
 

 شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.م
 4302يونيو  03الممتدة حتى  الستة أشهرفترة تقرير أعضاء مجلس اإلدارة عن 

 

 مقدمة .0
 

فترة الستة أشهر ٌسر أعضاء مجلس اإلدارة أن ٌقدموا تقرٌرهم إلى جانب القوائم المالٌة المدققة عن 
 .2014ٌونٌو  30الممتدة حتى 

 

محطة تولٌد الكهرباء افتتح معالً محمد بن سالم بن سعٌد الطوبً، وزٌر البٌئة والشؤون المناخٌة، 
 .2014مارس  24فً " 2"صحار 

 
وأصبحت مدرجة كشركة عامة فً سوق  2014طرحت الشركة أسهمها لالكتتاب العام فً ماٌو/ٌونٌو 

 .2014ٌونٌو  23مسقط لألوراق المالٌة فً 
 

مرفوعة ضد الشركة وهً تلتزم بأعلى معاٌٌر إدارة وتنظٌم )حوكمة( قانونٌة ال ٌوجد أي دعاوى 
الشركات وتحافظ علٌها. وتملك الشركة تحدًٌدا لجنة تدقٌق تتولى اإلشراف على األمور المالٌة 

 والمحاسبٌة وتقدٌم التوصٌات إلى مجلس اإلدارة بناء على ذلك.  
 

 استعراض العمليات .4
 

" عملٌاتها بشكل جٌد خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري وحققت نسبة 2محطة "صحار  أدت
وبلغ . 2014عام % التً حققتها خالل الفترة نفسها من 99.8% مقارنة بنسبة 99.9موثوقٌة بلغت 

فسها ٌزٌد عن إنتاجها خالل الفترة نالساعة ما  /واتجٌجا  1640 من الطاقة الكهربائٌةالمحطة  إنتاج
%. وتم إنجاز عملٌات الصٌانة المخطط لها 82.4بة بنس جٌجاوات/الساعة( 899.2) 2013من عام 

ضمن البرنامج الزمنً المحدد واجتازت المحطة بنجاح اختبار  2014للمحطة للربع األول من عام 
 .20/03/2014أدائها السنوي فً 

 
سوٌز تراكتبٌل للتشغٌل ٌانة "ستومو" )أما سجالت الصحة والسالمة للشركة ومقاول التشغٌل والص

كما لم تقع أي حوادث بٌئٌة  فكانت ممتازة بدون وقوع أي حوادث ضٌاع وقت. (والصٌانة ُعمان ش.م.م
، وجمٌع التراخٌص والتصارٌح المطلوبة تم استخراجها وهً إما سارٌة 2014ٌونٌو  30حتى تارٌخ 

 متطلبات رفع التقارٌر.المفعول أو قٌد التجدٌد كما وتم استٌفاء جمٌع 
  

 النتائج المالية .0
 

 اإليرادات التشغيلية وإجمالي األرباح 0-0
خصم الفوائد  قبلالمحّققة  األرباحملٌون ر.ع أما  25.2الشركة مبٌعات إجمالٌة قدرها حققت 

ملٌون ر.ع  17.7ملٌون ر.ع، مقارنة بـ  13.8فبلغت  واالستهالكات والضرائب واإلهالك
 .2013ملٌون ر.ع على التوالً فً الفترة نفسها من عام  12و

 

 التكاليف التشغيلية والعامة واإلدارية 0-4
  0.4ثابتة بقٌمة تكالٌف  شملت  ملٌون ر.ع 15.2التشغٌلٌة والعامة واإلدارٌة بلغت التكالٌف 

 تم تكبدها فً ما ٌتعلق باالكتتاب العام وافتتاح المحطة. ر.عملٌون 



 

 النفقات المالية 0-0
 ملٌون ر.ع. 6.2بلغت النفقات المالٌة  

 

 والعائد على السهم رباحإجمالي األ 0-2
ملٌون ر.ع  2.0 2014ممتدة حتى ٌونٌو بلغ صافً أرباح الشركة عن فترة الستة أشهر ال 

 0.0030. أما العائد على السهم فبلغ 2013ملٌون ر.ع عن الفترة نفسها من عام  5.6مقارنة بـ
قٌمة ال)ملحوظة: تم تعدٌل  2013خالل الفترة نفسها من عام ر.ع  0.1636مقارنة بـر.ع 

ر.ع عن طرٌق تجزئة السهم فً الربع األول من  0.1000ر.ع إلى  1.000من  سهماالسمٌة لل
 (.ر.ع 0.0164بلغ  2013على السهم للفترة نفسها من عام ، ولذلك فإن العائد 2014عام 

