




 1صفحة 

كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   عشر
 

 غير المدققة موجزةال الدخلقائمة 
ة  ي  أشهر  التسعةلفتر

 سبتمت   30المنتهية ف 
 
 2019  2020 اإليضاحات 
    

 
مان

ُ
ي   ألف ريال ع

مان 
ُ
 ألف ريال ع

  
   

                350,44                 534,45   اإليرادات 

ة   )255,23(              )387,24( 3 تكاليف مباشر

                095,21                 147,21   مجموع الربــح

     

  )548(   )571( 4 مرصوفات عمومية وإدارية

ائب                 547,20                 576,20   الربــح قبل الفائدة والض 

     

) ي
 
  )122,7(                )438,6( 5 تكاليف التمويل )صاف

يبة                   425,13                   138,14   الربــح قبل الض 
     

يبية   )1,227(   )1,336(  مرصوف الرص 

ة   الربــح للفير
 
                  198,12                   802,12   صاف

     
     العائدات عىل كل سهم

 18.07  18,97 20 العائد األساسي عىل كل سهم )بيسة(

 
 
 

 . موجزةالمرحلية ال جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 20إىل  1تعتت  اإليضاحات الواردة من 
 



 2صفحة 

 
كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   عشر

 
 غير المدققة موجزةالدخل الشامل اآلخر الو الخسائر أو األرباح  قائمة
ة  ي  التسعةلفتر

 سبتمت   30أشهر المنتهية ف 
 
     
  2020  2019 
    

 
مان

ُ
ي   ألف ريال ع

مان 
ُ
 ألف ريال ع

     
ة   الربــح للفير

 
                  198,12                   802,12   صاف

     
يبة الدخل:       )الخسارة( الشاملة األخرى، مخصوًما منها ض 

     
     البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إىل أرباح أو خسائر

ي القيمة العادلة لتغطيات التدفقات النقديةالجزء ال
 
ات ف   )993,4(                )584,3(  فعال من التغيتر

ةالدخل  مجموع                   205,7                      9,218   الشامل عن الفير

 
 

 رحلية الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الم 20إىل  1تعتت  اإليضاحات الواردة من 
 
 
 





 4صفحة 

 
كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   عشر

 غير المدققة موجزةال ائمة التدفقات النقديةق
ةل ي  أشهر  التسعة فتر

 سبتمت   30المنتهية ف 
 

 2019  2020  اإليضاحات 
  ألف    

 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

  :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 
 

   
يبة               425,13               138,14    الرب  ح قبل الض 

       : تسويات ل
              760,5               766,5    استهالك

) ي
 
              122,7               438,6    تكاليف التمويل )صاف

                   )0(                     -      خسائر استبعادات
                 )51(                      4    مكافآت نهاية الخدمة 

  رأس المال العامل
 
ات ف             292,26            346,26    النقد الناتج من التشغيل قبل التغير

      
 :  
 

ات ف       تغير
               )1,159(            )205,15(   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

                 )28(                   12    المخزون
            )078,5(              609,12    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

              027,20            762,23    النقد الناتج من أنشطة التشغيل
      

                    )252(                  )337(   دفعات اإليجار
            )976,5(            )407,5(   تكاليف تمويل مدفوعة

  التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
 
              799,13               018,18    صاف

      
      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار: 

اء الممتلكات واآلالت والمعدات                  )90(                  )48(   شر
                     0                      -      الممتلكات واآلالت والمعدات عائدات بيع

  التدفقات 
 
( أنشطة االستثمارالنقدية صاف  

 
                 )90(                  )48(   )المستخدمة ف

      
      :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

            )1,271(            )1,420(   سداد قروض طويلة األجل
ة األجل  ي  -العائدات من قروض قصتر

 )2,200(            )238,5(   بالصاف 
ة األجل مستحقة السداد               1,807               1,578    وديعة قصتر

            )1,890(            )1,890(   توزيعات أرباح مدفوعة
                   35                    40    فوائد مستلمة

( أنشطة التمويل  
 
  التدفقات النقدية )المستخدمة ف

 
                 )3,519(             )930,6(   صاف

      
  حكم النقد

 
  النقد وما ف

 
ات ف   التغير

 
              190,10               040,11    صاف

      
  حكم ا

 
ةنقد وما ف   بداية الفير

 
              2,021               1,883   11 لنقد ف

      

