخيــص تحليــة ذو طبيعــة خاصــة لتحليــة الميــاه مــن مرفــق تحليــة ذو طبيعــة خاصــة 
موضــح فــي الجــدول رقــم )1( لترخيــص التحليــة ممنــوح للشــركة مــن قبــل هيئــة تنظيــم 

الكهربــاء والــذي أصبــح نافــذًا اعتبــارًا مــن 30 يونيــو/2016م.

ترخيص التحلية

 تعتبــر هــذه النســبة مقيــاس لقــدرة الشــركة علــى توليــد تدفقــات نقديــة ســنوية مــن 
ــة األجــل. ــرة األجــل والطويل أنشــطتها التشــغيلة لخدمــة ديونهــا القصي

معدل تغطية خدمة الدين

 حســاب احتياطي.لحمايــة الشــركة مــن التقلــب غيــر المتوقــع، أو انقطــاع فــي التدفــق 
النقــدي المتــاح لخدمــة الديــن.

حساب احتياطي لخدمة الدين

المكتسبات قبل الفائدة والضرائب واالستهالك والهالك. المكتسبات قبل الفائدة والضرائب 
واالستهالك والهالك
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قــروض تجســير األســهم المقدمــة لصالــح الشــركة مــن قبــل ســوميتومو ميتســوي باكنــغ 
كوربوريشــن وبنــك طوكيــو وميتسوبيشــي يــو أف جيــه ليمتــد. 

قروض تجسير األسهم

تعنــي اتفاقيــة قــروض تجســير األســهم المبرمــة فــي 2 مايــو/2013م )والمعدلــة فــي 12 
أغســطس/2013م و12ســبتمبر/2013م( بيــن الشــركة وبنــك طوكيــو ميتسوبيشــي يــو اف 
جيــه ليمتــد وماالكــوف كوربوريشــن بيرهــارد )اتفاقيــة قــروض تجســير األســهم لماالكــوف( 
كوربوريشــن  وســوميتومو  كوربوريشــن  بانكينــغ  ميتســوي  وســوميتومو  والشــركة 
ميتســوي  وســوميتومو  والشــركة  لســوميتومو(  األســهم  تجســير  قــروض  )اتفاقيــة 

بانكنــغ كوربوريشــن وكاداغــوا اس ايــه )اتفاقيــة قــروض تجســير األســهم لكاداغــوا.(.

اتفاقية قروض تجسير األسهم

اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء المؤرخــة فــي 11/فبرايــر/2013م والمبرمــة بيــن الشــركة العمانيــة 
لنقــل الكهربــاء والشــركة 

اتفاقية توصيل الكهرباء

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة  اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م. شركة الكهرباء القابضة

الشــركة  بيــن  والمبــرم  10/أبريــل/2013م  فــي  المــؤرخ  والبنــاء  والشــراء  الهندســة  عقــد 
والبنــاء. والشــراء  الهندســة  عقــد  ومقــاول 

عقد الهندسة والشراء والبناء

)International Water Treatment LLC(.الشركة الدولية لمعالجة المياه ش.م.م مقاول عقد الهندسة والشراء والبناء/
الشركة الدولية لتحلية المياه ش.م.م

اتفاقيــة إمــداد الكهربــاء المؤرخــة فــي 11/فبرايــر/2013م والمبرمــة بيــن شــركة مســقط 
لتوزيــع الكهربــاء والشــركة 

اتفاقية إمداد الكهرباء

وثائق التمويل المحددة في اتفاقية الشروط العامة. وثائق التمويل

أطراف اتفاقية التمويل المحددين في اتفاقية الشروط العامة.  أطراف اتفاقية التمويل

بنك مسقط ش. م. ع. ع. المستشار المالي ومدير اإلصدار 

استكمال االجراءات المالية 25/يوليو/2013م.

فتــرة 12 شــهرًا التــي تبــدأ فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي 
والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام.

السنة المالية

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الــذي يضــم مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت 
العربيــة  اإلمــارات  الســعودية ودولــة  العربيــة  والمملكــة  وســلطنة عمــان ودولــة قطــر 

المتحــدة.

مجلس التعاون الخليجي

الناتج المحلي اإلجمالي. الناتج المحلي اإلجمالي

حكومة سلطنة عمان. الحكومة

قانون الشبكة الصادر بموجب قانون القطاع. قانون الشبكة

الصحة والسالمة والبيئة. الصحة والسالمة والبيئة

معايير التقارير المالية الدولية معايير التقارير المالية الدولية.

عضو مجلس اإلدارة المستقل على النحو المحدد في الميثاق. العضو المستقل
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مركز المعلومات في سوق مسقط لأوراق المالية. مركز المعلومات

شــبكة الميــاه الرئيســية تشــمل طلــب ميــاه الشــرب لمحافظــة مســقط وشــمال الباطنــة 
وجنــوب الباطنــة والبريمــي والداخليــة والظاهــرة والتــي يتــم تزويدهــا بالميــاه مــن قبــل 
الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه والطلــب علــى الميــاه المعالجــة لمينــاء صحــار الصناعــي 

الــذي يتــم توفيــره مــن قبــل شــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة ش.م.ع.م.

شبكة المياه الرئيسية

رقــم المســتثمر الــذي تصــدره شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م للمســتثمرين 
الذيــن يملكــون حســابات مســتثمرين لديهــا.

رقم المستثمر

آي بي أيه آدفايسوري ليمتد. آي بي أيه/ مستشار السوق المستقل

اإلكتتاب العام لأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة. اإلكتتاب العام 

المصروفــات المتكبــدة مــن قبــل الشــركة فيمــا يتعلــق باإلكتتــاب والموضحــة فــي الفصــل 
الرابــع »ملخــص مصروفــات الطــرح«.

مصروفات اإلصدار 

رأس المال المصدر والمدفوع للشركة رأس المال المصدر والمدفوع

مشروع المياه المستقل. مشروع المياه المستقل

مشروع المياه والطاقة المستقل. مشروع المياه والطاقة المستقل

بنك اليابان للتعاون الدولي. جيه بي آي سي

كيلو متر مربع. كيلو متر2

ماالكوف انترناشونال ليمتد. المؤسس الرئيسي

البوسعيدي ومنصور جمال وشركاؤهم. المستشارون القانونيون

سعر الفائدة بين البنوك في لندن. اليبور

ماالكوف كوربوريشن بيرهارد. ماالكوف 

فريق اإلدارة العليا للشركة. اإلدارة

وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان. وزارة البيئة والشؤون المناخية

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

عقد تأسيس الشركة  المسجل لدى وزارة التجارة والصناعة. عقد التأسيس 

مليون أمبريال جالون في اليوم ام آي جي دي

وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان. وزارة التجارة والصناعة

وزارة المالية في سلطنة عمان. وزارة المالية

وزارة اإلسكان المعروفة سابقً باسم وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه. وزارة اإلسكان

وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه )المعدلة بموجب المرسوم السلطاني رقم 2007/93 ( وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه 

وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان. وزارة القوى العاملة

وزارة االقتصــاد الوطنــي فــي ســلطنة عمــان )التــي ألغيــت بموجــب المرســوم الســلطاني 
رقــم 2011/38م(.

وزارة االقتصاد الوطني
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نظام الشبكة الرئيسية. نظام الشبكة الرئيسية 

تــم طــرح 19.443.800 ســهم للبيــع بواســطة شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة ليمتــد فــي 
االكتتــاب العــام.

شركة ماالكوف عمان للتحلية ليمتد 
األسهم المطروحة

مؤشر سوق مسقط لأوراق المالية. مؤشر السوق

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في سلطنة عمان المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

العضــو غيــر التنفيــذي، علــى النحــو المعــرف فــي الميثــاق، هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي 
ال يعمــل بــدوام كامــل بالشــركة وال يحصــل علــى أي راتــب ثابــت شــهري أو ســنوي مــن 

الشــركة.

العضو غير التنفيذي

اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة المؤرخــة فــي 27 ســبتمبر 2013م والمبرمــة بيــن الشــركة 
والمشــغل .

اتفاقية التشغيل والصيانة

غرفة تجارة وصناعة عمان في سلطنة عمان. غرفة تجارة وصناعة عمان

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

الطــرح المتعلــق بعــرض 54.442.640 ســهم للبيــع )أربــع وخمســون مليــون وأربعمائــة 
قبــل  مــن  القائمــة  األســهم  مــن  ســهمً(  وأربعــون  وســتمائة  ألــف  وأربعــون  واثنيــن 
لإلجــراءات  وفقــً  الواحــد  للســهم  بيســة   100 إســمية  بقيمــة  البائعيــن  المســاهمين 

اإلصــدار. نشــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص  والشــروط 

الطرح

تاريــخ إغــالق بــاب اإلكتتــاب فــي األســهم المطروحــة علــى النحــو المبيــن فــي الفصــل 
اإلصــدار هــذه. اإلكتتــاب« مــن نشــرة  الحــادي والعشــرين بعنــوان »شــروط وإجــراءات 

تاريخ إغالق باب اإلكتتاب

المصروفــات المحصلــة مــن كل مقــدم طلــب فيمــا يتعلــق بالطــرح حســب مــا هــو موضــح 
فــي »الفصــل الرابــع  ملخــص مصروفــات الطــرح المتعلقــة بالطــرح« نشــرة اإلصــدار هــذه.

مصروفات الطرح

تاريــخ فتــح بــاب اإلكتتــاب فــي األســهم المطروحــة علــى النحــو المحــدد فــي الفصــل الحــادي 
والعشــرين بعنــوان »شــروط وإجــراءات اإلكتتــاب« مــن نشــرة اإلصــدار هذه.

تاريخ فتح باب اإلكتتاب

الفتــرة بيــن تاريــخ فتــح بــاب اإلكتتــاب فــي األســهم المطروحــة وتاريــخ إغــالق بــاب اإلكتتــاب 
فيهــا بمــا فــي ذلــك اليوميــن األول واألخيــر وهــي الفتــرة التــي يقــوم فيهــا مقــدم الطلــب 

بتســليم طلــب اإلكتتــاب الخــاص بــه.

فترة الطرح

16 بيسة للسهم الواحد. سعر الطرح

عائدات الطرح التي ستكون متاحة للمساهمين البائعين. عائدات الطرح 

األسهم المطروحة لإلكتتاب موضوع هذه النشرة. األسهم المطروحة

اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. اجتماع الجمعية العامة العادية

سلطنة عمان. عمان

الريال العماني، العملة القانونية لسلطنة عمان. ريال عماني / ر. ع

شركة مدينة مسقط للتحلية والتشغيل والصيانة ش.م.م. المشغل

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

الهيئة العامة للكهرباء والمياه في سلطنة عمان الهيئة العامة للكهرباء والمياه
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رأس المال المدفوع للشركة. رأس المال المدفوع

شركة تنمية نفط عمان ش م م. شركة تنمية نفط عمان

اتفاقيــة مؤسســي المشــروع المؤرخــة فــي 11/ فبرايــر /2013م والمبرمــة بيــن مؤسســي 
المشــروع وشــركة الكهربــاء القابضــة وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر.

اتفاقية مؤسسي المشروع

تعنــي محطــة تحليــة ميــاه البحــر باســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي المشــيدة 
علــى الموقــع وفقــً للمواصفــات الموضحــة فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه.

المحطة /محطة الغبرة 2 للمياه 
المستقلة

العمــل  وزارة  قبــل  مــن  المنشــور  األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات  المنتــج  ســعر  مؤشــر 
األمريكيــة. المتحــدة  بالواليــات 

مؤشر سعر المنتج

تطوير وتملك وتمويل وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل المحطة. المشروع

مســتندات المشــروع وفقــً لمــا هــو محــدد فــي اتفاقيــة الشــروط العامــة )وتشــمل دون 
الكهربــاء  توصيــل  واتفاقيــة  الكهربــاء  إمــداد  واتفاقيــة  الميــاه  شــراء  اتفاقيــة  حصــر 
واتفاقيــات االنتفــاع مؤسســي المشــروع واتفاقيــة المســاهمين عقــد الهندســة والشــراء 

والبنــاء واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة.

مستندات المشروع

ماالكوف انترناشونال ليمتد وسوميتو كوربوريشن وكاداغوا اس أيه. مؤسسو المشروع/المؤسسون /أعضاء 
مؤسسو المشروع

نشرة اإلصدار هذه. نشرة اإلصدار

سوميتومو كوربوريشن. المؤسس المؤهل

تاريخ السداد وفقً لما هو محدد في اتفاقية الشروط العامة. تاريخ السداد 

ديلويت آند توشي )الشرق االوسط( وشركاؤهم ش.م.م المحاسبون المسؤولون عن رفع 
التقارير المحاسبية 

شركة مساهمة عمانية مقفلة. ش م ع م 

شركة مساهمة عمانية عامة. ش م ع ع

/12 وهــو  الميــاه،  شــراء  اتفاقيــة  بموجــب  المقــرر  للمحطــة  التجــاري  التشــغيل  تاريــخ 
أكتوبــر/2014م. 

تاريخ التشغيل التجاري المقرر

قانــون القطــاع الصــادر بموجــب المرســوم السلطــــــــاني رقــم 2004/78م بتاريـــــــــــــــــــــــــخ 1/ 
ــه. أغســطس/ 2004م وتعديالت

قانون القطاع

وثائق الضمان على النحو المحدد في اتفاقية الشروط العامة. وثائق الضمان

شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة وســوميت ووتــر ميــدل ايســت كمبونــي وشــركة كاداغــوا 
الغبــرة يــو كــي ليمتــد.

المساهمون البائعون

كما هي محددة في اتفاقية الشروط العامة التسهيالت األساسية

ماالكــوف  بيــن  والمبرمــة  19/أغســطس/2013م  فــي  المؤرخــة  المســاهمين  اتفاقيــة 
أيــه. اس  وكاداغــوا  كوربوريشــن  وســوميتومو  ليمتــد  انترناشــونال 

اتفاقية المساهمين

سهم عادي في الشركة  بقيمة إسمية 100 بيسة. سهم

أسهم رأسمال الشركة . أسهم رأس المال 
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مساهم في الشركة . مساهم

المنطقــة التــي تبلــغ مســاحتها 60.181 متــر مربــع المعلمــة بالخريطــة والتــي تشــكل جــزءًا 
مــن الكروكــي رقــم 1-05-038-06-132

موقع المشروع

كمبونــي  ايســت  ميــدل  ووتــر  ســوميت  بواســطة  للبيــع  ســهم   19.443.800 طــرح  تــم 
العــام. االكتتــاب  فــي  المطروحــة  األســهم 

سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني 
األسهم المطروحة

تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي. تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي

مستخدم النظام وفقً للشروط واألحكام الموضحة في اتفاقية توصيل الكهرباء. مستخدم النظام

يعني تسليم المحطة من قبل الشركة وفقً ألحكام عقد الهندسة والشراء والبناء. التسليم 

المناطــق التــي تبلــغ مســاحتها 16.142 متــر مربــع الموضحــة بالخريطــة والتــي تشــكل جــزءًا 
مــن الكروكــي رقــم 1-05-038-06-132 

المناطق المؤقتة

يعنــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه أو قبلــه تســليم المحطــة وهــو التاريــخ الــذي يصــادف 12 
أكتوبــر/2014م أو وفقــً لتمديــده بموجــب عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء.

تاريخ اإلكمال

خطــة اإلحالــة والنقــل المحــددة والمنفــذة والمعدلــة مــن قبــل وزارة االســكان وفقــً ألحــكام 
قانــون القطــاع ألغــراض نقــل األصــول وااللتزامــات ذات الصلــة بــوزارة اإلســكان والكهربــاء 

والميــاه للكيانــات البديلــة/ الخلــف بموجــب قانــون القطــاع.

خطة اإلحالة والنقل

يعنــي النظــام المملــوك للشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء أو النظــام الــذي يتم تشــغيله 
مــن قبلهــا لنقــل الطاقــة الكهربائية.

  نظام النقل

اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع ذات الصلــة بالموقــع المؤرخــة فــي 11/فبرايــر/2013م والمبرمــة بيــن 
الشــركة و وزارة االســكان.

اتفاقية حق اإلنتفاع بالموقع 

اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع بالمناطــق المؤقتــة المؤرخــة فــي 11/فبرايــر/2013م والمبرمــة بيــن 
الشــركة و وزارة اإلســكان. 

اتفاقية حق اإلنتفاع بالمناطق المؤقتة

الدوالر/الدوالر األمريكي وهو العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر/ الدوالر األمريكي

اتفاقية حق اإلنتفاع بالموقع واتفاقية حق اإلنتفاع بالمناطق المؤقتة. اتفاقيات حق اإلنتفاع

تعنــي المبلــغ الــذي يتكــون مــن رســوم االســتثمار فــي ســعة الميــاه ورســوم التشــغيل 
والصيانــة الثابتــة الخاصــة بالمحطــة والمســتحقة الدفــع مــن الشــركة العمانيــة لشــراء 

ــاه. ــة شــراء المي ــاه للشــركة وفقــً لشــروط وأحــكام اتفاقي ــة والمي الطاق

رسوم سعة المياه 

تعنــي المبلــغ الــذي يتكــون مــن رســوم تشــغيل وصيانــة إنتــاج الميــاه ورســوم الكهربــاء 
للمحطــة والمســتحقة الدفــع مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه للشــركة 

ــاه. ــذي يتــم إحتســابه وفقــً للجــدول )ب( مــن اتفاقيــة شــراء المي وال

رسوم إنتاج المياه

اتفاقيــة شــراء الميــاه المؤرخــة فــي 11/فبرايــر/2013م والمبرمــة بيــن الشــركة العمانيــة 
والشــركة. ش.م.ع.م  والميــاه  الطاقــة  لشــراء 

اتفاقية شراء المياه
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الفصل الثاني: معلومات موجزة عن الشركة 

يســلط هــذا الموجــز الضــوء علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة إال أنــه ال يحتــوي علــى جميــع المعلومــات التــي ينبغــي علــى 
المكتتبيــن المحتمليــن أخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل االســتثمار فــي  األســهم المطروحــة لإلكتتــاب. يتعيــن علــى جميــع المكتتبيــن 
المحتمليــن قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه بالكامــل وبعنايــة تامــة، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة للشــركة الــواردة فــي الفصــل الثانــي 
والعشــرون بعنــوان »البيانــات الماليــة التاريخيــة » مــن نشــرة اإلصــدار هــذه. عــالوة علــى مــا تقــدم، يجــب علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن 
اإلطــالع بالتحديــد علــى الفصــل الثالــث عشــر بعنــوان »عوامــل المخاطــرة وطــرق تخفيفهــا » مــن هــذه النشــرة للتعــرف علــى المزيــد مــن 

ــاب. ــار قبــل شــراء األســهم المطروحــة لإلكتت المعلومــات حــول العوامــل الهامــة التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتب

نظرة عامة على الشركة 

/19 بتاريــخ  تســجيلها كشــركة مســاهمة مقفلــة  وتــم  محــددة  غيــر  لفتــرة  رقــم 1163374  التجــاري  الســجل  تحــت  الشــركة  تأسســت 
ينايــر/2013م. وفــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 27/أكتوبــر/2016م تقــرر تحويــل الشــركة لشــركة مســاهمة عامــة. 
االســم القانونــي والتجــاري للشــركة هــو شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع )قيــد التحويــل( وعنــوان مكتبهــا المســجل، البنايــة رقــم 

310، شــارع رقــم 3605،المجمــع التجــاري رقــم 236، شــارع 18 نوفمبــر، شــمال الغبــرة، مســقط، ســلطنة عمــان. 

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي تطويــر وتملــك وتشــغيل محطــة الغبــرة للميــاه المســتقل، وهــي محطــة تعمــل علــى تحلية مياه 
البحــر باســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي، بســعة إنتاجيــة متعاقــد عليهــا قدرهــا 191.000 متــر مكعب/اليــوم  )42 مليــون آمبريــال 

جالــون فــي اليــوم( وتقــع شــمال الغبــرة، محافظــة مســقط، ســلطنة عمــان. بــدأت المحطــة التشــغيل التجــاري منــذ 19/فبرايــر/2016م.

تحقــق الشــركة إيراداتهــا الحاليــة وفقــً التفاقيــة شــراء الميــاه لفتــرة 20 ســنة المبرمــة مــع الشــركة العمانية لشــراء الطاقة والميــاه ش.م.ع.م، 
وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل بشــكل غيــر مباشــر مــن قبــل الحكومــة. تــم التعاقــد علــى ميــاه التحليــة المنتجــة مــن المحطــة بالكامــل 
مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ويتــم اســتغاللها فــي تلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الميــاه ، خــالل فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه 
ــم التعاقــد علــى الســعة اإلنتاجيــة للمحطــة والتــي تمثــل مــا  ــاه فــي عمــان، فقــد ت ــك، وبوصفهــا أكبــر محطــة لتحليــة المي ومــا بعــد ذل
نســبته 25٪ مــن إجمالــي الســعة المتعاقــد عليهــا للشــبكة الرئيســية وفقــً لبيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والكهربــاء لســبعة 

ســنوات ) 2017-2023م(.

يتــم بيــع ســعة ميــاه المحطــة المتعاقــد عليهــا حصريــً للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م وفقــً لشــروط اتفاقيــة شــراء 
الميــاه. يتــم إمــداد الكهربــاء للمحطــة مــن قبــل شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء بموجــب اتفاقيــة إمــداد الكهربــاء. أبرمــت الشــركة 
بوصفهــا مســتخدم للنظــام اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء لضمــان التوصيــل إلــى نظــام النقــل أثنــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه المتعاقــد 
ــاه المجــاورة للمحطــة، يتــم التحكــم فــي مشــغل  ــاء والمي ــة العامــة للكهرب ــاه الهيئ ــات مي ــى خزان ــاه الشــرب إل عليهــا. يتــم تســليم مي

الشــركة مــن قبــل مؤسســو المشــروع.

تــم تأســيس المحطــة علــى نظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل وهــو نظــام يمكنهــا مــن التشــغيل إلــى مــا بعــد فتــرة انتهــاء اتفاقيــة شــراء 
الميــاه البالغــة 20 عامــً، إمــا مــن خــالل تمديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه )إذا تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه ش.م.م( أو عــن طريــق بيــع ميــاه الشــرب لســوق الميــاه الــذي يحتمــل أن يكــون موجــودًا فــي ذلــك الوقــت و/أو لعمــالء مؤهليــن. 
كمــا هــو فــي تاريــخ اعتمــاد هــذه النشــرة يبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة =/15.555.040 ر.ع. المســاهمون البائعــون للشــركة 
هــم شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة والتــي تمتلــك مــا نســبته 45٪ مــن أســهم الشــركة و ســوميت ووتــر ميــدل إيســت كمبونــي والتــي 
تملــك مــا نســبته 45٪ مــن أســهم الشــركة وشــركة كاداغــوا الغبــرة يــو كــي ليمتــد والتــي تملــك مــا نســبته 10٪ مــن أســهم الشــركة. لمزيــد 
مــن المعلومــات عــن المســاهمين البائعيــن يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الســابع »بيانــات المســاهمين فــي الشــركة« مــن نشــرة اإلصــدار 

هــذه.

نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركة  )1(

تشتمل نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركة على ما يلي:  

أكبر محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي مشيدة على موقع واحد في سلطنة عمان.  •

إطــار تعاقــدي راســخ مســنود باتفاقيــة طويلــة األمــد لشــراء الميــاه يضمــن حمايــة للتدفقــات النقديــة مــن أي أحــداث ذات آثــار   •
القاهــرة. والقــوة  بالمشــتري  المرتبطــة  المخاطــر  المثــال  علــى ســبيل  عكســية، 
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تدفقــات نقديــة مســتقرة وقابلــة للتنبــؤ وقــادرة علــى امتصــاص الصدمــات المحتملــة مثــل تذبــذب أســعار الكهربــاء والطلــب علــى   •
الميــاه خــالل فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه.

استخدام تكنولوجيا تناضح عكسي موثوقة ومجربة على المدى الطويل لتحلية مياه البحر.  •

مؤسسو مشروع يتمتعون بالخبرة وسجل تاريخي قادر على نقل الخبرات والمعرفة.  •

مشروع يعمل بشكل كامل بكادر تشغيل ماهر ومؤهل ويتقيد بمتطلبات أعلى مستويات التعمين.  •

طلب قوي ومستمر على المياه ، األمر الذي يضمن فرص زيادة نمو اإليرادات بعد انتهاء عقد تعهدات الشراء الحالية.  •

عوامل المخاطرة  )2(

عوامل المخاطرة التي تؤثر على الشركة والقطاع تشمل ما يلي:   

خلفية تشغيل محدودة.  •

مخاطر متعلقة باألداء.  •

االعتماد على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بصفتها المشتري الوحيد.  •

عدم ملكية األرض التي تقع عليها المحطة.  •

خبرة محدودة للشركة للتقيد بالتزامات الشركات المدرجة.  •

مخاطر التراجع وانسحاب المؤسسين.  •

لمزيــد مــن المعلومــات ذات الصلــة بنقــاط القــوة التنافســية للشــركة، يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل العاشــر بعنــوان » خلقيــة عــن الشــركة 
ونظــرة عامــة علــى األعمــال » والفصــل الثالــث عشــر »عوامــل المخاطــرة وطــرق تخفيفهــا« الموضحــة علــى التوالــي بنشــرة اإلصــدار هــذه.
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الفصل الثالث: معلومات عامة عن الطرح والشركة

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )قيد التحويل( اسم الشركة

 1163374 رقم السجل التجاري

19/يناير/2013م  تاريخ التسجيل

ص ب: 1935، الرمز البريدي: 114، مسقط، سلطنة عمان  عنوان المكتب المسجل 

الغبــرة،  نوفمبــر، شــمال   18 رقــم 236، شــارع  رقــم 3605، مجمــع  310، ســكة  رقــم  بنايــة 
عمــان.  ســلطنة  مســقط، 

هاتف: 24130826 968+
فاكس:24499819 968+

عنوان المقر الرئيسي ألعمال الشركة

غير محددة مدة الشركة

تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي 
والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام.

السنة المالية للشركة

رأس المــال المصــرح بــه للشــركة -/25.000.000 ر.ع مقســم علــى 250.000.000 ســهم و بقيمــة 
إســمية 100 بيســة للســهم الواحــد.

رأس المال المصرح به للشركة

رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة 15.555.040 ر.ع مقســم إلــى 155.550.400 ســهم 
بقيمــة إســمية 100 بيســة للســهم الواحــد.

رأس المال المصدر والمدفوع للشركة

عــدد األســهم المطروحــة لإلكتتــاب 54.442.640 ســهم، تمثــل 35 بالمئــة مــن إجمالــي رأس 
المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة.

عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب 
)األسهم  المطروحة(

جميــع األســهم المصــدرة للشــركة وجميــع أســهم رأســمال الشــركة أســهم عاديــة. يتمتــع 
كل ســهم بالشــركة بحــق التصويــت بصــوت واحــد فــي الجمعيــات العامــة للشــركة، بمــا 

فــي ذلــك اجتماعــات الجمعيــات العامــة العاديــة والعامــة غيــر العاديــة. 

نوع األسهم المطروحة لإلكتتاب

يبلــغ ســعر الطــرح للســهم الواحــد 116 بيســة، )بمــا فــي ذلــك القيمــة اإلســمية وقدرهــا 
100بيســة وعــالوة إصــدار قدرهــا 14 بيســة ومصروفــات إصــدار قدرهــا 2 بيســة للســهم 

الواحــد( 

سعر الطرح للسهم

المــال المصــدر  المئويــة لأســهم المطروحــة مــن إجمالــي أســهم رأس  تبلــغ النســبة 
بالمائــة.  35 للشــركة  والمدفــوع 

النسبة المئوية لألسهم المطروحة 
من إجمالي أسهم رأس المال المصدر 

والمدفوع للشركة

شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة )19.443.800( ســهم، تمثــل )35.7( ٪ مــن إجمالــي   •
المطروحــة. األســهم 

مــن   ٪  )35.7( تمثــل  ســهم،   )19.443.800( كمبونــي  ايســت  ميــدل  ووتــر  ســوميت   •
المطروحــة. األســهم  إجمالــي 

كاداغــوا الغبــرة يــو كــي ليمتــد. )15.555.040( ســهم، تمثــل )28.6( ٪ مــن إجمالــي   •
المطروحــة. األســهم 

أسماء المساهمين البائعين وعدد 
األسهم المعروضة للبيع من قبل كل 

مساهم بائع
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تقــوم الشــركة بتنفيــذ اإلكتتــاب العــام مراعــاة لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة 
مؤسســي المشــروع. 

الغرض من اإلكتتاب العام

العمانييــن  وغيــر  العمانييــن  لأفــراد  مفتــوح  المطروحــة  األســهم  فــي  اإلكتتــاب 
االعتباريــة. والشــخصيات 

األشخاص المؤهلين لإلكتتاب في 
األسهم المطروحة

غير مسموح لأشخاص المذكورين أدناه اإلكتتاب في األسهم المطروحة:

المؤسســات الفرديــة، حيــث يتعيــن علــى صاحــب المؤسســة الفرديــة اإلكتتاب باســمه   •
الشــخصي فقــط.

•  حســابات العهــدة: يتعيــن علــى العمــالء المســجلين تحــت حســابات العهــدة أن 
الشــخصية. بأســمائهم  طلباتهــم  يقدمــوا 

الطلبات المتكررة: ال يجوز للمكتتب تقديم أكثر من طلب إكتتاب واحد باسمه   •

الطلبــات المشــتركة: ال يجــوز للمكتتبيــن التقــدم بطلبــات باســم أكثــر مــن شــخص   •
)ويشــمل ذلــك الطلبــات التــي تقــدم إنابــة عــن الورثــة الشــرعيين(.

ســيتم رفــض جميــع الطلبــات المقدمــة مــن قبــل األشــخاص المحظوريــن المذكوريــن أعــاله 
دون االتصــال بمقــدم الطلــب.

األشخاص المحظورين من اإلكتتاب في  
األسهم المطروحة

فــي حــال تجــاوز اإلكتتــاب عــدد األســهم المطروحة وألغــراض تخصيص األســهم المطروحة 
بيــن فئــات المســتثمرين المؤهليــن، ســيتم تخصيــص األســهم المطروحــة علــى النحــو 

التالي:
المســتثمرون الفئــة )1(: 35.387.716 ســهم، أي  65 بالمئــة مــن األســهم المطروحــة   •

والتناســب. النســبة  أســاس  علــى 
المســتثمرون الفئــة )2( 19.054.924 ســهم، أي  35 بالمئــة مــن األســهم المطروحــة   •

والتناســب. النســبة  أســاس  علــى 
ووفقــً ألحــكام المــادة 65 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، يجــوز توزيــع حــد أدنــى مــن 
ــار صغــار  األســهم المطروحــة بالتســاوي علــى جميــع المكتتبيــن مــع األخــذ بعيــن االعتب
المكتتبيــن، وتوزيــع األســهم المطروحــة المتبقيــة علــى أســاس النســبة والتناســب. 
مجموعتــي  مــن  األولــى  للفئــة  المطروحــة  األســهم  بكامــل  اإلكتتــاب  عــدم  حــال  فــي 
المســتثمرين، ســيتم تحويــل األســهم المتبقيــة إلــى الفئــة الثانيــة والعكــس صحيــح 
»شــروط  عنــوان  تحــت  والعشــرون  الحــادي  الفصــل  فــي  الموضــح  النحــو  علــى  وذلــك 

اإلصــدار هــذه. مــن نشــرة  اإلكتتــاب«  وإجــراءات 

إجراءات التخصيص المقترحة

المستثمرون الفئة )1(: 1.000 سهم ، ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  •

المستثمرون الفئة )2(: 500.100 سهم ، ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  •

الحد األدنى لإلكتتاب في األسهم 
المطروحة من قبل كل مكتتب

المستثمرون الفئة )1(: 500.000سهم.  •

المســتثمرون الفئــة )2(: 5.444.264 ســهم ، أي مــا يعــادل 10 بالمئــة تقرييــً من األســهم   •
المطروحــة.

الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم 
المطروحة من قبل كل مكتتب

19 نوفمبر 2017م  تاريخ بداية اإلكتتاب في األسهم 
المطروحة

18 ديسمبر 2017م  تاريخ نهاية اإلكتتاب في األسهم 
المطروحة

100بيسة للسهم الواحد. القيمة اإلسمية لألسهم المطروحة

2 بيسة للسهم الواحد. مصروفات إصدار السهم

27 أكتوبر 2016م تاريخ موافقة الجمعية العامة غير 
العادية على اإلكتتاب العام 
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بنك مسقط ش م ع ع
صندوق بريد رقم 134، الرمز البريدي 112 روي

سلطنة عمان
هاتف رقم: 8064 2476 968 +

فاكس رقم: 7764 2478 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL: www.bankmuscat.com

المستشار المالي ومدير اإلصدار

بنك مسقط ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 134، الرمز البريدي 112 روي

سلطنة عمان
هاتف رقم: 8064  2476 968 +

فاكس رقم: 7764 2478 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL: www.bankmuscat.com

بنك ظفار ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 1507، الرمز البريدي 112 روي

سلطنة عمان
هاتف رقم: 0466  2479 968 +

فاكس رقم: 4428 2478 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL: www.bankdhofar.com

البنك الوطني العماني ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 751، الرمز البريدي 112 روي

سلطنة عمان
هاتف رقم: 8757/8610 2477 968 +

فاكس رقم: 8993 2477 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL: www.nbo.co.om

بنك عمان العربي ش م ع م 
صندوق بريد رقم 2010، الرمز البريدي 112 روي

سلطنة عمان
هاتف رقم: 24754663 968 +
فاكس رقم: 24125125 968 +

موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL: www.oman-arabbank.com

بنك صحار ش م ع ع
صندوق بريد رقم 44، الرمز البريدي 114 حي الميناء

سلطنة عمان
هاتف رقم: 1851 2476 968 +

فاكس رقم: 24730344 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL: www.banksohar.net

البنك األهلي ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 545، الرمز البريدي 116 ميناء الفحل

سلطنة عمان
هاتف رقم: 7082 2457 968 +

فاكس رقم: 7841 2456 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL: www.ahlibank.om

بنوك االكتتاب
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كي بي أم جي
بناية بنك اتش اس بي سي، الطابق الرابع

منطقة مطرح التجارية
ص ب:641، الرمز البريدي: 112

سلطنة عمان
هاتف: 24709181 968+

فاكس: 24700839 968+
URL: www.Kpmg.com

مدققو حسابات الشركة

ديلويت آند توشي )الشرق االوسط( وشركاؤهم ش.م.م
بناية منارة القرم، الطابق السادس

منطقة القرم 
ص ب:285، روي

الرمز البريدي: 112
سلطنة عمان

هاتف: 22354300 968+
فاكس: 22354333 968+

URL: www.deloitte.com

المحاسبون المسؤولون عن رفع 
التقارير المحاسبية 

البوسعيدي،و منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون قانونيون

صندوق بريد رقم 686، الرمز البريدي 112 ،روي
سلطنة عمان

هاتف رقم: 4466 2481 968 +
فاكس رقم: 2256 2481 968 +

الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL: www.amjoman.com

المستشار القانوني 

أو اتش آي ليو برنيت
ص.ب: 889،

الرمز البريدي: 100
مسقط 

سلطنة عمان 
هاتف: 6655 2463 968 +

الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL: www.ohileoburnett.om

مستشار اإلتصال للشركة 

آي بي ايه آدفايسوري ليمتد
74 ويغمور ستريت

لندن، دبليو آي يو 25 كيو
المملكة المتحدة

هاتف: 2076599888 440+
فاكس: 2079353059 440+

URL:www.ipaadvisory.co.uk

مستشار  السوق
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الفصل الرابع: ملخص مصروفات الطرح

تقــدر مصروفــات الطــرح التــي ســتتكبدها الشــركة بمبلــغ 481.450ريــال عمانــي كحــد أقصــى أي مــا يعــادل 7.6  بالمئــة مــن إجمالــي عائــدات 
الطــرح، فــي حــال تــم اإلكتتــاب بجميــع األســهم المطروحــة البالغــة 54.442.640 ســهمً. الجــدول أدنــاه يوضــح تفاصيــل مصروفــات الطــرح 

المقــدرة التــي ســتتكبدها الشــركة 

ريال عماني المصروفات المقدرة

228.700 أتعاب المستشار المالي ومدير اإلصدار 

40.000 أتعاب بنوك االكتتاب

8.700 رسوم الهيئة العامة لسوق المال 

28.300 رسوم شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م

12.100 أتعاب المستشار  المستقل للسوق )آي بي أيه آدفايسوري ليمتد( 

25.200 الرسوم القانونية 

38.450 رسوم مراقبي الحسابات

75.000 نفقات االتصاالت واإلعالنات والدعاية

25.000 مصروفات طارئة أخرى

481٫450 إجمالي مصروفات الطرح

108٫885 مصروفات الطرح المحصلة بواقع 2 بيسة عن كل سهم

372٫565 الفــرق بيــن إجمالــي المصروفــات المقــدرة المتكبــدة ومصروفــات الطــرح المحصلــة بواقــع 2 بيســة 
عــن كل ســهم

المصروفــات المذكــورة أعــاله هــي أرقــام تقديريــة فقــط. يتضمــن ســعر الطــرح مبلــغ قــدره 2 بيســة عبــارة عــن مصروفــات إصــدار للســهم 
المطــروح الواحــد، وســتتم االســتفادة منهــا فــي ســداد جــزء مــن المصروفــات التــي ســتتكبدها الشــركة كمصروفــات طــرح األســهم، بينمــا 
ســيتحمل المســاهمون البائعــون أيــة مصروفــات إضافيــة تزيــد عــن ذلــك. إذا تــم اإلكتتــاب بجميــع األســهم المطروحــة البالغــة 54.442.640 

ســهمً، ســوف تبلــغ مصروفــات الطــرح البالغــة 2 بيســة التــي ســيتم تحصيلهــا عــن كل ســهم 108.885 ريــال عمانــي. 
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الفصل الخامس: الغرض من الطرح واستغالل عائداته

الغرض من الطرح

يعتــزم المســاهمون البائعــون تنفيــذ اإلكتتــاب العــام للوفــاء بالتزاماتهــم المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع التــي 
ــم إدراجهــا للتــداول فــي ســوق  ــة مــن األســهم المتاحــة لإلكتتــاب العــام ومــن ث ــة أمــور أخــرى، بضــرورة طــرح 35 بالمائ تقضــي، مــن جمل

ــة. ــأوراق المالي مســقط ل

أطلقــت الحكومــة العمانيــة برنامجــً مكثفــً لتمكيــن المســتثمرين الدولييــن مــن المشــاركة فــي مشــاريع البنيــات التحتيــة فــي ســلطنة 
عمــان. وارتــأت الحكومــة أيضــً ضــرورة إتاحــة الفرصــة للمســتثمرين العمانييــن للمشــاركة فــي هــذه المشــاريع ذات الطبيعيــة االســتراتيجية. 
/11 القابضــة بتاريــخ  أبــرم المؤسســون اتفاقيــة مؤسســي المشــروع مــع شــركة الكهربــاء  وكجــزء مــن عمليــة طــرح هــذا المشــروع، 

فبرايــر/2013م، قضــت بضــرورة أن يوفــر المؤسســون ضمانــات وتعهــدات محــددة لشــركة الكهربــاء القابضــة تتعلــق بالشــركة بغــرض إبــرام 
اتفاقيــة مؤسســي المشــروع والشــروع فــي تطويــر وتملــك وتشــغيل المشــروع. 

قضــت اتفاقيــة مؤسســي المشــروع بضــرورة أن يقــوم المؤسســون خــالل مــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ تأســيس الشــركة بطــرح 35 بالمئــة 
مــن أســهم الشــركة لإلكتتــاب العــام. ووفقــً لذلــك، يعتــزم المســاهمون البائعــون طــرح عــدد 54.442.640ســهمً مــا يعــادل 35 بالمائــة مــن 
أســهم رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة لإلكتتــاب العــام. وفــي إطــار الوفــاء بهــذا االلتــزام، حصلــت الشــركة علــى الموافقــات الالزمــة 
لطــرح 35 بالمائــة مــن أســهم رأســمالها المصــدر والمدفــوع لإلكتتــاب العــام، بمــا فــي ذلــك موافقــة الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه وفقــً 
ــاء للســير قدمــً لبيــع 35  ألحــكام المــادة 13 مــن قانــون القطــاع. وقــد حصلــت الشــركة أيضــً علــى موافقــة هيئــة تنظيــم قطــاع الكهرب

بالمئــة مــن أســهم رأســمالها المصــدر والمدفــوع مــن خــالل عمليــة طــرح عــام أولــي لأســهم 

استغالل حصيلة الطرح 

ال تمثــل األســهم المطروحــة لالكتتــاب العــام إصــدار أســهم جديــدة مــن قبــل الشــركة وإنمــا هــي عبــارة عــن بيــع جــزء مــن األســهم الحاليــة 
التــي يملكهــا المســاهمون البائعــون. ولذلــك، فــإن حصيلــة بيــع هــذه األســهم )بمــا فــي ذلــك عــالوة اإلصــدار( ســتؤول للمســاهمين 
البائعيــن بنســبة األســهم المطروحــة مــن قبلهــم. ســوف يتــم اســتغالل مبلــغ 2 بيســة التــي ســيتم تحصيلهــا عــن كل ســهم كمصاريــف 

إصــدار فــي ســداد جــزء مــن المصروفــات المتكبــدة ذات الصلــة باإلكتتــاب العــام.
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الفصل السادس: أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها

نظرة عامة

ــرة الســجل التجــاري فــي وزارة التجــارة والصناعــة فــي 19/ ــة فــي دائ ــة مقفل ــم تســجيلها كشــركة مســاهمة عماني تأسســت الشــركة وت
ينايــر/2013م، وفــي يــوم 27/أكتوبــر/2016م أصــدرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين قــرارًا قضــى بتحويــل الشــركة مــن شــركة 

مســاهمة عمانيــة مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة.

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تطويــر وتمويــل وتصميــم وتشــييد وتشــغيل وصيانــة وتأميــن وتملــك محطــة تحليــة ميــاه 
بمســقط، ســلطنة عمــان. الشــركة هــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل المســاهمين البائعيــن وبعــد االنتهــاء

 مــن إجــراءات الطــرح العــام األولــي وفــي حــال تــم اإلكتتــاب بجميــع األســهم المطروحــة، ســوف يمتلــك الجمهــور 35 بالمئــة مــن أســهم رأس 
المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة.

حصلــت الشــركة فــي الوقــت الحالــي علــى الموافقــات والتصاريــح المذكــورة أدنــاه والتــي تعتبــر أساســية الســتمرار الشــركة فــي ممارســة 
أعمالهــا.

وزارة التجارة والصناعة: شهادة التسجيل التجاري
شهادة السجل التجاري رقم: 1163374

تاريخ التسجيل: 19/يناير/2013م 
تاريخ انتهاء الصالحية: 18/يناير/2018م 

غرفة تجارة وصناعة عمان

شهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة ُعمان:
صالحة لغاية 18/يناير/ 2018م

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء: ترخيص تحلية مياه 
تاريخ النفاذ: 30 /يونيو/ 2016م

تاريخ االنتهاء: 29 /يونيو/ 2041م

وزارة البيئة والشؤون المناخية: ترخيص بيئي
ترخيص بيئي نهائي

تاريخ اإلصدار: 3/مارس/2016م 
تاريخ انتهاء صالحية الترخيص: 2/مارس/2018م 

النظام األساسي

ــر  تتمثــل األهــداف الرئيســية التــي تأسســت الشــركة بغــرض تحقيقهــا وفقــً لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة، فــي تطوي
وتمويــل وشــراء وبنــاء وامتــالك وتشــغيل وصيانــة محطــة لتحليــة ميــاه بمنطقــة الغبــرة بمحافظــة مســقط مــع كافــة أنظمــة اســتخراج 
وضــخ وتخزيــن وتوزيــع الميــاه والمعــدات ذات العالقــة بتحليــة الميــاه واألنظمــة الكهربائيــة الفرعيــة والمعــدات ذات الصلــة بغــرض تســليم 

وبيــع ميــاه الشــرب مــن قبــل الشــركة فــي ســلطنة عمــان. 

يمكــن اإلطــالع علــى نســخ مــن عقــد التأســيس والنظــام االساســي للشــركة بالمكتــب المســجل للشــركة أثنــاء ســاعات العمــل الرســمية 
فــي أي يــوم عمــل.

القرارات التي أصدرتها الشركة

اتخــذ المســاهمون بالشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 27/أكتوبــر/2016م، ضمــن أشــياء أخــرى، القــرارات 
التاليــة وفقــً لقانــون الشــركات التجاريــة :
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تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عامــة والــذي بموجبــه ســيقوم المســاهمون البائعــون بطــرح أســهم 
الشــركة لإلكتتــاب العــام.

الموافقة على النظام االساسي المعدل للشركة وذلك وفقً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال. )ب( 

الموافقة على قيام الشركة بطرح 35٪ من رأسمال الشركة المصدر لالكتتاب العام. )ج( 

الموافقة على تجزئة القيمة االسمية ألسهم الشركة من ريال عماني واحد إلى )100 ( مائة بيسة.  )د( 

تفويض عضويين من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمراقب المالي للشركة للقيام متحدين بتنفيذ االمور التالية: )هـ( 

القيام بالنيابة عن مجلس االدارة والشركة باعتماد وتوقيع نشرة االصدار والمستندات االخرى المتعلقة باالكتتاب العام.  )1(

اتخــاذ جميــع االجــراءات وتوقيــع أي مســتندات وإيداعهــا وتســجيلها لــدى أي جهــة مختصــة والحصــول علــى الموافقــات بالنيابــة   )2(
عــن الشــركة والمســاهمين البائعيــن والتــي تعتبــر مناســبة أو ضروريــة فيمــا يتعلــق باالكتتــاب العــام بمــا فــي ذلــك إدارج أســهم 

الشــركة فــي ســوق مســقط لــالوراق الماليــة.

تعيين محاسبين لرفع التقارير الخاصة باالكتتاب العام.  )3(

تعيين بنوك االكتتاب العام.  )4(

تعيين بنك مسقط )ش.م.ع.ع( كمدير إصدار لالكتتاب العام. )و( 

تعيين االفاضل/ البوسعيدي ومنصور جمال وشركاؤهم كمستشارين قانونيون فيما يتعلق باالكتتاب العام. )ز( 

تعيين أو أتش آي ليو بارنيت كمستشار إتصاالت لإلكتتاب العام. )ح( 

إجازة جميع االجراءات والخطوات التي اتخذها مجلس اإلدارة فيما يتعلق باالكتتاب العام قبل تاريخ الجمعية العامة غير العادية.  )ط( 

استمرارية االلتزامات القائمة

وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة وتعديالتــه، ستســتمر وتبقــى جميــع التزامــات الشــركة القائمــة قبــل تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة 
عامــة التزامــات علــى الشــركة بعــد تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة.
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الفصل السابع: بيانات المساهمين في الشركة

ملكية أسهم الشركة عند التأسيس

تأسســت الشــركة برأســمال أولــي مصــرح بــه قــدره 25.000.000 ريــال عمانــي مقســم إلــى 25.000.000 ســهم عــادي بقيمــة إســمية )1( ريــال عمانــي 
واحــد للســهم ورأســمال مصــدر ومدفــوع قــدره 500.000 ريــال عمانــي مقســم إلــى 500.000 ســهم عــادي.

 الجدول أدناه يوضح تفاصيل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة في تاريخ تأسيسها.

إجمالي القيمة اإلسمية لألسهم 
المملوكة )بالريال العماني(

النسبة المئوية من 
اإلجمالي

عدد األسهم 
المملوكة 

اسم المساهم

225.000 45.00 225.000 ماالكوف انترناشونال ليمتد 

225.000 45.00 225.000 سوميتومو  كوربوريشن 

50.000 10.00 50.000 كاداغوا أس أيه 

500٫000 100٫00 500٫000 المجموع

فــي عــام 2013م حولــت شــركة ماالكــوف انترناشــونال ليمتــد اســهمها إلــى شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة، وحولــت شــركة ســوميتومو 
كوربوريشــن اســهمها إلــى ســوميت ووتــر ميــدل إيســت كمبونــي ، وحولــت شــركة كاداغــوا أس أيــه اســهمها إلــى شــركة كاداغــوا الغبــرة 

يــو كــي ليمتــد.

الجدول أدناه يوضح ملكية أسهم الشركة بعد تحويل االسهم المذكورة اعاله و تحويل القرض التجسيري إلى أسهم:

إجمالي القيمة اإلسمية 
لألسهم المملوكة 

)بالريال العماني(

النسبة المئوية من 
اإلجمالي

عدد األسهم 
المملوكة

اسم المساهم

6.999.768 45.00 6.999.768 شركة ماالكوف عمان للتحلية 

6.999.768 45.00 6.999.768 سوميت ووتر ميدل إيست كمبوني

1.555.504 10.00 1.555.504 شركة كاداغوا الغبرة يو كي ليمتد

15٫555٫040 100٫00 15٫555٫040 المجموع

هيكل المساهمات الحالي بعد تجزئة القيمة األسمية لأسهم من ا ر.ع )ريال عماني واحد( إلى 100 بيسة على النحو التالي:

إجمالي القيمة اإلسمية 
لألسهم المملوكة 

)بالريال العماني(

النسبة المئوية من 
اإلجمالي

عدد األسهم 
المملوكة 

اسم المساهم

6.999.768 45.00 69.997.680 شركة ماالكوف عمان للتحلية 

6.999.768 45.00 69.997.680 سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني 

1.555.504 10.00 15.555.040 كاداغوا الغبرة يو كي ليمتد

15٫555٫040 100٫00 155٫550٫400 المجموع
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الرسم البياني التالي يوضح هيكل المساهمات في الشركة قبل اإلكتتاب العام مباشرًة:

هيكل المساهمات في الشركة قبل اإلكتتاب العام مباشرًة

10%45%45%

100% 100%

100%

99.99%

99.99%

99.95%

100%

هيكل المساهمة قبل االكتتاب العام مباشرة

ماليزيا

كيمن

جزر بريطانيا
العذراء

ُعمان

يابان

كيمن

اسبانيا

المملكة
المتحدة

ماالكوف
كوربوريشن

بيرهارد

ماالكوف
انترناشونال 

ليمتد

ماالكوف
ُعمان للتحلية 

ليمتد

فيرفويال اس ايه

فينكوير اس ال

فيرفويال ارغومان
إس ايه

كاداغوا اس ايه

كاداغوا الغبرة
يو كي ليمتد

سوميتومو
كوربوريشن

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.م. (قيد التحويل)

سوميت
ووتر ميدل

ايست كمبوني

الجــدول أدنــاه يوضــح ملكيــة أســهم الشــركة بعــد اكتمــال اإلكتتــاب العــام بافتــراض أن جميــع  األســهم المطروحــة لإلكتتــاب العــام قــد 
بيعت،حيــث يظــل رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة عنــد مبلــغ 15.555.040 ر.ع وســيتم االحتفــاظ بــه علــى النحــو التالــي:

عدد األسهم اسم المساهم 
المملوكة

النسبة المئوية من 
اإلجمالي%

إجمالي القيمة اإلسمية لألسهم 
المملوكة )الريال العماني(

32.505.055.388 50.553.880شركة ماالكوف عمان للتحلية

50.553.88032.505.055.388شركة سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني

 54.442.64035.005.444.264الجمهور

  155٫550٫400100٫0015٫555٫040المجموع
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الرسم البياني التالي يوضح هيكل المساهمات في الشركة بعد اإلكتتاب العام.

هيكل المساهمات بعد االكتتاب العام 

35.00%32.5%32.5%

100% 100%

100%

هيكل المساهمة بعد االكتتاب العام

ماليزيا

كيمن

جزر بريطانيا
العذراء

ُعمان

ماالكوف
كوربوريشن

بيرهارد

ماالكوف
انترناشونال 

ليمتد

ماالكوف
ُعمان للتحلية 

ليمتد

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.م. (قيد التحويل)

يابان

كيمن

سوميتومو
كوربوريشن

سوميت
ووتر ميدل

ايست كمبوني
جمهور

نبذة مختصرة عن المساهمين البائعين

شركة ماالكوف عمان للتحلية     •

شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة، هــي شــركة مملوكــة بمــا نســبته 100٪ مــن قبــل ماالكــوف إنترناشــونال ليمتــد والتــي بدورهــا شــركة   
ــر بالذكــر أن ماالكــوف  ــة. جدي ــام لماالكــوف، تتخــذ ماالكــوف مــن كواالمبــور مقــرًا رئيســيً ألعمالهــا التجاري ــة مملوكــة بشــكل ت فرعي
مدرجــة فــي بورصــة ماليزيــا ويبلــغ رأس مالهــا 2 مليــار دوالر أمريكــي. تعتبــر ماالكــوف إحــدى أكبــر الشــركات الرائــدة فــي مجــال إنتــاج 
ــة.  ــا. تشــمل األعمــال األساســية لماالكــوف توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه وخدمــات التشــغيل والصيان الطاقــة المســتقلة فــي ماليزي
باإلضافــة إلــى قــدرة فائقــة علــى إنتــاج الميــاه تصــل إلــى 444.800 متــر مكعــب/ اليــوم وذلــك بــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ومملكــة البحريــن وجمهوريــة الجزائــر وســلطنة عمــان تمتلــك ماالكــوف فــي ماليزيــا ســعة توليــد طاقــة فاعلــة تصــل إلــى 6.346 
ميجــاوات يتــم إنتاجهــا مــن 7 محطــات طاقــة، 690 ميجــاوات ســعة توليــد فاعلــة خــارج ماليزيــا وتعمــل تلــك المحطــات بالفحــم الحجــري 
ــاح والــذي  ــر لتوليــد الطاقــة باســتخدام الري والغــاز والنفــط. عــالوة علــى مــا ذكــر آنفــً، تمتلــك ماالكــوف 50٪ مــن أســهم حقــل ماكارث

يعتبــر مــن أكبــر حقــول توليــد الطاقــة باســتخدام الريــاح فــي النصــف الجنوبــي مــن الكــرة االرضيــة.

تمتلــك ماالكــوف فــي المملكــة العربيــة الســعودية أســهم فــي مشــروع الشــعيبة المســتقل إلنتــاج الميــاه والطاقــة والــذي يعتبــر أحد   
أكبــر المشــاريع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا وأول مشــروع ميــاه وطاقــة مســتقل فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ويعمــل هــذا المشــروع علــى توفيــر الطاقــة والميــاه إلــى العديــد مــن المــدن فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى رأســها مكــة 

المكرمــة وجــدة والطائــف والباحــة.
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ــاء  تمتلــك ماالكــوف فــي مملكــة البحريــن أســهم فــي مشــروع الحــد للميــاه والطاقــة المســتقل والــذي يعمــل علــى إمــداد الكهرب  
والميــاه لهيئــة الكهربــاء والميــاه بمملكــة البحريــن. تمتلــك ماالكــوف فــي جمهوريــة الجزائــر أســهم فــي مشــروع ســوق الثالثــاء إلنتــاج 
الميــاه المســتقل والــذي يوفــر الميــاه لشــركة الميــاه الوطنيــة الجزائريــة والشــركة الجزائريــة للميــاه أوكــس والشــركة الوطنيــة للنفــط 

والغــاز بالجزائــر وســوناطراك.

تضــم قائمــة المســاهمين الرئيســيين فــي ماالكــوف كل مــن صنــدوق تقاعــد الموظفيــن وصنــدوق الحجــاج وصنــدوق التقاعــد   
المؤســس وام ام ســي كوربوريشــن بيرهــاد والتــي تحتفــظ بمــا نســبته 75٪ تقريبــً مــن أســهم ماالكــوف المدرجــة فــي بورصــة 

ماليزيــا.

تماشــيً مــع اســتراتيجيتها القائمــة علــى النمــو عبــر التوســع فــي األعمــال، نشــطت ماالكــوف فــي البحــث عــن فــرص أعمــال فــي   
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وهــي منطقــة تتســم بالنمــو المطــرد كمــا تبــذل ماالكــوف جهــودًا حثيثــة فــي البحــث عــن 

فــرص أعمــال جديــدة فــي أســواق جنــوب شــرق آســيا المجــاورة.

www.malakoff.com.my يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن ماالكوف من موقعها اإللكتروني  

سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني  •

ــر ميــدل ايســت كمبونــي هــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل ســوميتومو كوربوريشــن وهــي شــركة اســتثمار  ســوميت ووت  
أجنبــي تعمــل علــى اســتثمار أموالهــا علــى وجــه التحديــد فــي مشــاريع الميــاه فــي منطقــة الشــرق األوســط.

تعتبــر ســوميتومو كوربوريشــن إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال التجــارة العامــة ومؤسســات االســتثمار فــي اليابــان وتعمــل علــى   
تطويــر أعمــال تجاريــة متعــددة األغــراض علــى المســتوى الدولــي بغــرض تلبيــة االحتياجــات المتنوعــة لعمالئهــا. تتكــون ســوميتومو 
كوربوريشــن مــن خمســة وحــدات أعمــال تشــمل المنتجــات المعدنيــة والنقــل والتشــييد وشــبكات اإلعــالم والبضائــع والخدمــات 
المتعلقــة بأســلوب الحيــاة، عــالوًة علــى مصــادر الطاقــة المعدنيــة والكيميائيــة واإللكترونيــة والبيئــة والبنيــة التحتيــة. يعمــل لــدى 
ــرادات  ــة بمختلــف أنحــاء العالم،وبلــغ مجمــوع إي ســوميتومو كوربوريشــن عــدد 70.900 موظــف موزعيــن علــى 130 موقــع فــي 66 دول
ســوميتومو كوربوريشــن حوالــي 4  ترليــون يــن يابانــي تقريبــً فــي الســنة الماليــة 2016. حــري بالذكــر أن ســوميتومو كوربوريشــن 

مدرجــة فــي بورصــة طوكيــو ويقــدر رأســمالها بواقــع 1.7 ترليــون يــن يابانــي.

تعتبــر ســوميتومو كوربوريشــن شــركة فاعلــة فــي قطــاع الميــاه وال يقتصــر دورهــا علــى تحليــة ميــاه البحــر فقــط بــل يشــمل دورهــا   
أيضــً إمــداد الميــاه ومشــاريع معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي. يشــمل الــدور الــذي تلعبــه ســوميتومو كوربوريشــن فــي مجــاالت األعمــال 
التجاريــة المتعلقــة بالميــاه، أعمــال التطويــر والتمويــل والمســاهمة والهندســة والشــراء والبنــاء وجوانــب التشــغيل والصيانــة. 
ــام بطاقــة فاعلــة لمعالجــة الميــاه تبلــغ 900.000 متــر مكعــب  تعمــل ســوميتومو كوربوريشــن علــى تشــغيل مشــاريع ميــاه بنجــاح ت
فــي اليــوم فــي العديــد مــن الــدول علــى نطــاق العالــم بمــا فــي ذلــك عمــان والمملكــة المتحــدة وجمهوريــة البرازيــل ودولــة اإلمــارات 

ــة الصيــن الشــعبية والمكســيك. ــة الكويــت ومملكــة البحريــن وجمهوري العربيــة المتحــدة ودول

اإللكترونـــي: موقعهـــا  بزيـــارة  كوربوريشـــن  ســـوميتومو  حـــول  المعلومـــات  مـــن  المزيـــد  علـــى  الحصـــول  يمكـــن    
www.sumitomocorp.co.jp

كاداغوا الغبرة يو كي ليمتد   •

كاداغــوا الغبــرة يــو كــي ليمتــد، شــركة مملوكــة بالكامــل لــــــ كاداغــوا أس أيــه، وتعتبــر األخيــرة شــركة فرعيــة مملوكــة بشــكل كامــل   
لشــركة فروفيــال وهــي شــركة عالميــة ومســتثمر  رائــد فــي القطــاع الخــاص فــي مجــال البنــى التحتيــة للنقــل ولديهــا قــوى عاملــة 
ــم وبلغــت دورة  ــى نطــاق العال ــة عل ــر مــن 15 دول ــة فــي أكث ــف موظــف وتعمــل علــى تشــغيل أعمالهــا التجاري ــي 96 أل تصــل لحوال

ــورو  فــي عــام 2016م. ــار ي رأســمالها 10.759 ملي

بخبرتهــا الثــرة التــي امتــدت ألكثــر مــن 45 ســنة، فقــد أصبحــت كاداغــوا الغبــرة يــو كــي ليمتــد شــركة معروفــة فــي أســبانيا وخارجهــا   
ــاه البحــر. ــاه وتحليــة مي ــاء محطــات معالجــة المي ــدة فــي مجــال هندســة وبن كشــركة رائ

تتمثــل األنشــطة الرئيســية لكاداغــوا فــي تصميــم وتشــييد وتشــغيل كافــة محطــات معالجــة الميــاه بمختلــف أنواعهــا علــى ســبيل   
المثــال وليــس الحصــر محطــات تحليــة ميــاه البحــر ومحطــات تحليــة الميــاه كريهــة الرائحــة ومحطــات معالجــة ميــاه الشــرب ومحطــات 
البلديــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصناعــي ومحطــات معالجــة إزالــة الشــوائب المعدنيــة 
الخاصــة بعمليــات المعالجــة والغاليــات ومحطــات معالجــة ميــاه التبريــد بمصانــع الفــوالذ بمــا فــي ذلــك مكينــات الصــب و/ أو الدلفنــة 
والمعالجــات المتقدمــة للبايــو ســوليد والمعالجــات المتقدمــة لأســمدة العضويــة والتجفيــف الحــراري للرواســب الطينيــة والمعالجــات 

المتقدمــة - المعالجــة الثالثيــة.
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تبلــغ الســعة اإلجماليــة لعمليــات المعالجــة التــي تتــم عبــر محطــات معالجــة الصــرف الصحــي لعــدد 150 محطــة معالجــة ميــاه صناعيــة، 9 
مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم. أكملــت كاداغــوا بنجــاح تــام تصميــم وبنــاء عــدد 115 محطــة معالجــة وتحليــة تنتــج 6.5 مليــون متــر مكعــب 

فــي اليــوم. محطــات التحليــة الحاليــة فــي مرحلــة التشــغيل وتبلــغ قدرتهــا االنتاجيــة الفعالــة حوالــي 700 تريليــون متــر مكعب/اليــوم.

كاداغــوا لهــا وجــود فــي دول عديــدة علــى ســبيل المثــال المملكــة العربيــة الســعودية والجزائــر وشــيلي والبرتغــال وبولنــدا والمملكــة 
المتحــدة وقبــرص وتونــس والهنــد والمغــرب ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان ومؤخــرًا الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

بالنسبة للتشغيل والصيانة فقد بلغ عدد إجمالي العقود 21 مليون عقد تقريبً.

تشــمل الخدمــات الموفــرة مــن كاداغــوا كل شــي بــدءًا مــن التصميــم ومــرورًا بتمويــل وتشــغيل محطــة معالجــة الميــاه وتحديــدًا الدراســات 
التفصيليــة وكيفيــة معالجــة الميــاه )التجــارب المعمليــة /المحطــات التجريبيــة( واختيــار المعالجــة المناســبة والتكنولوجيــا الكافيــة 
وتصميــم المعالجــة والهندســة األساســية والتفصيليــة بمــا فــي ذلــك الهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة والتحكــم الهندســي اســتنادًا 
علــى أحــدث تكنولوجيــا تصاميــم أجهــزة الحاســب اآللــي المســاعدة والمعــدات وشــراء المــواد وضبــط الجــودة والفحوصــات بالمصنــع 
واالختبــار  العمــل  بــدأ  فيهــا وخدمــات  والتحكــم  الكهربائــي  المجــال  وتركيبــات  الهــواء  الميكانيكيــة وضغــط  والتركيبــات  والموقــع 

والتشــغيل والصيانــة.

www.ferrovial.com للمزيد من المعلومات حول فروفيال يمكن زيارة موقعها اإللكتروني
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الفصل الثامن: نظرة عامة على االقتصاد العماني

الموقع

ــا، وقــد اشــتهرت عمــان تاريخيــً بأنهــا مركــز للتجــارة والتبــادل التجــاري. يبلــغ  تحتــل ســلطنة عمــان موقعــً اســتراتيجيً بيــن آســيا وأوروب
عــدد ســكان الســلطنة التــي تعتبــر دولــة ذات نظــم سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مســتقرة نحــو 4.6 مليــون نســمة كمــا فــي شــهر  
أغســطس/2017م، موزعيــن فــي مســاحة قدرهــا 309.500 كيلومتــر مربــع. تنقســم ســلطنة عمــان إداريــً إلــى إحــدى عشــرة محافظــة هــي 
الداخليــة والظاهــرة وشــمال الباطنــة وجنــوب الباطنــة والبريمــي والوســطى وشــمال الشــرقية وجنــوب الشــرقية وظفــار ومســقط 
ــة. عاصمــة ســلطنة عمــان هــي مســقط وهــي تقــع علــى الســاحل الشــمالي  ــة أو والي ــى 61 نياب ــم تقســيمها الحقــً إل ومســندم والتــي ت

ــة. الشــرقي مــن البــالد. توضــح الخريطــة التاليــة محافظــات عمــان ومدنهــا الرئيســية مســقط وصالل
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الحكومة

تقلــد حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد آل ســعيد مقاليــد الحكــم فــي ســلطنة عمــان فــي العــام 1970، وهــو رئيــس 
الدولــة ورئيــس الــوزراء. وبوصفــه رئيســً للــوزراء، يتــرأس صاحــب الجاللــة مجلــس الــوزراء. يســاعد مجلــس الــوزراء صاحــب الجاللــة فــي صياغــة 
وتنفيــذ السياســات العامــة للدولــة. يعتبــر القانــون األساســي الصــادر فــي نوفمبــر 1996م )المرســوم الســلطاني 96/101( أســاس الدســتور 
الــذي يحكــم شــؤون الدولــة. يحــدد القانــون األساســي نظــام مجلســين مــن الممثليــن المنتخبيــن يتمتعــون بصالحيــات استشــارية 
والعديــد مــن الحريــات المدنيــة للســكان. يخــدم أعضــاء كل مجلــس مــن المجلســين بصفــة استشــارية، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن 

ألعضــاء مجلــس النــواب اقتــراح التشــريعات.

العالقات الدولية للسلطنة

تتمتــع ســلطنة عمــان بعالقــات متينــة مــع جيرانهــا ومــع العديــد مــن الــدول الغربيــة وغيرهــا مــن الــدول. يســود عمــان االســتقرار السياســي 
واالقتصــادي ال ســيما خــالل فتــرة الـــ 40 عامــً الماضيــة وهــي دولــة عضــو فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك منظمــة األمــم 

المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي إلعــادة التعميــر والتنميــة ومنظمــة التجــارة العالميــة.

ــذي يضــم فــي عضويتــه  ــي ال ــدول الخليــج العرب وعلــى الصعيــد اإلقليمــي، ســلطنة عمــان هــي عضــو مؤســس فــي مجلــس التعــاون ل
خمســة دول خليجيــة أخــرى هــي مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت ودولــة قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. ســلطنة ُعمــان أيضــً دولــة عضــو فــي اللجنــة الدائمــة للتعــاون فــي شــؤون النفــط المنــوط بهــا إعــداد اســتراتيجيات النفــط لــدول 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي علــى المــدى الطويــل مــع مراعــاة اســتدامة  األهــداف. 

المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية

الجدول أدناه يوضح إحصائيات اقتصادية واجتماعية رئيسية مختارة عن سلطنة عمان للفترات المحددة:

2016 2015 2014 2013 2012 البيانات 

*25.5 26.85 31.45 30.60 30.03 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )مليار ريـال عماني( 

4.6 4.16 3.99 3.86 3.62 عدد السكان )مليون نسمة(

5.774 6.493 7.882 7.935 8.231 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )ر .ع(

٪1.1 ٪0.1 ٪1.0 ٪1.1 ٪2.9 التضخم السنوي

17.3 15.8 14.5 13.0 11.7 القيمة السوقية لسوق مسقط لأوراق المالية )مليار ريال عماني(

المصادر: وزارة االقتصاد الوطني
المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

التقارير السنوية للبنك المركزي العماني 
النشرة اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لأوراق المالية

أرقام صادرة عن البنك الدولي
*مؤقت

االقتصاد

يأتــي التصنيــف االئتمانــي لســلطنة عمــان وفقــً لوكالــة ســتاندر آنــد بــورز ضمــن الفئــة ) + بــي بــي( بتاريــخ 12 مايــو 2017، بينمــا يأتــي ضمــن 
الفئــة )بــي أيــه أيــه 2 ( وفقــً لتصنيــف وكالــة مووديــز إنفســتور ســيرفيزيس بتاريــخ 28 يوليــو 2017. الريـــال العمانــي مربــوط بالــدوالر األمريكي 

بســعر صــرف ثابــت: 1 دوالر أمريكــي = 0.385 ر.ع.

منــذ اكتشــاف النفــط فــي ســلطنة عمــان وبــدأ عمليــات اســتخراجه وتصديــره، فقــد أصبــح يمثــل أحــد األعمــدة األساســية الداعمــة لالقتصــاد 
العمانــي والمســاهم األصيــل فــي تعزيــز إيــرادات الحكومــة والصــادرات العمانيــة والناتــج المحلــي اإلجمالــي بصفــة عامــة »الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي«. جديــر بالذكــر أن عقــود شــراء النفــظ الخــام العمانــي المســتقبلية المتداولــة ببورصــة دبــي للطاقــة، تأتــي حاليــً فــي المرتبــة 
الثالثــة ألهــم ثالثــة مؤشــرات قياســية لخــام النفــظ المتــداول علــى المســتوى العالمــي، كمــا تحــدد تلــك العقــود الســعر القياســي لتصديــر 
النفــظ الخــام المنتــج فــي كل مــن عمــان ودبــي. تحتــل ســلطنة ًعمــان المركــز الحــادي والعشــرين فــي قائمــة أكبــر الــدول إنتاجــً للنفــط 
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والمركــز الســادس والعشــرين كأكبــر الــدول المنتجــة للغــاز وتأتــي فــي المرتبــة الرابعــة والعشــرين مــن حيــث احتياطــي النفــط المؤكــد 
فــي العالــم وفــي المرتبــة الثامنــة والعشــرين فــي قائمــة الــدول التــي تحتفــظ باحتياطــي ضخــم مؤكــد مــن الغــاز الطبيعــي وذلــك وفقــً 
لكتــاب حقائــق العالــم الــذي تصــدره وكالــة المخابــرات المركزيــة األميركيــة. وتواصــل الحكومــة العمانيــة جهودهــا الحثيثــة لتنويــع االقتصــاد 
مــن خــالل تقليــل اعتماهــا تدريجيــً علــى عائــدات النفــط والهيدروكربونــات التــي تشــكل حاليــا 34 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 

عمــان كمــا أن الحكومــة ملتزمــة بمواصلــة تحســين نمــو الصناعــات والقطاعــات غيــر النفطيــة فــي المســتقبل.

الرسم البياني أدناه يوضح اإلنتاج السنوي للنفط في سلطنة عمان خالل الفترة من العام 2009م إلى العام 2016م. 

٢٩٧
٣١٦ ٣٢٣

٣٣٦ ٣٤٤ ٣٤٤
٣٥٨ ٣٦٨

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

إنتاج النفط الخام (مليون برميل)

)المصدر: تقرير اإلحصاء السنوي 2016م ونشرة اإلحصاء الشهري يناير 2017م  - منشورات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات(

التمويل العام

تســتند البيانــات الــواردة فــي هــذا الفصــل إلــى المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا من منشــورات المركز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومات، 
والبنــك المركــزي العمانــي وغيــر ذلــك مــن المصــادر العامة.

يعتبــر مجلــس الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة )»مجلــس الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة«( الجهــة المســؤولة عــن السياســة الماليــة فــي 
ســلطنة عمــان وتتضمــن مســؤولياته اعتمــاد الموازانــة العامــة للدولــة. فــي ســنة 2016م بلــغ صافــي العجــز المالــي 5.3 مليــار ريــال عمانــي 
مقارنــة بصافــي عجــز مالــي بمبلــغ 4.5 مليــار ريــال عمانــي فــي ســنة 2015م. يعتبــر العجــز المالــي الــذي ســجل فــي ســنة 2016م هــو األعلــى 

ويعــزي بصفــة أساســية لالنخفــاض فــي اإليــرادات الحكوميــة والــذي نتــج عــن انخفــاض أســعار النفــظ فــي الســوق العالمــي.

بلــغ إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة فــي ســنة 2016م 7.4 مليــار ريــال عمانــي مقارنــة بإجمالــي إيــرادات حكوميــة بمبلــغ 8.9 مليــار ريــال عمانــي 
ــل  ــرادات النفــظ والغــاز الحكوميــة )بعــد التحوي ــي صافــي اي ــغ إجمال فــي ســنة 2015م أي بنســبة انخفــاض 17 بالمئــة . فــي ســنة 2016م، بل
لصنــدوق االحتياطــي( 5.0 مليــار ريــال عمانــي مقارنــة بإجمالــي صافــي إيــرادات النفــظ والغــاز الحكوميــة )بعــد التحويــل لصنــدق االحتياطــي( 
بمبلــغ 6.9 مليــار ريــال عمانــي فــي ســنة 2015م ممــا يعنــي أن هنــاك انخفــاض فــي صافــي إيــرادات النفــظ علــى أســاس ســنوي بمــا نســبته 
27 فــي المئــة. يعــزي االنخفــاض فــي اإليــرادات الحكوميــة إلــى انخفــاض متوســط أســعار النفــظ مــن 57 دوالر أمريكــي للبرميــل الواحــد فــي 

ســنة 2015م إلــى 39 دوالر أمريكــي للبرميــل الواحــد فــي ســنة 2016م.

بلــغ إجمالــي النفقــات العامــة الحكوميــة فــي ســنة 2016م، 12.7 مليــار ريــال عمانــي مقارنــة بإجمالــي نفقــات عامــة حكوميــة بمبلــغ 13.4 مليــار  
ريــال عمانــي مســجلة فــي ســنة 2015م بانخفــاض بلغــت نســبته 6 فــي المئــة. يعــزي االنخفــاض فــي النفقــات العامــة الحكوميــة إلــى خفــض 

اإلنفــاق علــى الدعــم واألمــن والدفــاع التــي اتبعتهــا الــوزارات والوحــدات الحكوميــة. 

زاد إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة إلــى مبلــغ 8.7 مليــار ريــال عمانــي بموازنــة ســنة 2017م بســبب الزيــادة فــي إيــرادات النفــط بمتوســط ســعر 
برميــل النفــط الخــام الواحــد بواقــع 45 دوالر أمريكــي فــي عــام 2017م. ترغــب الحكومــة االســتمرار فــي تطبيــق إجــراءات ترشــيد اإلنفــاق 
الحكومــي بالنســبة للنفقــات الجاريــة ونفقــات االســتثمار باإلضافــة إلــى خفــض الدعــم الحكومــي ليصبــح إجمالــي النفقــات الحكوميــة 
بموازنــة ســنة 2017م بواقــع 11.7مليــار دوالر أمريكــي. مــن المقتــرح أن يتــم تمويــل العجــز المتوقــع فــي ســنة 2017م والمقــرر بمبلــغ 3.0 مليــار 

ريــال عمانــي، عبــر االقتــراض المحلــي والدولــي والتمويــل مــن االحتياطــي.
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خطط التنمية

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي )تنفيذ(

أطلقــت حكومــة ســلطنة عمــان مبــادرة برنامــج »تنفيــذ« فــي عــام 2016، وكان الهــدف مــن هــذا البرنامــج هــو خلــق وتنفيــذ مبــادرات لتنويــع 
االقتصــاد العمانــي، وتــم التركيــز علــى قطاعــات الســياحة والتصنيــع واللوجســتيات وذلــك بهــدف تحســين منــاخ االســتثمار فــي الســلطنة 
وتســهيل ممارســة األعمــال التجاريــة لجــذب االســتثمار المحلــي واألجنبــي. لقــد أتاحــت المرحلــة األولــى مــن المرحلــة الثامنــة للبرنامــج عــدد 
121 مبــادرة وســوف يتــم تنفيذهــا فــي عــام 2017، والتقديــر األولــي ُيبشــر باحتماليــة زيــادة إجمالــي الناتــج المحلــي بمــا يزيــد علــى 1.7 مليــون 

ريــال عمانــي ومــن الممكــن أن يتيــح أكثــر مــن 30 ألــف فرصــة عمــل للمواطنيــن.

الخصخصة

وكانــت  االقتــراض.  علــى  االعتمــاد  لخفــض  خصخصتهــا  أو  األصــول  بعــض  لبيــع  خطتهــا  فــي  مســتمرة  الحكومــة  تــزال  ال 
االســتثمارات  بيــع  خــالل  مــن  المســتهدفة  األصــول  تملــك  ترشــيد  هــي  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  األولــى   الخطــوات 
إلــى عــدد مــن الشــركات القابضــة المؤسســة حدثًيــا المنبثقــة عــن القطاعــات المعينــة أو مــن خــالل تحويــل هــذه االســتثمارات إلــى ملكيــة 
الصناديــق المملوكــة مــن قبــل الدولــة. وتعمــل الحكومــة مــن خــالل برنامــج الخصخصــة علــى الحفــاظ علــى مســتويات جيــدة لالســتثمار 

الخــاص لتحفيــز النمــو االقتصــادي.

العملة والنظام المالي

الريــال العمانــي هــو العملــة الرســمية والقانونيــة لســلطنة عمــان ومقســم إلــى 1000 بيســة. ظــل الريــال منــذ عــام 1973م وحتــى عــام 1986م 
ــدوالر  ــل ال ــال العمانــي مقاب ــدوالر األمريكــي بســعر صــرف 1 ر.ع = 2.895 دوالر امريكــي. فــي ســنة 1986م تغيــر ســعر صــرف الري مرتبطــً بال
االمريكــي فأصبــح ســعر صــرف 1 ر.ع=2.6008 دوالر امريكــي، أي أن 1 دوالر امريكــي= 0.384497 ريــال عمانــي تقريبــً. يقــوم البنــك المركــزي 

العمانــي بشــراء الــدوالر االمريكــي مقابــل 0.384 ريــال عمانــي ويبيــع الــدوالر االمريكــي مقابــل 0.385 ريــال عمانــي.

تأســس البنــك المركــزي العمانــي )»البنــك المركــزي العمانــي«( فــي ديســمبر 1974م بموجــب القانــون المصرفــي لعــام 1974م المعــدل 
ــذي ينــص علــى وظائــف ومســؤووليات البنــك المركــزي العمانــي.  ــون المصرفــي«( وال بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 2000/114 )»القان
ــة بشــكل مســتقل بعــد التشــاور مــع الحكومــة حــول أغــراض السياســة  ــي علــى وضــع السياســات المالي يعمــل البنــك المركــزي العمان
الماليــة. يقــوم البنــك المركــزي العمانــي بتقديــم النصــح للحكومــة حــول سياســتها االقتصاديــة. عــالوة علــى مســؤوليات البنــك المركــزي 
العمانــي المتمثلــة فــي إعــداد وتنفيــذ السياســة الماليــة، يقــوم البنــك المركــزي العمانــي بتنظيــم ومراقبــة النظــام المصرفــي وتنفيــذ 
الصفقــات بالعملــة األجنبيــة بالنيابــة عــن الحكومــة. يتكــون القطــاع المالــي مــن البنــوك التجاريــة واإلســالمية والبنوك المتخصصة وشــركات 

التمويــل والتأجيــر والصرافــة.

تأسســت الهيئــة العامــة لســوق المــال بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 98/8 الصــادر بتاريــخ 9 نوفمبــر 1998م، وقــد باشــرت واجباتهــا 
ــي وإداري. يتمثــل دور  ــة العامــة لســوق المــال جهــة حكوميــة وتتمتــع باســتقالل مال ــر الهيئ ــر 1999م. تعتب ــخ 9 يناي المناطــة إليهــا بتاري
الهيئــة العامــة لســوق المــال الرئيســي فــي مراقبــة ســوق المــال وقطــاع التأميــن فــي ســلطنة عمــان وتطويــر اإلطــار القانونــي الــذي يخضــع 
لــه كل مــن ســوق المــال وقطــاع التأميــن )علــى ســبيل المثــال أصــدرت الهيئــة العامــة لســوق المــال ميثــاق حوكمــة  الشــركات المدرجــة 
فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة(. تعمــل الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى تنظيــم العديــد مــن الجهــات األخــرى والتــي تشــمل ســوق 
مســقط لــأوراق الماليــة. تهــدف الهيئــة العامــة لســوق المــال لترويــج فعاليــة الســوق للمســتثمرين والتوعيــة بحقــوق المســتثمرين 

وأهميــة ســوق المــال بصفــة عامــة.
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الفصل التاسع: اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع

تــم الحصــول علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا الفصــل التاســع مــن نشــرة اإلصــدار هــذه مــن الموقــع اإللكترونــي لهيئــة تنظيــم الكهربــاء 
والموقــع اإللكترونــي للهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات والبيانــات الماليــة المتوقعــة للشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه لفتــرة 7 ســنوات )2017-2023م( والمنشــورة علــى موقــع الشــركة فــي شــهر مايــو /2017م والموقــع اإللكترونــي 

للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات ومصــادر عامــة أخــرى. 

نظرة عامة على القطاع

ــادة الســكان  تعانــي عمــان مــن قلــة ميــاه األمطــار كمــا تعانــي أيضــً مــن محدوديــة الفــرص للحصــول علــى الميــاه الســطحية. نســبًة لزي
والتطــور الــذي تشــهده المــدن والقــرى العمانيــة والــذي تــالزم مــع التنميــة االقتصاديــة المســتدامة، ازداد الطلــب علــى الميــاه بشــكل كبيــر. 
إن مصــادر الميــاه التقليديــة التــي تعتمــد بصــورة أساســية علــى نظــام األفــالج، لــم تعــد تفــي بالطلــب المتزايــد علــى الميــاه، األمــر الــذي 
حــدا بحكومــة الســلطنة تنفيــذ مشــاريع لتوفيــر ميــاه شــرب عــن طريــق تحليــة ميــاه البحــر. يعتبــر البحــر مصــدر ميــاه الشــرب الرئيســي فــي 
عمــان، حيــث تمثــل ميــاه الشــرب التــي يتــم إنتاجهــا عبــر تحليــة ميــاه البحــر 85٪ مــن ســعة شــبكة ميــاه الشــرب الرئيســية فــي عمــان. تتــم 

تحليــة ميــاه البحــر بتشــغيل محطــات تحليــة ميــاه موزعــة علــى مختلــف مناطــق ســلطنة عمــان. 

ظــل قطــاع الكهربــاء وأنشــطة الميــاه المرتبطــة بــه يــدار حصريــً مــن قبــل حكومــة ســلطنة عمــان حتــى العــام 1999م عبــر وزارة اإلســكان 
والكهربــاء والميــاه، وفــي شــهر ديســمبر 1999م أجــاز مجلــس الــوزراء إدخــال سياســة حكوميــة جديــدة مصممــة إلعــادة هيكلــة القطــاع 
والســماح للقطــاع الخــاص بالمشــاركة فــي قطــاع الكهربــاء وأنشــطة الميــاه المرتبطــة بــه فــي الســلطنة  بــدأت الحكومــة العمانيــة عمليــة 
إعــداد قانــون جديــد لتســهيل إعــادة الهيكلــة وتنظيــم قطــاع الكهربــاء وأنشــطة الميــاه المرتبطــة بــه وكنتيجــة لذلــك تــم العمــل بقانــون 
القطــاع اعتبــارًا مــن 1/ أغســطس/2004 م ينــص قانــون القطــاع علــى اإلطــار التنظيمــي لهيكلــة قطــاع الكهربــاء وأنشــطة الميــاه المرتبطــة 
بــه فــي عمــان. كمــا ينــص القانــون أيضــً علــى اإلطــار العــام لنقــل أصــول والتزامــات ومســؤوليات وزارة اإلســكان والكهربــاء والميــاه  (التــي 

قســمت الحقــً لــوزارة اإلســكان والهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه)  إلــى عــدد مــن الشــركات الخلــف )»خطــة اإلحالــة والنقــل.«(.

تشــمل عمليــة توزيــع جميــع أصــول قطــاع الكهربــاء وأنشــطة الميــاه المرتبطــة بــه، وفقــً لخطــة اإلحالــة والنقــل، إنشــاء الشــركة العمانيــة 
لشــراء الميــاه والطاقــة وشــركة الكهربــاء القابضــة، عــالوة علــى إحالــة ونقــل:

أصول التوليد لشركة الرسيل للطاقة وشركة كهرباء وادي الجزي )ش م ع م(.  •

أصول التوليد وتحلية المياه لشركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه )ش م ع م(.  •

أصول النقل للشركة العمانية لنقل الكهرباء.  •

أصول التوزيع واإلمداد لشركة كهرباء مجان )ش م ع م(   وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء )ش م ع م(.  •

بعض أصول التوليد والتوزيع واإلمداد لشركة كهرباء المناطق الريفية )ش م ع م(.  •

تأســيس شــركة واحــدة للشــراء وهــي الشــركة العمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة، إضافــة إلنشــاء شــركة قابضــة هــي شــركة الكهربــاء   •
القابضــة.

تم تقسيم شبكة المياه في سلطنة عمان إلى ثالث شبكات إقليمية على النحو التالي:

شــبكة الربــط الرئيســية وهــي أكبــر جــزء فــي الشــبكة وتغطــي الجــزء شــمال الباطنــة مــن الســلطنة وتــدار مــن قبــل الهيئــة العامــة   •
ــة«(.  ــاه وشــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة )»مجيــس للخدمــات الصناعي ــاء والمي للكهرب

شبكة مياه ظفار والكائنة بمحافظة ظفار والتي ُتدار من قبل المديرية العامة للمياه )المديرية العامة للمياه(.  •

شبكة الدقم ومسندم والتي ُتدار من قبل شبكة كهرباء المناطق الريفية.  •

تغطــي شــبكة الميــاه الرئيســية شــمال عمــان وتوفــر الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه وشــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة الميــاه 
للمناطــق الجغرافيــة التاليــة:

»شــبكة الميــاه الرئيســية« تغطــي الطلــب علــى ميــاه الشــرب فــي محافظــات مســقط وشــمال الباطنــة وجنــوب الباطنــة والبريمــي 
والداخليــة والظاهــرة والتــي يتــم توفيــر الميــاه لهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه. باإلضافــة إلــى توفيــر الميــاه لالســتخدامات 
الصناعيــة فــي منطقــة مينــاء صحــار الصناعــي عــن طريــق شــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة وتعتبــر محطــة الكهربــاء وتحليــة الميــاه 
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ــاء وتحليــة الميــاه بصحــار )1( المصــدر الرئيســي  ــاء وتحليــة الميــاه ومحطــة الكهرب ــركاء )2( للكهرب ــركاء )1( ومحطــة ب بالغبــرة ومحطــة ب
للميــاه بهــذه المناطــق فــي الوقــت الحالــي.

ــة  »شــبكة ميــاه الشــرقية« تغطــي الطلــب علــى ميــاه الشــرب فــي محافظــة شــمال الشــرقية ومحافظــة جنــوب الشــرقية فيمــا عــدا والي
مصيــرة والمصــدر الرئيســي للميــاه بهــذه المنطقــة حاليــً هــو محطــة تحليــة الميــاه بصــور.