  
وعن كون  2013*مالحظة هامة: ألغراض المقارنة، تعلن الشركة عن بدءها عملٌاتها فً أبرٌل 

للغاٌة )منخفضة من أكتوبر إلى مارس ومرتفعة من أبرٌل إلى سبتمبر(. لذلك، تعرفتها التعاقدٌة موسمٌة 
) ستة أشهر من العملٌات(  2014ٌونٌو  30فً حٌن أن االٌرادات عن فترة الستة أشهر المنتهٌة فً 

)ثالثة أشهر من العملٌات(، فإن صافً  2013أعلى من االٌرادات المحققة خالل الفترة نفسها من 
لم تتأثر  2013ل بسبب مزٌج من التعرفة المنخفضة والمرتفعة )فً حٌن أن الفترة نفسها من األرباح أق

 بتعرفة الشتاء المنخفضة(.
  

 أرباح األسهم 0-5
مقارنة بـقٌمة ربح السهم  2014 ٌولٌور.ع بتارٌخ  0.0015ربح سهم قٌمته دفعت الشركة 

 .2013خالل الفترة نفسها من عام  0.000التً بلغت 
 

 المستقبلية النظرة .2

 

مطابًقا  بأكمله 2014تسجٌل أداء جٌد وأن ٌكون األداء المالً لعام  تتوقع الشركة أن تستمر المحطة فً 
 للتوقعات.

 

ٌطٌب لمجلس اإلدارة ختام هذا التقرٌر بالتعبٌر عن خالص تقدٌره لموظفً الشركة على أدائهم المتمٌز 
   وعلى الدعم الكبٌر لجمٌع أصحاب المصالح. 2014فترة الستة أشهر األولى من عام خالل 

 
ونٌابة عن مجلس اإلدارة، أود أًٌضا أن أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بخالص آٌات الشكر والعرفان إلى 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد وحكومته الموقرة على دعمهما وتشجٌعهما المتواصل للقطاع 

 لنا جمًٌعا. الخاص، فلٌحفظهما هللا وٌدٌمهما زخراً 
 
 

 نٌابة عن مجلس اإلدارة
 
 

_____________ 
 بادمانابان انانثان 

 رئيس مجلس اإلدارةنائب  
 

     



 1صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 

 قائمة األرباح والخسائر غٌر المدققة

 يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
   

  

 
 

2014 

 

 3310 

 

إيضاح 

 لاير ُعمانً رقم:

 

 

 لاير ُعمانً

  
  

  

 1161116.10   25.195.230  اإليرادات

 (168.16813)   (14.394.021) 9 تكاليف مباشرة

 9683061.1   10.801.209  إجمالي الربح

      

 مصروفات عمومية وإدارية

 

13 (774.938)  

 

(3036338) 

 96.106110   10.026.271  الربح قبل الفائدة والضرائب

      

 (063136301)   (161.96311) 11 تكاليف التمويل

 16.106083   .06811619  قبل الضرٌبة الربحصافً 

 (.9.1611)   (168116130)  مصاريف الضريبة

 6.116118.   363336.91  بعد الضرٌبة الربحصافً 

      

 11601   3691 .1 الربح األساسً للسهم )بالبٌسة(

 

 

الناتج من تحويل  يعود لسبب ارتفاع  راس المال للسهم 3310الي يونيو  .331*االختالف في الكسب االساسي الواحد من فترة يوليو 

 للتفاصيل( .1)ارجع للمالحظة رقم  .331/ابريل/ 1دين/حقوق من فترة 

  



 3صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 

 قائمة الدخل الشامل غٌر المدققة

 يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
   

  

 
 

2014 

 

 3310 

 

إيضاح 

 لاير ُعمانً رقم:

 

 

 لاير ُعمانً

  
  

  

 6.116118.   2.000.591  بعد الضرٌبة الربحصافً 

      

 بعد خصمالدخل الشامل اآلخر، 
 الضرٌبة:

 
  

 
 

البند الذي سٌتم إعادة تصنٌفه إلى 
    أرباح وخسائر

 
 

الجزء  –تغطيات التدفق النقدي 

الفعال من التغييرات في القيمة 

 العادلة

 

(3.944.529)  

 

1368.16.39 

الشامل/ )الخسارة( مجموع الدخل 

 عن الفترة
 

(1.943.938)  

 

116.186111 

 

 



 3صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 قائمة المركز المالي غير المدققة

 كما في

    
 

 
 4302يونيو  03 إيضاح رقم:

 
 3133ديسمبر  33

  
 لاير ُعماني

 
 لاير ُعماني

 األصول غير المتداولة
 

  
 301.081.392  4;4:9.009.7 3 والمعداتالممتلكات واآلالت  

 أصول ضريبة مؤجلة
 

;:4.904  231.923 

 مجموع األصول غير المتداولة
 

4::.033.042  303.231.039 

 األصول المتداولة
 

   

 3.023.195  4:2.808.: 5 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 المخزون
 

0.:;0.002  3.803.332 

 5.159.320  22.877;.7 0 النقدالنقد وما يماثل 

 مجموع األصول المتداولة
 

08.044.7:7  0.503.538 

 مجموع األصول 
 

032.244.;3;  313.112.255 

 حقوق المساهمين
 

   

 09.288.923  920.::89.2 )أ( 9 رأس المال

 3.103.083  0.8:4;0.3 )ب( 9 احتياطي قانوني

 أرباح محتجزة
 

03.034.;34  0.332.023 

 أموال المساهمين
 

9:.8:0.049  99.005.109 

 (3.000.118)  (20.709;.8) )ج(  9 احتياطي التغطية

 مجموع حقوق المساهمين
 

90.90;.9;3  92.000.150 

 االلتزامات غير المتداولة
 

   

 311.080.590  3.087::.;;0 2 قروض ألجل
 أدوات مالية مشتقة

 
9.:;3.0:0  3.233.983 

 نهاية الخدمةمكافآت 
 

:.344  0.320 

 235.330  220.702  التزام تخريد أصول

 التزام ضريبة مؤجلة
 

7.;2;.2:3  2.108.331 

 مجموع االلتزامات غير المتداولة
 

402.090.982  318.509.020 

 االلتزامات المتداولة
 

   

 33.895.033  37;.9;04.0 2 قروض ألجل

 3.055.111  -  قرض قصير األجل

 3.390.830  ;7.030.00 8 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى                                                          

 -  0.304.000 )د( 9  دائنة توزيعات أرباح

 39.931.251  700.077.:0  مجموع االلتزامات المتداولة

 مجموع االلتزامات 
 

404.8:0.00;  330.318.300 

 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات
 

032.244.;3;  313.112.255 

 353  009 33 صافي األصل للسهم )بالبيسة(

 

 



 4صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 قائمة التدفقات النقدية غير المدققة

 يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
     

 

2014 

  

3300 

 
 لاير ُعماني

  

 ُعمانيلاير 

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 5..666.06   2.000.591 صافي الربح بعد الضريبة    

     تسويات ل:

 4606104   1.866.603 مصروفات ضريبة دخل

 3643063.0   3.722.408 استهالك

 44   - الخسارة في الممتلكات واآلالت والمعدات

 1025   (3.360) الجزء غير الفعال في التغطية

 06430   1.876 مكافآت نهاية الخدمة )صافي(

 

7.588.118   564056406 

     تغيرات في:

 (13.802.130)   (5.641.541) وذمم أخرى مدينة ذمم تجارية مدينة

 (0046550)   - المخزون

 677.035   18.395 التزام تخريد أصول

 (3603560.4)   1.921.290 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 (6.046331.)   3.886.262 أنشطة التشغيل / المستخدم فيصافي النقد الناتج من

 
    

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (..004651.63)   (59.826) شراء الممتلكات واآلالت والمعدات

 06   - عائدات من بيع أصول ثابتة

 03361606044   - قيد التنفيذ تحويل أعمال رأسمالية

 (0160346431)   (59.826) صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

 
    

     :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (363.36011.)   - الحركة في قرض مرحلي لرأس المال

 (6.456514.)   - الحركة في قروض المساهمين

 64556140..   - الحركة في رأس المال

 3465336353   (283.930) صافي العائدات من قروض ألجل

 1.854.000   (2.655.000) قرض قصير األجل

 3.6.506114   (2.938.930) صافي النقد الناتج من )المستخدم في( أنشطة التمويل

 3..364346   887.506 صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

 064636055   5.057.149 النقد في بداية الفترةالنقد وما يماثل 

 4601.6545   5.944.655 (.)إيضاح رقم النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة 

 

 



 5صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين غير المدققة

 يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

رأس مال 
 األسهم

 احتياطي التغطية
االحتياطي 
 القانوني

 األرباح المحتجزة
 المجموع 

 
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

 غير مدققة
 (13.930.915) 8.883.363 166.667 (18.303.883) 533.333 3310يناير  1الرصيد في      