ة   نهاية الفير
 
  حكم النقد ف

 
              211,12               923,12   11 نقد وما ف

 
 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.  20إىل  1تعتت  اإليضاحات الواردة من 



 5صفحة 

 
كة  عالباطنة للطاقـة ش.م.ع.  شر

ي حقوق المساهمير  
 
ات ف  غير المدققة موجزةال قائمة التغير

ة  ي  التسعةلفتر
 سبتمت   30أشهر المنتهية ف 

 

ي  رأس مال األسهم 
 
 المجموع احتياطي التغطية األرباح المحتجزة االحتياطي القانون

ي  
 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
  ألف ريال ع

ُ
ي ألف ريال ع

 
ي  مان

 
مان

ُ
 ألف ريال ع

      
ي 
 
    82,122      )6,816(    15,981        5,468     67,489  2020يناير  1الرصيد ف

ة       مجموع الدخل الشامل للفتر
ة ي الدخل للفتر

 
       802,12               -          802,12               -                 -    صاف

ا )الخسارة( ال ة مخصومما شاملة اآلخرى للفتر
يبة الدخل       منها ض 

ي ال يموووووووووووة 
 
ا  ف الجوووووووووومن الفعووووووووووواي مووووووووووو  الت وووووووووووت 

     )584,3(     )584,3(              -                 -                 -    العادلة للتدفق الن دي

ة مجموع الدخل           9,218      )584,3(       802,21               -                 -    الشامل للفتر

كة       معامال  مع مالكي الشر
      مساهما  وتمزيعا 

     )1,890(              -        )1,890(              -                 -    تمزيعا  أرباح

كة      )1,890(              -        )1,890(              -                 -    إجمالي المعامال  مع مالكي الشر

ي 
 
    450,89    )400,10(    893,26        5,468     67,489  2020 سبتمي   30الرصيد ف

      
ي 
      80,668       )3,249(      11,935         4,493       67,489  2019يناير  1الرصيد ف 

ة       مجموع الدخل الشامل للفتر
ي ا
ةصاف          198,12               -           198,12               -                 -    لدخل للفتر

ا  ة مخصومما )الخسارة( الشاملة األخرى للفتر
يبة الدخل       منها ض 

ي ال يموووووووووووة 
ا  ف  الجوووووووووومن الفعووووووووووواي مووووووووووو  الت وووووووووووت 

      )993,4(      )993,4(              -                 -                 -    العادلة للتدفق الن دي

ةمجموع          205,7       )993,4(        198,12               -                 -    الدخل الشامل للفتر

كة       معامال  مع مالكي الشر
      مساهما  وتمزيعا 

      )1,890(              -         )1,890(              -                 -    تمزيعا  أرباح

كة       )1,890(              -         )1,890(              -                 -    إجمالي المعامال  مع مالكي الشر

ي 
      983,85       )242,8(      243,22         4,493       67,489  2019 سبتمت   30الرصيد ف 

 
ا ال يتجمأ م  هذه ال مائم المالية المرحلية الممجمة.  20إل  1ضاحا  الماردة م  تعتت  اإلي  جمنا



 6صفحة 

كة ا  لباطنة للطاقـة ش.م.ع.عشر
 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 

ي واألنشطة الرئيسية .1
 
 الشكل القانون

كة"(   كة الباطنة للطاقة )"الشر ي كانت مسجلة كشر
 
مانية مغلقة ف

ُ
كة مساهمة ع ي  2010أغسطس  2شر

 
كات التجارية ف بموجب قانون الشر

مان. 
ُ
ا  سلطنة ع

ً
مانية عامةتحويل  وتم الحق

ُ
كة مساهمة ع كة إىل شر ي سوق مسقط لألوراق ،  )ش.م.ع.ع( الشر

 
كة ف وبناء عليه أدرجت الشر

ي 
 
 . 2014يونيو  23المالية ف

ي تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وت
 
كة ف ك محطة توليد كهرباء )تتمثل أهداف الشر

ّ
" 2محطة كهرباء "صحار أمي   وتمل

ك ميجاوات(، وما يتبعها من مرافق 750تبلغ حواىل إنتاجية  طاقةب ها من البن  التحتية ذات الصلة، باإلضافة  تغذية ربط مشتر بالغاز وغت 
هن عنها، وبيع الطاقة الكهربائية  اء الطاقة والمياه ش.م.ع.م.  المولدةإىل إتاحة الطاقة اإلنتاجية للكهرباء المتر كة الُعمانية لشر وبناء للشر

ي تم اعتبار المحطة وإدارتها ورفع التقارير عنها كقطاع واحد. عىل ذلك، ي
 
كة من التشغيل التجاري للمحطة ف أبريل  3ولقد انتهت الشر

2013 . 

 أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة .2

 أساس اإلعداد

ام (أ)  بيان االلتر 

ي الدوىلي رقم  تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفق المعيار  حول التقارير المالية المرحلية، باإلضافة  34المحاسنر
ي وتعديالته، إىل جانب متطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة 

كات التجارية الُعمان  ي قانون الشر
 
للمتطلبات المنصوص عليها ف

ية مختارة بهدف تفست   مان. وقد تم إدراج إيضاحات تفست 
ُ
ي تعتتر هامة من أجل لسوق المال بسلطنة ع

األحداث والمعامالت النر
ي وللسنة المنتهية بتاري    خ 

ة كما ف  كة منذ القوائم المالية السنوية األخت  ي المركز الماىلي وأداء الشر
ات ف  . ال 2019ديسمتر  31فهم التغت 

ي تم إعدادها تشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة عىل جميع المعلومات المطلوبة من أجل القوائم الما
لية السنوية الكاملة النر

 وفق المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية. 

 أساس القياس (ب)

ام تخريد األصول وتكلفة التمويل عىل أساس التكلفة التاريخّية  موجزةالمالية المرحلية ال تم إعداد هذه القوائم ي ما عدا مخصص التر 
ف 

ي تم قياسها حسب القيمة العادلة. المؤجلة اللذين تم قياسهما حسب تكلفة اإل 
 طفاء وبعض األدوات المالية النر

 استخدام التقديرات واألحكام (ج)

كة بوضع أحكام وتقديرات المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية  وفق المرحلية يتطلب إعداد القوائم المالية أن تقوم إدارة الشر
اضات تؤثر عىل تطبيق السيا امات والدخل والمرصوفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن ومبالغ األصول واالسات المحاسبية وافتر لتر 

ات عىل التقديرات هذه التقديرات.  اضات. تدرج التغيت  تجري اإلدارة مراجعة دورية وبصفة مستمرة عىل هذه التقديرات واالفتر
ات مستقبلي ي تمت فيها مراجعة التقديرات وأي فتر

ة النر ي الفتر
 ة متأثرة. المحاسبية ف 

ي هذه القوائم المالية المرح
ي لها تأثت  بالغ عىل المبالغ المدرجة ف 

ي تطبيق السياسات المحاسبية والنر
ي تصدر ف 

لية إن األحكام الهامة النر
ي صدرت بشأن القوائم  موجزةال

ي  المالية كما هي نفسها النر
ي وعن السنة المنتهية ف 

 . 2019ديسمتر  31ف 

 )د( عملة العرض

كة، وقد تم تقريب جميع القيم تم عرض  ي هي عملة العرض للقوائم المالية للشر
ي والنر

القوائم المالية المرحلية الموجزة بالريال الُعمان 
 إىل أقرب ألف، باستثناء ما تم بيانه بخالف ذلك. 

ي 
 السياسات المحاسبية الهامةالتغت  ف 

ي  الرئيسية السياسات المحاسبيةإن 
كة ف  ي تم  موجزة هذه القوائم المالية المرحلية الالمطبقة من جانب الشر

هي نفس السياسات النر
ي 
ي وللسنة المنتهية ف 

 . 2019ديسمتر  31تطبيقها عىل القوائم المالية كما ف 



 7صفحة 

كة ا  لباطنة للطاقـة ش.م.ع.عشر
 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 

 

 
 2019 سبتمتر  30  2020 سبتمي   30  

ي ألف    
 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

ة .3  التكاليف المباشر
 

    

 457,11   547,12    غاز الوقود
 749,5   755,5    (8و  7استهالك )إيضاح رقم 

 606,4   688,4    (16رسوم التشغيل والصيانة )إيضاح 
 762   780    استخراج مياه البحر