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

تعتبــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه المشــتري الحصــري للكهربــاء والميــاه المنتجــة فــي جميــع المحطــات المســتقلة للطاقــة 
والمحطــات المســتقلة للميــاه والطاقــة والمحطــات المســتقلة للميــاه. الشــركة العمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة هــي الشــركة المســؤولة 
عــن ضمــان توفــر ســعة إنتاجيــة كافيــة مــن الكهربــاء والميــاه بأقــل تكلفــة لمقابلــة الطلــب المتزايــد فــي عمــان. تتعهــد الشــركة العمانيــة 
لشــراء الميــاه والطاقــة بوضــع خطــة لتوليــد الطاقــة علــى المــدى الطويــل ونشــر بيــان ســنوي لســبع ســنوات يحــدد المشــاريع الجديــدة 
المســتقلة للطاقــة والمشــاريع المســتقلة للميــاه والطاقــة ليتــم طرحهــا فــي مناقصــات للتنافــس عليهــا وتطويرهــا مــن قبــل شــركات 
القطــاع الخــاص بغــرض تلبيــة الطلــب مســتقباًل علــى الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة الميــاه فــي ســلطنة عمــان. تعتبر هــذه المشــاريع ضرورية 

مــن أجــل التنميــة المســتدامة لقطــاع الطاقــة والتنميــة االقتصاديــة فــي ســلطنة عمــان.

تأسســت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وفقــً ألحــكام المــادة  74 مــن قانــون القطــاع والتــي تحــدد مهامهــا وواجباتهــا، علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر، علــى النحــو التالــي:

ضمــان ســعة إنتاجيــة وطاقــة كهربائيــة كافيــة لمقابلــة الطلــب علــى الكهرباء في شــبكة الربط الرئيســية وشــبكة صاللة بالتنســيق   •
مــع شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة.

•  ضمان سعة إنتاجية ومياه تحلية كافية لمقابلة الطلب على مياه التحلية في سلطنة عمان.

•  تلبيــة متطلبــات الســعة اإلنتاجيــة الجديــدة للطاقــة الكهربائيــة وميــاه التحليــة فــي عمــان مــن خــالل مشــاريع جديــدة يتــم تصميمهــا 
وتشــييدها وتمويلهــا وتملكهــا وتشــغيلها مــن قبــل مســتثمرين محلييــن وأجانــب.

•  شراء والحصول على وإدارة سعة إنتاجية وإنتاج مياه وخدمات مساعدة وكل السلع والخدمات األخرى بطريقة اقتصادية.

السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها

شبكة المياه الرئيسية 

تشــتمل محفظــة الســعة اإلنتاجيــة المتعاقــد عليهــا للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالشــبكة الرئيســية فــي عمــان علــى عقــود 
طويلــة األمــد منهــا 9 محطــات عاملــة أو قيــد التشــييد. ووفقــً لبيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لفتــرة ســبع ســنوات للفتــرة 

مــن ) 2017-2023م(، يبلــغ إجمالــي الســعة اإلنتاجيــة المتعاقــد عليهــا 1.553.400 متــر مكعب/اليــوم أو 337.3 مليــون آمبريــال جالون/اليــوم. 
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الجدول أدناه يتضمن معلومات موجزة عن هذه المحطات والترتيبات التعاقدية:

المطور مالك المحطةنوع المحطةالسعة المتعاقد عليها نوع العقدالمشروع 
الرئيسي

إنتهاء 
العقد

الغبرة
مشروع المياه 

والطاقة 
المستقل

اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه

140.200 متر مكعب/اليوم )31 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التقطير 
الومضي متعدد 

المراحل

شركة الغبرة للطاقة 
والتحلية ش.م.ع.م

مملوكة لشركة 
الكهرباء 

القابضة

 2018

بركاء 1
مشروع المياه 

والطاقة 
المستقل

اتفاقية شراء 
المياه

193.200 متر مكعب/اليوم 
)22.5 مليون آمبريال جالون/

اليوم(

التناضح 
العكسي/ 

التقطير 
الومضي متعدد 

المراحل

أكوا بركاء باور 
ش.م.ع.ع )1(

أيه إي اس 
كوبوريشن

)2( 2018

بركاء 2
مشروع المياه 

والطاقة 
المستقل

اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه

120.000متر مكعب/اليوم )26 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التناضح 
العكسي

شركة اس أم 
أن بركاء للطاقة 

ش.م.ع.م )3(

جي دي أف 
سويز

2024

صحار 1
مشروع المياه 

والطاقة 
المستقل

اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه

150.000 متر مكعب/اليوم )33 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التقطير 
الومضي متعدد 

المراحل

شركة صحار للطاقة 
ش.م.ع.ع )1(

جي دي أف 
سويز

2022

محطة الغبرة 
مشروع المياه 

والطاقة 
المستقل

اتفاقية شراء 
المياه

191.000 متر مكعب/اليوم )42 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التناضح 
العكسي

شركة مدينة 
مسقط للتحلية 

ش.م.ع.ع )قيد 
التحويل(

ماالكوف 
انترناشونال 

ليمتد

2034

قريات )4( 
مشروع المياه 

المستقل

اتفاقية شراء 
المياه

200.000 متر مكعب/اليوم )44 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التناضح 
العكسي

شركة قريات لتحلية 
المياه ش.م.ع.م

2035هايفلوكس

بركاء4 )5(
مشروع المياه 

المستقل

اتفاقية شراء 
المياه

281.000 متر مكعب/اليوم )62 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التناضح 
العكسي

شركة بركاء لتحلية 
المياه ش.م.ع.م

2036إيتوشو 

صحار3 )6(
مشروع المياه 

المستقل

اتفاقية شراء 
المياه

250.000 متر مكعب/اليوم )55 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التناضح 
العكسي

شركة  تحلية 
مياه خليج عمان 

ش.م.ع.م

2036فالوريزا اغوا

قريات )7(
مشروع المياه 

المستقل 
المؤقت

اتفاقية شراء 
المياه

8.000 متر مكعب/اليوم )1.8 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التناضح 
العكسي

شركة مسقط 
ش.م.م

2018اكوا سويز

المالحظة )1(: تشير إلى شركة مدرجة في سوق مسقط لأوراق المالية.

المالحظة )2(:  تم االتفاق على تمديد العقود حتى سنة 2021 مع مراعاة الموافقات التنظيمية.

المالحظة )3(: تشير إلى أن الشركة المعنية شركتها القابضة مدرجة في سوق مسقط لأوراق المالية.

المالحظة )4( تحت التشييد وتاريخ اإلكمال المتوقع في الربع الرابع من عام 2017م.

المالحظة )5( تحت التشييد وتاريخ اإلكمال المتوقع في الربع الثاني 2018م.

المالحظة )6( تحت التشييد وتاريخ اإلكمال المتوقع في الربع الثالث من عام 2018م

المالحظة )7(: ستكون فترة العقد سنتين قابلة للتجديد لفترة أربع سنوات.
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عــالوًة علــى مصــادر ميــاه الشــرب الموضحــة أعــاله والتــي تقــع ضمــن العقــد المســند للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــإن الهيئــة 
العامــة لتنظيــم الكهربــاء والميــاه تمتلــك مصــادر ميــاه متوفــرة فــي شــبكة الميــاه الرئيســية تفــي بالحاجــة لســعة ميــاه التحليــة وتشــمل 

هــذه المصــادر مــا يلــي : 

حقول آبار في مسقط وآبار إقليمية أخرى.  )1(

محطــة تحليــة ميــاه متنقلــة تعمــل بتكنولوجيــا التناضــح العكســي كائنــة بالغبــرة وبســعة إنتاجيــة قدرهــا 23.000 متــر مكعــب /  )2(
اليــوم )5 مليــون آمبريــال جالــون فــي اليــوم(.

عقــد لتوريــد 20.000 متــر مكعب/اليــوم )4.4 مليــون آمبريــال جالــون فــي اليــوم( يتــم توفيرهــا مــن محطــة تحليــة ميــاه البحــر بالتناضــح   )3(
العكســي تابعــة لشــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة بصحــار ويمتــد ذلــك العقــد حتــى ســنة 2017م

حقل آبار المسرات والذي يتوقع أن يوفر سعة مياه بواقع 10.000 متر مكعب /اليوم اعتبارًا من بداية 2018م.  )4(

خــزان الميــاه الســطحية بــوادي الدقــم والــذي يتوقــع أن يوفــر ســعة ميــاه بواقــع 67.000 متــر مكعــب /اليــوم )15 مليــون آمبريــال جالــون   )5(
فــي اليــوم( اعتبــارًا مــن بدايــة عــام 2019م.

شبكة المياه الرئيسية /شبكة مياه الشرقية:

مصــادر توريــد الميــاه بشــبكة ميــاه الشــرقية متاحــة لتلبيــة الطلــب علــى المــاء مــن خــالل محطــات تحليــة الميــاه القائمــة حاليــً ومحطــات 
تحليــة الميــاه الجديــدة تحــت التشــييد أو الشــراء ومصــادر الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه. حســب مــا هــو موصــوف أدنــاه: 

المطور مالك المحطةنوع المحطةالسعة المتعاقد عليها نوع العقدالمشروع 
الرئيسي

إنتهاء 
العقد

صور 2
مشروع المياه 

المستقل

اتفاقية شراء 
المياه

131.000 متر مكعب/اليوم )29 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التناضح 
العكسي

شركة الشرقية 
للتحلية ش.م.ع.ع

شركة فيوليا 
ميدل ايست

 2029

أصيلة
مشروع المياه 

المستقل المؤقت

اتفاقية شراء 
المياه

10.000 متر مكعب/اليوم )2.2 
مليون آمبريال جالون/اليوم(

التناضح 
العكسي

شركة مسقط 
للمياه ش.م.م

2021أكوا سويس

باإلضافــة إلــى الســعة بموجــب العقــد المســند للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــإن الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه لديهــا آبــار 
بعــدة مواقــع. ويمكــن اســتغالل تلــك اآلبــار لتوريــد الميــاه بدرجــة محــدودة عندمــا التفــي ســعة ميــاه التحليــة تلبيــة الطلــب علــى الميــاه.

شبكة مياه ظفار: 

السعة المتعاقد نوع العقد المشروع 
عليها

نوع 
المحطة

المطور مالك المحطة 
الرئيسي

تاريخ نهاية 
العقد

مشروع صاللة للطاقة 
والمياه المستقل 

اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه

68.000 متر مكعب/اليوم 
)15 مليون آمبريال جالون 

في اليوم(

تناضح 
عكسي

شركة سيمكورب 
صاللة للطاقة 

والمياه ش.م.ع.ع

سمكورب 
يوتلتيز

2027

إضافــة لســعة التحليــة الموضحــة  فــي الجــدول أعــاله، تســتخدم المديريــة العامــة للميــاه مصــادر الميــاه الجوفيــة للوفــاء بالطلــب المتبقــي 
وتقــدر المديريــة العامــة للميــاه إمــدادات الميــاه الجوفيــة بســعة إجماليــة تتــراوح مــا بيــن 100.000 إلــى 110.000 متــر مكعــب يوميــً. وتخطــط 
المديريــة العامــة للميــاه لالســتفادة مــن انتاجيــة محطــات تحليــة الميــاه لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة واســتخدام ســعة اآلبــار لتبلبيــة 
ــار حتــى يتســنى إعــادة تعبئــة  متطلبــات االحتياطــي فقــط. ويتوافــق هــذا التوجــه مــع السياســة الوطنيــة بتقليــص اســتخدام ميــاه اآلب

المخــزون مــن الميــاه الجوفيــة.
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شبكات  مياه الدقم ومسندم:

تتــم خدمــة شــبكة الدقــم حاليــً بواســطة محطــة تحليــة بســعة 8000 متــر مكعب/اليــوم)1.7 مليــون آمبريــال جالون/اليــوم( مملوكة لشــركة 
كهربــاء المناطــق الريفيــة فــي مدينــة الدقــم وعــدد مــن مصــادر الميــاه المحليــة. تتوقــع شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة توســعة المحطــة 

إلنتــاج 4000 متــر مكعب/اليــوم )1 مليــون آمبريــال جالون/اليــوم( فــي ســنة 2018م.

تتــم خدمــة شــبكة ميــاه محافظــة مســندم حاليــً بواســطة محطــات تحليــة صغيــرة، واحــدة فــي كمــزار بســعة )450( متــر مكعــب يوميــً 
تملكهــا وتقــوم بتشــغيلها شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة وثــالث محطــات تابعــة للهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه بســعة إجماليــة 

)3500( متــر مكعب/اليــوم باإلضافــة إلــى اآلبــار.

متطلبات تحلية المياه:

وفقــً لرؤيــة الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، فــإن متوســط الطلــب الســنوي علــى الميــاه فــي شــبكة الميــاه الرئيســية يتوقــع أن 
يزيــد بنســب تتــراوح مــا بيــن 5٪ إلــى 7٪ فــي الســنة ومــن 746 تريليــون متــر مكعــب فــي اليــوم فــي ســنة 2016م إلــى مــا يتــراوح بيــن 1.065 

و 1.197 تريليــون متــر مكعــب فــي اليــوم فــي ســنة 2023م.

إن توقعــات الطلــب علــى الميــاه الســنوية بالنســبة لشــبكة الميــاه الرئيســية وفقــً لتقديــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه خــالل 
الفتــرة مــن 2016 وحتــى 2023م موضــح فــي الجــدول والرســم البيانــي علــى النحــو التالــي: 

تقديرات الطلب على المياه شبكة المياه الرئيسية )2023-2016(

٧٠٠

٩٠٠

١,١٠٠

١,٣٠٠

١,٥٠٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣

إجمالي الطلب السنوي -الحالة المرتفعة
ذروة التطلب - الحالة المتوقعة (المحور ا�يسر)

إجمالي الطلب السنوي المتوقع
ذروة التطلب - الحالة المرتفعة (المحور ا�يسر)

وم
الي

 / 
ب

كع
 م

تر
 م

ون
لي

ري
ت

)المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه(
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تريليون متر مكعب 
يومًيا

20162017201820192020202120222023

ذروة الطلب على المياه

8979851.0171.0671.1421.2021.2441.295الحالة المتوقعة

8971.0271.0821.1571.2561.3391.4001.466الحالة المرتفعة

متوسط الطلب السنوي

7468168388779399891.0241.065الحالة المتوقعة

7468488889471.0281.0951.1451.197الحالة المرتفعة

أنشطة الشراء للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه:

تالحظــون فــي الجــدول التالــي أنشــطة الشــراء الحاليــة وقصيــرة األجــل الخاصــة بالشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بخصــوص 
مشــاريع الميــاه:

الشبكة/المشروع
المنطقة

السعة
)مليون 
آمبريال 

جالون في 
اليوم(

طلب 
الحصول 

على 
األسعار

طلب 
الحصول 

على 
العرض

المناقصات 
المستحقة

الترسيات 
المتوقعة

تاريخ 
التشغيل 

التجاري

أصيلة 
مشروع المياه 

المستقل

الربع الثاني مكتملمكتملمكتمل17.6منطقة الشرقية
لعام 2017

الربع الثاني 
لعام 2020

غبرة 3
مشروع المياه 

المستقل

الربع الرابع 66الشبكة الرئيسية
لعام 2017

الربع الثاني 
لعام 2018

الربع الرابع لعام 
2018

الربع األول 
لعام 2019

الربع األول 
لعام 2022

شمال الباطنة
مشروع المياه 

المستقل

الربع الرابع 44الشبكة الرئيسية
لعام 2017

الربع الثاني 
لعام 2018

الربع األول لعام 
2019

الربع الثاني 
لعام 2019

الربع األول 
لعام 2022

محطة المياه 
المتنقلة

شبكة الشرقية 
والشبكة الرئيسية

لم يتم 22
تحديدها بعد

لم يتم 
تحديدها 

بعد

لم يتم 
تحديدها بعد

لم يتم 
تحديدها بعد

لم يتم 
تحديدها 

بعد

صاللة 3
مشروع المياه 

المستقل

الربع الثاني مكتملمكتملمكتمل22شبكة مياه ظفار
لعام 2017

الربع األول 
لعام 2020

مشروع مياه ظفار
2022

لم يتم 22شبكة مياه ظفار
تحديدها بعد

لم يتم 
تحديدها 

بعد

لم يتم 
تحديدها بعد

لم يتم 
تحديدها بعد

2022

خصب
مشروع المياه 

المستقل

شبكة مياه 
مسندم

الربع الثاني مكتمل3.5
لعام 2017

الربع الرابع لعام 
2017

الربع الرابع 
لعام 2017

الربع األول 
لعام 2021

الدقم
مشروع المياه 

المستقل

قيد االنتظار مكتمل13.2شبكة مياه الدقم
حالًيا
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تتوقــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أن تجــري عمليــات الشــراء التاليــة بالنســبة للشــبكة الرئيســية وشــبكة الشــرقية، ابتــداًء 
مــن 2019 وحتــى 2023م:

شــبكة الميــاه الرئيســية الجديــدة وشــبكة الشــرقية؛ مشــروع الميــاه المســتقل. مــن المتوقــع الحاجــة إلــى ســعة تحليــة إضافيــة للتشــغيل 
فــي عــام 2024م بالنســبة للشــبكة الرئيســية، وســعة إضافيــة - علــى نحــو مماثــل - لشــبكة الشــرقية تقريًبــا فــي ذات الوقــت، علــى أن 

تبــدأ هــذه المشــاريع فــي أنشــطة الشــراء فــي عــام 2019م
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الفصل العاشر: خلفية عن الشركة ونظرة عامة على األعمال

نظرة عامة

ــر وتملــك وتشــغيل محطــة الغبــرة المســتقلة للميــاه وهــي محطــة لتحليــة ميــاه البحــر  يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تطوي
باســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي بســعة إنتاجيــة متعاقــد عليهــا تبلــغ 191.000 متــر مكعب/اليــوم )42 مليــون آمبريــال جالــون فــي 
اليــوم(، وتقــع هــذه المحطــة شــمال الغبــرة، محافظــة مســقط، ســلطنة عمــان، وقــد دخلــت المحطــة مرحلــة التشــغيل التجــاري الكامــل 

منــذ 19/فبرايــر/2016م.

تقــوم الشــركة حاليــً بتحقيــق إيراداتهــا وفقــً ألحــكام اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م 
لمــدة 20 عامــً، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل بشــكل غيــر مباشــر للحكومــة. لقــد تــم التعاقــد بشــأن الســعة اإلنتاجيــة لميــاه التحليــة 
المنتجــة مــن المحطــة بالكامــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م الســتخدامها فــي تلبيــة الطلــب المتنامــي 
والمتزايــد علــى الميــاه مــن الشــبكة الرئيســية خــالل فتــرة صالحيــة اتفاقيــة شــراء الميــاه ومــا بعدهــا. وبوصفهــا أكبــر محطــة تحليــة ميــاه 
فــي ســلطنة عمــان، تمثــل الســعة اإلنتاجيــة لميــاه الشــرب المتعاقــد عليهــا مــا نســبته 24بالمئــة تقريبــً مــن الســعة اإلنتاجيــة اإلجماليــة 

للشــبكة الرئيســية وفقــً لبيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م لمــدة ســبع ســنوات للفتــرة مــن)2017-2023(م.

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

ُمتحكــم فيهــا مــن قبــل مؤسســي المشــروع.

الخريطة/ الرسم البياني أدناه يوضح موقع المحطة بالتقريب:

تــم تأســيس الشــركة لفتــرة غيــر محــددة بتاريــخ 2013/1/19م وســجلت بدائــرة الســجل التجــاري فــي وزارة التجــارة والصناعــة تحــت رقــم 
الســجل التجــاري 1163374 وقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين بالشــركة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 2016/10/27م 
ــل)   ــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة أي (ش.م.ع.ع( )قيــد التحوي ــة إل ــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة عمانيــة مقفل ــرارًا قضــى بتحوي ق
ليصبــح االســم القانونــي والتجــاري للشــركة، شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع )قيــد التحويــل( وعنوانهــا المســجل هــو صنــدوق 

بريــد رقــم 1935 ، الرمــز البريــدي 114 شــمال الغبــرة، محافظــة مســقط، ســلطنة عمــان.
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كمــا فــي تاريــخ اعتمــاد نشــرة اإلصــدار هــذه، يبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة 15.555.040ريــال عمانــي مقســم إلــى 155.550.400 
ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا 100 بيســة لــكل ســهم. تتألــف قائمــة المســاهمين البائعيــن فــي الشــركة مــن شــركة ماالكــوف عمــان 
للتحليــة التــي تمتلــك مــا نســبته 45٪ مــن أســهم الشــركة وســوميت ووتــر ميــدل إيســت كمبونــي والتــي تمتلــك مــا نســبته 45٪ مــن 
أســهم الشــركة وكاداغــوا الغبــرة يــو كــي ليمتــد والتــي تمتلــك مــا نســبته 10٪ مــن أســهم الشــركة. لإلطــالع علــى الخلفيــة التاريخيــة 
عــن المســاهمين البائعيــن المذكوريــن أعــاله وتفاصيــل مســاهماتهم بالشــركة، يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الســابع بعنــوان  »بيانــات 

ــل » مــن نشــرة اإلصــدار هــذه. ــي عشــر بعنــوان » تكلفــة المشــروع ومصــادر التموي المســاهمين فــي الشــركة » والفصــل الثان

التاريخ والخلفية

طلبت الحكومة العمانية عروضً لتطوير مشروع مستقل للمياه بموجب )المناقصة رقم 2012/31م( وفقً لأسس التالية:

ُأقتــرح تشــييد مشــروع مســتقل للميــاه فــي منطقــة الغبــرة بســعة إنتاجيــة 191.000 متــر مكعب/اليــوم )42 مليــون آمبريــال جالــون فــي   •
اليــوم( كحــد أدنــى.

يتضمــن مشــروع الميــاه المســتقل تصميــم وتمويــل وبنــاء وتملــك وتشــغيل وصيانــة محطــة تحليــة ميــاه البحــر باســتخدام   •
تكنولوجيــا التناضــح العكســي علــى نظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل علــى أن تخصــص الســعة اإلنتاجيــة للمحطــة ويبــاع كل 

الميــاه. إنتاجهــا للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة و الميــاه ش.م.ع.م وفقــً ألحــكام اتفاقيــة شــراء 

بعــد طــرح المناقصــة للتنافــس تحــت إدارة الشــركة العمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة ش.م.ع.م فــي العــام 2012م، تــم إســناد العقــد 
لمؤسســي المشــروع لبنــاء المحطــة وبنــاًء عليــه، قــام مؤسســو المشــروع بتأســيس الشــركة بهــدف بنــاء وتشــغيل المحطــة.

تــم تأســيس المحطــة علــى نظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل األمــر الــذي يمكنهــا مــن االســتمرار فــي التشــغيل بعــد انتهــاء فتــرة اتفاقيــة 
شــراء الطاقــة البالغــة 20 عامــً وذلــك مــن خــالل تمديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه  (شــريطة موافقــة الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة و الميــاه 
ــار أن العمــر اإلنتاجــي  ــك الوقــت. ينبغــي األخــذ فــي االعتب ــة فــي ذل ش.م.ع.م( أو بيــع الميــاه لعمــالء محتمليــن إذا توفــرت الســوق التجاري

للمحطــة يمكــن تمديــده إلــى 40 عــام شــريطة تشــغيل وصيانــة المحطــة وفــق الممارســة الجيــدة والســليمة. 

تنــص اتفاقيــة مؤسســي المشــروع علــى أن يقــوم المؤسســون بطــرح 35 بالمئــة مــن أســهم الشــركة لإلكتتــاب مــن خــالل طــرح عــام أولــي 
وإدراجهــا للتــداول فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة. فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 27 اكتوبــر 2016م قــرر 
المســاهمون تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة  (ش م ع م)  إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة  (ش م ع ع(  بمقتضــى  
اإلكتتــاب العــام، بلغــت التكلفــة اإلجماليــة للمحطــة كمــا فــي تاريــخ التشــغيل التجــاري 102.91 مليــون ريــال عمانــي والتــي تتضمــن تكلفــة 

عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء والتكاليــف األخــرى غيــر تكاليــف الهندســة والشــراء والبنــاء.

الجدول أدناه يتضمن معلومات موجزة عن األحداث الرئيسية لتنفيذ المشروع:

الحدثالتاريخ 

طلب مقترح صادر عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م.3/مارس/2012م

تقديم العطاء من قبل مؤسسي المشروع24/يوليو/2012م

اإلعالن عن الشركة كأفضل مقدم عطاء.10/نوفمبر/2012م

توقيع اتفاقية شراء المياه.11/فبراير/2013م

استكمال االجراءات المالية18/سبتمبر/2013م

تحقيق تاريخ التشغيل التجاري.19/فبراير/2016م

تاريخ انتهاء اتفاقية شراء المياه.12/أكتوبر/2034م

مقــاول عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء هــو الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م. تعتمــد المحطــة علــى تكنولوجيــا تحليــة ميــاه 
البحــر بالتناضــح العكســي، تعتبــر المحطــة أكبــر محطــة لتحليــة الميــاه فــي ســلطنة عمــان.

تكنولوجيــا تحليــة ميــاه البحــر بالتناضــح العكســي المســتخدمة فــي المحطــة هــي تكنولوجيــا مجربــة ومســتخدمة علــى الصعيــد 
العالمــي فــي العديــد مــن مشــاريع تحليــة الميــاه.
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بيانات مالية مختارة

الجدول أدناه يوضح بيانات مالية مختارة للفترات المعنية 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبربيانات مالية مختارة )بآالف الرياالت العمانية(

201420152016

12.671--إيرادات الفترة

1.298)494()3.590(األرباح )الخسارة( بعد الضرائب للفترة

91.497113.861110.702إجمالي األصول عند نهاية الفترة

88.197100.70995.177إجمالي االلتزامات عند نهاية الفترة

7.5865.71810.467النقد وما يعادل النقد عن نهاية الفترة

نســبة لتحقيــق تاريــخ التشــغيل التجــاري فــي 19/فبرايــر/2016م، تــرى إدارة الشــركة عــدم جــدوى تقديــم مقارنــة بيــن بيــان الدخــل للســنة 
المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر/2016 م وبيانــات الدخــل للفتــرات الســابقة المطابقــة لأعــوام المذكــورة آنفــً.

لإلطــالع علــى البيانــات الماليــة للشــركة بصــورة كاملــة يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الثانــي والعشــرين تحــت عنــوان » البيانــات الماليــة 
ــة »مــن نشــرة اإلصــدار هــذه. التاريخي

القوة التنافسية

تتضمن نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركة ما يلي:

أكبر محطة تشغيل لتحلية مياه البحر باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي بموقع واحد في سلطنة عمان

تعتبــر الشــركة فــي الوقــت الحالــي أكبــر محطــة قائمــة لتحليــة ميــاه البحــر باســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي فــي ســلطنة عمــان 
مــن حيــث ســعة إنتــاج الميــاه البالغــة 191.000 متــر مكعب/اليــوم )42 مليــون آمبريــال جالــون فــي اليــوم( والتــي تمثــل مــا نســبته 24٪ تقريبــً 
مــن الطلــب علــى الميــاه فــي الشــبكة الرئيســية، بنــاًء علــى بيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة لمــدة  7ســنوات  )2017-2023(م.

السعة التشغيلية الحالية في الشبكة الرئيسية )2016(

السعة التشغيلية)مليون آمبريال جالون في اليوم(المحطة 

42.0الغبرة 2 مشروع المياه المستقل  

42.5بركاء مشروع الطاقة والمياه المستقل

33.0صحار مشروع الطاقة والمياه المستقل

31.0الغبرة مشروع المياه والطاقة المستقل

26.0بركاء 2 مشروع الطاقة والمياه المستقل

174٫5المجموع

ــداث  ــد األح ــة ض ــر الحماي ــدي وتوف ــق النق ــن التدف ــاه تضم ــراء المي ــد لش ــة األم ــة طويل ــع اتفاقي ــد م ــدي جي ــار تعاق إط
ــرة. ــوة القاه ــتري والق ــة بالمش ــر المرتبط ــل المخاط ــية مث العكس

يمثــل المشــروع واحــدًا مــن جملــة أحــد عشــر مشــروعً مســتقاًل إلنتــاج الميــاه و/أو الطاقــة المملوكــة للحكومــة فــي عمــان. كمــا تســتفيد 
المحطــة مــن اإلطــار التعاقــدي الجيــد.
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تتمتــع ســلطنة عمــان منــذ 20 ســنة مضــت بســجل متميــز فــي طــرح مناقصــات المشــاريع المســتقلة لشــراء الميــاه والمشــاريع المســتقلة 
لشــراء الطاقــة والمشــاريع المســتقلة لشــراء الميــاه والطاقــة للقطــاع الخــاص. ســلطنة عمــان دولــة رائــدة فــي مجــال تطويــر مشــاريع 
الطاقــة والميــاه الخاصــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي عــالوًة علــى اإلطــار التعاقــدي الناجــح المتمثــل فــي قانــون القطــاع. 
بــدأ أول مشــروع مســتقل لشــراء الطاقــة وتوليــد طاقــة كهربائيــة فــي العــام 1996 م. منــذ عــام 1994/1993م، تحتفــظ الســلطنة بســجل 
جيــد فــي تنفيــذ اتفاقيــات شــراء الميــاه  (والطاقــة( والتقيــد بهــا، األمــر الــذي جعلهــا الوجهــة األفضــل لمطــوري مشــاريع الميــاه المســتقلة 
والطاقــة المســتقلة ومشــاريع الميــاه والطاقــة المســتقلة. نمــوذج الشــراء والتملــك واإلطــار التعاقــدي الــذي تــم اتباعــه فــي المشــروع  
مشــابه لمــا هــو متبــع فــي المشــاريع المســتقلة األخــرى لشــراء الميــاه/ لشــراء الطاقــة وشــراء الميــاه والطاقــة فــي ســلطنة عمــان المنفــذة 

قبــل تاريــخ المشــروع.

تــم التعاقــد فيمــا يتعلــق بــكل الميــاه المنتجــة مــن الســعة التركيبيــة للشــركة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه  ش.م.ع.م 
ــاه،  ــة شــراء المي ــرة  اتفاقي ــرة التــي تعقــب فت ــرة 20 ســنة. بالنســبة للفت ــد لفت ــاه تمت ــة المــدى لشــراء المي ــة واحــدة طويل بموجــب اتفاقي
ســتقوم الشــركة إمــا بتمديــد اتفاقيتهــا الخاصــة بشــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م )إذا تــم االتفــاق علــى 
تلــك الشــروط التــي ســيتم التفــاوض بشــأنها مــن قبــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م( أو بيــع الميــاه التــي تنتجهــا 
لزبائــن محتمليــن آخريــن إذا توفــر ســوق لبيعهــا فــي ذلــك الوقــت. قــرار الشــركة فــي هــذا الصــدد يعتمــد علــى، مــن ضمــن أمــور أخــرى، حالــة 

المحطــة وتطــور قوانيــن ولوائــح الســوق التــي تصدرهــا هيئــة تنظيــم قطــاع الكهربــاء.

ــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالمشــتري وحــاالت القــوة القاهــرة والتــي تتضمــن حــق الشــركة فــي  تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى العدي
الحصــول علــى تعويــض، فــي حالــة وقــوع األحــداث المحــددة التــي تمنعهــا مــن أداء التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه ووفقــً لشــروط 
اتفاقيــة شــراء الميــاه  ومــع مراعــاة تلــك الشــروط. لمزيــد مــن التفاصيــل الموجــزة حــول الشــروط التــي ينبغــي الوفــاء بهــا مــن قبــل الشــركة 
حتــى يتســنى لهــا الحصــول علــى تعويــض فــي حــاالت المخاطــر المرتبطــة بالمشــتري والقــوة القاهــرة، يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الحــادي 

عشــر بعنــوان »اإلطــار التعاقــدي« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه. 

تدفقــات نقديــة مســتقرة وقابلــة للتنبــؤ ومقاومــة الحتمــال الصدمــات فــي أســعار  الكهربــاء والطلــب علــى الميــاه أثنــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء 
المياه.

وفقــً التفاقيــة شــراء الميــاه، ســتحصل الشــركة علــى رســوم الســعة اإلنتاجيــة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مقابــل الســعة 
اإلنتاجيــة للمحطــة المتعاقــد عليهــا والتــي يتــم تحديدهــا مبدئيــً باختبــار القبــول والحقــً باختبــار األداء الســنوي. تقــوم الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه بســداد رســوم الســعة اإلنتاجيــة للميــاه  بصــرف النظــر عــن مــا إذا اســتلمت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
الميــاه المنتجــة فعليــً مــن المحطــة أو لــم تســتلمها، وبصــرف النظــر عــن مــا إذا قامــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتوجيــه 
ــم يتــم.  هــذا يعنــي، مــع مراعــاة اســتثناءات معينــة، إن الشــركة العمانيــة  ــاه وإرســالها أم ل ــاج المي شــركة مدينــة مســقط للتحليــة إلنت
لشــراء الطاقــة والميــاه ملزمــة بســداد رســوم ســعة إنتــاج الميــاه لشــركة مدينــة مســقط للتحليــة بنســبة مئــة بالمئــة مــن الســعة اإلنتاجيــة 

المتاحــة للمحطــة بصــرف النظــر عــن مــا إذا تــم إنتــاج الميــاه فعليــً أم لــم يتــم. 

تعتمد إيرادات الشركة على:

رسوم السعة اإلنتاجية للمياه والتي تتكون من:   )1(

رســوم االســتثمار فــي الســعة اإلنتاجيــة للميــاه والتــي تشــمل خدمــة الديــن والعائــد علــى رأس المــال وســداد الضرائــب ورســوم   )1(
الربــط )مكونــات رأس المــال(، و

ــة الســعة اإلنتاجيــة للميــاه والتــي تشــمل القــوى العاملــة والصيانــة وقطــع الغيــار والتأميــن والتكاليــف  رســوم تشــغيل وصيان  )2(
العامــة واإلداريــة االثابتــة ورســوم الربــط )مكونــات التشــغيل والصيانــة(.

رسوم إنتاج المياه والتي تتكون من :   )2(

رسوم تشغيل صيانة إنتاج المياه لتغطية رسوم التشغيل والصيانة المتغيرة إلنتاج المياه المرسلة.  )1(

رسوم الكهرباء والتي تدخل ضمن تكاليف الكهرباء إلنتاج المياه المرسلة.  )2(

ــد  ــاه والطــرف المتعاق ــاه ش.م.ع.م باعتبارهــا شــركة مملوكــة للحكومــة وبوصفهــا مشــتر للمي ــة والمي ــة لشــراء الطاق الشــركة العماني
والمســؤول عــن الســداد، هــي شــركة تتمتــع بتصنيــف ائتمانــي عالمــي وســجل ممتــاز فيمــا يتعلــق بالســداد فــي الوقــت المحــدد. ووفقــً 
لذلــك، تتنبــأ الشــركة بتدفقــات نقديــة مســتقرة وقويــة ال تتأثــر بتذبذبــات الطلــب علــى الميــاه مــع الوضــع فــي االعتبــار أن الدفــع للشــركة 

يتــم بصــورة أساســية بنــاًء علــى مســتوى الجاهزيــة ووفــرة الميــاه.
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تســتقي الشــركة ضمانهــا المالــي مــن واقــع أن رســوم الســعة اإلنتاجيــة للميــاه مســتحقة الدفــع لــكل ســاعة تكــون فيهــا المحطــة متوفــرة 
وبصــرف النظــر عــن كميــة الميــاه الحقيقيــة المرســلة كمــا أن ضمانهــا المالــي مصمــم لتغطيــة التكاليــف الثابتــة بمــا فــي ذلــك تكاليــف 

التشــغيل والصيانــة الثابتــة وخدمــة الديــن وتكاليــف التأميــن والضرائــب وقطــع الغيــار ورســوم التوصيــل والعائــد علــى رأس المــال.

محطــة تحليــة لميــاه البحــر باســتخدام أحــدث تكنولوجيــا تناضــح عكســي مجربــة ويمكــن التعويــل عليهــا علــى المــدى 
الطويل 

تســتخدم المحطــة تكنولوجيــا التناضــح العكســي لتحليــة ميــاه البحــر. تســتخلص المحطــة الميــاه مــن البحــر الخاضعة للمعاجلة بواســطة 
تكنولوجيــا التناضــح العكســي عــن طريــق دفعهــا عبــر أغشــية تناضــح عكســي شــبه منفــذه باســتخدام الضغــط إلنتــاج ميــاه نقيــة وعذبــة 
عاليــة الجــودة. تحليــة الميــاه باســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي عمليــة منخفضــة الحــرارة وال تتطلــب تســخين الميــاه، كمــا ال 
تتطلــب العمليــة أي مدخــالت أخــرى بخــالف الكهربــاء لتشــغيل المضخــات. تحتــوى المحطــة علــى نظــام تعويــم الهــواء المــذاب كنظــام 
معالجــة أولــي مصمــم للتخلــص مــن المــواد الصلبــة الموجــودة بميــاه البحــر، األمــر الــذي يمكــن المحطــة مــن العمــل بكامــل طاقتهــا 

التشــغيلية أثنــاء فتــرة ازدهــار الطحالــب الحمــراء غيــر المرئيــة والحــاالت الســالبة األخــرى مثــل التلــوث النفطــي.

مساهمون بائعون يتمتعون بسجل حافل يمكنهم من نقل المهارات والمعرفة

تحظــى الشــركة بدعــم مــن مســاهمي المشــروع الذيــن يتمتعــون بســجل حافــل مــن حيــث تنفيــذ محطــات الميــاه والطاقــة المســتقلة 
الكبيــرة والمعقــدة علــى الصعيــد العالمــي وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. تجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى أن اثنيــن مــن المســاهمين 
البائعيــن وهمــا شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة وســوميت ووتــر ميــدل ايســت كمبونــي ســوف يســتمرون كمســاهمين فــي الشــركة فــور 

انتهــاء إجــراءات اإلكتتــاب العــام األولــي بملكيــة جماعيــة إجماليــة قدرهــا 65٪ مــن أســهم الشــركة: 

شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة، مملوكــة بالكامــل أي بمــا نســبته 100٪ مــن قبــل ماالكــوف والتــي تتخــذ مــن كواالمبــور مقــرًا رئيســيً ألعمالها 
التجاريــة. جديــر بالذكــر أن ماالكــوف انترناشــونال مدرجــة فــي بورصــة ماليزيــا ويبلــغ رأســمالها 2 مليــار دوالر أمريكــي. تعتبــر ماالكــوف 
إحــدى أكبــر مشــاريع الطاقــة المســتقلة فــي ماليزيــا. تشــمل األعمــال األساســية لماالكــوف توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه وخدمــة التشــغيل 
والصيانــة. تمتلــك ماالكــوف فــي ماليزيــا ســعة توليــد طاقــة فاعلــة تصــل إلــى 6.346 ميغــاواط يتــم إنتاجهــا مــن ســبعة محطــات طاقــة، 690 
ميغــاواط ســعة توليــد فاعلــة خــارج ماليزيــا تعمــل بالفحــم الحجــري والغــاز والنفــط باإلضافــة إلــى قــدرة فائقــة علــى إنتــاج الميــاه تصــل إلــى 
444.800 متــر مكعــب/ اليــوم وذلــك بــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن وجمهوريــة الجزائــر وســلطنة عمــان. عــالوة 
علــى مــا ذكــر آنفــً، تمتلــك ماالكــوف انترناشــونال ليمتــد 50٪ مــن أســهم حقــل ماكارثــر لتوليــد الطاقــة باســتخدام الريــاح والــذي يعتبــر مــن 

أكبــر حقــول توليــد الطاقــة باســتخدام الريــاح فــي النصــف الجنوبــي مــن الكــرة األرضيــة.

ســوميت ووتــر ميــدل ايســت كمبونــي هــي شــركة مملوكــة بالكامــل أي بمــا نســبته 100٪ مــن قبــل ســوميتومو كوربوريشــن وهــي شــركة 
اســتثمار أجنبــي تعمــل علــى اســتثمار أموالهــا علــى وجــه التحديــد فــي مشــاريع الميــاه فــي منطقــة الشــرق األوســط. تعتبــر ســوميتومو 
كوربوريشــن شــركة فاعلــة فــي قطــاع الميــاه وال يقتصــر دورهــا علــى تحليــة ميــاه البحــر فقــط بــل يشــمل دورهــا أيضــً إمــداد الميــاه 
ومشــاريع معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي. إن الــدور الــذي تلعبــه ســوميتومو كوربوريشــن فــي مجــاالت األعمــال التجاريــة المتعلقــة بالميــاه 
يشــمل أعمال التطوير والتمويل والمســاهمة والهندســة والشــراء والبناء وجوانب التشــغيل والصيانة. تعمل ســوميتومو كوربوريشــن 
وبنجــاح تــام علــى تشــغيل مشــاريع ميــاه بطاقــة معالجــة فاعلــة تبلــغ 900.000 متــر مكعــب فــي اليــوم فــي العديــد مــن الــدول علــى نطــاق 
العالــم بمــا فــي ذلــك عمــان والمملكــة المتحــدة وجمهوريــة البرازيــل ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت ومملكــة البحريــن 
وجمهوريــة الصيــن الشــعبية والمكســيك. يعمــل لــدى ســوميتومو كوربوريشــن عــدد 70.900 موظــف موزعيــن علــى 130 موقــع فــي 66 دولــة 
بمختلــف أنحــاء العالــم، وبلــغ مجمــوع إيــرادات ســوميتومو كوربوريشــن حوالــي 4.0 ترليــون يــن يابانــي تقريبــً فــي الســنة الماليــة 2016حــري 

بالذكــر أن ســوميتومو كوربوريشــن مدرجــة فــي بورصــة طوكيــو وبرأســمال يقــدر بحوالــي 1.7 ترليــون يــن يابانــي تقريبــً.

كاداغــوا الغبــرة يــو كــي ليمتــد، شــركة مملوكــة بالكامــل أي بمــا نســبته 100٪ لــــــ كاداغــوا أس أيــه، وتعتبــر األخيــرة شــركة فرعيــة مملوكــة 
بشــكل كامــل لشــركة فروفيــال وهــي شــركة عالميــة ومســتثمر رائــد فــي القطــاع الخــاص فــي مجــال البنــى التحتيــة للنقــل ولديهــا قــوى 
عاملــة تصــل لحوالــي 96 ألــف موظــف وتمــارس أعمالهــا التجاريــة فــي أكثــر مــن 25 دولــة علــى نطــاق العالــم وبلغــت دورة رأســمالها 10.759 
مليــار يــورو فــي عــام 2016م. أكملــت كاداغــوا بنجــاح تــام تصميــم وتشــييد عــدد 115 محطــة معالجــة وتحليــة ميــاه تنتــج 6.5 مليــون متــر 

مكعــب فــي اليــوم.

ــات المســاهمين فــي الشــركة« مــن نشــرة  ــد مــن المعلومــات المتعلقــة برعــاة المشــروع يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الســابع »بيان للمزي
اإلصــدار هــذه.
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مشروع يعمل بالكامل

اكتمــل بنــاء المحطــة ودخلــت مرحلــة التشــغيل التجــاري الكامــل منــذ 19 فبرايــر 2016م وبالتالــي فإنهــا تكــون قــد تجــاوزت المخاطــر 
المرتبطــة بالبنــاء. لقــد حققــت المحطــة القائمــة أداًء ممتــازًا منــذ تاريــخ التشــغيل التجــاري وبموثوقيــة تجاريــة عاليــة ممــا يــدل علــى أنهــا 

محطــة ذات كفــاءة تشــغيلية عاليــة.

إن حجــم المحطــة مــن جانــب والســجل الحافــل الســتخدام تكنولوجيــا التناضــح العكســي المجربــة فــي تحليــة ميــاه البحــر علــى المــدى 
الطويــل فــي الجانــب اآلخــر، وضعــا المحطــة فــي وضــع تنافســي مــع محطــات الميــاه األخــرى فــي الســلطنة. كمــا أن الشــركة تتمتــع مــن 
الناحيــة الجغرافيــة بموقــع اســتراتيجي حيــث تتوســط مدينــة مســقط ممــا يجعلهــا المــورد الرئيســي للميــاه لمدينــة مســقط. وفقــً لبيــان 
ــاد الطلــب علــى الميــاه مســتقباًل وبشــكل متســارع  الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لســبع ســنوات )2017-2023م( يتوقــع ازدي

مقارنــة بإمــداد الميــاه خــالل الســنوات القليلــة القادمــة األمــر الــذي يجعــل مــن الشــركة محطــة ميــاه هامــة لســلطنة عمــان بأثرهــا.

مشغل يتمتع بالخبرة ولديه موظفين يتمتعون بالخبرة الثرية والمؤهالت التشغيلية

تســتطيع الشــركة أيضــً أن تســتفيد مــن مخاطــر التشــغيل الضئيلــة، حيــث أن المشــغل شــركة متحكــم فيهــا مــن قبــل مؤسســي 
المشــروع، األمــر الــذي يعمــل علــى اتحــاد المصالــح ويضمــن تشــغيل المحطــة بالفعاليــة الالزمــة. أبرمــت الشــركة اتفاقيــة التشــغيل 
ــة الرئيســية. تتــم إدارة المشــغل  ــى حــد كبيــر عــن أي خطــر مرتبــط بتكاليــف التشــغيل والصيان ــي أبعــدت نفســها إل ــة وبالتال والصيان
محليــً ويســتفيد المشــغل مــن الخبــرات اإلداريــة والتشــغيلية التراكميــة لمؤسســي المشــروع والذيــن لديهــم ســجل حافــل وخبــرة ثــرة 

فــي هــذا القطــاع كمــا لديهــم ســجل حافــل فــي تشــغيل محطــات طاقــة وميــاه مماثلــة فــي المنطقــة. 

الشــركة. عليــه، وإجمــاالً  إدارة  مــع  تتكامــل وتتعــاون  والتــي  العليــا  اإلدارة  فريــق  مــن خبــرات  أن يســتفيد  أيضــً  المشــغل  يســتطيع 
ستســتفيد المحطــة مــن الخبــرات اإلداريــة والتشــغيلية التراكميــة التــي اكتســبتها الشــركة علــى مــدى عقــود مــن الزمــان. كمــا أن توفــر 
مثــل هــذه الخبــرات البشــرية واإلداريــة، عــالوًة علــى خبــرات مؤسســي المشــروع ستســاهم فــي التطبيــق الجيــد لحوكمــة الشــركات وضمــان 
أن المشــروع يســتفيد مــن تلــك المعاييــر الجيــدة فــي تشــغيل المحطــة بصفــة عامــة. يتمتــع الفريــق اإلداري بســند قــوي علــى النحــو التالــي:

•  عــدد )37( مــن الموظفيــن المدربيــن تدريبــً عاليــً تــم توظفيهــم بالمحطــة مــن قبــل المشــغل. إن وجــود مثــل أولئــك الموظفيــن 
المهنييــن ذوي الخبــرة يعتبــر أمــرًا هامــً لنجــاح المشــروع فــي الوقــت الراهــن ومســتقباًل. 

يرجى اإلطالع على الفصل الثامن عشر بعنوان » تنظيم و إدارة الشركة » من هذه النشرة.

طلب عالي ومستمر للمياه مع فرص تنمية وزيادة اإليرادات بعد انتهاء فترة عقد شراء المياه الحالي

يتوقــع أن يرتفــع الطلــب الكلــي علــى الميــاه فــي ســلطنة عمــان ارتفاعــً كبيــرًا وفقــً لتوقعــات الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
ش.م.ع.م، وذلــك نظــرًا الســتمرار التنميــة االقتصاديــة والنمــو الســكاني وارتفــاع دخــل الفــرد واالســتثمارات الرأســمالية ومشــاريع اإلســكان 
والبنيــة التحتيــة واإلنفــاق علــى المشــروعات الصناعيــة وتطويــر المشــروعات الســياحية.  مــن المتوقــع أن يرتفــع الطلــب علــى الميــاه فــي  
أوقــات الــذروة مــن  897 تريليــون متــر مكعــب/ اليــوم فــي ســنة 2016م إلــى 2.025 تريليــون متــر مكعــب /اليــوم فــي ســنة 2034م عنــد انتهــاء 
فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه الخاصــة بالمشــروع.  توقعــت آي بــي أيــه للطاقــة بــأن الســعة اإلنتاحيــة للمحطــات الحاليــة والمحطــات الجديــدة 
قيــد البنــاء للربــط بالشــبكة الرئيســية لــن تكــون كافيــة لتغطيــة الطلــب فيمــا بعــد وبالتالــي، واســتنادًا إلــى نتائــج الدراســة التــي أجرتهــا 

آي بــي ايــه للطاقــة، مــن المتوقــع أن تظــل الشــركة مفيــدة اقتصاديــً أثنــاء الفتــرة التــي تعقــب انتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه.

التكنولوجيا والعمليات

وصف المحطة

تقــع المحطــة غــرب الموقــع الحالــي لمحطــة الغبــرة للطاقــة وتحليــة الميــاه بمحافظــة مســقط، ســلطنة عمــان، وتــم تطويــر المحطــة علــى 
أســاس نظــام البنــاء واالمتــالك والتشــغيل )البنــاء واالمتــالك والتشــغيل(. بــدأت المحطــة التشــغيل التجــاري منــذ 19/فبرايــر/2016م. تبلــغ 
ــر لحمايــة األحيــاء  الســعة اإلنتاجيــة للمحطــة 42 مليــون آمبريــال جالــون فــي اليــوم )191.000 متــر مكعب/اليــوم(. تتكــون المحطــة مــن فالت
ــم الهــواء المــذاب ومرشــحات أســطوانة مزدوجــة ألغــراض المعالجــة  ــاه البحــر ونظــام تعوي ــغ مي المائيــة وأنابيــب مغمــورة لســحب وتفري
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. 
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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 5ملــم علــى شــاطىء البحــر عنــد 

مدخــل األنبــوب لمنــع مــرور الطمــي والمخلفــات واألحيــاء المائيــة األخــرى.

تنظــف الفالتــر  بصفــة دوريــة عــن طريــق الشــفط الخلفــي باســتخدام نظــام ضــخ الهــواء بضغــط عالــي وذلــك للمحافظــة علــى األداء الفاعــل 
للفالتــر. يتــم تركيــب نظــام الكلــورة لمنــع نمــو األحيــاء البحريــة فــي داخــل األنابيــب. بعــد ذلــك يتــم تحويــل ميــاه البحــر لخطــوط المعالجــة.

نظام المعالجة األولية 

نظــام المعالجــة األوليــة مطلــوب لمعالجــة ميــاه البحــر قبــل دخولهــا إلــى نظــام التناضــح العكســي. تتــم المعالجــة األوليــة بأنظمــة تعويــم 
الهــواء المــذاب ومرشــح األســطوانة المزدوجــة ومرشــح الغــالف األســطواني الشــكل )مرشــح الخرطوشــة(. 
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يتــم تشــغيل نظــام تعويــم الهــواء المــذاب عــن طريــق دمــج الرقائــق المترســبة وتعويــم جزيئــات ميــاه البحــر وتتــم معالجــة الميــاه الحقــً 
بنظــام مرشــح األســطوانة المــزدوج حيــث تتــم تنقيــة الجســيمات العالقــة بتمريرهــا خــالل طبقــات مــن الـــرمل واالنثراســيت. ال يســتخدم 
نظــام تعويــم الهــواء المــذاب أثنــاء الحالــة االعتياديــة لميــاه البحــر، حيــث أن مرشــحات األســطوانة الثنائيــة كافيــة للقيــام بالمعالجــة األوليــة 
ــة غيــر المواتيــة لميــاه البحــر علــى ســبيل المثــال أثنــاء فتــرة نمــو  ــم الهــواء المــذاب فقــط أثنــاء الحال للميــاه. يتــم تشــغيل نظــام تعوي

وتكاثــر الطالحــب.

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

نظام التناضح العكسي 

يشــتمل نظــام التناضــح العكســي علــى مضخــات ضغــط عالــي ومضخــات معــززة وأجهــزة اســترداد طاقــة وأغشــية تناضــح عكســي رقيقــة. 
تتطلــب عمليــة التناضــح العكســي طاقــة مركــزة حيــث أنهــا تحتــاج لضغــط عالــي يصــل إلــى 70 بــار وذلــك للتغلــب علــى الضغــط اإلزمــوزي 
إلنتــاج الميــاه. يتــم تركيــب أجهــزة 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 مــع  المعاييــر التنظيميــة العمانيــة المعدلــة والتــي أفضــت إلــى عــدم الحاجــة 

الســتعمال نظــام المعالجــة الثانــي.
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نظام المعالجة المتقدمة:

تظــل الميــاه المنتجــة مــن نظــام التناضــح العكســي غيــر 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 العامــة للكهربــاء والميــاه مجاوريــن 

لمحطــة التحليــة.

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 )42 مليــون آمبري ــة قدرهــا 191.000 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 

ــد علــى رأس المــال. الثابتــة وخدمــة الديــن وتكاليــف التأميــن والضرائــب وقطــع الغيــار ورســوم الربــط والتوصيــل والعائ

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 /2017 ولــن يكــون لــه   •
أثــر مــادي علــى الشــركة حيــث أنــه تــم االتفــاق علــى أن ينســحب التغييــر فــي رســم الكهربــاء علــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

ــاء. والكهرب

ــدوالر األمريكــي.  ــل ال ــال العمانــي مقاب ــوط بســعر صــرف الري ــي. عنصــر رســوم االســتثمار فــي الميــاه مرب ــال العمان الدفعــات مقومــة بالري
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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.

فترة ما بعد اتفاقية شراء المياه

تتوقــع اإلدارة بــأن تعمــل المحطــة بشــكل جيــد خــالل فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه. وســوف تكــون المحطــة فــي وضــع جيــد يمكنهــا 
مــن تلبيــة الطلــب المتوقــع علــى ميــاه التحليــة علــى المــدى الطويــل مــن الشــبكة الرئيســية. بعــد انتهــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه، أمــا 
أن تمــدد االتفاقيــة أو إذا تــم تحريــر ســوق الميــاه فــي ســلطنة عمــان خــالل هــذه الفتــرة يحتمــل بيــع ميــاه التحليــة التــي تنتجهــا المحطــة 
فــي الســوق التجاريــة )لمجموعــة مائيــة و/ أو مباشــرًة لعمــالء مؤهليــن(. قامــت آي بــي أيــه بوصفهــا مستشــار عالمــي معــروف باحتســاب 

قيمــة األصــول بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه عبــر وســائل تقييــم بنــاًء علــى أحــوال الســوق.

تــم إجــراء دراســة مســتقلة مــن قبــل آي بــي أيــه لمديــر اإلصــدار نيابــة عــن المســتثمرين لتقييــم تطــور هيــكل الســوق وقيمــة الشــركة فــي 
ظــل ســيناريوهات مختلفــة بعــد انقضــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه. شــركة آي بــي أيــه هــي شــركة استشــارية رائــدة ومســتقلة تعمــل علــى 
توفيــر الخدمــات فــي األســواق والصفقــات والتنظيــم والسياســات والتمويــل ومســاهمة القطــاع الخــاص فــي قطاعــات الكهربــاء والنفــط 

والميــاه والبنيــة التحتيــة وتتمتــع بخبــرة دوليــة ثــرة فــي المملكــة المتحــدة وأوروبــا ومنطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا وآســيا.

مــن المتوقــع أن يرتفــع الطلــب علــى ميــاه التحليــة فــي الشــبكة الرئيســية بشــكل متســارع . فــي عــام 2016م ســجل الطلــب علــى الميــاه 
فــي الشــبكة الرئيســية وقــت الــذروة 897 تريليــون متــر مكعب/اليــوم. بحلــول عــام 2035م وخــالل الســنة األولــى بعــد انتهــاء اتفاقيــة شــراء 
الميــاه الخاصــة بالمشــروع، يتوقــع نمــو الطلــب علــى ميــاه التحليــة فــي وقــت الــذروة إلــى 2.127 تريليــون متــر مكعــب فــي اليــوم ســواء ظلــت 
المحطــة فــي حالــة التشــغيل أو أغلقــت بعــد نهايــة اتفاقيــة شــراء الميــاه. تتوقــع تحليــالت آي بــي أيــه أال تكــون الســعة اإلنتاجيــة للمحطــات 
ــك  ــاه فيمــا بعــد ولذل ــدة التــي ســيتم إنشــائها بالشــبكة الرئيســية كافيــة لتغطيــة الطلــب علــى المي ــً والمحطــات الجدي القائمــة حالي

تنبــأت آي بــي أيــه أن تكــون المحطــة ذات قيمــة حتــى بعــد انتهــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه.

فــي 30 ينايــر 2014م، أعلنــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه عــن نيتهــا فــي تنفيــذ ترتيبــات إلدخــال طاقــة جديــدة وشــراء ميــاه 
للشــبكة الرئيســية مــن أجــل الحفــاظ علــى شــفافية الســوق وزيــادة المنافســة1.  تشــمل المقترحــات المقدمــة »الســوق الفوريــة » للكهربــاء 
والتــي هــي قيــد التطويــر حاليــً وعمليــات أكثــر مرونــة إلســناد اتفاقيــات جديــدة أو تمديــد اتفاقيــات شــراء الميــاه واتفاقيــات شــراء الطاقــة 
واتفاقيــات شــراء الطاقــة والميــاه القائمــة حاليــً. ومــع ذلــك، فقــد خــدم النهــج المتبــع فيمــا يتعلــق بالمشــتري الوحيــد ســلطنة عمــان جيــدًا 
حيــث أصبحــت المخاطــر معلومــة وتــم تمويــل جميــع المشــاريع  مــن قبــل بنــوك إقليميــة ودوليــة علــى حــد ســواء، ومــن المتوقــع أن تحتفــظ 

الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بدورهــا كمشــتري وحيــد للطاقــة الكهربائيــة وميــاه التحليــة.

بموجــب النهــج المتبــع فيمــا يتعلــق بالمشــتري الوحيــد، يمكــن التوقــع أن تســتخدم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه منهــج 
»تفــادي التكلفــة« عنــد تقييــم مزايــا تمديــد اتفاقيــات الشــراء، األمــر الــذي ال يحــدث فرقــً بيــن ســعة الشــراء والخدمــات الموفــرة مــن قبــل 
ــذي يحتمــل أن  ــاء التحــول الممكــن تجــاه منهــج الســوق الحــرة وال المشــغلين الجــدد أو الحالييــن. تقتــرح الخطــط إلدخــال ســوق الكهرب
يمتــد إلــى ســوق الميــاه بشــكل تلقائــي. عمومــً، توقعــت نتائــج آي بــي أيــه أن تكــون نتائــج المشــروع بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه مطابقــة 

لنهــج المشــتري الوحيــد ونهــج الســوق الحــرة مــن حيــث  الجوانــب الفنيــة والتجاريــة.

نموذج آي بي أيه لسوق مياه التحلية 

تســتخدم آي بــي أيــه نســخة مــن نمــوذج ملكيتهــا »ECLIPSE« للتنبــؤ بتطــورات اإلرســال والســعة فــي الســوق بالنســبة لميــاه التحليــة 
)والكهربــاء المرتبطــة بهــا( فــي الشــبكة الرئيســية. وقــد تــم اســتخدام ذلــك النمــوذج لوضــع نبــذة عــن الســوق وســعر عقــد الميــاه 

ــة األساســية . وإرســالها للمحطــة فــي الحال

اإلفتراضــات األساســية لنمــوذج ســوق الميــاه موضحــة بالجــدول أدنــاه. تعتقــد آي بــي أيــه أن الحالــة المبينــة أدنــاه توفــر نتائــج مركزيــة 
معقولــة يمكــن اســتخدامها لتقييــم قيمــة المشــروع بعــد فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه.

1  http://www.omanpwp.com/Docs/OPWP20%Announces20%New20%Power20%and20%Water20%procurement20%Arrangements.pdf
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فرضيةالمعيار

249 مليــون متــر مكعــب فــي ســنة 2015م بنســبة نمــو 5٪ فــي الســنة الطلب السنوي
حتــى عــام 2055م

819.000 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم فــي ســنة 2015م بنســبة نمــو 5٪ الطلب في أوقات الذروة
فــي الســنة حتــى عــام 2055م.

إجمالــي تكلفــة االســتثمار بواقــع 1.500 دوالر أمريكــي للمتــر المكعــب تكلفة محطات التحلية الجديدة والكفاءة
فــي اليــوم ) فــي ســنة 2016 مــن حيــث التكلفــة الحقيقيــة( اســتهالك 

الكهربــاء : 3.60 كيلــو واط ســاعة / متــر مكعــب.

العمــر الفنــي لكافــة محطــات التحليــة التي تســتخدم تكنولوجيا 
التناضح العكســي

40 سنة 

 3.00 دوالر أمريكــي لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة )القيمــة الدنيــا تكلفة الوقود
للتســخين الحــراري(، فــي عــام 2015 تزيــد بمــا نســبته 3٪ فــي الســنة 

فــي ظــل الشــروط اإلعتياديــة فيمــا بعــد.
المصدر : تقارير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه واالستشاري آي بي أيه. 

 فــي ســبيل تحقيــق الهــدف الموضــح فــي مســودة االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة فــي ســلطنة عمــان لعــام 2040م والتــي صــدرت فــي 
2015  بغــرض تطويــر تقنيــات تحليــة ميــاه »أقــل تكلفــة«، تتوقــع آي بــي أيــه أن تكــون هنالــك زيــادة كبيــرة فــي إنشــاء محطــات تحليــة ميــاه 
جديــدة تســتخدم تكنولوجيــا التناضــح العكســي لتلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الميــاه. تــم التثبــت مــن هــذه السياســة بصــورة واضحــة 
بموجــب االســتراتيجية األخيــرة التــي تبنتهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لشــراء ســعة ميــاه تحليــة جديــدة ومســتقلة بــدءًا 
مــن مشــروع تحليــة الميــاه فــي عــام 2013م ومــرورًا بمشــاريع الميــاه المســتقلة فــي كل مــن بــركاء وصحــار  التــي تــم إنشــائها فــي عــام 2016م.

تــم حســاب النتائــج الماليــة للمشــروع فــي الفتــرة التــي تعقــب اتفاقيــة شــراء الميــاه وحتــى نهايــة عمرهــا الفنــي بصــورة متطابقــة تحــت 
منهجــي المشــتري الوحيــد والســوق الحــرة )مــن حيــث القيمــة اإلســمية وبافتــراض تضخــم ســنوي بمــا نســبته 2٪ ( كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول أدنــاه: 

خفض التكلفة بالنسبة للمشتري الوحيد/ المكتسبات قبل الفائدة والضرائب واإلستهالك السنة 
والهالك بالنسبة للسوق )بآالف الدوالرات األمريكية(

203533.137

204036.586

204137.318

204338.826

204439.602

204540.394

205044.599

205549.241

854٫394اإلجمالي

40٫685المتوسط
المصدر: تقرير االستشاري آي بي أيه

ملحوظــة: اإلجمالــي والمتوســط المشــار إليهمــا فــي الجــدول أعــاله تــم تأسيســهما بنــاء علــى النتائــج لكافــة الســنوات الميالديــة الممتــدة 
مــن 2015م وحتــى 2055م شــاماًل ذلــك العــام.

الصحة والسالمة والبيئة
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تلــزم سياســة الصحــة والســالمة والبيئــة الشــركة والمشــغل بخلــق بيئــة عمــل تراعــي الســالمة واألمــن والصحــة وتمنــع كافــة الحــوادث 
واإلصابــات المرتبطــة بالعمــل. وضــع المشــغل سياســات الصحــة والســالمة والبيئــة الالزمــة بغــرض ممارســة كافــة عملياتــه باألســلوب 
الــذي يحمــي صحــة وســالمة وبيئــة عمــل الموظفيــن والمقاوليــن مــن الباطــن والعامــة كمــا تقيــد المشــغل بكافــة المتطلبــات القانونيــة 

والمتطلبــات األخــرى فــي هــذا الصــدد. 

يتقيــد كافــة الموظفيــن والمقاوليــن بإنجــاز أعمالهــم وفقــً لسياســة الصحــة والســالمة والبيئــة المعمــول بهــا والتــي يتــم تنفيذهــا عبــر 
الممارســات التاليــة:

إبالغ كافة األطراف المعنية بسياسة الصحة والسالمة والبيئة.  •
توفيــر المــوارد الضروريــة التــي تحــول دون تعــرض كافــة الموظفيــن العامليــن بالشــركة لأمــراض واإلصابــات وتقلــل مــن التلــوث واآلثــار   •

البيئيــة الســلبية المرتبطــة باألنشــطة.
ضمــان أن الموظفيــن والمقاوليــن قــد تلقــوا التدريــب الكافــي وخضعــوا لإلشــراف التــام إلنجــاز األعمــال المناطــة إليهــم بصــورة تتوخــى   •

الســالمة.
مطالبــة كافــة الموظفيــن والمقاوليــن بمراعــاة سياســة الصحــة والســالمة والبيئــة أثنــاء تنفيــذ أنشــطة أعمالهــم اليوميــة ومحاســبة   •

ــة عــدم تقيدهــم بتلــك السياســة. أولئــك الموظفيــن والمقاوليــن فــي حال
وضــع كافــة خطــط االســتجابة للحــاالت الطارئــة واالحتفــاظ بتلــك الخطــط وتدريــب الموظفيــن عليهــا ومراجعتهــا مــع المجموعــات ذات   •

العالقــة لمنــع اإلصابــات وتأثيــرات الحــوداث البيئيــة أثنــاء تقليــل أي ضــرر علــى ممتلــكات الشــركة والمجتمــع بصفــة عامــة.
البحــث عــن التطويــر المســتمر ألداء سياســة الســالمة والصحــة والبيئــة عبــر المراقبــة الدوريــة لتلــك السياســة ومراجعــة أغراضهــا   •

وأهدافهــا.

التأمين

تحتفــظ الشــركة بوثائــق تأميــن شــامل وفقــً لمعيــار الســوق الدولــي لهــذا النــوع مــن المشــاريع. يحــدد الجــدول التالــي وثائــق التأميــن 
ــة بالمشــروع: ــً ذات الصل المعمــول بهــا حالي

مستوى التغطيةالتغطية وثيقة التأمين

وثيقة تأمين ضد كافة مخاطر 
الممتلكات

أثنــاء فتــرة التشــغيل: أي ممتلــكات حقيقيــة أو 
شــخصية مملوكــة للمؤمــن لــه أو تحــت عهدتــه 
والمحطــة  المكائــن  علــى  مقصــورة  ليســت 

واألدوات والممتلــكات قيــد النقــل.

دوالر  مليــون   221.0 بواقــع  الســقف 
واحــدة. حادثــة  ألي  أمريكــي 

أو وثيقة تأمين إعاقة ممارسة األعمال الخســارة  تغطــي  التشــغيل:  فتــرة  أثنــاء 
العمــل  تكلفــة  وزيــادة  األربــاح  إجمالــي  نقــص 
أو  عليهــا  المؤمــن  األعمــال  إعاقــة  نتيجــة 
عليــه  المؤمــن  الضــرر  بســبب  لهــا  التعــرض 
مخاطــر  كافــة  ضــد  التأميــن  وثيقــة  بموجــب 
الممتلــكات. تمتــد فتــرة التعويــض لـــ 15 شــهرًا.

الســقف 32.4 مليــون دوالر أمريكــي ألي 
ــة واحــدة. حادث

وثيقة التأمين ضد األعمال اإلرهابية 
والتخريب

تغطــي كافــة المخاطــر الناشــئة عــن الخســارة 
الماديــة المباشــرة للممتلــكات أو الضــرر الــذي 
تتعــرض لــه الممتلــكات بســبب عمــل إرهابــي 
أو  بــدء  أو  تجريــب  أو  اختبــار  أو  ببنــاء  يتعلــق 
صيانــة  أو  اســتعمال  أو  تشــغيل  أو  امتــالك 
فتــرة  تمتــد  األعمــال.  إعاقــة  نتيجــة  المحطــة 

لـــ 15 شــهرًا. التعويــض 

دوالر  مليــون   253.3 بواقــع  الســقف 
اإلجمالــي  وفــي  حادثــة  لــكل  أمريكــي 

. ي لســنو ا

وثيقة تأمين ضد مسؤولية العامة/
المنتجات

تغطــي المســؤولية القانونيــة لأطــراف الثوالــث 
بالنســبة لحــاالت الوفــاة أو اإلصابــة الجســدية أو 
خســارة ممتلكاتهــم أو الضــرر الــذي تتعــرض 
لــه تلــك الممتلــكات فيمــا يتعلــق بتشــييد أو 
ــدء أو امتــالك أو تشــغيل  اختبــار أو تجريــب أو ب

ــة المحطــة. أو اســتعمال أو صيان

السقف 50.0 مليون لكل حادثة.

الممتلكات
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تعــود ملكيــة الموقــع المســتخدم مــن قبــل المحطــة لــوزارة اإلســكان )وزارة اإلســكان( والتــي منحــت الشــركة حــق االنتفــاع علــى الموقــع. 
تبلــغ فتــرة اتفاقيــة حــق االنتفــاع بالموقــع 25 ســنة وتبــدأ بتاريــخ 11/فبرايــر/2013م ويجــوز تمديدهــا لمــدة 25 ســنة أخــرى. 

تعاقديــً، تكــون وزارة اإلســكان ملزمــة بمنــح الحــق فــي حيــازة الموقــع خــاٍل ونظيــف مــن أي حــق ســالب يؤثــر علــى حــق االنتفــاع  وضمــان أن 
الشــركة تســتخدم الموقــع دون أي عائــق. فــي المقابــل، يجــب علــى الشــركة اســتخدام الموقــع واالســتفادة منــه فقــط ألغــراض المشــروع.

إدارة المخاطر والرقابة

تقــع علــى عاتــق مجلــس إدارة الشــركة المســؤولية الكاملــة لوضــع إطــار عمــل إلدارة المخاطــر المحدقــة بالشــركة واإلشــراف عليــه وقــد فــوض 
مجلــس اإلدارة مســؤولية التطويــر والرقابــة واالمتثــال لسياســات وإجــراءات إدارة المخاطر إلدارة الشــركة.

الموظفون

يبلــغ إجمالــي عــدد العامليــن بالشــركة والمشــغل 43 موظفــً منهــم 30 موظفــً عمانيــً.  تبلــغ نســبة التعميــن التــي حققتهــا الشــركة ٪71 
كمــا هــو فــي ســنة 2016م. 

إجراءات التقاضي واإلجراءات التنظيمية

ــاه، أبرمــت الشــركة عقــد الهندســة  ــاه التــي يتــم بيعهــا للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي ــاج المي حتــى تتمكــن الشــركة مــن إنت
والبنــاء والتشــغيل ووفقــً لذلــك العقــد تــم التعاقــد مــع مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء لتصميــم وبنــاء واختبــار المحطــة ليتــم 
تســليمها للشــركة. ينــص عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء علــى تاريــخ اإلكمــال حيــث يطالــب مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء بتحقيــق 
تســليم المحطــة. عنــد تاريــخ اإلكمــال. وقــد تأكــد عــدم تســليم المحطــة بحلــول تاريــخ اإلكمــال. وينــص عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء 
أيضــً علــى مســؤولية مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء فــي دفــع تعويضــات الخســائر المتفــق عليهــا المتعلقــة بالتأخيــر بالنســبة ألي 
تأخيــر فــي تحقيــق تســليم المحطــة فــي تاريــخ اإلكمــال مــع مراعــاة أي تســويات ممنوحــة وفقــً لذلــك العقــد. تــم تحديــد ســقف مســؤولية 
مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء بالنســبة للخســائر المتفــق علــى تعويضهــا المتعلقــة بالتأخيــر علــى أال يتجــاوز ذلــك الســقف مــا نســبته 
20٪ مــن ســعر عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء. وفقــً لعقــد الهندســة والشــراء والبنــاء، فرضــت الشــركة خســائر متفــق علــى تعويضهــا 

ضــد مقــاول عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء، بمبلــغ قــدره  43.095.600 دوالر أمريكــي.

نــازع مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء مــا إذا كان ملــزم بدفــع الخســائر المتفــق علــى تعويضهــا المتعلقــة بالتأخيــر للشــركة  مــن عدمــه 
وقــدم مطالبــة بمبلــغ قــدره  15.045.162 دوالر أمريكــي كخســائر متفــق علــى تعويضهــا وهــو المبلــغ الــذي تــم خصمــه مســبقً مــن قبــل 
الشــركة. ونتيجــة لذلــك شــرعت الشــركة ومقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء فــي إجــراءات تحكيــم رســمية فــي محكمــة لنــدن للتحكيــم 
ــر/2014م. اســتمرت إجــراءات التحكيــم عبــر تبــادل مذكــرات الدفــاع بيــن  الدولــي بغــرض تســوية نزاعهمــا فــي هــذا الصــدد بحلــول أكتوب
األطــراف والتــي توضــح مواقفهــم المعنيــة وذلــك أثنــاء جلســة ســماع اســتداللية بحضــور هيئــة تحكيــم ُشــكلت فــي أبريــل/2016م بغــرض 

تســوية أمــور النــزاع بيــن الطرفيــن.

صــدر قــرار نهائــي فــي إجــراءات التحكيــم بتاريــخ 4/نوفمبــر/2016م. تــم رفــض مطالبــات مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء فــي مجملهــا بمــا 
فــي ذلــك طلبــه الخــاص بإســترداد الخســائر المتفــق علــى تعويضهــا المتعلقــة بالتأخيــر التــي ســبق خصمهــا. بموجــب قــرار التحكيــم تــم 
إلــزام مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء بدفــع التكاليــف التــي تكبدتهــا الشــركة فــي إجــراءات التحكيــم مــع الفائــدة المســتحقة عليهــا 
باإلضافــة إلــى تكاليــف هيئــة التحكيــم. ونتيجــة لذلــك اســتردت الشــركة الخســائر المتفــق علــى تعويضهــا المتعلقــة بالتأخيــر والتكاليــف 

األخــرى مــن مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء.

الموعــد األخيــر بالنســبة لمقــاول الهندســة والمشــتريات والبنــاء للمطالبــة بــأي تصحيــح لقــرار التحكيــم مــن قبــل هيئــة التحكيــم والموعــد 
األخيــر بالنســبة لمقــاول الهندســة والمشــتريات والبنــاء لتقديــم طلــب طعــن أو إســتئناف أو إعتــراض علــى قــرار التحكيــم إنتهــى فــي 
ديســمبر 2016م. لــم يتــم تقديــم طلــب تصحيــح ولــم يتــم تقديــم طعــن أو إعتــراض أو إســتئناف وعليــه فــإن الشــركة ليســت بحاجــة 
إلــى تنفيــذ قــرار التحكيــم عبــر محاكــم أي إختصــاص آخــر حيــث أن قــرار التحكيــم قــد نقــض كافــة المطالبــات المقدمــة مــن قبــل مقــاول 

الهندســة والمشــتريات والبنــاء وعليــه فــإن تلــك المطالبــات ال تتطلــب خطــوات تنفيــذ.
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الفصل الحادي عشر: اإلطار التعاقدي

إتفاقية مؤسسي المشروع

شركة الكهرباء 
القابضة ش.م.ع.م

ماالكوف
انترناشونال ليمتد

سوميتومو
كاداغوا اس ايهكوربوريشن

كاداغوا الغبرة
يو كي ليمتد

سوميت ووتر ميدل
ايست كمبوني

ماالكوف ُعمان
للتحلية ليمتد

إتفاقية المساهمين

الشركة العمانية
لنقل الكهرباء

إتفاقية توصيل
الكهرباء

إتفاقية امداد
الكهرباء

إتفاقية حق
االنتفاع

شركة مسقط
لتوزيع الكهرباء

وزارة االسكان شركة مدينة مسقط للتحلية
والتشغيل والصيانة ش.م.م

الشركة الدولية
لمعالجة المياه ش.م.م.

المقرضون

الشركة العمانية
لشراء  الطاقة والمياه

إتفاقية شراءا
المياه

إتفاقية
التمويل

عقد الهندسة
والشراء والبناء

إتفاقية التشغيل
والصيانة

الجدول أدناه يوضح العقود الرئيسية ذات الصلة بالمشروع واألطراف المقابلة المعنية:

تاريخ اإلنتهاءتاريخ التوقيعاألطراف الموقعة مستند المشروع

شركة الكهرباء القابضة وموسسي اتفاقية مؤسسي المشروع
المشروع. 

11 أكتوبر/2034م11 فبرارير/2013م

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه اتفاقية شراء المياه
ش.م.ع.م والشركة.

11 أكتوبر/2034م11 فبرارير/2013م

غير مطبق11 فبرارير/2013مشركة مسقط لتوزيع الكهرباء والشركة.اتفاقية إمداد الكهرباء

25 سنة من تاريخ التوقيع11 فبرارير/2013مالشركة العمانية لنقل الكهرباء والشركة.اتفاقية توصيل الكهرباء

25 سنة من تاريخ مصادقة 11 فبرارير/2013موزارة اإلسكان والشركة.اتفاقية حق اإلنتفاع بالموقع
الحكومة على اتفاقية حق 
اإلنتفاع بالموقع مع مراعاة 

التمديد الالحق لفترة 25 سنة 
وفقً الختيار الشركة.
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اتفاقية حق اإلنتفاع بالمناطق 
المؤقتة

ثالثة أشهر بعد تاريخ 11 فبرارير/2013موزارة اإلسكان والشركة.
التشغيل التجاري.

11 أكتوبر/2034م27 نوفمبر/2013مالشركة والمشغل.اتفاقية التشغيل والصيانة

عقد الهندسة والشراء 
والبناء

الشركة والشركة الدولية لمعالجة المياه 
ش.م.م.

10 أبريل/2013م

19 أغسطس /2013ممؤسسو المشروع.اتفاقية المساهمين

تفاصيل الوثائق الرئيسية

اتفاقية مؤسسي المشروع  •

تــم إبــرام اتفاقيــة مؤسســي المشــروع بيــن مؤسســي المشــروع وشــركة الكهربــاء القابضــة بتاريــخ 11 فبرايــر/2013 م. تنــص االتفاقيــة   
ــق، ضمــن  ــاء القابضــة فيمــا يتعل ــات والتعهــدات لشــركة الكهرب ــد مــن الضمان ــم العدي علــى أن يقــوم مؤسســو المشــروع بتقدي
ــإدراج أســهم الشــركة بعــد االكتتــاب العــام للتــداول  تنــص االتفاقيــة علــى قيــود علــى بيــع األســهم. عمومــً،  ــة أمــور أخــرى، ب جمل
قــام مؤسســو المشــروع ببيــع أســهمهم فــي الشــركة للمســاهمين البائعيــن وعقــب ذلــك انضــم المســاهمون البائعــون التفاقيــة 

مؤسســي المشــروع.

تنــص اتفاقيــة مؤسســي المشــروع علــى  تنفيــذ إجــراءات لتحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة غيــر مدرجــة إلــى   
شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة مدرجــة وطــرح 35 بالمئــة مــن أســهمها لإلكتتــاب العــام وإدراج أســهم الشــركة للتــداول فــي ســوق 
مســقط لــأوراق الماليــة.  تنــص اتفاقيــة مؤسســي المشــروع كذلــك علــى ضــرورة أن يتــم إدراج أســهم الشــركة لإلكتتــاب العــام خــالل 

فتــرة أربــع ســنوات مــن تاريــخ تأســيس الشــركة أي فــي أو قبــل 18 ينايــر 2017م. 

إذا لــم يتــم اإلكتتــاب بكامــل  األســهم المطروحــة خــالل فتــرة الطــرح األولــى، يلتــزم مؤسســو المشــروع باالســتمرار فــي عرض  األســهم   
المطروحــة ذات الصلــة للبيــع علــى أســاس ســنوي لمــدة ثــالث ســنوات بعــد اإلدراج األول فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة. ســيكون 
لشــركة الكهربــاء القابضــة خــالل فتــرة الســنوات الثــالث هــذه، خيــار شــراء  األســهم المطروحــة المتبقيــة التــي لــم يتــم اإلكتتــاب بهــا 

وفقــً آلليــة التســعير المحــددة فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع.

تنــص اتفاقيــة مؤسســي المشــروع  أيضــً علــى العديــد مــن التعهــدات التــي قدمهــا مؤسســو المشــروع، وتشــمل تلــك التعهــدات،   
و ال تقتصــر علــى،

 )1( اإلذعان اللتزامات اإلدراج والطرح المنصوص عليها في اتفاقية مؤسسي المشروع فيما يتعلق باإلكتتاب العام للشركة

)2( االلتزام ببيع األسهم التي يملكها مؤسسو المشروع في الشركة

)3( االلتزام باالحتفاظ بالحصة الذي يلزم المؤسس الرائد بتملكها واالحتفاظ بها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما ال يقل عن:

)أ( 35 بالمائة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حتى االنتهاء من إجراءات اإلكتتاب العام

)ب( االحتفــاظ بمــا نســبته 22.75 بالمائــة مــن أســهم رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة بعــد انتهــاء إجــراءات اإلكتتــاب العــام 
وحتــى الذكــرى الثالثــة لتاريــخ التشــغيل التجــاري.

)4( التزامــات احتجــاز األســهم والتــي تتطلــب مــن المؤســس المؤهــل أن يتملــك ويحتفــظ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا ال يقــل 
عــن:

)أ( ما نسبته 20٪ من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حتى اكتمال اإلكتتاب العام

)ب( مــا نســبته 13٪ مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة بعــد اكتمــال اإلكتتــاب العــام وحتــى الذكــرى الثالثــة لتاريــخ 
التجــاري. التشــغيل 
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اتفاقية شراء المياه   •

تــم إبــرام اتفاقيــة شــراء الميــاه بيــن الشــركة والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م بتاريــخ 11 فبرايــر/ 2013 م. تنــص هــذه   
االتفاقيــة علــى الشــروط التــي تــم االتفــاق عليهــا بيــن الشــركة والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م والتــي بموجبهــا 

ســتقوم الشــركة بتنفيــذ المشــروع.

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه، ضمــن أمــور أخــرى، علــى العديــد مــن االلتزامــات التــي ينبغــي علــى الشــركة مراعاتهــا وااللتــزام بهــا خــالل   
فتــرة بنــاء وتشــغيل المحطــة.  ينبغــي علــى الشــركة، بوصفهــا المشــغل المعقــول والحكيــم للمحطة،ضمــن أمــور أخــرى، تشــغيل 
وصيانــة المحطــة بطريقــة تمكنهــا مــن ضمــان أن المحطــة قــادرة علــى العمــل ومواصلــة إنتــاج الميــاه علــى نحــو مســتمر وموثــوق.

ــاه  ــً للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي ــاه المنتجــة حصري ــاه، فــإن الشــركة ملزمــة ببيــع المي وفقــً ألحــكام اتفاقيــة شــراء المي  
ش.م.ع.م، علــى أن تحصــل فــي المقابــل علــى رســوم الســعة اإلنتاجيــة ورســوم الميــاه المنتجــة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه. ش.م.ع.م.  تــم تصميــم رســوم الســعة اإلنتاجيــة لتغطيــة التكاليــف الثابتــة لتشــغيل وصيانــة المحطــة (علــى ســبيل المثــال 
ــال،  ــة المحطــة )علــى ســبيل المث ــة لتشــغيل وصيان ــب)، والتكاليــف الثابت ــى رأس المــال والضرائ ــد عل ــن والعائ ــة الدي تكلفــة خدم
القــوى العاملــة وقطــع الغيــار والصيانــة والتأميــن(، بينمــا ُيعــوض رســم الميــاه المنتجــة للشــركة مقابــل تكاليــف التشــغيل والصيانــة 
المتغيــرة )علــى ســبيل المثــال، المــواد الكيمائيــة وأغشــية تحليــة ميــاه البحــر بالتناضــح العكســي وأجهــزة ترشــيح الكارتريــدج 

والمــواد المســتهلكة وقطــع الغيــار ( ورســوم الكهربــاء للميــاه المنتجــة المســلمة.

تتــم تســوية رســوم ســعة الميــاه بالنســبة لعــدم الوفــرة المقــرر واالنقطــاع القســري وخفــض تقييــم المحطــة مــع الوضــع فــي االعتبــار   
التضخــم وحركــة ســعر الصــرف بينمــا تتــم تســوية رســوم الميــاه المنتجــة بالنســبة للتغييــر الــذي يطــرأ علــى ســعر الصــرف ومؤشــر 
ســعر المنتــج بالواليــات المتحــدة ومؤشــر ســعر المســتهلك العمانــي. يتــم احتســاب رســوم الكهربــاء علــى أســاس اســتهالك الطاقــة 

المحــدد المتعاقــد عليــه للمحطــة. تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى تعهــدات وضمانــات قياســية يتعيــن علــى الشــركة تقديمهــا.

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى العديــد مــن حــاالت المخاطــر علــى المشــتري والتــي تبيــن التعويــض الــذي تحصــل عليــه الشــركة   
ــة حــدوث الحــاالت المحــددة التــي تمنــع الشــركة مــن أداء التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه.  فــي حــال ثبــوت وقــوع  فــي حال
حــاالت مخاطــر علــى المشــتري وفقــً لشــروط اتفاقيــة شــراء الميــاه، ســوف لــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي فشــل أو تأخيــر فــي 
األداء ويحــق لهــا االســتمرار فــي الحصــول علــى رســوم الســعة خــالل الفتــرة المعنيــة وفقــً لشــروط اتفاقيــة شــراء الميــاه. فــي حــال 
ثبــوت حــدوث تغييــر ســلبي جوهــري بســبب حالــة مخاطــر علــى المشــتري أو حــاالت تشــكل تغييــرًا ســلبيً جوهريــً، ســتقترح الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م آليــة علــى الشــركة لتســوية رســوم الســعة و/أو رســوم إنتــاج الميــاه، أو حســب االقتضــاء، 

تعويــض الشــركة باعتمــاد آليــة تعويــض أخــرى متفــق عليهــا.

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه أيضــً علــى إعفــاء الشــركة إذا عاقــت حــاالت قــوة قاهــرة مختلفــة عــن أداء التزاماتهــا الناشــئة بموجــب   
اتفاقيــة شــراء الميــاه. إذا كان مــن الممكــن إثبــات وقــوع حالــة القــوة القاهــرة أو أنهــا ســتقع وال يمكــن تخفيفهــا مــن قبــل الشــركة، 
بوصفهــا المشــغل المعقــول والحكيــم، ســوف تعفــى الشــركة مــن المســؤولية عــن أي عجــز فــي أداء التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة 
شــراء الميــاه وســتمدد مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه حســب المــدة التــي أعاقــت فيهــا القــوة القاهــرة الشــركة عــن أداء التزاماتهــا. عــالوة 
علــى ذلــك، يحــق للشــركة االســتمرار فــي الحصــول علــى رســوم الســعة بمقــدار توفرهــا خــالل المــدة التــي تســببت القــوة القاهــرة فــي 

تأخيرهــا.

مــع مراعــاة بعــض األحــكام المتعلقــة بالقــوة القاهــرة وحــاالت المخاطــر علــى المشــتري وفقــً لبنــود االنهــاء الــواردة فــي اتفاقيــة شــراء   
الميــاه، تكــون مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه قــد بــدأت فــي 11 فبرايــر/ 2013م وتنتهــي فــي11 أكتوبــر/ 2034م  باعتبــاره التاريــخ الــذي يقــع 

بعــد عشــرين عامــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر.