عن  الشاملمجموع الدخل 
      الفترة

 5.561.668 5.561.668 - - - الفترة ربح

الدخل الشامل اآلخر عن 
 الفترة

تغييرات في القيمة العادلة 
بعد  -لتغطية التدفق النقدي

 13.856.539 - - 13.856.539 - ضريبة الدخل خصم

مجموع الدخل الشامل عن 

 16.818.177 5.561.668 - 13.856.539 - الفترة

 معامالت مع مالكي الشركة

تحويل قروض المساهمين 

والقروض المرحلية لرأس 

 66.988.780 - - - 66.988.780 المال

مجموع المعامالت مع مالكي 

 66.988.780 - - - 66.988.780 الشركة

يونيو  03الرصيد في 

3310 67.888.780 (7.176.000) 166.667 13.330.938 73.880.335 

      

 2.393.149. 9.112.324 1.191.384 (4.999.118) 26..288..3 4112يناير  1الرصيد في 

عن  الشاملمجموع الدخل 
      الفترة

 4.111.491 4.111.491 - - - الفترة ربح

الدخل الشامل اآلخر عن 
      الفترة

تغييرات في القيمة العادلة 
بعد  -لتغطية التدفق النقدي

 (6.922.449) - - (6.922.449) - ضريبة الدخل خصم

 ةالشامل الخسارةمجموع 
 (1.926.968) 4.111.491 - (6.922.449) - عن الفترة

      معامالت مع مالكي الشركة

 (1.114.661) (1.114.661) - - - توزيعات أرباح

مجموع المعامالت مع مالكي 
 (1.114.661) (1.114.661) - - - الشركة

يونيو  61الرصيد في 
4112 3..288..26 (3.926.46.) 1.191.384 11.114.914 .1..69..91 

 



 6صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 اإليضاحات غير المدققة للقوائم المالية

 4302يونيو  03في 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية .0
بموجط  قطانوا الشطركا   2010أغسطط   2فً   تسجٌلهاتم  عامة)"الشركة"( هً شركة مساهمة ُعمانٌة  عشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع. 

 التجارٌة فً سلطنة ُعماا.

 
 وتشمل األنشطة الرئٌسٌة للشركة ما ٌلً:

 
 . مٌجاوا 750حوالى  غتبل سعة إنتاجٌة" )"المحطة"( ب2وتموٌل محطة تولٌد الكهرباء "صحار  وتشغٌل وإنشاء وشراء تصمٌم -

  
ا بالتوافق مع أفضل الممارسا  المتبعة فً هذا المجال طوال فترة العمر اإلنتاجً للمحططة اعتبطار  التشغٌل والصٌانة الكاملة للمحطة  -

 ما تارٌخ بدء التشغٌل التجاري )"تارٌخ التشغٌل التجاري"(.
            

  .بٌنةالتولٌد المما سعة  االستفادةإتاحة  -
           

  .)"أوبو "( الُعمانٌة لشراء الطاقة والمٌاه ش.م.ع.مبٌع الطاقة الكهربائٌة التً ٌتم تسلٌمها للشركة  -
 

 تعود ملكٌة رأ  المال المصدر للشركة إلى تحالف ما الشركا  ٌضم كال  ما شركة كهربٌل م.م.ح )"كهربٌطل"( فطً اإلمطارا  العربٌطة المتحطدة 
%(  وتملطك 14.3ك" ش.م.م الُعمانٌة )إحدى شركا  مجموعة سطهٌل بهطواا( ) ٌ%(   وشركة "ملتٌت29.9" )سوٌز التابعة لشركة "جً دي إف

ي بطً انترناشطٌونال إ  إوشطركة "باور بً فً" )"سوجٌتز"  وهطً إحطدى شطركا  مجموعطة "سطوجٌتز"(   صحاركل ما شركة "بلو هوراٌزوا 
و"الهٌئطة العامطة للتؤمٌنطا  االجتماعٌطة" فطً  منهمطا(. % لكطل7.15رالند بً فً )"ٌوندٌا" إحدى شركا  مجموعة شطٌكوكو الكترٌطك بطاور( ) زنٌ

 % للجمهور.35  و %( )ٌشار إلٌهم مجتمعٌا بـ "المساهمٌا المإسسٌا"(6.5السلطنة )
 

 .2013أبرٌل  3لمحطة بتارٌخ لالتشغٌل التجاري  بدأ  الشركة
 

 األحداث الهامة .4
 الطرح األولً لالكتتا  العام –الشركة 

 
  قطرر المسطاهموا تحوٌطل الشطركة إلطى شطركة مسطاهمة 2014مطار   31العمومٌطة غٌطر العادٌطة المنعبطد بتطارٌخ فً اجتمطاع الجمعٌطة 

 ُعمانٌة عامة )ش.م.ع.ع( ٌتم تنظٌمها بموج  قوانٌا سلطنة ُعماا وتعدٌل النظام األساسً للشركة وفب ا لذلك.
 