 369   400    تأمي   
 54   13    زيت الوقود

 11  12   رسوم الربط بالشبكة
  )35(  10    (16رسوم جمركية )إيضاح 

 2  -    محطةإيجار موقع ال
ة أخرى  280   182    تكاليف مباشر

    873,24   255,23 

 
 مرصوفات عمومية وإدارية .4

 
    

  178   185    (16)إيضاح أتعاب انتداب 
    136      127     توظيفتكاليف 

كة العامة     66      65    تكاليف متعلقة بالشر
    39      42    رسوم الوكالة

كةالمسؤول       1      20    ية االجتماعية للشر
      13      19    (16مكافآت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة )إيضاح رقم 

 15     15    إيجار مكتب
      11        11    (7استهالك )إيضاح رقم 

    89      87    مرصوفات عمومية وإدارية أخرى

    571   548  

 
 )صافية(تكاليف التمويل  .5

 
    

  564,5   805,3    قروض ألجلالالفائدة عىل 
 381  1,552   مبادلة سعر الفائدة

     759      686    إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
امات اإليجارية     185      157    الفائدة عىل االلتر 

 139  140   (16تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين )إيضاح 
ة األجلال        79         77    فائدة عىل قروض قصت 

       47         42     خسائر الرصف
ام تفكيك األصول         14         16    إلغاء الخصم -التر 

      )46(      )37(   دخل الفوائد

    438,6   122,7  

 
يبية .6  النفقات الرص 

كة إشعارً  ي الربط ب ا استلمت الشر ينر ا عىل  جهاز من  2016إىل  2013للسنوات من الرص 
ً
اض ائب وقدمت اعتر ي والربط. ذلك الرص 

 10ف 
ي جهاز  ، أصدر 2020أغسطس 

ي النهان  ينر ائب الربط الرص  ي  2016إىل  2013من للسنوات الرص 
اضات النر ، حيث تم قبول معظم االعتر

كة.  قدمتها  ي حي   لم يتم ربطالشر
يبية  ف  ي و . تاريخهحنر  2019إىل  2017من للسنوات اإلقرارات الرص 

ي النهان  ينر ام الرص  ترى اإلدارة أن االلتر 
ي له تأثت  لن يكون  2019إىل  2017للسنوات من 

كة كما ف   . 2020سبتمتر  30جوهري عىل المركز الماىلي للشر



 8صفحة 

كة ا  لباطنة للطاقـة ش.م.ع.عشر
 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 

 
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات .7

 

الممتلكات 
واآلالت 

 األصول األخرى الفنيةقطع الغيار  والمعدات
رأسمالية قيد أعمال 
 المجموع التنفيذ

ي  
 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
 ألف ريال ع

      التكلفة

            298,345               73             147          1,727     296,398  2020يناير  1
ة                       48                  31                  2  5              10  إضافات خالل الفير

ة   )3(                -                  )3(                -                   -    استبعادات خالل الفير

            ,390298               104             146          ,7321     ,408296  2020 سبتمي   30

      
      االستهالك

              52,023                 -               120             415       51,488  2020يناير  1
ة                  588,5                 -                    11               53          524,5  خصومات خالل الفير
ة   )3(                -                  )3(                -                   -    استبعادات خالل الفير

              608,57                 -               128             468       012,57  2020سبتمي   30

      
ية       القيمة الدفير

            782,240               104               18          ,2641     396,392  2020 سبتمي   30
 

     
 246,322                73                27           1,312       244,910  2019ديسمتر  31

 
 أصول حق االستخدام .8

 المجموع إيجار الموقع معدات ربط  

ي   
مان 

ُ
ي  ألف ريال ألف ريال ع

مان 
ُ
ي  ع

مان 
ُ
 ألف ريال ع

     التكلفة

 3,716  2,717  999   2020يناير  1
ة  -       -       -     إضافات خالل الفير

                 3,716  2,717  999   2020 سبتمي   30

     
     االستهالك

                    237  112  125   2020يناير  1
ة                     178   84   94   خصومات خالل الفير

                    415  196  219   2020 سبتمي   30

     
ية      القيمة الدفير

                 ,3013  ,5212  780   2020 سبتمي   30
     

 3,479  2,605  874   2019ديسمتر  31

 
اف بأصول حق االستخدام واال كة عدم االعتر ي تبلغ مدتها وقررت الشر

ة األجل النر امات اإليجارية بالنسبة لعقود اإليجار قصت  شهًرا  12لتر 
كة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه اإليجارات كمرصوف عىل أساس القسط  ف الشر أو أقل، وإيجارات األصول منخفضة القيمة. وتعتر

