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 1 صفحة
كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   ع شر

 غير المدققة  موجزةال الدخلقائمة 

ة    نتهيالم شهر أ سعةالتلفبر
 سبتمبر  30 ة ف 

 

 2020 2020 2021 2021 اإليضاحات 

  ألف   
مان 

ُ
  ألف  ر أمريك  دول ألف   ريال ع

 ر أمريك  دول ألف   ريال ُعمان 

      

   118,424    45,534    122,367    47,050   اإليرادات 

 ( 63,426)  ( 24,387)  ( 67,733)  ( 26,043)  3 ة مباش   تكاليف

   54,998    21,147    54,634    21,007   الربــح  وعمجم

      

 ( 1,484)  ( 571)  ( 1,476)  ( 568)  4 ية ومية وإدار مرصوفات عم 

ائب ائدة واالربــح قبل الف    53,514    20,576    53,158    20,439   لض 

      

(  تكاليف التمويل  
 ( 16,744)  ( 6,438)  ( 15,082)  ( 5,799)  5 )صاف 

   36,770    14,138    38,076    14,640   يبة الض   بلق (الربــح)

      

يبية ال مرصوف  ( 3,474)  ( 1,336)  ( 3,669)  ( 1,411)  6 رص 

  
 
ة الربــح)صاف    33,296    12,802    34,407    13,229   ( للفير

      

      عىل كل سهم ئداتالعا

   49.34    18.97    50.98    19.60  20 ( سنت / سة العائد األساس  عىل كل سهم )بي 

      

 

 . ةجز مو المرحلية ال جزًءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالية  20إل   1من لواردة يضاحات ا اإل تعتبر 

 



 2 صفحة
 

كة الباط  ع ش.م.ع.   نة للطاقـةشر

 غير المدققة  ةموجز الدخل الشامل اآلخر الو الخسائر أو األرباح  قائمة

ة    المنتهيأشهر  التسعةلفبر
 سبتمبر  30ة ف 

 

  2021 2021 2020 2020 

  ف لأ  
مان 

ُ
  ألف  ر أمريك  دول ألف   ريال ع

 ر أمريك  دول ألف   ريال ُعمان 

      

  
 
ة   (الربــح)صاف    33,296    12,802    34,407    13,229   للفير

      

  يمكن إعادة    الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر 
التر

لحقة  ات  فبر   
ف  الخسارة  أو  الرب  ح  إل    تصنيفها 

      : ( ةيبرص  ال ا مخصوًما منه)

      

      خسائر أو  أرباح البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إل

االفعالجزء   من  اال  اللتغيبر   
ف  الت   عادلةقيمة 

 ( 9,321) ( 3,584)   5,982   2,300  ية لنقد لتغطيات التدفقات ا

   23,975   9,218   40,389   15,529  ة للفبر  الشامل خلالد مجموع

      

 

 

 . موجزةالمرحلية ال جزًءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالية  20إل   1من  دةات الوار إليضاح تعتبر ا

 





 4 صفحة
 

كة ال  ع ش.م.ع.   قـةلطال باطنةشر

 غير المدققة  موجزةال قائمة التدفقات النقدية

ةل    أشهر  التسعة فبر
 سبتمبر  30المنتهية ف 

 
 2020 2020 2021 2021 اإليضاحات 
 

   ريال ألف 
مان 

ُ
   ريال فأل أمريك    ر دول   ألف  ع

 أمريك    ر دول   ألف  ُعمان 

      : تشغيلة الأنشطمن   التدفقات النقدية

   36,770    14,138    38,076    14,640   يبةالرص  بل ق( الرب  ح)

      :  لتسويات 

   14,996    5,766    15,005    5,770   استهالك 

 )  
   16,744    6,438    15,082    5,799   تكاليف التمويل )صاف 

    -     -  (18)  (7)   من بيع  تجنا رب  ح 

  10   4   10   4   مكافآت نهاية الخدمة  

  رأس المال 
 
ات ف النقد الناتج من التشغيل قبل التغير

  ل ام الع

 26,206    68,155    26,346    68,520   

      

      

 :  
 

ات ف       تغير

 ( 39,546)  ( 15,205)  ( 8,820)  ( 3,392)   ينة أخرى وذمم مد  ذمم مدينة تجارية

  31   12  (27)  (10)   ن خزو الم

   32,793    12,609    5,561    2,139   ىأخر   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة

  التدفقات النقدية ا
 
   61,798    23,762    64,869    24,943   غيل التش أنشطة من  ةلناتجصاف

      

      : فقات النقدية من أنشطة الستثمار تدال

 ( 125)  ( 48)  ( 105)  (41)   المعداتت واآللت و اء الممتلكاش  

    -     -   66   25   والمعدات متلكات واآللتعائدات بيع الم

  
 