اتفاقية إمداد الكهرباء  •

تــم إبــرام اتفاقيــة إمــداد الكهربــاء بيــن شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء والشــركة بتاريــخ 11/فبرايــر/2013م إلمــداد الكهربــاء للمحطــة   
بحــد أقصــى 40 ميغــا فولــت أمبيــر وفقــً للتعريفــة المصــرح بهــا فــي اتفاقيــة إمــداد الكهربــاء لتشــغيل المحطــة. يحــق لــكل مــن 
شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء والشــركة إنهــاء اتفاقيــة إمــداد الكهربــاء بموجــب إشــعار كتابــي مســبق مدتــه 30 يومــً علــى األقــل 

يمنحــه الطــرف إلــى الطــرف اآلخــر.
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اتفاقية توصيل الكهرباء  •

تــم إبــرام اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء بيــن الشــركة والشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء، وهــي شــركة تأسســت فــي عــام 2013م   
ــاء علــى الشــروط واألحــكام التــي بموجبهــا  ــر/ 2013م  تنــص اتفاقيــة توصيــل الكهرب ــخ 11 فبراي ومملوكــة بالكامــل للحكومــة بتاري
اتفقــت الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء والشــركة علــى توصيــل الشــركة بنظــام نقــل الكهربــاء. وتمثــل هــذه االتفاقيــة إطــار عمــل 

ــاء والشــركة ينــص، ضمــن أمــور أخــرى، علــى مــا يلــي: بيــن الشــركة العمانيــة لنقــل الكهرب

أن تدفع الشركة رسوم التوصيل للشركة العمانية لنقل الكهرباء.  )1(

تطبيق قانون الشبكة بشأن الشركة العمانية لنقل الكهرباء والشركة. )ب(  

تدخــل اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء حيــز التنفيــذ اعتبــارًا مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا وســوف تبقــى ســارية المفعــول لفتــرة أوليــة مدتهــا   
25 عامــً  («الفتــرة األوليــة«) وتســتمر فــي النفــاذ حتــى بعــد انتهــاء الفتــرة األوليــة مــا لــم وحتــى قيــام أحــد الطرفيــن بإنهائهــا بعــد 

إشــعار الطــرف اآلخــر بذلــك قبــل مهلــة مدتهــا ســتة شــهور، علــى أن ال يســري هــذا اإلشــعار قبــل انتهــاء الفتــرة األوليــة.

اتفاقيات حق اإلنتفاع  •

تــم إبــرام اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع بالموقــع واتفاقيــة حــق اإلنتفــاع بالمناطــق المؤقتــة بيــن وزارة اإلســكان والشــركة بتاريــخ 11/فبرايــر/ 2013م   
ــان االتفاقيتــان اتفاقيــات اإلنتفــاع ذات الصلــة بالموقــع والمناطــق المؤقتــة.  تبلــغ مــدة اتفاقيــات حــق اإلنتفــاع 25 عامــً،  ، وتشــكل هات
تبــدأ اعتبــارًا مــن تاريــخ المصادقــة عليهــا مــن قبــل الحكومــة، وســتكون خاضعــة للتمديــد لمــدة 25 عامــً وفقــً لرغبــة الشــركة. ســتكون 

الشــركة ملزمــة باســتخدام الموقــع لأغــراض المبينــة فــي اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع بالموقــع واتفاقيــة حــق اإلنتفــاع للمناطــق المؤقتــة.

ووفقــً ألحــكام اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع بالموقــع، تكــون وزارة اإلســكان ملزمــة بتســليم الموقــع للشــركة خاليــً ونظيفــً مــن أي حقــوق   
تتعــارض مــع حــق اإلنتفــاع بمــا فــي ذلــك، ولكــن ليــس قصــرًا علــى، أي مطالبــة مــن الطــرف الثالــث قــد تقــدم فيمــا يتصــل بالموقــع  
ينبغــي علــى وزارة اإلســكان كذلــك ضمــان أن الشــركة تتمتــع، دون مضايقــات، بالموقــع لكامــل فتــرة اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع بالموقــع.

عقــب انتهــاء اتفاقيــة اإلنتفــاع بالمناطــق المؤقتــة قامــت الشــركة بإعــادة المناطــق المؤقتــة إلــى الحالــة التــي كانــت عليهــا وســلمتها   
لــوزارة اإلســكان وعليــه تكــون حقــوق والتزامــات الشــركة بموجــب اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع بالمناطــق المؤقتــة قــد  اكتملــت.

اتفاقية التشغيل والصيانة  •

تــم إبــرام اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة بيــن الشــركة والمشــغل بتاريــخ 27 نوفمبــر 2013م. تنــص اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة علــى   
قيــام المشــغل بتوفيــر خدمــات التشــغيل والصيانــة للمحطــة. تلــزم االتفاقيــة المشــغل بتشــغيل وصيانــة المحطــة حتــى 11 أكتوبــر/ 
2034م باعتبــاره التاريــخ الــذي يقــع بعــد 20 ســنة تقريبــً بعــد تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر، شــريطة تعديــل فتــرة اتفاقيــة التشــغيل 
والصيانــة، لتعكــس أي تمديــد فــي فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه، علــى النحــو الــذي ســيتم تحديــده بيــن الشــركة والشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م وفقــً التفاقيــة شــراء الميــاه. تتكــون الرســوم المســتحقة الدفــع بموجــب اتفاقيــة التشــغيل 
والصيانــة مــن عناصــر ثابتــة ومتغيــرة. تــم تعديــل اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة بتاريــخ 21 اكتوبــر 2017م لمراجعــة رســوم تشــغيل 
وصيانــة ســعة الميــاه نتيجــة لعــدم الحاجــة لمســار ثانــي لنظــام التناضــح العكســي الثانــوي فــي تشــغيل المحطــة وتوضيــح مســألة 

تقاســم مدخــرات رســوم اســتهالك الكهربــاء مــع المشــغل.

وفقً ألحكام اتفاقية التشغيل والصيانة، سيكون المشغل مسؤوالً عن اآلتي:  

تشــغيل المحطــة أثنــاء فتــرة التشــغيل وفقــً للجــدول الزمنــي الخــاص بمتطلبــات التشــغيل وإرســال اإلرشــادات التــي تصــدر مــن   •
وقــت آلخــر للشــركة مــن قبــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م.

المحافظة على المحطة لضمان أن تشغيل المحطة يتم وفقً للسعة اإلنتاجية المطلوبة.  •

توظيف وتدريب العدد الكافي من الموظفين لتشغيل المحطة والعمل على صيانتها.  •

إعــداد البرمجــة وإجــراء اختبــارات األداء وفــق مــا تطلبــه الشــركة أو الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م مــن وقــت   •
آلخــر وإجــراء أي اختبــارات إضافيــة تقترحهــا الشــركة أو الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م وفقــً إلجــراءات االختبــار 

والقيــود المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه.

إنجــاز كافــة أعمــال التشــغيل والصيانــة والحصــول علــى كافــة المــوارد للتقيــد بخطــة التعميــن وحجــم العمالــة العمانيــة المحــدد   •
فــي اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة.

الوفاء بكافة التزامات الشركة المتعلقة بالتشغيل والصيانة الناشئة بموجب اتفاقيات المشروع.  •
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تقديم كافة المساعدات المعقولة والتعاون فيما يتعلق بأداء الشركة اللتزاماتها الناشئة بموجب اتفاقيات المشروع.  •

عــدم القيــام بــأي تصــرف أو الفشــل فــي القيــام بفعــل يحتمــل أن يــؤدي إلــى أن تخــرق الشــركة أي مــن التزاماتهــا الناشــئة بموجــب   •
اتفاقيــات المشــروع.

عقد الهندسة والشراء والبناء  •

تــم إبــرام عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء بيــن الشــركة و الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م فــي 10 أبريــل/2013م وهــو ينــص   
علــى الشــروط التــي تقــوم بموجبهــا الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م بأعمــال التصميــم والهندســة والتصنيــع والتوريــد 
والشــراء والنقــل والتشــييد والتركيــب واالختبــار واإلفتتــاح الخاصــة بالمحطــة وضمــان حســن أداء هــذه األعمــال ومعالجــة أي أعطــاب أو 
معالجــة حــاالت عــدم اإلذعــان للشــروط الــواردة فــي العقــد. وفــي مقابــل تنفيــذ هــذه األعمــال، ســوف تدفــع الشــركة للشــركة الدوليــة 
لمعالجــة الميــاه ش.م.م، ســعر العقــد وفقــً لأســعار الــواردة فــي العقــد وبنــاًء علــى جــدول الدفعيــات حســب مراحــل اإلنجــاز المتفــق 

عليهــا.

يتضمــن عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء مجموعــة مــن االلتزامــات التــي ينبغــي أن تلتــزم الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م   
مراعاتهــا. ومــن ضمــن أمــور أخــرى، يجــب علــى الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م ضمــان أن األعمــال والمــواد المســتخدمة فــي 
البنــاء خاليــة مــن الرهونــات والحجــوزات والعيــوب مــن حيــث الملكيــة أو التصميــم أو الصنعــة، كمــا يجــب أيضــً علــى الشــركة الدوليــة 
لمعالجــة الميــاه ش.م.م ضمــان أن األعمــال ســوف تفــي بكافــة المتطلبــات البيئيــة وكافــة القوانيــن الواجبــة التطبيــق. الشــركة 
الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م ملزمــة بتحقيــق تســليم المحطــة فــي أو قبــل تاريــخ اإلكمــال الــذي يوافــق تاريــخ التشــغيل التجــاري 
المقــرر. يتضمــن عقــد الهندســة والمشــتريات و البنــاء أحــكام خاصــة بالضمانــات وقائمــة ببنــود أعمــال )وفقــً لتحديدهــا بموجــب عقد 
الهندســة والمشــتريات والبنــاء( أوضحــت الشــركة أنهــا تتطلــب المعالجــة مــن قبــل الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه وذلــك خــالل 
فتــرة أربعــة وعشــرين شــهرًا مــن تاريــخ االســتالم. عليــه، فــإن الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية تنفيــذ 
ــة أعمــال إعــادة التصميــم واإلصــالح وإعــادة التشــييد والمعالجــة واالســتبدال بغــرض معالجــة وإصــالح العيــوب )وفقــً لمــا هــو  كاف
محــدد بموجــب عقــد الهندســة والمشــتريات والبنــاء( أو األضــرار التــي تصيــب المحطــة أو أي جــزء مــن األعمــال التــي يحتمــل أن تنتــج 
مــن العيــوب وتقــع مســؤولية معالجتهــا علــى عاتــق الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه وفقــً لشــروط عقــد الهندســة والمشــتريات 

والبنــاء.

يحــق للشــركة بموجــب عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء خصــم الخســائر المتفــق علــى تعويضهــا المتعلقــة بالتأخيــر فــي حالــة عــدم   
ــاء.  ــخ ألســباب تعــزى لمقــاول عقــد الهندســة والشــراء والبن ــك التاري ــخ اإلكمــال أو قبــل ذل تحقيــق تســليم المحطــة فــي تاري

اتفاقية المساهمين  •

ــرام اتفاقيــة المســاهمين بيــن مؤسســي المشــروع والشــركة فــي يــوم 19 /أغســطس/ 2013م.  تنــص اتفاقيــة المســاهمين  تــم إب  
علــى ترتيبــات بيــن المســاهمين، وبموجــب تلــك الترتيبــات يجــب أن تقــوم الشــركة تحــت إشــراف ودعــم المســاهمين بتطويــر وتنفيــذ 

المشــروع وفقــً التفاقيــة شــراء الميــاه واتفاقيــات المشــروع األخــرى.

تنــص اتفاقيــة المســاهمين أيضــً علــى بنــود معينــة تتعلــق بمتطلبــات تعييــن وتشــكيل مجلــس اإلدارة والنصــاب القانونــي النعقــاد   
اجتماعــات المجلــس والتصويــت فيهــا. ســوف تبقــى اتفاقيــة المســاهمين ســارية المفعــول حتــى إنهائهــا وفقــً للشــروط الــواردة 

فيهــا.
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الفصل الثاني عشر: تكلفة المشروع ومصادر التمويل

تكاليف المشروع

بــدأ تاريــخ التشــغيل التجــاري فــي يــوم 19/ فبرايــر 2016م وقــد بلــغ إجمالــي تكلفــة المشــروع 102.91 مليــون ريــال عمانــي تقريبــً )267.63 مليون 
دوالر أمريكــي( تفاصيلهــا علــى النحــو التالي:

)مليون ريال عماني( االستخدامات 

 79.45 تكاليف البناء )عقد الهندسة والشراء والبناء(

 20.72 تكاليف أخرى غير تكاليف عقد الهندسة والشراء والبناء

2.74 سداد قروض األجل

 102.91 المجموع 

المصادر

0.50 أسهم رأس المال

21.16 قروض  تجسير حقوق المساهمين وتسهيالت حقوق مساهمين جاهزة

81.25 قروض ألجل وتسهيالت جاهزة

 102.91 المجموع

مساهمات المساهمين

كانت مساهمات المساهمين في بداية المشروع على النحو التالي: 

ريال عماني اسم المساهم:

225.000 شركة ماالكوف عمان للتحلية

225.000 سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني

50.000 كاداغوا الغبر ة يوكي ليمتد

500.000 المجموع

قروض تجسير أسهم رأس المال

ــة قــروض تجســير أســهم  ــرام اتفاقي ــام المســاهمون البائعــون ومقرضــي قــروض تجســير أســهم رأس المــال بإب ــو 2013م ق ــخ 2 ماي بتاري
رأس المــال )المعدلــة بتاريــخ 12 اغســطس 2013م و12 ســبتمبر 2013م( وبموجــب تلــك االتفاقيــة قــام المســاهمون البائعــون بتوفيــر قــروض 

تجســير أســهم رأس المــال كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه. 

ريال عماني اسم المساهم

9.145.937 شركة ماالكوف عمان للتحلية 

9.145.937 سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني

2.032.430 كاداغوا الغبر يوكي ليمتد

20٫324٫304 المجموع
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كمــا هــو موضــح بشــئ مــن التفصيــل فــي الفصــل الســابع بعنــوان »بيانــات المســاهمين فــي الشــركة« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه، اعتمــد 
المســاهمون البائعــون تحويــل قــروض تجســير أســهم رأس المــال علــى دفعتيــن إلــى أســهم فــي الشــركة والــذي بموجبــه جــرت زيــادة رأس 

المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة الــى  15.555.040ريــال عمانــي وعــدد األســهم إلــى  15.555.040 ســهم.

التسهيل المالي للمساهمين الجاهز

بتاريــخ 20 نوفمبــر/2015م، قــام المســاهمون البائعــون بموجــب اتفاقيــة االكتتــاب فــي االســهم والمســاهمة بتوفيــر قــروض تجســير رأس 
مــال إضافيــة بموجــب التســهيل المالــي  للمســاهمين الجاهــز علــى النحــو الموضــح أدنــاه:

ريال عماني اسم المساهم

 376.664 شركة ماالكوف عمان للتحلية

376.664 سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني

83.702 كاداغوا الغبرة يوكي ليمتد

837٫030 األجمالي

ســيتم توفيــر تســهيل حقــوق المســاهمين الجاهــز للشــركة بــدون فائــدة مــن قبــل المســاهمين البائعيــن. يتــم ســداد تســهيل حقــوق 
المســاهمين الجاهــز علــى أســاس آليــة الدفــع للمقرضيــن الرئيســيين أوالً المتفــق عليهــا.

قروض المساهين )1( 

قامــت شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة و ســوميت ووتــر ميــدل ايســت كمبونــي بتوفيــر قــروض المســاهمين )1( للشــركة فــي الفتــرة مابيــن 
اكتوبــر 2015 الــى ابريــل 2016. بيانــات قــروض المســاهمين الموفــرة مــن قبــل شــركة ماالكــوف عمــان للتحليــة و ســوميت ووتــر ميــدل ايســت 

كمبونــي موضحــة فــي الجــدول أدنــاه: 

ريال عمانياسم المساهم

2.864.525شركة ماالكوف عمان للتحلية 

2.864.525سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني

5٫729٫050اإلجمالي

قــروض المســاهمين )1( \ تحمــل فائــدة بمعــدل 2٪ فــي الســنة علــى أن يســري مــن 1 أبريــل 2017، ويتــم ســداد أصــل الديــن بالنســبة لقــروض 
المســاهمين )1( علــى أســاس آليــة الدفــع للمقرضيــن الرئيســين أوالً المتفــق عليهــا.

قروض المساهمين )2(

بتاريــخ 12/ يوليــو/2017م قامــت شــركة ماالكــوف انترناشــيونال ليميتــد وســوميتومو كوربوريشــن بتوفير قروض المســاهمين )2( للشــركة. 
بيانــات قــروض المســاهمين )2( التــي تــم توفيرهــا مــن قبــل شــركة ماالكــوف انترناشــيونال ليميتــد وســوميتومو كوربوريشــن موضحــة 

فــي الجــدول أدنــاه.

ريال عمانياسم المساهم

2.128.921شركة ماالكوف انترناشيونال ليميتد 

2.128.921سوميتومو كوربوريشن 

4٫257٫481اإلجمالي

تــم توفيــر قــروض المســاهمين )2( للشــركة بواقــع ســعر فائــدة بمــا نســبته 2٪ فــي الســنة. يتــم ســداد أصــل الديــن بالنســبة لقــروض 
المســاهمين )2( علــى أســاس آليــة الدفــع للمقرضيــن االساســيين أوالً المتفــق عليهــا.
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تمويل الديون

أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تمويــل مــع اتحــاد بنــوك عالميــة ووكالــة ائتمــان الصــادرات لتوفيــر قــروض بلغــت فــي مجموعهــا 81.25 مليــون ريــال 
عمانــي )211.30مليــون دوالر أمريكــي( تقريبــً. فيمــا يلــي ملخــص عــن اتفاقيــات التمويــل المبرمــة والتــي تخضــع جميعهــا التفاقيــة الشــروط 

العامة.

الجدول أدناه يوضح اتفاقيات التمويل القائمة للشركة والمبالغ المتبقية بعد السداد الذي تم حتى 31 ديسمبر 2016م: 

المقرض/ نوع القرض
المقرضون

إجمالي سعر الفائدةالعملة
التسهيالت 

األساسية المتاحة 
)مليون دوالر 

أمريكي(

إجمالي 
المسحوب كما 

هو بتاريخ 12 
يوليو 2017م 

)مليون دوالر 
أمريكي(

إجمالي المبالغ 
المتبقية كما 

هو في 12 يوليو 
2017م )مليون 
دوالر أمريكي(

تسهيل ألجل 
من بنك اليابان 
للتعاون الدولي

بنك اليابان 
للتعاون الدولي

4.30101.56101.56487.9٪دوالر أمريكي

تسهيل جاهز 
من بنك اليابان 
للتعاون الدولي

بنك اليابان 
للتعاون الدولي

4.304.354.080.0٪دوالر أمريكي

تسهيل تجاري 
ألجل

بنك طوكيو 
ميتسوبيشي يو 

اف جيه ليمتد/ 
سوميتومو 

ميتسوي بانكنغ 
كوربوريشن

4.50101.56101.5688.4٪دوالر أمريكي

تسهيل تجاري 
جاهز

بنك طوكيو 
ميتسوبيشي يو 

اف جيه ليمتد/ 
سوميتومو 

ميتسوي بانكنغ 
كوربوريشن

4.504.354.080.00٪دوالر أمريكي

تسهيل رأس 
المال العامل

5.5030.000.00٪دوالر أمريكيبنك عمان العربي

كمــا فــي تاريــخ اعتمــاد نشــرة اإلصــدار هــذه، تــم التحــوط بشــأن القــرض الرئيســي إذعانــً لمتطلبــات اتفاقيــة الشــروط العامــة األمــر الــذي أدى 
إلــى تعزيــز التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة المتاحــة للمســاهمين.

عدم وجود آلية الدفع من النقد المتاح

ال تفــرض مســتندات التمويــل الخاصــة بالتســهيالت الرئيســية أي آليــة إجباريــة للدفــع مــن النقــد المتــاح فيمــا يتعلــق بحســابات الشــركة. 
هــذا الوضــع يختلــف عــن الكثيــر مــن شــركات الطاقــة والميــاه المدرجــة فــي عمــان والتــي تخضــع لهــذا الشــرط اإلجبــاري بموجــب ترتيباتهــم 

الماليــة. 

يعنــي غيــاب آليــة الدفــع مــن النقــد المتــاح فــي الترتيبــات الماليــة للشــركة، أن قــدرة الشــركة علــى دفــع توزيعــات أربــاح لــن تكــون مقيــدة 
بنفــس الطريقــة كمــا لــو كانــت توجــد آليــة للدفــع مــن النقــد المتــاح مفروضــة علــى الشــركة، وهــذا يعنــي أن الشــركة قــادرة علــى ســداد 

أربــاح بصــورة ثابتــة أثنــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه.
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حساب احتياطي خدمة الدين األساسي

وفقــً لشــروط وثائــق التمويــل، تكــون الشــركة ملزمــة اعتبــارًا مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري باالحتفــاظ برصيــد نقــدي )أو دعــم ائتمــان 
المســاهمين( يســاوي مبلــغ احتياطــي خدمــة الديــن لمــدة 12 شــهرًا فــي المســتقبل ومبلــغ ســداد الفائــدة فــي حســاب مصرفــي منفصــل 
مرهــون لصالــح المقرضيــن )اتفاقيــة احتياطــي خدمــة الديــن األساســي(. عــالوة علــى ذلــك، واعتبــارًا مــن الذكــرى الثانيــة عشــر لتاريــخ 
التشــغيل التجــاري المقــرر وحتــى تاريــخ ســداد آخــر أكبــر القــروض، تكــون الشــركة ملزمــة باالحتفــاظ برصيــد نقــدي )أو دعــم ائتمــان 
المســاهمين( يســاوي مبلــغ خدمــة الديــن وســداد الفائــدة التــي ســتكون مســتحقة الدفــع لفتــرة األشــهر الســتة األخيــرة لتســهيالت بنــك 
اليابــان للتعــاون الدولــي فــي حســاب مصرفــي منفصــل مرهــون لصالــح المقرضيــن )ضمــان اتفاقيــة احتياطــي خدمــة الديــن األساســي(. 

يحــق للمقرضيــن ســحب مبالــغ مــن هــذا الحســاب إذا لــم تــف الشــركة بالتزاماتهــا علــى النحــو المحــدد فــي وثائــق التمويــل أو الحــاالت األخــرى 
التــي تنشــأ فــي حالــة تقصيرهــا فــي الوفــاء بالتزاماتهــا. وكمــا فــي تاريــخ اعتمــاد نشــرة اإلصــدار هــذه، توفــر الشــركة كامــل مبلــغ احتياطــي 

خدمــة الديــن عبــر دعــم ائتمــان المســاهمين. 

جدول السداد )التسهيالت الرئيسية(

يســدد المبلــغ اإلجمالــي لعمليــات الســحب كتســهيالت بالكامــل مــن خــالل 76 قســط ربــع ســنوي يبــدًا اعتبــارًا مــن 12 يوليــو 2015م وســيتم 
ســداد آخــر قســط مســتحق فــي 12 ابريــل 2034م.  

الجدول أدناه يوضح بإيجاز جدول السداد المتوقع ألصل مبالغ التسهيالت اآلجلة: 

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 
*2017م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2018م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2019م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2020م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2021م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2022م

مستحق 
الدفع بعد 

السنة 
المالية 

2022م

المبلغ )بآالف 
الدوالرات 

االمريكية(

25.6187.8658.0788.2918.6199.007132.003

المبلغ )بآالف 
الرياالت العمانية(

9.8503.0243.1063.1883.3143.46350.755

باإلضافــة إلــى المبالــغ المجدولــة، قامــت الشــركة بســداد ديــن رئيســي بمبلــغ 6.5  مليــون ريــال عمانــي )16.9 مليــون دوالر أمريكــي( فــي 12 
يوليــو 2017 2017م. وهــذا يعنــي أنــه قــد تــم ســداد مبلــغ 9.1 مليــون ريــال عمانــي )26.1 مليــون دوالر أمريكــي( حتــى يوليــو 2017.

قامــت الشــركة، كمــا فــي تاريــخ اعتمــاد نشــرة اإلصــدار هــذه، بســداد أصــل المبلــغ )الــذي يشــكل مــا نســبته 16.5٪ مــن إجمالــي القــروض 
ــدة وفقــً لشــروط وأحــكام مســتندات التمويــل. الرئيســية( والفائ

جدول سداد )قروض المساهمين )1( وقروض المساهمين )2( وتسهيل حقوق المساهمين الجاهز( 

يســتحق دفــع  إجمالــي مبلــغ الســحوبات بموجــب قــروض المســاهمين المتنوعــة وفــق آليــة دفــع متفــق عليهــا تراعــي دفــع مســتحقات 
المقرضيــن األساســيين ومــن ثــم المقرضيــن الثانوييــن ومــن ســيأتي بعدهــم مــن المقرضيــن  حتــى أكتوبــر 2034م.

وفقً التصورات الحالية ، يمكن تلخيص جدول سداد المبالغ األصلية بموجب قروض المساهمين المختلفة على النحو التالي:

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 
*2017م 

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2018م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2019م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2020م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2021م

مستحق 
الدفع في 

السنة 
المالية 

2022م

مستحق 
الدفع بعد 

السنة 
المالية 

2022م

المبلغ )بآالف الدوالرات 
االمريكية(

4.11400001.89622.642

المبلغ )بآالف الرياالت 
العمانية(

1.58200007298.706
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مصادر التمويل

مصادر التمويل

القيمة في حالة تغطية جميع 
األسهم كما هو بتاريخ 12 يوليو 

2017م 

القيمة كما في تاريخ 12 يوليو 
2017م

البيان

)بعد اإلكتتاب العام( )قبل اإلكتتاب العام(

النسبة المئوية المبلغ 
)بآالف الرياالت 

العمانية(

النسبة المئوية المبلغ 
)بآالف الرياالت 

العمانية(

- - تسهيالت رأس المال العامل

٪1.85 1.776 ٪1.85 1.776 تسهيل تجاري بواقع اليبور + هامش

٪1.65 1.582 ٪1.65 1.582 تسهيل بنك التعاون الياباني بواقع اليبور+ 
الهامش

%3٫50 3٫358 %3٫50 3٫358 إجمالي الدين قصير األجل )1(

٪33.58 32.222 ٪33.58 32.222 التسيهل التجاري بواقع اليبور+الهامش 

٪33.58 32.222 ٪33.58 32.222 تسهيل بنك اليابان الدولي بواقع اليبور+ 
الهامش 

٪87 837 ٪87 837 تسهيل مساهمين جاهز 

٪6.32 6.065 ٪6.32 6.065 قروض المساهمين )1( 

٪4.44 4.258 ٪4.44 4.258 قروض المساهمين )2(

%78٫8 75٫603 %78٫8 75٫603 أجمالي الدين طويل األجل )2( 

٪82.30 78.962 ٪82.30 78.962 إجمالي الدين )2+1( 

٪16.21 15.555 ٪16.21 15.555 أسهم رأس المال 

٪1.50 1.439 ٪1.50 1.439 االحتياطي القانوني*

٪)0.01( )13( ٪)0.01( )13( أرباح محتفظ بها* 

%17٫70 16٫981 %17٫70 16٫981 اجمالي حقوق المساهمين )3( 

%100٫00 95٫943 %100٫00 95٫943 اجمالي مصادر التمويل )3+2+1( 

4٫65 - 4٫65 - نسبة الدين/ حقوق المساهمين )%(

*اعتباًرا من تاريخ 30 يونيو 2017
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آلية السداد التي يتم بموجبها سداد قروض المقرضين الرئيسين أوالً:

وافقــت الشــركة والمســاهمين الــذي وفــروا القــروض المختلفــة علــى آليــة ســداد يتــم بموجبهــا ســداد مســتحقات المقرضيــن الرئيســين 
أوالً مــن التدفقــات النقديــة المتوفــرة للتوزيــع بعــد اإليفــاء بكافــة متطلبــات خدمــة الديــن ســيتم الســداد وفــق أولويــة الســداد التاليــة:

الفائدة المستحقة على قروض المساهمين )1(. )أ( 

الفائدة المستحقة على قروض المساهمين )2(. )ب( 

األربــاح المســتحقة لكافــة المســاهمين وفقــً لتوقعــات الشــركة للســنة الماليــة 2017 إلــى الســنة الماليــة 2022م فــي الفصــل الرابــع  )ج( 
عشــر »ملخــص التوقعــات الماليــة المســتقبلية« حتــى مبلــغ 1.2 مليــون ريــال عمانــي بعــد ذلــك. .

المبالغ األصلية المستحقة لقروض المساهمين )1(. )د( 

المبالغ األصلية المستحقة الدفع لتسهيالت حقوق المساهمين الجاهزة. )ه( 

المبالغ األصلية لقروض المساهمين. )و( 

أي تدفقات نقدية إضافية يتم توزيعها كأرباح إضافية لكافة المساهمين.  )ز( 

تعهدات التمويل الرئيسية

فيما يلي ملخص التعهدات الرئيسية بموجب اتفاقية الشروط العامة:

التعهــدات اإليجابيــة: تتضمــن اتفاقيــة الشــروط العامــة تعهــدات إيجابيــة معتمــدة مــن حيــن آلخــر فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل مــن 
هــذا النــوع، بمــا فــي ذلــك ولكــن ليــس قصــرًا علــى التشــييد والتشــغيل والصيانــة واالحتفــاظ بقطــع الغيــار واســتخدام العائــدات ووثائــق 
التأميــن ووثائــق المشــروع واإلذعــان للقوانيــن والموافقــات والضرائــب وأنظمــة المحاســبة ومراقبــي الحســابات وترتيــب أولويــة االلتزامــات 
والضمــان ودفــع االجــراءات القانونيــة ووجــود الشــركة والمقــر الرئيســي لأعمــال واالشــعارات وحضــور االجتماعــات وإشــعارات االختبــار وخطــة 
العمــل البيئيــة واالجتماعيــة وتأميــن الموقــع واتفاقيــة التحــوط ومتطلبــات رأس المــال العامــل والممارســة الصناعيــة الجيــدة والميزانيــة 
العامــة واألراضــي والملكيــة الفكريــة والتقاضــي واالجــراءات االخــرى واالضــرار والهــدم وحقــوق المســاهمين والتغييــرات فــي التصميــم 

والفاتــورة والتقديــرات المقصــورة ورســالة التنــازل عــن الحقــوق وبيــع األســهم.

التعهــدات الســلبية: تتضمــن اتفاقيــة الشــروط العامــة التعهــدات الســلبية مــن حيــن آلخــر فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل مــن 
هــذا النــوع، بمــا فــي ذلــك ولكــن ليــس قصــرًا علــى المديونيــة والقــروض والكفــاالت والتصرفــات وتكاليــف المشــروع واألعمــال الجديــدة 
والمســتندات والتوقــف والتخلــي عــن األعمــال وعــدم التصفيــة أو الدمــج والتأميــن والمطالبــات األخــرى والتحــوط واألســهم والصفقــات 
ــذي يطــرأ علــى النظــراء والتغييــرات التــي تطــرأ علــى العمــل والقبــول وتكاليــف  ــة والتغييــر ال مــع الشــركات التابعــة والعقــود الجوهري
رأس المــال وتســهيل رأس المــال العامــل والعمــوالت غيــر القانونيــة والمســتندات التأسيســية والتســليم بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه 
والشــركات الفرعيــة والحســابات وســعة العقــد وتملــك األصــول والمطالبــات وتغييــرات التصميــم والمبالــغ المقيــدة والصفقــات علــى 

ــة. ــة بحتــة والســنة الماليــة- والقــروض الثانوي أســس تجاري

حــاالت التقصيــر: تتضمــن اتفاقيــة الشــروط العامــة حــاالت التقصيــر مــن حيــن آلخــر فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل مــن هــذا النــوع، بمــا 
فــي ذلــك ولكــن ليــس قصــرًا علــى: الفشــل فــي الســداد والبيانــات المضللــة واإلخــالل بمســتندات التمويــل ومعــدل تغطيــة خدمــة الديــن 
)أنظــر أدنــاه( ومعــدل تغطيــة عمــر القــرض والموافقــات وضمــان أداء عقــد الهندســة والشــراء والبنــاء والخطــأ المســتمر واإلعســار والحــاالت 
المماثلــة ومســتندات التمويــل ومســتندات المشــروع وعــدم القانونيــة واألحــكام غيــر المرضيــة وتدخــل الحكومــة وتاريخ التشــغيل التجاري 
والتنبــؤ بنقــص التمويــل والتخلــي عــن األعمــال والهــدم واالخــالل باالكتتــاب فــي األســهم واتفاقيــة المســاهمة وترخيــص التحليــة والتأميــن 
وإشــعار االنهــاء والمطالبــات البيئيــة والحــق فــي أصــول المشــروع واألثــر الســالب المــادي والتقاضــي والمضايقــة فــي المشــروع وخصخصــة 

المشــتري أو بيعــه والتأجيــل القانونــي لســداد الديــن وحســاب احتياطــي خدمــة الدينواختيــار فيروفيــال أغرومــان وإجــراءات التنفيــذ.

وفًقــا للشــروط الــواردة فــي اتفاقيــة الشــروط العامــة بخصــوص القــرض بأجــل، يكــون علــى الشــركة تزويــد المقرضيــن بالبيانــات الماليــة 
الســنوية المدققــة  الخاصــة بمســاهمي الشــركة وشــركاتها المســاهمة ذات الســيطرة والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي 
موعــد أقصــاه 180 يوًمــا عقــب نهايــة كل ســنة ماليــة لــكل منهــم. لــم تقــدم الشــركة البيانــات الماليــة الســنوية المدققــة عــن آخــر ســنة 
ماليــة لشــركة كاداغــوا اس ايــه ، وشــركة كاداغــوا الغبــرة المملكــة المتحــدة المحــدودة ، والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه قبــل 
يــوم التقديــم المقــرر، بينمــا أن هــذا األمــر يمثــل حالــة فشــل وفقــً التفاقيــة الشــروط العامــة، قامــت الشــركة الحقــً بتقديــم تقاريــر التدقيــق 
الماليــة الســنوية للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة وكداغــوا أس ايــه وكداغــوا يــو كيــه للمقرضيــن وقــام المقرضــون الحقــً بمنــح تنــازل 
كتابــي بتاريــخ 7 أغســطس/2017 يؤكــد علــى أنهــم ســوف لــن يمارســوا أي حقــوق أو يتخــذوا أي إجــراءات منصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة 

التســهيالت فيمــا يتعلــق باإلخــالل بالتعهــدات ضــد الشــركة.
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معــدل تغطيــة خدمــة الديــن: أي انخفــاض فــي معــدل تغطيــة خدمــة الديــن، فــي أي تاريــخ حســاب، دون معــدل 1.05 سيشــكل حالــة 
تقصيــر وفقــً التفاقيــة الشــروط العامــة. ســقف معــدل تغطيــة خدمــة الديــن لتوزيــع األربــاح هــو 1.10 شــريطة أن يتــم التنبــؤ بالمعــدل بأعلــى 
مــن  1.20 خــالل فتــرة الـــــــ 12 شــهرًا التاليــة. اســتلمت الشــركة تنــازالت مــن مقرضيهــا فيمــا يتعلــق بضمــان عــدم اإلخــالل الفنــي بســقف معــدل 
ــغ 6.5  ــك بســبب الدفــع المســبق البال ــًدا مــن المخالفــات فــي المســتقبل وذل تغطيــة خدمــة الديــن فــي الماضــي وال تتوقــع الشــركة مزي

مليون ريال عماني الذي تم في يوليو 2017 والذي يستند إليه معدل تغطية خدمة الدين المتوقع 1.2 وما فوق.  

حزم الضمان

تــم ضمــان جميــع قــروض األجــل لصالــح المقرضيــن عبــر حــزم أســهم وضمــان أصــول ممنوحــة مــن الشــركة ومؤسســي المشــروع. تتضمــن 
هــذه الحــزم والضمانــات االتفاقيــات التاليــة التــي تــم تســجيلها حســب األصــول عنــد االقتضــاء:

رهن تجاري مضمون على االصول المنقولة للشركة على أن يخضع ذلك الرهن إلى القانون العماني.  •

رهــن عقــاري مضمــون علــى حقــوق وســندات ملكيــة ومصالــح الشــركة فــي اتفاقيــات حــق اإلنتفــاع فيمــا يتعلــق بممتلــكات منقولــة   •
وغيــر منقولــة وفقــً للقانــون العمانــي.

رهن أسهم على جميع األسهم وفقً للقانون العماني.  •

عقد رهن و تنازل وضمان على حسابات الشركة واتفاقيات ذات صلة وأراضي وأصول أخرى وفقً للقانون اإلنجليزي   •
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الفصل الثالث عشر: عوامل المخاطرة  وطرق تخفيفها

يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن، قبــل االســتثمار  فــي األســهم المطروحــة، أن يدرســوا بعنايــة عوامــل المخاطــرة المتعلقــة بنشــاط 
الشــركة والقطــاع الــواردة أدنــاه مــع كل المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة الــواردة فــي الفصــل الثانــي 
والعشــرين بعنــوان »البيانــات الماليــة التاريخيــة » مــن هــذه النشــرة، قبــل اتخــاذ أي قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي  األســهم المطروحــة  هــذه 
المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن هــي ليســت المخاطــر الوحيــدة التــي تواجههــا الشــركة، وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر إضافيــة وحــاالت عــدم 
يقيــن غيــر معروفــة حاليــً أو ربمــا تعتقــد الشــركة أن تلــك المخاطــر ليســت جوهريــة وليــس لهــا أثــر مــادي أو مفيــد علــى أوضاعهــا الماليــة 
أو نجــاح نشــاطها. قــد يكــون لحــدوث أي مــن األحــداث التاليــة أو مزيــج منهــا تأثيــر ســلبي جوهــري أو مفيــد علــى نشــاط الشــركة ونتائــج 
عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية وســبب فــي تراجــع أســعار ســهمها بشــكل كبيــر وفــي خســارة المســتثمرين كل أو 
جــزءًا مــن اســتثماراتهم  مــا لــم ُيذكــر بخــالف ذلــك فــي عوامــل المخاطــرة الــواردة أدنــاه، فــإن الشــركة ليســت فــي وضــع يمكنهــا مــن تحديــد 

أو تقديــر المخاطــر الماليــة أو المخاطــر األخــرى المذكــورة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه.

عوامل المخاطرة ذات الصلة بالمشروع 

محدودية الخلفية التشغيلية

دخــل المشــروع مرحلــة التشــغيل التجــاري التــام فــي 19/ فبرايــر/2016م واســتنادًا لذلــك فقــد تــم تشــغيل المشــروع لمــدة  18 شــهرتقريبً 
كمــا فــي تاريــخ اعتمــاد نشــرة اإلصــدار هــذه،  وعليــه، لــن يحصــل المســتثمرون المحتملــون إال علــى معلومــات محــدودة لتقييــم األداء 

التشــغيلي للمحطــة وتوقعاتهــا الحاليــة أو المســتقبلية أو نتائجهــا الماليــة وأدائهــا.

يجــب النظــر لتوقعــات نشــاط الشــركة وأدائهــا المالــي فــي ضــوء المخاطــر وحالــة عــدم اليقيــن والمصروفــات والصعوبــات التــي تواجههــا، 
مــن حيــن آلخــر، المشــاريع ذات تاريــخ تشــغيل محــدود، بمــا فــي ذلــك تحديــات التخطيــط والتنبــؤات الدقيقــة بســبب محدوديــة البيانــات 
التاريخيــة، األمــر الــذي يعنــي أن النتائــج الســابقة للشــركة ال يمكــن االعتمــاد عليهــا كمؤشــر لــأداء فــي المســتقبل.  وبالتالــي، قــد يكــون 
لعــدم القــدرة علــى تحديــد المخاطــر والصعوبــات والتعامــل معهــا والتصــدي لهــا بنجــاح أثــر ضــار علــى نشــاط الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ومركزهــا المالــي، بمــا فــي ذلــك ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق.

مخاطر التشغيل 

تواجــه الشــركة مخاطــر تشــغيل مختلفــة أثنــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه والتــي يمكــن أن تخفــض وفــرة الميــاه بالمحطــة والميــاه المنتجــة 
ممــا يفضــي إلــى نقــص اإليــرادات ويؤثــر علــى أربــاح الشــركة. قــد تمنــع المخاطــر التشــغيلية الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا المنصــوص 
ــي فقــط، وفــي بعــض الحــاالت القصــوى مثــل الفشــل فــي الوفــاء  عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه والتــي تعتبــر مصــدر إيراداتهــا الحال

بااللتزامــات األمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى حمــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م إلنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه.

وضعت الشركة الترتيبات التالية لتخفيف تلك المخاطر:

أجــرت المحطــة قبــل تاريــخ التشــغيل التجــاري اختبــارات قبــول مختلفــة واختبــارات أداء لضمــان قدرتهــا علــى تســليم الســعة   •
المطلوبــة.

حصلــت الشــركة علــى وثائــق تأميــن ضــد أضــرار الممتلــكات وتعطــل المكائــن والمضايقــة فــي ممارســة األعمــال واألعمــال اإلرهابيــة و/  •
ــب والمســؤولية العامــة ومســؤولية المنتجــات. أو التخري

وضعــت الشــركة فــي االعتبــار  فــي ملخــص توقعاتهــا الماليــة، كميــة الميــاه المهــدرة المتوقعــة والمعــدات المطلوبــة للصيانــة   •
بكاملهــا. الميــاه  شــراء  اتفاقيــة  فتــرة  أثنــاء  المتوقــع  المعــدات  وتدهــور  واالســتبدال  واإلصــالح 

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مــع المشــغل والــذي يتمتــع موظفيــه بخبــرة فــي إدارة محطات مشــابهة على المســتوى   •
الدولــي. بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ســوف يضمــن المشــغل توفــر مخــزون المــواد المســتهلكة وقطــع الغيــار واألدوات 

الخاصــة لضمــان اســتمرار التشــغيل والحــد األدنــى لفتــرة اإلصــالح.
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التغييرات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل على الشركات العمانية

جــرى تعديــل علــى قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات العمانــي الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2009/28 )»قانــون ضريبــة الدخــل 
علــى الشــركات«(، وذلــك بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 2017/9. تشــمل التعديــالت الرئيســية مــا يلــي: 

تــم رفــع ضريبــة الدخــل علــى الشــركات ممــا نســبته 12٪ إلــى 15٪ لكافــة الســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي تاريــخ 1 ينايــر/2017 أو بعــد   •
ذلــك التاريــخ.

توســعة فئــات المبالــغ المدفوعــة لأشــخاص األجانــب األمــر الــذي يعمــل علــى جــذب ضريبــة الخصــم مــن المصــدر لتشــمل مبالــغ علــى   •
حســاب )أ( رســوم تقديــم الخدمــات و)ب( أربــاح األســهم و)ج( الفائــدة.

وفقــً لمــا ُذكــر فــي وقــت ســابق أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تمويــل مــع اتحــاد مــن البنــوك الدوليــة ووكالــة ائتمــان الصــادرات بمبلــغ إجمالــي 
ــة الشــروط العامــة.  ــات لشــروط اتفاقي ــا يعــادل 211.30 مليــون دوالر أمريكــي(، وتخضــع تلــك االتفاقي ــي )م ــال عمان يقــدر بـــ 81.25 مليــون ري
ينــص البنــد 6 مــن اتفاقيــة الشــروط العامــة علــى أن تدفــع كافــة المبالــغ المطلــوب ســدادها مــن قبــل الشــركة  ألي طــرف تمويــل مضمــون 
أو أي شــخص آخــر بالنيابــة عــن الشــركة بموجــب أي مســتندات تمويــل يجــب أن تتــم خاليــة ونظيفــة ودون إجــراء خصــم أو حجــز لحســاب 
الضريبــة مــا لــم يكــن هنالــك ضريبــة خصــم مــن المصــدر أو خصــم ضريبــي يقتضيــه القانــون، وعندئــذ، يجــب علــى الشــركة رصــد إجمالــي 
تلــك المبالــغ حتــى يتســنى للطــرف الممــول المضمــون أن يســتلم نفــس صافــي المبلــغ الــذي كان بوســعه اســتالمه واالحتفــاظ بــه لــوال 
إجــراء الخصــم الضريبــي أو ضريبــة الخصــم مــن المصــدر أو المطالبــة بإجرائهمــا. إن التغييــرات التــي ُأدخلــت علــى أحــكام ضريبــة الخصــم 
مــن المصــدر بموجــب المــادة 52 مــن قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات ســيلزم الشــركة بزيــادة حجــم كل مبلــغ فائــدة تدفعــه للطــرف 
الممــول المضمــون لضمــان أن ذلــك الطــرف الممــول المضمــون سيســتلم صافــي المبلــغ الــذي كان بوســعه اســتالمه واالحتفــاظ بــه. لــوال 

إجــراء الخصــم الضريبــي أو ضريبــة الخصــم مــن المصــدر أو المطالبــة بإجرائهمــا.

عــالوًة علــى مــا ُذكــر آنفــً فــإن مبالــغ األربــاح للمســاهمين األجانــب وضرائــب الشــركة المســتحقة الدفــع مــن قبــل شــركة مســقط لتحليــة 
الميــاه ســوف تتأثــر أيضــً نتيجــة التغييــرات التــي ُأدخلــت علــى أحــكام ضريبــة الخصــم مــن المصــدر، بموجــب المــادة 52 مــن قانــون ضريبــة 

الدخــل علــى الشــركات وزيــادة معــدل الضريبــة ممــا نســبته 12٪ إلــى 15٪ علــى التوالــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك وفــي ضــوء التعديــل الــذي طــرأ علــى قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات الــذي تــم فقــط فــي أوائــل عــام 2017م وعــدم 
التعقيــب علــى نطــاق ومــدى التعديــالت التــي جــرت علــى المــادة 52 مــن قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات مــن قبــل ســلطات الضريبــة 
المحليــة )فيمــا عــدا التســاؤالت وإجاباتهــا التــي تــم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي الرســمي لأمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة( أو 
تقديــم دعــوى فيمــا يتعلــق  بتلــك التعديــالت أمــام محاكــم ســلطنة عمــان، ســيظل هنالــك عــدم يقيــن مــا إذا كان مبلــغ االلتزامــات الناشــئ 
بموجــب اتفاقيــات التحــوط المبرمــة مــن قبــل الشــركات بعمــان، ســوف تقــع ضمــن مبالــغ الفائــدة أو  تعتبــر كمبلــغ مقابــل الخدمــات حســب 
معنــى المــادة 52 مــن قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات. إذا تــم اعتبــار مبلــغ االلتزامــات الناشــئة بموجــب اتفاقيــات التحــوط المبرمــة 
مــن قبــل الشــركة علــى أنــه يخضــع لضريبــة الخصــم مــن المصــدر بموجــب المــادة 52 مــن قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات مــن قبــل 

الســلطات الضريبيــة المحليــة، عندئــذ، ربمــا يفضــي ذلــك إلــى زيــادة فــي التكاليــف المتعلقــة بالضريبــة المفروضــة علــى الشــركة. 

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن أي تغييــر يطــرأ علــى القانــون ســوف يشــكل حالــة خطــر علــى المشــتري وقــد تــم تعريــف التغييــر فــي 
القانــون بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه ليشــمل أي تعديــل أو تغييــر علــى القوانيــن الواجبــة التطبيــق والســارية فــي التاريــخ الــذي أصبحــت 
فيــه اتفاقيــة شــراء الميــاه نافــذة وســارية وهــو تاريــخ 11 فبرايــر 2013م. كمــا نصــت اتفاقيــة شــراء الميــاه أيضــً أنــه فــي حالــة التقريــر أن تغييــر 
ســالب جوهــري قــد حــدث وأن ذلــك التغييــر الجوهــري الســالب نتــج عــن حالــة مخاطــر للمشــتري، )ففــي هــذه الحالــة ونســبة للتغييــر 
الــذي طــرأ علــى قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات(، يجــب علــى الشــركة العمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة أن تقتــرح آليــة علــى الشــركة 
لتســوية رســوم ســعة الميــاه و/أو رســوم انتــاج الميــاه وفــق مــا هــو مناســب أو تعويــض الشــركة بموجــب آليــة تعويــض أخــرى يتــم االتفــاق 
ــر التغييــرات التــي طــرأت علــى أحــكام ضريبــة الخصــم مــن المصــدر المنصــوص  ــر أث ــى تمري ــل إل ــك فــي المقاب عليهــا. ســوف يفضــي ذل
عليهــا فــي قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الميــاه والطاقــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه. يجــب العلــم 
أن ذلــك التغييــر الســالب المــادي بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه، قــد تــم تعريفــه ليشــمل الزيــادة فــي التكاليــف و/أو المصاريــف المتكبــدة 
مــن قبــل الشــركة فــي تنفيــذ المشــروع، وأن األثــر الســالب التراكمــي لذلــك التغييــر المــادي )صافــي أي منافــع للشــركة وبعــد خصــم كافــة 
الضرائــب المفروضــة مــن قبــل ســلطات الضرائــب العمانيــة(، أفضــى إلــى قيمــة ســالبة بالنســبة للشــركة بمبلــغ يعــادل أو يتجــاوز مائتيــن 

وخمســين ألــف ريــال عمانــي )250.000ر.ع(.
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عليــه، فــإن كافــة التنبــؤات الماليــة المضمنــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه بمــا فــي ذلــك التنبــؤات الخاصــة بتوزيــع األربــاح تفتــرض أن الشــركة 
ســوف تكــون فــي وضــع محايــد )وهــو الوضــع المالــي الــذي كان مــن الممكــن أن تكــون عليــه الشــركة0حال عــدم حــدوث حالــة مخاطــر 
للمشــتري نســبة للتغييــر الــذي طــرأ علــى قانــون ضريبــة الدخــل علــى الشــركات(. إن أي نتيجــة ســالبة لهــذا األمــر بالنســبة للشــركة يمكــن 

أن يكــون لهــا أثــر ســالب مــادي علــى أوضــاع الشــركة الماديــة بمــا فــي ذلــك مقــدرة الشــركة فــي ســداد أربــاح أســهمها.

مخاطر التكنولوجيا

تــم تطويــر وتصميــم المحطــة باســتخدام تكنولوجيــا مجربــة ومعــدات مــوردة مــن قبــل مورديــن دولييــن مشــهورين. وعليــه تعتبــر 
المخاطــر ذات الصلــة بالتكنولوجيــا مخاطــر منخفضــة. عمومــً، يحتمــل أن تجعــل التطــورات المســتقبلية فــي التكنولوجيــا المحطــة غيــر 

عصريــة وغيــر مجديــة مــن الناحيــة االقتصاديــة.

حيــث أن الشــركة يمكنهــا إدخــال تكنولوجيــا جديــدة فــي المحطــة فــإن الشــركة ال تتوقــع أي تأثيــر ســلبي لتطــورات التكنولوجيــا الجديــدة 
فــي عملياتهــا المســتقبلية أثنــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه. ســيتم تحويــل جــزء كبيــر مــن مخاطــر التشــغيل والصيانــة مــن قبــل الشــركة 
ــز الجهــة المشــغلة  ــة. يتــم تخفيــف مخاطــر التشــغيل األخــرى الحقــً مــن خــالل تحفي ــى المشــغل بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيان إل

للمحطــة للحفــاظ علــى أعلــى مســتوى ممكــن مــن األداء عبــر اســتخدام آليــة الحافز/العقوبــة.

مخاطر األداء

الشــركة مطالبــة بإجــراء اختبــارات أداء دوريــة للتأكــد مــن توفــر ســعة المحطــة. إذا لــم يكــن بوســع المحطــة تحقيــق األهــداف المطلوبــة 
عندئــذ، يحتمــل أال تكــون الشــركة مؤهلــة الســتالم رســوم ســعة الميــاه المتوقعــة حتــى ذلــك الوقــت الــذي تحقــق فيــه المحطــة األهــداف 

بنجــاح تــام عنــد إجــراء اختبــار األداء الالحــق.

عمومــً، اجتــازت المحطــة كافــة االختبــارات المطلوبــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه قبــل تاريــخ التشــغيل التجــاري وكافــة  اختبــارات األداء 
منــذ تاريــخ التشــغيل التجــاري. يتــم تشــغيل المحطــة بصــورة مرضيــة منــذ إجــراء االختبــار الــذي خضعــت إليــه مؤخــرًا.

النزاع مع مقاول عقد الهندسة والشراء والبناء المتعلق بالتأخير في إكمال المشروع 

وفقــً لمــا هــو موصــوف فــي »الفصــل العاشــر » خلفيــة عــن الشــركة ونظــرة عامــة علــى األعمــال- إجــراءات التحكيــم واإلجــراءات التنظيميــة« 
ــى تعويضهــا المتعلقــة  ــع الخســائر المتفــق عل ــزم بدف ــا إذا كان مل ــاء م ــازع مقــاول الهندســة والشــراء والبن مــن نشــرة اإلصــدار هــذه، ن
بالتأخيــر للشــركة  مــن عدمــه وقــدم مطالبــة بمبلــغ قــدره  15.045.162 دوالر أمريكــي كخســائر متفــق علــى تعويضهــا وهــو المبلــغ الــذي 
تــم خصمــه مســبقً مــن قبــل الشــركة. ونتيجــة لذلــك شــرعت الشــركة ومقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء فــي إجــراءات تحكيــم رســمية 
بغــرض تســوية نزاعهمــا فــي هــذا الصــدد بحلــول أكتوبــر/2014م. اســتمرت إجــراءات التحكيــم عبــر تبــادل مذكــرات الدفــاع بيــن األطــراف 
والتــي توضــح مواقفهــم المعنيــة وذلــك أثنــاء جلســة ســماع اســتداللية بحضــور هيئــة تحكيــم ُشــكلت فــي أبريــل/2016م بغــرض تســوية 

أمــور النــزاع بيــن الطرفيــن.

صــدر قــرار نهائــي فــي إجــراءات التحكيــم بتاريــخ 4/نوفمبــر/2016م. تــم رفــض مطالبــات مقــاول النهدســة والشــراء والبنــاء فــي مجملهــا 
بمــا فــي ذلــك طلبــه الخــاص ســداد الخســائر المتفــق علــى تعويضهــا المتعلقــة بالتأخيرالتــي ســبق خصمهــا. . بموجــب قــرار التحكيــم تــم 
إلــزام مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء بدفــع التكاليــف التــي تكبدتهــا الشــركة فــي إجــراءات التحكيــم مــع الفائــدة المســتحقة عليهــا 
باإلضافــة إلــى تكاليــف هيئــة التحكيــم.  ونتيجــة لذلــك اســتردت الشــركة الخســائر المتفــق علــى تعويضهــا المتعلقــة بالتأخيــر والتكاليــف 

األخــرى مــن مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء .

التاريــخ األخيــر بالنســبة لمقــاول الهندســة والمشــتريات والبنــاء للمطالبــة بــأي تصحيــح لقــرار التحكيــم مــن قبــل هيئــة التحكيــم والتاريــخ 
األخيــر بالنســبة لمقــاول الهندســة والمشــتريات والبنــاء لتقديــم طلــب طعــن أو إســتئناف أو إعتــراض علــى قــرار التحكيــم إنتهــى فــي 
ديســمبر 2016م. لــم يتــم تقديــم طلــب تصحيــح ولــم يتــم تقديــم طعــن أو إعتــراض أو إســتئناف وعليــه فــإن الشــركة ليســت بحاجــة 
إلــى تنفيــذ قــرار التحكيــم عبــر محاكــم أي إختصــاص آخــر حيــث أن قــرار التحكيــم قــد نقــض كافــة المطالبــات المقدمــة مــن قبــل مقــاول 

الهندســة والمشــتريات والبنــاء وعليــه فــإن تلــك المطالبــات ال تتطلــب خطــوات تنفيــذ.
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مخاطر ما بعد فترة اتفاقية شراء المياه

تنتهــي فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه البالغــة عشــرين )20( عامــً قبــل انقضــاء العمــر اإلنتاجــي المتوقــع للمحطــة وهــي 40 ســنة. وبالتالــي مــن 
المتوقــع أن يتــم تحقيــق جــزء كبيــر مــن القيمــة خــالل فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه. عمومــً، فــي تلــك اللحظــة فــإن المحطــة كغيرهــا 

مــن المحطــات األخــرى المرتبطــة بانتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه، ســتواجه مخاطــر جديــدة علــى النحــو التالــي: 

مخاطر السوق )السعر والسعة(.  •

مخاطر المنافسة من قبل التكنولوجيا الحديثة واألكثر كفاءة.  •

المخاطر التنظيمية والرقابية.  •

المخاطر التشغيلية.  •

مخاطر ائتمان العمالء.  •

مخاطر االقتصاد الكلي.  •

قامــت آي بــي ايــه، بصفتهــا المستشــار المهنــي المســتقل بتقييــم قيمــة الشــركة للفتــرة التــي تعقــب فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه آخــذه 
المخاطــر المختلفــة لبيئــة الســوق فــي االعتبــار. يرجــى اإلطــالع علــى القســم المعنــون نظــرة عامــة علــى اإليــرادات الــواردة بالفصــل العاشــر 

»وصــف عــن الشــركة ونظــرة عامــة علــى األعمــال« الــذي يحتــوي علــى ملخــص آي بــي ايــه.

عدم االمتثال بالموعد النهائي المحدد للتسجيل بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع

نصــت اتفاقيــة مؤسســي المشــروع علــى أن يتــم إدراج أســهم الطــرح خــالل فتــرة أربعــة ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ تأســيس الشــركة 
 أي بتاريــخ 18 ينايــر/2017 أو قبــل ذلــك التاريــخ. تقدمــت الشــركة بطلــب اخــر وُمنحــت تمديــد بشــأن هــذا التاريــخ المحــدد حتــى تاريــخ 
31 مــارس/2017م. كمــا قامــت الشــركة بمخاطبــة شــركة الكهربــاء القابضــة بشــأن االنتهــاء مــن جميــع االجــراءات المطلوبــة لطــرح االســهم 
لإلكتتــاب العــام وذلــك بموجــب رســالة رقــم )ش.م.م.ت-ا.ع-ش.ك.ق-006( بتاريــخ 25 أكتوبــر 2017، وباإلضافــة إلــى تعهــد مؤسســي شــركة 
مدينــة مســقط للتحليــة بإلتزامهــم بمــا ورد فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع حــول االنتهــاء مــن إجــراءات االكتتــاب العــام بموجــب رســالة 
رفــم )ش.م.م.ت-هـــ.س.م-002( وقــد شــرعوا فــي ذلــك األمــر بالفعــل. ال تنــص اتفاقيــة مؤسســي المشــروع علــى إجــراءات ســالبة محتملــة 

ضــد الشــركة أو غرامــات يتــم فرضهــا علــى الشــركة مقابــل الفشــل فــي الوفــاء بالتاريــخ المحــدد فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع.

بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه ليــس هنالــك تبعــات خاصــة بالفشــل للوفــاء بالتاريــخ المحــدد فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع عــدا 
اســتحقاق الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إلنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه إذا كان هنالــك إنــكار مــن قبــل المؤسســين )أو أي منهــم( 
التفاقيــة مؤسســي المشــروع. عمومــً، لــم ينكــر أي مــن المؤسســين أو يعــرب عــن رغبتــه فــي إنــكار اتفاقيــة مؤسســي المشــروع وأن كافــة 

المؤسســين ملتزميــن بإجــراء وإنجــاز االكتتــاب.

قد ال يمكن استرداد تكاليف التشغيل والصيانة المرتفعة أو النفقات الرأسمالية بموجب اتفاقية شراء المياه 

ينطــوي تشــغيل المحطــة، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، علــى عوامــل تقنيــة وقانونيــة وتنظيميــة عامــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي قــد 
تكــون خارجــة عــن ســيطرة الشــركة. وعلــى الرغــم مــن وجــود أحــكام فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه لحمايــة الشــركة مــن التغييــرات فــي القانون، 
يمكــن أن تــؤدي العوامــل األخــرى الــى رفــع تكلفــة تشــغيل المحطــة بصــورة عاليــة بالنســبة للشــركة أكثــر ممــا كان متوقعــً ويمكــن أن 

يتطلــب تشــغيل المحطــة نفقــات رأســمالية إضافيــة أو يمكــن أن يــؤدي الــى تراجــع اإليــرادات.

عــالوة علــى مــا ذكــر آنفــً، علــى غــرار أي منشــآت صناعيــة أخــرى، يمكــن أن تــؤدي التعقيــدات ذات الصلــة بالتصميــم الهندســي والتنفيــذ أو 
التكنولوجيــا أو تعطــل المعــدات إلــى خفــض مســتوى جاهزيــة المحطــة أو إنتاجيتهــا و/أو النفقــات العاليــة أكثــر مــن النفقــات الرأســمالية 

و /أو تكاليــف التشــغيل والصيانــة المتوقعــة.

قــد ال يتــم اســترداد المعــدالت التــي تــم علــى أساســها حســاب رســوم الســعة اإلنتاجيــة وفقــً التفاقيــة شــراء الميــاه وتثبيتهــا علــى مــدى 
عمــر االتفاقيــة البالــغ 20 عامــً، مــع مراعــاة التنامــي المحــدد وزيــادات التكاليــف العاليــة مقارنــة بتلــك المتوقعــة فــي البدايــة.  يمكــن أن يخضــع 
المشــروع لتغييــرات فــي هيــكل تكاليــف التشــغيل علــى مــدى فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه البالغــة 20 عامــً، بمــا فــي ذلــك األخــذ فــي االعتبــار 
األســباب التــي تتعلــق بـــ  )1( التشــغيل )2( الصيانــة واإلصــالح وتجديــد المحطةوالمعــدات )3(  االلتــزام البيئــي )4(  خدمــات المرافــق )5(  التأميــن.

عمومــً، وطالمــا أن الغالبيــة العظمــى مــن تكاليــف التشــغيل والصيانــة قــد تــم التعاقــد بشــأنها لمــدة 20 عامــً مــع المشــغل، ســتبقى 
مخاطــر ارتفــاع تكاليــف تشــغيل وصيانــة المحطــة محــدودة.
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االعتماد على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م كالمشتري  الوحيد

ــغ الميــاه المنتجــة مــن قبــل مشــتر واحــد أال وهــو الشــركة العمانيــة لشــراء  ــرادات الشــركة مــن مبلــغ ســعة الميــاه ومبل يتــم تحقيــق إي
ــك التصنيــف  الطاقــة والميــاه. تعتبــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه شــركة حكوميــة وتتمتــع بتصنيــف ائتمانــي مماثــل لذل
االئتمانــي الــذي تتمتــع بــه الحكومــة. الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م هــي المشــتري الوحيــد لــكل الميــاه التــي تنتجهــا 
محطــة الشــركة، وأيضــا تلــك التــي تنتجهــا الجهــات األخــرى المرخــص لهــا تشــغيل محطــات إنتــاج الميــاه فــي ســلطنة عمــان.  وعلــى هــذا 
النحــو، ال تواجــه الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م فــي الوقــت الحالــي أي منافســة. إذا توقفــت الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م عــن الوفــاء بالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه، فلــن تكــون الشــركة قــادرة علــى بيــع 
الســعة اإلنتاجيــة للمحطــة ومــا تنتجــه مــن ميــاه ألي مشــتٍر آخــر.  عمومــً، ال يوجــد هنالــك أي ضمــان أن الحكومــة ســوف لــن تقــوم بفتــح 
أســواق الميــاه للمنافســين أو الســماح ببيــع الميــاه مــن قبــل مــزودي الســعة اإلنتاجيــة لجهــات أخــرى غيــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه ش.م.ع.م فــي المســتقبل. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يمكــن تقديــم أي ضمــان أن دور الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م فــي القطــاع لــن يتغيــر فــي 
المســتقبل.  يمكــن أن يكــون لحــدوث منافســة فــي ســلطنة عمــان أو تغييــر دور الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م فــي 
القطــاع تأثيــر مــادي  (ســلبي أو مفيــد) علــى نشــاط الشــركة ونتائــج أعمالهــا التشــغيلية ووضعهــا المالــي، بمــا فــي ذلــك ســعر الســهم 

المطــروح فــي الســوق.

يحــق للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه بســبب فشــل مــن قبــل الشــركة إذا لــم تســتطع 
معالجــة ذلــك الفشــل فــي خــالل فتــرة المعالجــة المتفــق عليهــا، وفــي تلــك الحالــة ســوف تفقدالشــركة مصــدر إيراداتهــا الوحيــد. مــن ناحيــة 
أخــرى، يعتمــد تمديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه عنــد إنتهــاء فترتهــا علــى موافقــة الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م علــى 
ذلــك التمديــد. عمومــً، أي إنهــاء التفاقيــة شــراء الميــاه أو الفشــل فــي تمديدهــا عنــد انتهــاء فترتهــا أو الفشــل فــي تحصيــل اإليــرادات التــي 
تــم التنبــؤ بهــا عقــب انتهــاء أو إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه، يحتمــل أن يكــون لــه تأثيــر مــادي ســلبي علــى نشــاط الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا المالــي بمــا فــي ذلــك ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق.

عدم ملكية األرض التي ُأقيمت عليها المحطة

الموقــع الــذي ُأقيمــت عليــه المحطــة مملــوك للحكومــة )ممثلــة بــوزارة اإلســكان( وقــد قامــت الحكومــة، بموجــب شــروط اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع 
علــى الموقــع، بمنــح حــق انتفــاع علــى الموقــع للشــركة لمــدة 25 عامــً ، ويمكــن تمديــد هــذه المــدة بنــاًء علــى رغبةالشــركة لفتــرة أخــرى 
مدتهــا  25عامــً.  إذا كان هنالــك خــرق جوهــري مــن قبــل الشــركة لشــروط وأحــكام اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع بالموقع،علــى ســبيل المثــال قيــام 
الشــركة باســتخدام الموقــع لغــرض بخــالف الغــرض المخصــص ألنشــطتها، يجــوز لــوزارة اإلســكان بنــاًء علــى رغبتهــا منــح الشــركة إشــعارًا 
تطالبهــا فيــه بمعالجــة الخــرق فــي خــالل 6 أشــهر مــن تاريــخ إســتالم ذلــك اإِلشــعار. وإذا لــم تتــم معالجــة الخــرق الــذي بخصوصــه منحــت وزارة 
االســكان الشــركة إشــعارًا فــي خــالل 6 أشــهر مــن تاريــخ اســتالم ذلــك اإلشــعار، يحــق لــوزارة االســكان وقــف أنشــطة الشــركة لذلــك الوقــت 
الــذي تــراه الــوزارة مناســبً وســوف يؤثــر ذلــك األمــر فــي المقابــل ســلبً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي بمــا فــي ذلــك 

ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق. 

إذا تطلــب األمــر قيــام وزارة االســكان بمنــح الشــركة إشــعار بخــرق شــروط إتفاقيــة االنتفــاع بالموقــع يتــاح للشــركة فتــرة 6 أشــهر لمعالجــة 
ذلــك االخــالل تعتقدهــا الشــركة أنهــا فتــرة كافيــة لهــا لمعالجــة أي إخــالل وبالتالــي فــإن مخاطــر وقــف أعمــال الشــركة مــن قبــل وزارة 

االســكان نتيجــة خــرق اتفاقيــة االنتفــاع بالموقــع تظــل قابلــة للتخفيــف والمعالجــة بشــكل كبيــر

عدم توفر العمالة الماهرة

تعتمــد الشــركة بدرجــة كبيــرة علــى الخدمــات المســتمرة للموظفيــن الرئيســيين ســواء كانــوا معينيــن مــن قبلهــا أو معينيــن مــن قبــل 
المشــغل. تعتبــر معرفــة العامليــن بقطــاع إنتــاج الميــاه ومهاراتهــم وخبراتهــم عناصــر هامــة لنجــاح نشــاط الشــركة. هنالــك عــدد محــدود 

مــن الموظفيــن وذلــك يعــزى إلســناد توظيــف عــدد كبيــر مــن العمــال إلنجــاز األنشــطة المتعلقــة بالتشــغيل والصيانــة للمشــغل.

قــد يــؤدي فقــدان أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظــف مــن الموظفيــن الرئيســيين بالشــركة الــى فقــدان التركيــز التنظيمــي أو 
ضعــف التشــغيل أو عــدم القــدرة علــى تحديــد وتنفيــذ مبــادرات اســتراتيجية هامــة مثــل زيــادة الســعة اإلنتاجيــة. قــد يــؤدي حــدوث أي حــدث 
مــن هــذا النــوع الــى تأثيــر مــادي عكســي علــى نشــاط الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي بمــا فــي ذلــك ســعر الســهم المطــروح 
فــي الســوق.  إذا تعرضــت الشــركة فــي نهايــة المطــاف  لفقــد أفــراد اإلدارة التنفيذيــة العليــا فإنــه يمكــن لهــا الحصــول علــى أولئــك 

الموظفيــن مــن مؤسســي المشــروع كمــا يمكــن للشــركة االعتمــاد علــى دعــم مؤسســي المشــروع فــي هــذا الصــدد.
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التعامالت مع بعض األطراف ذات العالقة

لقــد دخلــت الشــركة أيضــً فــي تعامــالت مــع بعــض أطــراف ذات عالقــة محدديــن ويجــوز للشــركة االســتمرار فــي إجــراء مثــل هــذه التعامــالت 
فــي المســتقبل.  لمزيــد مــن المعلومــات فــي هــذا الشــأن، يرجــى اإلطــالع علــى« الفصــل الســابع عشــر بعنــوان » تعامــالت األطــراف ذات العالقــة 
والعقــود الهامــة » مــن هــذه النشــرة.  ربمــا يحــدث تضــارب فــي المصالــح بيــن الشــركة واألطــراف ذات العالقــة ومــن المرجــح جــدًا أن يحــدث مثــل 
هــذا التضــارب عنــد تنفيــذ هــذه المعامــالت بشــروط لــم يتــم تحديدهــا بنــاًء علــى عوامــل الســوق.  توجــد لــدى الشــركة سياســات محــددة 
لمعالجــة التضــارب فــي المصالــح كمــا تعتــزم الشــركة االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح الســارية ذات الصلــة بالتعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة.

المخاطر الحكومية

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى توفيــر الحمايــة الكاملــة للشــركة مــن المخاطــر السياســية  واإلقتصاديــة المختلفــة ليشــمل ذلــك علــى 
ــة أو المصــادرة أو التأميــم أو فــرض  ــزع الملكي ــال ال الحصــر، الحــروب أو االعتــداءات أو األعمــال العدائيــة فــي ســلطنة عمــان، ن ســبيل المث
القيــود علــى االســتيراد أو قفــل الموانــئ ومرافــق المرســى المســتخدم للشــحن أو توفيــر خدمــات الشــحن أو اإلبحــار مــن قبــل أي ســلطة 
مختصــة، التقنيــن أو التخصيــص )بخــالف أي تقنيــن قائــم أو مطبــق كمــا هــو فــي تاريــخ النفــاذ( المفــروض بموجــب القانــون أو مــن قبــل أي 

ســلطة مختصــة، أي تغييــر فــي القانــون.

خضوع عمليات الشركة للوائح و التراخيص الحكومية

تغطــي اللوائــح التــي تطبــق علــى الشــركة بشــكل عــام أربعــة مجــاالت هــي: )1( الكيــان القانونــي للشــركة وقدرتهــا وســلطتها فــي 
ممارســة نشــاطها )2( إنتــاج ميــاه التحليــة )3( القوانيــن البيئيــة و )4( لوائــح الصحــة والســالمة. تخضــع الشــركة لقوانيــن متعــددة ومعقــدة 
ولوائــح وقوانيــن ينبغــي تطبيقهــا وااللتــزام بهــا وفقــً ألوامــر يتــم تطبيقهــا مــن مســؤولي جهــات حكوميــة أو أطــراف مــن القطــاع 
الخــاص. تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب ترخيــص التحليــة وعــدد مــن التراخيــص. يجــوز وقــف ترخيــص التحليــة والتصاريــح أو إنهائهــا أو 

إبطالهــا إذا لــم تتقيــد الشــركة بالشــروط واألحــكام الــواردة فــي ذلــك الترخيــص وتلــك التصاريــح.

ــح التــي تخضــع لهــا الشــركة متطلبــات عنــد إجــراء تعديــالت وتملــك وتشــغيل المحطــة . إذا  عــالوة علــى ذلــك، تفــرض القوانيــن واللوائ
فشــلت الشــركة فــي التقيــد بهــذه المتطلبــات ربمــا يمنــع ذلــك الفشــل الشــركة مــن تعديــل أو تشــغيل المحطــة وربمــا تكــون عرضــة 
بســبب ذلــك لمســؤولية مدنيــة أو جنائيــة أو غرامــات وإجبارهــا وإلزامهــا بالوفــاء بشــكل تــام بالتزاماتهــا بمــا فــي ذلــك حجــز األمــوال لضمــان 
الوفــاء بهــذه االلتزامــات.  يمكــن أن يكــون نشــاط الشــركة أيضــً عرضــة لتأثيــر مــادي عكســي أو مفيــد بســبب التغييــر فــي القوانيــن 
الســارية وتفســيرها أو اإلذعــان لقوانيــن جديــدة تكــون واجبــة التطبيــق علــى الشــركة، وبالرغــم ممــا ذكــر آنفــً فــإن الشــركة تســتفيد مــن 
الحمايــة جــراء التغييــر فــي القوانيــن أو إصــدار قوانيــن جديــدة أو تفســير القوانيــن والموفــرة للشــركة بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه. يمكــن 
أن يــؤدي فــرض الغرامــات أو الجــزاءات أو إبطــال أو تعليــق التراخيــص أو التصاريــح أو اتفاقيــات حــق اإلنتفــاع لتأثيــر مــادي عكســي أو مفيــد 

علــى نشــاط الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي بمــا فــي ذلــك ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق.

عدم توفر التأمين المناسب لتغطية جميع الخسائر المحتملة

ــى مــن التأميــن ضــد مخاطــر معينــة  ــل باالحتفــاظ بمســتوى الحــد األدن ــق التموي ــق المشــروع ووثائ الشــركة ملزمــة بموجــب أحــكام وثائ
وبالرغــم مــن ذلــك وكنتيجــة لبعــض مخاطــر التشــغيل والمخاطــر المحتملــة األخــرى ذات الصلــة بقطــاع تحليــة الميــاه، قــد تصبــح الشــركة 

عرضــة مــن حيــن آلخــر اللتزامــات كبيــرة ربمــا ال تكــون لديهــا التغطيــة التأمينيــة المناســبة لتلــك المخاطــر.

تحتفــظ الشــركة بوثيقــة تأميــن المشــروع، بمــا فــي ذلــك تأميــن جميــع مخاطــر الملكيــة والمعــدات واآلليــات والتأميــن علــى مســؤولية الغير 
)الطــرف الثالــث(  والتأميــن علــى توقــف العمــل وذلــك فــي شــكل مبالــغ وخصومــات تعتبرهــا الشــركة مناســبة.  ربمــا ال يمكــن تأكيــد أن 
هــذا التأميــن ســيكون كافيــً أو فعــاالً تحــت جميــع الظــروف وضــد جميــع المخاطــر أو االلتزامــات التــي مــن المحتمــل أن تخضــع لهــا الشــركة.

عــالوة علــى مــا تقــدم، فــي حــال حــدوث تغييــرات فــي ســوق التأميــن أو زيــادات فــي تكاليــف التأميــن، ســوف لــن تســتطيع الشــركة تأكيــد 
أنهــا ســتكون قــادرة علــى الرجــوع للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م الســترداد، بموجــب أحــكام اتفاقيــة شــراء الطاقــة، 
أي تكاليــف تأميــن تزيــد عــن التكاليــف المتوقعــة عنــد توقيــع الشــركة علــى اتفاقيــة شــراء الميــاه باإلضافــة لذلــك، حــدوث أي حــدث كبيــر 
لــم يتــم تأمينــه، مثــل توقــف العمــل لفتــرة طويلــة، قــد يــؤدي إلــى تأثيــر مــادي عكســي علــى المركــز المالــي للشــركة ونتائــج عملياتهــا 
ونفقاتهــا النقديــة فــي حــال حــدوث خســائر جســيمة أو جزئيــة ألصــول الشــركة، قــد ال يمكــن تأكيــد أن مبلــغ التأميــن الــذي ســتحصل عليــه 

الشــركة لــن يكــون لــه تأثيــر عكســي علــى المركــز المالــي للشــركة، بمــا فــي ذلــك ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق.

عدم ربط أو تعديل سعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي

تحتفــظ الشــركة بحســاباتها وتقــوم بإعــداد تقاريــر نتائجهــا بالريــال العمانــي.  كمــا فــي تاريــخ اعتمــاد نشــرة اإلصــدار هــذه، ال يــزال الريــال 
ــدوالر  ــي بســعر صــرف ال ــال العمان ــط الري ــد بعــدم فــك رب ــك تأكي ــك، ليــس هنال ــدوالر األمريكي،ومــع ذل ــوط بســعر صــرف ال ــي مرب العمان
األمريكــي فــي المســتقبل أو عــدم تعديــل الربــط القائــم بطريقــة تؤثــر بشــكل عكســي أو مفيــد للشــركة.  ربمــا يكــون لفــك هــذا الربــط 
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تأثيــر عكســي أو مفيــد للمركــز المالــي للشــركة، بمــا فــي ذلــك ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق.

يمكن أن يؤدي التضخم إلى زيادة التكاليف على الشركة والتأثير بشكل عكسي على نتائج عملياتها

ــال  ــدوالر األمريكــي والري ــرادات الشــركة بالمقايســة فيمــا يتعلــق بتضخــم تكلفــة ال وفقــً ألحــكام اتفاقيــة شــراء الميــاه، يتــم تعويــض إي
العمانــي.  ولذلــك، ســيتم تخفيــف مخاطــر التبايــن بيــن تضخــم تكلفــة الــدوالر األمريكــي /الريــال العمانــي بشــكل كبيــر باإليــرادات التــي تــم 

ربطهــا جزئيــً بصيغــة متناميــة بنــاًء علــى مزيــج مؤشــرات الــدوالر األمريكــي والريــال العمانــي.

محدودية الخبرة للوفاء بالتزاماتها كشركة مدرجة

تتمتــع الشــركة بخبــرة تشــغيلية كشــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة وبنــاء عليــه يتمتــع بعــض أعضــاء اإلدارة بخبــرة محــدودة فــي إدارة 
الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة للتــداول واالمتثــال للقوانيــن ذات الصلــة بشــركات المســاهمة العامــة علــى وجــه الخصــوص، فــإن 
االلتــزام الرقابــي  الملــزم علــى الشــركات المســاهمة العامةيتطلــب  ضــرورة  توخــى العنايــة الالزمــة مــن قبــل اإلدارة، األمــر الــذي قــد يحــول 
انتباههــا عــن إدارة الشــؤون اليوميــة لنشــاط الشــركة ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر عكســي علــى نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج 
عملياتهــا، بمــا فــي ذلــك ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق. ســتقوم الشــركة بضمــان توفيــر إدارة الوقــت الكافــي والمــوارد لــكل مــن 

إدارة األعمــال وااللنزامــات القائمــة.

التغييرات السالبة في حركة سعر الفائدة

يتــم تمويــل الشــركة بصفــة أساســية عــن طريــق قــروض طويلــة األجــل وعليــه فــإن أي تغييــرات فــي أســعار الفائــدة يمكــن أن تؤثــر علــى 
أربــاح الشــركة. 

ــات نجحــت الشــركة وبشــكل فاعــل فــي تثبيــت ســعر  ــك الترتيب ــدة مــع بنــوك وبموجــب تل ــة ســعر الفائ ــات مبادل أبرمــت الشــركة ترتيب
الفائــدة علــى قروضهــا بواقــع 82٪ أثنــاء الفتــرة الكاملــة للقــرض. تــم وضــع ذلــك فــي االعتبــار عنــد وضــع تعريفــة الميــاه وعليــه فقــد تحوطــت 
ــات  ــي للبنــوك التــي أبرمــت معهــا الشــركة ترتيب ــدة. إن أي تدهــور فــي الوضــع المال ــات أســعار الفائ ــر ضــد تذبذب الشــركة وبشــكل كبي
مبادلــة ســعر الفائــدة واالئتمــان المتبــادل يمكــن أن ينتــج عنهــا عــدم مقــدرة تلــك البنــوك فــي الوفــاء بالتزاماتهــم المضمنــة فــي الترتيبــات 

المتعلقــة بمبادلــة ســعر الفائــدة واالئتمــان المتبــادل. 

عدم توفر سوق لتداول  األسهم المطروحة في الوقت الحالي

قبــل اإلكتتــاب العــام، لــم تكــن هنالــك ســوق عامــة لتــداول  األســهم المطروحــة. ممــا أدى إلــى عــدم قــدرة المســاهمين البائعيــن بالتنبــؤ 
بمــدى اهتمــام المســتثمرين فــي أســهم الشــركة ممــا يــؤدي إلــى تطويــر ســوق تــداول نشــطة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة، أو خــالف 
ذلــك، أو عــدم قدرتهــم بتوقــع مــدى ســيولة األســواق غيــر القائمــة.   إن ســعر اإلكتتــاب  لأســهم المطروحــة  قــد ال يكــون مؤشــرًا علــى 

األســعار الســائدة بالســوق بعــد اإلكتتــاب العــام.

ربما يكون سعر السهم المطروح بالسوق عرضة للتذبذب بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة

بعــد اإلكتتــاب العــام، يمكــن أن يكــون ســعر الســهم المطــروح عرضــة لتذبذبــات كبيــرة نظــرًا للتغيــر فــي وضــع ســوق األوراق الماليــة فيمــا 
يتعلــق باألســهم واألوراق الماليــة المشــابهة  لأســهم المطروحــة أو فــي االســتجابة لحقائــق وأحــداث متعــددة، بمــا فــي ذلــك أي تغييــرات 
تنظيميــة تؤثــر فــي عمليــات الشــركة والتبايــن فــي نتائــج عملياتهــا نصــف الســنوية أو الســنوية وتطــورات نشــاطها أو نشــاط الجهــات 

المنافســة لهــا.

باإلضافــة الــى ذلــك، تتعــرض أســواق األســهم مــن حيــن آلخــر لتذبــذب فــي أســعار وحجــم األســهم والتــي ســتؤثر، باإلضافــة الــى الظــروف 
االقتصاديــة  والسياســية العامــة، بشــكل عكســي أو مفيــد علــى ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق.  يمكــن أن يرتفــع ســعر الســهم 

المطــروح فــي الســوق أو ينخفــض وقــد ال يعكــس ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق القيمــة الحقيقيــة لنشــاط الشــركة.

احتمال عدم الوفاء بسياسة توزيع األرباح

ســيتم توزيــع أي أربــاح نقديــة فــي المســتقبل باألخــذ فــي االعتبــار كفايــة االحتياطيــات القابلــة للتوزيــع وتوفــر الســيولة لضمــان أن احتياجــات 
التشــغيل و /أو نمــو نشــاط الشــركة غيــر مقيــد بعــدم وفــرة األمــوال، عــالوة علــى الحــاالت الطارئــة المعلومــة مــن قبــل الشــركة واالمتثــال 

لمتطلبــات أي تعهــدات مــن تعهــدات تســهيل التمويــل.

توزيــع أربــاح نقديــة غيــر مضمونــة ،حيــث يجــوز لمجلــس اإلدارة أن يقــرر بمحــض إرادتــه ووفقــً لتقديــره الخــاص و التــام و فــي أي وقــت و ألي 
ســبب عــدم التوصيــة بتوزيــع أربــاح . عــالوة علــى ذلــك فــإن أي سياســة توزيــع أربــاح بالحــد مــن تنفيذهــا ســوف تقيــد وبشــكل كبيــر مــن 
ــل المصروفــات الرأســمالية غيــر المتوقعــة  ــك بشــكل ســلبي علــى مقدرتهــا فــي تموي ــر ذل ــة للشــركة ويجــوز أن يؤث االحتياطــات النقدي
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ومقــدرة الشــركة فــي ســداد الفائــدة والمبلــغ األصلــي بالنســبة لتســهيالت القــروض األجلــة المســتحقة الســداد.  نتيجــة لذلــك يجــوز 
للشــركة اقتــراض أمــوال إضافيــة أو جمــع رأســمال عــن طريــق إصــدار أوراق ماليــة فــي شــكل أســهم والتــي يحتمــل أن ال تكــون شــروطها 

ممكنــة أو جاذبــة مطلقــً.

التغييرات في سياسية المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية 

ــة  ــر المالي ــر التقاري ــً أو نتيجــة ألي تغييــرات فــي معايي ــذي يحــدث داخلي ــر فــي السياســات المحاســبية التــي تتبناهــا الشــركة وال أي تغيي
الدوليــة، يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى النتائــج الماليــة للشــركة وعلــى مقدرتهــا فــي اإلعــالن عــن توزيــع األربــاح ودفــع تلــك األربــاح. 
هنالــك معاييــر محــددة صــادرة بموجــب معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، يجــب أن تكــون نافــذة وســارية علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ 
فــي األول مــن ينايــر 2017م أو بعــد ذلــك التاريــخ. ســوف تــدرس إدارة الشــركة نوعيــة تأثيــر هــذه التغييــرات علــى البيانــات الماليــة للشــركة 

متــى مــا حدثــت تلــك التغييــرات.

أبرمــت الشــركة ترتيبــات ائتمــان متبــادل بغــرض تثبيــت ســعر الفائــدة علــى الجــزء الرئيســي مــن القــروض التــي حصلــت عليهــا. تــم 
اختبــار مبادلــة أســعار الفائــدة مــن قبــل الشــركة علــى أســاس ربــع ســنوي للتحقــق مــن فعاليتهــا، وذلــك بموجــب معاييــر التقارييــر الماليــة 
والسياســات المحاســبية الحاليــة. ُاعتبــرت مبادلــة أســعار الفائــدة فاعلــة ونتيجــة لذلــك تــم تضميــن فروقــات القيمــة العادلــة ألصــول 

ــرادات الشــامل.  ــان اإلي والتزامــات الشــركة فــي بي

مخاطر التراجع وانسحاب المؤسسين

باإلضافــة الــى قيــود عــدم التصــرف فــي األســهم المفروضــة علــى المؤسســين قبــل إصــدار أســهم رأس المــال علــى النحــو المنصــوص عليــه 
فــي قانــون الشــركات التجاريــة، يمكــن تخفيــف هــذه المخاطــر بشــروط تعاقديــة منصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع علــى 

النحــو التالــي:-

ذلــك  وحتــى  العــام،  اإلكتتــاب  إجــراءات  المشــروع  مؤسســو  فيــه  ســيكمل  الــذي  التاريــخ  باســتثناء  النفــاذ،  تاريــخ  مــن  اعتبــارًا   •
التاريخ،ســيكون المؤســس الرئيســي ملزمــً بتملــك واالحتفــاظ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا ال يقــل عــن35 بالمئــة مــن أســهم 

الشــركة. رأســمال 

اعتبــارًا مــن تاريــخ النفــاذ وحتــى التاريــخ الــذي يكمــل فيــه مؤسســو المشــروع إجــراءات اإلكتتــاب العــام وباســتثناء ذلــك التاريــخ،   •
يكــون المؤســس الرئيســي ملزمــً بتملــك واالحتفــاظ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا نســبته 20٪ علــى األقــل مــن أســهم رأســمال 

الشــركة.

اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي ســيكمل فيــه مؤسســو المشــروع إجــراءات اإلكتتــاب العــام وحتــى الذكــرى الثالثــة للتشــغيل التجــاري بمــا   •
فــي ذلــك تاريخهــا، ســيكون المؤســس الرئيســي ملزمــً بتملــك واالحتفــاظ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا نســبته 22.75٪ علــى 

األقــل مــن أســهم رأســمال الشــركة.

اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي يكمــل فيــه مؤسســو المشــروع إجــراءات اإلكتتــاب العــام وحتــى الذكــرى الثالثــة لتاريــخ التشــغيل التجــاري   •
شــاماًل ذلــك التاريــخ يكــون المؤســس المؤهــل ملــزم بتملــك واالحتفــاظ بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بمــا نســبته 13٪ مــن أســهم 

رأســمال الشــركة وفقــً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع.