ة اإليجار.   الثابت عىل مدى فتر
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كة ا  لباطنة للطاقـة ش.م.ع.عشر
 اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 

 
 لمدينة األخرىالذمم التجارية المدينة والذمم ا .9

 مدققة       
 2019 ديسمتر  31  2020 سبتمي   30     
ي ألف      

 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

        
               4,506              639,19      ذمم مدينة تجارية

                  239                      418      مصاريف مدفوعة مقدًما
                    19                      43      (16من أطراف ذات عالقة )إيضاح  مستحقات

                  300                       -        دخل مستحق
                    54                   219      ذمم مدينة أخرى 

      319,20              5,118               

 
ة األجل .10  وديعة قصير

كة ملزمة باالحتفاظ بحساب احتياطي لسداد الدين )  لهيئة أسواق رأس المال، الشر
ً
( من أجل ضمان توفر األموال لسداد DSPAوفقا

كة ملزمة بتخصيص المبلغ  ي نهاية شهر أكتوبر الشر
 
ي تاري    خ استحقاقها. فعند كل تاري    خ سداد ف

 
أقساط القرض والفوائد المستحقة ف

ي حساب ) اتمجدول لدفعال
( ألي غرض خالف سداد أقساط القرض DSPAالستة أشهر التالية. وال يجوز استخدام المبلغ المودع ف 

ا محظور استخدامه. 
ً
ي والفوائد وعليه فهو يعتتر مبلغ

ة  2019ديسمتر  31تم إيداع مبلغ حساب احتياطي سداد الدين كما ف  ي وديعة قصت 
ف 

ي  استحقتاألجل 
 2020 أبريل 28ف 

ي حكم النقد .11
 
 النقد وما ف

 مدققة       
 2019 ديسمتر  31  2020 سبتمي   30     
ي ألف      

مان 
ُ
ي ألف   ريال ع

 ريال ُعمان 
        

ة األجل )أقل من   -  12,304     أشهر( 3ودائع قصت 
ي البنوك

ي الصندوق وف 
 1,883  619     النقد ف 

                  12,923   1,883 

 
امات اإليجارية .12  االلير 

ي قائمة المركز الماىلي عىل أساس: 
امات اإليجارية المدرجة ف   االلتر 

امات إيجارية جارية   128                                   137      التر 
امات إيجارية غت  جارية   3,553                             ,3633      التر 

      5003,                             3,681  

 
 2019ديسمتر  31  2020 سبتمي   30  

 
 

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 
  المخصومة 

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

  اإليجار

التدفقات النقدية 
التعاقدية غت  
  المخصومة 

القيمة الحالية 
 لمدفوعات اإليجار

ي  
مان 

ُ
ي   ألف ريال ع

مان 
ُ
ما  ألف ريال ع ي ألف ريال عُ

ي   ن 
 ألف ريال ُعمان 

         
المبالغ المستحقة بموجب 

 عقود اإليجار التشغيلي 
 

 
     

                  128                    337   137                   340  خالل سنة واحدة
                  640                 1,385   682                ,3961  سنوات 5إىل  2خالل 

               2,913                 4,599   ,6812                ,2474  سنوات 5أكتر من 

  983,5                5003,   6,321                 3,681               
ناقًصا: تكاليف التمويل غت  

                     -                  )2,640(  -                ),4832( المدفوعة

القيمة الحالية لمدفوعات 
               3,681                 3,681   ,5003                ,5003  اإليجار
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 حقوق المساهمير   .13

 رأسمال األسهم (أ)

 : ي ما يىلي بيانات المساهمي  
 
 ف

 الجنسية 2020 سبتمي   30

عدد األسهم المملوكة 
والبالغة قيمتها 

  اإلسمية
 % من المجموع لكل سهم بيسة 100

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

  المملوكة
ي 
 
مان

ُ
 ألف ريال ع

     

 كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

  20,179              % 29.90  201,791,343    المتحدة
ق األوسط لالستثمار ش.م.م مان الشر