( ة )المستخدم يةالنقدالتدفقات صاف  

 
نشطة أ ف

  لستثمارا
 (16)  (39)  (48 )  (125 ) 

      

      : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 ( 3,693)  ( 1,420)  ( 3,398)  ( 1,307)   ألجل  وضقر سداد 

 ( 14,062)  ( 5,407)  ( 12,620)  ( 4,852)   تكاليف تمويل مدفوعة 

ة األجل     –عوائد من قروض قصبر
 ( 13,623)  ( 5,238)  ( 8,869)  ( 3,410)   بالصاف 

ة األجل     4,104    1,578    3,000    1,154   أجل استحقاق وديعة قصبر

 ( 4,915)  ( 1,890)  ( 3,511)  ( 1,350)   عة مدفو  احربتوزيعات أ

 ( 876)  ( 337)  ( 887)  ( 341)   دفعات اإليجار 

   104   40   2   1   فوائد مستلمة 

  
 
( ة )المستخدم يةالنقدالتدفقات صاف  

 
أنشطة  ف

  التمويل

 (10,105 )  (26,283 )  (12,674 )  (32,961 ) 

      

  
 
ات صاف    التغير

 
  النقد وما ف

 
   28,712    11,040    38,547    14,822   م النقد حك ف

      

  حكم النقد 
 
  بداية الف نقد وما ف

 
ةف    4,897    1,883    4,014    1,543  11 ير

      

  ن
 
  حكم النقد ف

 
ة نقد وما ف    33,609    12,923    42,561    16,365  11 هاية الفير

 

 . موجزةالمرحلية ال م الماليةذه القوائتجزأ من هي ل  جزًءا   20إل   1من تعتبر اإليضاحات الواردة 



 5 صفحة
 

كة الباط  ع .ع. ش.م  نة للطاقـةشر

  حققائمة التغ
 
ات ف  غير المدققة  موجزةال  وق المساهمير  ير

   التسعةة لفبر 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية ف 

 

  ط  القاالحتيا األسهم مال رأس  
 المجموع احتياط  التغطية  األرباح المحتجزة  نون 

  ف أل 
مان 

ُ
 رياألف  ريال ع

ُ
  ل ع

  ألف  مان 
مان 

ُ
  ألف  ريال ع

مان 
ُ
  ف أل ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

      

  الرصيد 
 
 86,491 ( 9,081) 21,553 6,530 67,489 2021اير ين 1ف

      ة للفبر  الشامل خلالد مجموع

   
ة الرب  ح)صاف     13,229     -    13,229     -     -  ( للفبر

ةف لل ىخر األ  ةالشامل (الدخل)   ا هنما ًم مخصو  بر
يبة الدخل  ض 

     

  القيمة العادلة 
ات ف  الجزء الفعال من التغيبر

 لتغطية التدفقات النقدية 

 -     -     -     2,300    2,300   

   15,529    2,300    13,229     -     -  ة للفبر  الشامل خلالد مجموع

كة        معامالت مع مالك  الش 

      مساهمات وتوزيعات 

 ( 1,350)   ( 1,350)    باح توزيعات أر 

  -     -     (1,350 )  -     (1,350 ) 

  الرص
 
   100,670  ( 6,781)    33,432    6,530    67,489  2021 سبتمي   30 يد ف

      

 

 

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

      ة للفبر  الشامل خلالد مجموع

  
ة ب  حالر )  صاف     12,802     -    12,802     -     -  ( للفبر

ة ىخر األ  ةالشامل )الخسارة( مخصوًما  للفبر
يبة ال ا همن  دخلض 

     

  القيمة العادلة 
ات ف  الجزء الفعال من التغيبر

 لتغطية التدفقات النقدية 

 -     -     -     (3,584 )  (3,584 ) 

   9,218  ( 3,584)    12,802     -     -  ة للفبر  الشامل خلالد مجموع

كة        معامالت مع مالك  الش 

      مساهمات وتوزيعات 

 ( 1,890)   ( 1,890)    توزيعات أرباح 

كة اجمال  ال  ( 1,890)     -  ( 1,890)     -     -  معامالت مع مالك  الش 

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

      
 

 . موجزةالمرحلية ال جزًءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالية  20إل   1من ضاحات الواردة اإلي تعتبر 

 



 6 صفحة
كة الباط  ع .ع. ش.م  نة للطاقـةشر

  حققائمة التغ
 
ات ف  غير المدققة  موجزةال  وق المساهمير  ير

   التسعةة لفبر 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية ف 

 

  نوقاط  الالحتيا رأس مال األسهم  
 المجموع احتياط  التغطية  لمحتجزة األرباح ا ن 

 أمريك    ر دول   ألف  أمريك    ر دول   ألف  أمريك    ر دول   ألف  أمريك    ر دول   ألف  أمريك    ر دول   ألف  