إن رهن األسهم التي يتم رهنها للمقرضين تقلل من فرص تداول تلك األسهم وبالتالي سوف تقلل من سيولتها.   •

اإلخالل بالتعهدات 

 إن اإلخــالل بالتعهــدات يمنــع الشــركة مــن توزيــع أربــاح علــى مســاهيمها. حيــث أنــه كانــت هنــاك حــاالت محــددة أخلــت فيهــا الشــركة 
ــل 2017م وحتــى يتســنى للشــركة  ــذ ابري ــك اإلخــالل من ــم يحــدث ذل ــن فــي الماضــي ول ــة الدي ــة خدم بتعهداتهــا الخاصــة بمعــدل تغطي
أثنــاء إجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  معالجــة أي إخــالل بتعهداتهــا الخاصــة بمعــدل تغطيــة خدمــة الديــن مســتقباًل قــرر مجلــس اإلدارة 

23 فبرايــر 2017م الموافقــة علــى ســداد مبلــغ يصــل إلــى =/7.500.000 ر.ع للمقرضيــن بموجــب إتفاقيــة الشــروط العامــة فــي الســنة الماليــة 
2017م. حــرى بالذكــر أنــه قــد تــم ســداد مبلــغ=/6.500.000 ر.ع فــي 12 يوليــو 2017م. زاد هــذا الســداد مــن معــدل تغطيــة خدمــة الديــن فقــد أصبــح 
اآلن أعلــى مــن معــدل تغطيــة خدمــة الديــن المبدئــي المتفــق عليــه مــع المقرضيــن بموجــب إتفاقيــة الشــروط العامــة، وذلــك لكــي يتســنى 
للشــركة دفــع أنصبــة األربــاح. بينمــا ال تتوقــع الشــركة اإلخــالل بــأى تعهــد وأنهــا قــادرة علــى دفــع أنصبــة األربــاح مســتقباًل إال أنــه فــي حالــة 

حــدوث إخــالل ســوف لــم تكــون الشــركة قــادرة علــى دفــع أنصبــة أربــاح
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المتوقع

للسنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2022 

1 ابريل 2017 1 يناير
2017 إيضاح

2022 2021 2020 2019 2018 إلى 
31 ديسمبر 

2017

إلى 
31 مارس 

2017
ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال 

عماني
)مدققة(

18٫335 18٫024 17٫771 17٫428 17٫143 12٫760 3٫496 4.1 اإليرادات
)9٫610( )9٫331( )9٫233( )8٫876( )8٫277( )6٫060( )1٫538( 4.2 تكاليف التشغيل
8٫725 8٫693 8٫538 8٫552 8٫866 6٫700 1٫958 مجمل الربح
)927( )916( )889( )863( )838( )612( )219( 4.3 مصاريف إدارية

)2٫549( )2٫549( )2٫556( )2٫549( )2٫549( )1٫925( )624( اإلستهالك
)2٫754( )2٫910( )3٫059( )3٫151( )3٫262( )2٫594( )892( 4.4 تكاليف تمويل

21 22 18 16 9 5 - إيرادات أخرى

2.516 2.340 2.052 2.005 2.226 1.574 223 الربح قبل الضريبة
)853( )351( )308( )301( )1٫031( )882( )1٫268( 4.5 الضريبة

1.663 1.989 1.744 1.704 1.195 692 )1.045( ربح الفترة / السنة

إيرادات شاملة أخرى معاد 
تصنيفها أو يمكن إعادة 

تصنيفها إلى األرباح أو 
الخسائر

136 130 126 279 126 93 280 4.11 التغيرات في القيمة 
العادلة 

لأدوات المالية المشتقة
)20( )20( )19( )42( )19( )14( 53 4.5 الضريبة المؤجلة 

على التغيرات في 
القيم العادلة لألدوات 

المالية المشتقة

1.779 2.099 1.851 1.941 1.302 771 )712( مجموع اإليرادات الشاملة 
للسنة

10.7 12.8 11.2 10.9 7.7 4.4 )7.0( 4.17 العائد األساسي للسهم 
الواحد )بالبيسة( *

* تعكس األرقام تعديل القيمة اإلسمية للسهم )من واحد ريال عماني إلى 100 بيسة(  في سنة 2017 قبل اإلكتتاب 
العام المبدئي.

تشكل اإليضاحات المرفقة 87 إلى 103 جزءًا من هذه التوقعات المالية.
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بيان المركز المالي المتوقع

كما في 31 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2022

1 يناير 
2017 إلى إيضاح

2022 2021 2020 2019 2018 2017
31 مارس 

2017
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
ألف 

ريال عماني
)مدققة( الموجودات

الموجودات غير المتداولة
81٫812 84٫361 86٫910 89٫466 92٫015 94٫564 96٫489 ممتلكات وآالت ومعدات

460 480 499 519 560 579 593 4.5 أصل ضريبي مؤجل

82.272 84.841 87.409 89.985 92.575 95.143 97.082
مجموع الموجودات 

غير المتداولة
الموجودات المتداولة

1٫350 1٫336 1٫323 1٫310 1٫297 1٫284 1٫386 4.6 ذمم مدينة 
1٫305 1٫953 1٫918 1٫951 1٫946 1٫777 10٫446 4.7 النقد والنقد المعادل
2.655 3.289 3.241 3.261 3.243 3.061 11.832 مجموع الموجودات المتداولة

84.927 88.130 90.650 93.246 95.818 98.204 108.914 مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات

رأس المال واإلحتياطيات
15٫555 15٫555 15٫555 15٫555 15٫555 15٫555 15٫555 4.8 رأس المال
2٫336 2٫170 1٫971 1٫797 1٫627 1٫507 1٫438 4.9 اإلحتياطي القانوني

734 738 449 330 247 623 - أرباح مستبقاة

)1٫693( )1٫809( )1٫919( )2٫026( )2٫263( )2٫370( )2٫449( 4.11
التغيرات المتراكمة في القيم 

العادلة لألدوات المالية المشتقة
16.932 16.654 16.056 15.656 15.166 15.315 14.544 مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

45٫835 49٫465 52٫928 56٫243 59٫430 62٫536 71٫171 4.10
الجزء غير المتداول 

لقروض ألجل

1٫906 2٫036 2٫161 2٫281 2٫548 2٫669 2٫758 4.11
الجزء غير المتداول للقيمة 

العادلة لألدوات المالية المشتقة
753 753 753 753 753 753 837 4.13 قروض تجسيرية من المساهمين

7٫954 8٫683 8٫683 8٫683 8٫683 8٫683 6٫007 4.14 قروض من المساهمين

1٫073 1٫073 1٫073 1٫073 1٫073 1٫073 1٫073 4.12
مخصص إلتزام إزالة أصول 

من الموقع
5٫153 4٫300 3٫949 3٫642 3٫341 2٫310 1٫429 4.5 إلتزام ضريبي مؤجل

22 22 22 22 22 22 22 منافع نهاية الخدمة

62.696 66.332 69.569 72.697 75.850 78.046 83.297
مجموع المطلوبات 

غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

3٫630 3٫462 3٫314 3٫188 3٫106 3٫024 3٫442 4.10 الجزء المتداول لقروض ألجل

86 91 97 102 114 120 124 4.11
الجزء المتداول للقيمة العادلة 

لألدوات المالية المشتقة
1٫583 1٫591 1٫614 1٫603 1٫582 1٫699 2٫541 4.15 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

- - - - - - 4٫966 4.16 مستحق إلى أطراف ذات عالقة
5.299 5.144 5.025 4.893 4.802 4.843 11.073 مجموع المطلوبات المتداولة

67.995 71.476 74.594 77.590 80.652 82.889 94.370 مجموع المطلوبات

84.927 88.130 90.650 93.246 95.818 98.204 108.914
مجموع حقوق المساهمين 

والمطلوبات
إعتمد مجلس اإلدارة التوقعات المالية وصرح بإصدارها ووقعها نيابة عنه بتاريخ 25 أكتوبر 2017:

المدير المالي الرئيس التنفيذي
تشكل اإليضاحات المرفقة 87 إلى 103 جزءًا من هذه التوقعات المالية.



82

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المتوقع
للسنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2022

المجموع التغيرات 
المتراكمة 

في القيمة 
العادلة 
لألدوات 
المالية 

المشتقة

األرباح 
المستبقاة

اإلحتياطي 
القانوني

رأس المال

ألف
 ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

15٫256 )2٫782( 1٫600 883 15٫555 في 1 يناير 2017
)1٫045( - )1٫045( - - خسارة الفترة

- - )555( 555 - محول إلى اإلحتياطي القانوني
333 333 - - - إيرادات شاملة أخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة

14٫544 )2٫449( - 1٫438 15٫555 في 1 أبريل 2017 
692 - 692 - - ربح السنة

- - )69( 69 - محول إلى اإلحتياطي القانوني
79 79 - - - إيرادات شاملة أخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة

15.315 )2.371( 623 1.507 15.555 في 31 ديسمبر 2017
1٫195 - 1٫195 - - ربح السنة

- - )120( 120 - محول إلى اإلحتياطي القانوني
108 108 - - - إيرادات شاملة أخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة

)1٫451( - )1٫451( - - توزيعات
15.166 )2.263( 247 1.627 15.555 في 31 ديسمبر 2018
1٫704 - 1٫704 - - ربح السنة

- - )170( 170 - محول إلى اإلحتياطي القانوني
237 237 - - - إيرادات شاملة أخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة

)1٫451( - )1٫451( - - توزيعات
15.656 )2.026( 330 1.797 15.555 في 31 ديسمبر 2019
1٫744 - 1٫744 - - ربح السنة

- - )174( 174 - محول إلى اإلحتياطي القانوني
107 107 - - - إيرادات شاملة أخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة

)1٫451( - )1٫451( - - توزيعات
16.056 )1.919( 449 1.971 15.555 في 31 ديسمبر 2020
1٫989 - 1٫989 - - ربح السنة

- - )199( 199 - محول إلى اإلحتياطي القانوني
110 110 - - - إيرادات شاملة أخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة

)1٫501( - )1٫501( - - توزيعات
16.654 )1.808( 738 2.170 15.555 في 31 ديسمبر 2021
1٫663 - 1٫663 - - ربح السنة

- - )166( 166 - محول إلى اإلحتياطي القانوني
116 116 - - - إيرادات شاملة أخرى بالصافي من الضريبة المؤجلة

)1٫501( - )1٫501( - - توزيعات
16.932 )1.693( 734 2.336 15.555 في 31 ديسمبر 2022

تشكل اإليضاحات المرفقة 87 إلى 103 جزءًا من هذه التوقعات المالية.
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بيان التدفقات النقدية المتوقع

للسنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2022

1 ابريل 2017 1 يناير 2017
2022 2021 2020 2019 2018 إلى 31 

ديسمبر 2017
إلى 31 

مارس 2017
ألف

ريال 
عماني

ألف
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف
ريال 

عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(
األنشطة التشغيلية

2٫516 2٫340 2٫052 2٫005 2٫226 1٫574 223 الربح قبل ضريبة الدخل
تعديالت لـ:

185 188 188 188 188 72 57
الفائدة المحتسبة على قرض 

المساهمين
2٫569 2٫722 2٫871 2٫963 3٫074 2٫522 - رسوم تمويل
2٫549 2٫549 2٫556 2٫549 2٫549 1٫925 624 اإلستهالك

- - - - - - 19 إطفاء رسوم بنكية
- - - - - - 2 منافع نهاية الخدمة

)21( )22( )18( )16( )9( )5( - إيرادات فوائد

7٫798 7٫777 7٫649 7٫689 8٫028 6٫088 925

التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية قبل التغيرات في رأس 

المال العامل
10 )15( 21 22 )114( )570( 57 التغيرات في رأس المال العامل
- - - - - )4٫970( )198( الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

7.808 7.762 7.670 7.711 7.914 1.346 784
صافي النقد الناتج من األنشطة 

التشغيلية
األنشطة االستثمارية

- - - - - - )7( شراء أصول ثابتة
األنشطة التمويلية

- - - - - 4٫258 - سحب قرض المساهمين
- - - - - - )798( متحصالت من قروض ألجل

)1٫501( )1٫501( )1٫451( )1٫451( )1٫451( - - توزيعات أرباح مدفوعة
21 22 18 16 9 5 - فوائد مستلمة

)2٫426( )2٫504( )2٫551( )2٫464( )2٫269( )1٫759( - فوائد مدفوعة
)132( )204( )305( )475( )784( )876( - مدفوعات متبادلة
)38( )38( )38( )38( )38( )10( - رسوم وكالة

)3٫463( )3٫314( )3٫188( )3٫106( )3٫024( )9٫850( - سداد أصل المبلغ

- - - - - )16( -
غرامة على مدفوعات مقدمًا 

لوكالة إئتمان الصادرات

)188( )188( )188( )188( )188( )100( -
مدفوعات فوائد على قرض 

المساهمين
- - - - - )1٫583( - سداد قرض المساهمين

)729( - - - - )84( - رأسمال إحتياطي
)8٫456( )7٫727( )7٫703( )7٫706( )7٫745( )10٫015( )798( صافي النقد من األنشطة التمويلية

)648( 35 )33( 5 169 )8٫669( )21(
صافي التغير في النقد والنقد 

المعادل
1٫953 1٫198 1٫951 1٫946 1٫777 10٫446 10٫467 النقد والنقد المعادل في بداية السنة
1٫305 1٫953 1٫918 1٫951 1٫946 1٫777 10٫446 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة 87 إلى 103 جزءًا من هذه التوقعات المالية.
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إيضاحات حول التوقعات المالية

للسنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2022

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  - 1

شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة فــي ســلطنة عمــان. تأسســت الشــركة   
فــي 19 ينايــر 2013. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي بيــع الميــاه المحــاله. بــدأت الشــركة إنتاجهــا التجــاري مــن الميــاه المحــاله فــي 

19 فبرايــر 2016. تخطــط الشــركة ألن ُتــدرج فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة خــالل ســنة 2017 مــن خــالل إكتتــاب عــام مبدئــي.  

أبرمت الشركة اإلتفاقيات الرئيسية التالية:  

إتفاقية لشراء المياه  )1(  

ــر 2013 ، أبرمــت الشــركة إتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م ،  فــي 11 فبراي  
وذلــك لتوريــد 42 مليــون جالــون مــن الميــاه يوميــً. تنتهــي اإلتفاقيــة خــالل 20 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المتفــق عليــه وهــو 

12 أكتوبــر 2014 ، مــع إمكانيــة تمديــد الفتــرة أو اإلنهــاء المبكــر وفقــً لبنــود اإلتفاقيــة.

عقد الهندسة والشراء واإلنشاء  )2(  

ــك مــع الشــركة الدوليــة لمعالجــة  ــون مــن الميــاه يوميــً ، وذل أبرمــت الشــركة إتفاقيــة إلنشــاء محطــة تحليــة بســعة 42 مليــون جال  
المفتــاح.  تســليم  بنظــام  )ش.م.م(  الميــاه 

أساس اإلعداد  - 2

المبينــة فــي  الرئيســية  المحاســبية واإلفتراضــات  إدارة الشــركة وفقــً للسياســات  الماليــة بواســطة  التوقعــات  إعــداد هــذه  تــم   
الترتيــب.  علــى  و4   3 اإليضاحــات 

ــرة التــي تغطيهــا التوقعــات  ــة. نظــرًا لطــول الفت ــاء علــى اإلفتراضــات المبين ــج المحتمــل بن تهــدف التوقعــات الماليــة إلظهــار النات  
الماليــة ال تشــكل توقعــً. التوقعــات  فــإن  لــذا،  األربــاح.  فــإن اإلفتراضــات أكثــر موضوعيــة لكــي تتالئــم مــع توقــع   ، الماليــة 

نظــرًا ألن التوقعــات الماليــة تتعلــق بالمســتقبل ، فقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن النتائــج المتوقعــة ، نظــرًا لعــدم وقــوع األحــداث   
والظــروف وفقــً لمــا هــو متوقــع ، وقــد تكــون اإلختالفــات جوهريــة.

تعرض هذه التوقعات المالية بالريال العماني )ر.ع( ، مقرب إلى أقرب ألف.   

السياسات المحاسبية الرئيسية  - 3

التوقعات المالية معروضة وفقً لمعايير التقارير المالية الدولية.  

األساس المحاسبي  

تم إعداد التوقعات المالية على أساس التكلفة التاريخية ، عدا بالنسبة للتقييم العادل لأدوات المالية المشتقة.  

فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها بإنتظام في التوقعات المالية.  

اإليرادات    

تتكــون اإليــرادات مــن رســوم ســعة الميــاه ومبيعــات الميــاه المحتســبة وفقــً لإلتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة   
والميــاه ش.م.ع.م لبيــع الميــاه المحــاله. 
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مصاريف تمويل  

تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفائــدة علــى القــروض. تكاليــف القــروض ، بالصافــي مــن إيــرادات     الفوائــد ، المنســوبة مباشــرة إلــى   
حيــازة أو إنشــاء بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات  تتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات. يتــم إدراج جميــع 

مصاريــف الفوائــد األخــرى كمصــروف فــي األربــاح أو الخســائر بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

العمالت األجنبية     

الريــال العمانــي )ر.ع( هــو العملــة التشــغيلية وعملــة العــرض للشــركة. أي عملــة عــدا عــن العملــة التشــغيلية تعتبــر بمثابــة عملــة   
أجنبيــة. يتــم تحويــل التعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي وفقــً لمعــدالت الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التعامــالت. 
الموجــودات والمطلوبــات المنفــذة بعمــالت أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال العمانــي بإســتخدام معــدل اإلغــالق فــي تاريــخ التقريــر.

الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة ، يتــم تحويلهــا وفقــً لمعــدل الصــرف الســائد فــي   
تاريــخ المعاملــة ، فــي حيــن يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة ، بإســتخدام ســعر 
الصــرف الســائد فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم إدراج فروقــات ســعر الصــرف عنــد تســوية البنــود الماليــة أو 

ــاح أو الخســائر. ــل ، فــي األرب عنــد التحوي

الممتلكات واآلالت والمعدات  

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

بشــكل منفصــل ، بمــا فــي ذلــك مصاريــف الفحــص والصيانــة الرئيســية.

ــة المباشــرة وتكاليــف اإلقتــراض  وحصــة مالئمــة مــن النفقــات  ــً تكلفــة المــواد والعمال تتضمــن تكلفــة الموجــودات المشــيدة ذاتي  
العامــة. تحــدد األربــاح والخســائر عنــد إســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالرجــوع إلــى قيمهــا الدفتريــة وتؤخــذ فــي اإلعتبــار عنــد 

تحديــد األربــاح أو الخســائر. اإلصالحــات والتجديــدات تحّمــل علــى األربــاح أو الخســائر عنــد تكبــد المصروفــات. 

تــدرج الشــركة ضمــن القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات ، تكلفــة الفحــص الرئيســي وتكلفــة إســتبدال جــزء مــن تلــك   
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.

يتــم إحتســاب اإلســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات ، عــدا عــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ ، وذلــك   
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 ، فتتــم المحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة   
)المكونــات الرئيســية( للممتلــكات واآلالت والمعــدات. اإلصالحــات الرئيســية تســتهلك علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتبقــي لأصــل ذو 

الصلــة ، أو حتــى تاريــخ الصيانــة الرئيســية المقبلــة ، أيهمــا أقصــر.
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  

األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية هي كما يلي:  

السنوات

40 أعمال مدنية وإنشائية

40 معدات وماكينات

40 خطوط أنابيب

40 قطع غيار

4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

4 سيارات 

تقوم اإلدارة بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل سنوي.  

تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــً أي خســائر إنخفــاض فــي القيمــة. عنــد إكتمالهــا، تحــّول األعمــال الرأســمالية   
قيــد التنفيــذ إلــى فئــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات المالئمــة وتســتهلك وفقــً لسياســات اإلســتهالك المطبقــة بالشــركة. 

العائد للسهم الواحد   

يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.  

إنخفاض القيمة  

الموجودات المالية  

يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة بتاريــخ كل تقريــر مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر موضوعــي علــى إنخفــاض القيمــة.   
يعتبــر األصــل المالــي بأنــه منخفــض القيمــة إذا أشــار الدليــل الموضوعــي علــى أن حدثــً واحــدًا أو أكثــر قــد أثــر بالســلب علــى التدفقــات 

ــك األصــل. ــة المســتقبلية المقــدرة لذل النقدي

يتــم إحتســاب خســارة إنخفــاض القيمــة بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ، علــى أنــه الفــرق بيــن   
الفعلــي. الفائــدة  لمعــدل  والمخفضــة وفقــً   ، المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  والقيمــة  الدفتريــة  القيمــة 

يتــم إختبــار الموجــودات الماليــة الفرديــة الهامــة لمعرفــة إنخفــاض القيمــة علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة   
المتبقيــة فــي شــكل مجموعــات يكــون لهــا نفــس خصائــص مخاطــر اإلئتمــان. يتــم إدراج جميــع خســائر إنخفــاض القيمــة فــي األربــاح 

الخســائر. أو 

يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة ، إذا كان اإلســترداد متعلقــً بشــكل موضوعــي لحــدث وقــع بعــد أن تــم إدراج خســارة إنخفــاض   
القيمــة. بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إدراج اإلســترداد فــي األربــاح أو الخســائر.
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الموجودات غير المالية   

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

ــة ، أيهمــا أكبــر ، مطروحــً منهــا تكاليــف البيــع. عنــد  قيمــة األصــل القابلــة لإلســترداد هــي قيمتــه عنــد اإلســتخدام وقيمتــه العادل  
تقييــم القيمــة عنــد اإلســتخدام ، يتــم تخفيــض التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلــى قيمهــا الحاليــة بإســتخدام معــدالت خصــم مــا 

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

يتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تتجــاوز قيمتــه القابلــة لإلســترداد المقــدرة. يتــم إدراج خســارة   
ــر تقييــم خســائر إنخفــاض القيمــة المدرجــة فــي فتــرات ســابقة ،  إنخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل. يتــم بتاريــخ كل تقري
وذلــك لمعرفــة وجــود أي مؤشــرات علــى تراجــع الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة فــي حالــة وجــود 
تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لإلســترداد. يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال 
تتجــاوز معــه القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن تحديدهــا ، بالصافــي مــن اإلســتهالك أو اإلطفــاء ، إذا لــم يتــم إدراج خســارة إنخفــاض 

القيمــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

بالنســبة للموظفيــن العمانييــن ، تســاهم الشــركة فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم   
91/72 والمحتســبة كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. إلتزامــات الشــركة مقتصــرة علــى هــذه المســاهمات ، والتــي يتــم صرفهــا عنــد 

إســتحقاقها.

يتــم عمــل مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن وفقــً لخطــة منافــع غيــر ممولــة وذلــك وفقــً لقانــون العمــل   
ــة  ــرة الحالي ــل خدمتهــم فــي الفت ــع المســتقبلية التــي يحصــل عليهــا الموظفــون مقاب ــر قيمــة المناف ــي ، وتحتســب بتقدي العمان

ــرات ســابقة. وفت

المخصصـات   

يتــم إدراج المخصصــات فــي بيــان المركــز المالــي عنــد وجــود إلتــزام قانونــي أو إســتداللي علــى الشــركة ناتــج عــن حــدث ســابق والــذي   
ــر المبلــغ بشــكل معقــول. يمثــل المبلــغ  مــن المحتمــل أن يحــدث تدفــق خارجــي لمنافــع إقتصاديــة لتســوية اإللتــزام ويمكــن تقدي
المــدرج كمخصــص أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية اإللتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار مخاطــر 
عــدم اليقيــن التــي تحيــط باإللتزام.عندمــا يتــم قيــاس المخصــص بإســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية اإللتــزام الحالــي ، 

فــإن قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. 

رأس المال  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق مســاهمين. يتــم إدراج التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلــى إصــدار األســهم العاديــة كخصم   
مــن حقــوق المســاهمين بالصافــي مــن أي تأثيــرات للضريبــة. األرصــدة المتبقيــة والتــي تمثــل الفائــدة المتبقيــة فــي صافــي أصــول 

الشــركة ، تصنــف أيضــً محقــوق مســاهمين.
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األدوات المالية غير المشتقة  

ــة  ــة واألرصــدة الدائن ــة والنقــد والنقــد المعــادل والقــروض والذمــم الدائن ــر المشــتقة مــن الذمــم المدين ــة غي تتكــون األدوات المالي  
األخــرى.

يتــم مبدئيــً إدراج األدوات الماليــة غيــر المشــتقة بالقيمــة العادلــة مضافــً إليهــا ، بالنســبة إلــى األدوات التــي ليســت بالقيمــة العادلــة   
مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ، أي تكاليــف منســوبة مباشــرة إلــى المعاملــة. إلحاقــً لــإلدراج المبدئــي ، تقــاس األدوات الماليــة غيــر 

المشــتقة بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

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 الحقــً بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. األربــاح أو الخســائر الناتجــة تــدرج فــي 
األربــاح أو الخســائر فــورًا مــا لــم يكــن اإلشــتقاق مخصصــً ومفعــاًل كأداة تحــوط  فــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت اإلدراج فــي األربــاح أو 

الخســائر علــى طبيعــة عالقــة التحــوط.

ــة الســالبة كإلتــزام مالــي.  ــة الموجبــة كأصــل مالــي فــي حيــن أن اإلشــتقاق ذو القيمــة العادل يتــم إدراج اإلشــتقاق ذو القيمــة العادل  
يظهــر اإلشــتقاق علــى أنــه أصــل غيــر متــداول أو إلتــزام غيــر متــداول  إذا كانــت فتــرة اإلســتحقاق المتبقيــة لــأداة تزيــد علــى 12 شــهرًا 

وال يتوقــع أن يتــم اإلعتــراف بهــا أو تســويتها خــالل 12 شــهرًا. تعــرض المشــتقات األخــرى كموجــودات أو مطلوبــات متداولــة.

محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أدوات التحــوط علــى أنهــا تحوطــات التدفقــات النقديــة. عنــد إســتهالل عالقــة التحــوط  تقــوم الشــركة بتوثيــق   
العالقــة بيــن أدوات التحــوط وبنــود التحــوط ســوية مــع أهــداف إدارة المخاطــر وإســتراتيجيته فــي القيــام بعــدة تعامــالت تحــوط. 
باإلضافــة إلــى ذلــك وعنــد إســتهالل التحــوط علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية ، تقــوم الشــركة بتوثيــق مــا إذا كانــت أدوات التحــوط 

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

تحوط التدفقات النقدية  

يتــم تضميــن الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحــوط التدفقــات النقديــة ، ضمــن   
حقــوق المســاهمين. يتــم فــورًا إدراج األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر   الفعــال ، فــي األربــاح أو الخســائر ، بإعتبــاره أي ربــح أو 

خســارة علــى أي تحــوط يتجــاوز نســبة 100٪ مــن اإللتــزام المصاحــب.

المبالــغ المدرجــة ســابقً والمتراكمــة فــي حقــوق المســاهمين ، يعــاد تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرات ، عندمــا يتــم إدراج   
ــاح أو الخســائر. بنــود التحــوط فــي األرب

إذا لــم تعــد أداة التحــوط مســتوفية لمعاييــر محاســبة التحــوط ، ســواء إلنتهائهــا أو بيعهــا ، إلغائهــا ، ممارســتها أو إلنهــاء تعيينهــا،   
يتــم عندهــا إيقــاف محاســبة التحــوط .
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ضريبة الدخل  

الضريبة الحالية  

يتــم إحتســاب ضريبــة الدخــل وفقــً للشــريعات 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 كافــة الفروقــات المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات ألغــراض التقاريــر الماليــة   
ــغ المســتخدمة ألغــراض ضريبــة الدخــل. يتــم إحتســاب الضريبــة المؤجلــة وفقــً لمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا فــي  والمبال
الفتــرة التــي يتــم فيهــا اإلعتــراف باألصــل أو تســوية اإللتــزام. تــم اإلفصــاح عــن التأثيــرات الضريبيــة علــى الفروقــات المؤقتــة تحــت بنــد 

ــة كضريبــة مؤجلــة.  ــة أو غيــر متداول إلتزامــات متداول

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

تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

النقد والنقد المعادل  

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

تقرير القطاع  

تقريــر القطــاع هــو أحــد مكونــات الشــركة التــي تشــترك فــي أنشــطة يمكــن مــن خاللهــا أن تجنــي إيــرادات أو تتكبــد مصاريــف ، بمــا   
فــي ذلــك إيــرادات ومصاريــف تتعلــق بتعامــالت مــع أي مــن مكونــات الشــركة األخــرى ، والتــي تتــم مراجعــة نتائــج تشــغيلها بشــكل 
منتظــم بواســطة الرئيــس التنفيــذي )بإعتبــاره كبيــر متخــذي القــرارات التشــغيلية( ، إلتخــاذ قــرارات حــول المــوارد المخصصــة لــكل 

قطــاع وتقييــم أدائهــا ، والتــي تتوفــر لهــا معلومــات ماليــة منفصلــة. 

نشــاط الشــركة الوحيــد هــو بيــع الميــاه المحــاله إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، بإعتبارهــا العميــل الوحيــد.   
لــذا يعتبــر كبيــر متخــذي القــرارات التشــغيلية أن عمــل الشــركة هــو بمثابــة قطــاع تشــغيلي واحــد.

يتم بيع المياه في سلطنة عمان.  

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  

لــم يبــدأ بعــد ســريان عــدد مــن المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات الجديــدة ، ولــم يتــم تطبيقهــا عنــد إعــداد هــذه التوقعــات الماليــة.   
ــً علــى التوقعــات الماليــة للشــركة. ــرًا جوهري ال يتوقــع أن يكــون ألي منهــا تأثي

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة    

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة ، إســتخدمت اإلدارة أحكامهــا وقامــت بعمــل تقديــرات لتحديــد المبالــغ المدرجــة فــي   
ــة علــى  ــرات علــى النتائــج التــي تتطلــب تعديــالت جوهري ــر عــدم اليقيــن حــول تلــك اإلفتراضــات والتقدي التوقعــات الماليــة. قــد يؤث
القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات أو اإللتزامــات المتأثــرة فــي فتــرات مســتقبلية. أهــم اإلســتخدامات لأحــكام والتقديــرات 

المحاســبية هــي كمــا يلــي:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  

إن لتقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات أثــرًا هامــً علــى التوقعــات الماليــة. تــم تحديــد األعمــار اإلنتاجيــة بـــ 40 ســنة   
المتبــع. إســتنادًا علــى تقريــر إستشــاري مســتقل وبرنامــج الصيانــة واإلســتبدال الشــامل 
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إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة. تــرى اإلدارة بأنــه ال توجــد مؤشــرات علــى إنخفــاض القيمــة ، مــع الوضــع فــي اإلعتبــار   
بــأن المحطــة قــد بــدات بنجــاح تشــغيلها التجــاري ويتوقــع بــأن تلتــزم بمتطلبــات إتفاقيــة شــراء الميــاه وأن تبيــع الميــاه المحــالة إلــى 

الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

القيمة العادلة لألدوات المالية      

فــي حالــة عــدم إمكانيــة إشــتقاق القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة فــي بيــان المركــز المالــي ، مــن أســواق   
نشــطة ، فيتــم تحديدهــا بإســتخدام أســاليب تقييــم مختلفــة تتضمــن إســتخدام نمــاذج حســابية. يتــم إشــتقاق نتائــج تلــك النمــاذج 
مــن بيانــات ســوق نشــط كلمــا أمكــن ذلــك. ولكــن فــي حالــة عــدم توفــر بيانــات ســوق نشــط ، ينبغــي إجــراء أحــكام لتحديــد القيــم 

العادلــة.

تطبيق معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4 ومعيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية   
رقم 12

يعــد إجــراء أحــكام أمــرًا ضروريــً للتأكــد ممــا إذا كانــت إتفاقيــة شــراء الميــاه والطاقــة المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة   
والميــاه تتضمــن إيجــارًا وفقــً لمعيــار لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 4: تحديــد مــا إذا كان التريــب يتضمــن إيجــارًا ، 
أو ترتيــب إمتيــاز تقديــم خدمــة وفقــً لمعيــار لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 12: ترتيبــات إمتيــاز تقديــم خدمــة. إذا 
تتضمنــت اإلتفاقيــة إيجــارًا ، فالبــد مــن إجــراء أحــكام لتصنيــف اإليجــار إمــا كإيجــار تشــغيلي أو إيجــار تمويلــي وفقــً للمعيــار المحاســبي 

ــه إيجــار تشــغيلي.     ــي رقــم 17. تــم تصنيــف اإليجــار علــى أن الدول
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اإلفتراضات الرئيسية    - 4

تــم إعــداد التوقعــات الماليــة ألنشــطة الشــركة للســنوات 2017 إلــى 2022 بواســطة إدارة الشــركة بحســن نيــة وبالعنايــة واإلهتمــام   
الواجبيــن ، بنــاء علــى إفتراضــات إعتبــرت مالئمــة. تــم بــذل جهــود حــذرة لتقديــر الســعة المســتقبلية للمحطــة والدخــل المصاحــب 
الــذي تحققــه الشــركة علــى أســاس التســهيالت الحاليــة وذلــك للوصــول إلــى بيــان أربــاح أو خســائر متوقــع. مــع ذلــك ، ال يمكــن التأكيــد 

حــول المــدى الــذي تتفــق معــه النتائــج الفعليــة مــع التوقعــات أو مــا إذا كانــت التوقعــات ســوف تظــل ســارية المفعــول. 

فيما يلي ملخص لإلفتراضات الرئيسية:   

اإليرادات   4٫1  

تتألــف إيــرادات الشــركة مــن رســوم إســتثمار ســعة الميــاه وورســوم عمليــات ســعة الميــاه والصيانــة ورســوم توصيــل الميــاه والصيانــة   
ورســوم الطاقــة الكهربائيــة.

تفاصيل اإليرادات المتوقعة من بنود اإليرادات المذكورة أعاله للسنوات الخمسة القادمة مبينة أدناه:   

1 ابريل 1 يناير 2017
2017

إلى 
31 مارس 

2017

إلى 
31 ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني
)مدققة(

2٫2877٫3839٫8479٫91310٫00910٫05010٫122رسوم سعة المياه 
رسوم عمليات 

سعة المياه والصيانة
4701٫1402٫1852٫2512٫3252٫3882٫460

رسوم عمليات إنتاج 
المياه والصيانة

5912٫0512٫7832٫8672٫9613٫0423٫133

6183٫3264٫5134٫6484٫8014٫9325٫080رسوم الطاقة الكهربائية
3٫49612٫76017٫14317٫42817٫77118٫02418٫335

تنــص إتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن الشــركة ســوف توفــر وتبيــع إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م ســعة   
مضمونــة مــن الميــاه ، ســوف تســتلم الشــركة عنهــا مبالــغ تمثــل رســوم ســعة الميــاه ورســوم بيــع الميــاه كتعويــض عــن إســتثمارها 

فــي المشــروع وتكاليــف التشــغيل. 

اإلفتراضات المتعلقة ببنود اإليرادات هي كما يلي:  

رسوم سعة المياه  

تتضمن رسوم إستثمار سعة المياه رسوم عمليات سعة المياه والصيانة.  

رسوم إستثمار سعة المياه  

رســوم إســتثمار ســعة الميــاه مصممــة لتغطيــة إســتثمار الشــركة مثــل خدمــة الديــن والعائــد علــى رأس المــال ومدفوعــات الضرائــب.   
يتــم إحتســاب هــذه الرســوم بنــاء علــى معــّدل رســوم إســتثمار ســعة الميــاه ، وتعــّدل عنــد عــدم توفــر الكميــة المقــررة واإلنقطــاع 

القســري وأي إنخفــاض فــي إنتــاج المحطــة. 
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اإليرادات )تابع(   4٫1  

رسوم سعة المياه )تابع(  )1  

رسوم عمليات سعة المياه والصيانة  

رســوم عمليــات ســعة الميــاه والصيانــة مصممــة لتغطيــة التكاليــف الثابتــة لتشــغيل وصيانــة المحطــة. بالمثــل مــع رســوم إســتثمار   
ســعة الميــاه ، يتــم إحتســاب رســوم عمليــات ســعة الميــاه والصيانــة بنــاء علــى معــّدل رســوم عمليــات ســعة الميــاه والصيانــة ، 

وتعــّدل عنــد عــدم توفــر الكميــة المقــررة واإلنقطــاع القســري وأي إنخفــاض فــي إنتــاج المحطــة.   

رسوم عمليات إنتاج المياه والصيانة  )2  

رســوم عمليــات إنتــاج الميــاه والصيانــة مصممــة لتغطيــة تكاليــف التشــغيل والصيانــة المختلفــة  إلنتــاج الميــاه التــي يتــم تســليمها.   
ــة. ــاه والصيان ــاه ومعــّدل رســوم عمليــات ســعة المي ــاج المي ــاء علــى إنت يتــم إحتســاب الرســوم بن

رسوم الطاقة الكهربائية  )3  

ــة  ــاه فيمــا يتعلــق بإســتخدام الطاق ــغ التــي إســتلمتها الشــركة وفقــً إلتفاقيــة شــراء المي ــة المبال تمثــل رســوم الطاقــة الكهربائي  
للمحطــة. الكهربائيــة 

تحتسب رسوم الطاقة الكهربائية على أساس اإلنتاج المتوقع ، وإستهالك الطاقة الكهربائية وتكلفة الطاقة الكهربائية.  

تكلفة التشغيل   4٫2  

تتألــف تكلفــة التشــغيل مــن رســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة والمتغيــرة ورســوم الطاقــة الكهربائيــة المتعلقــة بالتشــغيل.   
يلــي: المتوقعــة هــي كمــا  الفتــرة  مــدى  للمبيعــات علــى  المقــدّرة  التكلفــة 

1 ابريل 1 يناير 2017
2017

إلى
31 مارس

2017 

إلى
31 ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني
)مدققة(

3298881.2411.2791.3211.3571.397رسوم التشغيل والصيانة الثابتة
رسوم التشغيل والصيانة 

المتغيرة
5902.0512.7832.9493.1113.0423.133

6193.1214.2534.6484.8014.9325.080رسوم الطاقة الكهربائية
1.5386.0608.2778.8769.2339.3319.610

طبقــت الشــركة اإلفتراضــات التاليــة للوصــول إلــى تكلفــة التشــغيل المتوقعــة المذكــورة أعــاله ، بإســتخدام عوامــل التحميــل التــي   
تتماشــى مــع إفتراضــات اإليــرادات:

رسوم التشغيل والصيانة الثابتة  )1  

يتــم إحتســاب رســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة بنــاء علــى رســوم عمليــات ســعة الميــاه والصيانــة المحملــة علــى المشــّغل. يتــم   
تعديــل الرســوم عنــد عــدم توفــر الكميــة المقــررة واإلنقطــاع القســري وأي إنخفــاض فــي إنتــاج المحطــة. 
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تكلفة التشغيل )تابع(   4٫2  

رسوم التشغيل والصيانة المتغيرة  )2  

ــى المشــّغل وفقــً  ــة إل ــاه والصيان ــاج المي ــات إنت ــاه ورســوم عملي ــاج المي ــة المتغيــرة محتســبة وفقــً إلنت رســوم التشــغيل والصيان  
والصيانــة.  التشــغيل  إلتفاقيــة 

رسوم الطاقة الكهربائية   )3  

رســوم الطاقــة الكهربائيــة تمثــل المبالــغ المســتحقة إلــى مــزود الكهربــاء فيمــا يتعلــق بإســتخدام الطاقــة الكهربائيــة للمحطــة بنــاء   
علــى إتفاقيــة توفيــر الطاقــة الكهربائيــة. 

المصروفات اإلدارية  4٫3  

المصروفات اإلدارية والعمومية ذات طبيعة شبه متغيرة ، ومتوقعة بناء على خطة عمل الشركة.  

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 2017
إلى

31 ديسمبر 
2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف ريال 
عماني

ألف 
ريال عماني

ألف
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(

219612838863889916927مصروفات إدارية

تكاليف التمويل   4٫4  

تكلفة التمويل بعد الوضع في اإلعتبار أثر التحوط وسعر LIBOR هي كما يلي:  

5421٫9292٫3172٫4832٫5472٫4932٫408الفائدة على القروض ألجل )إيضاح 4.10(
289491719442286191123مدفوعات متبادلة )إيضاح 4.11(

293838383838-رسوم وكالة
-----257خسارة محققة من سعر صرف عملة أجنبية 

-----16-رسوم بنكية
فائدة على قروض المساهمين 

5972188188188188185)إيضاح 4.14(
8922٫5943٫2623٫1513٫0592٫9102٫754



94

إيضاحات حول التوقعات المالية

للسنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2022 )تابع(

اإلفتراضات الرئيسية )تابع(   - 4

ضريبة الدخل   4٫5  

تتألف الضريبة المحتسبة من:  

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المتوقع:  

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 
2017

إلى 31 
ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(
-------الضريبة الحالية

ضريبة مؤجلة تتعلق 
بإنشاء وعكس قيد 

الفروقات المؤقتة
)853()351()308()301()1٫031()882()356(السنة الحالية

------)911(السنة السابقة
)1٫268()882()1٫031()301()308()351()853(

بيان المركز المالي المتوقع:  

أصل الضريبة المؤجلة على التغيرات 
في القيمة العادلة لأدوات المالية 

593579560519499480460المشتقة 
إلتزام الضريبة المؤجلة على 

1٫4292٫3103٫3413٫6423٫9494٫3005٫153اإلستهالك

تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 15٪ على األرباح الخاضعة للضريبة.  

الذمم المدينة  4٫6  

تمثــل الذمــم المدينــة المبلــغ المســتحق مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م وفقــً آلخــر فاتــورة كمــا فــي تاريــخ   
التقريــر:

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 
2017

إلى 31 
ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(
1٫3861٫2841٫2971٫3101٫3231٫3361٫350الذمم المدينة

ال تعتبر األرصدة المدينة األخرى جوهرية ، ولم يتم تقديرها في هذه التوقعات المالية.  
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النقد والنقد المعادل  4٫7  

أرصدة النقد والنقد المعادل لدى البنوك هي كما يلي:  

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 
2017

إلى 31 
ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(

10٫4461٫7771٫9461٫9511٫9181٫9531٫305النقد والنقد المعادل

ــك ، فقــد تــم ســداد مبلــغ وقــدره 4.996  ــى ذل ــال عمانــي مــن القــروض ألجــل. باإلضافــة إل فــي يوليــو 2017 ، كان هنــاك مبلــغ 6.500 ري  
ريــال عمانــي إلــى مســاهمين وتــم إجــراء مقاصــة لهــذا المبلــغ مــع المبلــغ المســحوب وقــدره 4.258 ريــال عمانــي كقــروض إضافيــة 
مــن المســاهمين. إعتبــارًا مــن ســنة 2017 ومــا بعدهــا ، ســوف يتــم إســتخدام أي صافــي نقــد ناتــج لســداد فوائــد قــروض المســاهمين 

المســاهمين وتوزيعــات األربــاح وســداد قــروض المســاهمين.

رأس المال  4٫8  

رأس المــال المصــرح بــه حاليــً هــو 25 مليــون ســهمً عاديــً بقيمــة 1 ريــال عمانــي للســهم الواحــد. ســوف يتــم تجزئــة كل ســهم إلــى   
عشــرة قبــل اإلكتتــاب العــام المبدئــي. رأســمال الشــركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل هــو 15.6 مليــون ريــال عمانــي. قــام المســاهمون 
المؤسســون للشــركة بالتخلــي عــن جــزء مــن أســهمهم فــي الشــركة وفقــً للمتطلبــات التنظيميــة مــن خــالل إكتتــاب عــام مبدئــي 
لعــدد 54.442.640 ســهمً عاديــً بقيمــة إســمية قدرهــا 0.100 ريــال عمانــي للســهم الواحــد. لــن يتغيــر رأســمال الشــركة المصــدر 
والمدفــوع بالكامــل خــالل فتــرة التوقعــات الماليــة. عوائــد اإلكتتــاب العــام المبدئــي ومصاريــف إصــدار األســهم ذات الصلــة ، تســتحق 
إلــى المســاهمين المؤسســين الذيــن تخلــوا عــن أســهمهم فــي الشــركة. لــذا ، فــإن اإلكتتــاب العــام المبدئــي هــو نقــد محايــد 

للشــركة.

اإلحتياطي القانوني  4٫9  

تتطلــب المــادة 106 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 أن يتــم تحويــل 10٪ مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى إحتياطــي قانونــي غيــر   
ــى أن يبلــغ رصيــد اإلحتياطــي القانونــي مســاويً لثلــث رأســمال الشــركة علــى األقــل. ــع إل ــل للتوزي قاب

بالنســبة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2017 ، تــم تحويــل مبلــغ وقــدره 555.817 ريــال عمانــي مــن األربــاح المســتبقاة إلــى اإلحتياطــي   
القانونــي مــن أجــل إســتكمال مقاصــة األربــاح المســتبقاة كمــا فــي 31 مــارس 2017 مــن أجــل اإللتــزام بــاآلراء القانونيــة والفتــاوى الصــادرة 

مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال. 
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قروض طويلة األجل  4٫10  

الحركة في القرض طويل األجل خالل فترة التوقعات وفقً لجدول إتفاقية القرض هي كالتالي:   

1 يناير 
2017
إلى 

31 مارس 
2017

201720182019202020212022

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال 

عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(
75.90260.80157.61354.34450.90347.29250.754قروض ألجل

)1.289()1.289()1.289()1.289()1.289()1.289()1.289(ناقصً: رسوم تمويل مؤجلة
74.61359.51256.32453.05549.61446.00349.465

3.630)3.462()3.314()3.188()3.106()3.024()3.442(ناقصً: الجزء المتداول
قرض ألجل  الجزء غير 

71.17162.53659.43056.24352.92849.46545.835المتداول

التسهيالت  

فــي 25 يوليــو 2013 ، أبرمــت الشــركة إتفاقيــة تمويــل طويلــة األجــل مــع مجموعــة بنــوك عالميــة للحصــول علــى تســهيالت قــرض   
أمريكــي(. دوالر  مليــون   211.837.752( تقريبــً  عمانــي  ريــال  مليــون   81.451.616 قــدره  إجمالــي  بمبلــغ  ألجــل«(  )»القــروض 

السحب من التسهيالت  

فــي 31 ديســمبر 2016 ، تــم ســحب مبلــغ وقــدره 81.244.505 ريــال عمانــي )211.299.102 دوالر أمريكــي( ، وتــم إلغــاء المبلــغ المتبقــي غيــر   
المســحوب. 

سداد التسهيالت  

تستحق القروض ألجل السداد بواقع 76 قسطً ربع سنوي.   

الفوائد  

تحمل القروض ألجل فائدة بمعدل 3 أشهر LIBOR باإلضافة إلى الهامش.   

الضمانات  

القــروض ألجــل مضمونــة برهــن تجــاري علــى موجــودات الشــركة ورهــن قانونــي علــى حقــوق وملكيــة ومصالــح الشــركة فــي إتفاقيــة   
حــق اإلنتفــاع المؤرخــة فــي 11 فبرايــر 2013. باإلضافــة إلــى ذلــك ،  فقــد تــم فــرض رســوم علــى أســهم الشــركة. 

التعهدات  

تتضمــن إتفاقيــة التســهيالت تعهــدات تتعلــق بالســيولة. تتضمــن تلــك التعهــدات قيــود علــى نســبة الديــن/ حقــوق المســاهمين ،   
ــة مــدة القــرض. ــن ونســبة تغطي ــة خدمــة الدي نســبة تغطي
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األدوات المالية المشتقة      4٫11  

وفقــً إلتفاقيــة الشــروط العامــة ، ينبغــي علــى الشــركة أن تبــرم إتفاقيــات تحــوط ســعر الفائــدة لتغطيــة  تعــرض الشــركة لمخاطــر   
تقلبــات معــدالت الفائــدة. يغطــي هــذا المطلــب القــروض ألجــل.

فــي 31 مــارس 2017 ، تمــت تغطيــة مبلــغ وقــدره 62.084.703 ريــال عمانــي )161.468.668 دوالر أمريكــي( بموجــب هــذه اإلتفاقيــة بالنســبة   
للقــروض ألجــل.

تغطــي إتفاقيــات التحــوط تعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات معــدالت الفائــدة. تحــرر الشــركة جــزء مــن ترتيبــات التحــوط بالتماشــي مــع   
ســداد القــروض ألجــل.

تلــزم إتفاقيــات التحــوط الشــركة بدفــع فائــدة ثابتــة بمعــدل 2.86٪ ســنويً بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض ألجــل. تــم تقييــم   
تحوطــات التدفقــات النقديــة بأنهــا فعالــة بشــكل كبيــر.

تصنيف القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة بناءًا على فترة اإلستحقاق المتبقية في تاريخ  التقرير ، هو كما يلي:   

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 
2017

إلى 31 
ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(

124120114102979186أقل من سنة واحدة
12٫7582٫6692٫5482٫2812٫1612٫0361٫906 إلى 5 سنوات

ناقصــً: أصــل ضريبــي 
)299()318()339()357()399()419()433(مؤجــل

المتراكمــة  التغيــرات 
العادلــة القيمــة  2٫4492٫3702٫2632٫0261٫9191٫8091٫693فــي 

مخصص إزالة األصول من الموقع  4٫12  

إلتــزام إزالــة األصــول مــن الموقــع يمثــل القيمــة الحاليــة وفقــً ألفضــل تقديــرات اإلدارة للمنافــع االقتصاديــة المســتقبلية التــي قــد تكــون   
ضروريــة إلزالــة المرافــق وتســوية المناطــق المتأثــرة فــي موقــع الشــركة المؤجــر. تــم عمــل التقديــرات علــى أســاس إحتســاب مســتقل 

مــن جانــب إستشــاري مهنــي بخصــم 3.82٪ إلــى قيمتــه الحاليــة ، علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدّرة بـــ 40 عامــً.

معدل الخصم السنوي غير جوهري ، لذا لم يتم تضمينه في التوقعات المالية.  
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قروض تجسيرية من المساهمين  4.13  

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 
2017

إلى 31 
ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(
سوميت ووتر ميدل 

ايست كومباني
377377377377377377377

ماالكوف عمان 
ديسالينيشن 

كومباني ليمتد

376376376376376376376

كاداجوا الغبرة يو كي 
ليمتد

84------

837753753753753753753

التسهيالت  

تم الحصول على القروض التجسيرية من المساهمين في نوفمبر 2015.  

سداد التسهيالت  

تستحق القروض التجسيرية من المساهمين السداد بناء على موافقة المقرضين وذلك إعتمادًا على التدفقات النقدية.   

الفوائد  

ال تحمل القروض التجسيرية من المساهمين أي فوائد.     

الضمانات  

القروض التجسيرية من المساهمين غير مضمونة.  

قروض من المساهمين  4٫14  

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 
2017

إلى 31 
ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(
سوميت ووتر ميدل 

ايست كومباني
2٫8654٫2034٫2034٫2034٫2034٫2033٫838

ماالكوف عمان 
ديسالينيشن 

كومباني ليمتد

2٫8644٫2024٫2024٫2024٫2024٫2023٫838

278278278278278278278الفائدة المستحقة
6٫0078٫6838٫6838٫6838٫6838٫6837٫954
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قروض من المساهمين )تابع(  4٫14

التسهيالت  

تــم الحصــول علــى قــروض مــن المســاهمين بيــن أكتوبــر 2015 وابريــل 2016. تــم تقديــم قــروض إضافيــة بمبلــغ 4.258 ريــال عمانــي فــي   
يوليــو 2017.

سداد التسهيالت  

ــة. يتوقــع  تســتحق القــروض مــن المســاهمين الســداد وفقــً لموافقــة مانحــي القــرض ألجــل والتــي تعتمــد علــى التدفقــات النقدي  
ســداد مبلــغ 1.6 ريــال عمانــي فــي ســنة 2017. 

الفائدة  

تحمل القروض من المساهمين فائدة بمعدل 2٪ سنويً.   

الضمانات  

القروض من المساهمين غير مضمونة.  

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  4٫15

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 
2017

إلى 31 
ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(
1٫7511٫1331٫0331٫0681٫1021٫1041٫125ذمم دائنة

772547530516493468439فوائد مستحقة
18191919191919أخرى

2٫5411٫6991٫5821٫6031٫6141٫5911٫583

مستحق إلى أطراف ذات عالقة  4٫16

31 مارس

2017 
ريال عماني

4٫966٫259سوميتو كوربوريشن / كاداجوا أس.أيه / ماالكوف انترناشيونال ليمتد

يتعلــق هــذا المبلــغ بتكاليــف مشــروع مبدئيــة تــم دفعهــا بواســطة األطــراف ذات العالقــة ولــم يتــم بعــد ســدادها إلــى األطــراف ذات   
العالقــة ، تــم رســملتها تحــت بنــد أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ وتتعلــق مباشــرة ببنــاء المحطــة.

فــي يوليــو 2017 ، تــم تحويــل مبلــغ وقــدره 4.3 مليــون ريــال عمانــي إلــى قــرض المســاهمين وســيتم دفــع المبلــغ المتبقــي إلــى   
.2017 ســنة  فــي  أس.أيــه  وكاداجــوا  كوربوريشــن  ســوميتو 

المبلغ المستحق إلى األطراف ذات العالقة هو بدون فوائد.  
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إيضاحات حول التوقعات المالية

للسنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2022 )تابع(

اإلفتراضات الرئيسية )تابع(   - 4

العائد األساسي للسهم الواحد  4٫17

يحتســب العائــد األساســي للســهم الواحــد بقســمة الربــح المنســوب إلــى المســاهمين علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم   
الســنة. خــالل  المصــدرة  العاديــة 

1 ابريل 12017 يناير 2017
إلى 

31 مارس 
2017

إلى 
31 ديسمبر 

2017

20182019202020212022

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

ألف 
ريال عماني

)مدققة(

خسارة/ربح 
6921٫1951٫7041٫7441٫9891٫663)1٫045(الفترة/السنة

المتوسط 
المرجح لعدد 

األسهم القائمة 
 خالل السنة 

155٫550155٫550155٫550155٫550155٫550155٫550155٫550)باآلالف(
العائد 

األساسي 
للسهم الواحد 

4٫47٫710٫911٫212٫810٫7)7٫0( )بالبيسة(

تعكس األرقام تجزئة السهم الواحد إلى 10 في سنة 2017 قبل اإلكتتاب العام المبدئي.  
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الفصل الخامس عشر: سياسة توزيع األرباح

الحق في استالم األرباح

بالسنة  اإلعالن عنها وسدادها فيما يتعلق  أن يتم  أرباح يحتمل  توزيعات  بأي حقوق  العام  المطروحة لإلكتتاب  تتمتع جميع  األسهم 
المالية للشركة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/2017م على أساس النسبة والتناسب، كما يتم سداد تلك األرباح في أي سنة الحقة. عقب 
الطرح العام سيتم تعديل سجل مساهمي الشركة المحتفظ به لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع لتمكين المساهمين الجدد من 

استالم األرباح المعلن عنها.

سياسة األرباح

إن  التشغيلية.  المصاريف  والتزامات  العامل  المال  ورأس  الديون  سداد  مراعاة  مع  األرباح  لسداد  معقولة  سياسة  اتباع  الشركة  تقترح 
مبلغ األرباح السنوية وتحديد ما إذا كان سيتم دفع أرباح في أي سنة يحتمل أن يتأثر بعدد من العوامل األخرى، ويشمل ذلك دون حصر، 

توقعات األعمال التجارية للشركة وأدائها المالي وتوفر النقد والضمانات الناشئة بموجب وثائق التمويل والنظرة العامة على القطاع.

تخضع سياسة توزيع األرباح المتبعة لدى الشركة للقيود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية واألحكام المنصوص عليها في 
عقد تأسيس الشركة وضمانات اتفاقيات التسهيالت ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي: 

وفقً لقانون الشركات التجارية يجب تجنيب ما نسبته 100٪ في كل سنة من صافي األرباح بعد خصم الضرائب لكل شركة تأسست   •
القانوني حتى يبلغ ذلك االحتياطي ثلث رأسمال الشركة. ال يجوز توزيع  النسبة لالحتياطي  العماني وتحويل تلك  للقانون  وفقً 
االحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين. كما ينص قانون الشركات التجارية على أن يتم اعتماد مبلغ األرباح المقترح توزيعها 
من  أو  األرباح  صافي  من  األرباح  تلك  سداد  يتم  أن  على  السنوية  العادية  العامة  الجمعية  تتخذه  قرار  بموجب  المساهمين  على 

االحتياطي االختياري مع مراعاة المادة 106 من قانون الشركات التجارية. 

القانوني، يجوز توزيع ذلك  الالزمة لالحتياطي  األرباح  أرباح يتبقى بعد تحويل مبالغ  أي مبلغ  للنظام األساسي للشركة فإن  وفقً   •
المبلغ على المساهمين أو ترحيله وفقً لتوصية مجلس إدارة الشركة.

وفقً لشروط اتفاقية التسهيالت سيخضع توزيع األرباح لقيام الشركة بالوفاء بتعهدات اقتراضها وتوفر التدفق النقدي بعد سداد كافة 
المبالغ الضرورية.

من المتوقع أن يستلم المساهمون بعد اإلكتتاب العام أرباحً أثناء فترة المشروع كما سيستلم المساهمون أرباحً عقب انتهاء فترة 
اتفاقية شراء المياه. وبالتالي يتوقع اإلعالن عن األرباح مرتين في كل سنة مالية مع مراعاة اتفاقية الشروط العامة.

يوضح الجدول أدناه التنبؤات باألرباح المقدرة التي سيتم اإلعالن عنها من قبل الشركة لمساهميها وذلك تأسيسً على التنبؤات الواردة 
بالفصل الرابع عشر من نشرة اإلصدار هذه تحت عنوان » ملخص البيانات المالية المستقبلية« 

األرباح الكليةتاريخ اإلعالن عن األرباح المتوقع سدادها
)ماليين الرياالت العمانية(

األرباح
)حصة األرباح لكل سهم 

- بيسة(

0.503.2فبراير 2018

0.956.1نوفمبر 2018

0.734.7مايو 2019

0.734.7نوفمبر 2019

0.734.7مايو 2020

0.734.7نوفمبر 2020

0.754.8مايو 2021

0.754.8نوفمبر 2021

0.754.8مايو 2022

0.754.8نوفمبر 2022
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الفصل السادس عشر: التقييم ومبررات التسعير

نظرة عامة

تعزز تسعير الطرح العام األولي للشركة عوامل كمية ونوعية مختلفة توفر للشركة قوة تنافسية وتضع لها األساس لتحقيق تدفقات 
نقدية مستقرة للمساهمين. يمكن تلخيص عوامل القوة الرئيسية التي تتمتع بها الشركة في أربعة عوامل رئيسية على النحو التالي:

إطار عمل تعاقدي محدد بشكل جيد.  .1

مؤسسو المشروع يتمتعون بالخبرة وبسجل تاريخي حافل في مجال تحلية المياه.   .2

محطة متقدمة وتكنولوجيا حديثة.  .3

موقف مالي قوي.  .4

فيما يلي شرح تفصيلي لعوامل القوة التي تتمتع بها شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )قيد التحويل(:

إطار عمل تعاقدي محدد بشكل جيد

تدفقات نقدية مستقرة وجديرة بالثقة حتى العام 2034م، حتى في حالة سيناريو تقلبات الطلب على المياه  •

أبرمت الشركة إتفاقية لشراء المياه تستمر لمدة 20 عامً )تنتهي في عام 2034( مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي   
وبشكل  التعاقدية  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  القدرة  من  بسجل  تتمتع  الشركة  أن  على  عالوة  العمانية،  الحكومة  تملكها 
مماثل  لشركات قطاع الخدمات في عمان. تمتلك الشركة إطار تعاقدي راسخ مسنود باتفاقية طويلة األمد لشراء المياه يضمن 
حماية للتدفقات النقدية من أي أحداث ذات آثار عكسية مثل الصدمات المحتملة في تذبذب الطلب على المياه خالل فترة اتفاقية 
الطاقة والمياه على  العمانية لشراء  المياه ستحصل الشركة على رسوم السعة من الشركة  المياه. ووفقا إلتفاقية شراء  شراء 
ن الشركة ألن تكون أكثر مرونة إلمتصاص  أساس جاهزية المحطة وبصرف النظر عن كمية المياه الحقيقية المرسلة، األمر الذي َمكَّ

التقلبات في الطلب على المياه خالل فترة إتفاقية شراء المياه. 

تخفيف مخاطر إمداد الكهرباء واألسعار من خالل اتفاقية توريد الكهرباء  •

الشركة، فإن  أبرمتها  التي  التي تسري لمدة 25 عامً  الكهرباء  بيع  الكهرباء كوقود أساسي. ووفقً إلتفاقية  الشركة  تستخدم   
شركة مسقط لتوزيع الكهرباء مسؤولة عن شراء وتوريد جميع إحتياجات المحطة من الكهرباء خالل فترة اتفاقية شراء المياه. 
وفي حالة تمديد اتفاقية شراء المياه، سيتم تلقائيً تمديد اتفاقية بيع الكهرباء، وستتحمل عندئٍذ الشركة العمانية لشراء الطاقة 

والمياه أي زيادة في أسعار الكهرباء قد تحتسبها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء.

رخصة طويلة األمد لتشغيل المحطة  •

تلقت الشركة رخصة تحلية ذات خاصية مميزة نشاط ُمنظم من هيئة تنظيم الكهرباء مستمرة لمدة 25 عاما، األمر الذي يتيح   
للشركة ممارسة أنشطة تحلية المياه بما في ذلك استخدام وتحلية مياه البحر ونقل المياه الى الهيئة العامة للكهرباء والمياه. 
عالوة على ذلك تخول الرخصة الشركة القيام بتحلية المياه إلى حد اقصى قدره 42 مليون جالون يوميً )191.000 متر مكعب / يوم(.

إبرام إتفاقية للتشغيل والصيانة مع المشغل مع اإلعتماد على خبرة المساهمين المؤسسين في مجال التشغيل   •
والصيانة

المساهمون في  المشغل  ويدير  عامً.   20 لمدة  االتفاقية  تلك  المشغل وتستمر  مع  والصيانة  للتشغيل  اتفاقية  الشركة  أبرمت   
شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )قيد التحويل( ويمتلك المساهمون بشكل فعال المشغل بنفس نسب مساهماتهم 
كمساهمين مؤسسين لشركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.م )قيد التحويل( وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة، تستطيع 
تتوقعها  التي  الجاهزية  بمستوى  الوفاء  على  قادرة  تكون  أن  المتوقع  ومن  والصيانة  التشغيل  مخاطر  من  التخفيف  الشركة 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، عالوة على أنها قادرة على الحد من أي أعطال غير متوقعة بالمحطة.

تمويل طويل األمد للمشروع  •

أبرمت الشركة اتفاقية تمويل طويلة األمد للمشروع لحصولها على تسهيالت أساسية وقروض من المساهمين وتم تغطية جزء كبير 
من التمويل األساسي بموجب اتفاقية الشروط العامة وتم استالم القروض من المساهمين بمعدالت فائدة ثابتة بما يضمن الحد األدنى 
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المتاح فيما يتعلق  آلية إجبارية للدفع من  الخاصة بالتسهيالت األساسية أي  التمويل  الفائدة. وال تفرض مستندات  من مخاطر معدل 
بحسابات الشركة، وهذا بخالف كثير من شركات الماء والكهرباء المسجلة في سلطنة عمان والتي تخضع آللية إجبارية للدفع من المتاح 
وفًقا لترتيبات التمويل الخاصة بهم. لمزيد من المعلومات عن التمويل الخاص بالشركة  يرجى االطالع على الفصل الثاني عشر )تكلفة 

المشروع ومصادر التمويل( الواردة أعاله.

يتمتع مؤسسو المشروع بالخبرة وبسجل تاريخي حافل في مجال تحلية المياه 

يتمتع مؤسسو المشروع بمعرفة عميقة وخبرة طويلة في مجال تحلية المياه  •

المياه بنجاح  لتحلية  الشركة مدعومة من قبل مؤسسين يتمتعون بمعرفة عميقة وخبرة طويلة في تنفيذ مشاريع مستقلة   
العالمي. سيبقى المساهمون المؤسسين كمساهمين فاعلين بشركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )قيد  على المستوى 
التحويل( لضمان تشغيل المحطة على أساس خبرة المؤسسين. هؤالء المؤسسين هم أيضً مساهمون في مجموعات تجارية 
لها، و سوميتومو  ماليزيا مقرًا  تتخذ من  والتي  ماالكوف  المثال  العالمي، منها على سبيل  المستوى  مشهورة ومعروفة على 

كوربوريشن )اليابان(، و كاداغوا أس أيه )مملكة اسبانيا(.

المستقلة  الطاقة  أكبر مشاريع  إحدى  ماالكوف  لشركة  كامل  مملوكة بشكل  فرعية  ليمتد شركة  انترناشونال  ماالكوف  تعتبر   
سعة  ماالكوف  تمتلك  والصيانة.  التشغيل  وخدمة  المياه  وتحلية  الطاقة  توليد  لماالكوف  األساسية  األعمال  تشمل  ماليزيا.  في 
إنتاج المياه تصل إلى 444.800 متر مكعب/ اليوم وذلك بكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر 
وسلطنة عمان، وسعة توليد كهرباء فاعلة تصل إلى 6346 ميغاواط يتم إنتاجها من 7 محطات طاقة في ماليزيا، وسعة توليد 

كهرباء فاعلة تصل إلى 690 ميغاواط حول العالم يتم إنتاجها من محطات تعتمد على الفحم الحجري والغاز والنفط.

دورها  يشمل  بل  فقط  البحر  مياه  تحلية  على  دورها  يقتصر  وال  المياه  قطاع  في  فاعلة  شركة  كوربوريشن  سوميتومو  تعتبر   
أيضً إمداد المياه ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي. إن الدور الذي تلعبه سوميتومو كوربوريشن في مجاالت األعمال التجارية 
تعمل  والصيانة.  التشغيل  وجوانب  والبناء  والشراء  والهندسة  والمساهمة  والتمويل  التطوير  أعمال  يشمل  بالمياه  المتعلقة 
سوميتومو كوربوريشن وبنجاح تام على تشغيل مشاريع مياه مع قدرة فعالة لمعالجة المياه تصل إلى 900.000 متر مكعب في 
العربية  اإلمارات  البرازيل ودولة  المتحدة وجمهورية  العالم بما في ذلك عمان والمملكة  الدول على نطاق  العديد من  اليوم في 

المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية والمكسيك. 

كاداغوا أس أيه، شركة فرعية مملوكة بشكل كامل لشركة فروفيال وهي شركة عالمية ومستثمر رائد في القطاع الخاص في   
مجال البنى التحتية والنقل. أكملت كاداغوا بنجاح تام تصميم وتشييد عدد 115 محطة معالجة وتحلية مياه تنتج 6.5 مليون متر 
مكعب في اليوم، وتمارس أعمالها التجارية في أكثر من 25 دولة على نطاق العالم من بينها إسبانيا والمملكة العربية السعودية 
والجزائر وشيلي وفنزويال والبرتغال وفرنسا وبولندا والمملكة المتحدة وقبرص وتونس والهند والصين والمغرب واإلمارات العربية 

المتحدة وسلطنة عمان..

للمزيد من المعلومات عن مؤسسي المشروع، يرجى اإلطالع على الفصل السابع - بيانات المساهمين في الشركة - من نشرة   
اإلصدار هذه.

محطة متقدمة وتكنولوجيا حديثة

أكبر محطة تشغيل لتحلية مياه البحر باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي بموقع واحد في سلطنة عمان  •

تعتبر الشركة في الوقت الحالي أكبر محطة تحلية لمياه البحر باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي في سلطنة عمان من   
حيث سعة إنتاج المياه البالغة 191.000 متر مكعب/اليوم )42 مليون آمبريال جالون في اليوم( والتي تمثل ما نسبته 24٪ تقريبً من 
الرئيسية، بناًء على بيان الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة لمدة 7 سنوات )2017-2023(م.  الطلب على المياه في الشبكة 
كما أن الشركة تتمتع من الناحية الجغرافية بموقع استراتيجي حيث تتوسط مدينة مسقط مما يجعلها المورد الرئيسي للمياه 

لمدينة مسقط.

محطة تحلية لمياه البحر باستخدام أحدث تكنولوجيا تناضح عكسي مجربة ويمكن التعويل عليها على المدى   •
الطويل 

لقد حققت المحطة القائمة أداًء ممتازًا بكفاءة تشغيلية عالية منذ تاريخ التشغيل التجاري وبموثوقية تجارية عالية ). تحلية المياه   
المحطة على  المضخات. تحتوى  الكهرباء لتشغيل  أخرى بخالف  أي مدخالت  ال تتطلب  العكسي  التناضح  باستخدام تكنولوجيا 
يمكن  الذي  األمر  البحر،  بمياه  الموجودة  الصلبة  المواد  من  للتخلص  مصمم  أولي  معالجة  كنظام  المذاب  الهواء  تعويم  نظام 
المحطة من العمل بكامل طاقتها التشغيلية أثناء فترة ازدهار الطحالب الحمراء غير المرئية والحاالت السالبة األخرى مثل التلوث 

النفطي.
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القوة المالية

توضح القوائم المالية المتوقعة الخاصة بالشركة أداء مالي منتظم، مدعوم بإطار تعاقدي محدد للمحطة بنطاق أفضل وتكنولوجيا 
متقدمة يقوم عليها مؤسسين للمشروع من ذوي الخبرة ممن لديهم سجل حافل.

الجدول أدناه يوضح الموقف المالي السابق والتوقعات المالية المستقبلية للشركة:

  2022
متوقع

 2021 
متوقع

 2020
متوقع

 2019
متوقع

 2018
متوقع

 2017
متوقع

2016م 2015 البنود المالية الرئيسية

18.3 18.0 17.8 17.4 17.1 16.3 12.7 0 إيردادت التشغيل )مليون ريال عماني(

1.7 2.0 1.7 1.7 1.2 )0.4( 1.3 )0.5( صافي الربح )مليون ريال عماني(

10.7 12.8 11.2  10.9 7.7 )2.6( 8.3 )3.2( عائد السهم الواحد )بيسة(

9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 0.0 0.0 0.0 ربح السهم الواحد )بيسة(

84.9  88.1 90.7  93.2 95.8 98.2 110.4 113.9 إجمالي األصول )مليون ريال عماني(

18.6 18.5 18.0 17.7 17.4 17.7 18.0 16.7 )مليون  المساهمين  حقوق  إجمالي 
ريال عماني(*

58.2 62.4 65.7 68.9 72.0 75.0 82.2 72.6 إجمالي الديون )مليون ريال عماني(

3.1 3.4  3.7 3.9 4.1 4.2 4.6 4.3 الدين على حقوق المساهمين )مرة(

8.9 10.8 9.7 9.6 6.9 )2.0( 7.2 )3.0( عائد الملكية ٪

1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 1.5 1.1 نسبة تغطية الفوائد )مرة(

* ال تتضمن احتياطي التحوط

القيمة في فترة ما بعد إتفاقية شراء المياه  •

وفقً لتوقعات مستشار الطاقة العالمي الذي تم تعيينه نيابة عن المستثمرين للتحقق من التدفقات النقدية للشركة في فترة ما بعد 
اتفاقية شراء المياه، من المتوقع أن تحقق الشركة قيمة عالية خالل فترة ما بعد اتفاقية شراء المياه وتؤكد توقعات مستشار الطاقة 
العالمي أن دورة االستفادة من المحطة تبلغ 40 سنة وهذه الفترة أطول من فترة اتفاقية شراء المياه والسعة اإلنتاحية للمحطات الحالية 
األساسي  المتوسط  المياه مستقباًل.  الطلب على  الرئيسية لن تكون كافية لتغطية  بالشبكة  للربط  البناء  الجديدة قيد  والمحطات 
السنوي المتوقع للربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء )استنادًا على أسعار سنة 2016م( و من قبل مستشار الطاقة العالمي 

للشركة اعتبارا من تاريخ إنتهاء فترة اتفاقية شراء المياه حتى العام 2055م هو 8.7 مليون ريال عماني.   

سعر اإلكتتاب

تم تحديد سعر اإلكتتاب مع إستثناء مصاريف اإلصدار للسهم الواحد على اثنين من منهجيات التقييم التي تم استخدامها في الماضي 
في اإلكتتابات العامة في قطاع الخدمات في سلطنة عمان ومع األخذ بعين اإلعتبار ظروف السوق الحالية.

منهجيات التقييم

األساليب المستخدمة هي على النحو التالي:

•  التقييم النسبي.

•  تقييم خصم ربح السهم

فيما يلي شرح لهذه األساليب مع مزاياها وعيوبها:
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طريقة التقييم النسبي

بموجب هذا النهج، يتم التقييم بالمقارنة مع الشركات األخرى المدرجة بالسوق التي تمتلك إطار تنظيمي مشابه وتواجه مخاطر على 
العائد مشابهة، على سبيل المثال العمليات والتدفقات النقدية وهيكل رأس المال وخطط النمو الخ.  تعتمد طريقة التقييم النسبي 
عموما على النتائج المالية الحالية أو التوقعات من العام األول الى العام الثاني القادم.  تشتمل المعايير المستخدمة كثيرًا في التقييم 

النسبي لشركات قطاع الخدمات في عمان على السعر إلى مضاعف الربح و العائد على األرباح الموزعة.

مساوئ طريقة التقييم النسبي الميزات اإليجابية لطريقة التقييم النسبي

-  قد يكون من الصعب العثور على عينة من الشركات المماثلة. 
في  مدرجة  شركات  وجود  بسبب  المساوئ  هذه  تخفيف  تم 

سوق مسقط ولها عقود و تجارة مماثلة.

-  احتمال تأثر التقييم بالتداول الضعيف وصغر حجم  رأس المال 
والقيود المفروضة على الملكية والتغطية المحدودة الخ.

والرقابة  واالستحواذ  االندماج  أنشطة  مثل  الخارجية  اإلختالفات    -
من الجهات التنظيمية التي قد تؤثر على أسعار األوراق المالية

-   االعتماد على المعلومات المتاحة للجمهور

أن  ينبغي  المتداول  التقييم  أن  نظريا  تعني  السوق  كفاءة    -
يعكس جميع المعلومات المتاحة للجمهور.

التي  القيمة  تحديد  دون  الشركة  قيمة  إلى  اإلشارة  إمكانية    - 
تؤمن الحق في اإلدارة.

-   إمكانية األخذ في االعتبار ظروف السوق الحالية 

طريقة تقييم خصم ربح السهم

تجسد طريقة تقييم خصم ربح السهم قيمة الشركة بناًء على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة )األرباح الموزعة( المخصومة 
مقارنة بالقيمة الحالية. يتم استخدام القيمة الحالية عموما لتقييم جاذبية الفرص اإلستثمارية بسعر معين.

مساوئ طريقة خصم ربح السهم الميزات اإليجابية لطريقة خصم ربح السهم

النقدية  للتدفقات  األساسية  لإلفتراضات  حساس  تقييم   -
حالة  في  األجل  طويلة  عقود  بوجود  (التخفيف  المستقبلية 

الشركة) طوال فترة اتفاقية شراء الماء ومعدل الخصم

-  في غياب عقود طويلة األجل، يعتمد التقييم على التوقعات 
طويلة األجل التي قد تتأثر بالتغيرات التكنولوجية واالقتصادية 

الكلية والتنظيمية

التقييم  أساليب  من  واحدة  هي  السهم  ربح  خصم  طريقة    -
المثلى على المستوى النظري.

-  تحليل التطلعات المستقبلية على أساس التدفق النقدي

      )وبالتالي أقل تأثرا بالقواعد المحاسبية( ويأخذ في االعتبار كل 
الترتيبات التعاقدية وكذلك إستراتيجية التشغيل المتوقعة

-   أقل تأثرًا بظروف السوق المتقلبة

-  تسمح بتقييم العمل بأكمله أو كل مكون من مكوناته على 
حدة

التقييم النسبي: العائد على األرباح الموزعة

األرباح الموزعة هي المعيار األساسي للتقييم النسبي للشركة في ضوء نموذج عمل مستقر مع عدم وجود  من المحتمل أن تكون 
خطط محددة للتوسع.

متوسط 2022 2021 2020 2019 2018  األرباح المتوقعه توزيعها  لمدة 
5 سنوات 

1.47 1.50 1.50 1.45 1.45 1.45 األرباح الموزعة )مليون ريال عماني(

9.5 9.6 9.6 9.3 9.3 9.3 األرباح الموزعة  )بيسة على كل سهم(

٪8.3 ٪ 8.5 ٪8.5 ٪8.2 ٪8.2 العائد على األرباح الموزعة بسعر اإلصدار* ٪8.2

*  ال تتضمن 2 بيسة مصاريف اإلصدار
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التقييم النسبي: مؤشر مضاعف األرباح

يمكن اعتبار مؤشر مضاعف األرباح )PE Multiple( مقياسً ثانويً و قد تم عرضه لمعلومات المستثمر. الجدول أدناه يوضح مؤشر مضاعف 
األرباح المتوقع في الفترة ما بين 2017 - 2021.

20182019202020212022

7.711.011.211.810.7الربح الصافي المتوقع للسهم الواحد )بيسة(

10.7×8.9×10.2 ×10.4 ×14.8×مؤشر مضاعف األرباح المتوقع بسعر اإلصدار*

* ال تتضمن 2 بيسة مصاريف اإلصدار

مقارنات

تشتمل الشركات النظيرة للشركة والمدرجة في سلطنة عمان على الشركات التي لديها موقع واحد أو عدة مواقع لمشاريع مستقلة 
للطاقة ومشاريع مستقلة للمياه والطاقة ومشاريع مستقلة للمياه. تشترك هذه الشركات في نموذج األعمال المماثلة التي تعتمد على 
اتفاقيات امتياز وعقود.  يتم قياس قوة التدفقات النقدية لهذه الشركات في المقام األول على قوة أحكام وشروط هذه العقود التي 
وقعت مع أطراف ذات تصنيف مشابه. تعتبر شركات الخدمات التالية المدرجة في سوق مسقط مشابهة لشركة مدينة مسقط للتحلية 

ش.م.ع.ع )قيد التحويل(.

شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.م تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية )427 ميغاواط( ومحطة لتحلية المياه ومرافق توصيل 
الغاز المرتبطة بها

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م - تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية)744 ميغاواط( في صحار في سلطنة عمان

شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.م - تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية)285 ميغاواط( في منطقة الشرقية في سلطنة عمان

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.م - تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية )744 ميغاواط( في بركاء في سلطنة عمان

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.م - تمتلك وتدير وتحتفظ بمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية) 2.000 ميغاواط( في صور في سلطنة عمان

شركة سيمكورب صاللة للطاقة والماء ش.م.ع.م - تدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية) 489 ميغاواط(  وتحلية المياه في صاللة في 
سلطنة عمان

الشرقية لتحلية المياه ش.م.ع.م - تمتلك وتدير محطة لتحلية المياه )131.837 متر مكعب/اليوم(  في صور في سلطنة عمان

شركة اس ام ان للطاقة القابضة - ش.م.ع.م تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية )665 ميغاواط( في الرسيل وومحطة لتوليد 
الطاقة الكهربائية )678 ميغاواط( ومحطة لتحلية المياه )120.000 متر مكعب / اليوم( في بركاء في سلطنة عمان

صحار في  المياه  وتحلية  ميغاواط(   585( الكهربائية  الطاقة  لتوليد  بمحطة  وتحتفظ  وتدير  تملك   - ش.م.ع.م  للطاقة  صحار   شركة 
في سلطنة عمان
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العائد الشركة
على األرباح 

الموزعة)1(

مؤشر 
مضاعف 
األرباح)2(

القيمة 
الدفترية 

)بيسة()3(

نسية 
تغطية 

الفائدة)4(

نسبة الدين 
الى حقوق 

المساهمين)3(

إنتهاء إتفاقية 
شراء )المياه( 

والطاقة

1.32020×4.0×14.4354×6.2٪شركة أكوا بركاء للطاقة

2.22028×1.8×20.4118×5.9٪شركة الباطنة للطاقة

2021--11.3309×-شركة الكامل للطاقة )5(

2.22028×1.9×16.3122×6.5 ٪شركة السوادي للطاقة

2.22029×2.3×10.8115 ×5.9٪شركة العنقاء للطاقة

2.02027×2.0×17.3111×6.3 ٪شركة سيمكورب صاللة

3.42036×1.3×1832--الشرقية لتحلية المياه )6(

شركة اس ام ان للطاقة 
القابضة )7(

٪4.5×15.2177×2.2×4.82024/2022

3.42022×1.8×16.2129×-شركة صحار للطاقة )8(

-2.7×2.2×15.2363×5.9٪المتوسط

شركة مدينة مسقط لتحلية 
المياه )9(

×26.8109×1.2×4.02034

العائد على األرباح الموزعة)الثنا عشر شهرًا متتاليً( بناءًا على بيانات الشركة بالموقع اإللكتروني لسوق مسقط بحسب أسعار   )1(
اإلغالق كما في 23 أكتوبر 2017.

تم استخدام الربح على السهم الواحد)الثنا عشر شهرًا متتاليً( لحسابات مؤشر مضاعف الربح.  )2(

كما في 30 يوليو/2017م.  )3(

تم استخدام تكاليف التمويل واألرباح قبل الفوائد والضرائب )الثنا عشر شهرًا متتاليً( لحساب نسبة تغطية الفوائد.  )4(

السلطات  مع  المستمرة  والخالفات  الطاقة  شراء  اتفاقية  لتمديد  الجارية  للمفاوضات  ذلك  ويعزى  أرباح  بتوزيع  الشركة  تقوم  ال   )5(
الضريبية. للشركة ديون أقل من 1 مليون ريال عماني.

ال تقوم الشركة بتوزيع أرباح ويعزى ذلك ألن الشركة تشهد عملية توسيع المحطة التابعة لها بشكل مستمر. مؤشر مضاعف   )6(
األرباح الزائد عن ×50 ال يعتبر  ذو معنى.

تم تعديل الربح من إعادة تقييم مخصص استعادة الموقع عند حساب تكاليف التمويل و نسبة تغطية الفوائد )الثنا عشر شهرا   )7(
متتاليا(.

ال تقوم الشركة بتوزيع أرباح بسبب سداد الدين من التدفقات النقدية الحرة بموجب تسهيالت الدين.  )8(

لم تعلن الشركة عن توزيعات ارباح حتى 30 يونيو 2017. كان هناك سداد كبير للقروض كما في 12 يوليو 2017 و تم تعديل نسبة   )9(
الدين الى حقوق المساهمين لهذا السداد. و الدين المستخدم في حساب نسبة الدين الى حقوق المساهمين يستبعد قروض 

المساهمين البالغة 10.3 مليون ريال عماني. تبلغ نسبة الدين الى حقوق المساهمين بعد احتساب قروض المساهمين 4.7×

قابلية تطبيق خصم ربح السهم لتقييم الشركة 

تتمتع شركة مدينة مسقط للتحلية )قيد التحويل( بنموذج عمل مستقر على أساس إطار تعاقدي راسخ على النحو الذي تمت مناقشته 
في وقت سابق من هذا الفصل، مع توقعات موثوقة بتوزيعات أرباح للمستثمرين ذات الصلة بغرض الخصم. يتسق النهج مع تقييم 
الموزعة  األرباح  لتقييم خصم  المتوقعة  األرباح  الماضي حيث تم خصم  الخدمات في سلطنة عمان في  العام لجميع شركات  اإلكتتاب 

للسهم
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توقعات التدفقات النقدية لفترة إتفاقية شراء المياه ولفترة ما بعد إتفاقية شراء المياه

يمكن تقدير التدفقات النقدية التشغيلية للشركة بيقين نسبي لفترة إتفاقية شراء المياه )أي حتى اكتوبر 2034م)، في حين تم تقديم 
توقعات التدفقات النقدية لفترة ما بعد إتفاقية شراء المياه من قبل المستشار المستقل للطاقة وهو مستشار مستقل تم تعيينه 
لتمثيل المستثمرين، تشتمل تقديرات المستشار المستقل للطاقة على عدد من االفتراضات بما في ذلك الطلب على المياه والسعة 
المتاحة وترتيبات شراء المياه الخ، في فترة ما بعد اتفاقية شراء المياه وضع المستشار المستقل للطاقة، استنادا إلى خبرته في أكثر 
من 80 دولة عشرة )10( سيناريوهات مختلفة للتدفقات النقدية المتوقعة للشركة، ولغرض تقييم خصم التدفقات النقدية للشركة  أعلى 
التدفقات النقدية كانت كحالة متفائلة وأدنى التدفقات النقدية كانت كحالة متشائمة والحالة األساسية على النحو المقدم من قبل 

المستشار المستقل للطاقة، إستندت التوقعات لتقديرات النفقات الرأسمالية على تقديرات الشركة.

تقييم خصم ربح السهم

تقييم السهم الواحد

يعتمد سعر السهم بالبيسة على تدفقات األرباح المتوقعة حتى السنة المالية 2055م في إطار سيناريوهات مختلفة على النحو التالي:

السيناريوهات*سعر السهم الواحد

السيناريو األضعفالسيناريو األساسيالسيناريو المتفائل

معدل الخصم

٪9278242206

٪10229201173

٪11191169147

٪12161143125

المستشار  المياة،  اتفاقية شراء  بعد  ما  فترة  المياة. وفي  اتفاقية شراء  فترة  السيناريوهات في  لكافة  االفتراضات  أخذت نفس  *وقد 
المستقل للطاقة افترض التكلفة االستثمارية اإلجمالية لتشييد مصنع جديد بمبلغ 1500 دوالر أمريكي / متر مكعب في اليوم في حالة 
السيناريو االساسي. وقد افترض المستشار المستقل زيادة بنسبة 20٪ في تكلفة االستثمار في السيناريو المتفائل وانخفاض بنسبة 

20٪ في السيناريو االضعف.معدل العائد الداخلي

معدل العائد الداخلي

بناًء على التدفقات المتوقعة لأرباح في إطار سيناريوهات مختلفة، معدل العائد الداخلي المتوقع للمستثمرين في اإلكتتاب العام هو :

السيناريو األضعف السيناريو األساسي السيناريو المتفائل السيناريوهات*

٪12.7 ٪13.5 ٪14.2 معدل العائد الداخلي**

*وقــد أخــذت نفــس االفتراضــات لكافــة الســيناريوهات فــي فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاة. وفــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاة، المستشــار 
المســتقل للطاقــة افتــرض التكلفــة االســتثمارية اإلجماليــة لتشــييد مصنــع جديــد بمبلــغ 1500 دوالر أمريكــي / متــر مكعــب فــي اليــوم فــي 
حالــة الســيناريو االساســي. وقــد افتــرض المستشــار المســتقل زيــادة بنســبة 20٪ فــي تكلفــة االســتثمار فــي الســيناريو المتفائــل وانخفــاض 

بنســبة 20٪ فــي الســيناريو االضعــف.

** ال تتضمن 2 بيسة مصاريف اإلصدار
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الفصل السابع عشر: تعامالت األطراف ذات العالقة والعقود الهامة

تعامالت األطراف ذات العالقة

والكيانات  العليا،  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  والمتوسطين  الرئيسيين  المساهمين  على  العالقة  ذات  األطراف  تشتمل 
التجارية التي يملكون فيها نفوذًا مؤثرًا. تحتفظ الشركة بتوازنات هامة مع األطراف ذات العالقة وتظهر هذه التوازنات أثناء الممارسة 

االعتيادية ألعمال الشركة، كما يتم االتفاق على شروط وأحكام معامالت األطراف ذات العالقة بشكل متبادل.

وفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:

2014
ريال عماني

2015
ريال عماني

2016
ريال عماني

6.957.62010.931.517رأس المال المقدم

1.042.885912.500122.500رسوم التعبئة والتأخير بالنسبة للمشغل

3.203.367--تكلفة التشغيل والصيانة بالنسبة للمشغل

2.460.80068.0304.037.250صافي المتحصالت تحت القروض التجسيرية من المساهمين

202.517202.517198.402تعويضات موظفي اإلدارة العليا

المبلغ المستحق لأطراف ذات العالقة 

سوميتومو كوربوريشن/كاداغوا اس ايه/ ماالكوف انترناشيونال ليمتد

4.966.2594.966.2594.966.259

يتعلق هذا المبلغ بتكاليف المشروع المبدئية التي دفعتها األطراف ذات العالقة، ولم يتم سدادها بعد إلى األطراف ذات العالقة، وتمت 
رسملتها تحت بند أعمال رأسمالية قيد التنفيذ حيث أنها تتعلق مباشرة بإنشاء المحطة.