ُ
  9,651                % 14.30  96,508,899      سلطنة ع

ي الخدمة المدنية
مان صندوق تقاعد موظف 

ُ
  8,808                % 13.05  88,082,380      سلطنة ع

ي 
 
ي ف رالند نر

ناشيونال نت  
ي انتر   4,825                % 7.15  48,254,453      هولندا إس إي نر

. تسوجيتر  جلوبال انفس ي
 
. ف ي   4,825                % 7.15  48,254,453      هولندا منت نر
مان الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

ُ
  4,468                % 6.62  44,678,563      سلطنة ع

مان صندوق تقاعد وزارة الدفاع
ُ
  4,020                % 5.96  40,200,737      سلطنة ع

  10,713              % 15.87  107,116,602     %5المساهمي   الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 

     674,887,430  100.00 %              67,489  

  2019ديسمتر  31
  

 كهربل م.م.ح
اإلمارات العربية 

  20,179                % 29.90  201,791,343       المتحدة
ق األوسط لالستثمار ش.م.م   9,651                  % 14.30  96,508,899         سلطنة ُعمان الشر

ي الخدمة المدنية
  8,745                  % 12.96  87,452,380         سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظف 

ي 
ي ف  رالند نر

ناشيونال نت  
ي انتر   4,825                  % 7.15  48,254,453         هولندا إس إي نر

. تسوجيتر  جلوبال انفس ي
. ف  ي   4,825                  % 7.15  48,254,453         اهولند منت نر

  4,468                  % 6.62  44,678,563         سلطنة ُعمان الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
  4,020                  % 5.96  40,200,737         سلطنة ُعمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

  10,776                % 15.96  107,746,602        %5ن تقل نسبة مساهمتهم عن المساهمي   الذي

        674,887,430  100.00 %                67,489  

 
كة  ي مكون من  67,488,743يبلغ رأس المال المصدر والمرصح به والمدفوع للشر

مان  ي للسهم 0,1سهم بقيمة  674,887,430ريال عُ
مان   ريال عُ

 ر.ع لكل سهم(.  0,1سهم بقيمة  674,887,430ر.ع مكون من  67,488,743: 2019ديسمتر  31الواحد )

ي اجتماعات ليحق لحامىلي األسهم العادية استالم توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد 
الجمعية العامة كل سهم ف 

ي ما يتعلق ل
كة. جميع األسهم تتساوى ف  كة. لشر ي أصول الشر

 ببافر

ي  (ب)
 االحتياطي القانون 

كات التجارية عىل تخصيص 132تنص المادة ) ، إىل  %10( من قانون الشر ي
ائب، لتكوين احتياطي قانون  كة، بعد خصم الرص  ي أرباح الشر

من صاف 
كة.  ي ما ال يقل عن ثلث رأسمال الشر

 أن يبلغ هذا االحتياطي القانون 

 احتياطي التغطية (ج)
ي القيمة العادلة ألدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة بأدوات التغطية يتألف احتياطي ال

اكمي ف  ي التغت  التر
تغطية من الجزء الفعال من صاف 

ي لم تحدث بعد. 
 النر
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 قروض ألجل .14

 مدققة      

 2019 ديسمتر  31  2020 سبتمي   30    

ي ألف     
 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

       
  142,520    1,10014     قروض ألجل
 (15,794)     )15,680(    : الجزء المتداولمطروًحا منها

  126,726    125,420     الجزء غت  المتداول
 (4,041)         ),3553(    معاملة غت  مطفأة اليفتك مطروًحا منها: 

     065,122    122,685  

 
 

كة اتفاقية2010سبتمتر  16بتاري    خ  وط عامة حول التسهيالت االئتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ووكاالت ائتمان  ، أبرمت الشر شر
"  تتصديري وبنوك محلية، مع بنك "كريدي ي " و"أمي   الضمانات الخارجر أجريكول كوربوريت اند انفسمنت" بصفة "وكيل التسهيالت الدوىلي

، و"وكيل التسهيالت من بنك التصدير واالس  ي اد الكوري"، ووكيل التسهيالت التجارية، وبنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك الحساب الخارجر تت 
، والبنك الُمصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيالت كفالة حسن التنفيذ، وبنك "كيه اف دبليو إيبكس   -بصفته بنك الحساب الداخىلي