 23وتم إدراج الشركة فً سطوق مسطبط لطاوراق المالٌطة بتطارٌخ  2014تم االنتهاء ما الطرح األولً لالكتتا  العام خالل شهر ٌونٌو 
 .2014ٌونٌو 

  



 7صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 اإليضاحات غير المدققة للقوائم المالية

 4302يونيو  03في 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

الممتلكات واآلالت 

 والمعدات

 

 تفكيك األصول

 

 الفنيةقطع الغيار 

 

األصول 

 األخرى

 

 المجموع

 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني

 التكلفة

  

  

 298.472.995  107.446  1.376.696  398.620  296.590.233 2014ٌناٌر  1     

 59.826  15.353  33.803  -  10.670 إضافا  خالل الفترة

 298.532.821  122.799  1.410.499  398.620  296.600.903 2014ٌونٌو  30

 

         

          االستهالك

 7.492.821  100.161  49.268  7.613  7.335.779 4302يناير  0

 3.722.408  4.853  28.188  5.011  3.684.356 رسوم عا الفترة

 11.215.229  105.014  77.456  12.624  11.020.135 2014ٌونٌو  30

 

         

          البٌمة الدفترٌة

 425.005.084  05.520  0.000.320  020.888  420.023.582 4302يونيو  03

 290.980.174  7.285  1.327.429  391.007  289.254.455 2013دٌسمبر  31



 8صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 للقوائم الماليةاإليضاحات غير المدققة 

 4302يونيو  03في 

 

 قرض ألجل .2

 

 2013دٌسمبر  31  4302يونيو  03

 

 لاير ُعمانً  لاير ُعماني

 
 

  

 223.916.175  444.835.082 قروض ألجل

ا منها: الجزء المتداول  (11.875.621) )  (04.085.830)) مطروح 

 212.040.554   403.038.808    الجزء غٌر المتداول

طططا منهطططا: تكططط معاملطططة غٌطططر  الٌفمطروح 
 (03.848.482) ) مستهلكة

 
 (11.353.975) 

 

088.223.080  200.686.579 

 

  أبرم  الشركة اتفاقٌة شروط عامة حول التسهٌال  االئتمانٌة مع تحطالف مكطوا مطا بنطوك دولٌطة ووكطاال  2010سبتمبر  16بتارٌخ 
أجرٌكول كوربورٌ  اند انفسمن " بصفة "وكٌل التسهٌال  الدولً" و"أمٌا الضطمانا  ائتماا تصدٌري وبنوك محلٌة  مع بنك "كرٌدي 

الخارجً" وبنك الحسا  الخارجً  و"وكٌل التسهٌال  ما بنك التصدٌر واالستٌراد الكوري"  ووكٌل التسهٌال  التجارٌة  وبنك مسبط 
حسطا التنفٌطذ  وبنطك "كٌطه اف  ضطماافٌطذ  ووكٌطل تسطهٌال  حسطا التن ضطمااش.م.ع.ع بصفته بنك الحسا  الداخلً  والبنك الُمصطدر ل

 ذ.م.م" بصفة وكٌل تسهٌال  "هٌرمٌ ". -دبلٌو إٌبك  

   كان  حدود التسهٌال  والمبالغ المستحبة كما ٌلً:2013دٌسمبر  31و 2014 ٌونٌو 30بتارٌخ 

 
 المستحق الحد

 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني

 2014ٌونٌو  30
 

 
 82.003.453  54.428.333 متغيرة مغطاة من "هيرميس"تسهيالت  

تسهههههيالت مباشههههرة مههههن بنههههك التصههههدير 
 22.840.302 واالستيراد  الكوري

  
24.204.428 

 22.853.403  03.005.088 تسهيالت تجارية
 20.834.033  28.023.333 تسهيالت ثابتة مغطاة من "هيرميس"

تسهههههيالت مغطههههاة مهههههن بنههههك التصهههههدير 
 40.348.352 واالستيراد  الكوري

  
08.254.250 

 
402.500.042  444.835.082 

    
 2013دٌسمبر  31

 
 

 68.368.009  72.286.000 تسهٌال  متغٌرة مغطاة ما "هٌرمٌ " 
تسططططهٌال  مباشططططرة مططططا بنططططك التصططططدٌر 

 44.923.058 واالستٌراد  الكوري
  

42.488.228 
 49.531.338  50.357.196 تسهٌال  تجارٌة

 43.639.212  46.140.000 تسهٌال  ثابتة مغطاة ما "هٌرمٌ "
تسطططططهٌال  مغططططططاة مطططططا بنطططططك التصطططططدٌر 