يكون المبلغ بدون فوائد وال توجد شروط محددة للسداد.

منافع وفوائد كبار موظفي اإلدارة العليا

كبار موظفي اإلدارة العليا هم أولئك األشخاص المسؤولين عن تخطيط وتوجيه أنشطة الشركة والتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة.تم سداد مبلغ 202.517 ر.ع إلى كبار موظفي اإلدارة العليا أثناء السنوات المنتهية في 31 ديسمبر/2014م و 31 ديسمبر/2015م وتم 

سداد مبلغ 198.402  ر.ع لكبار موظفي اإلدارة العليا خالل فترة السنة المنتهية في 31 ديسمبر/2016م. 
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الفصل الثامن عشر: تنظيم وإدارة الشركة

التجارية  المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة بناًء على نظامها األساسي وقانون الشركات  الجوانب  ُتلخص بعض األقسام بهذا الفصل 
يرد في هذا  ما  وُيعتبر  المساهمة،  الشركات  وإدارة  المال خاصة ميثاق حوكمة  العامة لسوق  الهيئة  الصادرة من  واللوائح  والقوانين 
الفصل مجرد ملخص وال ُيفهم منه بأنه وصف شامل للنظام األساسي للشركة أو أحكام قانون الشركات التجارية أو ميثاق حوكمة وإدارة 

الشركات المساهمة أو القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ذات الصلة.

نظرة عامة

يتضمن هذا القسم تفاصيل تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المختلفة للمجلس واإلدارة. يسلط هذا القسم أيضً الضوء على ممارسات 
الحوكمة واإلدارة التي تتبعها أو التي ستضعها الشركة.

مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في 14 مارس 2016م و27 أكتوبر2016م. ثم تقدم الفاضل/ داتوك ويرا أزهر بن عبد الحميد باستقالته 
من عضوية مجلس اإلدارة في 4 أكتوبر 2017، وقرر المجلس بذات التاريخ تعيين الفاضل أحمد فؤاد بن محمد كينالي عضًوا مؤقًتا. وسوف 
تنتهي فترة عضويتهم بالمجلس بعد ثالث سنوات من هذا التاريخ وحتى تاريخ االجتماع الثالث للجمعية العامة السنوية للشركة الذي 
يلي هذا التاريخ. وفي حالة تجاوز موعد اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي سيعقد فيه االجتماع الثالث للجمعية العامة السنوية فترة 
ثالث سنوات بعد التاريخ الذي تم فيه انتخاب أعضاء المجلس الحالي، ينبغي تمديد فترة عضوية المجلس حتى التاريخ الذي سيعقد فيه 

اجتماع الجمعية العامة السنوية وفقً ألحكام المادة 95 من قانون الشركات التجارية. 

الجدول أدناه يتضمن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي والجهات التي يمثلونها وفقً للمادة 18 من النظام األساسي للشركة:

عضو مستقل / غير 
مستقل1

عضو تنفيذي / غير 
تنفيذي 

الجهة التي يمثلها  االسم 

غير مستقل غير تنفيذي شركة ماالكوف عمان للتحلية حبيب بن حسين 

غير مستقل غير تنفيذي سوميت ووتر ميدل ايست كمبوني تامر كانكارديس

غير مستقل غير تنفيذي بصفته الشخصية  تاكاشي ايشيزوكا

غير مستقل غير تنفيذي بصفته الشخصية  شينيشي هاسيغاوا

غير مستقل غير تنفيذي بصفته الشخصية  روسواتي اوثمان

غير مستقل غير تنفيذي بصفته الشخصية أحمد فؤاد بن محمد كينالي 

الحظة 1: يعتبر عضو مجلس اإلدارة مستقاًل وفقً للميثاق وسوف تضمن الشركة اإلذعان للميثاق في غضون شهرين من تاريخ إدراجها.

اإلذعان للقوانين الواجبة التطبيق

مجلس  أعضاء  من  أربعة  هنالك  عامة.  مساهمة  لشركة  التحويل  قيد  اآلن  وهي  مقفلة  مساهمة  شركة  بإعتبارها  الشركة  تأسست 
الترشيح لعضوية  الوارد بإستمارة  المستقل"  اإلدارة  لتعريف "عضو مجلس  البالغ عددهم ستة أعضاء، أعضاء مستقلين وفقً  االدارة 
مجلس إدارة شركة المساهمة المقفلة والصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وفقً للنظم واألحكام والشروط المطبقة على إنتخاب أعضاء 
الوزاري رقم 92/2003(. عمومً، كافة أعضاء مجلس االدارة أعضاء غير  )القرار  المقفلة ومسؤولياتهم  مجالس إدارات شركات المساهمة 

مستقلين وفقً لتعريف عضو مجلس االدارة المستقل بموجب  ميثاق تنظيم إدارة شركات المساهمة العامة
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خالل شهرين من تاريخ إدارج الشركة بسوق مسقط لأوراق المالية، تتعهد الشركة  بعقد إجتماع جمعية عمومية لتوفيق أوضاع مجلس 
اإلدارة للوفاء بميثاق  حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر في يوليو 2015.

يجب على مجلس اإلدارة اإلذعان لميثاق حوكمة الشركات الخاص بشركات المساهمة العامة ومتطلبات قانون الشركات التجارية بما في 
ذلك المتطلبات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين المنصوص عليها في الميثاق والتي 

تمثل مصالح كافة المساهمين.    

خلفية تاريخية عن أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل/حبيب بن حسين  اإلسم:

رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة 

ويلز،  جامعة  من  واإللكترونية  الكهربائية  الهندسة  بكالوريوس  حسين  بن  حبيب  الفاضل/  يحمل 
المملكة المتحدة. كما أكمل الفاضل/ حبيب بن حسين برامج تطوير اإلدارة العليا والتمويل بجامعة 
هارفرد في سنة 2004م وبرنامج التمويل بجامعة هارفرد في سنة 2005م، عالوة على ما ورد آنفً ،أكمل 
جامعة  إسكول،  بزينس  وارتون  بـــــ  متقدم  إدارة  برنامج  2009م  عام  في  حسين  بن  حبيب  الفاضل/ 

بنسلفانيا بوالية فالدليفيا، الواليات المتحدة األمريكية. 

المؤهالت التعليمية 

مهندس  مساعد  وظيفة  في  سبتمبر/1983م  في  الوظيفي  مجاله  حسين  بن  حبيب  الفاضل/  بدأ 
صيانة أجهزة قياس بتوانكو جعفر باور استيشن فور ليمباغا ليترك نيجارا )المعروفة حاليً بــ تيناغا 
وتمت  والثانية(  األولى  )المرحلة  بالنت  باور  خبر  إلى  سبتمبر/1985م  في  نقله  تم  بيرهارد(  ناسيونال 
المجال  في  االمتياز  جائزة  على  عام 1987م،حاز  في  قياس  أجهزة  لمهندس صيانة  بعد  فيما  ترقيته 
الوظيفي في عام 1987م لجهوده االستثنائية وأدائه المميز. التحق في سبتمبر/1990م بـ ساراواك شل 
بيرهارد بوظيفة مهندس موثوقية أجهزة قياس قبل االنتقال إلى آي سي آي بينتس )مال( اس دي ان 
بيرهارد » آي سي آي بينتس« كمهندس أعمال في أغسطس /1992م. حاز أيضً على الجائزة الفضية 

من آي سي آي بينتس في عام 1996م لجهوده االستثنائية وأدائه المميز.

التحق الفاضل/ حبيب في يوليو/1998 م بمالكوف بيرهارد )»ماالكوف بيرهارد«( في وظيفة مدير أول 
في دائرة التدقيق الفني ، تمثل دوره الوظيفي في تقديم الخدمات االستشارية بالنسة لكافة األمور 
الهندسية واإلدارية الخاصة بعمليات لوموت باور بالنت وإنجاز الدراسات الحصيفة المتعلقة باألمور الفنية 
وأمور السالمة من وقت آلخر بالنسبة للمشاريع الجديدة واالستحوازات المقترحة. تمت ترقيته لمساعد 
مدير عام تنظيم األعمال والخدمات الفنية في يناير/2000م. عالوًة على أدواره الوظيفية المذكورة أنفً 
شمل نطاق عمله مراقبة إعادة تنظيم األعمال وتعزيز مجموعة الخدمات الفنية  لتمكين مجموعة ام 

بي من لعب دورها الفاعل كمجموعة رائدة في مجال الطاقة على المستوى الدولي.

تم تعيين الفاضل/ حبيب في سبتمبر/2001 م مديرًا عامً للمشاريع في سيغاري فينشرز اس دي ان 
بيرهارد )»اس إي في«( وتمت ترقيته لرئيس تشغيل في اس إي في، في يوليو/2004م. ترقى لنائب أول 
رئيس قسم إدارة األصول في أبريل /2006م وتمثل دوره في اإلشراف على كافة األصول التي تمتلكها 
في  دي«(  سي  )»أم  بيرهارد  كوبوريشن  بماالكوف  تشغيل  لرئيس  الحقً  ترقى  ثم  بي.  ام  مجموعة 
أكتوبر/2010 لإلشراف على قسم التشغيل والصيانة وقسم إدارة األصول لدى ـ أم سي بي. تم تعيين 

الفاضل/ حبيب كرئيس تنفيذي لعمليات ام سي بي منذ أغسطس/2015م. 

الخبرات العملية 
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يشغل الفاضل/ حبيب بن حسين منصب عضو مجلس اإلدارة في أكثر من 50 شركة عامة أو شركة 
بينها مالك ومشغلي  والتي من  بي  أم سي  لـ  التابعة  و  الفرعية  الشركات  وتحديدًا  خاصة محدودة 

محطات الطاقة في ماليزيا والشركات القابضة االستثمارية الخارجية على النحو الموضح أدناه:

)Tanjung Bin Power Sdn Bhd( تانجونغ بن باور اس دي ان بيرهارد  )1(

)GB3 Sdn Bhd( جي بي 3 اس دي ان بيرهارد  )2(

)Prai Power Sdn Bhd( براي باور اس دي ان بيرهارد  )3(

)Segari Energy Ventures Sdn Bhd( سيغاري اينرجي فينشرز اس دي ان بيرهارد  )4(

)Tanjung Bin Energy Sdn Bhd( تانجونغ بن انرجي اس دي ان بيرهارد  )5(

)Port Dickson Power Berhad( بورت ديكسون باور بيرهارد  )6(

)Malakoff International Limited( ماالكوف انترناشونال ليمتد  )7(

)TJSB International Limited( تي جيه اس بي انترناشونال ليمتد  )8(

ماالكوف سوميت هيد هولدينغ كبموني ليمتد  )9( 
)Malakoff Summit Hidd Holding Company Limited(

ماالكوف ويند ماكارثر هولدينجز بي تي واي ليمتد  )10( 
)Malakoff Wind Macarthur Holdings Pty Limited(

اإلدارة  مجلس  عضوية 
بالشركات األخرى 

الفاضل / تامر كانكارديس  اإلسم:

نائب رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة:

يحمل الفاضل / تامر بكالوريوس الهندسة الميكانيكية وماجستير إدارة األعمال من جامعة اسطانبول 
الفنية. 

المؤهالت التعليمية

يتمتع بخبرة مهنية امتدت ألكثر من 18 سنة في مجال تطوير أعمال الطاقة والمياه الدولية. الخبرات العملية:

ال يشغل الفاضل / تامر حاليً منصب عضو مجلس إدارة بأي شركة أخرى غير الشركة  عضوية مجلس اإلدارة 
بالشركات األخرى 

الفاضل/تاكشي ايشيزوكا االسم:

عضو مجلس اإلدارة الوظيفة:

يحمل الفاضل/ ايشيزوكا بكالوريوس االقتصاد. المؤهالت التعليمية

يتمتع الفاضل/ ايشيزوكا بخبرة مهنية امتدت ألكثر من سبعة وعشرين سنة في مجال تطوير أعمال 
الطاقة والمياه الدولية.

الخبرات العملية

ال يشغل الفاضل / ايشيزوكا حاليً منصب عضو مجلس إدارة بأي شركة غير الشركة. عضوية مجلس اإلدارة 
بالشركات األخرى

الفاضل / شينشي هاسيغاوا  االسم:

عضو مجلس إدارة. الوظيفة:

يحمل الفاضل/ هاسيغاوا بكالوريوس الهندسة الكيمائية من طوكيو إنستتيوت اوف تكنولوجي. المؤهالت التعليمية
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يتمتع الفاضل / هاسيغاوا بخبرة عملية امتدت الكثر من 26 سنة في مجال المياه والطاقة المتجددة 
والنفط والغاز وأعمال تطوير البنى التحتية األخرى. 

الخبرات العملية:

.)Eastern Water Co.,Limited(.)عضو مجلس إدارة إيسترن ووتر كمبوني ليمتد )هونج كونج
مارشال(. جزر  )جمهورية  ليمتد  كمبوني  انفستمنتس  ووتر  انترجاينا  إدارة  مجلس   عضو 

)InterChina Water Investments Co.,Ltd(
.)Summit Water Limited()عضو مجلس اإلدارة المنتدب لسوميت ووتر ليمتد )المملكة المتحدة

المتحدة( )المملكة  ليمتد  كيه  يو  ووتر  غاز  اوساكا  لسوميشو  المنتدب  اإلدارة  مجلس   عضو 
.)Sumisho Osaka Gas Water UK Limited(

)المكسيك( في  سي  دي  ايه  اس  تنوريو  دل  ريوسو  دي  اغواس  إدارة  مجلس   عضو 
.)Aguas de Reuso Del Tenorio S.A.DE C.V(

عضو مجلس إدارة  كونسيشناريا دي اغواس ريزيديوالس دي جواريز اس ايه دي سي في )المكسيك( 
.) Concesionaria De Aguas Residuales De Juarez S.A.De C.V(

في  سي  دي  ايه  اس  اغواس  دي  تراتامينتو  إن  اسبشليزيداس  سوليوشنس  إدارة،  مجلس  عضو 
.)Soluciones Especializadas En Tratamiento De Agua,S.A.De C.V( )المكسيك(

)هولندا( في  بي  في  منشيمنت  جلوبل  سوميت  منتدب،   إدارة  مجلس   عضو 
.)Summit Global Management V B.V(

عضوية مجلس اإلدارة 
بالشركات األخرى: 

الفاضلة/روسواتي أوثمان  االسم:

عضو مجلس االدارة المنصب:

المتحدة  المملكة  فورد،  براد  جامعة  من  الكيمياء  في  العلوم  بكالوريوس  روسواتي  مدام  تحمل 
جامعة  من  والتمويل(  المحاسبة  مجالي  في  أساسية  )بصفة  األعمال  إدارة  في  الماجستير   ودرجة 
ماساتسوستس، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، أكملت مدام روسواتي برنامج إدارة متقدم بـــــ 

وارتون بزينس إسكول، جامعة بنسلفانيا بوالية فالدليفيا.

المؤهالت التعليمية:

بدأت مدام روسواتي مجالها الوظيفي كتنفيذي مبيعات بقسم الكيمياء لدى بي اتش ان مير آند 
كمبوني في أغسطس/1984م. التحقت في أبريل/1989م بـ سزرن بنك بيرهارد كمسؤول بالفئة األولى 
بيرهارد في مايو/1990م  الشركات واالستثمار لدى ميالور كوربوريشن  وُعينت مساعد مدير تخطيط 
دولية  أغذية  أعمال  تأسيس سلسة  روسواتي في  الفاضلة/  أخرى عملت  ومن ضمن مهام وظيفية 

ومشروع طريق رئيسي للمجموعة.

أعمال  )»ام بي«( في وظيفة مدير تطوير  بيرهارد  التحقت مدام روسواتي في مايو 1994م بماالكوف 
وتمت ترقيتها بعد ذلك لمدير أول تمويل الشركة في عام 1995م. تم تعيينها كمساعد للمدير العام 
لتمويل الشركات وإدارة المخاطر بـ أم بي في عام 1997م ومن ثم تمت ترقيتها لمدير عام ورئيس دائرة 
تمويل الشركات وإدارة المخاطر بـ أم بي في عام 2000م. منذ نوفمبر/2004م تمت ترقية مدام روسواتي 
لوظيفة مدير مالي/ نائب أول رئيس قسم مجموعة التمويل والحسابات بـ أم بي ومن ثم تم نقلها إلى 

ماالكوف كوبوريشن بيرهارد )»ام سي بي«(.

تشمل مسؤوولياتها الحالية إدارة حسابات مجموعة ام سي بي ودائرة الخزينة ودائرة الشركات وتمويل 
المشاريع. تعمل على مراقبة كافة الوظائف المحاسبية ورفع التقارير في مجموعة ام سي بي وتترأس 
المساهمين  حقوق  تمويل  المثال  سبيل  على  الشركات  أعمال  تمويل  ممارسة  إليه  المناط  الفريق 
والدين والدمج والحيازة وممارسات تمويل المشاريع للشركات التي تنضوي تحت لواء مجموعة ام سي 

بي.

الخبرات العملية:
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)Tanjung Bin Energy Issuer Sdn Bhd( تانجونج بن انرجي اشيور اس دي ان بيرهارد  )1(
.)Hypergantic Sdn Bhd( هايبرغانتينغ اس دي ان بيرهارد  )2(

.)MESB Project Management Sdn Bhd(ام إي اس بي بروجكيت مانجمنت اس دي ان بيرهارد  )3(
.)Pacific Goldtree Sdn( باسفيك غولدتري اس دي ان  )4(

.)Skyfirst Power Sdn Bhd( اسكايفيرست باور اس دي ان بيرهادر  )5(
.)Kapar Energy Ventures Sdn Bhd( )كابار إينرجي فينشرز اس دي ان بيرهارد )مدير مناوب  )6(

ماالكوف جولف ليمتد   )7(
.)Malakoff Oman Desalination Company Limited( شركة ماالكوف عمان للتحلية ليمتد  )8(

.)Malakoff Technical (Dhofar) Limited( ليمتد )ماالكوف تكنيكال)ظفار  )9(
.)Malakoff Capital (L) Limited( ليمتد )ماالكوف كابيتال )ال  )10(

.)Spring Assets Limited( اسبرينغ اسيتس ليمتد  )11(
.))Hidd Power Company B.S.C (c( )هيد باور كمبوني بي اس سي )سي  )12(

.)PT.Teknik Janakuasa( بي تي تكنيك جاناكواسا  )13(
شركة تليمسن االستثمارية للتحلية اس أيه اس   )14(

عمان تكنيكال بارتنرز لمتد   )15(
)Tanjung Bin Energy Sdn Bhd( تانجونج بن انرجي اس دي ان بيرهارد  )16(

.)Istipintar Sdn Bhd( استيبينتار اس دي ان بيرهارد  )17(

عضوية مجلس االدارة 
بالشركات االخرى:

أحمد فؤاد بن محمد كينالي   االسم:

عضو بمجلس اإلدارة المنصب:

المتحدة  المملكة  أنجليا،  شرق  جامعة  من  المحوسبة  المحاسبة  في  شهادة  على  أحمد  داتو  حصل 
المملكة  والتمويل،  األعمال  التجارية في  واألعمال  للتقنية  التعليمي  المجلس  الوطني من  والدبلوم 
الماليزي  المعهد  وعضو  القانونيين  المحاسبين  لجمعية  زميل  فهو  ذلك  على  عالوة  المتحدة. 

للمحاسبين المعتمدين العموم والمعهد الماليزي للمحاسبين منذ العام 2000. 

المؤهالت التعليمية:

األول من  التنفيذي لشركة ماالكوف كوربوريشين )شركة محدودة عامة( منذ  الرئيس  أحمد  يشغل 
أكتوبر 2017. بدأ داتو كينالي حياته العملية مع شركة أرثور أندرسون وشركاه في 1994. في عام 2001، 
ثم ترك عمله مع شركة أرثور أندرسون وشركاه لشغل منصب المدير التنفيذي للتمويل في شركة 
بيتالينج جاردن )شركة محدودة عامة(. في 2008، انضم كشريك/ مدير تنفيذي في إيرنست أند يونج 
كواال المبور وظل يعمل لدى الشركة حتى العام 2010 عندما أنضم إلى شركة أسترو ماليزيا هولدنجز 

)شركة محدودة عامة( بصفة الرئيس المالي من أغسطس 2010 إلى يوليو 2013. 

عامة(  محدودة  )شركة  هولدينجز  بروتون  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كان  م،   2016 إبريل   1 من  اعتبارًا 
م.   2017 سبتمبر   30 حتى  عامة(  محدودة  )شركة  هولدينجز  بروتون  بمجموعة  إدارة  مجلس  وعضو 
الرئيس للتمويل  قبل تعيينه في بروتون هولدينجز )شركة محدودة عامة(، كان مسؤول العمليات 
والمؤسسة والرئيس المالي لـشركة دي آر بي-إتش آي سي أو إم )شركة محدودة عامة( من أغسطس 

2013 إلى مارس 2016. 

شغل أحمد فؤاد منصب عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات التابعة الرئيسة لمجموعة دي آر بي-
إتش آي سي أو إم )شركة محدودة عامة( مثل شركة بوس ماليزيا )شركة محدودة عامة( وشركة بنك 
عامة(  محدودة  )شركة  ناسيونال  أوتوموبيل  إديران  وشركة  عامة(  محدودة  )شركة  ماليزيا  معامالت 
خاصة  )شركة  بروبرتيز  جلينماري  وشركة  عامة(  محدودة  )شركة  ديفيلوبمنت  هورسديل  وشركة 

محدودة( وشركة أالم فلورا )شركة خاصة محدودة(. 

الخبرات العملية:
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يشغل أحمد فؤاد عضوية مجالس إدارات الشركات التالية ذات الصلة بشركة ماالكوف كوربوريشين 
)شركة محدودة عامة(: 

جي بي 3 )شركة خاصة محدودة(   )1
تانجونج بن باور )شركة خاصة محدودة(  )2

تيكنيك جاناكواسا )شركة خاصة محدودة(   )3
ماالكوف الدولية المحدودة   )4

توا أوتاما )شركة خاصة محدودة(   )5
مالكوف باور )شركة محدودة عامة(   )6

ماالكوف الدجازير ديزيل )شركة خاصة محدودة(   )7
ماالكوف إنجنيرينج )شركة خاصة محدودة(   )8

توناس بانكار )شركة خاصة محدودة(   )9
كبار إينيرجي فينتشرز )شركة خاصة محدودة(   )10

ليكر بولك تيرمينال )شركة خاصة محدودة(  )11
شركة تلميكن االستثمارية للتحلية  )12

شركة مالكوف سوميت هيد القابضة المحدودة  )13
الماليزية شويبا التحالفية )شركة خاصة محدودة(  )14

عضوية مجلس اإلدارة 
بالشركات األخرى :

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

سيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة عبر إقتراع سري، حيث يتمتع كل مساهم بعدد من 
األصوات مساوية لعدد األسهم التي يمتلكها بالشركة ويحق له التصويت بها جميعً لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من 
المرشحين عبر بطاقة التصويت، ويجب أال يتجاوز إجمالي األصوات التي تم منحها لكل مرشح عدد إجمالي األسهم التي يملكها. سيتم 

إعالن األشخاص المرشحين الذين يحصلون على أعلى األصوات أعضاًء منتخبين في مجلس اإلدارة.

مع مراعاة أحكام المادة 95 من قانون الشركات التجارية وتعديالته، دون اإلخالل بأحكام النظام األساسي للشركة، ُيشترط فيمن يترشح 
لعضوية مجلس إدارة الشركة استيفاء الشروط التالية:

أن يكون حسن السلوك والسمعة .   •
أال يقل عمره عن 25 عامً.   •

أال يكون عاجزًا عن سداد مديونيته للشركة إذا كان مدينً لها.   •
أال يكون قد أعلن عن إعساره أو إفالسه ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام القانون.   •

أال يكون قد ُحكم عليه في جناية أو جريمة ُمخلة بالشرف ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره، وفقً للقانون.   •
عملها  مركز  مساهمة  شركات  أربع  من  أكثر  في  اعتباري  لشخص  ممثاًل  أو  عضوًا  يصبح  بأن  العضوية  إكتسابه  على  يترتب  أال   •

الرئيسي في سلطنة عمان. 
أن يكون مفوضً بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه بهذه الصفة.    •

أال يكون رئيسً لمجلس إدارة ألكثر من شركتين من شركات المساهمة العامة يكون مركز عملهما الرئيسي في سلطنة عمان.  •
أال يكون عضوًا أو موظفً في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان وتمارس أنشطة   •

مشابهة ألنشطة الشركة .
أن ُيقدم إقرارًا متضمنً بيانً بعدد أسهمه إن كان من المساهمين وبأنه لن يتصرف فيها تصرفً ُيفقده صفته كمساهم بالشركة   •

طوال مدة عضويته.
أال يشارك في إدارة شركة تمارس أعماالً منافسة ألعمال وأنشطة الشركة باستثناء الحاالت التي يحصل فيها على موافقة الجمعية   •

العامة، وينبغي أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويً.

ومع عدم اإلخالل بأي من أحكام قانون الشركات التجارية المذكورة أعاله، يتعين مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس إدارة الشركة:

أن يكون كافة أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين.   •

أن يكون ثلث أعضاء المجلس كحد أدنى )مع مراعاة عدد اثنين أعضاء كحد أدنى ( من األعضاء المستقلين وفقً للقواعد والشروط   •
التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال وما ينص عليه القانون من حين آلخر. 

أن ال ُيمثل أكثر من شخصية اعتبارية واحدة في المجلس.   •
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وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أحد الشروط الالزمة لعضوية المجلس، وجب عليه إبالغ المجلس بذلك واعتبار منصبه شاغرًا من تاريخ 
اإلبالغ بذلك وإال سقطت العضوية عنه من تاريخ اكتشاف الشركة لذلك، دون اإلخالل بمسؤوليته وفقً ألحكام القانون على أن يتم شغل 

منصبه وفقا ألحكام المادة 98 من قانون الشركات التجارية.

سيقوم مجلس اإلدارة بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس من بين أعضائه ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. يجب على 
رئيس مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات المجلس وكذلك تنفيذ األعمال واألنشطة االعتيادية للشركة تحت رقابة وسيطرة مجلس اإلدارة وفقً 

للسلطات المخولة له على النحو المحدد في النظام األساسي واللوائح الداخلية للشركة.

الدور الذي يلعبه مجلس اإلدارة

الدور الرئيسي الذي يلعبه مجلس اإلدارة هو اإلشراف على إدارة الشركة ومراقبتها في إطار من الحكمة والسيطرة الفعالة التي تمكنه 
من تقييم وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة للوفاء بالتزاماته القانونية والتنظيمية وفقً للقانون واللوائح الداخلية المعمول 

بها.

سلطات مجلس اإلدارة

يتمتع مجلس اإلدارة بسلطات كاملة للقيام بجميع األمور المطلوبة إلدارة الشركة وفق األغراض التي تأسست من أجلها وأهمها تحقيق 
قيمة للمساهمين فيها، ولن تكون هذه السلطات مقيدة أو محظورة باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون الواجب التطبيق 
إدارة  الشركة  إدارة  آلخر. ستتولى  للمساهمين من حين  العامة  الجمعية  التي تصدرها  القرارات  وفق  أو  للشركة  األساسي  النظام  أو 
الشؤون اليومية للشركة على النحو المبين في الفقرات التالية من هذا الفصل. فيما يلي بعض السلطات الرئيسة التي يتمتع بها 

مجلس اإلدارة:

مساهميها  حقوق  على  ويحافظ  التجارية  أغراضها  يحقق  بما  للشركة  التقديرية  والموازنة  والمالية  التجارية  السياسات  اعتماد   •
وتنميتها.

وضع الخطط الالزمة ومراجعتها وتحديثها من حين آلخر بغرض تنفيذ أهداف الشركة والقيام بأنشطتها في ضوء األغراض التي   •
تأسست من أجلها.

التي  األغراض  ضوء  في  الشركة  أهداف  يحقق  بما  العمل  سير  حسن  من  والتأكد  عليها  واإلشراف  التنفيذية  اإلدارة  أداء  مراقبة   •
تأسست من أجلها.

وجد(  )إن  االذعان  مسؤول  أو  الداخلي  التدقيق  وحدة  لجنة  ورئيس  للشركة  األول  المالي  والمسؤول  التنفيذي  الرئيس  تعيين   •
وتحديد حقوقهم ومسؤولياتهم.

اعتماد البيانات المالية الفعلية السنوية والربعية المتعلقة بنشاط الشركة ونتائج أعمالها على النحو الذي تقدمه اإلدارة التنفيذية   •
لمجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر بما يفصح عن المركز المالي للشركة. 

أن يضمن في التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة مسوغات قدرة الشركة على االستمرار في ممارسة األنشطة المحددة لها   •
وتحقيق أهدافها.

كل  بين  تفصل  أن  شريطة  العام  في  للمجلس  إجتماعات  أربعة  يعقد  وأن  له  إجتماع  أول  في  اإلدارة  لمجلس  سكرتير  تعيين   •
إجتماعين متتاليين مدة أربعة أشهر كحد أقصى.

أن تضمن في البيانات المالية بيانً كاماًل بجميع المبالغ التي تلقاها كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في كل سنة بما في ذلك   •
المبالغ المدفوعة لهم بصفتهم عاملين بالشركة.

يحظر على مجلس اإلدارة القيام بما يلي، ما لم يرخص له بذلك صراحة بموجب النظام األساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة:

التبرعات ، ماعدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية.  •

بيع جميع أصول الشركة أو أي قسم هام منها.  •

إجراء الرهن أو التأمين على أصول الشركة إال لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها االعتيادية.  •

ضمان ديون الغير ما عدا الضمانات المعقودة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.  •

يتعين على الشركة االلتزام بجميع األعمال التي يقوم بها مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وجميع أعضاء اإلدارة 
العليا اآلخرين، إن وجدوا، طالما أنهم يعملون باسم الشركة وفي حدود صالحياتهم.

التدقيق  لجنة  وتقارير  والخسائر  األرباح  وحساب  العمومية  الميزانية  واعتماد  األرباح  توزيع  غير  أخرى  حاالت  في  اإلدارة،  لمجلس  يجوز 
والمدققين، إصدار قرارات دون الحاجة لعقد اجتماع لمجلس اإلدارة في حالة موافقة جميع أعضائه على هذه القرارات كتابيً.
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وفقً ألحكام المادة 107 من قانون الشركات التجارية والمادة 64 من قانون سوق رأس المال والمادة 301 من الالئحة التنفيذية للهيئة العامة 
لسوق المال، ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي الشركة الرئيسيين أن يستغل ما يصل إليه من معلومات 
بحكم منصبه أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو ألوالده القاصرين أو ألحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في األسهم، 
كما ال يجوز أن يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي الشركة الرئيسيين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة 

تقوم بعمليات ُيراد بها إحداث تأثير في أسعار األسهم التي أصدرتها الشركة.

لقد تم توضيح هذا القيد في الفصل المتعلق بلوائح »المتعامل الداخلي« الواردة في اللوائح التنفيذية على النحو التالي:

تعريف من هو المتعامل الداخلي: المتعامل داخليً هو )أي شخص يكون في وضع يمكنه من الحصول على المعلومات الهامة   •
غير المعلن عنها بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأي شخص يحصل على مثل هذه المعلومات كنتيجة لعمله 

كموظف أو عالقاته األسرية أو خالف ذلك(.

وأزواجهم/  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بقائمة  متعلقة  تقارير  ورفع  بإعداد  المصدرة  الشركات  على  التزامات  فرض   •
زوجاتهم وأقاربهم من الدرجة األولى وأي تعديالت في هذه القائمة.

المال والئحته  التجارية وقانون سوق رأس  الشركات  الغرامة والسجن وفقً ألحكام قانون  المتعاملون داخليً لعقوبات تتضمن  يخضع 
التنفيذية.

أو غير مباشرة في  أي مصلحة مباشرة  بالشركة  العالقة  األخرى ذات  األطراف  أو  العليا  اإلدارة  أو  اإلدارة  أن يكون لعضو مجلس  يجوز  ال 
الصفقات والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها باستثناء العقود والصفقات التي تتم وفقً للقواعد واللوائح التي تصدرها الهيئة 

العامة لسوق المال .

وعن  للقانون  المخالفة  أعمالهم  عن  الناتجة  األضرار  عن  والغير  والمساهمين  الشركة  أمام  مسؤوليين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يكون 
أعمالهم التي تتجاوز حدود صالحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص 

المتبصر في ظروف معينة.

ال يجوز إقامة دعوى ضد أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من ورثته تتعلق بما قام به خالل فترة شغله للمنصب وأداء مسؤولياته إال إذا 
كانت الدعوى قد أقيمت خالل 5 سنوات أيهما كان أوالً )1( تاريخ الفعل أو التقصير الذي يعتبر سببً للدعوى أو )2( تاريخ انعقاد الجمعية 
ال  الفترة  الدعوى. هذه  التقصير سبب  أو  الفعل  التي تتضمن  بالفترة  الخاصة  الشركة  اإلدارة حسابات  التي قدم فيها مجلس  العامة 

تنطبق على الدعاوى المقامة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تحدد الجمعية العامة العادية المكافآت السنوية وبدل حضور جلسات اجتماعات مجلس إدارة الشركة لرئيس وأعضاء المجلس بما ال 
يجاوز مجموعه 5 بالمائة من صافي األرباح السنوية للشركة بعد استقطاع الضريبة واالحتياطي القانوني واالختياري وفقً ألحكام المادة 
إجمالي  يكون  األرباح.  بالمائة من صافي   5 تقل عن  ال  بما  للمساهمين  نقدية  أرباح  توزيع  أو  وتجنيب  التجارية  الشركات  قانون  106 من 
المكافآت وبدل حضور الجلسات التي ستدفع ألعضاء المجلس-/ 200.000 ريال عماني كحد أقصى وبما ال يجاوز-/ 10.000 ريال عماني كبدل 
حضور جلسات لكل عضو في السنة. إذا تكبدت الشركة خسائر أو حققت أرباحً قليلة إلى الحد الذي يكون معه مستحياًل تجنيب أو 
توزيع أرباح نقدية للمساهمين، يتم تحديد المكافآت وبدل حضور االجتماعات وفقً للقوانين واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق 
المال. سيتم توزيع المكافآت بين أعضاء مجلس اإلدارة بالنسبة والكيفية، حسب  االتفاق، التي قد يتم تحديدها وفي غياب هذا االتفاق 
يتم توزيع المبلغ بالتساوي بين األعضاء. يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهاًل للحصول على تعويض عن خدماته إذا ُكلف بعمل ما أو بسفر 

أو قام بشئ يتعلق بعمل الشركة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يجوز لمجلس اإلدارة، بغرض مساعدته في أداء واجباته  والتزاماته، تشكيل لجان لتقديم النصح والتوصيات له بشأن أمور معينة. في 
هذا الخصوص. شكل مجلس اإلدارة لجنة تدقيق تتألف من ثالثة من أعضاء. ، ويجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجان أخرى من حين آلخر.
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لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق من األعضاء التالية أسماؤهم: 

الفاضل/ روسواتي اوثمان ، رئيس اللجنة   •

الفاضل/ شينيشي هاسيغاوا ، عضو.  •

الفاضل/ تاكاشي ايشيزوكا عضو.  •

تتضمن مهام لجنة التدقيق ما يلي: 

اقتراح اسم مدقق الحسابات في سياق استقالليتهم )خصوصً مع األخذ في االعتبار أي خدمات أخرى غير التدقيق( ورسوم وشروط   •
التدقيق ورفع توصية بذلك لمجلس اإلدارة لتعيينه.

مراجعة خطة ونتائج التدقيق.   •

تطبيق النظم المناسبة الكتشاف حاالت الغش المالي وضمان نزاهة البيانات المالية.  •

مراقبة نظام التدقيق الداخلي.  •

مراقبة كفاية نظام الرقابة الداخلية.  •

مراجعة البيانات المالية بشكل عام بما في ذلك البيانات المالية السنوية والفصلية قبل المصادقة عليها واإلطالع على التحفظات   •
الواردة في مسودة البيانات المالية ومناقشة األسس المحاسبية والتغييرات في المعايير المحاسبية التي تعتمدها الشركة.  

العمل كقناة اتصال بين مجلس اإلدارة والمدققين الداخليين والخارجيين.  •

مراجعة سياسات إدارة المخاطر.  •

مراجعة التعامالت المقترحة مع األطراف ذات العالقة ورفع التوصيات المناسبة بذلك لمجلس اإلدارة.  •

عقب االكتتاب العام، ينبغي أن تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل،وفي كافة األحوال يجب إختيار 
رئيس لجنة التدقيق من األعضاء المستقلين باللجنة . ينبغي أن يكون أحد أعضاء لجنة التدقيق على األقل من ذوي الخبرة والدراية 
بالشؤون المحاسبية والمالية. تكون لجنة التدقيق أيضً مسؤولة عن إقتراح تعيين وحدة تدقيق داخلي لتولي إدارة التدقيق الداخلي 

بالشركة وإقتراح مخصصاته. سيكون هذا الشخص مسؤوالً عن التالي:

وضع استراتيجة التدقيق الداخلي للشركة.  •

التدقيق على العمليات والبيانات المالية للشركة.  •

التحقق من امتثال الشركة للقوانين واللوائح التي تسري على الشركة.  •

المحاسبية  والضوابط  بالشركة  الداخلية  اإلدارة  نظم  وفعالية  بدقة  يتعلق  فيما  اإلدارة  لمجلس  ورفعها  الدورية  التقارير  إعداد   •
والمالية واألمور األخرى التي ينبغي على مدير التدقيق الداخلي إعداد تقارير بشأنها لمجلس اإلدارة.

فريق اإلدارة العليا

يتألف فريق اإلدارة العليا الحالي للشركة من الموظفين المذكورين أدناه:

المنصب اإلسم

الرئيس التنفيذي صابرينا ثياغاراجا

المدير المالي  توموتاكا. اينو

خلفية تاريخية عن فريق اإلدارة العليا

صابرينا ثياغاراجا اإلسم

الرئيس التنفيذي الوظيفة

تحمل الفاضلة/ صابرينا ثياغاراجا بكالوريوس الهندسة الكيميائية من الجامعة الفنية بماليزيا. المؤهالت التعليمية
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2016م تاريخ اإللتحاق بالعمل

بدأت الفاضلة/ صابرينا ثياغاراجا مجالها الوظيفي في عام 1994م بماالكوف بوظيفة تنفيذي مشروع 
بدائرة الخدمات الفنية وضمان الجودة. امتدت خبرتها الوظيفية في ماالكوف ألكثر من 23 سنة وهي 
وعلى  ماليزيا  داخل  والمياه  الطاقة  بمحطات  يتعلق  فيما  سواء  والمياه  الطاقة  جوانب  بكافة  ملمة 

المستوى الدولي.

قبل إسناد المهمة لها بالشركة شغلت الفاضلة/ ثياغاراجا منصب نائب رئيس القسم التجاري وإدارة 
للمشاريع  العقود  وإدارة  التجارية  والمفاوضات  األصول  إدارة  في  الرئيسية  واجباتها  تتمثل  األصول. 

الرئيسية المبرمة مع الشركات المعنية والسلطات الحكومية ومقاولي التشغيل والصيانة .

المتعلقة  المفاوضات  في  تشارك  كما  التجارية  العقود  مراجعة  صابرينا  الفاضلة/  واجبات  تتضمن 
بمبادرات تطوير أعمال ماالكوف في مشاريع الطاقة والمياه في آسيا ومنطقة الشرق األوسط. شغلت 
الفاضلة/ صابرينا مؤخرًا منصب مدير مشروع محطة الغبرة للمياه المستقلة بعمان والمدير التجاري 

لمحطة طاقة تعمل بحرق الفحم بسعة 1000 ميغاوات بماليزيا.

الخبرات العملية

توموتاكا. اينو االسم

الوظيفة المدير المالي 

اليابان،  يونيفيرسيتي،  كيوتو  آغريكلشر،  اوف  فكلتي  من  الزراعة  بكالوريس  اينو  الفاضل/  يحمل 
إستديز،  انفايرومنتال  جلوبال  اوف  اسكول  غراديويت  العالمية من  البيئية  الدراسات  في  وماجستير 

كيوتو يونيفيرسيتي،اليابان.

المؤهالت التعليمية

نوفمبر 2017م تاريخ اإللتحاق بالعمل

بدأ الفاضل/ اينو مجال عمله الوظيفي في سوميتومو كوربوريش في سنة 2016م، بقسم استثمار 
الفترة  تلك  تمكن خالل  11 سنة بسوميتومو حيث  لفترة  الوظيفي  امتد مجال عمله  والمياه.  الطاقة 
من اكتساب الخبرة واإللمام بالجوانب المختلفة لقطاعات المياه الدولية ومجاالت التمويل والمحاسبة. 
أثناء عمله بقسم المحاسبة حصل الفاضل/ اينو على ترخيص من مجلس كالفورنيا للمحاسبة بوالية 

واشنطن، الواليات المتحدة االمريكية )تحت الرقم: 32314( وذلك في عام 2014م.

قبل انتدابه للعمل بشركة مدينة مسقط للتحلية عمل الفاضل/ اينو مدير تطوير المشاريع بدائرة 
البنية التحتية للمياه. كما عمل أيضً على الدراسات التي توليى العناية والتمحيص والخاصة بالتقيم 

والمحاسبة والضرائب لدمج وحيازة شركة مياه عالمية وذلك خالل 4 السنوات الماضية.

الخبرات العملية

تم تعريف أنشطة التشغيل والصيانة وفًقا لشروط اتفاقية التشغيل والصيانة التي تم إبرامها بين الشركة وشركة التشغيل، على أن 
تقوم شركة التشغيل بتوفير الخدمات التي يقوم بها نحو 37 عامًلا من ذوي الخبرات.

وفيما يلي عرض موجز وتعريف مختصر باألعضاء األساسيين التابعين لشركة التشغيل الذين يباشرون مهام تشغيل وصيانة المشروع:

الوظيفةاالسم

مدير عامالفاضل/ خوسيبا غاالستيغو

مدير الصيانةالفاضل/ محمود ناصر الموالي
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خلفية تاريخية عن األعضاء:

خوسيبا غاالستيغواالسم

مدير عامالوظيفة

2014تاريخ االلتحاق بالشركة

كونتريالمؤهالت العلمية باسك  جامعة  من  الحيوية(  الكيمياء  )تخصص  العلوم   بكالوريوس 
)Bask Country University UPV/EAJ( ، إسبانيا  

المياه الخبرات العملية قطاع  في  سنة   25 مدار  على  اكتسبها  واسعة  بخبرة  غاالستيغو  خوسيبا  الفاضل/  يتمتع 
بتخصصاته المختلفة؛ مياه الصرف الصحي، ومياه الشرب، وبخاصة معالجات التناضح العكسي. طور 
المهنية  ابتدأ رحلته  الوظائف، حيث  للعديد من  العملية من خالل تقلده  الفاضل/ خوسيبا معرفته 
مشروع  ومهندس  والتشغيل،  للصيانة  اإلقليمي  والمدير  المحطة،  بمدير  مروًرا  معالجات،  كفني 
المدير  منصب  إلى  وصل  أن  إلى  اإلنشاءات(،  عقد  )في  المشروع  مدير  ثم  ومن  والتشغيل،  الصيانة 
العام. اكتسب الفاضل/ خوسيبا خالل تقلده العديد من المهام المختلفة خبرًة ومعرفًة بدورة األعمال 
المتعلقة بإدارة منشآت المياه. تقلد منصب المدير العام في يوليو 2014، حيث ساهم في تطوير جميع 

إجراءات الشركة وكذلك بدء تفعيل أنشطة التشغيل والصيانة من بداية التشغيل.

أزرين بن كزماناالسم

مدير التشغيلالوظيفة

يونيو 2014تاريخ االلتحاق بالشركة

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة دي مونت فورت - مدينة اليسيستر بالمملكة المتحدة  المؤهالت العلمية

تقلد الفاضل/ أزرين دوره كمدير التشغيل في شركة مدينة مسقط للتحلية في يونيو 2014، ويتمتع الخبرات العملية
بخبرة واسعة اكتسبها على مدار 18 سنة في مجال المياه في تخصص المياه العذبة ومحطات التحلية. 
لقد شغل الفاضل/ أزرين العديد من المهام الوظيفية حتى يومنا هذا؛ حيث كان مسؤوًلا عن فحص 
البحر  لتحلية مياه  المتنقل في دولة ماليزيا، ومحطتين  النوع  وتجهيز وتشغيل محطتين مياه من 
في الجزائر وسلطنة عمان، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في دولة قطر. كما ساعد الفاضل/ 
أزرين مديَر المحطة بنجاح في توزيع فرق التشغيل والصيانة في كل من الجزائر وقطر وسلطنة عمان. 
ويتمتع بخبرة عملية في تشغيل وتثبيت ومعالجة محطات متنقلة مختلفة لمعالجة المياه، ومن أمثلة 

ذلك:
المياه العذبة وتصريف مياه الصرف الصحي: كالتعويم بالهواء، أو الترشيح من خالل وسط مسامي، أو 

جهاز الترسيب، أو الترشيح من خالل المضخة، أو الترسيب بالطريقة التقليدية أو طريقة لوفو.
المياه المالحة )مياه البحر(: كالتعويم بالهواء، أو من خالل ثنائي ميثيل الفورماليد، أو الترشيح الفائق، 

أو مصفاة الترشيح، أو التناضح العكسي.
وفيما يلي بعض أهم المشاريع التي قام بها الفاضل/ أزرين:

ماليزيا: محطة سونغاي تيريب المتنقلة لمعالجة المياه بسعة 300 مليون لتر يومًيا، ومحطة كواال جيالي 
المتنقلة لمعالجة المياه بسعة 68 مليون لتر يومًيا )من عام 2000 حتى 2010(.

الجزائر: محطة سوق الثالثاء لتحلية مياه البحر بسعة 200 مليون لتر يومًيا بمدينة تلمسان )من عام 
2010 حتى 2010(

قطر: محطة تحلية مياه الصرف بشمال الدوحة بسعة 440 مليون لتر يومًيا )من عام 2012 حتى 2014(.
سلطنة عمان: محطة تحلية مياه البحر بالغبرة بسعة 191 مليون لتر يومًيا )من عام 2014 حتى وقتنا 

الحاضر(
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محمود ناصر الموالياالسم

مدير الصيانةالوظيفة

2014تاريخ االلتحاق بالشركة

بكالوريوس التشغيل والصيانة من كلية كالدونيان الهندسية.المؤهالت العلمية

ودبلومة في هندسة الغاز والنفط من كلية التقنية العليا. 

يتمتع الفاضل/ محمود الموالي بخبرات واسعة في مجال الصيانة اكتسبها على مدار 9 أعوام، حيث الخبرات العملية
كان مسؤوًلا عن فريق من الفنيين في حقل غاز مخيزنة التابع لشركة أوكسيدنتل في سلطنة عمان 
لمدة 8 سنوات، وكانت بعض مسؤولياته آنذاك إدارة عملية الصيانة. كما عمل أيًضا كمهندس مشرف 
على التجهيزات في شركة جنرال إلكتريك في سلطنة عمان، حيث كان يشرف على تجهيزات أنظمة 

الضخ السطحي في مختلف حقول الغاز في السلطنة.

اللوائح الداخلية

وفقً ألحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية، يجب على مجلس إدارة الشركة وضع اللوائح الداخلية الالزمة لتنظيم وإدارة الشركة 
وأعمالها وشؤون العاملين فيها وذلك في غضون عام واحد من تسجيل تحويل الشركة لشركة مساهمة عامة في السجل التجاري. 
ستقوم الشركة بوضع عدد من السياسات للوفاء بمتطلبات اللوائح التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال ذات الصلة بإدارة وحوكمة 
الشركات المساهمة العامة وستقوم بإدخال التعديالت المناسبة المطلوبة في ضوء خطتها للتحول إلى شركة مساهمة عمانية عامة 
وفقً لمتطلبات قانون الشركات التجارية ولوائح الهيئة العامة لسوق المال سوف تغطي هذه اللوائح، على األقل، ما يلي عالوة على تلك 

اللوائح الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال:

الهيكل التنظيمي للشركة ، بما في ذلك المسؤوليات المتعلقة بالوظائف المختلفة بالشركة وطريقة وإجراءات رفع التقارير.   •

تحديد مدى الصالحيات الممنوحة لكل منصب فيما يتعلق بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.  •

وكيفية  عنه  المنبثقة  واللجان  الشركة  إدارة  مجلس  ألعضاء  المقررة  األخرى  والمزايا  والمكافآت  الجلسات  حضور  أتعاب  تحديد   •
حسابها.

السياسات المتعلقة بالمشتريات والصفقات األخرى الخاصة بالشركة )دليل العمل والمشتريات( وعقود الخدمات.  •

الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة.  •

السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة باإلدارة التنفيذية واللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.  •

السياسات المتعلقة بالموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات وغيرها من   •
الجوانب األخرى ذات العالقة.

السياسات االستثمارية بالشركة.  •

السياسات ذات العالقة بتعامالت األطراف ذات العالقة.  •

تعيين  لتصنيف/  اإلجراءات  ذلك  في  بما  المالية  لأوراق  المال وسوق مسقط  لسوق  العامة  للهيئة  اإلفصاح  وإجراءات  سياسات   •
المعلومات الجوهرية وتحديد الحقوق للوصول إلى تلك المعلومات من قبل مسؤولي الشركة عن المعلومات الجوهرية بأسلوب 

طابعه الشفافية وفي الوقت المحدد لذلك اإلفصاح.

أية لوائح أخرى يرى مجلس إدارة الشركة أنها ضرورية لتحقيق تنظيم وإدارة الشركة.  •
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الفصل التاسع عشر: حقوق ومسؤوليات المساهمين

مسؤوليات المساهم 

تقتصر مسؤولية المساهم على سداد قيمة األسهم التي اكتتب فيها وسوف لن يكون مسؤوالً عن ديون الشركة إال في حدود القيمة 
االسمية لأسهم التي اكتتب فيها.

حقوق المساهم

تتمتع جميع أسهم الشركة بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفقً ألحكام قانون الشركات التجارية، وهي:

الحق في قبض أنصبة األرباح النقدية المعلن عنها في الجمعية العامة .  •

حق األفضلية في اإلكتتاب بأسهم جديدة.  •

الحق في االشتراك بتوزيع أصول الشركة عند التصفية .  •

الحق في التنازل عن األسهم وتحويلها وفقً للقانون الواجب التطبيق .  •

الحق في اإلطالع على الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين.  •

أو بواسطة وكيل )يكون له صوت واحد مقابل كل  العامة واإلقتراع فيها شخصيً  الجمعيات  الدعوات لحضور  الحق في استالم   •
سهم يمتلكه في الشركة(. 

الحــق فــي التقــدم بطلــب إبطــال أي قــرار تتخــذه الجمعيــة العامــة أو مجلــس اإلدارة إذا كان مخالفــً للقانــون أو النظــام األساســي   •
للشــركة أو لوائحهــا الداخليــة ، وفقــً للمــادة )10( مــن  القانــون األساســي للشــركة و المــادة )8( مــن قانــون ســوق رأس المــال ، شــريطة 

ــى الهيئــة العامــة لســوق المــال  ــم مثــل هــذا الطلــب إل أن يملــك المســاهمون 5٪ علــى األقــل مــن رأس مــال الشــركة لتقدي

الحق في مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشركة عماًل بأحكام قانون   •
الشركات التجارية.

األقل من  بالمائة على  )يبديها مساهمون يمتلكون 5  بناًء على أسباب وجيهة  المال  العامة لسوق  الهيئة  إدارة  يجوز لمجلس   •
أسهم الشركة( وقف العمل بقرارات الجمعية العامة للشركة إذا كان قد ُأتخذت لصالح فئة بعينها من المساهمين أو ضد مصالح 

فئة معينة من المساهمين أو لتحقيق منفعة ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي أشخاص آخرين غيرهم. 

التقارير والبيانات

ُيعد مجلس اإلدارة بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية وُيعد كذلك تقريرًا سنويً خالل 
والتغيير في حقوق  النقدية  التدفقات  وبيان  والخسائر  األرباح  وبيان  ميزانية عمومية مدققة  يحوي  المالية  السنة  نهاية  شهرين من 
وإدارة  تنظيم  وتقريرًا حول  المناقشات  تلك  في  دار  لما  وتحلياًل  المجلس  مناقشات  وتقرير حول  اإلدارة  لمجلس  وتقريرًا  المساهمين 
الشركة. هذا، وينبغي نشر هذه البيانات عبر نظام اإلرسال اإللكتروني لمركز المعلومات في سوق مسقط لأوراق المالية وذلك قبل 

أسبوعين من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. 

ينبغي على الشركة أيضً إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة بما في ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي 
وبيان حول التغييرات التي طرأت على أسهم المساهمين وإيضاحات حول البيانات المالية عن الربع األول والثاني والثالث من السنة 
المالية واإلفصاح عنها فورًا و إرسالها إلى مركز المعلومات في سوق مسقط بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها خالل 30 يومً من نهاية 
كل ربع سنوي عبر البريد األلكتروني. و يتعين على الشركة كذلك نشر الميزانية العمومية و حساب األرباح و الخسائر و كذلك تقرير 

مجلس اإلدارة في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

وبوصفها شركة مساهمة عامة، ينبغي على الشركة وفقً ألحكام التعميم رقم خ/5/2014م الصادر من الهيئة العامة لسوق المال في 
النتائج المالية ربع السنوية غير المدققة فورًا بعد موافقة اإلدارة التنفيذية للشركة عليها وقبل  29 مايو 2014م االلتزام باإلفصاح عن 

موافقة مجلس اإلدارة. وذلك قبل 15 يومً من نهاية الربع المعني.
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اجتماعات الجمعية العامة السنوية والعادية

يجب عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة في كل سنة  خالل الثالثة األشهر التي تعقب نهاية السنة المالية بالمكان واليوم 
والتاريخ المحدد في الدعوة لحضور ذلك  االجتماع.

ينبغي على مجلس إدارة الشركة توجيه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية خالل 3 أشهر من تاريخ 
إنتهاء السنة المالية للشركة في المكان واليوم والوقت المحدد في الدعوة لحضور االجتماع وستكون الجمعية مسؤولة عن النظر، 

على سبيل المثال، في الموضوعات التالية:

دراسة تقرير مجلس اإلدارة والموافقة عليه.  •

دراسة تقرير اإلدارة وتنظيم الشركة والموافقة عليه.   •

مراجعة تقرير مدققي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر.  •

دراسة تقرير حوكمة وإدارة الشركة والموافقة عليه.  •

مراجعة تقرير إعالن توزيع األرباح والموافقة عليه، شريطة أن يتم اإلعالن عن التوزيعات من األرباح الصافية أو من االحتياطي الخاص   •
فقط في حال تم الوفاء بمتطلبات أحكام المادة 106 من قانون الشركات التجارية.

مراجعة تقرير بدل حضور جلسات االجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، إن وجدت، للسنة المالية التالية   •
والموافقة عليه.

مراجعة المكافآت السنوية، إن وجدت، ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية السابقة.  •

دراسة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة التي تم تنفيذها خالل السنة المالية السابقة، )إن وجدت( و الموافقة عليها.  •

النظر في أي تعامالت متوقع أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية القادمة، إن وجدت، والموافقة عليها.  •

القادمة، و تحديد أتعابهم على أن يضع مجلس اإلدارة في االعتبار األحكام المنصوص  المالية  تعيين مدققي الحسابات للسنة   •
عليها في القوانين الخاصة بذلك التعيين.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إذا انتهت فترة عضوية أو شغور منصب أحد أعضاء المجلس أو أكثر.  •

الموافقة على معايير تقييم مجلس اإلدارة.  •

تعيين جهة مستقلة لتقييم مجلس اإلدارة.  •

أو  اإلدارة  الدعوة للجمعية صادرة من قبلهم. وعلى مجلس  إذا كانت  الحسابات  أو مراقبو  الجمعية،  اإلدارة جدول أعمال  يضع مجلس 
مراقبي الحسابات، بحسب الحال، أن يدرجوا في جدول األعمال أي اقتراح يقدمه مساهمون يمثلون أكثر من عشرة بالمائة من رأس المال 
المصدر والمدفوع للشركة ، شريطة أن يرد هذا االقتراح إلدراجه في جدول األعمال قبل الموعد المحدد للجمعية بشهر واحد على األقل.

ال تكون قرارات الجمعية العامة العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع، شخصيً أو بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر 
المساهمون  ُيبلغ  ذاته.  األعمال  جدول  لمناقشة  ثانية  لجمعية  الدعوة  تتم  النصاب،  هذا  يتوفر  لم  إذا  األقل.  على  للشركة  والمدفوع 
للجمعية  المحدد  الموعد  األولى، وذلك قبل  للجمعية  التي تمت بها دعوتهم  الطريقة  الثانية بذات  العادية  العامة  للجمعية  بالدعوة 
الثانية بأسبوع واحد على األقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة شريطة أن تكون هذه الجمعية 
قد عقدت خالل شهر واحد من تاريخ الجمعية األولى. تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها باألكثرية النسبية لأصوات التي اقترعت 

بشان قرار معين. 

اجتماعات الجمعية العامة غير العادية

تتم الدعوة للجمعيات العامة غير العادية للنظر في المسائل التالية:- 

تخفيض أو زيادة رأس المال المصرح به للشركة.  •

حل أو تصفية أو دمج الشركة.  •

بيع أعمال وأصول الشركة والتخلص منها بأي أسلوب من األساليب.  •

تعديل النظام األساسي للشركة.  •

إصدار سندات قابلة للتداول من خالل إكتتاب عام أو إكتتاب خاص.   •

تحويل أو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى أي كيان قانوني آخر.  •
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ال تكون قرارت الجمعية العامة غير العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع، شخصيً أو بالوكالة، مساهمون يمثلون ثالثة أرباع رأس المال 
المصدر والمدفوع للشركة على األقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة لجمعية ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته. ُيبلغ المساهمون 
بالدعوة للجمعية العامة غير العادية الثانية بذات الطريقة التي تمت بها دعوتهم للجمعية األولى، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية 

الثانية بأسبوعين على األقل. 

المصدر والمدفوع  المال  بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس  أو  االجتماع، شخصيً  إذا حضر  الثانية قانونية  الجمعية  تكون قرارات 
للشركة على األقل، شريطة أن تكون هذه الجمعية قد عقدت خالل ستة أسابيع من تاريخ الجمعية األولى. تتخذ الجمعية العامة غير 
العادية قراراتها بأكثرية ثالثة أرباع األصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، شريطة أن ينال هذا القرار أصواتا تزيد عن نصف أسهم رأس 

المال المصدر والمدفوع للشركة.

اإلبتدائية  المحكمة  يراجع  أن  آخر ذي مصلحة  أي شخص  أو  العامة، يحق لكل مساهم  الجمعية  انعقاد  تاريخ  خالل خمس سنوات من 
)الدائرة التجارية( لتقضي ببطالن أي قرار إذا كان قد اتخذ خالل هذه الجمعية بصورة مخالفة ألحكام قانون الشركات التجارية أو ألحكام 

النظام األساسي للشركة أو لوائحها الداخلية أو عن طريق الغش أو إساءة استعمال السلطة.

فترة حجز األسهم - اإلعفاء من تطبيق المادة 77 من قانون الشركات التجارية

ُتقيد المادة 77 من قانون الشركات التجارية مؤسسي الشركة المساهمة العامة  من التصرف في أسهمهم قبل أن تنشر الشركة 
ميزانيتين عموميتين مدققتين لمدة سنتين ماليتين متتالين ابتداء من تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي من قبل الشركة. مع ذلك ، فإن المادة 
17)أ( من قانون تنظيم و تخصيص قطاع الكهرباء و المياه تعفي الشركات المرخصة لها بمباشرة أي من األنشطة الخاضعة للتنظيم 
وفقً لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء و المياه من القيودالمفروضة بموجب المادة 77 من قانون الشركات التجارية و تسمح 

لهم أن يعرضوا أسهمهم في هذه الشركة للبيع حتى ولو لم تكن قد نشرت ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتالين. 

القيود العامة المفروضة على تحويل ملكية األسهم

وقانون  للشركة  األساسي  النظام  في  عليه  والمنصوص  المقرر  األقصى  الحد  أي مساهم  قبل  األسهم من  ملكية  تتجاوز  ال  أن  يجب 
الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال على التوالي، ما لم يتم الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة. 

ينبغي على كل شخص تصل مساهمته هو وأوالده القاصرين 10 بالمائة أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة أن 
بأي  المال  العامة لسوق  الهيئة  المال بذلك بكتاب خطي. عالوة على ذلك، ينبغي عليه كذلك أن يخطر  العامة لسوق  الهيئة  ُيخطر 

تعامل أو تصرف ُيجريه يؤدي إلى أي تغيير في هذه النسبة فور حدوثه.

ال يجوز ألي شخص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 25 بالمائة أو أكثر من أسهم رأسمال شركة مساهمة عامة طرحت أسهمها 
في اكتتاب عام إال وفقً لما تحدده قوانين الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بضوابط هذا التملك.
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الفصل العشرون: معلومات عن السوق

خلفية عن السوق

تم تأسيس سوق مسقط لأوراق المالية في 21 يونيو 1988م بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/88 وهي تعتبر سوق األوراق المالية 
الوحيدة في سلطنة عمان. في أعقاب تأسيس السوق، صدر في 9 نوفمبر 1998م قانون سوق رأس المال بموجب المرسوم السلطاني 
المالية هي جهة حكومية  المالية. سوق مسقط لأوراق  المال كهيئة تنظيمية لسوق األوراق  العامة لسوق  80/98 وتأسيس الهيئة 
مستقلة إداريً وماليً عن الهيئة العامة لسوق المال ولكنها تخضع للرقابة من قبل الهيئة. أصدرت الهيئة العامة لسوق المال ميثاق 

إدارة وتنظيم الشركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط لأوراق المالية والذي أصبح ساريً ونافذًا اعتبارًا من 22 يوليو 2016م.

الشركات  أخذ عدد  العام 1992م.  إطالقه رسميً في  1990م وتم  يونيو  في شهر  أوالً  المالية  لأوراق  تأسيس مؤشر سوق مسقط  بدأ 
المكونة لمؤشر السوق يرتفع مع مرور الزمن حتى بلغت حاليً عدد 30 شركة.

متطلبات اإلدراج

ينبغي على الشركة قبل تقديم طلب اإلدراج في سوق مسقط لأوراق المالية الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال ومدير 
عام سوق مسقط لأوراق المالية. ينبغي على الشركة المعنية تقديم طلب اإلدراج لسوق مسقط لأوراق المالية خالل شهر من تاريخ 

تسجيلها مع ضرورة إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

شهادة التسجيل التجاري.  •

قائمة بأسماء األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة ونماذج توقيعاتهم.  •

نسخ من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.  •

نشرة اإلصدار ذات الصلة باإلكتتاب العام.  •

نسخة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.  •

أي متطلبات إضافية مقررة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  •

متطلبات إعداد التقارير

ينبغي على أي شركة مدرجة في سوق مسقط لأوراق المالية، من بين جملة أمور أخرى، ما يلي:

إعداد بيانات مالية أولية ربع سنوية غير مدققة للشركة واإلفصاح عنها فورًا بعد موافقة اإلدارة التنفيذية )وقبل موافقة مجلس   •
اإلدارة( وذلك قبل 15 يومً من نهاية الربع المعني.

المعلومات في سوق  المالية وتقديمها لمركز  السنة  األول والثاني والثالث من  للربع  ربع سنوية غير مدققة  بيانات مالية  إعداد   •
مسقط لأوراق المالية حسب النموذج المقرر خالل 30 يومً من نهاية الربع المعني )45 يومً بالنسبة للشركات التي لديها شركات 

تابعة( ونشر هذه البيانات فور موافقة مجلس اإلدارة عليها.

المالية ربع السنوية غير المدققة المشار إليها في الفقرة السابقة على إجمالي المبيعات واإليرادات  البيانات  ينبغي أن تشتمل   •
وتكاليف المبيعات أو إجمالي المصروفات وصافي األرباح بعد خصم الضريبة وأي بنود أخرى تقررها الهيئة العامة لسوق المال. 

المعلومات في سوق مسقط  لمركز  وتقديمها  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقً  مالية سنوية مدققة  بيانات  إعداد   •
لأوراق المالية خالل شهرين من نهاية السنة المالية أو 14 يومً قبل موعد عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة.

إبالع الهيئة العامة لسوق المال و سوق مسقط لأوراق المالية فورًا، من بين جملة أمور أخرى، في حالة تغيير اسم أو عنوان أو   •
تعديل عقد التأسيس و / أو النظام األساسي للشركة، تغيير عضو مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء الفريق اإلداري بالشركة مع تقديم 
المبررات الالزمة لذلك، أو إغالق أي فرع أو إنهاء التعامل مع أي وكيل، تغيير المدقق الخارجي للشركة، أي حجز احتياطي أو رهن على 
أصول الشركة، أي خسائر غير متوقعة يمكن أن تؤثر على المركز المالي للشركة مع تقديم المبررات الالزمة، وأي دعوى قضائية  

ترفع من قبل الشركة أو ضد الشركة يمكن أن يكون لها تأثير مادي على المركز المالي للشركة.
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المقاصة والتسوية

تتولى شركة  مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م مسؤولية االحتفاظ بسجالت المساهمين وتقديم خدمات الحفظ للشركات وصناديق 
االستثمار المدرجة في سوق مسقط لأوراق المالية والسندات والصكوك التي يجري تداولها في سوق مسقط لأوراق المالية واألوراق 
المالية األخرى التي تصدرها الدولة. تتم تسوية جميع المعامالت في سوق مسقط لأوراق المالية على أساس )T+3( ، أي ثالثة أيام بعد 

يوم إجراء المعاملة.

طريقة التسوية

تتبنى سوق مسقط لأوراق المالية نظام متعدد لتسوية المعامالت على أساس المقاصة والتسوية من قبل الوسيط. بعد إجراءات 
المقاصة من قبل سوق مسقط لأوراق المالية، تتم إجراءات تحويل ملكية األوراق المالية من خالل نظام إدخال البيانات تديره السوق. 

إجراءات التسوية

التي ينبغي تسليمها و / أو سداد قيمتها في يوم التسوية  المالية واألموال  في نهاية كل جلسة تداول، يتم تحديد مقدار األوراق 
وذلك عبر عملية مقاصة تنعكس في سجالت التسوية لدى شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م. تتم في نهاية المطاف تسوية 
بين  المشتراه  المالية  األوراق  تحويل مكلية  يتم  السداد.  مقابل  التسليم  )T+3( في سبيل  بنظام   يعرف  ما  أساس  على  المعامالت 

حسابات المستثمرين فيما تتم تسوية المبالغ المالية بين الوسطاء عبر نظام التسوية المصرفية.

التداول

يتم التداول في األوراق المالية في سوق مسقط لأوراق المالية لمدة خمس أيام عمل في األسبوع، باستثناء العطالت الرسمية، لمدة 3 
ساعات في اليوم.

تستخدم سوق مسقط لأوراق المالية نظام تداول إلكتروني:

يعمل تلقائيً على منع أوامر الشراء التي تتجاوز سقف الضمان المصرفي للوسيط أو تصل لسقف األمر الخاص المنصوص عليه   •
في القانون.

تمكين جميع الشركات والهيئات التي أدرجت أوراقها المالية في سوق مسقط لأوراق المالية ووكالئها على اإلطالع على سجل   •
األسهم التي يمتلكونها. 

قبل أن يستطيع المستثمر التعامل في األوراق المالية في سوق مسقط لأوراق المالية، ينبغي عليه الحصول على رقم مستثمر والذي 
بموجبه يتم تلقائيً إنشاء حساب للمستثمر لحفظ األوراق المالية التي يتم التداول عليها في سوق مسقط لأوراق المالية. ينبغي على 
المستثمرين األفراد الذين يرغبون في التعامل في األوراق المالية في سوق مسقط لأوراق المالية االحتفاظ بحساب مستثمر لدى شركة 

مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م وحساب متاجرة في األوراق المالية لدى الوسيط المعتمد.

تتم تسوية جميع التعامالت في األوراق المالية إلكترونيً.

يتم التعرف على حساب المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م من خالل رقم المساهم وذلك إليداع وسحب األسهم 
منه في كل مرة يقوم فيها المستثمر ببيع أو شراء أسهم. عندما يعتزم المستثمر ببيع األسهم، فإنه ينبغي عليه تحويل عدد األسهم 

المعنية للوسيط الخاص به.

مالية وفقً لشروط  أوراق  بيع  أو  به شراء  الخاص  الوسيط  المستثمر رسميً من  المالية عندما يطلب  األوراق  التعامل في  تبدأ عملية 
محددة.

يكون المستثمر مسؤوالً عن جميع التكاليف المرتبطة باألوراق المالية المتعامل فيها وينبغي عليه سداد، عندما يطلب ذلك الوسيط 
الخاص به، جميع المبالغ الالزمة لتغطية تعامالته، خصوصً سعر الشراء والعمولة والرسوم األخرى المقررة من قبل سوق مسقط لأوراق 

المالية.

نظام التداول

تقوم سوق مسقط لأوراق المالية بتشغيل نظام إلكتروني تلقائي للتداول يعمل على مقابلة أوامر الشراء والبيع الصادرة من قبل 
المستثمرين. يستطيع المستثمر إصدار األوامر عبر الوسيط المعتمد لدى سوق مسقط لأوراق المالية الذي سيقوم بإدراج األمر في 

نظام التداول. يقوم النظام تلقائيً بمقابلة أوامر الشراء والبيع لسهم معين بناء على السعر وعدد األسهم المطلوبة.
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التداول عليها  التي تم  بما في ذلك األسعار والكميات  الحالية والتاريخية،  التداول  التداول كذلك بعرض تفاصيل عملية  يقوم نظام 
وأوامر البيع والشراء العالقة. هنالك أيضً آلية للتعامل في األوراق المالية خارج القاعة تعرف بعملية األمر الخاص.

مواعيد جلسات التداول

الجدول أدناه يوضح مواعيد جلسات التداول من يوم األحد إلى يوم الخميس )بإستثناء العطالت العامة في عمان(:

الزمن الجلسة

10:00-9:00 جلسة ما قبل اإلفتتاح

 13:00-10:00 جلسة التداول

13:00 إغالق التداول

تعليق التداول

يجوز لسوق مسقط لأوراق المالية تعليق التداول مؤقتً ألي ورقة مالية مدرجة في حال توفر معلومات أو وجود إشاعة يمكن أن تؤثر في 
سعر الورقة المالية أو في حالة إعادة هيكلة الشركة رأسمالها أو تجزئة أسهمها. يتم أيضً تعليق تداول األوراق المالية ألي شركة في 

حال حل أو تصفية الشركة. وفي ظروف معينة، يجوز للشركة طلب وقف التداول على أسهمها.

أداء التداول

للسنوات  ديسمبر   31 في  كما  المنفذة  األوامر  وعدد  وقيمتها  المتداولة  األسهم  وعدد  المدرجة  الشركات  عدد  يوضح  أدناه  الجدول 
الموضحة:

2016 2015 2014

119 119 119 عدد الشركات المدرجة

4.633 5.734  6.202 عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

959 1.390 2.270 قيمة األسهم المتداولة )مليون ريال عماني(

201 262 414 عدد األوامر المنفذة )ألف(

17.288  15.779  14.560 القيمة السوقية )مليون ريال عماني(

المصدر: تقارير سوق مسقط لأوراق المالية
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الفصل الحادي والعشرون: شروط وإجراءات اإلكتتاب

هيكل اإلكتتاب

المستثمرون ]الفئة 2[ المستثمرون ]الفئة 1[

19.054.924 35.387.716 عدد  األسهم المطروحة 

 ٪35 ٪65 نسبة  األسهم المطروحة

بالنسبة والتناسب بالنسبة والتناسب أساس التخصيص

500.100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم 1.000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم  الحد األدنى لإلكتتاب

5.444.200 سهم أي ما يعادل 10٪ من االسهم 
المطروحة

500.000 سهم الحد األقصى لإلكتتاب

كامل القيمة عند تقديم طلب اإلكتتاب كامل القيمة عند تقديم طلب اإلكتتاب شروط سداد قيمة األسهم المكتتب بها

أهلية اإلكتتاب في  األسهم المطروحة

اإلكتتاب في األسهم المطروحة مفتوح للعمانيين وغير العمانيين من األفراد والجهات االعتبارية. هذا، وستتم معاملة جميع مواطني 
دول مجلس التعاون الخليجي والجهات االعتبارية المسجلة في دول المجلس معاملة المواطنين العمانيين والجهات االعتبارية العمانية 

فيما يتعلق بملكية األسهم في الشركات العمانية. 

ال يجوز ألي شخص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 25 بالمائة أو أكثر من أسهم رأسمال شركة مساهمة عامة ُطرحت أسهمها 
في إكتتاب عام إال بموافقة من  الهيئة العامة لسوق المال وفقً لما تحدده القوانين فيما يتعلق بضوابط هذا التملك.

طلبات اإلكتتاب المحظورة

وفقً ألحكام قانون سوق رأس المال، ال ُيسمح للمستثمرين المذكورين أدناه باإلكتتاب في  األسهم المطروحة:
المؤسسات الفردية: يتعين على صاحب المؤسسة الفردية اإلكتتاب باسمه فقط.  •

طلبات اإلكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب إكتتاب واحد باسمه.  •
طلبات اإلكتتاب المشتركة: ال يجوز للمستثمرين تقديم طلب إكتتاب في  األسهم المطروحة بأكثر من اسم واحد بما في ذلك   •

الطلبات المقدمة باسم الورثة.
حسابات العهدة: يتعين على المستثمرين المقيدين تحت حسابات العهدة اإلكتتاب في  األسهم المطروحة بأسمائهم الشخصية.  •

سيتم رفض جميع طلبات اإلكتتاب المقدمة من قبل المستثمرين الذين ال يلتزمون بالشروط والقيود المذكورة أعاله دون الرجوع إليهم.

اإلكتتاب في األسهم المطروحة نيابة عن األطفال القاصرين

ألغراض هذا اإلكتتاب، يعتبر قاصرًا كل شخص تحت سن 18 عامً عند تقديم الطلب في تاريخ إغالق باب اإلكتتاب.  •

يجوز للوالد فقط اإلكتتاب نيابة عن أطفاله القاصرين.   •

إذا تم اإلكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غير الوالد، فإنه يجب عليه أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية   •
المفعول صادرة من الجهات المختصة تخول له حق التصرف في أموال الطفل القاصر بيعً وشراًء واستثمارًا.

رقم المكتتب لدى شركة  مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م.

لدى شركة مسقط  المستثمر  رقم  أو  له حساب  أن يكون  المطروحة  األسهم  اإلكتتاب في   يرغب في  يتعين على كل شخص   •
للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م. يجوز للمكتتب التقدم بطلب للحصول على رقم المستثمر وفتح الحساب من خالل تعبئة استمارة 
المعلومات  أو من موقعها على شبكة  للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م  المتوفرة بمقر شركة  مسقط  الغرض  المعدة لهذا  الطلب 
الدولية )www.csdoman.co.om( أو شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق مسقط لأوراق المالية. هذا، ويجوز لكل مكتتب 

تسليم استمارة الطلب بعد استيفاء جميع متطلباتها إلى أحد العناوين اآلتية:
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المكتب الرئيسي لشركة  مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م ، ص ب 952، الرمز البريدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان.  •

فرع سوق مسقط لأوراق المالية في مدينة صاللة، سلطنة عمان، هاتف: 23299822 968 + فاكس: 23299833 968 .  •

مكاتب شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق مسقط لأوراق المالية.  •

إرسال طلب إلى شركة  مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م عبر الفاكس رقم 24817491 968 +   •

www.mcd.gov.om فتح الحساب عبر موقع شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.ع على شبكة المعلومات الدولية  •

يتعين على األشخاص االعتباريين ممن يرغبون في فتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م أو الحصول على   •
رقم المستثمر، تقديم نسخة من مستندات التسجيل، حسب متطلبات شركة  مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م ، مع نموذج 

الطلب المعد لهذا الغرض بعد استيفاء جميع بياناته.

يتعين على األشخاص الذين لديهم مسبقً حسابات لدى شركة  مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م التأكد، قبل اإلكتتاب، من   •
كتابة بياناتهم بالكامل بالطلب. هذا، ويمكن لكل مستثمر تحديث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعاله.

سيتم إرسال جميع المراسالت للمكتتب بما في ذلك إخطارات التخصيص وشيكات األرباح للعنوان المسجل لدى شركة مسقط   •
للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م ولذلك يتعين على المكتتبين التأكد من صحة عناوينهم المقيدة لدى الشركة.

المستثمر  رقم  ألن  نظرًا  وااليداع ش.م.ع.م  للمقاصة  المستثمر من شركة مسقط  رقم  الحصول على  يتعين على كل مكتتب   •
مطلوب عند تعبئة الطلب. تقع مسؤولية التحقق من صحة رقم المستثمر المدون في طلب اإلكتتاب على المكتتب نفسه. هذا، 

وسيتم رفض طلبات اإلكتتاب التي ال تحمل أرقام حسابات صحيحة دون الرجوع للمكتتبين.

لإلستفسار أو لمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات، يرجى االتصال بالعنوان التالي:  •

شركة  مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م  صندوق بريد رقم 952، الرمز البريدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان.  

هاتف رقم: 2222 2482 968 + ، فاكس رقم: 7491 2481 968 +  

www.csdoman.co.om موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  

فترة اإلكتتاب 

يوم في  االكتتاب  لبنوك  الرسمية  العمل  ساعات  بنهاية  وينتهي  19/نوفمبر/2017م  يوم  في  المطروحة  األسهم  في  اإلكتتاب   يبدأ 
18/ديسمبر/2017م.

سيتم تقسيم األسهم المطروحة بين المستثمرين المؤهلين في الفئتين، على النحو التالي:

المستثمرون )الفئة 1(: 35.387.716من األسهم المطروحة وهي عبارة عن 65٪  من األسهم المطروحة للمستثمرين األفراد والشخصيات 
االعتبارية الذين تقدموا لإلكتتاب بحد أقصى 500.000 سهم. سيتم توزيع األسهم المطروحة بالنسبة والتناسب.

المستثمرون )الفئة 2(: 19.054.924 من  األسهم المطروحة وهي عبارة عن 35٪ من األسهم المطروحة للمستثمرين األفراد والشخصيات 
االعتبارية الذين تقدموا لإلكتتاب من 500.100 من االسهم المطروحة أو أكثر سيتم توزيع األسهم المطروحة على أساس النسبة والتناسب.

ووفقً ألحكام المادة 65 من قانون الشركات التجارية، يمكن بموافقة الهيئة العامة لسوق المال توزيع حد أدنى من  األسهم المطروحة، 
بالتساوي على المكتتبين مع األخذ في االعتبار صغار المكتتبين فيما سيتم تخصيص  األسهم المطروحة المتبقية بالنسبة والتناسب 

وذلك بعد التشاور بين الهيئة و مدير اإلصدار.

التخصيص في حالة عدم اإلكتتاب بكامل األسهم المطروحة

إتخاذ قرار بشأن  الفئة األخرى. سيتم  الى  سيتم تحويل أي أسهم متبقية لم يتم اإلكتتاب بها داخل أي فئة من فئتي المستثمرين 
العامة  الهيئة  مع  بالتشاور  والشركة  اإلصدار  المالي ومدير  المستشار  قبل  أعاله من  المذكور  األساس  بناء على  النهائي  التخصيص 

لسوق المال.

في حالة عدم اإلكتتاب بكامل  األسهم المطروحة، فإن الحد من األسهم غير المكتتب فيها سيتم التعامل معها على النحو التالي: 
)أ(  تخصيصها بشكل غير متناسب مع أسهم الطرح المخصصة  لكاداغوا الغبرة. وذلك لضمان أن كافة أسهم الطرح الخاصة بكاداغوا 
الغبرة قد تم بيعها قبل بيع أسهم الطرح الخاصة  بماالكوف عمان للتحلية وأسهم الطرح الخاصة  بسوميت وتر ميدل ايست كمبوني 
)ب( أن األسهم غير المكتتب فيها ستكون متوفرة ومتاحة لشركة الكهرباء القابضة وفقً للخيار المكفول لها بموجب اتفاقية مؤسسي 
المشروع، في حالة عدم ممارسة شركة الكهرباء القابضة لذلك الخيار، يطلب من المساهمين البائعين إعادة عرض أسهم الطرح التي 
لم يتم االكتتاب فيها سنويً بعد ذلك ولفترة ثالثة سنوات متتالية، علمً بأن خيار شركة الكهرباء القابضة لشراء تلك األسهم سيظل 

ساريً ونافذًا أثناء تلك الفترة.
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الحد األدنى لإلكتتاب العام

الحد األدنى لإلكتتاب في  األسهم المطروحة لإلكتتاب من قبل المستثمرين )الفئة 1( هو 1.000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم أما الحد 
اإلدنى لإلكتتاب في  األسهم المطروحة لإلكتتاب من قبل المستثمرين )الفئة 2( هو 500.100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم.

الحد األقصى لإلكتتاب العام

الحد األقصى لإلكتتاب في  أما  500.000 سهم.  1( هو  )الفئة  العام في  األسهم المطروحة من قبل المستثمرين  الحد األقصى لإلكتتاب 
األسهم المطروحة من قبل المستثمرين )الفئة 2( هو 10 بالمائة تقريبً من إجمالي األسهم المطروحة، أي ما يعادل 5.444.200 سهم ، وال 

يسمح ألي شخص باإلكتتاب في األسهم المطروحة بأكثر من هذا الحد.

ولغرض حساب هذه النسبة المئوية، يتم دمج طلب اإلكتتاب الخاص بالوالد )أو ولي األمر( مع طلبات اإلكتتاب الخاصة بأطفاله القاصرين. 
إذا تجاوز حجم  األسهم المطروحة المكتتب بها النسبة المئوية المذكورة، سيتم تخفيض  األسهم المطروحة المكتتب بها في كل 

طلب بالنسبة والتناسب قبل إجراء التخصيص.

سوف لن تتحمل الشركة وال المستشار المالي ومدير اإلصدار مسؤولية أي تغيير في القوانين أو اللوائح السارية التي قد تحدث بعد 
تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه، وعليه ُينصح المكتتبون بالتحقق بشكل مستقل للتأكد من أن طلباتهم مستوفية ألحكام القوانين 

واللوائح السارية.

كيفية سداد قيمة األسهم المكتتب بها

سيقوم المساهمون البائعون بفتح حساب مصرفي باسم »شركةمدينة مسقط للتحلية اإلكتتاب العام » في كل بنك من بنوك   •
االكتتاب لجمع مبالغ اإلكتتاب في األسهم المطروحة. 

سيقوم كل بنك من بنوك االكتتاب بإدارة هذا الحساب وسيقوم، بعد اكتمال إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة، بتحويل   •
المبالغ المتبقية الموجودة في هذا الحساب لمدير اإلصدار. 

يجوز لكل مكتتب أن يسدد قيمة األسهم المكتتب بها نقدًا أو بشيك مصرفي أو حوالة مالية أو من خالل طلب تحويل المبلغ من   •
حسابه المصرفي في وقت تقديم الطلب.

تفاصيل الحساب المصرفي للمستثمر

يتعين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به )المسجل باسم صاحب الطلب(، وال يجوز له استخدام رقم   •
حساب مصرفي يخص شخص آخر ما عدا أطفاله القاصرين.

إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب في بنك آخر غير بنوك االكتتاب المعتمدة، فإنه يتعين عليه تقديم ما يثبت صحة تفاصيل   •
الحساب المصرفي الواردة بالطلب، من خالل تقديم أي مستند من البنك يوضح رقم واسم صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من 
كشف الحساب الصادر من البنك والذي يتضمن هذه المعلومات فقط أو بطاقة الصراف اآللي أو رسالة صادرة من ذلك البنك تؤكد 
رقم واسم صاحب  المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على  اإلثبات  أن  المكتتب مسؤولية ضمان  البيانات. هذا، ويتحمل  تلك  صحة 
الحساب بالكامل غير أن المكتتب غير ملزم بتقديم إثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا إكتتب من خالل بنك اإلكتتاب 
المعتمد حيث يحتفظ بحساب لديه وفي هذه الحالة يتعين على البنك التحقق بنفسه من صحة حساب المكتتب من خالل نظامه 

الخاص أو من خالل اإلثبات المقدم من المكتتب.

يتعين على جميع المستثمرين من الفئة 2 الذين لديهم حسابات مصرفية في بنوك أخرى غير بنوك االكتتاب تقديم مستند   •
يؤكد تفاصيل الحساب المصرفي على النحو الوارد في طلب اإلكتتاب، من خالل تقديم أي مستند من البنك يوضح رقم واسم 
صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من كشف الحساب الصادر من البنك الذي يتضمن هذه المعلومات فقط أو بطاقة الصراف اآللي 
أو رسالة صادرة من ذلك البنك تؤكد صحة تلك البيانات. هذا، ويتحمل المكتتب مسؤولية ضمان أن اإلثبات المقدم مقروء بوضوح 

ويحتوي على رقم وإسم صاحب الحساب بالكامل.

بناًء على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، سوف يتم قيد تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت   •
األرباح  توزيعات  وكذلك  اإلكتتاب  من  الفائضة  األموال  تحويل  في  استخدامه  بغرض  ش.م.ع.م  وااليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  
لديهم حسابات  الذين  للمكتتبين  بالنسبة  أما  المالية.  لأوراق  المدرجة في سوق مسقط  الشركات  لدى  للمساهم  المستحقة 
مصرفية مقيدة حاليً بسجالت الشركة، سوف يستخدم الحساب المصرفي الوارد بطلب اإلكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط.

سيتم رفض أي طلب إكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، بإستثناء الطلبات المقدمة نيابة عن   •
األطفال القاصرين والتي تتضمن تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم أو أولياء األمور.
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الوثائق الثبوتية المطلوبة

تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب اإلكتتاب مطلوب في حالة واحدة فقط وهي إذا تم اإلكتتاب من خالل   •
بنك آخر غير بنوك االكتتاب المسجل لديها حساب المكتتب.

نسخة من الوكالة الشرعية المعتمدة حسب األصول لدى السلطات القانونية المختصة في حال تم اإلكتتاب نيابة عن شخص آخر   •
)باستثناء إكتتاب األب عن  أطفاله القاصرين(.

في حالة الطلبات المقدمة بأسماء أشخاص اعتباريين والموقعة من قبل شخص بصفته الشخص المخول له التوقيع نيابة عن   •
الشخص االعتباري، فإنه يتعين إرفاق ما يثبت التخويل بالتوقيع نيابة عن الشخص االعتباري.

كيفية تقديم طلب اإلكتتاب

يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الواردة بالطلب، وعليه، ُينصح المكتتب،   •
قبل تعبئة طلب اإلكتتاب، باإلطالع على نشرة اإلصدار هذه بما في ذلك شروط وإجراءات اإلكتتاب بكل عناية وإهتمام.  

المبين  النحو  على  المؤيدة  المستندات  من  نسخ  وتقديم  بياناته  واستيفاء جميع  اإلكتتاب  تعبئة طلب  المكتتب  على  يتعين   •
بالطلب.

من  ونسخ  بها  المكتتب  األسهم  قيمة  كامل  مع  جنب  الى  جنبً  اإلكتتاب  لبنك  اإلكتتاب  طلب  تسليم  المكتتب  على  يتعين   •
المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالطلب.

في حالة سداد قيمة األسهم المكتتب بها بشيك أو حوالة مصرفية فإنها يجب أن تحرر لصالح » شركة مدينة مسقط للتحلية   •
اإلكتتاب العام  ».