ميس".   ذ.م.م" بصفة وكيل تسهيالت "هت 

: ، كا2019ديسمتر  31و 2020 سبتمتر  30بتاري    خ   نت المبالغ المستحقة كما يىلي
 

  45,040    44,486   تسهيالت تجارية
ميس" ة مغطاة من "هت    38,217    37,878   تسهيالت متغت 
ميس"   24,394    24,177   تسهيالت ثابتة مغطاة من "هت 

اد الكوري ة من بنك التصدير واالستت    23,751    23,540   تسهيالت مباشر
اد الكوريتسهيالت مغطاة    11,118     11,019   من بنك التصدير واالستت 

 
  141,100  142,520  

 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى .15

       
  2,891   574,15     ود الغازقالذمم الدائنة والمستحقه لو 

  1,237   ,4451     تكلفة الفائدة المستحقة
  505      741    (16 إيضاح رقمقة )مستحقات األطراف ذات العال
  407         194     مستحقات وذمم دائنة أخرى

     954,17   5,040  

 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .16

ي لها القدرة عىل ممارسة 
ي اإلدارة العليا، وكيانات األعمال النر

، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظف  تشمل األطراف ذات العالقة المساهمي  
ي يستطيع بعض المساهمي   التأثت  بشكل بالغ عليها و ا

كة والكيانات النر تكون لسيطرة أو التأثت  البالغ عىل القرارات المالية والتشغيلية للشر
ي يتفق عليها 

وط واألحكام النر  للشر
ً
ي السياق العادي لألعمال وفقا

ي يتم إبرامها ف 
. األسعار ومدة هذه المعامالت النر  بي   الطرفي  

ي اإلدارة الرئيسيير  مستحقا
 ت موظف 

كة وتوجيهها والسيطرة ، عليها، بشكل مباشر أو غت  مباشر  أما موظفو اإلدارة العليا فهم الذين يتمتعون بسلطة تخطيط أنشطة الشر
ي دفعت ألعىل خمسة موظفي   بمن ويشملون أي عضو مجلس إدارة )سواء أكان تنفيذًيا أم ال(. 

ي ما يىلي مجموع المكافآت النر
فيهم وف 

ة  ي اإلدارة العليا لفتر
:  الستةموظف  ي ما يىلي

 أشهر المنتهية ف 

 2019 سبتمتر  30  2020 سبتمي   30    

ي ألف     
مان 

ُ
ي ألف   ريال ع

مان   ريال عُ

       
ي اإلدارة الرئيسيي   

 277  308    مستحقات موظف 
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 )تابع(معامالت مع أطراف ذات عالقة  . 16

كة المعامالت  ة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل وقد أجرت الشر  أشهر المنتهية:  التسعةافتر

 2019 سبتمتر  30  2020 سبتمي   30   
ي ألف    

 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
  ريال ع

     
مان ش.م.م

ُ
  4,625                               709,4  سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ع

كة السوادي للطاقة ش.م.ع   228                                     177  .عشر
مان )"كومو"( ش.م.م

ُ
  113                                          100  كهربل للتشغيل والصيانة ع

كة    97                                          100  سوجيتر  شر
ي إس إيه  64  65 إنجر

ي  فرع -أس ايه الدولية للطاقة   37                                          35  دنر
ق األوسط لالستثمار ش.م.م   31                                          31  الشر

  13                                            19   أعضاء مجلس اإلدارة
كة شيكوكو    15                                              15  للطاقة الكهربائية المحدودةشر

  14                                              14   الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

  265,5                               5,237  

 :    إن طبيعة المعامالت المبينة أعاله كالتاىلي
    

  4,606                               688,4    (3ح رسوم التشغيل والصيانة )إيضا 
ي التكاليف

  228                                     177    المشاركة ف 
  178                                     185    (4)إيضاح  أتعاب انتداب

  139                                          140    (5)إيضاح  تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين
  37                                          35    أتعاب مهنية

  13                                            19    (4)إيضاح رقم مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة 
  16                                            9    تكاليف التشغيل والصيانة األخرى

 (35)                                             10    رسوم جمركية
 45  -   قطع غيار رأسمالية

   10                      2    أخرى
   265,5                               5,237  

 

 مدققة     

 2019 ديسمتر  31  2020 سبتمي   30   

ي    
ي   ألف ريال عمان 

 ألف ريال عمان 
      

      األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة
كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  19  43  شر