 21.029.074 واالستٌراد  الكوري
  

19.889.298 

 
234.735.328  223.916.175 

 



 9صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق
 اإليضاحات غير المدققة للقوائم المالية

 4302يونيو  03في 
 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى .0

 2013دٌسمبر  31  4302يونيو  03 

 
 لاير ُعمانً  لاير ُعماني

  
  

 2.098.917  5.240.080 ذمم تجارٌة مدٌنة
ا ا مدفوع  363.456  882.400 مبدم 

 11.124  02.003 (12المستحق ما أطراف ذا  عالقة )إٌضاح رقم 

 169.578  048.288 أخرىذمم مدٌنة 

 8.284.616  2.643.075 
 
 النقد وما يماثل النقد .8

 
 1.827.349  0.822.800 نبدٌة بالصندوق ونبدٌة لدى البنوك

 3.229.800  - ودائع قصٌرة األجل لدى البنوك

 0.822.800  5.057.149 

 حقوق المساهمين .5
 رأ  المال (أ )

ًُصَدر ٔانًدفٕعرأس يال انشركة يحكٌٕ ، 2014يَٕيٕ  30في  جأسسث انشرركة . نكم سٓى يُٓا بيسة 100سٓى بقيًة  674.887.430يٍ  ان
ًُ 2013 ٔفري اناراو. نكرم سرٓىلاير ُعًراَي  1سٓى بقيًرة  500.000 برأس يال أٔني يدفٕع قدرِ ر يرٍ صردَ ، زادت انشرركة يرٍ رأس يانٓرا ان

حٕيم بيٍ ديٍ/حقٕق انًساًْيٍ نهقرٔض انًرحهية نرأس انًال ٔقرٔض لاير ُعًاَي يٍ خالل انح 67.488.734لاير ُعًاَي إنى  500.000
 انًساًْيٍ. 

 
 ٔفيًا يهي بياَات انًساًْيٍ:

  4302يونيو  03

 
 الجنسية

 عدد األسهم 
المملوكة والبالغة قيمتها 

ريـال ُعماني  االسمية
 واحد لكل سهم

 

 % من المجموع

إجمالي القيمة اإلسمية  
 لألسهم المملوكة

 ريـال ُعماني()ألف 

        

اإلمارات العربية  إف.زد.إيبيل اكهر
 المتحدة

 430.580.020  48.83%  43.058.000 

 8.803.283  %02.03  88.032.288  سلطنة ُعمان ملتيتيك ش.م.م
 2.240.220  %5.00  22.402.200  هولندا إس إي بي انترناشيونال نيزرالند بي في

 2.240.220  %5.00  22.402.200  هولندا بي فيبلو هورايزن ُصحار باور 
 2.028.582  %8.03  20.285.820  سلطنة ُعمان الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 40.840.383  %00  408.403.830   الجمهور
   852.225.203  033%  85.222.520 
        

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق
 للقوائم الماليةاإليضاحات غير المدققة 

 
 2013دٌسمبر  13

 

 الجنسٌة 

 عدد األسهم 
المملوكة والبالغة قٌمتها 
االسمٌة رٌـال ُعمانً 
 واحد لكل سهم

 
% ما 
 المجموع

إجمالً البٌمة  
االسمٌة لاسهم 
 المملوكة

 )ألف رٌـال ُعمانً(
        
 31.044.822  %46  31.044.822  اإلمارا  العربٌة المتحدة  إف.زد.إي بٌلاكهر

 14.847.523  %22  14.847.523  سلطنة ُعماا ملتٌتٌك ش.م.م
 7.423.762  %11  7.423.762  هولندا إ  إي بً انترناشٌونال نٌزرالند بً فً

 7.423.762  %11  7.423.762  هولندا بلو هوراٌزا ُصحار باور بً فً
 6.748.874  %10  6.748.874  سلطنة ُعماا الهٌئة العامة للتؤمٌنا  االجتماعٌة

   85.222.520  100%  85.222.520 
 

  



 10صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 اإليضاحات غير المدققة للقوائم المالية

 4302يونيو  03في 
 )تابع( حقوق المساهمين .7

بٌسطة بطدال  مطا  100أسهم ببٌمطة اسطمٌة قطدرها  10أي  10:1  أوص  الهٌئة العامة لسوق المال بتجزئة األسهم بنسبة 2013فً العام 
وبموجط  موافبطة المسطاهمٌا علطى تجزئطة األسطهم خطالل اجتمطاع الجمعٌطة العمومٌطة غٌطر لاير ُعمطانً.  1سهم واحد ببٌمة اسطمٌة قطدرها 