      

  
 
 224,946 ( 23,616) 56,056 16,983 175,523 2021اير ين 1الرصيد ف

      ة للفبر  الشامل خلالد مجموع

  
ة  الرب  حصاف     34,407     -    34,407     -     -  للفبر

ةللف  ىخر األ  ةالشامل (الدخل)   ا هنًما ممخصو  بر
يبة الدخل  ض 

     

  القيمة العادلة 
ات ف  الجزء الفعال من التغيبر

 غطية التدفقات النقدية لت

 -     -     -     5,982    5,982   

ة  الشامل الدخل مجموع    40,389    5,982    34,407     -     -  للفبر

كة ت مع ممعامال        الك  الش 

      مساهمات وتوزيعات 

 ( 3,511)   ( 3,511)    توزيعات أرباح 

كة اجمال  ال  ( 3,511)     -  ( 3,511)     -     -  معامالت مع مالك  الش 

  
 
   261,824  ( 17,634)    86,952    16,983    175,523  2021 سبتمي   30الرصيد ف

      

 

  
 213,581 ( 17,727) 41,563 14,222 175,523 2020اير  ين 1 الرصيد ف 

      ة للفبر  الشامل خلالد مجموع

   
ة الرب  ح)صاف     33,296     -    33,296     -     -  ( للفبر

ةللف ىخر األ  ةالشامل رة()الخسا ًما مخصو  بر
يبة الدخل ا هنم  ض 

     

  القيمة العادلة فعال من الجزء ال
ات ف  التغيبر

 نقدية التدفقات ال لتغطية

 -     -     -     (9,321 )  (9,321 ) 

   23,975  ( 9,321)    33,296     -     -  ة للفبر  الشامل خلالد مجموع

كة        معامالت مع مالك  الش 

      مساهمات وتوزيعات 

 ( 4,915)   ( 4,915)    توزيعات أرباح 

كة اجمال  ال  ( 4,915)     -  ( 4,915)     -     -  معامالت مع مالك  الش 

  
   232,641  ( 27,048)    69,944    14,222    175,523  2020 سبتمبر   30الرصيد ف 

 

 . موجزةالمرحلية ال ن هذه القوائم الماليةتجزأ ميا ل ءً جز   20إل   1من لواردة تعتبر اإليضاحات ا



 7صفحة 

كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   عشر
 لمدققةغير ا موجزةل امرحلية ال ةم المالي لقوائا  حولاإليضاحات 

 
  واألنشطة الرئيس .1

 ية الشكل القانون 

كة"(   كة الباطنة للطاقة )"الش     نت مسجلة ك اك ش 
كة مساهمة ُعمانية مغلقة ف    سلطن بموجب ق   2010أغسطس    2ش 

كات التجارية ف  وتم   ة ُعمان. انون الش 

ا تحويل  
ً
كة مساهملحق كة إل ش    ليه أدر وبناء ع ، )ش.م.ع.ع(  ة عامة ية ُعمان الش 

  سوق مسقط لألوراق المالية ف 
كة ف   . 2014يونيو  23جت الش 

  ت
كة ف  ك محطة ت وتشغيل وصيانة وت  اءوتصميم وإنشوير وتمويل  طتتمثل أهداف الش 

ّ
إنتاجية    طاقة" ب2  محطة كهرباء "صحار وليد كهرباء )أمير  وتمل

ك  تغذية ربط  من مرافقيتبعها    ، وما ميجاوات(  750  حوال  تبلغ   ها من البت  التحتية ذات الصلة، باإلضافة إ  مشبر ل إتاحة الطاقة اإلنتاجية  بالغاز وغبر

هن عنها اللكهرباء   كة الُعماني  المولدةع الطاقة الكهربائية  ، وبيلمبر اء الطاقة و للش  فع ار المحطة وإدارتها ور وبناء عىل ذلك، يتم اعتب.  المياه ش.م.ع.مة لش 

  انت ولقد  د. كقطاع واح   رير عنها التقا
كة من التشغيل التجاري للمحطة ف   . 2013أبريل  3هت الش 

 سبية الهامة ياسات المحاسأساس إعداد القوائم المالية وال .2

 أساس اإلعداد 

ام  ( أ)  بيان اللبر 

إعداد   القوا تم  اهذه  المرحلية  المالية  المعيار  ئم  وفق  الدالمحاسلموجزة  رقم  تر   باإلضالمرحلية  المالية  التقارير   حول  34ول   للم ،  تطلبات  افة 

كات التجارية   قانون الش 
   المنصوص عليها ف 

ال بسلطنة ُعمان. ة العامة لسوق الملهيئلصادرة عن ات اإلفصاح ااوتعديالته، إل جانب متطلب الُعمان 