تسليم الطلبات لبنوك  االكتتاب

ُتقبل طلبات اإلكتتاب في األسهم المطروحة لدى بنوك االكتتاب خالل ساعات الدوام الرسمي خالل فترة اإلكتتاب فقط. ويتعين على 
بنوك االكتتاب قبول طلبات اإلكتتاب بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات الواردة في نشرة اإلصدار كما يتعين عليها توجيه المكتتبين 

الستيفاء جميع البيانات والمتطلبات الواردة في طلب اإلكتتاب.

يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب إكتتابه ألحد بنوك االكتتاب قبل إنتهاء فترة اإلكتتاب. هذا، ويحق لبنوك االكتتاب رفض قبول 
أي طلب إكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمي في تاريخ إنتهاء فترة اإلكتتاب.

سداد قيمة األسهم المكتتب بها في حساب ضمان

يتعين على جميع المكتتبين، عند تقديم طلب اإلكتتاب، سداد قيمة  األسهم المطروحة المكتتب بها نقدًا أو بشيك مصرفي   •
أو حوالة مصرفية أو من خالل الطلب بالتحويل من حسابه المصرفي في وقت تقديم طلب اإلكتتاب لصالح »الشركة شركة مدينة 

مسقط للتحلية- اإلكتتاب العام«.

إذا تم تخصيص أسهم للمكتتب أقل من العدد المبين في طلب اإلكتتاب أو بسعر أقل من السعر الذي على أساسه تم حساب   •
المبلغ، سوف تتم إعادة المبلغ الفائض، إن وجد، إلى المكتتب من الحساب المصرفي لإلكتتاب »شركة مدينة مسقط للتحلية - 

اإلكتتاب العام«.

رفض قبول طلبات اإلكتتاب

يتعين على بنوك االكتتاب عدم استالم أو قبول طلبات اإلكتتاب في الحاالت التالية :-

إذا لم يكن  طلب اإلكتتاب موقعً من قبل المكتتب.   •

إذا لم يتم سداد كامل قيمة األسهم المكتتب بها طبقً للشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.   •

إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفض الشيك ألي سبب من األسباب.    •

إذا لم يتضمن الطلب رقم المستثمر المقيد لدى شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م ع.م.   •

إذا تم تقديم طلب اإلكتتاب بأسماء مشتركة.   •

إذا كان المكتتب مؤسسة فرديةأو حساب عهدة.   •

إذا تبين أن رقم المستثمر المقيد بطلب اإلكتتاب غير صحيح.   •

إذا تبين إن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب إكتتاب واحد بنفس اإلسم، وفي هذه الحالة سيتم رفض جميع الطلبات.   •

إذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار هذه.    •
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إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.    •

إذا تبين أن تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب غير صحيحة أو أن الحساب ال يخص المكتتب باستثناء    •

الطلبات المقدمة بأسماء األطفال القاصرين الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهم أو أولياء األمور. 

إذا لم ُيرفق بالطلب الوكالة الشرعية للمكتتب الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب نيابة عن شخص آخر )باستثناء اآلباء الذين يكتتبون    •

نيابة عن أطفالهم القاصرين(. 

إذا لم يستوف الطلب أيً من المتطلبات القانونية وشروط األهلية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار هذه.   •

إذا تلقى بنك االكتتاب طلب إكتتاب غير مستوفي للشروط واإلجراءات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، فإنه يتعين عليه أن يبذل العناية 
الواجبة لإلتصال بالمكتتب لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة، يقوم البنك بإعادة الطلب مع 

قيمة األسهم المكتتب بها للمكتتب.

رفض طلبات اإلكتتاب

يجوز للمستشار المالي ومدير اإلصدار رفض طلبات اإلكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة 
العامة لسوق المال بعد تقديم تقرير مفصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات اإلكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض.

اإلستعالم والشكاوى

يتعين على المكتتبين الذين يرغبون في اإلستفسار أو تقديم شكاوى حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة 
المبالغ الفائضة عن اإلكتتاب، اإلتصال بفرع بنك اإلكتتاب الذي تم اإلكتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على المكتتب 

االتصال بالشخص المعني على العنوان التالي:

رقم الهاتف والفاكس والبريد العنوان البريديالموظف المسؤولاسم البنك
اإللكتروني

ص ب 134، الرمز حامد سعيد حشمتبنك مسقط ش م ع ع
البريدي 112 روي، 

سلطنة عمان

هاتف: 96824767990+  
فاكس:96824787764+ 

Email: hamids@bankmuscat.com

ص ب 1507، الرمز  علي رضا اللواتيبنك ظفار ش م ع ع
البريدي 112 روي، 

سلطنة عمان

هاتف: 24790466 968+ )تحويلة:422(
فاكس: 24791131 968+ 

Email: ibo@bankdhofar.com

حسين علي عبداهلل البنك الوطني العماني ش م ع ع
اللواتي

ص ب 751، الرمز 
البريدي 112 روي، 

سلطنة عمان

هاتف: 24778757 968+ 
فاكس: 24778993 968+ 

Email: hallawati@nbo.co.om

ص ب 2010، الرمز مروان الخوليبنك عمان العربي ش م ع م
البريدي 112 روي، 

سلطنة عمان

هاتف: 24754500 968+ 
فاكس: 24125128 968+ 

Email: marwan.alkhouli@oman-arabbank.com

ص ب 44، الرمز علي عبدالحسين محمد بنك صحار ش م ع ع
البريدي 114، سلطنة 

عمان

هاتف:96610101 968+  
فاكس: 24761886 968+  

Email: ali.mohamed@banksohar.net

ص ب 545، الرمز  أمين البلوشيالبنك األهلي ش م ع ع
البريدي 116، سلطنة 

عمان

هاتف: 24577830 968+ 
فاكس: 24567841 968+ 

Email: amin.albalushi@ahlibank.om

وإذا تعذر على بنك اإلكتتاب التوصل لحل للشكوى ذات الصلة بالطلب، فإنه يتعين عليه رفع الموضوع للمستشار المالي ومدير اإلصدار 
وموافاة المكتتب بآخر التطورات المتعلقة بالطلب موضوع الشكوى.
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إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة 

سيقوم المستشار المالي ومدير اإلصدار باتخاذ الترتيبات الالزمة لتخصيص  األسهم المكتتب بها للمكتتبين خالل 15 يومً من تاريخ 
نهاية فترة اإلكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص. سيقوم المستشار المالي ومدير 
اإلصدار كذلك بإعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين المؤهلين خالل مدة 15 يومً من تاريخ نهاية فترة اإلكتتاب بعد الحصول على موافقة 
الترتيبات الالزمة إلرسال إخطارات  الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص. سيقوم المستشار المالي ومدير اإلصدار باتخاذ 

التخصيص إلى المكتتبين المعنيين عبر شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م الى العناوين المقيدة لدى الشركة. 

الجدول الزمني المقترح للطرح

الجدول التالي يوضح البرنامج الزمني المتوقع إلستكمال إجراءات اإلكتتاب في األسهم المطروحة: 

التاريخ اإلجراء

19 نوفمبر 2017م بداية اإلكتتاب في األسهم المطروحة

18 ديسمبر 2017م  نهاية اإلكتتاب في األسهم المطروحة

26 ديسمبر 2017م الموعد النهائي لتلقي المستشار المالي ومدير اإلصدار طلبات اإلكتتاب والسجل النهائي للمكتتبين من 
بنوك االكتتاب 

28 ديسمبر 2017م إخطار الهيئة العامة لسوق المال بنتائج اإلكتتاب ومقترح التخصيص 

31 ديسمبر 2017م تلقي موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص

1 يناير 2018م بداية إجراءات إعادة المبالغ الفائضة وإرسال إخطارات التخصيص من قبل شركة مسقط للمقاصة واإليداع

2 يناير 2018م إدراج  األسهم المطروحة للتداول في سوق مسقط لأوراق المالية

إدراج وتداول  األسهم المطروحة

سيتم إدراج  الشركة لإلكتتاب للتداول في سوق مسقط لأوراق المالية وفقً للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب اإلدراج 
والتسجيل. تاريخ اإلدراج الوارد أعاله هو موعد تقديري وسيتم اإلعالن عن التاريخ الحقيقي لإلدراج عبر الموقع اإللكتروني لسوق مسقط 

لأوراق المالية.

المسؤوليات وااللتزامات

يتعين على المستشار المالي ومدير اإلصدار وبنوك االكتتاب وشركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م االلتزام بالمسؤوليات وااللتزامات 
المحددة لها بموجب التوجيهات واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. يتعين كذلك على المستشار المالي ومدير اإلصدار 

وبنوك  االكتتاب  االلتزام بأية مسؤوليات أخرى واردة في االتفاقيات المبرمة بينهم وبين الشركة والمساهمين البائعين.

هذا، ويتعين على األطراف المعنية اتخاذ الترتيبات التصحيحية الالزمة فيما يتعلق بأي التزام ناتج عن أي إهمال يرتكبونه في أداء المهام 
اإلجراءات  اتخاذ  في  الرقابية  السلطات  أمام  المسؤولة  الجهة  اإلصدار  ومدير  المالي  المستشار  ويعتبر  إليهم  الموكلة  والمسؤوليات 

والتدابير المناسبة والالزمة لجبر مثل هذه األضرار.
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الفصل الثاني والعشرين: البيانات المالية التاريخية

صفحــــــــة

135البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/2013 

157البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/2014  

189البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/2015 .

218البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/2016 

249البيانات المالية المدققة للربع المنتهي في 31 مارس /2017 

280البيانات المالية الغير مدققة للنصف المنتهي في 30 يونيو/ 2017
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141بيان التدفقات النقدية
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بيان المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2013

2013إيضاح

ريال عماني

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

536.440.698آالالت والمعدات   

102.355.722الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

38.796.420مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

624.195مدفوعات مقدمً وأرصدة مدينة أخرى

712.113.973النقد والنقل المعادل

12.138.168مجموع الموجودات المتداولة

50.934.588مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات

8500.000رأس المال

102.315.364التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

2.815.364مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

915.541.451الجزء غير المتداول لقروض ألجل

المطلوبات المتداولة

1040.358الجزء المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

1120.324.298قروض تجسيرية

127.146.858مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

135.066.259المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

32.577.773مجموع المطلوبات المتداولة 

48.119.224مجموع المطلوبات 

50.934.588مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 

المدير المالي الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من البيانات المالية
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 

للفترة منذ التأسيس 19 يناير 2013 ولغاية 31 ديسمبر 2013

إيضاح

للفترة منذ 
التأسيس

19 يناير 2013 
ولغاية 

31 ديسمبر 2013

ريال عماني

إيرادات شاملة أخرى

2٫315٫364 10التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

2٫315٫364مجموع اإليرادات الشاملة للفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من البيانات المالية
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للفترة منذ التأسيس 19 يناير 2013 ولغاية 31 ديسمبر 2013

رأس المال

التغيرات 
المتراكمة في 
القيم العادلة 

لألدوات المالية 
المشتقة

المجموع

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

500.000-500.000رأس المال المقدم خالل الفترة

2.315.3642.315.364-اإليرادات الشاملة األخرى

500.0002.315.3642.815.364في 31 ديسمبر 2013

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من البيانات المالية
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بيان التدفقات النقدية

للفترة منذ التأسيس 19 يناير 2013 ولغاية 31 ديسمبر 2013   

2013

ريال عماني

 

األنشطة التشغيلية 

معدلة لـ :

9.355 اإلستهالك

 

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

7.146.858 التغير في المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

)24.195( التغير في المدفوعات مقدمً واألرصدة المدينة األخرى

7.132.018 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية 

)36.450.053( إضافات إلى آالت والمعدات  

)36.450.053( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

500.000 رأس المال المقدم خالل الفترة

5.066.259 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

20.324.298 المتحصل من قروض تجسيرية

15.541.451 صافي المتحصل من قروض ألجل

41.432.008 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

12.113.973 صافي التغير في النقد والنقد المعادل

- النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

12.113.973 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية

للفترة منذ التأسيس 19 يناير 2013 ولغاية 31 ديسمبر 2013

1 - عـام

شركة مدينة مسقط  للتحلية ش.م.ع.م )»الشركة«( هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في سلطنة عمان. تأسست الشركة في 19 
يناير 2013. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في بيع المياه المحاله. تتوقع الشركة بدء إنتاجها التجاري من المياه المحاله  في أكتوبر 2014. 

اإلتفاقيات الرئيسية  1٫1

اتفاقية لشراء المياه  

ــر 2013 ، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م ،  فــي 11 فبراي  
وذلــك لتوريــد 42 مليــون جالــون مــن الميــاه يوميــً.  تنتهــي االتفاقيــة خــالل 20 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المتفــق عليــه.

اتفاقية إنشاءات  

ــك مــع الشــركة الدوليــة لمعالجــة  ــون مــن الميــاه يوميــً ، وذل أبرمــت الشــركة اتفاقيــة إلنشــاء محطــة تحليــة بســعة 42 مليــون جال  
المفتــاح.  تســليم  بنظــام  )ش.م.م(  الميــاه 

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة   - 2

قامــت الشــركة خــالل الفتــرة منــذ التأســيس 19 ينايــر 2013 ولغايــة 31 ديســمبر 2013 بإعتمــاد جميــع المعاييــر والتفســيرات الجديــدة   
والمعدلــة المتعلقــة بأنشــطتها والصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة 

والواجــب تطبيقهــا علــى الفتــرات المحاســبية التــي تبــدأ بتاريــخ 19 ينايــر/ 2013.

المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد    

بتاريخ الموافقة على البيانات المالية  ، كانت المعايير والتفسيرات التالية تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد:  

يطبق للفترات 
السنوية      التي 
تبـدأ في أو بعـد

معايير جديدة والتعديالت ذات الصلة

معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية : )وفقً للتعديل في عام 2010  لكي يتضمن متطلبات 
تصنيف وقياس المطلوبات المالية  ومتطلبات عدم اإلدراج القائمة حاليً(

يناير 2015

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 10 البيانات المالية الموحدة ، معيار التقارير المالية الدولية 
المالية  البيانات   27 رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار  أخرى  منشآت  في  المصالح  عن  اإلفصاح   12 رقم 
المنفصلة ، لكي تقدم »لمنشآت اإلستثمار« )كما هي معّرفة( إستثناء من توحيد بعض الشركات التابعة 
، ويتطلب بدالً من ذلك أن تقوم شركة اإلستثمار بقياس اإلستثمار في كل شركة تابعة مؤهلة بالقيمة 
المعيار  أو  المالية  الدولية رقم 9 األدوات  المالية  التقارير  أو الخسائر وفقً لمعيار  األرباح  العادلة من خالل 

المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية: اإلدراج والقياس.

يناير 2014

المعيار المحاسبي الدولي رقم 32: األدوات المالية: العرض ، المقاصة بين الموجودات المالية  والمطلوبات 
المالية: لتوضيح جوانب معينة بسبب التنوع في تطبيق إشتراطات المقاصة ، تركز على أربعة مجاالت 
اإلعتراف  بين  التزامن  تحقيق  )ب(   ' المقاصة  إلجراء  ملزم  قانوني  حق  حاليا  »لديها  معنى  )أ(  رئيسية 

والتسوية )ج( المقاصة بين مبالغ الضمانات )د( وحدة المحاسبة لتطبيق متطلبات المقاصة

يناير 2014
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المعيار المحاسبي الدولي رقم 36: إنخفاض قيمة األصول ، اإلفصاح عن المبالغ القابلة لإلسترداد لأصول 
الوحدات  أو  لأصول  لإلسترداد  القابلة  المبالغ  عن  اإلفصاح  تتطلب  التي  الظروف  من  للحد  مالية  غير 
المنتجة للنقد ، توضيح اإلفصاحات المطلوبة ، إدخال شرط صريح لإلفصاح عن معدل الخصم المستخدم 
في تحديد إنخفاض القيمة )أو عكس القيود( حيث تحدد القيمة القابلة لإلسترداد )على أساس القيمة 

العادلة ناقصا تكاليف اإلستبعاد( بإستخدام تقنية القيمة الحالية.

يناير 2014

المعيار المحاسبي الدولي رقم 39: األدوات المالية: اإلدراج والقياس ، تجديد المشتقات ومواصة محاسبة 
التحوط  يجعل من الواضح أنه ليست هناك حاجة إلى التوقف عن محاسبة التحوط إذا تم تجديد مشتقات 

التحوط ، شريطة استيفاء معايير معينة.

يشير التجديد إلى وقوع حدث يتفق فيه الطرفان األصليان ألحد المشتقات على قيام طرف مقابل أو أكثر 
من أطراف المقاصة على إستبدال الطرف المقابل األصلي ليصبح الطرف المقابل الجديد لكال الطرفين. 
من أجل تطبيق التعديالت ومواصلة محاسبة التحوط ، ينبغي أن  يحدث التجديد  لطرف مقابل مركزي 

نتيجة لقوانين أو لوائح أو استحداث قوانين أو لوائح.

يناير 2014

تفسيرات جديدة وتعديالت على التفسيرات:

معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية

 الدولية رقم 21  الرسوم المفروضة

يناير 2014

ــه أي تأثيــر جوهــري علــى  ــن يكــون ل ــأن تطبيــق تلــك المعاييــر والتفســيرات فــي الفتــرات المقبلــة ل يتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ب  
األولــي. التطبيــق  فتــرة  فــي  للشــركة  الماليــة  البيانــات 

ملخص للسياسات المحاسبية الرئيسية  - 3

بيان اإللتزام  

تم إعداد البيانات المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته.  

أساس اإلعداد  

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة عــدا بالنســبة لبعــض الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم قياســها   
بالقيمــة العادلــة.

يحتفظ بالسجالت المحاسبية بالريال العماني )ر.ع( بإعتباره العملة التشغيلية وعملة التقرير لهذه البيانات المالية.  

السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركة هي كما يلي:  

العمالت األجنبية  

الريــال العمانــي )ر.ع( هــو العملــة التشــغيلية وعملــة العــرض للشــركة. أي عملــة عــدا عــن العملــة التشــغيلية تعتبــر بمثابــة عملــة   
أجنبيــة. يتــم تحويــل التعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي وفقــً لمعــدالت الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التعامــالت. 
الموجــودات والمطلوبــات المنفــذة بعمــالت أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال العمانــي بإســتخدام معــدل اإلغــالق فــي تاريــخ التقريــر.

الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة ، يتــم تحويلهــا وفقــً لمعــدل الصــرف الســائد فــي   
تاريــخ المعاملــة ، فــي حيــن يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة ، فيتــم تحويلهــا 
بإســتخدام ســعر الصــرف الســائد فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم إدراج فروقــات ســعر الصــرف عنــد تســوية 

البنــود الماليــة أو عنــد التحويــل ، فــي األربــاح أو الخســائر.
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اآلالت والمعدات  

اإلدراج والقياس  

يتــم إدراج بنــود اآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً اإلســتهالك المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة ، إن وجــدت. تتضمــن التكلفــة مبلــغ   
ــخ الحيــازة أو التشــييد. تتــم  ــل اآلخــر الممنوحــة لحيــازة األصــل فــي تاري ــة للمقاب ــة  المدفــوع أو القيمــة العادل ــة وشــبه النقدي النقدي
رســملة المصاريــف المتكبــدة إلســتبدال أحــد مكونــات اآلالت والمعــدات التــي تتــم المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل ، بمــا فــي ذلــك 

مصاريــف الفحــص والصيانــة الرئيســية. 

تتضمــن تكلفــة األصــول المشــيدة ذاتيــً تكلفــة المــواد ، العمالــة المباشــرة ، تكاليــف اإلقتــراض  وحصــة مالئمــة مــن النفقــات العامــة.   
ــاح أو  ــد األرب ــار عنــد تحدي ــة وتؤخــذ فــي اإلعتب ــى قيمهــا الدفتري ــاح والخســائر عنــد إســتبعاد اآلالت والمعــدات بالرجــوع إل تحــدد األرب

الخســائر. اإلصالحــات والتجديــدات تحّمــل علــى األربــاح أو الخســائر عنــد تكبــد المصروفــات. 

التكاليف الالحقة  

تــدرج الشــركة ضمــن القيمــة الدفتريــة لــآالت والمعــدات ، تكلفــة الفحــص الرئيســي وتكلفــة إســتبدال جــزء مــن تلــك البنــود عنــد   
تكبــد التكلفــة ، إذا كان مــن المحتمــل تدفــق منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مضمنــة فــي ذلــك البنــد إلــى الشــركة وباإلمــكان قيــاس 

ــدرج جميــع الموجــودات األخــرى كمصــروف عنــد تكبدهــا. ــوق منهــا. ت تكلفــة البنــد بصــورة موث

اإلستهالك  

يتــم إحتســاب اإلســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة اآلالت والمعــدات ، عــدا عــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ ، وذلــك علــى مــدى    
أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة ، بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت ، إعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه ذلــك األصــل جاهــزًا لإلســتخدام.

عندمــا تكــون لمكونــات بنــد اآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة ، فتتــم المحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة )المكونــات الرئيســية(   
لــآالت والمعــدات. اإلصالحــات الرئيســية تســتهلك 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

4 أثاث وتركيبات

4 معدات مكتبية 

4 سيارات 

تقوم اإلدارة بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لآالت والمعدات بشكل سنوي.  

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــً أي خســائر إنخفــاض فــي القيمــة. عنــد إكتمالهــا، تحــّول األعمــال الرأســمالية   
قيــد التنفيــذ إلــى فئــة اآلالت والمعــدات المالئمــة وتســتهلك وفقــً لسياســات اإلســتهالك المطبقــة بالشــركة. 

المخزون   

يقــاس المخــزون علــى أســاس ســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يتــم إحتســاب التكلفــة بإســتخدام طريقــة   
ــه الحالييــن. المتوســط المرجــح  ، وهــي تتضمــن المصروفــات المتكبــدة فــي ســبيل الوصــول بالمخــزون إلــى وضعــه ومكان

صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــو ســعر البيــع المقــدر فــي إطــار ســير العمــل العــادي ، مطروحــً منــه تكاليــف إكمــال المخــزون   
البيــع.  ومصاريــف 
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إنخفاض القيمة  

الموجودات المالية  

يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة بتاريــخ كل تقريــر مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر موضوعــي علــى إنخفــاض القيمــة.   
يعتبــر األصــل المالــي بأنــه منخفــض القيمــة إذا أشــار الدليــل الموضوعــي علــى أن حدثــً واحــدًا أو أكثــر قــد أثــر بالســلب علــى التدفقــات 

ــك األصــل. ــة المســتقبلية المقــدرة لذل النقدي

يتــم إحتســاب خســارة إنخفــاض القيمــة بالنســبة للموجــودات الماليــة  التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ، علــى أنــه الفــرق بيــن   
الفائــدة الفعلــي. المقــدرة المخفضــة وفقــً لمعــدل  النقديــة المســتقبلية  الحاليــة للتدفقــات  القيمــة الدفتريــة والقيمــة 

يتــم إختبــار الموجــودات الماليــة الفرديــة الهامــة لمعرفــة إنخفــاض القيمــة علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة   
ــاح أو  المتبقيــة فــي شــكل مجموعــات يكــون لهــا نفــس الخصائــص اإلئتمانيــة. يتــم إدراج جميــع خســائر إنخفــاض القيمــة فــي األرب

الخســائر.

يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة ، إذا كان اإلســترداد متعلقــً بشــكل موضوعــي لحــدث وقــع بعــد أن تــم إدراج خســارة إنخفــاض   
القيمــة. بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إدراج اإلســترداد فــي األربــاح أو الخســائر.

الموجودات غير المالية   

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

ــة ، أيهمــا أكبــر ، مطروحــً منهــا تكاليــف البيــع. عنــد  قيمــة األصــل القابلــة لإلســترداد هــي قيمتــه عنــد اإلســتخدام وقيمتــه العادل  
تقييــم القيمــة عنــد اإلســتخدام ، يتــم تخفيــض التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلــى قيمهــا الحاليــة بإســتخدام معــدالت خصــم مــا 

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

يتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تتجــاوز قيمتــه القابلــة لإلســترداد المقــدرة. يتــم إدراج خســارة   
ــر تقييــم خســائر إنخفــاض القيمــة المدرجــة فــي فتــرات ســابقة ،  إنخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل. يتــم بتاريــخ كل تقري
وذلــك لمعرفــة وجــود اي مؤشــرات علــى تراجــع الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة فــي حالــة وجــود 
تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لإلســترداد. يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال 
تتجــاوز معــه القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن تحديدهــا ، بالصافــي مــن اإلســتهالك أو اإلطفــاء ، إذا لــم يتــم إدراج خســارة إنخفــاض 

القيمــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

بالنســبة للموظفيــن العمانييــن ، تســاهم الشــركة فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة  بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم   
91/72 والمحتســبة كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. إلتزامــات الشــركة مقتصــرة علــى هــذه المســاهمات ، والتــي يتــم صرفهــا عنــد 

إســتحقاقها.

ال تمنح الشركة مكافآت نهاية خدمة لموظفيها غير العمانيين الذين يعملون بنظام اإلعارة من المساهمين.  

المخصصـات   

يتــم إدراج المخصصــات فــي بيــان المركــز المالــي عنــد وجــود التــزام قانونــي أو اســتداللي علــى الشــركة ناتــج عــن حــدث ســابق والــذي   
مــن المحتمــل أن يحــدث تدفــق خارجــي لمنافــع اقتصاديــة يمكــن تقديرهــا بشــكل معقــول. يمثــل المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل 
التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتزامــات الحاليــة فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي االعتبــار مخاطــر عــدم اليقيــن التــي تحيــط 
بااللتزامات.عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتزامــات الحاليــة ، فــإن قيمتــه الدفتريــة 

هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. 
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رأس المال  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إدراج التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلــى إصــدار األســهم العاديــة وخيــارات   
األســهم ، كخصــم مــن حقــوق الملكيــة بالصافــي مــن أي تأثيــرات للضريبــة.

اإلعتراف باإليرادات    

المرتجعــات  مــن  بالصافــي   ، لإلســتالم  القابــل  أو  المســتلم  للمقابــل  العادلــة  بالقيمــة  البضائــع  مبيعــات  إيــرادات  قيــاس  يتــم   
ــى المشــتري وعندمــا  ــد الهامــة للملكيــة إل ــل المخاطــر والعوائ ــراد عنــد تحوي ــة. يتــم إثبــات اإلي والمســموحات والخصومــات التجاري
يكــون مــن المحتمــل إســترداد المقابــل المســتحق ويكــون مــن الممكــن تقديــر التكاليــف المصاحبــة وتقديــر إحتمــال إرجــاع البضاعــة 

بصــورة موثوقــة وال تكــون هنــاك إدارة مســتمرة مصاحبــة للبضائــع.

مصاريف التمويل  

تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد علــى اإلقتــراض. تكاليــف اإلقتــراض ، بالصافــي مــن إيــرادات الفوائــد ، المنســوبة مباشــرة   
إلــى حيــازة أو إنشــاء بنــود اآلالت والمعــدات -  تتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة اآلالت والمعــدات. يتــم إدراج جميــع مصاريــف الفوائــد 

كمصــروف فــي األربــاح أو الخســائر بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة.  

األدوات المالية غير المشتقة  

تتكــون األدوات الماليــة غيرالمشــتقة مــن الذمــم المدينــة ، النقــد والنقــد المعــادل ، القــروض والذمــم الدائنــة واألرصــدة الدائنــة   
األخــرى.

يتــم مبدئيــً إدراج األدوات الماليــة غيــر المشــتقة بالقيمــة العادلــة مضافــً إليهــا ، بالنســبة إلــى األدوات التــي ليســت بالقيمــة العادلــة   
مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ، أي تكاليــف منســوبة مباشــرة إلــى المعاملــة. إلحاقــً لــإلدراج المبدئــي ، تقــاس األدوات الماليــة غيــر 

المشــتقة بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

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 الحقــً بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. األربــاح أو الخســائر الناتجــة تــدرج فــي 
األربــاح أو الخســائر فــورًا مــا لــم يكــن اإلشــتقاق مخصصــً ومفعــاًل كأداة تحــوط - فــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت  اإلدراج فــي األربــاح أو 

الخســائر علــى طبيعــة عالقــة التحــوط.

يتــم إدراج اإلشــتقاق ذو القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي - فــي حيــن أن اإلشــتقاق ذو القيمــة العادلــة الســالبة كإلتــزام مالــي.   
يظهــر اإلشــتقاق علــى أنــه أصــل غيــر جــاري أو إلتــزام غيــر جــاري  إذا كانــت فتــرة اإلســتحقاق المتبقيــة لــأداة تزيــد علــى 12 شــهرًا وال 

يتوقــع أن يتــم اإلعتــراف بهــا أو تســويتها خــالل 12 شــهرًا. تعــرض المشــتقات األخــرى كموجــودات أو مطلوبــات غيــر جاريــة.

محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أدوات التحــوط علــى أنهــا تحوطــات التدفقــات النقديــة. عنــد إســتهالل عالقــة التحــوط  يقــوم البنــك بتوثيــق العالقــة   
بيــن أدوات التحــوط وبنــود التحــوط ســوية مــع أهــداف إدارة المخاطــر وإســتراتيجيته فــي القيــام بعــدة تعامــالت تحــوط. باإلضافــة إلــى 
ذلــك وعنــد إســتهالل التحــوط علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية ، تقــوم الشــركة بتوثيــق مــا إذا كانــت أدوات التحــوط المســتخدمة فــي 

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

تحوط التدفقات النقدية  

يتــم تضميــن الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحــوط التدفقــات النقديــة ، ضمــن   
الخســائر. أو  األربــاح  فــي   ، الفعــال  غيــر  بالجــزء  المتعلقــة  الخســائر  أو  األربــاح  إدراج  فــورًا  يتــم  الملكيــة.  حقــوق 

المبالــغ المدرجــة ســابقً والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة ، يعــاد تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرات ، عندمــا يتــم إدراج   
بنــود التحــوط فــي األربــاح أو الخســائر.

إذا لــم تعــد أداة التحــوط مســتوفية لمعاييــر محاســبة التحــوط ، ســواء إلنتهائهــا أو بيعهــا ، إلغائهــا ، ممارســتها أو إلنهــاء تعيينهــا   
، يتــم عندهــا إيقــاف محاســبة التحــوط .
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ضريبة الدخل  

الضريبة الحالية  

يتــم إحتســاب ضريبــة الدخــل وفقــً للشــريعات 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 كافــة الفروقــات المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالغ   
المســتخدمة ألغــراض ضريبــة الدخــل. يتــم إحتســاب الضريبــة المؤجلــة وفقــً لمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا فــي الفتــرة التــي 
يتــم فيهــا اإلعتــراف باألصــل أو تســوية اإللتــزام. تــم اإلفصــاح عــن التأثيــرات الضريبيــة علــى الفروقــات المؤقتــة تحــت بنــد إلتزامــات غيــر 

متداولــة أو أصــل غيــر متداولــة كإلتــزام أو أصــل ضريبــي مؤجــل. 

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

تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

النقد والنقد المعادل  

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

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك   - 4

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة ، والمبينــة فــي اإليضــاح رقــم 3 ، تحتــاج اإلدارة  إلــى إجــراء أحــكام وتقديــرات وإفتراضــات   
حــول القيــم الدفتريــة لأصــول والمطلوبــات التــي ال تتضــح مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقديــرات واإلفتراضــات المصاحبــة لهــا علــى 

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

تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات 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  إذا أثــرت المراجعــة 

علــى كاًل مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية.

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك   

فيمــا يلــي اإلفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل ، والمصــادر الرئيســية األخــرى لتقديــر الشــكوك فــي تاريــخ التقريــر ، والتــي   
لهــا مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي تعديــالت جوهريــة فــي القيــم الدفتريــة لأصــول والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة. 

إنخفاض قيمة اآلالت والمعدات  

تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. تعتبر اإلدارة بأنه ال يوجد إنخفاض في القيمة.  
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اآلالت والمعدات     - 5

أثاث 
وتركيبات

معدات 
مكتبية

أعمال سـيارات
رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

التكلفـة

12.0709.90138.73436.389.34836.450.053إضافات

3112.0709.90138.73436.389.34836.450.053 ديسمبر 2013

اإلستهالك

9.355-2.4291.8595.067اإلستهالك للفترة

9.355-312.4291.8595.067 ديسمبر 2013

القيمة الدفترية

319.6418.04233.66736.389.34836.440.698 ديسمبر 2013

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

مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى   - 6

2013

ريال عماني

16.928مدفوعات مقدمً

500ودائع

6.767مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 13(

24.195

النقد والنقد المعادل  - 7

31نقد في الصندوق

48.332نقد لدى البنك

12.065.610ودائع قصيرة األجل

12.113.973

الودائــع قصيــرة األجــل منفــذة بالــدوالر األمريكــي وهــي لــدى بنــك ميتســوي بانكينــج كوربوريشــن ليمتــد فــي لندن بفترات إســتحقاق   
تقــل عــن شــهر واحــد مــن تاريــخ التقريــر.

معدل الفائدة لهذه الودائع غير جوهري.   
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رأس المال   - 8

المصرح به
2013رأس المال

ريال عماني
25.000.00025.000.000 سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم

المصدر والمدفوع بالكامل
2013

ريال عماني
500.000500.000 سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم

خالل الفترة ، أصدرت الشركة رأسمال بقيمة 500.000 ريال عماني يتكون من 500.000 سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم.   

اإلحتياطي القانوني  

تتطلــب المــادة 154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 أن يتــم تحويــل 10٪ مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى إحتياطــي قانونــي   
غيــر قابــل للتوزيــع إلــى أن يبلــغ رصيــد اإلحتياطــي القانونــي مســاويً لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع علــى األقــل. لــم يتــم تحويــل اي 

ــغ إلــى اإلحتياطــي القانونــي خــالل الســنة. مبال

قروض ألجل  - 9

2013
ريال عماني

17.092.326قروض ألجل
)1.550.875(ناقصً: رسوم مالية مؤجلة

15.541.451

التسهيالت  

فــي 25 يوليــو 2013 ، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل طويلــة األجــل مــع مجموعــة بنــوك عالميــة للحصــول علــى تســهيالت قــرض   
أمريكــي(. دوالر  مليــون   211.8( تقريبــً  عمانــي  ريــال  مليــون   81.5 قــدره  إجمالــي  بمبلــغ  ألجــل«(  )»القــروض 

السحب من التسهيالت  

حتــى 31 ديســمبر 2013 ، بلــغ إجمالــي الســحب مــن تســهيالت القــروض ألجــل 17.092.326 ريــال عمانــي )44.453.384 دوالر أمريكــي(. فتــرة   
الســحب تنتهــي خــالل 90 يومــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري كمــا هــو محــدد باتفاقيــة الشــروط العامــة المؤرخــة فــي 25 يوليــو 2013 

بيــن الشــركة والمقرضيــن. 

سداد التسهيالت  

تستحق القروض ألجل السداد بواقع 76 قسطً ربع سنوي تبدا إعتبارًا من يوليو 2015.  

الفوائد  

تحمل القروض ألجل فائدة بمعدل 3 أشهر ليبور باإلضافة إلى الهامش. معدل الفائدة الفعلي لسنة 2013 هو ٪2.07.  

الضمانات  

القــروض ألجــل مضمونــة برهــن تجــاري علــى اصــول الشــركة ، ورهــن قانونــي علــى حقــوق ، ملكيــة ومصالــح الشــركة فــي اتفاقيــة حــق   
ــر 2013. باإلضافــة إلــى ذلــك،  فقــد تــم فــرض رســوم علــى أســهم الشــركة.  اإلنتفــاع المؤرخــة فــي 11 فبراي

التعهدات  

تتضمــن اتفاقيــة التســهيالت تعهــدات تتعلــق بالســيولة. تتضمــن تلــك التعهــدات قيــود علــى نســبة الدين/حقــوق المســاهمين ،   
نســبة تغطيــة خدمــة الديــن ونســبة تغطيــة مــدة القــرض.
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األدوات المالية المشتقة  - 10

وفقــً التفاقيــة الشــروط العامــة، ينبغــي علــى الشــركة أن تبــرم إتفاقيــات تحــوط ســعر الفائــدة لتغطيــة  تعــرض الشــركة لمخاطــر   
القــروض ألجــل والقــروض التجســيرية. تقلبــات معــدالت الفائــدة. يغطــي هــذا المطلــب كاًل مــن 

فــي تاريــخ التقريــر ، تمــت تغطيــة المبلــغ األصلــي وقــدره 17.946.943 ريــال عمانــي تقريبــً )46.767.054 دوالر أمريكــي( بموجــب هــذه   
التجســيرية. للقــروض  أمريكــي(  دوالر   49.927.119( تقريبــً  عمانــي   ريــال  ومبلــغ 19.196.977   ، ألجــل  للقــروض  بالنســبة  االلتفاقيــة 

إتفاقيــات التحــوط تغطــي تعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات معــدالت الفائــدة خــالل مــدة تشــييد المحطــة. بعدهــا ، تحــرر الشــركة جــزء   
مــن ترتيبــات التحــوط بالتماشــي مــع ســداد القــروض ألجــل والقــروض التجســيرية.

إتفاقيــات التحــوط تلــزم الشــركة بدفــع فائــدة ثابتــة بمعــدل 2.86٪ ســنويً بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض ألجــل ، وبمعــدل   
0.62٪ ســنويً بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض التجســيرية. تــم تقييــم تحوطــات التدفقــات النقديــة بأنهــا فعالــة بشــكل كبيــر ، 
وكمــا فــي 31 ديســمبر 2013 تــم تضميــن حقــوق المســاهمين بربــح غيــر محقــق قــدره 2.315.364 ريــال عمانــي )6.021.753 دوالر أمريكــي( 

يتعلــق بترتيبــات التحــوط. 

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

2013

ريال عماني

)40.358(أقل من سنة

-1 إلى 5 سنوات

2.355.722أكثر من 5 سنوات

2.355.722مجموع ما يزيد عن سنة

2.315.364التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لتبــادل معــدل الفائــدة ، وهــي مســاوية لقيــم الســوق ، وكذلــك المبالــغ اإلســمية المحللــة وفقــً   
لفتــرة اإلســتحقاق.

المبالغ اإلسمية وفقًا لفترة اإلستحقاق

أكثر من سنة 1 إلى 12 شهرًاالقيمة اإلسميةالقيمة العادلة
وحتى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2013

17.946.943--2.355.72217.946.943قروض ألجل

--19.196.97719.196.977)40.358(قروض تجسيرية

2.315.36437.143.92019.196.977-17.946.943
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قروض تجسيرية  - 11

2013

ريال عماني

20٫324٫298قروض تجسيرية

التسهيالت  

فــي 2 مايــو 2013 ، أبرمــت الشــركة إتفاقيــات تمويــل متوســطة األجــل مــع بنكيــن عالمييــن للحصــول علــى تســهيالت قــرض )»قــروض   
تجســيرية »( بمبلــغ إجمالــي قــدره 21.1 مليــون ريــال عمانــي تقريبــً )55.0 مليــون دوالر أمريكــي(.

السحب من التسهيالت  

حتــى 31 ديســمبر 2013 ، بلــغ إجمالــي الســحب مــن تســهيالت القــروض ألجــل 20.324.298 ريــال عمانــي )52.859.031 دوالر أمريكــي(. فتــرة   
ــو 2014. الســحب تنتهــي فــي ماي

سداد التسهيالت  

تستحق القروض التجسيرية السداد بتاريخ التشغيل التجاري أو بتاريخ 12 يناير 2015 أيهما يأتي أوالً.   

الفوائد  

تحمل القروض التجسيرية فائدة بمعدل 3 أشهر ليبور باإلضافة إلى الهامش. معدل الفائدة الفعلي لسنة 2013 هو ٪1.43.  

الضمانات  

القــروض التجســيرية مضمونــة برهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة ، ورهــن قانونــي علــى حقــوق ، ملكيــة ومصالــح الشــركة فــي   
الشــركة. تــم فــرض رســوم علــى كافــة أســهم  إلــى ذلــك،  فقــد  11 فبرايــر 2013. باإلضافــة  المؤرخــة  اإلنتفــاع  اتفاقيــة حــق 

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  - 12

2013

ريال عماني

1٫971٫007مستحقات

5٫175٫851أرصدة دائنة أخرى

7٫146٫858

تتكون األرصدة الدائنة األخرى من المبالغ المستحقة للشركة العالمية لمعالجة المياه ش.م.م عن تشييد المحطة.  
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة   - 13

تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا والكيانــات التجاريــة التــي   
يملكــون فيهــا نفــوذًا مؤثــرًا. 

خالل الفترة ، كانت التعامالت مع األطراف ذات العالقة كالتالي:  

للفترة منذ التأسيس
19 يناير 2013

ولغاية
31 ديسمبر 2013

ريال عماني

500.000رأس المال المقدم

152.848 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 6(  

2013

ريال عماني

3.153سوميتومو كوربوريشن

692كاداغوا إس.ايه

2.922ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

6.767

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  

2013

ريال عماني

5٫066٫259سوميتومو كوربوريشن/ كاداغوا إس.ايه/ ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

يتعلــق هــذا المبلــغ بتكاليــف المشــروع المبدئيــة المدفوعــة بواســطة األطــراف ذات العالقــة ، ولــم يتــم ســدادها بعــد إلــى األطــراف   
ذات العالقــة  ، وتمــت رســملتها تحــت بنــد أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ  حيــث أنهــا تتعلــق مباشــرة بتشــييد المحطــة.

ــد             وال توجــد شــروط محــددة  ــة مــن الفوائ ــى األطــراف ذات العالقــة هــي خالي ــغ المســتحقة إل ــغ المســتحقة مــن والمبال المبال  
للســداد.

ضريبة الدخل  - 14

معدل الضريبة المطبق على الشركة  هو 12٪  على الربح الذي يزيد عن 30.000 ريال عماني.  

تنشــأ الضريبــة المؤجلــة مــن الخســائر الضريبيــة والفروقــات المؤقتــة بيــن األســاس الضريبــي لأصــول والمطلوبــات وقيمهــا الدفتريــة   
فــي بيــان المركــز المالــي.  
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األدوات المالية   - 15

ــأدوات الماليــة ، وهــي: مخاطــر اإلئتمــان ، مخاطــر  يقــدم هــذا اإليضــاح معلومــات حــول المخاطــر الناشــئة مــن إســتخدام الشــركة ل  
الســيولة ومخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا الشــركة ، أهدافهــا ، السياســات وإجــراءات قيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة الشــركة لــرأس 

ــات الماليــة علــى إفصاحــات كميــة إضافيــة.  المــال. تحتــوي هــذه البيان

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

تتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم ، للحــرص علــى علــى أنهــا تعكــس أي تغيــرات فــي أوضــاع الســوق   
وأنشــطة الشــركة. تهــدف الشــركة مــن خــالل برامــج التأهيــل والتدريــب علــى إيجــاد بيئــة عمــل منضبطــة وبنــاءة ، يعــي فيهــا جميــع 

الموظفيــن لواجباتهــم 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. 

تتم مراقبة التعرض لمخاطر اإلئتمان بشكل مستمر ، وبالتالي فإن الشركة تعتبر مخاطر اإلئتمان في حدها األدنى.   

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

2013
ريال عماني

12.113.942نقد وودائع لدى البنوك
500ودائع

6.767مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
12.121.209

مخاطر السيولة  

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

إســتحقاقها ، فــي ظــل شــروط عاديــة ومشــدّدة ، دون تكبــد خســارة غيــر مبــررة أو مخاطــر اإلضــرار بســمعة الشــركة. 

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

الماليــة.

إستحقاق االلتزامات المالية غير المخفضة للشركة في تاريخ التقرير مبينة أدناه:   

31 ديسمبر 2013
سنة  6 إلى 12 شهرًاأقل من 6 أشهر القيمة الدفترية

إلى 5 سنوات
أكثر من 
5 سنوات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
إلتزامات مالية  غير مشتقة

11.309.1705.783.156--17.092.326قروض ألجل
--20.324.298-20.324.298قروض تجسيرية

---5.066.2595.066.259مستحق ألطراف ذات عالقة
---7.146.8587.146.858مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 49.629.74112.213.11720.324.29811.309.1705.783.156
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مخاطر السوق   

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة علــى دخــل   
الشــركة أو قيمــة إمتالكهــا لــأدوات الماليــة. الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ورقابــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن 

مؤشــرات مقبولــة ، بينمــا يتــم تحســين العائــد علــى المخاطــر.

مخاطر العمالت  

ال تتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة علــى الودائــع البنكيــة المنفــذة بالــدوالر األمريكــي حيــث أن الريــال العمانــي مرتبــط   
بالــدوالر األمريكــي ولــم يتغيــر ســعر الصــرف منــذ 1986. 

مخاطر أسعار الفائدة  

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل رئيســي مــن اإلقتراضــات المتوســطة وطويلــة األجــل. اإلقتراضــات التــي تحمــل معــدالت فائــدة   
ــة تعــرض الشــركة  ــدة ثابت ــة. اإلقتراضــات الصــادرة  بمعــدالت فائ ــدة التدفقــات النقدي ــرة تعــرض الشــركة لمخاطــر معــدل فائ متغي
لمخاطــر معــدل فائــدة القيمــة العادلــة. سياســاة الشــركة هــي اإلحتفــاظ بحوالــي 100٪ مــن اإلقتراضــات بمعــدل فائــدة ثابــت أو بــأدوات 

تغطيــة.  

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية المختلفة  

إن التغيــر بواقــع 100 نقطــة أساســية فــي معــدالت الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر كان يمكــن أن يزيد/ينقــص حقــوق المســاهمين بالمبالــغ   
ــة. ــاه. يفتــرض هــذا التحليــل ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى ، وبشــكل خــاص أســعار صــرف العمــالت األجنبي ــة أدن المبين

31 ديسمبر 2013  

100 نقطة أساسية100 نقطة أساسية

نقصزيادة 

ريال عمانيريال عماني

)2٫255(11٫273الجزء غير المتحوط من القروض التجسيرية

)5٫609٫093( 6٫274٫790القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

إدارة مخاطر رأس المال  

عائــدات  وتحقيــق  االســتمرارية  لمبــدأ  وفقــً  االســتمرار  علــى  الشــركة  قــدرة  حمايــة  إلــى  المــال  رأس  إدارة  عنــد  الشــركة  تهــدف   
. همين للمســا

ال تخضــع الشــركة لمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجيــً ، عــدا عــن تلــك الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 ،   
وتعديالتــه.

تهــدف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال هــو حمايــة قــدرة الشــركة علــى االســتمرار وفقــً لمبــدأ االســتمرارية مــن أجــل تحقيــق عوائــد   
المــال.    رأس  تكلفــة  لتقليــل  مثاليــة  رأســمالية  علــى هيكلــة  والحفــاظ  اآلخريــن   المصلحــة  ومنافــع ألصحــاب  للمســاهمين 

مــن أجــل الحفــاظ علــى هيكلــة رأس المــال ، يمكــن للشــركة أن  تعــدل مبلــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة إلــى المســاهمين ، عائــد رأس   
ــدة. ــى المســاهمين أو أن تصــدر أســهم جدي المــال إل
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القيمة العادلة  

تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــك والذمــم المدينــة. تتكــون االلتزامــات الماليــة مــن القــروض ألجــل ، القــروض   
الفائــدة.  الدائنــة. تتكــون المشــتقات مــن ترتيبــات مبادلــة معــدل  التجســيرية والذمــم 

القيم العادلة لأدوات المالية ال تختلف إختالفً جوهريً عن قيمها الدفترية.   

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   

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

المستوى 1: األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لأصول أو الخصوم المطابقة؛  

المســتوى 2: تقنيــات أخــرى لجميــع المدخــالت التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة يمكــن مالحظتهــا ، إمــا بشــكل   
مباشــر أو غيــر مباشــر؛

المســتوى 3: تقنيــات تســتخدم مدخــالت لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند علــى بيانــات الســوق   
الملحوظة. 

2013

المستوى 2

ريال عماني

37٫143٫920مبادلة سعر الفائدة

ــالت  ــم توجــد تحوي ــة 31 ديســمبر 2013 ، ل ــرة المنتهي ــة فــي المســتوى 1 أو المســتوى 3. خــالل الفت ــدى الشــركة أدوات مالي ال توجــد ل  
العادلــة. القيمــة  لقيــاس  المســتويات  بيــن  الماليــة  لــأدوات 

الحاالت الطارئة واإللتزامات  - 16

إلتزامات رأسمالية  

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة لتشــييد محطــة التحليــة مــع الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه )ش.م.م( بنظــام تســليم المفتــاح بمبلــغ 82.9   
مليــون ريــال عمانــي )215.5 مليــون دوالر أمريكــي(. فــي 31 ديســمبر 2013 ،  بلــغ إجمالــي اإللتزامــات الرأســمالية فــي هــذا الخصــوص 51.9 

مليــون ريــال عمانــي )134.9 مليــون دوالر أمريكــي(. 

إلتزامات إيجارية  

في 31 ديسمبر 2013 ، كان الحد األدنى لإللتزامات اإليجارية بموجب اإليجارات التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما يلي:  

2013

ريال عماني

15.045أقل من سنة

60.180بين سنة إلى 5 سنوات

255.765أكثر من 5 سنوات

330.990
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الفترة المحاسبية  - 17

البيانات المالية تمثل النتائج التشغيلية للشركة منذ التأسيس 19 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2013.  

حيــث أن هــذه هــي الفتــرة التشــغيلية لأولــى للشــركة ، فإنــه لــم يتــم عــرض أرقــام المقارنــة فــي هــذه البيانــات الماليــة وفقــً   
.1 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  لمتطلبــات 

الموافقة على البيانات المالية   - 18

تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل اإلدارة والتصريح بإصدارها في 30 يناير 2014.  
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بيان المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2014 

20142013إيضاح
ريال عمانيريال عماني

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

579٫560٫11336.440.698آالالت والمعدات   
2.355.722-10الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

79٫560٫11338.796.420مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

64٫350٫92324.195ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
77٫585٫57712.113.973النقد والنقل المعادل

11٫936٫50012.138.168مجموع الموجودات المتداولة
91٫496٫61350.934.588مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واإلحتياطيات

87٫457٫620500.000رأس المال
-82٫435٫167اإلحتياطي القانوني

-)3٫589٫633(خسائر متراكمة
2.315.364)3٫003٫668(10التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

3٫299٫4862.815.364مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة

947٫816٫36315.541.451الجزء غير المتداول لقروض ألجل
-103٫693٫609الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

-1715٫765منافع نهاية الخدمة

51٫525٫73715.541.451مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

-93٫829٫500الجزء المتداول لقروض ألجل
1060٫05940.358الجزء المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

1110٫931٫51120.324.298قروض تجسيرية
-122٫460٫800قروش تجسيرية للمساهمين
1314٫423٫2617.146.858مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

144٫966٫2595.066.259المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

36٫671٫39032.577.773مجموع المطلوبات المتداولة 
88٫197٫12748.119.224مجموع المطلوبات 

91٫496٫61350.934.588مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 

المدير المالي الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية



163

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

إيضاح

للفترة منذ 31 ديسمبر 2014
التأسيس

19 يناير 2013 
ولغاية 

31 ديسمبر 2013

ريال عماني

-)2٫839٫633(15تعويضات عن أضرار التأخير

ــأدوات الماليــة  ــة ل ــادة فــي التحــوط مــن التغيــرات فــي القيــم العادل الزي
المشــتقة

)750٫000(-

-)3٫589٫633(مجموع الخسارة للسنة/الفترة

إيرادات شاملة أخرى

2.315.364)5٫319٫032( 10التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

2.315.364)5٫319٫032(مجموع اإليرادات الشاملة للسنة/للفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

اإلحتياطي رأس المال
القانوني

الخسائر 
المتراكمة

التغيرات 
المتراكمة في 
القيم العادلة 

لألدوات المالية 
المشتقة

المجموع

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

رأس المال المقدم 
خالل الفترة

500٫000---500٫000

2٫315٫3642٫315٫364---اإليرادات الشاملة األخرى

2.315.3642.815.364--500.000في 31 ديسمبر 2013

2.435.167--2.435.167-عالوة اإلصدار

رأس المال المقدم 
خالل السنة

6.957.620---6.957.620

)3.589.633(-)3.589.633(--الخسارة للسنة

)5.319.032()5.319.032(---اإليرادات الشاملة األخرى

3.299.486)3.003.668()3.589.633(7.457.6202.435.167في 31 ديسمبر 2014

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
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بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

للفترة منذ 
التأسيس

19 يناير 2013 
ولغاية 

31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2014

ريال عماني

األنشطة التشغيلية 

- )3.589.633( مجموع الخسارة للسنة/الفترة

معدلة لـ:

- 750.000 الزيادة في التحوط من التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

9٫355 15.175 اإلستهالك

 

9٫355 )2.824.458( التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات 
في رأس المال العامل

7٫146٫858 7.292.168 التغير في المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

)24٫195( )4.326.728( التغير في المدفوعات مقدمً واألرصدة المدينة األخرى

7٫132٫018 140.982 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية 

)36٫450٫053( )43.134.590( إضافات إلى آالت والمعدات  

)36٫450٫053( )43.134.590( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

500٫000 9.392.787 رأس المال المقدم خالل السنة/الفترة

5٫066٫259 )100.000( مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة

20٫324٫298 )9.392.787( )سداد(/متحصالت من قروض تجسيرية

- 2.460.800 متحصالت من قروض تجسيرية من المساهمين

15٫541٫451 36.104.412 صافي المتحصالت من قروض ألجل

41٫432٫008 38.465.212 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

12٫113٫973 )4.528.396( صافي التغير في النقد والنقد المعادل

- 12.113.973 النقد والنقد المعادل في بداية السنة/الفترة

12٫113٫973 7.585.577 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة/الفترة 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  - 1

شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة فــي ســلطنة عمــان. تأسســت الشــركة   
ــاه  ــدء إنتاجهــا التجــاري مــن المي ــع الشــركة ب ــاه المحــاله. تتوق ــع المي ــر 2013. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي بي فــي 19 يناي

المحــاله  فــي صيــف 2015. 

اإلتفاقيات الرئيسية  1٫1

اتفاقية لشراء المياه  

ــر 2013 ، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م ،  فــي 11 فبراي  
وذلــك لتوريــد 42 مليــون جالــون مــن الميــاه يوميــً. تنتهــي االتفاقيــة خــالل 20 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المتفــق عليــه وهــو 

12 أكتوبــر 2014 ، مــع إمكانيــة تمديــد الفتــرة أو االنهــاء المبكــر وفقــً لبنــود االتفاقيــة.

عقد الهندسة والشراء والبناء  

ــك مــع الشــركة الدوليــة لمعالجــة  ــون مــن الميــاه يوميــً ، وذل أبرمــت الشــركة اتفاقيــة إلنشــاء محطــة تحليــة بســعة 42 مليــون جال  
المفتــاح.  تســليم  بنظــام  )ش.م.م(  الميــاه 

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة   - 2

ــة المتعلقــة  ــدة والمعدل قامــت الشــركة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014 بإعتمــاد جميــع المعاييــر والتفســيرات الجدي  
بأنشــطتها والصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة والواجــب تطبيقهــا علــى 

ــر 2014. ــخ    1 يناي ــدأ بتاري ــرات المحاســبية التــي تب الفت

2٫1  المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد  

تــم تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة ، والتــي أصبحــت ســارية للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي   
أو بعــد 1 ينايــر 2014 ، فــي هــذه البيانــات الماليــة. إن تطبيــق هــذه المعاييــر لــم يكــن لــه أي تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المقــرر عنهــا 

للســنة الحاليــة والســنوات الســابقة، ولكنــه يمكــن أن يؤثــر علــى إحتســاب التعامــالت أو الترتيبــات المســتقبلية.

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 32 األدوات الماليــة: العــرض المتعلــق بتطبيــق التوجيهــات حــول المقاصــة بيــن   •
ــات الماليــة. الموجــودات والمطلوب

ــالت علــى متطلبــات  ــة لإلســترداد: تشــدد التعدي ــغ القابل ــي رقــم 36 إفصاحــات المبال ــار المحاســبي الدول ــالت علــى المعي التعدي  •
اإلفصــاح عــن المبلــغ القابــل لإلســترداد ألصــل مــا أو الوحــدة المنتجــة للنقــد للفتــرة التــي تــم فيهــا إدراج أو إســترداد خســارة 
إنخفــاض القيمــة. كمــا توّســع وتوضــح التعديــالت متطلبــات اإلفصــاح التــي تنطبــق عندمــا يتــم تحديــد المبلــغ القابــل لإلســترداد 

ــة مطروحــً منهــا تكاليــف اإلســتبعاد. ألصــل مــا أو للوحــدة المنتجــة للنقــد علــى أســاس القيمــة العادل

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة: اإلدراج والقيــاس ، اإلســتبدال اإللزامــي للمشــتقات واالســتمرار   •
فــي محاســبة التحــوط. 

تســمح التعديــالت باالســتمرار فــي محاســبة التحــوط عنــد إســتبدال إحــدى المشــتقات للطــرف المقابــل فــي المقاصــة وإســتيفاء   
شــروط معينــة.

التعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 10 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 12 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم   •
27 – توجيهــات حــول شــركات اإلســتثمار فــي 31 أكتوبــر 2012 ، نشــرت مجلــس معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة معيــارًا حول شــركات 
اإلســتثمار والــذي عــّدل معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 10 ومعيــار لجنــة التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 12 والمعيــار المحاســبي 

الدولــي رقــم 27 ، وقــّدم مفهــوم شــركة اإلســتثمار فــي معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

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

المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر  2٫2

لم تطبق الشركة بشكل مبكر المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:  

يطبق للفترات السنوية                                                                   
التي تبـدأ في أو بعـد

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 7 األدوات المالية: اإلفصاحــات المتعلقة 
باإلفصاحــات حــول التطبيــق المبدئــي لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولية رقم 9.

عند تطبيق معيار التقارير المالية 
الدولية رقم 9 للمرة األولى

معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 7 األدوات الماليــة: إفصاحــات إضافيــة حــول محاســبة 
التحــوط فــي معيــار  التحــوط )وتعديــالت الحقــة( نتجــت مــن تقديــم فصــل لمحاســبة 

التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9.

عند تطبيق معيار التقارير المالية 
الدولية رقم 9 للمرة األولى

يقــدم معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 األدوات الماليــة )2009( الصــادر فــي ســنة 2009 
متطلبــات جديــدة لتصنيــف وقيــاس األصــول الماليــة. يتضمــن معيــار التقاريــر الماليــة 
وقيــاس  تصنيــف  متطلبــات  بعــض   ،  2010 أكتوبــر  فــي  المعــدل   )2010(  9 رقــم  الدوليــة 
المحاســبي  المعيــار  الحاليــة مــن  اإلدراج  إلغــاء  الماليــة وترحيــل متطلبــات  المطلوبــات 

الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة: اإلدراج والقيــاس. 

1 يناير 2018

تــم تعديــل معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9: األدوات الماليــة )2013( فــي نوفمبــر 
2013 لكــي يتضمــن فصــاًل عــن محاســبة التحــوط والســماح بالتطبيــق المبكــر لمتطلبــات 
ــرادات الشــاملة األخــرى  ــات الماليــة ضمــن اإلي ــاح وخســائر اإلئتمــان مــن المطلوب عــرض أرب
والمحــددة بموجــب خيــار القيمــة العادلــة ، دون أن يتــم تطبيــق المتطلبــات األخــرى لمعيــار 

التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 بشــكل مبكــر.

صــدرت النســخة النهائيــة لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 )معيــار التقاريــر الماليــة 
الدوليــة رقــم 9: األدوات الماليــة )2014(( فــي يوليــو 2014 متضمنــة متطلبــات التصنيــف 

والقيــاس وإنخفــاض القيمــة ومحاســبة التحــوط العامــة وإلغــاء اإلعتــراف.

تــم إســتبدال معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9)2009( ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 
رقــم 9 )2010( بمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 )2013( ، كمــا تــم أيضــً إســتبدال 
المالــي الدوليــة رقــم 9  التقاريــر  الماليــة الدوليــة رقــم 9 )2009( بمعيــار  التقاريــر  معيــار 
التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 )2014( جميــع النســخ الســابقة  )2010(. يســتبدل معيــار 
ــاء عليــه  ــارات اإلنتقاليــة. بن ــر الســابقة تســمح أيضــً بمختلــف الخي ــار. المعايي لهــذا المعي
، يمكــن للشــركات أن تختــار تطبيــق أي مــن أجــزاء معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 
9. ممــا يعنــي بــأن الشــركات بإمكانهــا أن تختــار تطبيــق: )1( متطلبــات تصنيــف وقيــاس 
ــات الماليــة ،  األصــول الماليــة ، )2( متطلبــات تصنيــف وقيــاس كاًل مــن األصــول والمطلوب
)3( متطلبــات التصنيــف والقيــاس ومتطلبــات محاســبة التحــوط بشــرط أن يكــون تاريــخ 

التطبيــق المبدئــي قبــل 1 فبرايــر 2015.
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2  -  تطبيق معايير التقارير المالية  الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(

2٫2  المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر )تابع(

يطبق للفترات السنوية      
التي تبـدأ في أو بعـد

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

1 يناير 2017معيار التقارير المالية الدولية رقم 15: اإليرادات من العقود مع عمالء

فــي مايــو 2014 ، صــدر معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 والــذي وضــع نموذجــً واحــدًا شــاماًل 
للشــركات لكــي تســتخدمه فــي إحتســاب اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــالء. يحــل 
معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 محــل التوجيهــات الحاليــة لإلعتــراف باإليــرادات المضمــن 
فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 18: اإليــرادات والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 11 : عقــود 

اإلنشــاءات والتفســيرات ذات الصلــة عنــد بــدء ســريانه.               

المبــدأ األساســي لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 هــو أنــه ينبغــي علــى الشــركة إدراج 
الــذي  المقابــل  بمبلــغ يعكــس  العمــالء  إلــى  والخدمــات  البضائــع  تحويــل  لوصــف  اإليــرادات 
تتوقعــه الشــركة عــن تلــك البضائــع أو الخدمــات. بشــكل خــاص ، يقــدم المعيــار منهجــً مــن 5 

مراحــل إلدراج اإليــرادات:         

المرحلة 1: تحديد العقد )العقود( مع العميل.

المرحلة 2: تحديد إلتزامات األداء في العقد.

المرحلة 3: تحديد سعر التحويل.

المرحلة 4: تخصيص سعر التحويل إللتزامات األداء في العقد.

المرحلة 5: إدراج اإليرادات عندما تفي الشركة بإلتزام األداء.

بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 ، تــدرج الشــركة اإليــراد عنــد الوفــاء بإلتــزام 
األداء ، أي عندمــا تتحــول الســيطرة علــى البضائــع أو الخدمــات إلــى العميــل بموجــب إلتــزام أداء 
معيــن. تمــت إضافــة المزيــد مــن التوجيهــات التفصيليــة فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 
رقــم 15 للتعامــل مــع مختلــف األحــداث. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة 

الدوليــة رقــم 15 إفصاحــات شــاملة.                                                                        

التحســينات الســنوية علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة - دورة 2012 - 2014 والتــي تتضمــن 
تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 5 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 7 

والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 19 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 34

1 يوليو 2016

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 38 
لتوضيــح األســاليب المقبولــة لإلســتهالك واإلطفــاء

1 يناير 2016

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 11 لتوضيــح المحاســبة عــن حيــازة مصالــح فــي 
عمليات مشــتركة

1 يناير 2016

تتطلــب التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 
41 أن تتــم المحاســبة عــن األصــول البيولوجيــة التــي تفــي بالتعريــف كممتلــكات وآالت ومعــدات 

وفقــً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16. 

1 يناير 2016
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المعايير والتفسيرات تحت اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر )تابع(  2٫2

الســنوية   للفتــرات  يطبــق 
بعـــد أو  فــي  تبـــدأ  التــي 

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدل 

التعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 10 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28 
توضــح أن إدراج األربــاح أو الخســائر عنــد بيــع أو مســاهمة األصــول بيــن المســتثمر وشــركته 
التابعــة أو المشــروع المشــترك يعتمــد علــى مــا إذا كانــت األصــول المباعــة أو المســاهم بهــا 

تؤســس عمــاًل تجاريــً.

1 يناير 2016

عــن  بالمحاســبة  للشــركة   27 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  التعديــالت  تســمح 
اإلســتثمارات فــي شــركات تابعــة ومشــاريع مشــتركة وشــركات شــقيقة ســواء بالتكلفــة، وفقــً 
للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39/معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 أو بإســتخدام 

طريقــة حقــوق الملكيــة فــي البيانــات الماليــة المنفصلــة للشــركة.

1 يناير 2016

توضــح التعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 10 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 
رقــم 12 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28 بعــض الجوانــب لتطبيــق إســتثناءات التوحيــد 

لشــركات اإلســتثمار.

1 يناير 2016

تتنــاول التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 الصعوبــات التــي تواجــه المعديــن 
فــي ممارســة أحكامهــم فــي عــرض تقاريرهــم الماليــة 

1 يناير 2016

التحســينات الســنوية علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة - دورة 2010 - 2012 والتــي تتضمــن 
تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 2 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 3 
ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 8 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدولية رقم 13 والمعيار المحاســبي 

الدولــي رقــم 16 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 38 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 24.

1 يوليو 2014

التحســينات الســنوية علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة - دورة 2011 - 2013 والتــي تتضمــن 
تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 1 ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 3 

ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 13 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 40.

1 يوليو 2014

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 19: منافــع الموظفيــن توضــح المتطلبــات 
المتعلقــة بــأن المســاهمات مــن الموظفيــن واألطــراف األخــرى المرتبطــة بالخدمــة ينبغــي أن 

تنســب إلــى مــدة الخدمــة.

1 يوليو 2014

ــه أي تأثيــر جوهــري علــى  ــن يكــون ل ــأن تطبيــق تلــك المعاييــر والتفســيرات فــي الفتــرات المقبلــة ل يتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ب  
األولــي. التطبيــق  فتــرة  فــي  للشــركة  الماليــة  البيانــات 
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بيان اإللتزام  

ــر الماليــة الدوليــة الصــادرة مــن مجلــس المعاييــر المحاســبة الدوليــة ومتطلبــات  ــات الماليــة طبقــا لمعاييــر التقاري تــم إعــداد البيان  
وتعديالتــه.  ،  1974 لســنة  التجاريــة  الشــركات  قانــون 

أساس اإلعداد  

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة عــدا بالنســبة لبعــض الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم قياســها   
بالقيمــة العادلــة.

يحتفظ بالسجالت المحاسبية بالريال العماني )ر.ع( بإعتباره العملة التشغيلية وعملة التقرير لهذه البيانات المالية.  

السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركة هي كما يلي:  

العمالت األجنبية  

الريــال العمانــي )ر.ع( هــو العملــة التشــغيلية وعملــة العــرض للشــركة. أي عملــة عــدا عــن العملــة التشــغيلية تعتبــر بمثابــة عملــة   
أجنبيــة. يتــم تحويــل التعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي وفقــً لمعــدالت الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التعامــالت. 
الموجــودات والمطلوبــات المنفــذة بعمــالت أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال العمانــي بإســتخدام معــدل اإلغــالق فــي تاريــخ التقريــر.

الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة ، يتــم تحويلهــا وفقــً لمعــدل الصــرف الســائد فــي   
تاريــخ المعاملــة ، فــي حيــن يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة ، بإســتخدام ســعر 
الصــرف الســائد فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم إدراج فروقــات ســعر الصــرف عنــد تســوية البنــود الماليــة أو 

ــاح أو الخســائر. ــل ، فــي األرب عنــد التحوي

اآلالت والمعدات  

اإلدراج والقياس  

يتــم إدراج بنــود اآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً اإلســتهالك المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة ، إن وجــدت. تتضمــن التكلفــة   
مبلــغ النقديــة وشــبه النقديــة المدفــوع أو القيمــة العادلــة للمقابــل اآلخــر الممنوحــة لحيــازة األصــل فــي تاريــخ الحيــازة أو التشــييد. تتــم 
رســملة المصاريــف المتكبــدة إلســتبدال أحــد مكونــات اآلالت والمعــدات التــي تتــم المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل ، بمــا فــي ذلــك 

ــة الرئيســية.  مصاريــف الفحــص والصيان

تتضمــن تكلفــة األصــول المشــيدة ذاتيــً تكلفــة المــواد ، العمالــة المباشــرة ، تكاليــف اإلقتــراض  وحصــة مالئمــة مــن النفقــات العامــة.   
ــاح أو  ــد األرب ــار عنــد تحدي ــة وتؤخــذ فــي اإلعتب ــى قيمهــا الدفتري ــاح والخســائر عنــد إســتبعاد اآلالت والمعــدات بالرجــوع إل تحــدد األرب

الخســائر. اإلصالحــات والتجديــدات تحّمــل علــى األربــاح أو الخســائر عنــد تكبــد المصروفــات. 

التكاليف الالحقة  

تــدرج الشــركة ضمــن القيمــة الدفتريــة لــآالت والمعــدات ، تكلفــة الفحــص الرئيســي وتكلفــة إســتبدال جــزء مــن تلــك البنــود عنــد   
تكبــد التكلفــة ، إذا كان مــن المحتمــل تدفــق منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مضمنــة فــي ذلــك البنــد إلــى الشــركة وباإلمــكان قيــاس 

ــدرج جميــع التكاليــف األخــرى كمصــروف عنــد تكبدهــا. ــوق منهــا. ت تكلفــة البنــد بصــورة موث
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اآلالت والمعدات )تابع(  

اإلستهالك  

يتــم إحتســاب اإلســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة اآلالت والمعــدات ، عــدا عــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ ، وذلــك علــى مــدى    
أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة ، بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت ، إعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه ذلــك األصــل جاهــزًا لإلســتخدام.

عندمــا تكــون لمكونــات بنــد اآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة ، فتتــم المحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة )المكونــات الرئيســية(   
لــآالت والمعــدات. اإلصالحــات الرئيســية تســتهلك 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

4 أثاث وتركيبات

4 معات مكتبية 

4 سيارات 

تقوم اإلدارة بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لآالت والمعدات بشكل سنوي.  

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــً أي خســائر إنخفــاض فــي القيمــة. عنــد إكتمالهــا، تحــّول األعمــال الرأســمالية   
قيــد التنفيــذ إلــى فئــة اآلالت والمعــدات المالئمــة وتســتهلك وفقــً لسياســات اإلســتهالك المطبقــة بالشــركة. 

المخزون   

يقــاس المخــزون علــى أســاس ســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يتــم إحتســاب التكلفــة بإســتخدام طريقــة   
ــه الحالييــن. المتوســط المرجــح  ، وهــي تتضمــن المصروفــات المتكبــدة فــي ســبيل الوصــول بالمخــزون إلــى وضعــه ومكان

صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــو ســعر البيــع المقــدر فــي إطــار ســير العمــل العــادي ، مطروحــً منــه تكاليــف إكمــال المخــزون   
البيــع.  ومصاريــف 

إنخفاض القيمة  

الموجودات المالية  

يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة بتاريــخ كل تقريــر مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر موضوعــي علــى إنخفــاض القيمــة.   
يعتبــر األصــل المالــي بأنــه منخفــض القيمــة إذا أشــار الدليــل الموضوعــي علــى أن حدثــً واحــدًا أو أكثــر قــد أثــر بالســلب علــى التدفقــات 

ــك األصــل. ــة المســتقبلية المقــدرة لذل النقدي

يتــم إحتســاب خســارة إنخفــاض القيمــة بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ، علــى أنــه الفــرق بيــن   
الفعلــي. الفائــدة  لمعــدل  المخفضــة وفقــً  المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  والقيمــة  الدفتريــة  القيمــة 

يتــم إختبــار الموجــودات الماليــة الفرديــة الهامــة لمعرفــة إنخفــاض القيمــة علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة   
ــاح أو  المتبقيــة فــي شــكل مجموعــات يكــون لهــا نفــس الخصائــص اإلئتمانيــة. يتــم إدراج جميــع خســائر إنخفــاض القيمــة فــي األرب

الخســائر.
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إنخفاض القيمة )تابع(  

الموجودات المالية )تابع(  

يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة ، إذا كان اإلســترداد متعلقــً بشــكل موضوعــي لحــدث وقــع بعــد أن تــم إدراج خســارة إنخفــاض   
القيمــة. بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إدراج اإلســترداد فــي األربــاح أو الخســائر.

الموجودات غير المالية   

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

ــة ، أيهمــا أكبــر ، مطروحــً منهــا تكاليــف البيــع. عنــد  قيمــة األصــل القابلــة لإلســترداد هــي قيمتــه عنــد اإلســتخدام وقيمتــه العادل  
تقييــم القيمــة عنــد اإلســتخدام ، يتــم تخفيــض التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلــى قيمهــا الحاليــة بإســتخدام معــدالت خصــم مــا 

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

يتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تتجــاوز قيمتــه القابلــة لإلســترداد المقــدرة. يتــم إدراج خســارة   
ــر تقييــم خســائر إنخفــاض القيمــة المدرجــة فــي فتــرات ســابقة ،  إنخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل. يتــم بتاريــخ كل تقري
وذلــك لمعرفــة وجــود اي مؤشــرات علــى تراجــع الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة فــي حالــة وجــود 
تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لإلســترداد. يتــم إســترداد خســارة إنخفــاض القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال 
تتجــاوز معــه القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن تحديدهــا ، بالصافــي مــن اإلســتهالك أو اإلطفــاء ، إذا لــم يتــم إدراج خســارة إنخفــاض 

القيمــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

بالنســبة للموظفيــن العمانييــن ، تســاهم الشــركة فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة  بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم   
91/72 والمحتســبة كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. إلتزامــات الشــركة مقتصــرة علــى هــذه المســاهمات ، والتــي يتــم صرفهــا عنــد 

إســتحقاقها.

ال تمنح الشركة مكافآت نهاية خدمة لموظفيها غير العمانيين الذين يعملون بنظام اإلعارة من المساهمين.  

المخصصـات   

يتــم إدراج المخصصــات فــي بيــان المركــز المالــي عنــد وجــود إلتــزام قانونــي أو إســتداللي علــى الشــركة ناتــج عــن حــدث ســابق والــذي   
مــن المحتمــل أن يحــدث تدفــق خارجــي لمنافــع إقتصاديــة يمكــن تقديرهــا بشــكل معقــول. يمثــل المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل 
التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية اإللتزامــات الحاليــة فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار مخاطــر عــدم اليقيــن التــي تحيــط 
باإللتزامات.عندمــا يتــم قيــاس المخصــص بإســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية اإللتزامــات الحاليــة ، فــإن قيمتــه الدفتريــة 

هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. 
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رأس المال  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إدراج التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلــى إصــدار األســهم العاديــة وخيــارات   
األســهم ، كخصــم مــن حقــوق الملكيــة بالصافــي مــن أي تأثيــرات للضريبــة.

اإليرادات    

المرتجعــات  مــن  بالصافــي   ، لإلســتالم  القابــل  أو  المســتلم  للمقابــل  العادلــة  بالقيمــة  البضائــع  مبيعــات  إيــرادات  قيــاس  يتــم   
ــى المشــتري وعندمــا  ــد الهامــة للملكيــة إل ــل المخاطــر والعوائ ــراد عنــد تحوي ــة. يتــم إثبــات اإلي والمســموحات والخصومــات التجاري
يكــون مــن المحتمــل إســترداد المقابــل المســتحق ويكــون مــن الممكــن تقديــر التكاليــف المصاحبــة وتقديــر إحتمــال إرجــاع البضاعــة 

بصــورة موثوقــة وال تكــون هنــاك إدارة مســتمرة مصاحبــة للبضائــع.

مصاريف التمويل  

تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد علــى اإلقتــراض. تكاليــف اإلقتــراض ، بالصافــي مــن إيــرادات الفوائــد ، المنســوبة مباشــرة   
إلــى حيــازة أو إنشــاء بنــود اآلالت والمعــدات  تتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة اآلالت والمعــدات. يتــم إدراج جميــع مصاريــف الفوائــد 

كمصــروف فــي األربــاح أو الخســائر بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة.  

األدوات المالية غير المشتقة  

تتكــون األدوات الماليــة غيرالمشــتقة مــن الذمــم المدينــة ، النقــد والنقــد المعــادل ، القــروض والذمــم الدائنــة واألرصــدة الدائنــة   
األخــرى.

يتــم مبدئيــً إدراج األدوات الماليــة غيــر المشــتقة بالقيمــة العادلــة مضافــً إليهــا ، بالنســبة إلــى األدوات التــي ليســت بالقيمــة العادلــة   
مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ، أي تكاليــف منســوبة مباشــرة إلــى المعاملــة. إلحاقــً لــإلدراج المبدئــي ، تقــاس األدوات الماليــة غيــر 

المشــتقة بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

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 الحقــً بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. األربــاح أو الخســائر الناتجــة تــدرج فــي 
األربــاح أو الخســائر فــورًا مــا لــم يكــن اإلشــتقاق مخصصــً ومفعــاًل كأداة تحــوط، فــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت اإلدراج فــي األربــاح أو 

الخســائر علــى طبيعــة عالقــة التحــوط.

يتــم إدراج اإلشــتقاق ذو القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي  فــي حيــن أن اإلشــتقاق ذو القيمــة العادلــة الســالبة كإلتــزام مالــي.   
يظهــر اإلشــتقاق علــى أنــه أصــل غيــر متــداول أو إلتــزام غيــر متــداول  إذا كانــت فتــرة اإلســتحقاق المتبقيــة لــأداة تزيــد علــى 12 شــهرًا 

ــة. ــر متداول ــات غي ــراف بهــا أو تســويتها خــالل 12 شــهرًا. تعــرض المشــتقات األخــرى كموجــودات أو مطلوب وال يتوقــع أن يتــم اإلعت

محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أدوات التحــوط علــى أنهــا تحوطــات التدفقــات النقديــة. عنــد إســتهالل عالقــة التحــوط  يقــوم البنــك بتوثيــق العالقــة   
بيــن أدوات التحــوط وبنــود التحــوط ســوية مــع أهــداف إدارة المخاطــر وإســتراتيجيته فــي القيــام بعــدة تعامــالت تحــوط. باإلضافــة إلــى 
ذلــك وعنــد إســتهالل التحــوط علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية ، تقــوم الشــركة بتوثيــق مــا إذا كانــت أدوات التحــوط المســتخدمة فــي 

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

تحوط التدفقات النقدية  

يتــم تضميــن الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحــوط التدفقــات النقديــة ، ضمــن   
الخســائر. أو  األربــاح  فــي   ، الفعــال  غيــر  بالجــزء  المتعلقــة  الخســائر  أو  األربــاح  إدراج  فــورًا  يتــم  الملكيــة.  حقــوق 
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ملخص للسياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  - 3

األدوات المالية المشتقة )تابع(  

المبالــغ المدرجــة ســابقً والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة ، يعــاد تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرات ، عندمــا يتــم إدراج   
بنــود التحــوط فــي األربــاح أو الخســائر.

إذا لــم تعــد أداة التحــوط مســتوفية لمعاييــر محاســبة التحــوط ، ســواء إلنتهائهــا أو بيعهــا ، إلغائهــا ، ممارســتها أو إلنهــاء تعيينهــا،   
يتــم عندهــا إيقــاف محاســبة التحــوط .

ضريبة الدخل  

الضريبة الحالية  

يتــم إحتســاب ضريبــة الدخــل وفقــً للشــريعات 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 كافــة الفروقــات المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لأصــول واإللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالغ   
المســتخدمة ألغــراض ضريبــة الدخــل. يتــم إحتســاب الضريبــة المؤجلــة وفقــً لمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا فــي الفتــرة التــي 
يتــم فيهــا اإلعتــراف باألصــل أو تســوية اإللتــزام. تــم اإلفصــاح عــن التأثيــرات الضريبيــة علــى الفروقــات المؤقتــة تحــت بنــد إلتزامــات غيــر 

متداولــة أو أصــل غيــر متداولــة كإلتــزام أو أصــل ضريبــي مؤجــل. 

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

تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

النقد والنقد المعادل  

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

تعويض أضرار التأخير  

يــدرج تعويــض أضــرار التأخيــر المســتحق للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م فــي األربــاح أو الخســائر. تعويــض أضــرار   
التأخيــر المســتحق مــن الشــركة العالميــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م )»مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء«( محتفــظ بــه فــي الميزانيــة 

حتــى صــدور نتيجــة إجــراءات التحكيــم.

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك   - 4

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة ، والمبينــة فــي اإليضــاح رقــم 3 ، تحتــاج اإلدارة  إلــى إجــراء أحــكام وتقديــرات وإفتراضــات   
حــول القيــم الدفتريــة لأصــول والمطلوبــات التــي ال تتضــح مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقديــرات واإلفتراضــات المصاحبــة لهــا علــى 

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

تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات 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  إذا أثــرت المراجعــة 

علــى كاًل مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية.

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك   

فيمــا يلــي اإلفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل ، والمصــادر الرئيســية األخــرى لتقديــر الشــكوك فــي تاريــخ التقريــر ، والتــي   
لهــا مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي تعديــالت جوهريــة فــي القيــم الدفتريــة لأصــول والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة. 

إنخفاض قيمة اآلالت والمعدات  

تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. تعتبر اإلدارة بأنه ال يوجد إنخفاض في القيمة.  
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اآلالت والمعدات      - 5

أعمال سـياراتمعدات مكتبيةأثاث وتركيبات
رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني 

التكلفـة

12٫0709٫90138٫73436٫389٫34836٫450٫053إضافات في الفترة

3112.0709.90138.73436.389.34836.450.053 ديسمبر 2013

43.134.59043.134.590---إضافات في السنة

3112.0709.90138.73479.523.93879.584.643 ديسمبر 2014

اإلستهالك

9٫355-2٫4291٫8595٫067اإلستهالك للفترة

 

9.355-312.4291.8595.067 ديسمبر 2013

15.175-3.0172.4759.683إستهالك السنة

24.530-315.4464.33414.750 ديسمبر 2014

القيمة الدفترية

316٫6245٫56723٫98479٫523٫93879٫560٫113 ديسمبر 2014

319٫6418٫04233٫66736٫389٫34836٫440٫698 ديسمبر 2013

األرض المقــام عليهــا المحطــة مســتأجرة مــن حكومــة ســلطنة عمــان )ممثلــة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة إعتبــارًا مــن 11 فبرايــر   
ً لطلــب الشــركة.  يدفــع اإليجــار بمعــدل 15.045 ريــال عمانــي ســنويً. 2013. يمكــن أن يتــم تمديــد مــدة اإليجــار لـــ 25 ســنة إضافيــة وفقــ
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مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى   - 6

20142013

ريال عمانيريال عماني

16٫92816.928مدفوعات مقدمً

500500ودائع

-4٫333٫495أرصدة مدينة أخرى

6.767-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 14(

4٫350٫92324.195

تتعلق أرصدة المدينة األخرى بالمستحقات من مقاول الهندسة والشراء والبناء عن تعويضات أضرار التأخير )إيضاح 15(.  

النقد والنقد المعادل  - 7

20142013

ريال عمانيريال عماني

13731نقد في الصندوق

48٫08748.332نقد لدى البنك

7٫537٫35312.065.610ودائع قصيرة األجل

7٫585٫57712.113.973

الودائــع قصيــرة األجــل منفــذة بالــدوالر األمريكــي وهــي لــدى بنــك ميتســوي بانكينــج كوربوريشــن ليمتــد فــي لندن بفترات إســتحقاق   
تقــل عــن شــهر واحــد مــن تاريــخ التقريــر.

معدل الفائدة لهذه الودائع غير جوهري.   

رأس المال  - 8

المصرح به

20142013رأس المال

ريال عمانيريال عماني

25.000.00025٫000٫00025.000.000 سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم

المصدر والمدفوع 
بالكامل

20142013

ريال عمانيريال عماني

500.0007٫457٫620500.000 سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم

خــالل الســنة ، أصــدرت الشــركة رأســمال بقيمــة 9.392.787 ريــال عمانــي يتكــون مــن 6.957.620 ســهم بقيمــة ريــال عمانــي واحــد   
للســهم.  عمانــي  ريــال   0.350 قدرهــا  إصــدار  بعــالوة  للســهم 
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رأس المال )تابع(   - 8

عالوة اإلصدار  

بلغت عالوة إصدار أسهم رأس المال خالل السنة 2.435.167 ريال عماني. تم تحويل هذا المبلغ إلى اإلحتياطي القانوني.  

المساهمين   

مساهمي الشركة هم:   

بلد التأسيسنسبة المساهمة ٪

20142013

جزر كيمان4545سوميت ووتر ميدل ايست كومباني

الجزر العذراء 4545ماالكوف عمان ديسالينيشن كومباني ليمتد
البريطانية

المملكة المتحدة1010كاداغوا الغبرة يو.كي لميتد

100100

اإلحتياطي القانوني  

تتطلــب المــادة 154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 أن يتــم تحويــل 10٪ مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى إحتياطــي قانونــي غيــر   
قابــل للتوزيــع إلــى أن يبلــغ رصيــد اإلحتياطــي القانونــي مســاويً لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع علــى األقــل. 

لم يتم تحويل أي مبالغ إلى اإلحتياطي القانوني خالل السنة.  

إستخدمت الشركة عالوة اإلصدار المستلمة عن إصدار رأس المال خالل السنة لإلستيفاء الجزئي لهذا المتطلب.   

20142013

ريال عمانيريال عماني

-2.435.167اإلحتياطي القانوني
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قروض ألجل  - 9

20142013

ريال عمانيريال عماني

53.196.73817٫092٫326قروض ألجل

)1٫550٫875()1.550.875(ناقصً: رسوم مالية مؤجلة

51.645.86315٫541٫451

-)3.829.500(ناقصً: الجزء المتداول من قروض ألجل

47.816.36315٫541٫451الجزء غير المتداول من قروض ألجل

التسهيالت  

فــي 25 يوليــو 2013 ، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل طويلــة األجــل مــع مجموعــة بنــوك عالميــة للحصــول علــى تســهيالت قــرض   
أمريكــي(. دوالر  مليــون   211.8( تقريبــً  عمانــي  ريــال  مليــون   81.5 قــدره  إجمالــي  بمبلــغ  ألجــل«(  )»القــروض 

السحب من التسهيالت  

ــي )138.353.023 دوالر أمريكــي(  ــال عمان ــي الســحب مــن تســهيالت القــروض ألجــل 53.196.738 ري حتــى 31 ديســمبر 2014 ، بلــغ إجمال  
)2013 : 17.092.326 ريــال عمانــي )44.453.384 دوالر أمريكــي(. تنتهــي فتــرة الســحب فــي 31 ديســمبر 2015 ، مــا لــم يتــم تعديلهــا ،  كمــا 

ــة الشــروط العامــة المؤرخــة فــي  25 يوليــو 2013 بيــن الشــركة والمقرضيــن.  هــو محــدد باتفاقي

سداد التسهيالت  

تستحق القروض ألجل السداد بواقع 76 قسطً ربع سنوي تبدأ إعتبارًا من يوليو 2015.  