مسطبط للمباصطة واإلٌطداع شطركة   تطم تعطدٌل النظطام األساسطً للشطركة وسطجل المسطاهمٌا لطدى 2014فبراٌر  18العادٌة المنعبد بتارٌخ 
ا ما  ر والمطدفوع ٌتكطوا مطا 2014مار   30اعتبار  سطهم ببٌمطة قطدرها  674.887.430. وعلٌطه  أصطبر رأ  مطال الشطركة الُمصطدل

ا ما  100  .2014مار   30بٌسة لكل سهم اعتبار 
 

كطل سطهم فطً اجتماعطا  لٌحق لحاملً األسهم العادٌة استالم توزٌعا  أربطاح كمطا ٌعلطا عنهطا مطا وقط  اخطر كمطا ٌحطق لهطم صطو  واحطد 

 الشركة. وتتساوى جمٌع األسهم فً ما ٌتعلق بباقً أصول الشركة.

 االحتٌاطً البانونً (  )
% ما صطافً أربطاح الشطركة إلطى احتٌطاطً قطانونً  10تحوٌل   ٌتم 1974( ما قانوا الشركا  التجارٌة لسنة 106وفب ا للمادة )

  غٌر قابل للتوزٌع حتى ٌساوى االحتٌاطً البانونً على األقل ثلث رأ  المال المصدر لتلك الشركة.
 

 احتٌاطً التغطٌة (ج )
التدفق النبدي المتعلبة بؤدوا  ٌتؤلف احتٌاطً التغطٌة ما الجزء الفعال ما صافً التغٌر التراكمً فً البٌمة العادلة ألدوا  تغطٌة 

 (.20التغطٌة التً لم تحدث بعد )إٌضاح رقم 
 

 )د( جٕزياات األرباح انًاهُة
جٕزير            2014يَٕيرٕ  12، اعحًرد يلهرا اادارف فري ااحًاعرّ انًُاقرد بحراريخ 2014يارس  23قرار انًساًْيٍ بحاريخ  عطفًا عهى     

إنى يساًْي انشركة انًسلهيٍ  2013ديسًبر  31سة نهسٓى يٍ انحسابات انًدققة نهشركة اعحباًرا يٍ بي 1.5أرباح َقدية يرحهية قدرْا 

   .2014يَٕيٕ  25شركة يسقط نحسليم األٔراق انًانية ٔاايداع ش.و.ع.و كًا في في سلم يساًْي انشركة ي  

 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى .8

 
يونيو  03

4302 
دٌسمبر  31 

2013 

 
 لاير ُعمانً  لاير ُعماني

  
  

 56.905  02.028 ذمم تجارٌة دائنة 
 600.489  0.020.432  تكالٌف وقود مستحبة  
 1.800.904  0.580.800 تكلفة الفائدة المستحبة

 721.531  0.535.808 مستحبا  وذمم دائنة أخرى

 
0.030.008  3.179.829 

 التكاليف المباشرة .8

 
يونيو  03

4302  
ٌونٌو  30

2013 
 لاير ُعمانً  لاير ُعماني 

 3.269.108  6.472.568 غاز الوقود
 1.722.197  3.192.207 رسوم التشغٌل والصٌانة
 2.400.144  3.712.544 (3استهالك )إٌضاح رقم 

 175.926  401.247 تؤمٌا
 290.497  615.455 مصروفا  تشغٌلٌة أخرى

 
14.394.021  7.857.872 

 



 11صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 اإليضاحات غير المدققة للقوائم المالية

 4302يونيو  03في 

 

 مصروفات عمومية وإدارية .03
 

 

يونيو  03

4302 

 

ٌونٌو  30

2013 

 
 لاير ُعماني

 

 لاير ُعمانً

 6.693  2.832 إٌجار مكت 

 42.513  25.842 توظٌفتكالٌف 

 57.055  005.502 رسوم اإلعارة

 12.951  40.228 رسوم الوكالة

 5.229  8.458 رسوم المراجعة والضرائ 

 -  048.524 تكالٌف افتتاح المحطة

 -  402.020 صافً تكالٌف الطرح األولً لالكتتا  العام

 17.333  2.200 (3استهالك )إٌضاح رقم 

 88.254  052.882 مصروفا  عمومٌة وإدارٌة أخرى 

 
552.802  230.028 

 