ية     تعتبر عامالت اث والمدف تفسبر األحدامختارة بهوقد تم إدراج إيضاحات تفسبر
كة م التغبر أجل فه  ن هامة ملتر   المركز المال  وأداء الش 

ات ف 

القوائم   المنتهيةمنذ  وللسنة    
ف  ة كما  األخبر السنوية  المالية  2020  يسمبر د  31خ  ي    بتار   المالية  القوائم  تشتمل  ل  جميع  .  الموجزة عىل  المرحلية 

  تم الكاملة وائم المالية السنوية ن أجل القلمعلومات المطلوبة ما
 دولية إلعداد التقارير المالية. ايبر الفق المعو إعدادها  التر

 أساس القياس  (ب)

ام تخريخّية  اتالتكلفة ال  عىل أساس  موجزةالمالية المرحلية ال  اد هذه القوائمإعدتم     ما عدا مخصص البر 
ل المؤجلة اللذين ريد األصول وتكلفة التمويف 

  تم قلمالية األدوات اتكلفة اإلطفاء وبعض ا  اسهما حسبتم قي
 ة العادلة. ب القيماسها حس يلتر

 استخدام التقديرات واألحكام  (ج)

القو يتطلب إع الماليةداد  الدولية إل   وفق  المرحلية   ائم  التقار المعايبر  الماليعداد  كة  ة  ير  إدارة الش  اضات تؤثر  بوضع أحكام وتقديرات و أن تقوم  افبر

دارة  تجري اإل تلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  وقد تخ  رصوفات. ممات والدخل والالبر  ل والبية ومبالغ األصو لمحاسسات السيا عىل تطبيق ا

وامرا التقديرات  هذه  عىل  مستمرة  وبصفة  دورية  تلجعة  اضات.  التغيبر فبر المحدرج  التقديرات  عىل  مراجعة ات  فيها  تمت    
التر ة  الفبر   

ف  اسبية 

ا التقديرات  ت مستقبلية متأثرة. وأي فبر

  تصم الهاماألحكا  نإ
  تطدة التر

  لها تأثبر بالغ عىل المبابيق السر ف 
  هذه القوائم المالية المرحلية الياسات المحاسبية والتر

  ه    موجزةلغ المدرجة ف 

  
   المالية كما أن القوائم  صدرت بشنفسها التر

  وعن السنة المنتهية ف 
 . 2020ديسمبر  31ف 

 ض لعر ملة اع  ( د)

المالية   القوائم       األمريك    بالدولر   الموجزةيتم عرض هذه 
العمان  بالريال   

ً
أيضا يتم عرضها  كة، كما  للش  الرئيسية  العملة  "( وهو  األمريك  )"الدولر 

المتط استيفاء  القوائم المحليقابية  الر   اتلب لغرض  هذه    
ف  يتم عرضها    

والتر  ،  
العمان  بالريال  المقومة  المبالغ  إن  مبالغ    ة.  من  تحويلها  تم  المالية، 

  وألف   0.3845ك  =  دولر أمري   1بسعر ضف بواقع  مقومة بالدولر األمريك   
. وتم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف )ألف ريال عمان   

ريال عمان 

 ء ما و استثنا (، بك  ريدولر أم
ً
 .ذلكلرد خالفا

  
 ة الهامة السياسات المحاسبيالتغبر ف 

المحاسياسالس  إن جانب  الرئيسية  بيةات  من  ا  المطبقة  هذه    
ف  كة  اللقوائالش  المرحلاليمم  الة  نف   ةموجز ية  السيه   عىل س  تطبيقها  تم    

التر اسات 

  
   القوائم المالية كما ف 

 . 2020ديسمبر   31وللسنة المنتهية ف 



 8صفحة 

كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   عشر
 لمدققةغير ا موجزةل امرحلية ال ةم المالي لقوائا  حولاإليضاحات 

 
 

 2020 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 2021 سبتمي   30 2021 ي  سبتم 30 

   الريألف  
مان 

ُ
  ألف  يك  دولر أمر ف لأ ع

 دولر أمريك  ألف  ريال ُعمان 

     ة التكاليف المباشر  .3
     

   32,632    12,547    36,301    13,958  د غاز الوقو 

   14,967    5,755    14,972    5,757  ( 8 و  7 استهالك )إيضاح رقم

   12,192    4,688    12,310    4,733  ( 16)إيضاح   رسوم التشغيل والصيانة

   2,030    780    2,073    797  ر البح راج مياهتخاس

   1,042    400    1,216    468  تأمير  

  33   13    178   68  زيت الوقود 

  30   12   31   12  ة كالشبرسوم الربط ب

  27   10   9   3  ( 16ح ا يض)إ رسوم جمركية

ة    473    182    643    247  ىخر أ  تكاليف مباش 

  26,043    67,733    24,387    63,426   

 