الفوائد  

تحمــل القــروض ألجــل فائــدة بمعــدل 3 أشــهر ليبــور باإلضافــة إلــى الهامــش. معــدل الفائــدة الفعلــي لســنة 2013 هــو ٪4.95 )2013:   
.)٪4.55

الضمانات  

القــروض ألجــل مضمونــة برهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة ورهــن قانونــي علــى حقــوق وملكيــة ومصالــح الشــركة فــي اتفاقيــة حــق   
ــم فــرض رســوم علــى أســهم الشــركة.  ــك ،  فقــد ت ــى ذل ــة إل ــر 2013. باإلضاف اإلنتفــاع المؤرخــة فــي 11 فبراي

التعهدات  

تتضمــن اتفاقيــة التســهيالت تعهــدات تتعلــق بالســيولة. تتضمــن تلــك التعهــدات قيــود علــى نســبة الدين/حقــوق المســاهمين ،   
نســبة تغطيــة خدمــة الديــن ونســبة تغطيــة مــدة القــرض.
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وفقــً التفاقيــة الشــروط العامــة ، ينبغــي علــى الشــركة أن تبــرم إتفاقيــات تحــوط ســعر الفائــدة لتغطيــة  تعــرض الشــركة لمخاطــر   
تقلبــات معــدالت الفائــدة. يغطــي هــذا المطلــب كاًل مــن القــروض ألجــل والقــروض التجســيرية.

كمــا فــي تاريــخ التقريــر ، تمــت تغطيــة المبلــغ األصلــي وقــدره 66.387.970 ريــال عمانــي )172.660.520 دوالر أمريكــي( )2013: 17.946.943   
ريــال عمانــي )46.767.054 دوالر أمريكــي( بموجــب هــذه االتفاقيــة بالنســبة للقــروض ألجــل. إنتهــت اإللتزامــات بالنســبة للقــروض 

ريــال عمانــي )49.927.119 دوالر أمريكــي(. التجســيرية خــالل الســنة )2013: 19.196.977 

إتفاقيــات التحــوط تغطــي تعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات معــدالت الفائــدة خــالل مــدة إنشــاء المحطــة. بعدهــا ، تحــرر الشــركة جــزء   
ــات التحــوط بالتماشــي مــع ســداد القــروض ألجــل. مــن ترتيب

إتفاقيــات التحــوط تلــزم الشــركة بدفــع فائــدة ثابتــة بمعــدل 2.86٪ ســنويً بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض ألجــل. تــم تقييــم   
تحوطــات التدفقــات النقديــة بأنهــا فعالــة بشــكل كبيــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2014 )31 ديســمبر 2013 : فعالــة بشــكل كبيــر(. مــع ذلــك ، 
ونظــرًا لتأخــر إنشــاء المحطــة ، تجــاوزت تحوطــات التدفقــات النقديــة نســبة 100٪ فــي 31 ديســمبر 2014 مــن قيمــة القــروض ألجــل. بالتالــي 
، تــم تضميــن مبلــغ وقــدره 750.000 ريــال عمانــي )1.950.585 دوالر أمريكــي( فــي حســاب األربــاح والخســائر كزيــادة فــي القيمــة العادلــة 

لتحوطــات األدوات الماليــة. 

تــم تضميــن الجــزء المتبقــي لحركــة القيمــة العادلــة وقــدره 5.319.032 ريــال عمانــي )13.833.633 دوالر أمريكــي( فــي اإليــرادات الشــاملة   
األخــرى.

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

20142013

ريال عمانيريال عماني

)40٫358()60.059(أقل من سنة

-)790.147(1 إلى 5 سنوات

2٫355٫722)2.903.462(أكثر من 5 سنوات

 

2٫355٫722)3.693.609(مجموع ما يزيد عن سنة

2٫315٫364)3.753.668(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة



180

إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

األدوات المالية المشتقة )تابع(  - 10

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لتبــادل معــدل الفائــدة ، وهــي مســاوية لقيــم الســوق ، وكذلــك المبالــغ اإلســمية المحللــة وفقــً   
لفتــرة اإلســتحقاق.

المبالغ اإلسمية وفقًا لفترة اإلستحقاق

أكثر من سنة 1 إلى 12 شهرًاالقيمة اإلسميةالقيمة العادلة
وحتى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2013

3.753.66866.387.9701.062.20813.974.66851.351.094قروض ألجل

31 ديسمبر 2013

17٫946٫943--2٫355٫72217٫946٫943قروض ألجل

--19٫196٫97719٫196٫977)40٫358(قروض تجسيرية

2٫315٫36437٫143٫92019٫196٫977-17٫946٫943

قروض تجسيرية  - 11

20142013

ريال عمانيريال عماني

-20.324.298الرصيد اإلفتتاحي

20٫324٫298)9.392.787()سداد( / سحب

10.931.51120٫324٫298الرصيد الختامي

التسهيالت  

فــي 2 مايــو 2013 ، أبرمــت الشــركة إتفاقيــات تمويــل متوســطة األجــل مــع بنكيــن عالمييــن للحصــول علــى تســهيالت قــرض )»قــروض   
تجســيرية »( بمبلــغ إجمالــي قــدره 21.1 مليــون ريــال عمانــي )55.0 مليــون دوالر أمريكــي(.

السحب من التسهيالت  

إنتهت فترة السحب في مايو 2014.   

سداد التسهيالت  

تســتحق القــروض التجســيرية الســداد فــي 13 ينايــر 2015. خــالل الســنة ، قامــت الشــركة بســداد 9.392.787 ريــال عمانــي )22.428.575   
دوالر أمريكــي( مــن القــروض التجســيرية. 

الفوائد  

تحمــل القــروض التجســيرية فائــدة بمعــدل 3 أشــهر ليبــور باإلضافــة إلــى الهامــش. فــي 14 أكتوبــر 2014 ، تــم تحويــل المســؤولية عــن   
ســداد الفائــدة المســتقبلية للقــروض التجســيرية مــن مســاهمي الشــركة. كان معــدل الفائــدة الفعلــي لســنة 2014 هــو ٪1.76 )2013: 

  .)٪1.76

الضمانات  

القــروض التجســيرية مضمونــة برهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة ورهــن قانونــي علــى حقــوق  وملكيــة ومصالــح الشــركة فــي   
الشــركة. فــرض رســوم علــى كافــة أســهم  تــم  ،  فقــد  إلــى ذلــك  باإلضافــة  11 فبرايــر 2013.  فــي  المؤرخــة  اإلنتفــاع  اتفاقيــة حــق 
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20142013

ريال عمانيريال عماني

--الرصيد اإلفتتاحي

-2.460.800)سداد( / سحب

-2.460.800الرصيد الختامي

التسهيالت  

فــي 29 ديســمبر 2014 ، أبرمــت الشــركة إتفاقيــات تمويــل قصيــرة األجــل مــع ســوميت ووتــر ميــدل ايســت كومبانــي وماالكــوف عمــان   
ديسالينيشــن كومبانــي ليمتــد )»قــروض تجســيرية مــن المســاهمين«( للحصــول علــى تســهيالت قــرض بمبلــغ إجمالــي قــدره 

2.460.800 مليــون ريــال عمانــي )6.400.000 مليــون دوالر أمريكــي(.

السحب من التسهيالت  

خالل سنة 2014 ، تم سحب كامل المبلغ 2.460.800 ريال عماني )6.400.000 دوالر أمريكي(. إنتهت فترة السحب.   

سداد التسهيالت  

تســتحق القــروض التجســيرية مــن المســاهمين الســداد بنــاء علــى موافقــة المقرضيــن فــي اتفاقيــة القــرض ألجــل ، والمتوقــع أن   
الربــع األول لســنة 2015.  تصــدر فــي 

الفوائد  

ال تحمل القروض التجسيرية من المساهمين أي فوائد.   

الضمانات  

القروض التجسيرية من المساهمين غير مضمونة.   

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  - 13

20142013

ريال عماني

4.310.4381٫971٫007مستحقات

10.112.8235٫175٫851أرصدة دائنة أخرى

14.423.2617٫146٫858

تتكــون األرصــدة الدائنــة األخــرى مــن المبالــغ المســتحقة للشــركة العالميــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م عــن إنشــاء المحطــة وتعويضــات   
أضــرار التأخيــر.
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تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا والكيانــات التجاريــة التــي   
يملكــون فيهــا نفــوذًا مؤثــرًا. 

خالل الفترة ، كانت التعامالت مع األطراف ذات العالقة كالتالي:  

20142013

ريال عمانيريال عماني

6.957.620500٫000رأس المال المقدم

152٫848 202.517تعويضات موظفي اإلدارة العليا

مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 6(  

20142013

ريال عمانيريال عماني

3٫153-سوميتومو كوربوريشن

692-كاداغوا إس.ايه

2٫922-ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

 -6٫767

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  

20142013

ريال عمانيريال عماني

4.966.2595٫066٫259سوميتومو كوربوريشن/ كاداغوا إس.ايه/ ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

يتعلــق هــذا المبلــغ بتكاليــف المشــروع المبدئيــة المدفوعــة بواســطة األطــراف ذات العالقــة ، ولــم يتــم ســدادها بعــد إلــى األطــراف   
ذات العالقــة  ، وتمــت رســملتها تحــت بنــد أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ  حيــث أنهــا تتعلــق مباشــرة بإنشــاء المحطــة.

المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة هي بدون فوائد وال توجد شروط محددة للسداد.  

تعويضات أضرار التأخير  - 15

  20142013

ريال عمانيريال عماني

-)2.839.633(تعويضات اضرار التأخير المستحقة إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م
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معدل الضريبة المطبق على الشركة هو 12٪ على الربح الذي يزيد عن 30.000 ريال عماني.  

تنشــأ الضريبــة المؤجلــة مــن الخســائر الضريبيــة والفروقــات المؤقتــة بيــن األســاس الضريبــي لأصــول والمطلوبــات وقيمهــا الدفتريــة   
فــي بيــان المركــز المالــي.  

لــم تنتهــي الســلطات الضريبيــة العمانيــة مــن إجــراء الربــط الضريبــي للشــركة لســنة 2013. تعتقــد اإلدارة بــأن الربــط الضريبــي ،   
بالنســبة للســنة الضريبيــة التــي ينتهــي الربــط الضريبــي بشــأنها لــن يكــون جوهريــً بالنســبة للمركــز المالــي للشــركة فــي تاريــخ 

التقريــر.

منافع نهاية الخدمة   - 17

20142013

ريال عمانيريال عماني

--في 1 يناير

-15.765محملة للسنة

-15.765في 31 ديسمبر

األدوات المالية   - 18

ــأدوات الماليــة ، وهــي: مخاطــر اإلئتمــان ، مخاطــر  يقــدم هــذا اإليضــاح معلومــات حــول المخاطــر الناشــئة مــن إســتخدام الشــركة ل  
الســيولة ومخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا الشــركة ، أهدافهــا ، السياســات وإجــراءات قيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة الشــركة لــرأس 

ــات الماليــة علــى إفصاحــات كميــة إضافيــة.  المــال. تحتــوي هــذه البيان

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

تتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم ، للحــرص علــى علــى أنهــا تعكــس أي تغيــرات فــي أوضــاع الســوق   
وأنشــطة الشــركة. تهــدف الشــركة مــن خــالل برامــج التأهيــل والتدريــب علــى إيجــاد بيئــة عمــل منضبطــة وبنــاءه ، يعــي فيهــا جميــع 

الموظفيــن لواجباتهــم 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. 

تتم مراقبة التعرض لمخاطر اإلئتمان بشكل مستمر ، وبالتالي فإن الشركة تعتبر مخاطر اإلئتمان في حدها األدنى.   
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مخاطر اإلئتمان )تابع(  

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

20142013

ريال عمانيريال عماني

7.585.44012٫113٫942نقد وودائع لدى البنوك

500500ودائع

-4.333.495أرصدة مدينة أخرى

6٫767-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

11.919.43512٫121٫209

مخاطر السيولة  

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

إســتحقاقها ، فــي ظــل شــروط عاديــة ومشــدّدة ، دون تكبــد خســارة غيــر مبــررة أو مخاطــر اإلضــرار بســمعة الشــركة. 

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

الماليــة.

إستحقاق اإللتزامات المالية غير المخفضة للشركة في تاريخ التقرير مبينة أدناه:   

القيمة 31 ديسمبر 2014
الدفترية

أقل من 6 
أشهر 

سنة  إلى 5 6 إلى 12 شهرًا
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

إلتزامات مالية 
غير مشتقة

53.196.7381.869.2001.960.30012.605.90436.761.334قروض ألجل

---10.931.51110.931.511قروض تجسيرية

قروض تجسيرية من 
---2.460.8002.460.800المساهمين

مستحق ألطراف 
---4.966.2594.966.259ذات عالقة

مستحقات وأرصدة 
---14.423.26114.423.261دائنة أخرى

 85.978.56934.651.0311.960.30012.605.90436.761.334
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القيمة 31 ديسمبر 2013
الدفترية

أقل من 6 
أشهر 

6 إلى 12 
شهرًا

سنة  
إلى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

إلتزامات مالية  غير مشتقة

11٫309٫1705٫783٫156--17٫092٫326قروض ألجل

--20٫324٫298-20٫324٫298قروض تجسيرية

---5٫066٫2595٫066٫259مستحق ألطراف  ذات عالقة

---7٫146٫8587٫146٫858مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 49٫629٫74112٫213٫11720٫324٫29811٫309٫1705٫783٫156

مخاطر السوق   

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة علــى دخــل   
الشــركة أو قيمــة إمتالكهــا لــأدوات الماليــة. الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ورقابــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن 

مؤشــرات مقبولــة ، بينمــا يتــم تحســين العائــد.

مخاطر العمالت  

ال تتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة علــى الودائــع البنكيــة المنفــذة بالــدوالر األمريكــي حيــث أن الريــال العمانــي مرتبــط   
بالــدوالر األمريكــي ولــم يتغيــر ســعر الصــرف منــذ 1986. 

مخاطر أسعار الفائدة  

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل رئيســي مــن اإلقتراضــات متوســطة وطويلــة األجــل. اإلقتراضــات التــي تحمــل معــدالت فائــدة   
متغيــرة تعــرض الشــركة لمخاطــر معــدل فائــدة التدفقــات النقديــة. اإلقتراضــات الصــادرة بمعــدالت فائــدة ثابتــة تعــرض الشــركة 
لمخاطــر معــدل فائــدة القيمــة العادلــة. سياســاة الشــركة هــي اإلحتفــاظ بحوالــي 100٪ مــن اإلقتراضــات بمعــدل فائــدة ثابــت أو بــأدوات 

تغطيــة.  

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية المختلفة  

إن التغيــر بواقــع 100 نقطــة أساســية فــي معــدالت الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر كان يمكــن أن يزيد/)ينقــص( حقــوق المســاهمين   
األجنبيــة. العمــالت  صــرف  أســعار  خــاص  وبشــكل   ، األخــرى  المتغيــرات  جميــع  ثبــات  التحليــل  هــذا  يفتــرض  أدنــاه.  المبينــة  بالمبالــغ 

31 ديسمبر 2014  

100 نقطة أساسية100 نقطة أساسية

نقصزيادة 

ريال عمانيريال عماني

)4.058.027(9.823.691القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
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تحليل حساسية التدفقات النقدية لأدوات المالية المختلفة )تابع(  

31 ديسمبر 2013  

100 نقطة أساسية100 نقطة أساسية

نقصزيادة 

ريال عمانيريال عماني

)2٫255(11٫273الجزء غير المتحوط من القروض التجسيرية

)5٫609٫093( 6٫274٫790القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

إدارة مخاطر رأس المال  

سياســة مجلــس اإلدارة هــي اإلحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية صلبــة مــن أجــل اإلبقــاء علــى تقــة المســتثمرين والدائنيــن واالســتمرار فــي   
تطويــر العمــل التجــاري المســتقبلي.  

ال تخضــع الشــركة لمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجيــً ، عــدا عــن تلــك الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 ،   
وتعديالتــه.

تهــدف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال حمايــة قدرتهــا علــى االســتمرار وفقــً لمبــدأ االســتمرارية مــن أجــل تحقيــق عوائــد للمســاهمين   
ومنافــع ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن والحفــاظ علــى هيكلــة رأســمالية مثاليــة لتقليــل تكلفــة رأس المــال.   

مــن أجــل الحفــاظ علــى هيكلــة رأس المــال ، يمكــن للشــركة أن  تعــدل مبلــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة إلــى المســاهمين ، عائــد رأس   
ــدة. ــى المســاهمين أو أن تصــدر أســهم جدي المــال إل

القيمة العادلة  

تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــك والذمــم المدينــة. تتكــون اإللتزامــات الماليــة مــن القــروض ألجــل ، القــروض   
الفائــدة.  الدائنــة. تتكــون المشــتقات مــن ترتيبــات مبادلــة معــدل  التجســيرية والذمــم 

القيم العادلة لأدوات المالية ال تختلف إختالفً جوهريً عن قيمها الدفترية.   

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

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

المستوى 1: األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لأصول أو الخصوم المطابقة؛  

المســتوى 2: تقنيــات أخــرى لجميــع المدخــالت التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة يمكــن مالحظتهــا ، إمــا بشــكل   
مباشــر أو غيــر مباشــر؛

المســتوى 3: تقنيــات تســتخدم مدخــالت لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند علــى بيانــات الســوق   
لملحوظــة. ا
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20142013

المستوى 2المستوى 2

ريال عمانيريال عماني

66٫387٫97037.143.920مبادلة سعر الفائدة

ــم توجــد تحويــالت  ــدى الشــركة أدوات ماليــة فــي المســتوى 1 أو المســتوى 3. خــالل الســنة المنتهيــة  31 ديســمبر 2014 ، ل ال توجــد ل  
العادلــة. القيمــة  لقيــاس  المســتويات  بيــن  الماليــة  لــأدوات 

الحاالت الطارئة واإللتزامات  - 19

إلتزامات رأسمالية  

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة لتشــييد محطــة التحليــة مــع الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه )ش.م.م( بنظــام تســليم المفتــاح بمبلــغ 82.9   
مليــون ريــال عمانــي )215.5 مليــون دوالر أمريكــي(. فــي 31 ديســمبر 2014 ،  بلــغ إجمالــي اإللتزامــات الرأســمالية فــي هــذا الخصــوص 19.2 

مليــون ريــال عمانــي )49.9 مليــون دوالر أمريكــي( )2013: 51.9 مليــون ريــال عمانــي )134.9 مليــون دوالر أمريكــي((. 

إلتزامات إيجارية  

تــم إســتئجار األرض المقامــة المحطــة عليهــا مــن حكومــة ســلطنة عمــان )ممثلــة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة إعتبــارًا مــن 11 فبرايــر   
ــي ســنويً. ــال عمان ــع اإليجــار بواقــع 15.045 ري ــاء علــى طلــب الشــركة. يدف ــة بن ــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافي 2013. يمكــن تمدي

في 31 ديسمبر 2014 ، كان الحد األدنى لإللتزامات اإليجارية بموجب اإليجارات التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما يلي:  

20142013

ريال عمانيريال عماني

15.04515٫045أقل من سنة

60.18060٫180بين سنة إلى 5 سنوات

270.810285٫855أكثر من 5 سنوات

346.035361٫080

بــدأت الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م )»مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء«( إجــراءات التحكيــم ضــد الشــركة لــدى محكمــة   
ــر 2014 ، مــن خــالل تقديــم طلــب تحكيــم نازعــت فيــه إنفــاذ بنــود تعويضــات أضــرار التأخيــر فــي عقــد  لنــدن للتحكيــم فــي 2 أكتوب
الهندســة والشــراء والبنــاء ، تأسيســً علــى أنهــا ترقــى إلــى »غرامــة«. طالــب مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء أيضــً ، بأنــه فــي حالــة 
عــدم قــدرة الشــركة علــى منــح مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء تمديــدًا للوقــت ، فيحــق لــه إنجــاز العمــل خــالل مــدة زمنيــة معقولــة. 

لــم يتمكــن مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء فــي تحديــد األســس التــي أقــام عليهــا مطالباتــه فــي التحكيــم.
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ومــن ناحيــة أخــرى ، يحــاول مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء تأخيــر تاريــخ بــدء تعويضــات أضــرار التأخيــر ، وقــد تقــدم بطلــب لتمديــد   
ــة بشــكل قاطــع.  الوقــت. رفضــت الشــركة هــذه المطالب

قدمــت الشــركة ردًا علــى طلــب التحكيــم فــي 30 أكتوبــر 2014 ، تدافــع فيــه عــن موقفهــا بإنفــاذ بنــد تعويضــات أضــرار الـــتأخير ، وطلبت   
مــن مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء تحديــد مطالباتــه. 

لم يتم عمل مخصص ألي تغير في الموقف التعاقدي في هذه البيانات المالية.  

الموافقة على البيانات المالية   - 20

تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل اإلدارة والتصريح بإصدارها في 29 يناير 2015.  
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قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2015

20152014إيضاح
ريال ُعمانيريال ُعماني

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

595٫423٫18379.560.113اآلالت والمعدات
-16489٫270الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

95٫912٫45379.560.113مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

612٫230٫7664.350.923ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
75٫717٫9087.585.577النقد والنقد المعادل

17٫948٫67411.936.500مجموع الموجودات المتداولة
113٫861٫12791.496.613مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واإلحتياطيات

815٫555٫0407.457.620رأس المال
85٫185٫0132.435.167االحتياطي القانوني

-884٫251احتياطي عالوة اإلصدار
)3.589.633()4٫083٫917(خسائر متراكمة

)3.003.668()3٫587٫983(10التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة
13٫152٫4043.299.486مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة
967٫240٫80847.816.363الجزء غير المتداول لقروض ألجل

103٫914٫5713.693.609الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
1719٫06515.765منافع نهاية الخدمة

71٫174٫44451.525.737مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

92٫843٫8963.829.500الجزء المتداول لقروض ألجل
10162٫68260.059الجزء المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

10.931.511-11قروض تجسيرية
122٫528٫8302.460.800قروش تجسيرية للمساهمين

1319٫032٫61214.423.261مستحقات وذمم دائنة أخرى
144٫966٫2594.966.259المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

29٫534٫27936.671.390مجموع المطلوبات المتداولة 
100٫708٫72388.197.127مجموع المطلوبات 

113٫861٫12791.496.613مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 

اعتمــد مجلــس اإلدارة القوائــم الماليــة الــواردة فــي الصفحــات مــن صفحــة  إلــى  بتاريــخ 29 ينايــر 2016 وقــام بالتوقيــع عليهــا نيابــة عنــه كال 
مــن:

المدير المالي الرئيس التنفيذي

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في صفحة 232.
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قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014إيضاح

ريال ُعمانيريال ُعماني

)2.839.633()1٫244٫284(15تعويضات عن أضرار التأخير

)750.000(10750٫000الزيادة في التحوط من التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

)3.589.633()494٫284(مجموع الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر الذي قد يعاد تصنيفه إلى أرباح أو خسائر

)5.319.032()323٫585( 10التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

تصحيح الزيادة في التحوط من التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية 
المشتقة 

10
10

)750٫000(-

الضريبة المؤجلة على التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة
16

489٫270-

)5.319.032()584٫315(الخسارة الشاملة األخرى للسنة

)8.908.665()1٫078٫599(مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من صفحة إلى جزًء من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في صفحة.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

عالوة رأس المال
اإلصدار

االحتياطي 
القانوني

الخسائر 
المتراكمة

التغيرات
المتراكمة 
في القيم 

العادلة 
لألدوات 
المالية 

المشتقة

المجموع

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

2.315.3642.815.364--500.000في 1 يناير 2014

2.435.167--2.435.167--عالوة اإلصدار

رأس المال المقُدم

خالل السنة

6.957.620------6.957.620

)3.589.633(-)3.589.633(--خسارة السنة

)5.319.032()5.319.032(----الخسارة الشاملة األخرى

3.299.486)3.003.668()3.589.633(2.435.167-7.457.620في 31 ديسمبر 2014

3٫299٫486)3٫003٫668()3٫589٫633(2٫435٫167-7٫457٫620في 1 يناير 2015

2٫834٫097--84٫2512٫749٫846-عالوة اإلصدار

رأس المال المقّدم

خالل السنة

8٫097٫420----8٫097٫420

)494٫284(-)494٫284(---خسارة السنة

الخسارة الشاملة األخرى مطروًحا منها 
الضريبة المؤجلة

----)584٫315()584٫315(

13٫152٫404)3٫587٫983()4٫083٫917(15٫555٫04084٫2515٫185٫013في 31 ديسمبر 2015

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من صفحة  إلى جزًء من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل فيصفحة..
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قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

2014
ريال ُعماني

2015
ريال ُعماني

األنشطة التشغيلية 

)3.589.633( )494٫284( صافي الخسارة للسنة

تسويات لـ:

750.000 )750٫000( الزيادة في التحوط من التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

- 1٫244٫284 تعويضات أضرار التأخير

15.175 - االستهالك

 

)2.824.458( - التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات 
في رأس المال العامل

7.292.168 )9٫926٫804( التغير في المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

)4.326.728( 8٫884٫755 التغير في المدفوعات مقدمً واألرصدة المدينة األخرى

- 3٫300 التغير في منافع نهاية الخدمة

140.982 )1٫038٫749( صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

)43.134.590( )19٫335٫797( إضافات إلى آالت والمعدات  

)43.134.590( )19٫335٫797( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

9.392.787 10٫931٫517 رأس المال المقّدم خالل السنة

)100.000( - مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة

)9.392.787( )10٫931٫511( سداد/متحصالت قروض تجسيرية

2.460.800 68٫030 متحصالت من قروض تجسيرية من المساهمين

36.104.412 18٫438٫841 صافي المتحصالت من قروض ألجل

38.465.212 18٫506٫877 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

)4.528.396( )1٫867٫669( صافي التغير في النقد والنقد المعادل

12.113.973 7٫585٫577 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

7.585.577 5٫717٫908 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من صفحة  إلى  جزًء من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في صفحة.
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إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  -1

شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة فــي ســلطنة ُعمــان. تأسســت الشــركة   
ــاه  ــدء إنتاجهــا التجــاري مــن المي ــع الشــركة ب ــاه المحــاله. تتوق ــع المي ــر 2013. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي بي فــي 19 يناي

الصالحــة للشــرب فــي الربــع األول مــن عــام 2016.

اإلتفاقيات الرئيسية  1/1

اتفاقية شراء المياه  

فــي 11 فبرايــر 2013، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، وذلــك   
لتوريــد 42 مليــون جالــون إمبريالــي مــن الميــاه يوميــً. تنتهــي االتفاقيــة خــالل 20 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المتفــق عليــه 

ــر 2014، مــع إمكانيــة تمديــد الفتــرة أو االنهــاء المبكــر وفقــً لبنــود االتفاقيــة. وهــو 12 أكتوب

عقد الهندسة والشراء والبناء  

ــك مــع الشــركة الدوليــة  ــً، وذل ــي مــن الميــاه يومي ــون إمبريال أبرمــت الشــركة اتفاقيــة إلنشــاء محطــة تحليــة بســعة 42 مليــون جال  
المفتــاح.  تســليم  بنظــام  والبنــاء«(  والشــراء  الهندســة  أعمــال  )»مقــاول  وهــي  )ش.م.م(  الميــاه  لمعالجــة 

المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول بعد   - 2

هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة ذات الصلــة والتعديــالت علــى المعاييــر والتفســيرات التــي أصبحــت ســارية المفعــول علــى الفتــرات   
المحاســبية التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2015.

المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة يحــل محــل اإلرشــادات الحاليــة الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم   
39 »األدوات الماليــة«: اإلدراج والقيــاس. ويشــتمل المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة علــى إرشــادات معّدلــة 
حــول تصنيــف وقيــاس األدوات الماليــة بمــا فــي ذلــك نمــوذج جديــد متوقــع لخســارة االئتمــان مــن أجــل حســاب انخفــاض القيمــة فــي 
األصــول الماليــة، والمتطلبــات العامــة الجديــدة لمحاســبة التحــوط. كمــا ينقــل المعيــار رقــم 9 إرشــادات حــول إدراج وعــدم إدراج األدوات 
الماليــة مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39. ويصبــح المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ســاري المفعــول 

علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2018 أو بعــد هــذا التاريــخ مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار.

المعيــار رقــم 15 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  اإليــرادات مــن عقــود مــع العمــالء.  يضــع المعيــار رقــم 15 إطــاًرا شــاماًل   
لتحديــد إمكانيــة إدراج اإليــرادات وحجمهــا وتوقيــت ذلــك. ويحــل المعيــار رقــم 15 محــل اإلرشــادات الحاليــة إلدراج اإليــرادات بمــا فــي ذلــك 
إيــرادات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 18، وعقــود اإلنشــاء الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 11، وبرامــج الــوالء للعميــل الخاصــة 
بالتفســير رقــم 13 للجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. ويصبــح المعيــار رقــم 15 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة ســاري المفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2018 أو بعــد هــذا التاريــخ مــع الســماح بالتطبيــق 

المبكــر لهــذا المعيــار.

المعيــار رقــم 16 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة يحــل محــل اإلرشــادات الحاليــة الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم   
17 ويصبــح ســاري المفعــول اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2019 ويتنــاول اإلدراج، والقيــاس، وتصنيــف عقــود اإليجــار.

مــا زالــت الشــركة تعمــل علــى تقييــم األثــر المحتمــل علــى قوائمهــا الماليــة نتيجــة تطبيــق هــذه المجموعــة الجديــدة مــن المعاييــر   
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 3

بيان االلتزام  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة طبقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ومتطلبــات قانــون   
الشــركات التجاريــة لســنة 1974 وتعديالتــه.

أساس اإلعداد  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء بعــض الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم قياســها   
العادلــة. بالقيمــة 

ُيحتفظ بالسجالت المحاسبية بالريال الُعماني )ر.ع( بإعتباره العملة التشغيلية وعملة التقرير لهذه القوائم المالية.  

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركة بانتظام على جميع الفترات المقّدمة.   

العمالت األجنبية  

الريــال الُعمانــي )ر.ع( هــو العملــة التشــغيلية وعملــة العــرض للشــركة. أي عملــة عــدا عــن العملــة التشــغيلية تعتبــر بمثابــة عملــة   
أجنبيــة. يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الُعمانــي وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعامــالت. 
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المنفــذة بعمــالت أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال الُعمانــي باســتخدام معــدل اإلغــالق فــي تاريــخ 

التقريــر.

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة وفًقــا لســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ   
المعاملــة، فــي حيــن يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة باســتخدام ســعر الصــرف 
ــد  ــة أو عن ــود المالي ــات ســعر الصــرف عنــد تســوية البن ــة. يتــم إدراج فروق ــد القيمــة العادل ــه تحدي ــم في ــذي ت ــخ ال الســائد فــي التاري

ــاح أو الخســائر. ــل فــي األرب التحوي

اآلالت والمعدات  

اإلدراج والقياس  

يتــم إدراج بنــود اآلالت والمعــدات بالتكلفــة مطروًحــا منهــا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. تتضمــن   
التكلفــة مبلــغ النقديــة وشــبه النقديــة المدفــوع أو القيمــة العادلــة للمقابــل اآلخــر الممنوحــة لحيــازة األصــل فــي تاريــخ الحيــازة أو 
التشــييد. تتــم رســملة المصاريــف المتكبــدة الســتبدال أحــد مكونــات اآلالت والمعــدات التــي تتــم المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل، 

بمــا فــي ذلــك مصاريــف الفحــص والصيانــة الرئيســية. 

تتضمــن تكلفــة األصــول المشــيدة ذاتًيــا تكلفــة المــواد، والعمالــة المباشــرة، وتكاليــف االقتــراض  وحصــة مالئمــة مــن النفقــات العامــة.   
ــاح أو  ــد األرب ــار عنــد تحدي ــة وتؤخــذ فــي االعتب ــى قيمهــا الدفتري ــاح والخســائر عنــد اســتبعاد اآلالت والمعــدات بالرجــوع إل تحــدد األرب

الخســائر. اإلصالحــات والتجديــدات تحّمــل علــى األربــاح أو الخســائر عنــد تكبــد المصروفــات. 

التكاليف الالحقة  

ــآالت والمعــدات تكلفــة الفحــص الرئيســي وتكلفــة اســتبدال جــزء مــن تلــك البنــود عنــد  ــة ل ــدرج الشــركة ضمــن القيمــة الدفتري ت  
تكبــد التكلفــة، إذا كان مــن المحتمــل تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مضمنــة فــي ذلــك البنــد إلــى الشــركة وباإلمــكان قيــاس 

تكلفــة البنــد بصــورة موثــوق منهــا. تــدرج جميــع التكاليــف األخــرى كمصــروف عنــد تكبدهــا.
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اآلالت والمعدات )تابع(  

االستهالك  

يتــم احتســاب االســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة اآلالت والمعــدات، عــدا عــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ، وذلــك علــى مــدى    
أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة، باســتخدام طريقــة القســط الثابــت، اعتبــاًرا مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه ذلــك األصــل جاهــًزا لالســتخدام.

عندمــا تكــون لمكونــات بنــد اآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة، تتــم المحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة )المكونــات الرئيســية(   
ــة  ــخ الصيان ــة، أو حتــى تاري ــآالت والمعــدات. تســتهلك اإلصالحــات الرئيســية علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتبقــي لأصــل ذو الصل ل

الرئيســية المقبلــة، أيهمــا أقصــر.

األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية هي كما يلي:  

السنوات

4 أثاث وتركيبات

4 معات مكتبية 

4 سيارات 

تقوم اإلدارة بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لآالت والمعدات بشكل سنوي.  

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

ــا منهــا أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة. عنــد اكتمالهــا، تحــّول األعمــال  ــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة مطروًح ت  
بالشــركة.  المطبقــة  االســتهالك  لسياســات  وفًقــا  وتســتهلك  المالئمــة  والمعــدات  اآلالت  فئــة  إلــى  التنفيــذ  قيــد  الرأســمالية 

المخزون   

يقــاس المخــزون علــى أســاس ســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يتــم احتســاب التكلفــة باســتخدام طريقــة   
ــه الحالييــن. المتوســط المرجــح، وهــي تتضمــن المصروفــات المتكبــدة فــي ســبيل الوصــول بالمخــزون إلــى وضعــه ومكان

صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــو ســعر البيــع المقــدر فــي إطــار ســير العمــل العــادي مطروًحــا منــه تكاليــف إكمــال المخــزون   
البيــع.  ومصاريــف 

انخفاض القيمة  

الموجودات المالية  

يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة بتاريــخ كل تقريــر مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة.   
يعتبــر األصــل المالــي بأنــه منخفــض القيمــة إذا أشــار الدليــل الموضوعــي علــى أن حدًثــا واحــًدا أو أكثــر قــد أثــر بالســلب علــى التدفقــات 

ــك األصــل. ــة المســتقبلية المقــدرة لذل النقدي
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انخفاض القيمة )تابع(  

يتــم احتســاب خســارة انخفــاض القيمــة بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، علــى أنــه الفــرق بيــن   
الفعلــي. الفائــدة  لمعــدل  وفًقــا  المخفضــة  المقــّدرة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  والقيمــة  الدفتريــة  القيمــة 

يتــم اختبــار الموجــودات الماليــة الفرديــة الهامــة لمعرفــة انخفــاض القيمــة علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة   
المتبقيــة فــي شــكل مجموعــات يكــون لهــا نفــس خصائــص مخاطــر االئتمــان. يتــم إدراج جميــع خســائر انخفــاض القيمــة فــي األربــاح 

الخســائر. أو 

يتــم اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة إذا كان االســترداد متعلًقــا بشــكل موضوعــي بحــدث وقــع بعــد أن تــم إدراج خســارة انخفــاض   
القيمــة. بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إدراج اإلســترداد فــي األربــاح أو الخســائر.

الموجودات غير المالية   

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لموجــودات الشــركة غيــر الماليــة، عــدا عــن المخــزون بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر   
ــر القيمــة المســتردة لأصــل. ــى انخفــاض القيمــة. إذا وجــد مثــل هــذا المؤشــر، يتــم عندهــا تقدي عل

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 انخفــاض   
القيمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل. يتــم بتاريــخ كل تقريــر تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي فتــرات ســابقة، وذلــك 
لمعرفــة وجــود أي مؤشــرات علــى تراجــع الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم اســترداد 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 االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا ل القيمــة الدفتري

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

بالنســبة للموظفيــن العمانييــن، تســاهم الشــركة فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم   
91/72 والمحتســبة كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر التزامــات الشــركة علــى هــذه المســاهمات والتــي يتــم صرفهــا عنــد 

اســتحقاقها.

يتــم إدراج مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن بموجــب خطــة تقاعــد االنتفــاع المحــدد غيــر الممــول وفــق   
قانــون العمــل الُعمانــي ويتــم احتســاب هــذا المخصــص مــن خــالل تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي يحصــل عليهــا الموظفــون 

مقابــل خدمتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة.

المخصصـات   

ــج عــن حــدث ســابق،  ــي أو إســتداللي علــى الشــركة نات ــزام قانون ــي عنــد وجــود الت يتــم إدراج المخصصــات فــي قائمــة المركــز المال  
ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفــق خارجــي لمنافــع اقتصاديــة بهــدف تســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بثقــة. يمثــل 
المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتزامــات الحاليــة فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي 
االعتبــار المخاطــر والشــكوك التــي تحيــط بااللتزامــات. عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــّدرة لتســوية 

ــة.  ــة لتلــك التدفقــات النقدي ــة هــي القيمــة الحالي ــه الدفتري ــة، فــإن قيمت االلتزامــات الحالي
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رأس المال  

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    

يتــم قيــاس إيــرادات مبيعــات البضائــع بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو القابــل لالســتالم بعــد خصــم المرتجعــات والمســموحات   
والخصومــات التجاريــة. يتــم إثبــات اإليــرادات عنــد تحويــل المخاطــر والعوائــد الهامــة للملكيــة إلــى المشــتري وعندمــا يكــون مــن 
ــر احتمــال إرجــاع البضاعــة بصــورة  ــر التكاليــف المصاحبــة وتقدي المحتمــل اســترداد المقابــل المســتحق ويكــون مــن الممكــن تقدي

موثوقــة وال تكــون هنــاك إدارة مســتمرة مصاحبــة للبضائــع، ويمكــن قيــاس مبلــغ اإليــرادات بصــورة موثوقــة.

مصاريف التمويل  

تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد علــى االقتــراض. ويتــم رســملة تكاليــف االقتــراض بعــد خصــم إيــرادات الفوائــد المنســوبة   
مباشــرة إلــى حيــازة أو إنشــاء بنــود اآلالت والمعــدات كجــزء مــن تكلفــة اآلالت والمعــدات. يتــم إدراج جميــع مصاريــف الفوائــد كمصــروف 

فــي األربــاح أو الخســائر بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.  

األدوات المالية غير المشتقة  

تتكــون األدوات الماليــة غيرالمشــتقة مــن الذمــم المدينــة، والنقــد والنقــد المعــادل، والقــروض والذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم   
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.

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.

يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي بينمــا يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الســالبة كالتــزام مالــي.   
يتــم تقديــم اإلشــتقاق علــى أنــه أصــل غيــر متــداول أو التــزام غيــر متــداول إذا كانــت فتــرة اإلســتحقاق المتبقيــة لــأداة تزيــد عــن 12 
ــة. ــات متداول شــهًرا وال يتوقــع أن يتــم اإلعتــراف بهــا أو تســويتها خــالل 12 شــهًرا. ُتعــرض المشــتقات األخــرى كموجــودات أو مطلوب

محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أدوات التحــوط علــى أنهــا تحوطــات التدفقــات النقديــة. وفــي بدايــة عالقــة التحــوط، يقــوم البنــك 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 

ــة أو التدفقــات النقديــة لبنــد التحــوط. العالقــة ذات فعاليــة كبيــرة فــي موازنــة التغيــرات فــي القيــم العادل
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تحوط التدفقات النقدية  

يتــم تضميــن الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحــوط التدفقــات 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 100٪ مــن االلتــزام ذي الصلــة.

يعــاد تصنيفهــا المبالــغ المدرجــة ســابًقا والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرات 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  

الضريبة الحالية  

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل وفقــً للتشــريعات الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان. الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المســتحقة الدفــع علــى   
الدخــل الخاضــع للضريبــة للســنة باســتخدام 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 

التزامــات غيــر متداولــة كضريبــة مؤجلــة. 

يتــم إثبــات 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 

ــة. المنفعــة الضريبيــة ذات الصل

النقد والنقد المعادل  

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

تعويضات أضرار التأخير  

ُتــدرج التعويضــات المســتحقة ألضــرار التأخيــر- والتــي ال تلبــي متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16 المدرجــة فــي أعمــال   
رأســمالية قيــد التنفيــذ- فــي حســاب األربــاح والخســائر. وُتــدرج التعويضــات المدينــة ألضــرار التأخيــر عنــد وجــود تأكيــد عملــي إلمكانيــة 
اســتردادها. وتشــتمل التعويضــات المدينــة ألضــرار التأخيــر مــن مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء علــى ثالثــة عناصــر. يتمثــل العنصر 
األول فــي تعويــض الشــركة عــن التعويضــات المســتحقة ألضــرار التأخيــر علــى   الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، 
والعنصــر الثانــي هــو تعويــض الشــركة عــن أيــام التشــغيل الضائعــة نتيجــة تأخيــر اإلنشــاء وُيــدرج كال العنصريــن فــي حســاب 
األربــاح والخســائر. بينمــا يتمثــل العنصــر الثالــث فــي تعويــض الشــركة عــن التكاليــف اإلضافيــة التــي يتــم تكبدهــا خــالل إنجــاز إنشــاء 

المحطــة. وُيــدرج هــذا العنصــر فــي أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ.
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عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة، والمبّينــة فــي اإليضــاح رقــم 3، يجــب علــى اإلدارة إجــراء أحــكام وتقديــرات وافتراضــات   
حــول القيــم الدفتريــة لأصــول والمطلوبــات التــي ال تتضــح مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا إلــى 

ــرات. ــج الفعليــة عــن تلــك التقدي ــة. قــد تختلــف النتائ الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى تعتبــر ذات صل

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.

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك   

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل فــي تاريــخ التقريــر والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي تعديــالت   
القادمــة.  الماليــة  الســنة  خــالل  والمطلوبــات  لأصــول  الدفتريــة  القيــم  فــي  جوهريــة 

انخفاض قيمة اآلالت والمعدات  

تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة. تعتبــر اإلدارة بأنــه ال توجــد دالالت علــى انخفــاض القيمــة إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار   
الميــاه. بشــراء  الخاصــة  واالتفاقيــة  الموازنــات 

اآلالت والمعدات      - 5

تجهيزات أثاث وتركيبات
مكتبية

أعمال سـيارات
رأسمالية 

قيد التنفيذ

اإلجمالي

ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني 

التكلفـة

112٫0709٫90138٫73479٫523٫93879٫584٫643 يناير 2015

15٫877٫40015٫880٫054--2٫654إضافات 

3114٫7249٫90138٫73495٫401٫33895٫464٫697 ديسمبر 2015

االستهالك

24٫530-15٫4464٫33414٫750 يناير 2015

16٫984-4٫8132٫4879٫684مصاريف السنة

41٫514-3110٫2596٫82124٫434 ديسمبر 2015

القيمة الدفترية

314٫4653٫08014٫30095٫401٫33895٫423٫183 ديسمبر 2015

316٫6245٫56723٫98479٫523٫93879٫560٫113 ديسمبر 2014

األرض المقــام عليهــا المحطــة مســتأجرة مــن حكومــة ســلطنة عمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة إعتبــاًرا مــن 11 فبرايــر   
2013. يمكــن أن يتــم تمديــد مــدة اإليجــار لـــ 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة.  يدفــع اإليجــار بمعــدل 15.045 ريــال ُعمانــي ســنوًيا.

أجــرت اإلدارة اختبــاًرا علــى األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ لمعرفــة مــدى انخفــاض قيمتهــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2015. وأظهــر االختبــار   
أن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ لــم تنخفــض قيمتهــا فــي ذلــك التاريــخ.
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الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى   - 6

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

11٫58816.928مدفوعات مسبقة 

48٫500500ودائع

12٫170٫6784.333.495ذمم مدينة أخرى

12٫230٫7664.350.923

التأخيــر والفائــدة  أضــرار  الهندســة والشــراء والبنــاء عــن تعويضــات  بالمســتحقات مــن مقــاول  األخــرى  المدينــة  الذمــم  تتعلــق   
و19(.  15 رقــم  )اإليضاحيــن  االســتردادات  خصــم  بعــد  عليهــا  المســتحقة 

النقد والنقد المعادل  - 7

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

94137نقد في الصندوق

54٫89848.087نقد لدى البنك

5٫662٫9167.537.353ودائع قصيرة األجل

5٫717٫9087.585.577

الودائــع قصيــرة األجــل منفــذة بالــدوالر األمريكــي وهــي لــدى بنــك ســوميتومو ميتســوي بانكينــج كوربوريشــن ليمتــد فــي لنــدن   
بفتــرات اســتحقاق تقــل عــن شــهر واحــد مــن تاريــخ التقريــر.

معدل الفائدة لهذه الودائع غير جوهري.   

رأس المال  - 8

المصرح به

20152014رأس المال

ريال ُعمانيريال ُعماني

25.000.00025٫000٫00025.000.000 سهم عادي بقيمة ريال ُعماني واحد للسهم

الُمصدر والمدفوع بالكامل

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

15٫555٫0407.457.620أسهم بقيمة ريال ُعماني واحد للسهم

خــالل الســنة، أصــدرت الشــركة رأســمال بقيمــة 10.931.517 ريــال ُعمانــي يتكــون مــن 8.097.420 ســهم بقيمــة ريــال ُعمانــي واحــد للســهم   
ــال ُعمانــي للســهم.  بعــالوة إصــدار قدرهــا 0.350 ري
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رأس المال )تابع(   - 9

عالوة اإلصدار  

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

2٫834٫0972.435.167عالوة اإلصدار للسنة

)2.435.167()2٫749٫846(محّول إلى احتياطي قانوني

-3184٫251 ديسمبر 

المساهمين   

مساهمو الشركة هم:   

بلد التأسيسنسبة المساهمة %

20152014

جزر كيمان4545سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

الجزر العذراء البريطانية4545ماالكوف عمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

المملكة المتحدة1010كاداغوا الغبرة يو.كيه ليمتد

100100-

االحتياطي القانوني  

تتطلــب المــادة 154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 أن يتــم تحويــل 10٪ مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى احتياطــي قانونــي غيــر   
ــع إلــى أن يصبــح رصيــد االحتياطــي القانونــي مســاوًيا لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع علــى األقــل.  قابــل للتوزي

استخدمت الشركة عالوة اإلصدار المستلمة عن إصدار رأس المال خالل السنة بهدف استيفاء هذا الشرط بالكامل.   

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

-12٫435٫167 يناير

2٫749٫8462.435.167تحويل من عالوة اإلصدار

5٫185٫0132.435.167االحتياطي القانوني



207

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

قروض ألجل )تابع(  - 9

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

71٫635٫57953.196.738قروض ألجل

)1.550.875()1٫550٫875(مطروًحا منها: رسوم مالية مؤجلة

70٫084٫70451.645.863

)3.829.500()2٫843٫896(مطروًحا منها: الجزء المتداول من قروض ألجل

67٫240٫80847.816.363الجزء غير المتداول من قروض ألجل

التسهيالت  

فــي 25 يوليــو 2013، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل طويلــة األجــل مــع مجموعــة بنــوك عالميــة للحصــول علــى تســهيالت قــرض   
أمريكــي(. دوالر  مليــون   211.8( ُعمانــي  ريــال  مليــون   81.5 قــدره  إجمالــي  بمبلــغ  ألجــل«(  )»القــروض 

السحب من التسهيالت  

حتــى 31 ديســمبر 2015، بلــغ إجمالــي الســحب مــن تســهيالت القــروض ألجــل 73.014.032 ريــال ُعمانــي )189.893.450 دوالر أمريكــي( )2014:   
53.196.738 ريــال ُعمانــي )138.353.023 دوالر أمريكــي(. تنتهــي فتــرة الســحب فــي 31 مايــو 2016، مــا لــم يتــم تعديلهــا كمــا هــو محــدد 

باتفاقيــة الشــروط العامــة المؤرخــة 25 يوليــو 2013 بيــن الشــركة والُمقرضيــن. 

سداد التسهيالت  

تســتحق ســداد القــروض ألجــل بواقــع 76 قســًطا ربــع ســنوي. وتــم ســداد القســطين األول والثانــي بقيمــة 685.670 ريــال ُعمانــي   
التوالــي. علــى   2015 وأكتوبــر   2015 يوليــو  فــي  ُعمانــي  ريــال  و692.783 

الفوائد  

ــدة الفعلــي لســنة 2015 هــو ٪4.69 )2014:  ــى الهامــش. معــدل الفائ ــدة بمعــدل 3 أشــهر ليبــور باإلضافــة إل تحمــل القــروض ألجــل فائ  
.)٪4.95

الضمانات  

القــروض ألجــل مضمونــة برهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة ورهــن قانونــي علــى حقــوق وملكيــة ومصالــح الشــركة فــي اتفاقيــة حــق   
ــع أســهم الشــركة.  ــم فــرض رســوم علــى جمي ــك،  فقــد ت ــى ذل ــة إل ــر 2013. باإلضاف االنتفــاع المؤرخــة 11 فبراي

التعهدات  

تتضمــن اتفاقيــة التســهيالت تعهــدات تتعلــق بالســيولة. تتضمــن هــذه التعهــدات قيــود علــى نســبة الدين/حقــوق الملكيــة،   
القــرض. مــدة  تغطيــة  ونســبة  الديــن  خدمــة  تغطيــة  ونســبة 
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وفقــً التفاقيــة الشــروط العامــة، ينبغــي علــى الشــركة أن تبــرم إتفاقيــات تحــوط ســعر الفائــدة لتغطيــة  تعــرض الشــركة لمخاطــر   
تقلبــات أســعار الفائــدة. يغطــي هــذا المطلــب كاًل مــن القــروض ألجــل والقــروض التجســيرية.

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تمــت تغطيــة المبلــغ األصلــي وقــدره 65.339.259 ريــال ُعمانــي )169.933.054 دوالر أمريكــي( )2014: 66.387.970   
ريــال عمانــي )172.660.520 دوالر أمريكــي( بموجــب هــذه االتفاقيــة بالنســبة للقــروض ألجــل. 

اتفاقيــات التحــوط تغطــي تعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة خــالل مــدة إنشــاء المحطــة. وبعــد ذلــك، تحــرر الشــركة   
جــزًءا مــن ترتيبــات التحــوط بمــا يتماشــى مــع ســداد القــروض ألجــل.

اتفاقيــات التحــوط تلــزم الشــركة بدفــع فائــدة ثابتــة بمعــدل 2.86٪ ســنوًيا بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض ألجــل. تــم تقييــم   
تحوطــات التدفقــات النقديــة بأنهــا فعالــة بشــكل كبيــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 )31 ديســمبر 2014: فعالــة بشــكل كبيــر(. 

ــي )841.573 دوالر أمريكــي( فــي الدخــل الشــامل اآلخــر بعــد خصــم  ــال ُعمان ــة وقــدره 323.585 ري ــم تضميــن حركــة القيمــة العادل ت  
المؤجلــة. الضريبــة 

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

20152014

ريال عمانيريال عماني

)60.059()162٫682(أقل من سنة

)790.147()879٫056(1 إلى 5 سنوات

)2.903.462()3٫035٫515(أكثر من 5 سنوات

)3.693.609()3٫914٫571(مجموع ما يزيد عن سنة

)3.753.668()4٫077٫253(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

ُتدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:  

4٫077٫2533.753.668التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

-)489٫270(أصل الضريبة المؤجلة ذات الصلة

)3.753.668()3٫587٫983(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بعد خصم الضريبة المؤجلة

خــالل عــام 2014، تــم اعتبــار جــزء مــن التحــوط غيــر فعــال بالخطــأ وعليــه تــم قيــد مبلــغ قــدره »750.000« ريــال ُعمانــي فــي قائمــة الدخــل   
الشــامل. وفــي عــام 2015، تــم تصحيــح المبلــغ وإعــادة قيــده علــى التغيــرات المتراكمــة فــي القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة 
تحــت بنــد حقــوق الملكيــة. عــالوة علــى ذلــك، أدرجــت الشــركة أصــل ضريبــة مؤجلــة قــدره »489.270« ريــال ُعمانــي )فــي عــام 2014:صفــر( 

علــى التغيــرات المتراكمــة فــي القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة تحــت بنــد حقــوق الملكيــة بمعــدل قــدره »٪12«.
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يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لتبــادل ســعر الفائــدة وهــي مســاوية لقيــم الســوق، وكذلــك المبالــغ اإلســمية المحللــة وفًقــا   
االســتحقاق. لفتــرة 

المبالغ اإلسمية وفًقا لفترة اإلستحقاق

أكثر من سنة 1 إلى 12 شهًراالقيمة اإلسميةالقيمة العادلة
وحتى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

31 ديسمبر 2015

4٫077٫25365٫339٫2592٫607٫03614٫087٫14448٫645٫079قروض ألجل

31 ديسمبر 2014

3.753.66866.387.9701.062.20813.974.66851.351.094قروض ألجل

قروض تجسيرية  - 11

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

110٫931٫51120.324.298 يناير

)9.392.787()10٫931٫511(سداد

10.931.511-31 ديسمبر

أصبحت القروض التجسيرية مستحقة وتم سدادها بتاريخ 13 يناير 2015.  

قروض تجسيرية من المساهمين  - 12

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

1٫222٫5641.230.400سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

1٫222٫5641.230.400ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

-83٫702كاداغوا الغبرة يو.كيه ليمتد

 

2٫528٫8302.460.800
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التسهيالت  

فــي 29 ديســمبر 2014، أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تمويــل قصيــرة األجــل مــع شــركة ســوميت ووتــر ميــدل إيســت كومبانــي وشــركة   
ماالكــوف ُعمــان ديسالينيشــن كومبانــي ليمتــد للحصــول علــى تســهيالت قــرض )»قــروض تجســيرية للمســاهمين«( بمبلــغ إجمالــي 
قــدره 2.460.800 ريــال ُعمانــي )6.400.000 دوالر أمريكــي(. وتــم ســداد هــذه القــروض فــي ينايــر 2015. كمــا قــّدم المســاهمون قــروض 
تجســيرية إضافيــة بقيمــة 1.691.800 ريــال ُعمانــي )4.400.000 دوالر أمريكــي( و837.030 ريــال ُعمانــي )2.176.932 دوالر أمريكــي( فــي أكتوبــر 

2015 ونوفمبــر 2015 علــى التوالــي.

السحب من التسهيالت  

خالل عام 2015، تم سحب كامل المبلغ وقدره »2.528.830« ريال ُعماني )6.576.932 دوالر أمريكي(. وانتهت فترة السحب.   

سداد التسهيالت  

يســتحق ســداد القــروض التجســيرية للمســاهمين بنــاًء علــى موافقــة ُمقرضــي القــرض ألجــل والتــي مــن المحتمــل أن يتــم منحهــا   
بعــد دخــول المحطــة مرحلــة التشــغيل التجــاري. 

الفوائد  

تكون القروض التجسيرية للمساهمين بدون فوائد.  

الضمانات  

تكون القروض التجسيرية للمساهمين غير مضمونة.   

مستحقات وذمم دائنة أخرى  - 13

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

1٫656٫82411.583.628مستحقات وذمم دائنة أخرى

17٫375٫7882.839.633تعويضات أضرار التأخير

19٫032٫61214.423.261

ــال  ــال ُعمانــي« )1.592.978 دوالر أمريكــي( )2014: 202.500 ري تشــتمل المســتحقات والذمــم الدائنــة األخــرى علــى مبلــغ قــدره »612.500 ري  
عالقــة. ذي  طــرف  باعتبارهــا  والصيانــة ش.م.م  واإلدارة  للتحليــة  مدينــة مســقط  لشــركة  أمريكــي( مســتحق  دوالر   526.658( ُعمانــي 

تشــير تعويضــات أضــرار التأخيــر إلــى تعويضــات األضــرار والفائــدة المســتحقة عليهــا إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه   
ش.م.ع.م نظــًرا للتأخــر فــي الوفــاء بتاريــخ التشــغيل التجــاري )إيضــاح رقــم 15(.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة   - 14

تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين الرئيســيين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا، والكيانــات التجاريــة   
التــي يملكــون فيهــا نفــوًذا مؤثــًرا. تحتفــظ الشــركة بتوازنــات هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة وتظهــر هــذه التوازنــات خــالل الســير 

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

وفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:  

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

10٫931٫5176.957.620رأس المال المقّدم

912٫5001.042.885رسوم التعبئة والتأخير إلى شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م

68٫0302.460.800صافي المتحصالت تحت القروض التجسيرية من المساهمين

202٫517202.517تعويضات موظفي اإلدارة العليا

مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة  

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

4٫966٫2594.966.259سوميتومو كوربوريشن/ كاداغوا إس.ايه/ ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

يتعلــق هــذا المبلــغ بتكاليــف المشــروع المبدئيــة التــي دفعتهــا األطــراف ذات العالقــة ، ولــم يتــم ســدادها بعــد إلــى األطــراف ذات   
العالقــة، وتمــت رســملتها تحــت بنــد أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ حيــث أنهــا تتعلــق مباشــرة بإنشــاء المحطــة.

يكون المبلغ المستحق إلى األطراف ذات العالقة بدون فوائد وال توجد شروط محددة للسداد.  

تعويضات أضرار التأخير  - 15

  20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

-13٫097٫531ذمم مدينة لتعويضات أضرار التأخير )إيضاح رقم 6 وإيضاح رقم 19(

-194٫340إيراد الفوائد على ذمم مدينة لتعويضات أضرار التأخير )إيضاح رقم 6 وإيضاح رقم 19(

)2.835.000()14٫315٫000(التعويضات المستحقة ألضرار التأخير )إيضاح رقم 13(

)4.633()221٫155(مصاريف الفوائد على التعويضات المستحقة ألضرار التأخير )إيضاح رقم 13( 

)1٫244٫284()2.839.633(
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ضريبة الدخل  - 16

تخضــع الشــركة لضريبــة دخــل بمعــدل قــدره 12٪ )2014: 12٪( علــى الربــح الــذي يزيــد عــن 30.000 ريــال ُعمانــي. واعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2016، مــن   
المتوقــع أن يزيــد معــدل ضريبــة الدخــل الخاصــة بالشــركة ليصــل إلــى 15٪ ممــا ســيؤثر علــى تحديــد االلتزامــات المســتقبلية لضريبــة 
الدخــل وتقييــم أصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة. ولــم يتــم إدراج مخصــص لضريبــة الدخــل للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 

نظــًرا لخســائر هــذه الســنة.

لــم تنتهــي األمانــة العامــة للضرائــب فــي وزارة الماليــة مــن تقييمــات ضريبــة الدخــل الخاصــة بالشــركة بالنســبة لعامــي 2013 و 2014.   
وتــرى اإلدارة أن الضرائــب اإلضافيــة إن وجــدت والتــي قــد تصبــح مســتحقة عنــد انتهــاء التقييــم فيمــا يخــص هــذه الســنوات المفتوحــة 

لــن تكــون جوهريــة بالنســبة للمركــز المالــي للشــركة فــي 31 ديســمبر 2015. 

تنشــأ الضريبــة المؤجلــة مــن الخســائر الضريبيــة والفروقــات المؤقتــة بيــن األســاس الضريبــي لأصــول والمطلوبــات وقيمهــا الدفتريــة   
فــي قائمــة المركــز المالــي. ولــم يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة علــى الخســائر ألن اإلدارة ال تعتقــد أنــه مــن المحتمــل أن ينشــأ دخــاًل 

كافًيــا خاضــع للضريبــة قبــل انتهائهــا للحصــول علــى منافــع منهــا. 

خــالل العــام، أدرجــت الشــركة اصــل ضريبــة مؤجلــة بقيمــة 489.270 ريــال ُعمانــي علــى التغيــرات المتراكمــة فــي القيــم العادلــة لــأدوات   
ــة المشــتقة )إيضــاح رقــم 10(. المالي

منافع نهاية الخدمة   - 17

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

-15٫765في 1 يناير

7٫16915.765مقّدمة خالل السنة

-)3٫869(مدفوعة خالل السنة

19٫06515.765في 31 ديسمبر

األدوات المالية   - 18

ــأدوات الماليــة، وهــي: مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر  يقــّدم هــذا اإليضــاح معلومــات حــول المخاطــر الناشــئة مــن اســتخدام الشــركة ل  
الســيولة، ومخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا الشــركة، وأهدافهــا، وسياســاتها وإجراءاتهــا لقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة الشــركة 

لــرأس المــال. تحتــوي هــذه القوائــم الماليــة علــى إفصاحــات كّميــة إضافيــة. 
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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 وبنــاءه يعي فيهــا جميع الموظفيــن واجباتهم 

ومســؤولياتهم 

مخاطر االئتمان  

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

تتم مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان بشكل مستمر، وعليه فإن الشركة تعتبر مخاطر االئتمان في حدها األدنى.   

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

20152014

ريال عمانيريال عماني

5٫717٫8147.585.440نقد وودائع لدى البنوك

48٫500500ودائع

12٫170٫6784.333.495ذمم مدينة أخرى

17٫936٫99211.919.435

مخاطر السيولة  

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها. يتمثــل منهــج   
الشــركة فــي إدارة الســيولة فــي الحــرص، قــدر اإلمــكان، علــى وجــود ســيولة كافيــة دوًمــا للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول موعــد 

اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف العاديــة والملحــة، 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 االلتزامــات 

الماليــة.
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مخاطر السيولة )تابع(  

فيما يلي تواريخ استحقاق االلتزامات المالية غير المخفضة للشركة في تاريخ التقرير:   

31 ديسمبر 2015
القيمة 

الدفترية
أقل من 6 

أشهر 
6 إلى 12 

شهًرا
سنة  

إلى 5 سنوات
أكثر من 
5 سنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

التزامات مالية 
غير مشتقة

71٫635٫5791٫392٫3781٫451٫51812٫080٫90156٫710٫782قروض ألجل

--2٫528٫830-2٫528٫830قروض تجسيرية من المساهمين

---4٫966٫2594٫966٫259مستحق ألطراف ذات عالقة

---19٫032٫61219٫032٫612مستحقات وذمم دائنة أخرى

 98٫163٫28025٫391٫2493٫980٫34812٫080٫90156٫710٫782

31 ديسمبر 2014
 القيمة 

الدفترية
أقل من 6 

أشهر 
سنة  6 إلى 12 شهًرا

إلى 5 سنوات
أكثر من 
5 سنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

التزامات مالية  غير مشتقة

53.196.7381.869.2001.960.30012.605.90436.761.334قروض ألجل

---10.931.51110.931.511قروض تجسيرية

---2.460.8002.460.800قروض تجسيرية من المساهمين

---4.966.2594.966.259مستحق ألطراف ذات عالقة

---14.423.26114.423.261مستحقات وذمم دائنة أخرى

 85.978.56934.651.0311.960.30012.605.90436.761.334
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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 1986. 

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. وتتمثــل سياســة الشــركة فــي االحتفــاظ بحوالــي 100٪ مــن االقتراضــات بســعر فائــدة ثابــت أو بــأدوات تغطيــة.  

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية المتغيرة  

ــغ  ــر كان يمكــن أن يزيد/)ينقــص( حقــوق الملكيــة بالمبال ــخ التقري ــدة فــي تاري إن التغيــر بواقــع 100 نقطــة أساســية فــي أســعار الفائ  
األجنبيــة. العمــالت  األخــرى وخاصــًة أســعار صــرف  المتغيــرات  ثبــات جميــع  التحليــل  أدنــاه. يفتــرض هــذا  المبّينــة 

31 ديسمبر 2015  

100 نقطة 
أساسية

100 نقطة 
أساسية

نقصزيادة 

ريال ُعمانيريال ُعماني

)5٫541٫757(5٫598٫426القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

31 ديسمبر 2014  

)4.058.027( 9.823.691القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
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األدوات المالية )تابع(  - 18

إدارة مخاطر رأس المال  

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

ال تخضــع الشــركة لمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجًيــا باســتثناء المتطلبــات الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974   
وتعديالتــه.

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

بهــدف الحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال، يمكــن للشــركة أن  تعــّدل مبلــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة إلــى المســاهمين، وعائــد رأس   
المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة.

القيمة العادلة  

ــة. تتكــون االلتزامــات الماليــة مــن القــروض ألجــل، والقــروض  تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة البنكيــة والذمــم المدين  
الفائــدة.  ســعر  مبادلــة  ترتيبــات  مــن  المشــتقات  تتكــون  الدائنــة.  والذمــم  المســاهمين  مــن  التجســيرية 

القيم العادلة لأدوات المالية ال تختلف اختالًفً جوهرًيا عن قيمها الدفترية.   

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

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

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

المســتوى الثانــي: تقنيــات أخــرى لجميــع المدخــالت التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي يمكــن مالحظتهــا   
ســواء 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 

20152014

المستوى 
الثاني

المستوى الثاني

ريال ُعمانيريال ُعماني

65٫339٫25966.387.970مبادلة سعر الفائدة

ــم توجــد  ال تمتلــك الشــركة أدوات ماليــة فــي المســتوى األول أو المســتوى الثالــث. خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 ، ل  
العادلــة. القيمــة  لقيــاس  المســتويات  بيــن  الماليــة  لــأدوات  تحويــالت 
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التزامات عرضية وارتباطات  - 19

ارتباطات رأسمالية  

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة إلنشــاء محطــة التحليــة مــع الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه )ش.م.م( بنظــام تســليم المفتــاح نظيــر مبلــغ   
ــال ُعمانــي )215.5 مليــون دوالر أمريكــي(. وفــي 31 ديســمبر 2015، بلــغ إجمالــي االرتباطــات الرأســمالية فــي هــذا  قــدره 82.9 مليــون ري

الخصــوص 2 مليــون ريــال ُعمانــي )5.1 مليــون دوالر أمريكــي( )2014: 19.2 مليــون ريــال ُعمانــي )49.9 مليــون دوالر أمريكــي((. 

ارتباطات إيجارية  

تــم اســتئجار األرض التــي تقــام المحطــة عليهــا مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة اعتبــاًرا مــن 11   
فبرايــر 2013. ويمكــن تمديــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. يدفــع اإليجــار بواقــع 15.045 ريــال ُعمانــي ســنوًيا.

في 31 ديسمبر 2015، كان الحد األدنى لالرتباطات اإليجارية بموجب اإليجارات التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما يلي:  

20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

15٫04515.045أقل من سنة

60٫18060.180من سنة إلى 5 سنوات

255٫765270.810أكثر من 5 سنوات

330٫990346.035

التزامات عرضية  

بــدأت الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م )»مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء«( إجــراءات التحكيــم ضــد الشــركة لــدى محكمــة   
لنــدن للتحكيــم فــي 2 أكتوبــر 2014 مــن خــالل تقديــم طلــب تحكيــم نازعــت فيــه إنفــاذ بنــود تعويضــات أضــرار التأخيــر فــي عقــد 
الهندســة والشــراء والبنــاء علــى أســاس أنهــا ترقــى إلــى »غرامــة«. طالــب مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء أيًضــا بأنــه فــي حالــة عــدم 
قــدرة الشــركة علــى منــح مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء مهلــة تمديــد، فيحــق لــه إنجــاز العمــل خــالل مــدة زمنيــة معقولــة. تبادلــت 

الشــركة ومقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء المرافعــات، وإفــادات الشــهود، وتــم تحديــد جلســة اســتماع بتاريــخ أبريــل 2016.

ومــن ناحيــة أخــرى، يحــاول مقــاول الهندســة والشــراء والبنــاء تأخيــر تاريــخ بــدء تعويضــات أضــرار التأخيــر، وقــد تقــدم بطلــب للحصــول   
ــد. رفضــت الشــركة هــذه المطالبــة بشــكل قاطــع.  ــة تمدي علــى مهل

لم يتم إدراج مخصص ألي تغير في الموقف التعاقدي في هذه القوائم المالية.  

الموافقة على القوائم المالية   - 20

وافقت اإلدارة على القوائم المالية وصرحت بإصدارها في 28 يناير 2016.  
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قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر

20162015إيضاح
ريال ُعمانيريال ُعمانياألصول

األصول غير المتداولة
597٫106٫30495.423.183الممتلكات واآلالت والمعدات

211٫419٫528489.270ضريبة مؤجلة

98٫525٫83295.912.453مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة

61٫441٫60112.230.766ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
710٫466٫5545.717.908النقد والنقد المعادل

11٫908٫15517.948.674مجموع األصول المتداولة
110٫433٫987113.861.127مجموع األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
رأس المال واإلحتياطيات

815٫555٫04015.555.040رأس المال
8883٫1865.185.013االحتياطي القانوني

84.251-8احتياطي عالوة اإلصدار
)4.083.917(1٫600٫333األرباح المحتجزة / )الخسائر المتراكمة(

)3.587.983()2٫781٫873(10التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة
15٫256٫68613.152.404مجموع حقوق المساهمين

االلتزامات غير المتداولة
971٫968٫69367.240.808الجزء غير المتداول لقروض ألجل

103٫027٫6573.914.571الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
-111٫072٫755مخصص التزام تفكيك أصول

-211٫040٫182ضريبة مؤجلة
-145٫949٫997قروض تجسيرية للمساهمين

1219٫38519.065مكافئات نهاية الخدمة
83٫078٫66971.174.444مجموع االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
93٫423٫1562.843.896الجزء المتداول لقروض ألجل

10133٫562162.682الجزء المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
13837٫030837.030قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين

1.691.800-14قروض تجسيرية للمساهمين
152٫738٫62519.032.612مستحقات وذمم دائنة أخرى

164٫966٫2594.966.259المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
12٫098٫63229.534.279مجموع االلتزامات المتداولة 

95٫177٫301100.708.723مجموع االلتزامات 
110٫433٫987113.861.127مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية الواردة في الصفحات من 5 إلى 32 بتاريخ 31 يناير 2017 وقام بالتوقيع عليها نيابة عنه كال من:

المدير المالي الرئيس التنفيذي

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في صفحتي 3 و 4.
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20162015إيضاح

ريال ُعمانيريال ُعماني

-12٫670٫953العائدات

-)6٫001٫251(17تكاليف التشغيل

-6٫669٫702إجمالي الربح

-)908٫952(18مصروفات إدارية

-)2٫154٫908(5االستهالك

)1.244.284(19988٫344تعويضات عن أضرار التأخير

-)3٫296٫014(20التكاليف المالية

الماليــة  لــأدوات  العادلــة  القيــم  فــي  التغيــرات  مــن  التحــوط  فــي  الزيــادة 
لمشــتقة ا

10-750.000

)494.284(1٫298٫172صافي ربح )خسارة( السنة

الدخــل الشــامل اآلخــر الــذي تمــت أو قــد تتــم إعــادة تصنيفــه إلــى أربــاح أو 
خســائر

)323.585(10916٫034التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

لــأدوات  العادلــة  القيــم  فــي  التغيــرات  مــن  التحــوط  فــي  الزيــادة  تصحيــح 
المشــتقة  الماليــة 

10-)750.000(

الماليــة  لــأدوات  العادلــة  القيــم  فــي  التغيــرات  علــى  المؤجلــة  الضريبــة 
لمشــتقة ا

)109٫924(489.270

)584.315(806٫110)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

)1.078.599(2٫104٫282مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

)0.03(220٫08األرباح )الخسائر( للسهم  األساسية والمخففة

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 9 إلى 32 جزًءا من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في صفحتي 3 و 4.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

عالوة رأس المال
اإلصدار

االحتياطي 
القانوني

)الخسائر 
المتراكمة( 

/ األرباح 
المحتجزة

التغيرات 
المتراكمة 
في القيم 

العادلة 
لألدوات 
المالية 

المشتقة

المجموع

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

3٫299٫486)3٫003٫668()3٫589٫633(2٫435٫167-7٫457٫620في 1 يناير 2015

2٫834٫097--84٫2512٫749٫846-عالوة اإلصدار

8٫097٫420----8٫097٫420رأس المال المقُدم خالل الفترة

)494٫284(-)494٫284(---خسارة السنة

الخسارة الشاملة األخرى مطروًحا منها 
)584٫315()584٫315(----الضريبة المؤجلة

13٫152٫404)3٫587٫983()4٫083٫917(15٫555٫04084٫2515٫185٫013في 31 ديسمبر 2015 

13٫152٫404)3٫587٫983()4٫083٫917(15٫555٫04084٫2515٫185٫013في 1 يناير 2016

المعامالت مع المالكين، المدرجة 
مباشرة في حقوق الملكية 

---84٫251)84٫251(-تحويل إلى االحتياطي القانوني

--4٫515٫895)4٫515٫895(--تحويل إلى الخسائر المتراكمة

1٫298٫172-1٫298٫172---ربح السنة

--129٫817129٫817--تحويل إلى االحتياطي القانوني

الخسارة الشاملة األخرى مطروًحا منها 
806٫110806٫110----الضريبة المؤجلة

15٫256٫686)2٫781٫873(883٫1861٫600٫333-15٫555٫040في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 9 إلى 32 جزًء من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في صفحتي 3 و 4.
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قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2015
ريال ُعماني

2016
ريال ُعماني

األنشطة التشغيلية 

)494.284( 1٫298٫172 صافي الربح/)الخسارة( للسنة

تسويات لـ:

)750.000( - الزيادة في التحوط من التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

1.244.284 - تعويضات عن أضرار التأخير

- 2٫156٫855 استهالك

7.169 10٫701 مخصص مكافآت نهاية الخدمة

- 190٫768 الفائدة المستحقة على قروض المساهمين التجسيرية

- 242٫715 إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة

7.169 3٫899٫211 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات 
في رأس المال العامل

)9.926.804( )16٫293٫987( التغير في المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

8.884.775 10٫789٫165 التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

)1.034.880( )1٫605٫611( صافي النقد الناتج المستخدم في التشغيل

)3.869( )10٫381( مكافآت نهاية خدمة مدفوعة

)1.038.749( )1٫615٫992( صافي النقد الناتج المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

)19.335.797( )2٫737٫042( إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

)19.335.797( )2٫737٫042( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

10.931.517 - رأس المال المقّدم خالل الفترة

)10.931.511( - سداد قروض تجسيرية لحقوق الملكية

68.030 4٫037٫250 متحصالت قروض تجسيرية من المساهمين

18.438.841 5٫064٫430 صافي المتحصالت من قروض ألجل

18.506.877 9٫101٫680 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

)1.867.669( 4٫748٫646 صافي التغير في النقد والنقد المعادل

7.585.577 5٫717٫908 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

5.717.908 10٫466٫554 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 9 إلى 32 جزًءا من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحتين 3 و 4.
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  - 1

شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة فــي ســلطنة ُعمــان. تأسســت الشــركة   
فــي 19 ينايــر 2013. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي بيــع الميــاه المحــالة. بــدأت الشــركة اإلنتــاج التجــاري للميــاه الصالحــة للشــرب 

فــي 19 فبرايــر 2016. وتخطــط الشــركة إلدراج أســهمها فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي عــام 2017 عبــر طــرح عــام أولــي.

االتفاقيات الرئيسية  

اتفاقية شراء المياه  

فــي 11 فبرايــر 2013، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، وذلــك   
ــا. تنتهــي االتفاقيــة خــالل 20 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المتفــق عليــه  لتوريــد 42 مليــون جالــون إمبريالــي مــن الميــاه يومًي

ــر 2014، مــع إمكانيــة تمديــد الفتــرة أو اإلنهــاء المبكــر وفقــً لبنــود االتفاقيــة. وهــو 12 أكتوب

عقد الهندسة والشراء واإلنشاء  

ــك مــع الشــركة الدوليــة  ــا، وذل ــي مــن الميــاه يومًي ــون إمبريال أبرمــت الشــركة اتفاقيــة إلنشــاء محطــة تحليــة بســعة 42 مليــون جال  
المفتــاح.  تســليم  بنظــام  واإلنشــاء«(  والشــراء  الهندســة  أعمــال  )»مقــاول  وهــي  )ش.م.م(  الميــاه  لمعالجــة 

المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول بعد   - 2

هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة ذات الصلــة والتعديــالت علــى المعاييــر والتفســيرات التــي أصبحــت ســارية المفعــول علــى الفتــرات   
ــر 2016. ــدأ بعــد 1 يناي المحاســبية التــي تب

المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة »األدوات الماليــة« يحــل محــل اإلرشــادات الحاليــة الــواردة فــي معيــار   
المحاســبة الدولــي رقــم 39 »األدوات الماليــة« : اإلدراج والقيــاس. ويشــتمل المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 
علــى إرشــادات معّدلــة حــول تصنيــف وقيــاس األدوات الماليــة بمــا فــي ذلــك نمــوذج جديــد متوقــع لخســارة االئتمــان مــن أجــل حســاب 
انخفــاض القيمــة فــي األصــول الماليــة، والمتطلبــات العامــة الجديــدة لمحاســبة التحــوط. كمــا ينقــل المعيــار رقــم 9 إرشــادات حــول 
إدراج وعــدم إدراج األدوات الماليــة مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39. ويصبــح المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 
الماليــة ســاري المفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2018 أو بعــد هــذا التاريــخ مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر 

لهــذا المعيــار.

المعيــار رقــم 15 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  اإليــرادات مــن عقــود مــع العمــالء.  يضــع المعيــار رقــم 15 إطــاًرا شــاماًل   
لتحديــد إمكانيــة إدراج اإليــرادات وحجمهــا وتوقيــت ذلــك. ويحــل المعيــار رقــم 15 محــل اإلرشــادات الحاليــة إلدراج اإليــرادات بمــا فــي ذلــك 
إيــرادات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 18، وعقــود اإلنشــاء الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 11، وبرامــج الــوالء للعميــل الخاصــة 
بالتفســير رقــم 13 للجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. ويصبــح المعيــار رقــم 15 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة ســاري المفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2018 أو بعــد هــذا التاريــخ مــع الســماح بالتطبيــق 

المبكــر لهــذا المعيــار.

المعيــار رقــم 16 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة »التأجيــر« يحــل محــل اإلرشــادات الحاليــة الــواردة فــي معيــار المحاســبة   
الدولــي رقــم 17 »التأجيــر«  ويصبــح ســاري المفعــول اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2019 ويتنــاول اإلدراج، والقيــاس، وتصنيــف عقــود اإليجــار.

مــا زالــت الشــركة تعمــل علــى تقييــم األثــر المحتمــل علــى قوائمهــا الماليــة نتيجــة تطبيــق هــذه المجموعــة الجديــدة مــن المعاييــر   
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 3

بيان االلتزام  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة ألغــراض خاصــة )»القوائــم الماليــة«( طبقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر   
التجاريــة لســنة 1974 وتعديالتــه. الشــركات  الدوليــة ومتطلبــات قانــون  المحاســبة 

أساس اإلعداد  

تــم إعــداد هــذه القوائــم لغــرض وحيــد هــو تقديمهــا إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال وإدراجهــا فــي نشــرة اإلصــدار الخاصــة باالكتتــاب   
العــام األولــي. وبالتالــي فــإن هــذه القوائــم قــد ال تكــون مالئمــة ألي غــرض آخــر. تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة 

التاريخيــة باســتثناء بعــض األصــول وااللتزامــات الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة.

ُيحتفظ بالسجالت المحاسبية بالريال الُعماني )ر.ع( بإعتباره العملة التشغيلية وعملة التقرير لهذه القوائم المالية.  

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركة بانتظام على جميع الفترات المقّدمة.   

العمالت األجنبية  

الريــال الُعمانــي )ر.ع( هــو العملــة التشــغيلية وعملــة العــرض للشــركة. 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 باســتخدام معــدل اإلغــالق 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 
ــة. يتــم إدراج فروقــات ســعر الصــرف عنــد تســوية البنــود الماليــة أو عنــد التحويــل فــي  التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادل

ــاح أو الخســائر. األرب

الممتلكات واآلالت والمعدات  

اإلدراج والقياس  

يتــم إدراج بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مطروًحــا منهــا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت.   
تتضمــن التكلفــة مبلــغ النقديــة وشــبه النقديــة 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. 

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

األربــاح أو الخســائر. اإلصالحــات والتجديــدات تحّمــل علــى األربــاح أو الخســائر عنــد تكبــد المصروفــات. 

التكاليف الالحقة  

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

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

االستهالك  

يتــم احتســاب االســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات، عــدا األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ، وذلــك   
علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة، باســتخدام طريقــة القســط الثابــت، اعتبــاًرا مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه ذلــك األصــل جاهــًزا 

لالســتخدام.

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.
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األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية هي كما يلي:  

السنوات

40 أعمال مدنية وإنشائية

40 آالت ومعدات

40 خطوط األنابيب

40 تفكيك أصول

40 قطع غيار

4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

4 سيارات 

تقوم اإلدارة بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل سنوي.  

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

ــا منهــا أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة. عنــد اكتمالهــا، تحــّول األعمــال  ــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة مطروًح ت  
ــا لسياســات االســتهالك المطبقــة بالشــركة.  ــى فئــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات المالئمــة وتســتهلك وفًق الرأســمالية قيــد التنفيــذ إل

أرباح السهم الواحد  

يتــم احتســاب األربــاح األساســية للســهم الواحــد بقســمة صافــي ربــح الفتــرة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل   
الفتــرة.

إنخفاض القيمة  

األصول المالية  

يتــم تقييــم األصــول الماليــة بتاريــخ كل تقريــر مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة. يعتبــر   
األصــل المالــي بأنــه منخفــض القيمــة إذا أشــار الدليــل الموضوعــي علــى أن حدًثــا واحــًدا أو أكثــر قــد أثــر ســلبا علــى التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية المقــدرة لذلــك األصــل.

يتــم احتســاب خســارة انخفــاض القيمــة بالنســبة لأصــول الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة   
الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــّدرة المخفضــة وفًقــا لمعــدل الفائــدة الفعلــي.

يتــم اختبــار األصــول الماليــة الفرديــة الهامــة لمعرفــة انخفــاض القيمــة علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم األصــول الماليــة المتبقيــة فــي   
شــكل مجموعــات يكــون لهــا نفــس خصائــص مخاطــر االئتمــان. يتــم إدراج جميــع خســائر انخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر.

يتــم اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة إذا كان االســترداد متعلًقــا بشــكل موضوعــي بحــدث وقــع بعــد أن تــم إدراج خســارة انخفــاض   
القيمــة. بالنســبة لأصــول الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إدراج اإلســترداد فــي األربــاح أو الخســائر.

األصول غير المالية   

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة ألصــول الشــركة غيــر الماليــة، عــدا المخــزون بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى   
انخفــاض القيمــة. إذا وجــد مثــل هــذا المؤشــر، يتــم عندهــا تقديــر القيمــة المســتردة 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 انخفــاض   
القيمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل. يتــم بتاريــخ كل تقريــر تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي فتــرات ســابقة، وذلــك 
لمعرفــة وجــود أي مؤشــرات علــى تراجــع الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم اســترداد 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 االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا ل القيمــة الدفتري
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

الســلطاني  المرســوم  للتأمينــات اإلجتماعيــة بموجــب  العامــة  الهيئــة  الشــركة فــي  العمانييــن، تســاهم  بالنســبة للموظفيــن   
رقــم 91/72 تحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر التزامــات الشــركة علــى هــذه المســاهمات والتــي يتــم صرفهــا عنــد 

اســتحقاقها.

يتــم إدراج مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن بموجــب خطــة تقاعــد االنتفــاع المحــدد غيــر الممــول وفــق   
قانــون العمــل الُعمانــي ويتــم احتســاب هــذا المخصــص مــن خــالل تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي يحصــل عليهــا الموظفــون 

مقابــل خدمتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة.

المخصصـات  

ــج عــن حــدث ســابق،  ــي أو إســتداللي علــى الشــركة نات ــزام قانون ــي عنــد وجــود الت يتــم إدراج المخصصــات فــي قائمــة المركــز المال  
ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفــق خارجــي لمنافــع اقتصاديــة بهــدف تســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بثقــة. يمثــل 
المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتزامــات الحاليــة فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي 
االعتبــار المخاطــر والشــكوك التــي تحيــط بااللتزامــات. عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــّدرة لتســوية 

ــة.  ــة لتلــك التدفقــات النقدي ــة هــي القيمــة الحالي ــه الدفتري ــة، فــإن قيمت االلتزامــات الحالي

رأس المال  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إدراج التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرًة إلــى إصــدار األســهم العاديــة كخصــم   
مــن حقــوق الملكيــة بعــد خصــم أي تأثيــرات للضريبــة. كمــا يتــم تصنيــف األرصــدة التــي تمثــل حصــة الملكيــة المتبقيــة فــي صافــي 

أصــول الشــركة أيًضــا ضمــن حقــوق الملكيــة.

اإليرادات  

تضــم اإليــرادات الســعة المائيــة ورســوم اإلنتــاج المائــي المحتســبة وفــق االتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة   
المحــالة. الميــاه  لبيــع  والميــاه 

مصاريف التمويل  

تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد علــى االقتــراض. ويتــم رســملة تكاليــف االقتــراض بعــد خصــم إيــرادات الفوائــد المنســوبة   
مباشــرة إلــى حيــازة أو إنشــاء بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات كجــزء مــن تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات. يتــم إدراج جميــع 

مصاريــف الفوائــد كمصــروف فــي األربــاح أو الخســائر بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

األدوات المالية غير المشتقة  

تتكــون األدوات الماليــة غيرالمشــتقة مــن الذمــم المدينــة، والنقــد والنقــد المعــادل، والقــروض والذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم   
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.
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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.

يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي بينمــا يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الســالبة كالتــزام مالــي.   
يتــم تقديــم اإلشــتقاق علــى أنــه أصــل غيــر متــداول أو التــزام غيــر متــداول إذا كانــت فتــرة اإلســتحقاق المتبقيــة لــأداة تزيــد عــن 12 

ــة. شــهًرا وال يتوقــع أن يتــم اإلعتــراف بهــا أو تســويتها خــالل 12 شــهًرا. ُتعــرض المشــتقات األخــرى كأصــول أو التزامــات متداول

محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أدوات التحــوط علــى أنهــا تحوطــات التدفقــات النقديــة. وفــي بدايــة عالقــة التحــوط، يقــوم البنــك 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 

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

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 100٪ مــن االلتــزام ذي الصلــة.

يعــاد تصنيــف المبالــغ المدرجــة ســابًقا والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرات 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  

الضريبة الحالية  

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل وفقــً للتشــريعات الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان. الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المســتحقة الدفــع علــى   
الدخــل الخاضــع للضريبــة للفتــرة باســتخدام 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. 

يتــم إثبــات 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 

ــة. المنفعــة الضريبيــة ذات الصل

النقد والنقد المعادل  

ألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة، يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة بنكيــة بفتــرة اســتحقاق أصليــة   
ــة أشــهر. تقــل عــن ثالث
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ضريبة الدخل )تابع(  

تعويضات أضرار التأخير  

ُتــدرج التعويضــات المســتحقة ألضــرار التأخيــر- والتــي ال تلبــي متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16 المدرجــة فــي أعمــال   
رأســمالية قيــد التنفيــذ- فــي حســاب األربــاح والخســائر. وُتــدرج التعويضــات المدينــة ألضــرار التأخيــر عنــد وجــود تأكيــد عملــي إلمكانيــة 
اســتردادها. وتشــتمل التعويضــات المدينــة ألضــرار التأخيــر مــن مقــاول الهندســة والشــراء واإلنشــاء علــى ثالثــة عناصــر. يتمثــل 
ــاه  ــة والمي ــة لشــراء الطاق ــر علــى الشــركة الُعماني العنصــر األول فــي تعويــض الشــركة عــن التعويضــات المســتحقة ألضــرار التأخي
ــدرج كال العنصريــن فــي  ــام التشــغيل الضائعــة نتيجــة تأخيــر اإلنشــاء وُي ش.م.ع.م، والعنصــر الثانــي هــو تعويــض الشــركة عــن أي
حســاب األربــاح والخســائر. بينمــا يتمثــل العنصــر الثالــث فــي تعويــض الشــركة عــن التكاليــف اإلضافيــة التــي يتــم تكبدهــا خــالل إنجــاز 

ــدرج هــذا العنصــر فــي أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ. إنشــاء المحطــة. وُي

معلومات القطاع  

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.  