 تكاليف التمويل .00
 

 1.216.342  4.250.882 مباٌضة سعر الفائدة

 1.465.844  4.202.204 بروض ألجلالالفائدة على 

 7.375  40.280 الفائدة على رأ  المال العامل

 365.338  542.824 استهالك تكالٌف تموٌل مإجلة

 6  - الفائدة على الذمم الدائنة

مططا  /والجزء الفعططالالفعططالغٌططر الجططزء 
 1.025  (0.083) التغطٌة

خططططا  اعتمطططاد حسطططا  احتٌطططاطً تكلفطططة 
 -  50.005 خدمة الدٌا

 -  (2.005) إٌرادا  الفوائد

 4.301  00.402 خسائر الصرف

 
8.008.355  3.060.231 

 

  



 12صفحة 

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 اإليضاحات غير المدققة للقوائم المالية

 4302يونيو  03في 
 

 معامال  األطراف ذا  العالقة .12
دخل  الشركة فً معامال  مع كٌانا  ذا  صلة بمساهمٌا وأعضاء مجل  إدارة مهمٌا )ٌشار إلٌهم فٌما بعد باسم "األطراف 

الستة أشهر  تم  وخالل فترةذا  العالقة". وخالل السٌر الطبٌعً لاعمال  تبدم هذه األطراف ذا  العالقة خدما  إلى الشركة. 
 تنفٌذ المعامال  ااتٌة مع األطراف ذا  العالقة:

 
 شراء الخدما  (1)

 

 

يونيو  03

4302 

 

 2013ٌونٌو  30

 
 لاير ُعماني

 

 لاير ُعمانً

 1.788.138  0.242.283 شراء الخدما 

 
 مكافآ  أعضاء مجل  اإلدارة (2)

 

 7.800  2.333 أتعا  حضور جلسا  مجل  اإلدارة

 
 السنةأرصدة نهاٌة  (3)

 

 

يونيو  03

4302 

 

 2013 دٌسمبر 31

 
 لاير ُعماني

 

 لاير ُعمانً

 11.124  02.003 مستحبا  ما أطراف ذا  عالقة

 

 صافي األصول لكل سهم  .00
المملوكة للمساهمٌا العادٌٌا بالشركة على المتوسط المرجر لعدد ٌتم حسا  صافً األصول لكل سهم ما خالل قسمة صافً األصول 

 العادٌة المستحبة خالل الفترة.األسهم 

 
ٌونٌو  30

2014 
 

دٌسمبر  31
2013 

 
 لاير ُعمانً  لاير ُعمانً

 77.695  78.683 أموال المساهمٌا )باأللف لاير ُعمانً( –صافً األصول 

 507.416  674.887 )باأللف لاير ُعمانً( المتوسط المرجر لعدد األسهم المستحبة خالل الفترة

 153  117 (بالبٌسةلكل سهم )صافً األصول 
 

ا مستحب ا كما فً  5.000.000إلى  2013دٌسمبر  31ٌستند عدد أسهم المتوسط المرجر كما فً  لمدة ثالثة  2013ٌناٌر  1سهم 

ا مستحب ا كما فً  674.887.430% متوسط مرجر( وكذلك 25أشهر ) % متوسط 75لمدة تسعة أشهر ) 2013دٌسمبر  31سهم 

 مرجر(.

 

. وألغراض حسا  المتوسط المرجر  تبّدر البٌمة االسمٌة   لاير ُعمانً للسهم 1إلى  2013)استند  البٌمة االسمٌة للسهم فً العام 

 (.2014بٌسة للسهم لكً تتوافق مع أسا  الحسا  الخاص بالعام  100



13صفحة   

 عة ش.م.ع.ـشركة الباطنة للطاق

 اإليضاحات غير المدققة للقوائم المالية

 4302يونيو  03في 

 الربح األساسي للسهم  .02
 

المملوكة للمساهمٌا العادٌٌا بالشركة على المتوسط المرجر لعدد ٌتم حسا  الربر األساسً للسهم ما خالل قسمة األرباح أو الخسائر 
 األسهم العادٌة المستحبة خالل الفترة.

 

 

يونيو  03

4302 
 

 ٌولٌو  30

2013 

 
 لاير ُعمانً  لاير ُعماني

 5.562  4.333 ربر الفترة )باأللف لاير ُعمانً(

 339.944  852.225 )باأللف لاير ُعمانً( المتوسط المرجر لعدد األسهم المستحبة خالل الفترة

 16.36  4.88 )بالبٌسة( ربر السهم

 
 

ا مستحب ا كما فً  5.000.000إلى  2013 ٌولٌو 30ٌستند عدد أسهم المتوسط المرجر كما فً  لمدة ثالثة أشهر  2013ٌناٌر  1سهم 

ا مستحب ا كما فً  674.887.430% متوسط مرجر( وكذلك 50)  % متوسط مرجر(.50أشهر ) ثالثلمدة  2013 ٌولٌو 30سهم 
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