     مضوفات عمومية وإدارية .4
     

   482    185    495    190  ( 16)إيضاح  رسوم اإلعارة

   329    127    351    135   فظيتو ف يتكال

كة اتكاليف متعلقة بال    170   65    178   69  مة اعلش 

   109   42    104   40  كالة الو  مرسو 

كة    52   20   60   23  المسؤولية الجتماعية للش 

  49   19   41   16  ( 16  يضاح )إ   مكافآت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

  38   15   34   13  مكتب  إيجار 

  29   11   33   13  ( 7يضاح رقم استهالك )إ 

   226   87    180   69  ى وإدارية أخر فات عمومية و رص م

  568    1,476    571    1,484   

 

     افية( تمويل )ص تكاليف ال .5

     

   9,896    3,805    7,072    2,719  قروض ألجلالالفائدة عىل 

   4,036    1,552    5,451    2,096  مبادلة سعر الفائدة 

   1,785    686    1,587    611  يل مؤجلة تكاليف تمو  إطفاء

امات اإليجار عىل الفائدة     408    157    392    151  ية اللبر 

   365    140    357    137  ( 16)إيضاح  دمة الدينط  خ حتياحساب ا ة  لفتك

ة األجل     199   77    115   44  الفائدة عىل قروض قصبر

   110   42   69   26  خسائر الرصف 

ام تفكيك    40   16   44   17  ء الخصم غا إل - ألصولاالبر 

 ( 95)  ( 37)  (5)  (2)  دخل الفوائد 

  5,799    15,082    6,438    16,744   

 

يبة .6  مضوف الض 

يبة  تم التفاق مع   يتر  للسنإن  .  2016جميع السنوات حتر  يبة عن  عىل الرص  هيئة الرص 
يبيتير   الربط الرص  هيئة ل  قيد المراجعة من قب  2018و  2017  تير  الرص 

يبية المفتوحة من  دارة أن ا. ترى اإل يبةالرص     للسنوات الرص 
يتر  النهان 

ام الرص  كة كما مادي بالنسبة    له أثر   لن يكون  2020حتر    2017للبر      للمركز المال  للش 
ف 

 . 2021سبتمبر  30
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كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   عشر
 لمدققةغير ا موجزةل امرحلية ال ةم المالي لقوائا  حولاإليضاحات 

 
 

 

 ت والمعداتالممتلكات واآلل .7

 

لكات واآللت الممت 

 ىاألخر  صولاأل  ية الفنر قطع الغيا والمعدات

الية قيد مال رأسمأع

 المجموع التنفيذ 

   ألف 
مان 

ُ
  ف لأ ريال ع

مان 
ُ
  ألف  ريال ع

مان 
ُ
  ألف  ريال ع

مان 
ُ
  ألف  ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

      التكلفة 
   298,392    104    156    1,724    296,408  2021يناير  1

ة    41  (0)   1   0   40  إضافات خالل الفير

 (42)     -  (17)  (25)     -  ةاستبعادات خالل الفير 

ة     -  ( 104)     -     -    104  تحويل خالل الفير

   298,391  (0)    140    1,699    296,552  2021 سبتمي   30

      
      الستهالك

   59,468     -    131    483    58,854  2021يناير  1

ة     5,591     -   13   51    5,527  خصومات خالل الفير

ةتبعادات اس  (24)     -  (17)  (7)     -  خالل الفير

   65,035     -    127    527    64,381  2021 سبتمي   30

 

   
 

 

ية   القيمة الدفير
   

 
 

   233,356  (0)   13    1,172    232,171  2021 سبتمي   30

 

   
 

 

   238,924    104   25    1,241    237,554  2020ديسمبر  31

      

 

واآللت   لكات لممت ا 

 األصول األخرى ية الفنقطع الغيار  والمعدات

مال رأسمالية قيد أع

 المجموع التنفيذ 

 دولر أمريك  ألف  دولر أمريك  ألف  دولر أمريك  ألف  لر أمريك  و دألف  أمريك  دولر ألف  

      تكلفة لا

   776,055    272    406    4,484    770,893  2021يناير  1

ة خالل الفإضافات     105  (0)   2   0    103  ير

ة  ( 111)     -  (45)  (66)     -  استبعادات خالل الفير

ة     -  ( 272)     -     -    272  تحويل خالل الفير

   776,049  (0)    363    4,418    771,268  2021 سبتمي   30

      

      الستهالك

   154,663     -    342    1,255    153,066  2021يناير  1

ة     14,540     -   33    132    14,375  خصومات خالل الفير

ة  (63)     -  (45)  (18)     -  استبعادات خالل الفير

   169,140     -    330    1,369    167,441  2021 سبتمي   30

      

ية        القيمة الدفير

   606,909  (0)   33    3,049    603,827  2021 سبتمي   30

      