     
     واألرصدة المستحقة إىل أطراف ذات عالقة تشمل: 

مان ش.م.م   432                                     595   سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة عُ
ي إس إيه   6                                            53   إنجر

ق األوسط لالستثمار ش.م.م  3  25  الشر
كة سوجيتر     10                                          22   شر

مان ش.م.م  31  16  كهربل للتشغيل والصيانة عُ
يك باور" كة "شيكوكو الكتر   2                                            13   شر

 1  11  الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
ي  -الدولية للطاقة أس ايه   5                                              6   فرع دنر
  15                                              0   أعضاء مجلس اإلدارة

    -                                            -     م.حكهربل م. 

  741                    505  
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 إدارة المخاطر المالية .17

ي وللس نة 
 
ي الق وائم المالي ة كم ا ف

 
كة تتفق مع األهداف والسياسات المفصح عنها ف إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشر

ي 
 
 . 2019سمتر دي 31المنتهية ف

 
امات .18  االلير 

ام  ات التش  غيل والص  يانة  -أ  ام  اتتتط  ابق التر  ي  والتر 
ي ت  أجت  األراي 

 
ي وللس  نة المنتهي   ة ف

 
ي الق  وائم المالي  ة كم  ا ف

 
 31م  ع تل   ك المفص  ح عنه  ا ف

ة  2019ديسمتر  ي تم اإلقرار بها خالل فتر
صم منها المبالغ النر

ُ
ي  التسعةبعد أن خ

 
 . 2020 سبتمتر  30أشهر المنتهية ف

اء بقيمةقد -ب كة أوامر شر ي وهي  84,542 مت الشر
 
ي  63,311) 2020 س بتمتر  30ما زال ت غ ت  مس ددة كم ا ف

 
ي كم ا ف

م ان 
ُ
ديس متر  31ري ال ع

2019) . 

 
ي األصول لكل سهم .19

 
 معدلة - صاف

ي األصول لكل سهم عن طريق 
 
كة عىل عدد المتيتم احتساب صاف ي الشر

 
ي األصول الخاصة بالمساهمي   العاديي   ف

 
توسط المرجح قسمة صاف

ة  السنة/ لألسهم العادية غت  المسددة خالل الفتر

 مدققة     

 2019ديسمتر  31  2020 سبتمي   30   
      

ي األصول 
( -صاف  ي

  88,938  850,99    أموال المساهمي   )ألف ريال عمان 
      

ة / السنة )باآل   674,887              674,887  الف(عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية غت  المسددة خالل الفتر
      

ي األصول لكل سهم )بيسة( 
  131.78  95.147    معدلة -صاف 

 
ي  10,40ترى اإلدارة أن عجز التغطية البالغ 

ي كما ف 
ي  6.82) 2020 سبتمتر  30مليون ريال ُعمان 

ي كما ف 
( 2019سمتر يد 31مليون ريال ُعمان 

ي ق   د تتكب   دها 
ي ه   ذا الت   اري    خ. إال أن   ه بموج   ب أحك   ام يمث   ل الخس   ارة ال   نر

المالي   ة  االتفاقي   اتالشر   كة ل   و اخت   ارت أن ت   ناي اتفاقي   ات المبادل   ة ف 
كة إنهاء اتفاقيات المبادلة. وعليه تم استبعاد عجز التغطية من  .  إجماىلي حقوقالخاصة بها، غت  مرصح للشر  المساهمي  

 
 العائد األساسي عل كل سهم .20

ي  سي ع  ىل ك  ل س  هم ع  ن طري  ق تقس  مةي  تم احتس  اب العائ  د األس  ا
ي الشر  كة ع  ىل األرب  اح أو  ص  اف 

الخس  ائر المنس  وبة إىل المس  اهمي   الع  اديي   ف 
ة  . عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية غت  المسددة خالل الفتر

 2019 سبتمتر  30  2020 سبتمي   30   
      

ي 
( الرب  حصاف  ي

مان  ة )ألف ريال عُ   12,198  802,12    خالل الفتر
      

ة )باآلالف(   674,887               674,887 عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية غت  المسددة خالل الفتر
      

  18.07  97.18    )بيسة( العائد األساسي عىل كل سهم
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