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(   - 4

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.

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل فــي تاريــخ التقريــر والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي تعديــالت   
القادمــة.  الماليــة  الســنة  خــالل  وااللتزامــات  لأصــول  الدفتريــة  القيــم  فــي  جوهريــة 

انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

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

الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  

إن تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات لــه أثــر كبيــر علــى القوائــم الماليــة. وقــد تــم تقديــر تلــك األعمــار اإلنتاجيــة   
واالســتبدال. للصيانــة  المعتمــد  الشــامل  البرنامــج  وكذلــك  المســتقل  االستشــاري  تقريــر  إلــى  اســتناًدا  ســنة  بأربعيــن 

مخصص تفكيك األصول  

ــا  ــى مــدى 40 عاًم ــى أســاس الدراســة التــي تمــت مــن قبــل استشــاري مســتقل وخصمهــا عل ــر كلفــة تفكيــك األصــول عل ــم تقدي ت  
.٪3.82 مقــداره  خصــم  عامــل  باســتخدام 

تطبيق تفسيرات لجنة معايير التقارير رقم )4( ورقم )12(  

يجــب االعتمــاد علــى التقديــرات واألحــكام لتحديــد مــا إذا كانــت اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة   
ــر الماليــة رقــم )4( أو علــى ترتيبــات امتيــاز تقديــم الخدمــات  والميــاه تنطــوي علــى عقــد إيجــار بحســب تفســير لجنــة معاييــر التقاري
حســب التفســير رقــم 12. فــإذا كان االتفــاق يحتــوي علــى عقــد إيجــار، فيجــب اســتخدام التقديــرات واألحــكام لتحديــد مــا إذا عقــد اإليجــار 

هــو عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17: عقــود اإليجــار.
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أعمال 
مدنية 

وإنشائية

آالت 
ومعدات

خطوط 
األنابيب

تفكيك 
أصول

قطع 
غيار

تجهيزات 
مكتبية

وأثاث 
وتركيبات

أعمال سـيارات
رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ

ريال ريال ُعمانيريال ُعماني
ُعماني

ريال 
ُعماني

ريال 
ُعماني

ريال 
ُعماني

ريال 
ُعماني

ريال ُعمانيريال ُعماني

التكلفـة

24.62538.73495.401.33895.464.697-----1 يناير 2016

2.766.1073.839.436-1.114-1.072.755---إضافات 

-)98.167.445(--576.006-31.325.71946.357.45619.908.264تحويالت

99.304.133-3131.325.71946.357.45619.908.2641.072.755576.00625.73938.734 ديسمبر 2016

االستهالك

41.514-17.08024.434-----1 يناير 2016

2.156.855-676.2201.000.705429.75423.15712.4344.9029.683مصاريف السنة

2.198.369-31676.2201.000.705429.75423.15712.43421.98234.117 ديسمبر 2016

القيمة الدفترية

97.106.304-3130.649.49945.356.75119.478.5101.049.598563.5723.7574.617 ديسمبر 2016

تجهيزات 
مكتبية

وأثاث وتركيبات

أعمال رأسمالية سـيارات
قيد التنفيذ

اإلجمالي

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

التكلفـة

121٫97138٫73479٫523٫93879٫584٫643 يناير 2015

15٫877٫40015٫880٫054-2٫654إضافات

3124٫62538٫73495٫401٫33895٫464٫697 ديسمبر 2015

االستهالك

24٫530-19٫78014٫750 يناير 2015

16٫984-7٫3009٫684مصاريف السنة

41٫514-3117٫08024٫434 ديسمبر 2015

القيمة الدفترية

317٫54514٫30095٫401٫33895٫423٫183 ديسمبر 2015
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األرض المقــام عليهــا المحطــة مســتأجرة مــن حكومــة ســلطنة عمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة إعتبــاًرا مــن 11 فبرايــر   
ــال ُعمانــي ســنوًيا. 2013. يمكــن أن يتــم تمديــد مــدة اإليجــار لـــ 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. يدفــع اإليجــار بمعــدل 15.045 ري

تمــت رســملة اســتهالك بقيمــة 1.947 ريــال ُعمانــي وتكاليــف تمويــل خــالل فتــرة اإلنشــاء قدرهــا 441.292 ريــال ُعمانــي ضمــن تكلفــة   
الســنة. تلــك  خــالل  والمعــدات  واآلالت  الممتلــكات 

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  - 6

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

-1٫397٫244الذمم التجارية المدينة 

42٫85711.588مدفوعات مقدًما 

1٫50048.500ودائع

12.170.678-تعويضات نقدية مستحقة

1٫441٫60112.230.766

وخــالل العــام، أصــدرت المحكمــة قــرار التحكيــم لصالــح الشــركة، وبالتالــي، فقــد تمــت تســوية المبلــغ الكامــل للتعويضــات النقديــة   
المســتحقة )اإليضاحــان رقــم 19 و 23(.

النقد والنقد المعادل  - 7

22794نقد في الصندوق

1٫007٫24254.898نقد لدى البنك

9٫459٫0855.662.916ودائع قصيرة األجل

10٫466٫5545.717.908

الودائــع قصيــرة األجــل منفــذة بالــدوالر األمريكــي وهــي لــدى بنــك ســوميتومو ميتســوي بانكينــج كوربوريشــن ليمتــد فــي لنــدن   
بفتــرات اســتحقاق تقــل عــن شــهر واحــد مــن تاريــخ التقريــر. ومعــدل الفائــدة لهــذه الودائــع غيــر جوهــري.

رأس المال  - 8

المصرح به

20162015رأس المال

ريال ُعمانيريال ُعماني

25.000.00025٫000٫00025.000.000 سهم عادي بقيمة ريال ُعماني واحد للسهم

الُمصَدر والمدفوع بالكامل

15٫555٫04015.555.040أسهم بقيمة ريال ُعماني واحد للسهم
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المساهمين  

مساهمو الشركة هم:   

بلد التأسيسنسبة المساهمة %

20162015

جزر كيمان4545سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

جزر العذراء البريطانية4545ماالكوف عمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

المملكة المتحدة1010كاداجوا الغبرة يو.كيه ليمتد

100100

20162015احتياطي عالوة اإلصدار

ر.عر.ع

-84٫251في 1 يناير

2.834.097-عالوة اإلصدار للسنة

)2.749.846()84٫251(تحويل إلى االحتياطي القانوني

84.251-في 31 ديسمبر

االحتياطي القانوني  

تتطلــب المــادة 154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 أن يتــم تحويــل 10٪ مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى احتياطــي قانونــي غيــر   
ــع إلــى أن يصبــح رصيــد االحتياطــي القانونــي مســاوًيا لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع علــى األقــل.  قابــل للتوزي

اســتخدمت الشــركة عــالوة اإلصــدار المســتلمة عــن إصــدار أســهم رأس المــال خــالل ســنة 2015 بهــدف اســتيفاء هــذا الشــرط بالكامــل.   
ولكــن خــالل عــام 2016 قامــت الشــركة بتحويــل جــزء مــن االحتياطــي القانونــي لتعويــض الخســائر المتراكمــة، كمــا تــم كذلــك تحويــل 

مبلــغ 129.817 ر.ع إلــى االحتياطــي القانونــي مــن صافــي أربــاح الشــركة للســنة.

قروض ألجل  - 9

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

76٫700٫00971.635.579قروض ألجل

)1.550.875()1٫308٫160(مطروًحا منها: رسوم مالية مؤجلة

75٫391٫84970.084.704

)2.843.896()3٫423٫156(مطروًحا منها: الجزء المتداول من القروض ألجل

71٫968٫69367.240.808الجزء غير المتداول من القروض ألجل
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التسهيالت  

فــي 25 يوليــو 2013، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل طويلــة األجــل مــع مجموعــة بنــوك عالميــة للحصــول علــى تســهيالت قــرض   
أمريكــي(. دوالر   211.837.752( ُعمانــي  ريــال   81.451.616 قــدره  إجمالــي  بمبلــغ  ألجــل«(  )»القــروض 

السحب من التسهيالت  

بتاريــخ 31 ديســمبر 2016، تــم ســحب مبلــغ 81.244.505 ريــال ُعمانــي )211.299.102 دوالر أمريكــي( )31 ديســمبر 2015: 73.014.032 ريــال ُعمانــي   
)189.893.450 دوالر أمريكــي(( وتــم إلغــاء باقــي المبلــغ الــذي لــم يتــم ســحبه.

سداد التسهيالت  

يستحق سداد القروض ألجل بواقع 76 قسًطا ربع سنوي. وتم سداد أربع أقساط بقيمة 3.166.043 ريال ُعماني خالل السنة.  

الفوائد  

تحمــل القــروض ألجــل فائــدة بمعــدل 3 أشــهر ليبــور باإلضافــة إلــى الهامــش. معــدل الفائــدة الفعلــي لســنة 2016 وحتــى تاريخــه هــو   
.)٪4.69  :2015 ديســمبر   31(  ٪4.71

الضمانات  

القــروض ألجــل مضمونــة برهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة ورهــن قانونــي علــى حقــوق وملكيــة ومصالــح الشــركة فــي اتفاقيــة حــق   
ــع أســهم الشــركة.  ــم فــرض رســوم علــى جمي ــك فقــد ت ــى ذل ــة إل ــر 2013. باإلضاف االنتفــاع المؤرخــة 11 فبراي

التعهدات  

تتضمــن اتفاقيــة التســهيالت تعهــدات تتعلــق بالســيولة. تتضمــن هــذه التعهــدات قيــود علــى نســبة الدين/حقــوق الملكيــة،   
ونســبة تغطيــة خدمــة الديــن ونســبة تغطيــة مــدة القــرض. وبالنســبة لفتــرة الفائــدة فــي 12 أكتوبــر 2016، فــإن الشــركة كانــت تعتبــر 

مخالفــة لنســبة تغطيــة خدمــة الديــن، وقــد تــم الحصــول علــى تنــازل بخصــوص ذلــك مــن جانــب المقرضيــن.

األدوات المالية المشتقة  - 10

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 62.733.622 ريــال ُعمانــي )163.156.365 دوالر أمريكــي( )31 ديســمبر 2015:   
65.339.259 ريــال عمانــي )169.933.054 دوالر أمريكــي(( بموجــب هــذه االتفاقيــة بالنســبة للقــروض ألجــل. 

اتفاقيــات التحــوط تغطــي تعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة خــالل مــدة إنشــاء المحطــة. وبعــد ذلــك، تحــرر الشــركة   
جــزًءا مــن ترتيبــات التحــوط بمــا يتماشــى مــع ســداد القــروض ألجــل.
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اتفاقيــات التحــوط تلــزم الشــركة بدفــع فائــدة ثابتــة بمعــدل 2.86٪ ســنوًيا بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض ألجــل. تــم تقييــم   
تحوطــات التدفقــات النقديــة بأنهــا فعالــة بشــكل كبيــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 )31 ديســمبر 2015: فعالــة بشــكل كبيــر(.

تــم إدراج حركــة القيمــة العادلــة بقيمــة 916.034ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2015: 323.585 ريــال ُعمانــي(  فــي الدخــل الشــامل اآلخــر بعــد   
خصــم الضريبــة المؤجلــة.

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

20162015

ريال عمانيريال عماني

)162.682()133٫562(أقل من سنة واحدة

)879.056()717٫843(1 إلى 5 سنوات

)3.035.515()2٫309٫814(أكثر من 5 سنوات

)3.914.571()3٫027٫657(مجموع ما يزيد عن سنة

)4.077.253()3٫161٫219(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

ُتدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:  

)4.077.253()3٫161٫219(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

379٫346489.270أصل الضريبة المؤجلة ذات الصلة

)3.587.983()2٫781٫873(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بعد خصم الضريبة المؤجلة

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لتبــادل ســعر الفائــدة وهــي مســاوية لقيــم الســوق، وكذلــك المبالــغ اإلســمية المحللــة وفًقــا   
االســتحقاق. لفتــرة 

المبالغ اإلسمية وفًقا لفترة اإلستحقاق

أكثر من 1 إلى 12 شهًراالقيمة اإلسميةالقيمة العادلة
سنة وحتى 5 

سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

31 ديسمبر 2016

3٫161٫21962٫733٫6222٫650٫05314٫245٫42345٫838٫146مبادالت أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2015

4٫077٫25365٫339٫2592٫607٫03614٫087٫14448٫645٫079مبادالت أسعار الفائدة

خــالل العــام 2014، تــم اعتبــار جــزء مــن التحــوط غيــر فعــال عــن طريــق الخطــأ وعليــه تــم قيــد مبلــغ قــدره »750.000« ريــال ُعمانــي فــي   
قائمــة الدخــل الشــامل. وفــي العــام 2015، تــم تصحيــح المبلــغ وإعــادة قيــده علــى التغيــرات المتراكمــة فــي القيــم العادلــة لــأدوات 

الماليــة المشــتقة تحــت بنــد حقــوق الملكيــة.
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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 3.82٪ مــن قيمتهــا الحاليــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر للمحطــة والبالــغ 40 

ســنة.

مكافئات نهاية الخدمة   - 12

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

119٫06515.765 يناير

10٫7017.169المتوفر خالل السنة

)3.869()10٫381(المدفوع خالل السنة

3119٫38519.065 ديسمبر

قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين  - 13

376٫664376.664سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

376٫664376.664ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

83٫70283.702كاداجوا الغبرة يو.كيه ليمتد

837٫030837.030

التسهيالت  

تــم تقديــم قــروض حقــوق الملكيــة االحتياطيــة مــن المســاهمين بقيمــة 837.030 ر.ع )2.176.932 دوالر أمريكــي( فــي شــهر نوفمبــر   
.2015

سداد التسهيالت  

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

الفوائد  

ال تحمل قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين أي فوائد.  

الضمانات  

تكون قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين بال ضمانات.  
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قروض المساهمين التجسيرية  14

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

2٫864٫525845.900سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

2٫864٫525845.900ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

-220٫947فوائد مستحقة

5٫949٫9971.691.800

التسهيالت  

تــم تقديــم قــروض مســاهمين تجســيرية بقيمــة 1،691،800 ريــال ُعمانــي )4،400،000 دوالر أميركــي( فــي أكتوبــر 2015. كذلــك تــم تقديــم   
قــروض مســاهمين تجســيرية بقيمــة 4،037،250 ريــال ُعمانــي )10.500.000 دوالر أمريكــي( خــالل الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2016.

سداد التسهيالت  

يســتحق ســداد القــروض التجســيرية للمســاهمين بنــاًء علــى موافقــة ُمقرضــي القــرض ألجــل والتــي تعتمــد علــى التدفقــات النقديــة.   
وكمــا فــي 31 ديســمبر عــام 2016، تــم تصنيــف القــروض علــى أنهــا غيــر متداولــة حيــث أن الشــركة ال تتوقــع ســداد القــروض خــالل ســنة 

واحــدة مــن تاريــخ القوائــم الماليــة.

الفوائد  

تكون القروض التجسيرية للمساهمين ذات فائدة بمعدل 4٪ في السنة.  

الضمانات  

تكون القروض التجسيرية للمساهمين غير مضمونة.   

مستحقات وذمم دائنة أخرى  - 15

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

2٫738٫6251.656.824مستحقات وذمم دائنة أخرى

17.375.788-تعويضات أضرار التأخير واجبة الدفع

2٫738٫62519.032.612

تشــتمل المســتحقات والذمــم الدائنــة األخــرى علــى مبلــغ قــدره 660.719 ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2015: 612.500 ريــال ُعمانــي( مســتحق   
لشــركة مدينــة مســقط للتحليــة واإلدارة والصيانــة ش.م.م باعتبارهــا طــرف ذي عالقــة.

كانــت تعويضــات أضــرار التأخيــر مســتحقة للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م نظــًرا للتأخــر فــي الوفــاء بتاريــخ   
و23(.  19 رقــم  )إيضــاح  الســنة  خــالل  المســتحقة  المبالــغ  كافــة  تســوية  تمــت  وقــد  التجــاري  التشــغيل 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 16

تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين الرئيســيين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا، والكيانــات التجاريــة   
التــي يملكــون فيهــا نفــوًذا مؤثــًرا. تحتفــظ الشــركة بتوازنــات هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة وتظهــر هــذه التوازنــات خــالل الســير 

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

وفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:  

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

10.931.517-رأس المال المقّدم

122٫500912.500رسوم التجهيز والتأخير لشركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م

-3٫203٫367رسوم التشغيل والصيانة لشركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م

4٫037٫25068.030صافي المتحصالت / )المدفوعات( تحت القروض التجسيرية من المساهمين

198٫402202.517تعويضات موظفي اإلدارة العليا

مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة  

4٫966٫2594.966.259سوميتومو كوربوريشن/ كاداجوا إس.ايه/ ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

يتعلــق هــذا المبلــغ بتكاليــف المشــروع المبدئيــة التــي دفعتهــا األطــراف ذات العالقــة ، ولــم يتــم ســدادها بعــد لأطــراف ذات العالقــة،   
وتمــت رســملتها تحــت بنــد أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ حيــث أنهــا تتعلــق مباشــرة بإنشــاء المحطــة.

يكون المبلغ المستحق إلى األطراف ذات العالقة بدون فوائد وال توجد شروط محددة للسداد.  

تكاليف التشغيل  17

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

-3٫203٫367رسوم التشغيل والصيانة )اإليضاح 16(

-2٫797٫884رسوم الكهرباء

6٫001٫251-



241

مصاريف إدارية  18

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

-253٫923الرواتب 

-212٫653تكلفة التحكيم

-198٫808التأمين

76٫477أتعاب مهنية وقانونية

-167٫091أخرى

908٫952-

تعويضات أضرار التأخير  - 19

13.097.531-ذمم مدينة لتعويضات أضرار التأخير )إيضاح رقم 6 وإيضاح رقم 23(

221٫218194.340إيراد الفوائد على ذمم مدينة لتعويضات أضرار التأخير )إيضاح رقم 6 وإيضاح رقم 23(

)14.315.000()175٫000(التعويضات المستحقة ألضرار التأخير )إيضاح رقم 15(

)221.155(225٫789مصاريف الفوائد على التعويضات المستحقة ألضرار التأخير )إيضاح رقم 15( 

-716٫337إعفاء من تعويضات أضرار التأخير

988٫3441.244.284

تكاليف التمويل  - 20

-2٫922٫640مصروفات فوائد على القروض ألجل ومبادالت اسعار الفائدة

-242٫715إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة

-190٫768مصروفات فوائد على القروض التجسيرية من المساهمين

-)45٫222(دخل الفوائد على الودائع ألجل

-)14٫887(أرباح الصرف

3٫296٫014-

ضريبة الدخل  - 21

تخضــع الشــركة لضريبــة دخــل بمعــدل قــدره 12٪ )31 ديســمبر 2015: 12٪( علــى الربــح الــذي يزيــد عــن 30.000 ريــال ُعمانــي. وكان ســعر   
الفائــدة المعمــول بــه للشــركة للفتــرة:  صفــر )31 ديســمبر 2015: صفــر(. ولــم يتــم إدراج مخصــص لضريبــة الدخــل للفتــرة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2016 نظــًرا للخســائر الضريبيــة لهــذه الفتــرة.

لــم تنتــه األمانــة العامــة للضرائــب فــي وزارة الماليــة مــن تقييمــات ضريبــة الدخــل الخاصــة بالشــركة بالنســبة لأعــوام مــن 2013 وحتــى   
ــب اإلضافيــة إن وجــدت والتــي قــد تصبــح مســتحقة عنــد انتهــاء التقييــم فيمــا يخــص هــذه الســنوات  ــرى اإلدارة أن الضرائ 2015. وت

المفتوحــة لــن تكــون جوهريــة بالنســبة للمركــز المالــي للشــركة فــي31 ديســمبر 2016.

ومن المتوقع أن يزيد معدل الضريبة إلى 15٪ خالل 2017.  
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ضريبة الدخل )تابع(  - 21

المدرجة في قائمة الدخل الشامل  

20162015

ر.عر.ع

الضريبة المؤجلة

-155٫931السنة الحالية

-)155٫931(السنة السابقة

--

التسوية الضريبية   

كانت تسوية مصروف ضريبة الدخل كما يلي:  

)494.284(1٫298٫172الربح/)الخسارة( للسنة

-155٫781ضريبة الدخل بالمعدل القياسي

-150مصروفات غير قابلة للخصم

-)155٫931(ضريبة مؤجلة عن السنة السابقة

--

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

األصل/
)االلتزام( كما 

في 1 يناير 2016
ر.ع

المدرجة في 
قائمة الربح 
أو الخسارة/

الدخل الشامل 
اآلخر

ر.ع

األصل/
)االلتزام( كما 

في 31 ديسمبر 
2016
ر.ع 

)1٫040٫182()1٫040٫182(-الممتلكات واآلالت والمعدات-التزام الضريبة المؤجلة

911٫451911٫451-خسائر ضريبية مرّحلة

128٫731128٫731-مخصص التزام تفكيك األصول

 التغير في القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة )المدرجة
379٫346)109٫924(489٫270في قائمة  الدخل الشامل اآلخر(

489٫270930٫2581٫419٫528أصول ضريبة مؤجلة

تنشــأ الضريبــة المؤجلــة بســبب الخســائر الضريبيــة والفــروق المؤقتــة بيــن القاعــدة الضريبيــة لأصــول وااللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة   
فــي قائمــة المركــز المالــي. ولــم يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة بقيمــة  339.121 ريــال عمانــي عــن الخســائر ألن اإلدارة ال تعتبــر أنــه 

مــن المحتمــل توليــد الدخــل الكافــي الخاضــع للضريبــة قبــل انتهــاء صالحيتهــا للحصــول علــى الفوائــد المترتبــة علــى ذلــك.
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أرباح السهم الواحد  - 22

20162015

)494.284(1٫298٫172ربح/ )خسارة( الفترة )ر.ع(

15٫555٫04015.288.823المتوسط المرجح لعدد األسهم مستحقة السداد خالل الفترة

)0.03(0٫08أرباح/)خسارة( السهم الواحد )األساسية والمخففة(

التزامات عرضية وارتباطات  - 23

ارتباطات رأسمالية  

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة إلنشــاء محطــة التحليــة مــع الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه )ش.م.م( بنظــام تســليم المفتــاح نظيــر مبلــغ   
ــال ُعمانــي )215.5 مليــون دوالر أمريكــي(. وفــي 31 ديســمبر 2016، بلــغ إجمالــي االرتباطــات الرأســمالية فــي هــذا  قــدره 82.9 مليــون ري

الخصــوص: صفــر )31 ديســمبر 2015: 2 مليــون ريــال ُعمانــي )5.1 مليــون دوالر أمريكــي((.

ارتباطات إيجارية  

تــم اســتئجار األرض التــي أقيمــت عليهــا المحطــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة اعتبــاًرا مــن 11   
فبرايــر 2013. ويمكــن تمديــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. ويدفــع اإليجــار بواقــع 15.045 ريــال ُعمانــي ســنوًيا.

وفــي 31 ديســمبر 2016، كان الحــد األدنــى لالرتباطــات اإليجاريــة المســتقبلية بموجــب اإليجــارات التشــغيلية غيــر القابلــة لإللغــاء كمــا   
يلــي:

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

15٫04515.045أقل من سنة

60٫18060.180من سنة إلى 5 سنوات

240٫720255.765أكثر من 5 سنوات

315٫945330.990

التزامات عرضية  

بــدأت الشــركة الدوليــة لمعالجــة الميــاه ش.م.م )»مقــاول الهندســة والشــراء واإلنشــاء«( إجــراءات التحكيــم ضــد الشــركة لــدى   
محكمــة لنــدن للتحكيــم فــي 2 أكتوبــر 2014 مــن خــالل تقديــم طلــب تحكيــم نازعــت فيــه إنفــاذ بنــود تعويضــات أضــرار التأخيــر فــي 
عقــد الهندســة والشــراء واإلنشــاء علــى أســاس أنهــا ترقــى إلــى »غرامــة«. كمــا طالــب مقــاول الهندســة والشــراء واإلنشــاء أيًضــا بأنــه 
فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى منــح مقــاول الهندســة والشــراء واإلنشــاء مهلــة تمديــد، فيحــق لــه إنجــاز العمــل خــالل مــدة زمنيــة 

ــة. معقول
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التزامات عرضية وارتباطات )تابع(  - 22

ارتباطات إيجارية )تابع(  

ومــن ناحيــة أخــرى، حــاول مقــاول الهندســة والشــراء واإلنشــاء تأخيــر تاريــخ بــدء تطبيــق تعويضــات أضــرار التأخيــر، وقــد تقــدم بطلــب   
للحصــول علــى مهلــة تمديــد. وقــد رفضــت الشــركة هــذه المطالبــة بشــكل قاطــع. 

وفــي 4 نوفمبــر عــام 2016، أصــدرت هيئــة التحكيــم حكمهــا. حيــث رفضــت كافــة الدعــاوى المرفوعــة مــن قبــل مقــاول الهندســة   
والشــراء واإلنشــاء. وبنــاء عليــه اســتعادت الشــركة تعويضــات أضــرار التأخيــر المســتحقة مــن المقــاول مــع الفائــدة. كمــا منحــت 

التحكيــم. الدفــاع فــي قضيــة  المتكبــدة خــالل  القانونيــة  المحكمــة للشــركة جــزًءا كبيــًرا مــن المصاريــف 

وبتاريــخ 30 نوفمبــر 2016، ســددت الشــركة كافــة تعويضــات أضــرار التأخيــر المســتحقة للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه   
ش.م.ع.م.

24 األدوات المالية

ــأدوات الماليــة، وهــي: مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر  يقــّدم هــذا اإليضــاح معلومــات حــول المخاطــر الناشــئة مــن اســتخدام الشــركة ل  
الســيولة، ومخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا الشــركة، وأهدافهــا، وسياســاتها وإجراءاتهــا لقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة الشــركة 

لــرأس المــال. كمــا تحتــوي هــذه القوائــم 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 االئتمان  

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

تتم مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان بشكل مستمر، وعليه فإن الشركة تعتبر مخاطر االئتمان في حدها األدنى.   

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

20162015

ريال عمانيريال عماني

10٫466٫3275.717.814نقد لدى البنوك وودائع

1٫398٫74412.219.179ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

11٫865٫07117.936.992
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وكان التعرض لمخاطر االئتمان للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى في تاريخ التقرير بحسب نوع العميل   كما يلي:  

-1٫397٫244الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

12.170.677-الشركة الدولية لمعالجة المياه ش.م.م

1٫50048.500أخرى

1٫398٫74412.219.178

ــر وال تعرضــت النخفــاض  ــة الفتــرة المشــمولة بالتقري ــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى متأخــرة فــي نهاي ــم تكــن الذمــم التجاري ول  
. قيمتهــا

.)BAA2( تم إيداع النقد والودائع لدى البنوك مع المؤسسات المالية ذات التصنيف االئتماني الذي ال يقل عن  

مخاطر السيولة  

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

اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف العاديــة والملحــة، 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 االلتزامــات 

الماليــة.

فيما يلي تواريخ استحقاق االلتزامات المالية غير المخفضة للشركة في تاريخ التقرير:   

 
القيمة 31 ديسمبر 2016

الدفترية
أقل من 6 

أشهر 
6 إلى 12 

شهًرا
سنة  
إلى 5 

سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

التزامات مالية غير مشتقة

76.700.0091.575.3321.847.82413.846.50659.430.347قروض ألجل

قروض حقوق الملكية االحتياطية من 
المساهمين

837.030-837.030--

--5.949.997-5.949.997قروض تجسيرية من المساهمين

---4.966.2594.966.259مستحق ألطراف ذات عالقة

---2.738.6252.738.625مستحقات وذمم دائنة أخرى

91.191.9204.313.9577.651.11319.796.50359.430.347
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مخاطر السيولة )تابع(  

القيمة 31 ديسمبر 2015
الدفترية

أقل من 6 
أشهر 

6 إلى 12 
شهًرا

سنة  
إلى 5 

سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

التزامات مالية غير مشتقة

71٫635٫5791٫392٫3781٫451٫51812٫080٫90156٫710٫782قروض ألجل

قروض حقوق الملكية االحتياطية من 
المساهمين

837٫030-837٫030--

--1٫691٫800-1٫691٫800قروض تجسيرية من المساهمين

---4٫966٫2594٫966٫259مستحق ألطراف ذات عالقة

---19٫032٫61219٫032٫612مستحقات وذمم دائنة أخرى

98٫163٫28025٫391٫2493٫980٫34812٫080٫90156٫710٫782

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 1986. 

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. وتتمثــل سياســة الشــركة فــي االحتفــاظ بحوالــي 100٪ مــن االقتراضــات بســعر فائــدة ثابــت أو بــأدوات تغطيــة.  

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية المتغيرة  

ــغ  ــر كان يمكــن أن يزيد/)ينقــص( حقــوق الملكيــة بالمبال ــخ التقري ــدة فــي تاري إن التغيــر بواقــع 100 نقطــة أساســية فــي أســعار الفائ  
األجنبيــة. العمــالت  األخــرى وخاصــًة أســعار صــرف  المتغيــرات  ثبــات جميــع  التحليــل  أدنــاه. يفتــرض هــذا  المبّينــة 

100 نقطة 
أساسية

100 نقطة أساسية

نقصزيادة 31 ديسمبر 2016

ريال ُعمانيريال ُعماني

)5.019.899(5٫019٫899القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

31 ديسمبر 2015  

)5.541.757(5٫598٫426القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
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إدارة مخاطر رأس المال  

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

ال تخضــع الشــركة لمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجًيــا باســتثناء المتطلبــات الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974   
وتعديالتــه.

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

بهــدف الحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال، يمكــن للشــركة أن تعــّدل مبلــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة إلــى المســاهمين، وعائــد رأس   
المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة.

القيمة العادلة  

ــة. تتكــون االلتزامــات الماليــة مــن القــروض ألجــل، والقــروض  تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة البنكيــة والذمــم المدين  
التجســيرية مــن المســاهمين وقــروض حقــوق الملكيــة االحتياطيــة مــن المســاهمين والذمــم الدائنــة. تتكــون المشــتقات مــن 

ترتيبــات مبادلــة ســعر الفائــدة. القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة ال تختلــف اختالًفــً جوهرًيــا 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 )غير المعدلة( المدرجة 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 

20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

62٫733٫62265.339.259مبادلة سعر الفائدة- المستوى الثاني

ال تمتلــك الشــركة أدوات ماليــة فــي المســتوى األول أو المســتوى الثالــث. خــالل فتــرة الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، لــم توجــد   
ــة. ــأدوات الماليــة بيــن المســتويات لقيــاس القيمــة العادل ــالت ل تحوي

الموافقة على القوائم المالية   - 25

وافقت اإلدارة على القوائم المالية وصرحت بإصدارها في 31 يناير 2017.  
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قائمة الدخل الشامل للفترة

من 1 يناير 2016 إلى 30 سبتمبر 2016

2016201620152014

ر.عر.عر.عر.ع

5٫320٫767رسم سعة الماء

3٫238٫345رسم إنتاج الماء

8٫559٫112إجمالي اإليرادات

1٫880٫080تكاليف الكهرباء

2٫203٫674تكاليف التشغيل والصيانة

4٫083٫754

4٫475٫358إجمالي الهامش

180٫393نفقات الموظفين

211٫690نفقات عامة وإدارية

1.217.4692.835.000)541٫773(غرامات التأخير

532٫217نفقات التحكيم

 382٫963--

)2.835.000()1.127.469(4٫092٫395أرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

--1٫531٫012إستهالك

)2.835.000()1.217.469(2٫561٫353أرباح قبل الفائدة والضريبة

750.000)750.000(-تحوط زائد 

--2٫070٫076فائدة/مقايضة/ رسوم إلتزام على قروض ألجل

26.8154.633)268٫690(صافي الفوائد األخرى

---223٫803نفقات التمويل األخرى

)754.633(2٫025٫189723.185رسوم التمويل

)3.589.633()494.284(536٫164أرباح قبل الضريبة

---ضريبة

)3.589.633()494.284(536٫164خسارة بعد الضريبة

-)3.589.633()4٫083٫917(خسائر محتجزة مرّحلة مما قبل في 1 يناير

--5٫185٫013تحويل من اإلحتياطي القانوني

--84٫251تحويل من احتياطي عالوات اإلصدار

)3.589.633()4.083.917(1٫721٫511أرباح محتجزة مرّحلة لما بعد
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قائمة المركز المالي

كما في 

31 ديسمبر 312016 مارس 2017إيضاح
ريال ُعمانيريال ُعمانياألصول

األصول غير المتداولة
596٫489٫05097.106.304الممتلكات واآلالت والمعدات

21593٫1611.419.528ضريبة مؤجلة
97٫082٫21198.525.832مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
61٫385٫9551.441.601ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

710٫445٫99410.466.554النقد والنقد المعادل
11٫831٫94911.908.155مجموع األصول المتداولة

108٫914٫160110.433.987مجموع األصول
حقوق المساهمين وااللتزامات

رأس المال واإلحتياطيات
815٫555٫04015.555.040رأس المال

81٫439٫003883.186االحتياطي القانوني
1.600.333-األرباح المحتجزة

)2.781.873()2٫449٫398(10التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة
14٫544٫64515.256.686مجموع حقوق المساهمين

االلتزامات غير المتداولة
971٫171٫09771.968.693الجزء غير المتداول لقروض ألجل

102٫757٫8783.027.657الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
111٫072٫7551.072.755مخصص التزام تفكيك أصول

211٫428٫6331.040.182ضريبة مؤجلة
136٫007٫2875.949.997قروض مرحلية للمساهمين

1222٫12519.385مكافئات نهاية الخدمة
82٫459٫77583.078.669مجموع االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
93٫441٫8423.423.156الجزء المتداول لقروض ألجل

10123٫767133.562الجزء المتداول للقيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة
14837٫030837.030قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين

152٫540٫8422.738.625مستحقات وذمم دائنة أخرى
164٫966٫2594.966.259المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

11٫909٫74012.098.632مجموع االلتزامات المتداولة 
94٫369٫51595.177.301مجموع االلتزامات

108٫914٫160110.433.987مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

ــواردة فــي الصفحــات مــن 259 إلــى 284 بتاريــخ 4 أكتوبــر 2017 وقــام بالتوقيــع عليهــا نيابــة عنــه   اعتمــد مجلــس اإلدارة القوائــم الماليــة ال
كال من:

المدير المالي الرئيس التنفيذي

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 257-255.
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس

مدققةإيضاح
2017

ريال ُعماني

غير مدققة

2016

ريال ُعماني

3٫496٫1781.648.173العائدات 

)800.050()1٫538٫233(17تكاليف التشغيل

1٫957٫945848.123إجمالي الربح

)456.944()218٫189(18مصروفات إدارية

)283.368()623٫864(5استهالك

)179.595(-19تعويضات عن أضرار التأخير

)564.994()892٫689(20تكاليف التمويل

)636.778(223٫203صافي الربح/ )الخسارة( عن الفترة قبل الضريبة

-)1٫267٫719(21ضريبة الدخل

)636.778()1٫044٫516(صافي الخسارة عن الفترة

الدخل الشامل اآلخر الذي تمت أو قد تتم إعادة تصنيفه إلى 
أرباح أو خسائر

)2.783.339(10279٫574التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

الماليــة  لــأدوات  العادلــة  القيــم  فــي  التغيــرات  علــى  المؤجلــة  الضريبــة 
لمشــتقة 52٫901334.001ا

)2.449.338(332٫475دخل/)خسارة( شاملة آخرى عن الفترة

)3.086.116()712٫041(مجموع الخسائر الشاملة عن الفترة

)0.04()0٫07(22الخسارة لكل سهم  األساسية والمخففة

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 262 إلى 284 جزًءا من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 257-255.



255

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس

االحتياطي عالوة اإلصداررأس المال
القانوني

)الخسائر 
المتراكمة( 

/ األرباح 
المحتجزة

التغيرات 
المتراكمة 
في القيم 

العادلة 
لألدوات 
المالية 

المشتقة

المجموع

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

13.152.404)3.587.983()4.083.917(15.555.04084.2515.185.013في 1 يناير 2016

مجموع الخسارة الشاملة

)636.778(-)636.778(---خسارة الفترة

الخسارة الشاملة األخرى مطروًحا منها 
الضريبة المؤجلة

----)2.449.338()2.449.338(

10.066.288)6.037.321()4.720.695(15.555.04084.2515.185.013في 31 مارس 2016  غير مدققة

15٫256٫686)2٫781٫873(883٫1861٫600٫333-15٫555٫040في 1 يناير 2017

مجموع الدخل الشامل

)1٫044٫516(-)1٫044٫516(---خسارة الفترة

--555٫817555٫817--التحويل إلى االحتياطي القانوني

الدخل الشامل اآلخر مطروًحا منه 
الضريبة المؤجلة

----332٫475332٫475

14٫544٫645)2٫449٫398(-1٫439٫003-15٫555٫040في 31 مارس 2017

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 262 إلى 284 جزًءا من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 257-255.
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قائمة التدفقات النقدية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس

مدققةإيضاح
2017

ريال ُعماني

غير مدققة
2016

ريال ُعماني

األنشطة التشغيلية 

)636.778(223.203صافي الربح/)الخسارة( للفترة قبل الضريبة

تسويات لـ:

5623.864285.315استهالك

-122.740مخصص مكافآت نهاية الخدمة

-2057.290الفائدة المستحقة على القروض المرحلية للمساهمين

2018.912185.979إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات 
في رأس المال العامل

926.009)165.484(

1.844.244)197.783(التغير في المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

55.646295.457التغير في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

783.8721.974.217صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

)3.839.436()6.610(5إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

)3.839.436()6.610(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

2.114.750-متحصالت القروض المرحلية للمساهمين

)690.649()797.822(صافي المتحصالت من قروض ألجل

1.424.101)797.822(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية 

)441.118()20.560(صافي التغير في النقد والنقد المعادل

10.466.5545.717.908النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

710.445.9945.276.790النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 262 إلى 284 جزًءا من هذه القوائم المالية.

ورد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات 257-255.
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1

شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة فــي ســلطنة ُعمــان. تأسســت الشــركة   
فــي 19 ينايــر 2013. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي بيــع الميــاه المحــالة. بــدأت الشــركة اإلنتــاج التجــاري للميــاه الصالحــة للشــرب 

فــي 19 فبرايــر 2016. وتخطــط الشــركة إلدراج أســهمها فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي عــام 2017 عبــر طــرح عــام أولــي.

االتفاقيات الرئيسية  

اتفاقية شراء المياه  

فــي 11 فبرايــر 2013، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل لشــراء الميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م، وذلــك   
ــا. تنتهــي االتفاقيــة خــالل 20 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المتفــق عليــه  لتوريــد 42 مليــون جالــون إمبريالــي مــن الميــاه يومًي

ــر 2014، مــع إمكانيــة تمديــد الفتــرة أو اإلنهــاء المبكــر وفقــً لبنــود االتفاقيــة. وهــو 12 أكتوب

عقد الهندسة والشراء واإلنشاء  

ــك مــع الشــركة الدوليــة  ــا، وذل ــي مــن الميــاه يومًي ــون إمبريال أبرمــت الشــركة اتفاقيــة إلنشــاء محطــة تحليــة بســعة 42 مليــون جال  
لمعالجــة الميــاه )ش.م.م( وهــو مشــروع )»مقــاول أعمــال الهندســة والشــراء واإلنشــاء«( بنظــام تســليم المفتــاح تــم إنجــازه خــالل 2016. 

المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول بعد    2

هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة ذات الصلــة والتعديــالت علــى المعاييــر والتفســيرات التــي أصبحــت ســارية المفعــول علــى الفتــرات   
ــر 2017. ــدأ بعــد 1 يناي المحاســبية التــي تب

المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة »األدوات الماليــة« يحــل محــل اإلرشــادات الحاليــة الــواردة فــي معيــار   
المحاســبة الدولــي رقــم 39 »األدوات الماليــة« : اإلدراج والقيــاس. ويشــتمل المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 
علــى إرشــادات معّدلــة حــول تصنيــف وقيــاس األدوات الماليــة بمــا فــي ذلــك نمــوذج جديــد متوقــع لخســارة االئتمــان مــن أجــل حســاب 
انخفــاض القيمــة فــي األصــول الماليــة، والمتطلبــات العامــة الجديــدة لمحاســبة التحــوط. كمــا ينقــل المعيــار رقــم 9 إرشــادات حــول 
إدراج وعــدم إدراج األدوات الماليــة مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39. ويصبــح المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 
الماليــة ســاري المفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2018 أو بعــد هــذا التاريــخ مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر 

لهــذا المعيــار.

المعيــار رقــم 15 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة - اإليــرادات مــن عقــود مــع العمــالء.  يضــع المعيــار رقــم 15 إطــاًرا شــاماًل   
لتحديــد إمكانيــة إدراج اإليــرادات وحجمهــا وتوقيــت ذلــك. ويحــل المعيــار رقــم 15 محــل اإلرشــادات الحاليــة إلدراج اإليــرادات بمــا فــي ذلــك 
إيــرادات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 18، وعقــود اإلنشــاء الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 11، وبرامــج الــوالء للعميــل الخاصــة 
بالتفســير رقــم 13 للجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. ويصبــح المعيــار رقــم 15 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة ســاري المفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2018 أو بعــد هــذا التاريــخ مــع الســماح بالتطبيــق 

المبكــر لهــذا المعيــار.

المعيــار رقــم 16 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة »التأجيــر« يحــل محــل اإلرشــادات الحاليــة الــواردة فــي معيــار المحاســبة   
الدولــي رقــم 17 »التأجيــر«  ويصبــح ســاري المفعــول اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2019 ويتنــاول اإلدراج، والقيــاس، وتصنيــف عقــود اإليجــار.

مــا زالــت الشــركة تعمــل علــى تقييــم األثــر المحتمــل علــى قوائمهــا الماليــة نتيجــة تطبيــق هــذه المجموعــة الجديــدة مــن المعاييــر   
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

بيان االلتزام  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة ذات الغــرض الخــاص )ُيشــار إليهــا فــي مــا يلــي بلفــظ »القوائــم الماليــة«( طبًقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة   
وتعديالتــه. لســنة 1974  التجاريــة  الشــركات  قانــون  الدوليــة ومتطلبــات  المحاســبة  عــن مجلــس معاييــر  الصــادرة  الدوليــة 

أساس اإلعداد  

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة ذات الغــرض الخــاص لغــرض وحيــد هــو تقديمهــا إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال وإدراجهــا فــي   
نشــرة اإلصــدار الخاصــة باالكتتــاب العــام األولــي. وبالتالــي فــإن هــذه القوائــم قــد ال تكــون مالئمــة ألي غــرض آخــر. تــم إعــداد القوائــم 

الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء بعــض األصــول وااللتزامــات الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة.

عملة التشغيل وعملة العرض  

ُيحتفظ بالسجالت المحاسبية بالريال الُعماني )ر.ع( بإعتباره العملة التشغيلية و عملة العرض لهذه القوائم المالية.  

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركة بانتظام على جميع الفترات المقّدمة.   

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 باســتخدام 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

الممتلكات واآلالت والمعدات  

اإلدراج والقياس  

يتــم إدراج بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مطروًحــا منهــا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت.   
تتضمــن التكلفــة مبلــغ النقديــة وشــبه النقديــة 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. 

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

األربــاح أو الخســائر. اإلصالحــات والتجديــدات تحّمــل علــى األربــاح أو الخســائر عنــد تكبــد المصروفــات. 
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الممتلكات و اآلالت والمعدات )تابع(  

التكاليف الالحقة  

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

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

االستهالك  

يتــم احتســاب االســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات، عــدا األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ، وذلــك   
علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة، باســتخدام طريقــة القســط الثابــت، اعتبــاًرا مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه ذلــك األصــل جاهــًزا 

لالســتخدام.

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

40 أعمال مدنية وإنشائية

40 آالت ومعدات

40 خطوط األنابيب

40 تفكيك أصول

40 قطع غيار

4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

4 سيارات 

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

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

ــا منهــا أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة. عنــد اكتمالهــا، تحــّول األعمــال  ــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة مطروًح ت  
ــا لسياســات االســتهالك المطبقــة بالشــركة.  ــى فئــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات المالئمــة وتســتهلك وفًق الرأســمالية قيــد التنفيــذ إل

أرباح السهم الواحد  

يتــم احتســاب األربــاح األساســية للســهم الواحــد بقســمة صافــي ربــح الفتــرة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل   
الفتــرة.

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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إنخفاض القيمة  

األصول المالية  

يتــم تقييــم األصــول الماليــة بتاريــخ كل تقريــر مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة. يعتبــر   
األصــل المالــي بأنــه منخفــض القيمــة إذا أشــار الدليــل الموضوعــي علــى أن حدًثــا واحــًدا أو أكثــر قــد أثــر ســلبا علــى التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية المقــدرة لذلــك األصــل.

يتــم احتســاب خســارة انخفــاض القيمــة بالنســبة لأصــول الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة   
الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــّدرة المخفضــة وفًقــا لمعــدل الفائــدة الفعلــي.

يتــم اختبــار األصــول الماليــة الفرديــة الهامــة لمعرفــة انخفــاض القيمــة علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم األصــول الماليــة المتبقيــة فــي   
شــكل مجموعــات يكــون لهــا نفــس خصائــص مخاطــر االئتمــان. يتــم إدراج جميــع خســائر انخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر.

يتــم اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة إذا كان االســترداد متعلًقــا بشــكل موضوعــي بحــدث وقــع بعــد أن تــم إدراج خســارة انخفــاض   
القيمــة. بالنســبة لأصــول الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إدراج اإلســترداد فــي األربــاح أو الخســائر.

األصول غير المالية   

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة ألصــول الشــركة غيــر الماليــة، عــدا المخــزون بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى   
انخفــاض القيمــة. إذا وجــد مثــل هــذا المؤشــر، يتــم عندهــا تقديــر القيمــة المســتردة 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 انخفــاض   
القيمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل. يتــم بتاريــخ كل تقريــر تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي فتــرات ســابقة، وذلــك 
لمعرفــة وجــود أي مؤشــرات علــى تراجــع الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم اســترداد 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 االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا ل القيمــة الدفتري

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

الســلطاني  المرســوم  للتأمينــات اإلجتماعيــة بموجــب  العامــة  الهيئــة  الشــركة فــي  الُعمانييــن، تســاهم  بالنســبة للموظفيــن   
رقــم 91/72 تحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر التزامــات الشــركة علــى هــذه المســاهمات والتــي يتــم صرفهــا عنــد 

اســتحقاقها.

يتــم إدراج مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر الُعمانييــن بموجــب خطــة تقاعــد االنتفــاع المحــدد غيــر الممــول وفــق   
قانــون العمــل الُعمانــي ويتــم احتســاب هــذا المخصــص مــن خــالل تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي يحصــل عليهــا الموظفــون 

مقابــل خدمتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة.

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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المخصصـات  

ــج عــن حــدث ســابق،  ــي أو إســتداللي علــى الشــركة نات ــزام قانون ــي عنــد وجــود الت يتــم إدراج المخصصــات فــي قائمــة المركــز المال  
ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفــق خارجــي لمنافــع اقتصاديــة بهــدف تســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بثقــة. يمثــل 
المبلــغ المــدرج كمخصــص أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتزامــات الحاليــة فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي 
االعتبــار المخاطــر والشــكوك التــي تحيــط بااللتزامــات. عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــّدرة لتســوية 

ــة.  ــة لتلــك التدفقــات النقدي ــة هــي القيمــة الحالي ــه الدفتري ــة، فــإن قيمت االلتزامــات الحالي

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  

تضــم اإليــرادات الســعة المائيــة ورســوم اإلنتــاج المائــي المحتســبة وفــق االتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة   
الشــركة. فــي مقــر  المرّكــب  التدفــق  عــداد  عبــر  الميــاه  تمــر  باإليــرادات عندمــا  االعتــراف  يتــم  المحــالة.  الميــاه  لبيــع  والميــاه 

مصاريف التمويل  

تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد علــى االقتــراض. ويتــم رســملة تكاليــف االقتــراض 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. 

األدوات المالية  

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.

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.

يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي بينمــا يتــم إدراج اإلشــتقاق ذي القيمــة العادلــة الســالبة كالتــزام مالــي.   
يتــم تقديــم اإلشــتقاق علــى أنــه أصــل غيــر متــداول أو التــزام غيــر متــداول إذا كانــت فتــرة اإلســتحقاق المتبقيــة لــأداة تزيــد عــن 12 

ــة. شــهًرا وال يتوقــع أن يتــم اإلعتــراف بهــا أو تســويتها خــالل 12 شــهًرا. ُتعــرض المشــتقات األخــرى كأصــول أو التزامــات متداول
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محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أدوات التحــوط علــى أنهــا تحوطــات التدفقــات النقديــة. وفــي بدايــة عالقــة التحــوط، يقــوم البنــك 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 

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

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 100٪ مــن االلتــزام ذي الصلــة.

يعــاد تصنيــف المبالــغ المدرجــة ســابًقا والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرات 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 الدخــل الشــامل اآلخــر.

الضريبة الحالية  

يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل وفقــً للتشــريعات الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان. الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المســتحقة الدفــع علــى   
الدخــل الخاضــع للضريبــة للفتــرة باســتخدام 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. 

يتــم إثبــات 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 

ــة. المنفعــة الضريبيــة ذات الصل

النقد والنقد المعادل  

ألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة، يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة بنكيــة بفتــرة اســتحقاق أصليــة   
ــة أشــهر. تقــل عــن ثالث
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معلومات القطاع  

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  

عند بدء أي ترتيب، تحدد الشركة ما إذا كان ذلك الترتيب عبارة عن أو يحتوي على عقد إيجار.  

عنــد البــدء أو عنــد إعــادة تقييــم الترتيــب الــذي يحتــوي علــى عقــد إيجــار، تقــوم الشــركة بفصــل المدفوعــات أو أي مقابــل آخــر مطلــوب   
بموجــب الترتيــب إلــى مــا هــو متعلــق بعقــود اإليجــار ومــا هــو متعلــق بالعناصــر األخــرى علــى أســاس قيمهــا العادلــة النســبية. وإذا 
وجــدت الشــركة أن أي عقــد تأجيــر تمويلــي يتعــذر فيــه فصــل المدفوعــات بشــكل موثــوق، يتــم إثبــات األصــول وااللتزامــات بمبلــغ 
مســاٍو لقيمهــا العادلــة. ويتــم الحًقــا تخفيــض االلتــزام عنــد تقديــم الدفعــات، ويتــم االعتــراف بتكلفــة التمويــل المحملــة علــى االلتــزام 

باســتخدام ســعر الفائــدة علــى االقتــراض اإلضافــي للشــركة.

األصول المؤجرة  

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار للممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي تنقــل إلــى الشــركة بشــكل جوهــري كافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة   
ــة أو القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى  علــى أنهــا إيجــارات تمويليــة. ويتــم قيــاس األصــول المؤجــرة مبدئيــا بمبلــغ يعــادل القيمــة العادل
لدفعــات اإليجــار، أيهمــا أقــل. وبعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم المحاســبة عــن األصــول وفقــا للسياســة المحاســبية المطبقــة علــى ذلــك 

األصــل.

يتــم تصنيــف األصــول المحتفــظ بهــا بموجــب عقــود إيجــار أخــرى كإيجــارات تشــغيلية وال يتــم إدراجهــا فــي قائمــة المركــز المالــي   
للشــركة.

دفعات اإليجار  

يتــم االعتــراف بالمدفوعــات التــي تتــم بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي فــي الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى   
مــدى فتــرة اإليجــار. ويتــم االعتــراف بحوافــز اإليجــار المســتلمة كجــزء ال يتجــزأ مــن إجمالــي مصاريــف اإليجــار علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

يتــم توزيــع الحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي بيــن مصاريــف التمويــل وتخفيــض االلتــزام القائــم. ويتــم   
ــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام. ــدة دوري ثاب ــكل فتــرة خــالل مــدة اإليجــار بحيــث ينتــج معــدل فائ ــل ل ــف التموي تخصيــص مصاري
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األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك    4

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.

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل فــي تاريــخ التقريــر والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي تعديــالت   
القادمــة.  الماليــة  الســنة  خــالل  وااللتزامــات  لأصــول  الدفتريــة  القيــم  فــي  جوهريــة 

انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

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

الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  

إن تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات لــه أثــر كبيــر علــى القوائــم الماليــة. وقــد تــم تقديــر تلــك األعمــار اإلنتاجيــة   
واالســتبدال. للصيانــة  المعتمــد  الشــامل  البرنامــج  وكذلــك  المســتقل  االستشــاري  تقريــر  إلــى  اســتناًدا  ســنة  بأربعيــن 

مخصص تفكيك األصول  

ــا  ــى مــدى 40 عاًم ــى أســاس الدراســة التــي تمــت مــن قبــل استشــاري مســتقل وخصمهــا عل ــر كلفــة تفكيــك األصــول عل ــم تقدي ت  
.٪3.82 مقــداره  خصــم  عامــل  باســتخدام 

تطبيق تفسيرات لجنة معايير التقارير رقم )4( ورقم )12(  

يجــب االعتمــاد علــى الحكــم والتقديــر لتحديــد مــا إذا كانــت اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة   
والميــاه تنطــوي علــى عقــد إيجــار بحســب تفســير لجنــة معاييــر التقاريــر الماليــة رقــم )4(: تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى 
عقــد ايجــار أو امتيــاز تقديــم الخدمــات حســب التفســير رقــم 12: ترتيبــات امتيــاز تقديــم الخدمــات. فــإذا كان االتفــاق يحتــوي علــى عقــد 
إيجــار، فيجــب االعتمــاد علــى الحكــم والتقديــر لتصنيــف عقــد اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي وفًقــا لمعيــار 

المحاســبة الدولــي رقــم 17: عقــود اإليجــار. تــم تصنيــف عقــد األيجــار علــى أنــه عقــد ايجــار تشــغيلي .
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(     5

األرض المقــام عليهــا المحطــة مســتأجرة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة إعتبــاًرا مــن 11 فبرايــر   
ــال ُعمانــي ســنوًيا. 2013. يمكــن أن يتــم تمديــد مــدة اإليجــار لـــ 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. يدفــع اإليجــار بمعــدل 15.045 ري

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  6

31 ديسمبر 312016 مارس 2017

ريال ُعمانيريال ُعماني

1٫168٫0231.397.244الذمم التجارية المدينة

216٫43242.857مدفوعات مقدًما 

1٫5001.500ودائع

1٫385٫9551.441.601

النقد والنقد المعادل  7

29227نقد في الصندوق

937٫2791.007.242نقد لدى البنك

9٫508٫6869.459.085ودائع قصيرة األجل

10٫445٫99410.466.554

الودائــع قصيــرة األجــل مقّومــة بالــدوالر األمريكــي وهــي لــدى »ســوميتومو ميتســوي بانكينــج كوربوريشــن ليمتــد« فــي لنــدن بفتــرات   
ــع غيــر جوهــري. اســتحقاق تقــل عــن شــهر واحــد. ومعــدل الفائــدة لهــذه الودائ

رأس المال واالحتياطيات  8

المصرح به

رأس المال

31 مارس 2017 ريال 
ُعماني

31 ديسمبر 2016 ريال ُعماني

25.000.000 25.000.00025٫000٫000 سهم عادي بقيمة ريال ُعماني واحد للسهم

الُمصدر والمدفوع 
بالكامل

15.555.04015٫555٫04015.555.040 سهم بقيمة ريال ُعماني واحد للسهم
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رأس المال واالحتياطيات )تابع(  8

المساهمون  

مساهمو الشركة هم:   

بلد التأسيسنسبة المساهمة %

20172016

جزر كيمان4545سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

جزر العذراء البريطانية4545ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

المملكة المتحدة1010كاداجوا الغبرة يو.كيه ليمتد

100100

االحتياطي القانوني  

تتطلــب المــادة 154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974 أن يتــم تحويــل 10٪ مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى احتياطــي قانونــي غيــر   
ــع إلــى أن يصبــح رصيــد االحتياطــي القانونــي مســاوًيا لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع علــى األقــل.  قابــل للتوزي

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

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 تــم تحويــل مبلــغ 4.515.895 ريــال عمانــي مــن االحتياطــي القانونــي لمقابلــة الخســائر   
المتراكمــة وفقــا لــآراء القانونيــة والفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال. ولكــن بالنســبة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2017، فقــد تــم إعــادة تحويــل مبلــغ 555.817 ريــال عمانــي مــن األربــاح المحتجــزة إلــى االحتياطــي القانونيــة بحيــث يتــم خصــم األربــاح 

المحتجــزة بالكامــل كمــا فــي 31 مــارس 2017بمــا يتوافــق مــع اآلراء القانونيــة والفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

قروض ألجل  9

31 ديسمبر 312016 مارس 2017

ريال ُعمانيريال ُعماني

75٫902٫18776.700.009قروض ألجل

)1.308.160()1٫289٫248(مطروًحا منها: رسوم تمويلية مؤجلة

74٫612٫93975.391.849

)3.423.156()3٫441٫842(مطروًحا منها: الجزء المتداول من القروض ألجل

71٫171٫09771.968.693الجزء غير المتداول من القروض ألجل

التسهيالت  

فــي 25 يوليــو 2013، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل طويلــة األجــل مــع مجموعــة بنــوك عالميــة للحصــول علــى تســهيالت قــرض   
أمريكــي(. دوالر   211.837.752( ُعمانــي  ريــال   81.451.616 قــدره  إجمالــي  بمبلــغ  ألجــل«(  )»القــروض 
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قروض ألجل )تابع(  9

السحب من التسهيالت  

بتاريــخ 31 مــارس 2017، تــم ســحب مبلــغ 81.244.505 ريــال ُعمانــي )211.299.102 دوالر أمريكــي( )31 ديســمبر 2016: 81.244.505 ريــال ُعمانــي   
)211.299.102 دوالر أمريكــي(( وتــم إلغــاء باقــي المبلــغ الــذي لــم يتــم ســحبه.

سداد التسهيالت  

يستحق سداد القروض ألجل بواقع 76 قسًطا ربع سنوي. وتم سداد قسط واحد بقيمة 797.822 ريال ُعماني خالل الفترة.  

الفوائد  

تحمــل القــروض ألجــل فائــدة بمعــدل 3 أشــهر ليبــور باإلضافــة إلــى الهامــش. معــدل الفائــدة الفعلــي للفتــرة هــو 4.38٪ )31 ديســمبر   
.)٪4.71  :2016

الضمانات  

القــروض ألجــل مضمونــة برهــن تجــاري علــى أصــول الشــركة ورهــن قانونــي علــى حقــوق وملكيــة ومصالــح الشــركة فــي اتفاقيــة حــق   
ــع أســهم الشــركة.  ــم فــرض رســوم علــى جمي ــك فقــد ت ــى ذل ــة إل ــر 2013. باإلضاف االنتفــاع المؤرخــة 11 فبراي

التعهدات  

تتضمــن اتفاقيــة التســهيالت تعهــدات تتعلــق بالســيولة. تتضمــن هــذه التعهــدات قيــود علــى نســبة الدين/حقــوق الملكيــة،   
ونســبة تغطيــة خدمــة الديــن ونســبة تغطيــة مــدة القــرض. وبالنســبة لفتــرة الفائــدة لأشــهر الثالثــة المنتهيــة فــي 12 ينايــر 2017، 
فــإن الشــركة كانــت تعتبــر مخالفــة لالشــتراط الخــاص بنســبة تغطيــة خدمــة الديــن، وقــد تــم الحصــول علــى تنــازل بخصــوص ذلــك 

مــن جانــب المقرضيــن.

األدوات المالية المشتقة  10

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 62.084.703 ريــال ُعمانــي )161.468.668 دوالر أمريكــي( )31 ديســمبر 2016:   
ألجــل.  للقــروض  بالنســبة  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  أمريكــي((  )163.156.365 دوالر  ُعمانــي  ريــال   62.733.622

اتفاقيــات التحــوط تغطــي تعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة خــالل مــدة إنشــاء المحطــة. وبعــد ذلــك، تحــرر الشــركة   
جــزًءا مــن ترتيبــات التحــوط بمــا يتماشــى مــع ســداد القــروض ألجــل.

اتفاقيــات التحــوط تلــزم الشــركة بدفــع فائــدة ثابتــة بمعــدل 2.86٪ ســنوًيا بشــكل ربــع ســنوي بالنســبة للقــروض ألجــل. تــم تقييــم   
تحوطــات التدفقــات النقديــة بأنهــا فعالــة بشــكل كبيــر كمــا فــي 31 مــارس 2017 )للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016: فعالــة 

بشــكل كبيــر(.

تــم إدراج حركــة القيمــة العادلــة بقيمــة 332.475 ريــال ُعمانــي )31 مــارس 2016: 2.449.338 ريــال ُعمانــي(  فــي الدخــل الشــامل اآلخــر بعــد   
ــة. ــة المؤجل خصــم الضريب
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األدوات المالية المشتقة )تابع(  10

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

31 ديسمبر 312016 مارس 2017

ريال ُعمانيريال ُعماني

)133.562()123٫767(أقل من سنة واحدة

)717.843()663٫324(1 إلى 5 سنوات

)2.309.814()2٫094٫554(أكثر من 5 سنوات

)3.027.657()2٫757٫878(مجموع ما يزيد عن سنة

)3.161.219()2٫881٫645(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

ُتدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كما يلي:  

 
)3.161.219()2٫881٫645(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

432٫247379.346أصل الضريبة المؤجلة ذات الصلة

)2.781.873()2٫449٫398(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بعد خصم الضريبة المؤجلة

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لتبــادل ســعر الفائــدة وهــي مســاوية لقيــم الســوق، وكذلــك المبالــغ اإلســمية المحللــة وفًقــا   
االســتحقاق. لفتــرة 

المبالغ اإلسمية وفًقا لفترة اإلستحقاق

أكثر من سنة 1 إلى 12 شهًراالقيمة اإلسميةالقيمة العادلة
وحتى 5 سنوات

أكثر من 

5 سنوات

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

31 مارس 2017

2.881.64562.084.7032.666.46814.291.24745.126.988مبادالت أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2016

3.161.21962.733.6222.650.05314.245.42345.838.146مبادالت أسعار الفائدة

مخصصات التزام تفكيك األصول   11

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 3.82٪ مــن قيمتهــا الحاليــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر للمحطــة والبالــغ 40 

ســنة.
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مكافئات نهاية الخدمة    12

31 ديسمبر 312016 مارس 2017

ريال ُعمانيريال ُعماني

119٫38519.065 يناير

2٫74010.701المتوفر خالل الفترة/ السنة

)10.381(-المدفوع خالل الفترة/ السنة

22٫12519.385المخصص الختامي

القروض المرحلية للمساهمين  13

2٫864٫5252.864.525سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

2٫864٫5252.864.525ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

278٫237220.947الفائدة المستحقة

6٫007٫2875.949.997

التسهيالت  

تــم تقديــم قــروض مرحليــة للمســاهمين بقيمــة 1.691.800 ريــال ُعمانــي )4.400.000 دوالر أميركــي( فــي أكتوبــر 2015. كذلــك تــم تقديــم   
.2016 31 ديســمبر  فــى  المنتهيــة  الســنة  أمريكــي( خــالل  )10.500.000 دوالر  ُعمانــي  ريــال   4.037.250 بقيمــة  للمســاهمين  قــروض مرحليــة 

سداد التسهيالت  

يســتحق ســداد القــروض المرحليــة للمســاهمين بنــاًء علــى موافقــة ُمقرضــي القــرض ألجــل والتــي تعتمــد علــى التدفقــات النقديــة.   
وكمــا فــي 31 مــارس عــام 2017، تــم تصنيــف القــروض علــى أنهــا غيــر متداولــة حيــث أن الشــركة ال تتوقــع ســداد القــروض خــالل ســنة 

واحــدة مــن تاريــخ القوائــم الماليــة.

الفوائد  

تكون القروض المرحلية للمساهمين ذات فائدة بمعدل 4٪ في السنة.  

الضمانات  

تكون القروض المرحلية للمساهمين غير مضمونة.   

قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين  14

376٫664376.664سوميت ووتر ميدل إيست كومباني

376٫664376.664ماالكوف ُعمان ديسالينيشن كومباني ليمتد

83٫70283.702كاداجوا الغبرة يو.كيه ليمتد

837٫030837.030
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التسهيالت  

تــم تقديــم قــروض حقــوق الملكيــة االحتياطيــة مــن المســاهمين بقيمــة 837.030 ر.ع )2.176.932 دوالر أمريكــي( فــي شــهر نوفمبــر   
.2015

سداد التسهيالت  

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

الفوائد  

ال تحمل قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين أي فوائد.  

الضمانات  

تكون قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين بال ضمانات.  

مستحقات وذمم دائنة أخرى  15

31 ديسمبر 312016 مارس 2017

ريال ُعمانيريال ُعماني

2٫540٫8422.738.625مستحقات وذمم دائنة أخرى

تشــتمل المســتحقات والذمــم الدائنــة األخــرى علــى مبلــغ قــدره 583.418 ريــال ُعمانــي )31 ديســمبر 2016: 612.500 ريــال ُعمانــي( مســتحق   
لشــركة مدينــة مســقط للتحليــة واإلدارة والصيانــة ش.م.م باعتبارهــا طــرف ذي عالقــة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  16

تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين الرئيســيين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا، والكيانــات التجاريــة   
التــي يملكــون فيهــا نفــوًذا مؤثــًرا. تحتفــظ الشــركة بتوازنــات هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة وتظهــر هــذه التوازنــات خــالل الســير 

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

وفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:  

مدققة
31 مارس 2017

غير مدققة

31 ديسمبر 2016

ريال ُعمانيريال ُعماني

122.500-رسوم التجهيز والتأخير لشركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م

919٫019373.009رسوم التشغيل والصيانة لشركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانة ش.م.م
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  16

مدققة
31 مارس 2017

غير مدققة
31 ديسمبر 2016

ريال ُعمانيريال ُعماني

2.114.750-صافي المتحصالت / )المدفوعات( تحت القروض المرحلية للمساهمين

-57٫291مصروف الفائدة على القروض المرحلية للمساهمين

72٫30755.582تعويضات موظفي اإلدارة العليا

مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة  

31 مارس 2017
ريال ُعماني

31 ديسمبر2016
ريال ُعماني

4٫966٫2594.966.259سوميتومو كوربوريشن/ كاداجوا إس.ايه/ ماالكوف إنترناشيونال ليمتد

يتعلــق هــذا المبلــغ بتكاليــف المشــروع المبدئيــة التــي دفعتهــا األطــراف ذات العالقــة ، ولــم يتــم ســدادها بعــد لأطــراف ذات العالقــة،   
وتمــت رســملتها تحــت بنــد أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ حيــث أنهــا تتعلــق مباشــرة بإنشــاء المحطــة.

يكون المبلغ المستحق إلى األطراف ذات العالقة بدون فوائد وال توجد شروط محددة للسداد.  

للمزيد من اإلفصاحات حول أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  انظر اإليضاحات13 و 14 و 15.  

تكاليف التشغيل  17

مدققة
31 مارس 2017

غير مدققة
31 ديسمبر 2016

ريال ُعمانيريال ُعماني

919٫019373.009رسوم التشغيل والصيانة )اإليضاح 16(

619٫214427.041رسوم الكهرباء

1٫538٫233800.050

مصاريف إدارية   18

102٫78832.107تكاليف الموظفين 

394.648-تكلفة التحكيم

-60٫187التأمين

15٫580800أتعاب مهنية وقانونية

39٫63429.389أخرى

218٫189456.944

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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تعويضات أضرار التأخير )صافي(  19

مدققة
31 مارس 2017

غير مدققة
31 ديسمبر 2016

ريال ُعمانيريال ُعماني

)64.003(-إيراد الفوائد على ذمم مدينة لتعويضات أضرار التأخير

175.000-التعويضات المستحقة ألضرار التأخير 

68.598-مصاريف الفوائد على التعويضات المستحقة ألضرار التأخير 

-179.595

تكاليف التمويل )الصافي(   20

830٫613379.447مصروفات فوائد على القروض ألجل ومبادالت اسعار الفائدة

18٫912185.979إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة

-57٫290مصروفات فوائد على القروض التجسيرية من المساهمين

-)17٫095(دخل الفوائد على الودائع ألجل

)432(2٫969أرباح / )خسائر( الصرف - بالصافي

892٫689564.994

ضريبة الدخل  21

تخضــع الشــركة لضريبــة دخــل بمعــدل قــدره 15٪ )31 مــارس 2016: 12٪(. وكان ســعر الفائــدة المعمــول بــه للشــركة للفتــرة:  صفــر )31   
مــارس 2016: صفــر(. ولــم يتــم إدراج مخصــص لضريبــة الدخــل للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2017 نظــًرا للخســائر الضريبيــة لهــذه 

الفتــرة.

المدرجة في قائمة الدخل الشامل  

الضريبة المؤجلة

-356٫268السنة الحالية

-911٫451السنة السابقة

1٫267٫719-

التسوية الضريبية   

كانت تسوية مصروف ضريبة الدخل كما يلي:  

)636.778(223٫203الربح/)الخسارة( للفترة

-33٫480ضريبة الدخل بالمعدل القياسي

-8٫641مصروفات غير قابلة للخصم

-314٫147تأثير التغير في معدل الضريبة

-911٫451ضريبة مؤجلة عن السنة السابقة

1٫267٫719-

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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ضريبة الدخل )تابع(  21

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

األصل/)االلتزام( كما 
في 1 يناير 2016

ريال ُعماني

المدرجة في قائمة 
الربح أو الخسارة 

والدخل الشامل اآلخر
ريال ُعماني

األصل/)االلتزام( كما 
في 31 مارس 2017

ريال ُعماني 

الممتلكات واآلالت والمعدات-التزام الضريبة 
)1٫428٫633()388.451()1.040.182(المؤجلة

-)911.451(911.451خسائر ضريبية مرّحلة

128.73132.183160٫914مخصص التزام تفكيك األصول

التغير في القيمة العادلة لأدوات المالية 
المشتقة )المدرجة في قائمة  الدخل الشامل 

379.34652.901432٫247اآلخر(

593٫161)826.367(1.419.528أصول ضريبة مؤجلة

تنشــأ الضريبــة المؤجلــة بســبب الخســائر الضريبيــة والفــروق المؤقتــة بيــن القاعــدة الضريبيــة لأصــول وااللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة   
ــه مــن المحتمــل توليــد الدخــل  ــرى أن ــم يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة عــن الخســائر ألن اإلدارة ال ت فــي قائمــة المركــز المالــي. ول

ــك. ــد المترتبــة علــى ذل الكافــي الخاضــع للضريبــة قبــل انتهــاء صالحيتهــا للحصــول علــى الفوائ

كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2016، بنــاء علــى أفضــل التقديــرات، تــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة عــن الخســائر بقيمــة 911.451 ريــاًلا ُعمانًيــا.   
وفــي نهايــة الفتــرة الجاريــة أعــادت اإلدارة النظــر فــي التقديــرات وعليــه عكســت أصــل الضريبــة المؤجلــة بالكامــل حيــث ال تعتبــر اإلدارة 

أنــه مــن المحتمــل توليــد الدخــل الكافــي الخاضــع للضريبــة قبــل انتهــاء صالحيتهــا للحصــول علــى الفوائــد المترتبــة علــى ذلــك.

أرباح السهم الواحد  22

مدققة
31 مارس 2017

غير مدققة
31 مارس 2016

)636.778()1٫044٫516(خسارة الفترة )ر.ع(

15٫555٫04015.555.040المتوسط المرجح لعدد األسهم مستحقة السداد خالل الفترة

)0.04()0٫07(خسارة السهم الواحد )األساسية والمخففة(

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017

ارتباطات إيجارية  23

تــم اســتئجار األرض التــي أقيمــت عليهــا المحطــة مــن حكومــة ســلطنة ُعمــان )ممثلــًة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة اعتبــاًرا مــن 11   
فبرايــر 2013. ويمكــن تمديــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. ويدفــع اإليجــار بواقــع 15.045 ريــال ُعمانــي ســنوًيا.

وفي 31 مارس 2017، كان الحد األدنى لالرتباطات اإليجارية المستقبلية بموجب اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يلي:  

31 ديسمبر 312016 مارس 2017

ريال ُعمانيريال ُعماني

15٫04515.045أقل من سنة

60٫18060.180من سنة إلى 5 سنوات

225٫675240.720أكثر من 5 سنوات

300٫900315.945

األدوات المالية  24

ــأدوات الماليــة، وهــي: مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر  يقــّدم هــذا اإليضــاح معلومــات حــول المخاطــر الناشــئة مــن اســتخدام الشــركة ل  
الســيولة، ومخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا الشــركة، وأهدافهــا، وسياســاتها وإجراءاتهــا لقيــاس وإدارة المخاطــر وإدارة الشــركة 

لــرأس المــال. كمــا تحتــوي هــذه القوائــم 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 االئتمان  

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

تتم مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان بشكل مستمر، وعليه فإن الشركة تعتبر مخاطر االئتمان في حدها األدنى.   

ــة لأصــول الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان. كان الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان  تمثــل القيمــة الدفتري  
بتاريــخ التقريــر كمــا يلــي:
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األدوات المالية )تابع(  24

مخاطر االئتمان )تابع(  

31 ديسمبر 312016 مارس 2017

ريال عمانيريال عماني

10٫445٫96510.466.327نقد لدى البنوك وودائع

1٫169٫5231.398.744ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

11٫615٫48811.865.071

وكان التعرض لمخاطر االئتمان للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى في تاريخ التقرير بحسب نوع العميل كما يلي:  

1٫168٫0231.397.244الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م

ــر وال تعرضــت النخفــاض  ــة الفتــرة المشــمولة بالتقري ــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى متأخــرة فــي نهاي ــم تكــن الذمــم التجاري ول  
.)BAA2( الــذي ال يقــل عــن  االئتمانــي  التصنيــف  الماليــة ذات  المؤسســات  البنــوك مــع  لــدى  النقــد والودائــع  إيــداع  تــم  قيمتهــا. 

مخاطر السيولة  

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

اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف العاديــة والملحــة، 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 االلتزامــات 

الماليــة.

فيما يلي تواريخ استحقاق االلتزامات المالية للشركة بعد إضافة مرو أخرى النفقات التمويلية المؤجلة في تاريخ التقرير:   

سنة  أقل من سنةالمجموعالقيمة الدفترية31 مارس 2017
إلى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

التدفقات النقدية التعاقدية

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

التزامات مالية غير مشتقة

75٫902٫187110٫139٫9266٫763٫71126٫191٫85277٫184٫363قروض ألجل

قروض حقوق الملكية االحتياطية من 
--837٫030837٫030837٫030المساهمين

-6٫923٫935-6٫007٫2876٫923٫935القروض المرحلية للمساهمين 

--4٫966٫2594٫966٫2594٫966٫259مستحق ألطراف ذات عالقة

--2٫540٫8422٫540٫8422٫540٫842مستحقات وذمم دائنة أخرى

90٫253٫605125٫407٫99215٫107٫84233٫115٫78777٫184٫363

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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األدوات المالية )تابع(  24

مخاطر السيولة )تابع(  

القيمة 31 ديسمبر 2016
الدفترية

سنة  أقل من سنةالمجموع
إلى 5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

التدفقات النقدية التعاقدية  
ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

التزامات مالية غير مشتقة
76.700.009111.768.3606.747.94726.205.31378.815.100قروض ألجل

قروض حقوق الملكية االحتياطية من 
المساهمين

837.030837.030837.030--

-6.866.645-5.949.9976.866.645القروض المرحلية للمساهمين 
--4.966.2594.966.2594.966.259مستحق ألطراف ذات عالقة

--2.738.6252.738.6252.738.625مستحقات وذمم دائنة أخرى
91.191.920127.176.91915.289.86133.071.95878.815.100

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 1986. 

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. وتتمثــل سياســة الشــركة فــي االحتفــاظ بحوالــي 100٪ مــن االقتراضــات بســعر فائــدة ثابــت أو بــأدوات تغطيــة.  

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية المتغيرة  

ــغ  ــر كان يمكــن أن يزيد/)ينقــص( حقــوق الملكيــة بالمبال ــخ التقري ــدة فــي تاري إن التغيــر بواقــع 100 نقطــة أساســية فــي أســعار الفائ  
األجنبيــة. العمــالت  األخــرى وخاصــًة أســعار صــرف  المتغيــرات  ثبــات جميــع  التحليــل  أدنــاه. يفتــرض هــذا  المبّينــة 

100 نقطة أساسية100 نقطة أساسية

نقصزيادة 31 مارس 2017

ريال ُعمانيريال ُعماني

)4.879.388(4٫879٫388القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

31 ديسمبر 2016  

)5.019.899(5٫019٫899القيمة العادلة لأدوات المالية المشتقة

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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األدوات المالية )تابع(  24

إدارة مخاطر رأس المال  

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

ال تخضــع الشــركة لمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجًيــا باســتثناء المتطلبــات الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة لســنة 1974   
وتعديالتــه.

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

بهــدف الحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال، يمكــن للشــركة أن تعــّدل مبلــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة إلــى المســاهمين، وعائــد رأس   
المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة.

القيمة العادلة  

ــة. تتكــون االلتزامــات الماليــة مــن القــروض ألجــل، والقــروض  تتكــون األصــول الماليــة مــن النقــد واألرصــدة البنكيــة والذمــم المدين  
المرحليــة مــن المســاهمين وقــروض حقــوق الملكيــة االحتياطيــة مــن المســاهمين والذمــم الدائنــة. تتكــون المشــتقات مــن ترتيبــات 

ــة.  ــا عــن قيمهــا الدفتري ــً جوهرًي ــف اختالًف ــة ال تختل ــأدوات المالي ــة ل ــدة. القيــم العادل ــة ســعر الفائ مبادل

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

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

المستوى األول: األسعار )غير المعدلة( المدرجة 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 

31 ديسمبر 312016 مارس 2017

ريال ُعمانيريال ُعماني

62٫084٫70362.733.622مبادلة سعر الفائدة- المستوى الثاني

ال تمتلــك الشــركة أدوات ماليــة فــي المســتوى األول أو المســتوى الثالــث. خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2017، لــم توجــد   
العادلــة. القيمــة  لقيــاس  المســتويات  بيــن  الماليــة  لــأدوات  تحويــالت 

الموافقة على القوائم المالية  25

وافقت اإلدارة على القوائم المالية وصرحت بإصدارها في 30 مايو 2017.  

إيضاحات حول القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017
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قائمة المركز المالي

كما في 

31 ديسمبر 2016 30 يونيو2017

ريال ُعمانيريال ُعمانياألصول

األصول غير المتداولة

95٫871٫11997.106.304الممتلكات واآلالت والمعدات

678٫9081.419.528ضريبة مؤجلة

96٫550٫02798.525.832مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

1٫657٫2201.441.601ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

10٫876٫69110.466.554النقد والنقد المعادل

12٫533٫91111.908.155مجموع األصول المتداولة

109٫083٫938110.433.987مجموع األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات

رأس المال واإلحتياطيات

15٫555٫04015.555.040رأس المال

1٫439٫004883.186االحتياطي القانوني

1.600.333)12٫922(األرباح المحتجزة

)2.781.873()2٫935٫301(التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة

14٫045٫82115.256.686مجموع حقوق المساهمين

االلتزامات غير المتداولة

70٫391٫37571.968.693الجزء غير المتداول لقروض ألجل

3٫302٫3873.027.657الجزء غير المتداول للقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

1٫072٫7551.072.755مخصص التزام تفكيك أصول

1٫687٫2671.040.182ضريبة مؤجلة

6٫065٫2145.949.997قروض مرحلية للمساهمين

7٫43819.385مكافئات نهاية الخدمة

82٫526٫43683.078.669مجموع االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة

3٫462٫9653.423.156الجزء المتداول لقروض ألجل

150٫909133.562الجزء المتداول للقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

837٫030837.030قروض حقوق الملكية االحتياطية من المساهمين

3٫094٫5182.738.625مستحقات وذمم دائنة أخرى

4٫966٫2594.966.259المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

12٫511٫68112.098.632مجموع االلتزامات المتداولة 

95٫038٫11795.177.301مجموع االلتزامات

109٫083٫938110.433.987مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017

 غير مدققة
2017

ريال ُعماني

غير مدققة
2016

ريال ُعماني

7٫601٫1725.315.491العائدات 

)2.488.679()3٫631٫500(تكاليف التشغيل

3٫969٫6722.826.812إجمالي الربح

)223.157()471٫207(مصروفات إدارية

)907.205()1٫246٫584(استهالك

)175.000(-تعويضات عن أضرار التأخير

)523.460(-تكلفة التحكيم

)1.429.968()1٫782٫966(تكاليف التمويل

)431.978(468٫915صافي الربح/ )الخسارة( عن الفترة قبل الضريبة

-)1٫526٫353(ضريبة الدخل

)431.978()1٫057٫438(صافي الخسارة عن الفترة

الدخل الشامل اآلخر الذي تمت أو قد تتم إعادة تصنيفه إلى أرباح أو خسائر

)4.412.840()292٫077(التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة

-138٫649الضريبة المؤجلة على التغيرات في القيم العادلة لأدوات المالية المشتقة
529.541

)3.883.299()153٫428(دخل/)خسارة( شاملة آخرى عن الفترة

)4.315.277()1٫210٫866(مجموع الخسائر الشاملة عن الفترة
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 قائمة التدفقات النقدية

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

 غير مدققة
2017

ريال ُعماني

غير مدققة
2016

ريال ُعماني

األنشطة التشغيلية 

)431.978(468٫915صافي الربح/)الخسارة( للفترة قبل الضريبة

تسويات لـ:

1٫246٫584907.205استهالك

4٫4583.999مخصص مكافآت نهاية الخدمة

115٫21873.640الفائدة المستحقة على القروض المرحلية للمساهمين

37٫824204.891إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات 

في رأس المال العامل

1٫872٫999757.757

)1.031.903(459٫164التغير في المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

660.446)215٫619(التغير في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

)371.457(2٫116٫544صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

)3.839.436()11٫399(إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

)3.839.436()11٫399(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)3.999()4٫458(مخصص مكافآت نهاية الخدمة

)73.640()115٫218(الفائدة المستحقة على القروض المرحلية للمساهمين

4.037.250-متحصالت القروض المرحلية للمساهمين

6.874.069)1٫575٫332(صافي المتحصالت من قروض ألجل

10.833.680)1٫695٫008(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية 

7.380.544)410٫137(صافي التغير في النقد والنقد المعادل

10٫466٫5545.717.908النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

10٫876٫69113.098.452النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
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الفصل الثالث والعشرون: التعهدات

شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )قيد التحويل(  )1(

يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )قيد التحويل( مجتمعين ومنفردين على ما يلي:

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات حقيقية وكاملة.  •

أنــه قــد تــم أخــذ العنايــة الواجبــة للتأكــد مــن أنــه لــم يتــم حــذف أيــة حقائــق أو معلومــات هامــة يمكــن أن يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل   •
هــذه النشــرة مضللــة.

أنه قد تم االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها.  •

فيما يلي األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة:

التوقيعاإلسم

حبيب بن حسين

تامر كانكارديس
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مدير اإلصدار  )2( 

ــة الصــادرة بموجــب  ــون ســوق رأس المــال والئحتــه التنفيذي ــا بموجــب أحــكام المــادة )3( مــن قان ــى المســؤوليات المنوطــة بن إســتنادًا إل
القــرار الــوزاري رقــم 2009/1م وتعديالتــه والتعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، لقــد قمنــا بمراجعــة كّل الوثائــق ذات العالقــة 

والمــواّد األخــرى الالزمــة إلعــداد  نشــرة اإلصــدار المتعلقــة بطــرح أســهم الشــركة )قيــد التحويــل( لإلكتتــاب العــام.

ســيتحمل مجلــس إدارة الشــركة )قيــد التحويــل(  مســؤولية صحــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه والذيــن أكــدوا علــى أنــه لــم 
يتــم حــذف أي معلومــات جوهريــة منهــا يمكــن أن يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل النشــرة مضللــة.

ونؤكــد بإننــا قــد بذلنــا العنايــة الواجبــة والمطلوبــة التــي تتطلبهــا المهنــة فيمــا يتعلــق بهــذه النشــرة التــي تــم إعدادهــا تحــت إشــرافنا، 
وبنــاء علــى أعمــال المراجعــة والمناقشــات مــع الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وموظفيهــا واألطــراف األخــرى ذات العالقــة. عليــه، نؤكــد 

مــا يلــي:  

لقــد قمنــا بإيــالء العنايــة الواجبــة والمعقولــة التــي تضمــن إن البيانــات التــي تلقيناهــا مــن الشــركة والمتضمنــة فــي  نشــرة اإلصــدار   •
هــذه تتفــق مــع الحقائــق الــواردة فــي  الوثائــق والمــواّد والمســتندات األخــرى المتعلقــة باإلكتتــاب.

علــى حســب إطالعنــا وعلمنــا ومــن المعلومــات التــي قدمتهــا لنــا الشــركة، فــإن الشــركة لــم تخــف أيــة معلومــات جوهريــة يمكــن أن   •
ــة.   ــى جعــل النشــرة مضلل ــؤدي حذفهــا ال ي

إن نشــرة اإلصــدار هــذه و الالئحــة واإلكتتــاب المتعلــق بهــا تتفــق مــع جميــع قواعــد وشــروط اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي قانــون   •
ســوق رأس المــال والالئحــة التنفيذيــة ونمــوذج نشــرة اإلصــدار المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال وأنهــا تتفــق مــع قانــون 

ــة والتعليمــات والقــرارات األخــرى الصــادرة فــي هــذا الشــأن. الشــركات التجاري

إن البيانــات والمعلومــات التــي تــم عرضهــا فــي  نشــرة اإلصــدار هــذه والمعــدة باللغــة العربيــة )وترجمتهــا غيــر الرســمية إلــى اللغــة   •
ــة( حقيقيــة وصحيحــة وكافيــة لمســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرار المناســب حــول االســتثمار أو عدمــه فــي األوراق  اإلنجليزي

الماليــة المطروحــة لالكتتــاب مــن خاللهــا.

المستشار المالي ومدير اإلصدار

بنك مسقط ش م ع ع
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يؤكــد المستشــار القانونــي المبيــن إســمه أدنــاه أن جميــع اإلجــراءات المتخــذة بشــأن طــرح األوراق الماليــة موضــوع هــذه النشــرة تتفــق مــع 
أحــكام القوانيــن والتشــريعات ذات العالقــة بنشــاط الشــركة وقانــون الشــركات التجاريــة وقانــون ســوق راس المــال واللوائــح والتعليمــات 
الصــادرة بمقتضاهــا ومتطلبــات شــروط إصــدار األســهم ونمــوذج نشــرة اإلصــدار المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال والنظــام 
األساســي للشــركة وقــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس إدارة الشــركة. لقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص والموافقــات الرســمية 

الالزمــة لمباشــرة األنشــطة الموضحــة فــي هــذه النشــرة.

المستشار القانوني

البوسعيدي، منصور جمال وشركاه
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