   621,392    272   64    3,229    617,827  2020ديسمبر  31
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كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   عشر
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 امخدأصول حق الست .8

 المجموع إيجار الموقع معدات ربط  

  ألف   
مان 

ُ
  ألف  ريال ع

مان 
ُ
  ألف  ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

     التكلفة 

 3,719 2,720 999  2021يناير  1

ة   - - -  إضافات خالل الفير

 3,719 2,720 999  2021 سبتمي   30

     

     ستهالكال 

 473 223 250  2021يناير  1

ة   179  85   94   خصومات خالل الفير

 652   308    344   2021 سبتمي   30

     

ية       القيمة الدفير

 3.067   2,412    655   2021 سبتمي   30
     

 3,246 2,497 749  2020ديسمبر  31

     

 المجموع موقعجار الإي ربطت معدا  

 دولر أمريك  ألف  دولر أمريك  ألف  دولر أمريك  ألف   

     التكلفة 

 9,672 7,073 2,599  2021يناير  1

ة   - - -  إضافات خالل الفير

 9,672 7,073 2,599  2021 سبتمي   30

     

     ستهالكال 

 1,231 581 650  2021يناير  1

 465 221 244  ة خالل الفير  خصومات

 1,696 802 894  2021 سبتمي   30

     

ية       القيمة الدفير

 7,976 6,271 1,705  2021 سبتمي   30

     

 8,441 6,492 1,949  2020ديسمبر  31

 

الستخد حق  بأصول  اف  العبر عدم  كة  الش  بالنسوقررت  اإليجارية  امات  واللبر  ةام  قصبر اإليجار  لعقود      بة 
التر ماألجل  تبلغ  أقل،  شهًرا    12ها  دت  أو 

كة بمدفوعات اإل  ف الش  ة  اس القسط  جار المرتبطة بهذه اإليجارات كمرصوف عىل أسيوإيجارات األصول منخفضة القيمة. وتعبر الثابت عىل مدى فبر

 اإليجار. 
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 لذمم المدينة األخرى ينة واالذمم التجارية المد .9

 مدققة  مدققة    

 2020  مبر ديس   31 2020  ديسمبر   31 2021 سبتمي   30 2021 سبتمي   30 

  ألف   
مان 

ُ
  ألف  دولر أمريك  ألف  ريال ع

 لر أمريك  و دألف  ريال ُعمان 

     

   38,551    14,823    46,624    17,927  ذمم مدينة تجارية 
   754    290    1,183    455  مصاريف مدفوعة مقدًما 

   101   39    108   42  ( 16ضاح ة )إي اف ذات عالقستحقات من أطر م

  22   8     -     -  دخل مستحق 

   232   89    568    218   ينة أخرىذمم مد

  18,642    48,483    15,249    39,660   

ة األجل  .10  وديعة قصير

 
ً
العامة  وفقا وط  الش  )لتفاقية  الدين  لسداد  احتياط   بالحتفاظ بحساب  كة ملزمة  الش   ،DSPAتوف أجل ضمان  األموال  ( من  أقلسدار  السد  قرض  اط 

تاري    خ سداد  فعند كل  استحقاقها.  تاري    خ    
ف  المستحقة  شه  والفوائد  نهاية    

كةف  الش  أكتوبر  ب  ر  لدفعخصيص  تملزمة  المجدول  أشهر   اتالمبلغ  الستة 
)تاال حساب    

ف  المودع  المبلغ  استخدام  يجوز  ول  وعليDSPAلية.  والفوائد  القرض  أقساط  سداد  خالف  غرض  ألي  يعتبر (  فهو  مبه  ا  
ً
حظور م  لغ

  حساب احتياط  لسداد ادامه. استخ
ة األ  عىل شكل لدينوتم استثمار المبلغ المودع ف      جل تستحقوديعة قصبر

 . 2021أبريل  27ف 

 

  حكم النقا .11
 
 د لنقد وما ف

 مدققة  مدققة    

 2020  ديسمبر   31 2020  ديسمبر   31 2021 سبتمي   30 2021 سبتمي   30 

  ألف   
مان 

ُ
  ألف  ر أمريك  دولألف  ريال ع

 دولر أمريك  ألف  ريال ُعمان 

     

ة األجل )أقل من      -     -    29,450    11,324  أشهر(  3ودائع قصبر

  ال
  االنقد ف 

   4,014    1,543    13,111    5,041  ك لبنو صندوق وف 

  16,365    42,561    1,543    4,014   

امات اإليجارية  .12  اللير 

 ة مدقق مدققة    

 2020  ديسمبر   31 2020  ديسمبر   31 2021 سبتمي   30 2021 مي  سبت 30 

  ألف   
مان 

ُ
  ألف  دولر أمريك  ألف  ريال ع

 ر أمريك  دولألف  ريال ُعمان 

     

امات لال    ةيجار اإليبر 
 عىل أساس:  كز المال  المر  قائمةالمدرجة ف 

     

امات إ    364    140    272    105  إيجارية جاريةلبر 

امات إإ    8,883    3,416    8,480    3,260  ارية  ج بر رية غيجالبر 

  3,365    8,752    3,556    9,247   

 

 

دية  لنق لتدفقات ا ا 

غير    التعاقدية 

   مخصومة ال 

القيمة الحالية  

 إليجار لمدفوعات ا 

دية  لتدفقات النق ا 

غير    التعاقدية 

   مخصومة ال 

الحالية    القيمة 

 إليجار فوعات ا لمد 

ماريال  ألف  
ُ
  ع

  ري ألف   ن 
مان 
ُ
 ر أمريك  دوللف أ أمريك   دولر ألف  ال ع

     2021 سبتمي   30

     

     غيىل  ش لت لغ المستحقة بموجب عقود اإليجار ا المبا 

   272    778    105    299  خالل سنة واحدة 

   1,930    3,670    742    1,411  سنوات   5إل  2 خالل

   2,550    10,242    2,518    3,938  سنوات  5أكبر من 

  5,648    3,365    14,690    4,752   

    -  ( 5,938)     -  ( 2,283)  غبر المدفوعةالتمويل    ناقًصا: تكاليف 

امات اإليجارية     4,752    8,752    3,365    3,365  اللير 
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كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.   عشر
 لمدققةغير ا موجزةل امرحلية ال ةم المالي لقوائا  حولاإليضاحات 

 
 

 همير  حقوق المسا .13

 األسهم  مالرأس ( أ)

  ما يىل  بيانات المساهمير  
 : ف 

 الجنسية  2021 سبتمي   30

مملوكة  األسهم ال عدد  

   مية تها اإلس البالغة قيم و 

 لكل سهم   بيسة   100

% من 

 المجموع

 ة اإلسمية القيم إجمال   

  كة لألسهم المملو 

  ف أل
مان 

ُ
 ريال ع

     

 كهربيل م.م.ح 

اإلمارات العربية  

 تحدةالم

 201,791,343   29.90 %  20,179   

ق األوسط لالستثما    9,651  % 14.30   96,508,899  سلطنة ُعمان  ش.م.م  ر الش 

  الندوق تقص
   8,804  % 13.05   88,043,257  سلطنة ُعمان  دنية خدمة الماعد موظف 

ن إس إي رل نر  انبر   اشيونال نبر 
   4,825  % 7.15   48,254,453  دا هولن ند نر  ف 

   . نر   منتسسوجيبر  جلوبال انف
   4,825  % 7.15   48,254,453  هولندا  . ف 

   4,429  % 6.56   44,291,913  نة ُعمان سلط ماعية تأمينات الجتالهيئة العامة لل

   3,490  % 5.17   34,900,737  نة ُعمان سلط رة الدفاعتقاعد وزاصندوق 

   11,286  % 16.72   112,842,375   % 5مساهمتهم عن    الذين تقل نسبة   المساهمير  

   674,887,430   100.00 %  67,489   

 175,523    األمريك  القيمة اإلسمية بالدولر 

     

     2020سمبر دي 31

     

 كهربيل م.م.ح 

بية  إلمارات العر ا

 المتحدة

 201,791,343   29.90%  20,179   

ق األوسط لال     9,651  %14.30  96,508,899  سلطنة ُعمان  م م. ش.  ر ستثماالش 

  الخدمة ال صندوق تقاعد 
   8,804  %13.05  88,043,257  سلطنة ُعمان  مدنية موظف 

ن إس إي    الاشيوننر  انبر
رلند نر  ف 

   4,825  % 7.15  48,254,453  هولندا  نبر 

   . نر   منتسانف وجيبر  جلوبالس
   4,825  % 7.15  48,254,453  هولندا  . ف 

   4,438  % 6.58  44,380,613  سلطنة ُعمان  ينات الجتماعية تأمالعامة للالهيئة 

   4,020  % 5.96  40,200,737  سلطنة ُعمان  ارة الدفاعصندوق تقاعد وز 

   10,747  %15.92   107,453,675   % 5لمساهمير  الذين تقل نسبة مساهمتهم عن  ا 

   674,887,430   100.00 %  67,489   

   175,523     القيمة اإلسمية بالدولر األمريك  

 

كة والمرصح به والمدفوع لل يبلغ رأس المال المصدر    مكون من  67,488,743ش 
  للسهم الواحد )ري 0,1بقيمة   سهم  674,887,430 ريال ُعمان 

 31ال ُعمان 

 ر.ع لكل سهم(.   0,1قيمة سهم ب  674,887,430ر.ع مكون من    67,488,743:  2020ديسمبر 

استالم العادية  األسهم  لحامىل   لهم صوت  أرباح كما يعلن عنها من وق توزيعات    يحق  اجتماعات  لواحد  ت آلخر كما يحق    
ف  الكل سهم  عامة الجمعية 

كة. جميلل   أصو وى تتسا ع األسهمش 
  ما يتعلق ببافر

كة. ل ف   الش 

   (ب)
 الحتياط  القانون 

كات التجارية أن يتم تحويل  من قان  132م  تتطلب المادة رق   أرباح الش    %10ون الش 
ائب  كة بعد خصمن صاف    م الرص 

لغرض تكوين الحتياط  القانون 

  إل ثلث رأس م
كةوذلك حتر يصل رصيد الحتياط  القانون   . ال الش 

  التغطية حتياط  ا (ج)

احت اليايتألف    
الفعال من صاف  الجزء  التغطية من    تغبر ط  

اكم  ف  البر الع  القيمة  التغطية  بأدوات  المتعلقة  النقدي  التدفق  لم   ادلة ألدوات تغطية    
التر

 تحدث بعد. 
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 وض ألجل قر  .14

 مدققة  مدققة    

 2020  ديسمبر   31 2020  ديسمبر   31 2021  سبتمي    30 2021  سبتمي    30 

  ر ألف  
مان 

ُ
  ألف  دولر أمريك  ألف  يال ع

 دولر أمريك  ألف  ريال ُعمان 

     

   329,586    126,727    326,188    125,420  جل قروض أل 

 ( 41,618)  ( 16,002)  ( 42,385)  ( 16,297)  لمتداول الجزء ا: مطروًحا منها 

   287,968    110,725    283,803    109,123  الجزء غبر المتداول 

 ( 8,191)  ( 3,150)  ( 6,604)  ( 2,539)  ةمطفأمعاملة غبر  اليفتك منها:  مطروًحا 

  106,584    277,199    107,575    279,777   

 

 

كة  2010سبتمبر    16بتاري    خ   وط عامة حو ، أبرمت الش  يري وبنوك ولية ووكالت ائتمان تصد ة مع تحالف مكون من بنوك د ماني الت الئت ل التسهي اتفاقية ش 

مع م  "كريدي  حلية،  انفسمن  ت بنك  اند  ال أجريكول كوربوريت  التسهيالت  "وكيل  بصفة  الضمان ت"  و"أمير    " ا دول  الحساب  وبنك   " الخارجر  ،  ات  لخارجر 

التصدير ي وكو"  بنك  التسهيالت من  الكوري"،   ل  اد  ا   والستبر بالتجلتسهيالت  ووكيل  وبنك مسقط ش.م.ع.ع  الداخىل  ارية،  الحساب  بنك  والبنك صفته   ،

مي  ذ.م.م"  -بليو إيبكس  سن التنفيذ، وبنك "كيه اف د كفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيالت كفالة ح لُمصدر ل ا   س". بصفة وكيل تسهيالت "هبر

: حقة كما ، كانت المبالغ المست2020ديسمبر  31و 2021. سبتمبر  30 بتاري    خ  يىل 

 

 مدققة  مدققة    

 2020  بر ديسم   31 2020  ديسمبر   31 2021  سبتمي    30 2021 . سبتمي  30 

  ألف  
مان 

ُ
  ألف  دولر أمريك  ألف  ريال ع

 دولر أمريك  ألف  ريال ُعمان 

     

   114,374    43,977    112,895    43,408  تجارية  تسهيالت

ميس"ت ة مغطاة من "هبر    84,374    32,442    83,622    32,153  سهيالت متغبر

ميسيالت ثابتة مغطاة من تسه    53,856    20,708    53,376    20,523  " "هبر

ة من بنك التصد تسهيالت   اد الكوري مباش     52,436    20,162    51,968    19,982  ير والستبر

اد الكور تسهيالت مغطاة من بنك التصد     24,546    9,438    24,327    9,354  ي ير والستبر

  125,420    326,188    126,727    329,586   

 

 ذمم الدائنة األخرىائنة والية الدجار لتمم الذا .15

 

   34,940    13,434    36,300    13,958  الذمم الدائنة المستحقة لوقود الغاز 

   2,991    1,150    3,435    1,321  المستحقة  الفائدة تكلفة

   1,263    485    2,869    1,103  ( 15 إيضاحات العالقة )مستحقات األطراف ذ

   696    267    ,2263    1,241  وذمم دائنة أخرى  تمستحقا

  17,623    45,830    15,336    39,890   

 

 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ .16

، وأعضاء مجلس     لهتشمل األطراف ذات العالقة المساهمير 
  اإلدارة العليا، وكيانات األعمال التر

و التأثبر عىل ممارسة السيطرة أا القدرة  اإلدارة وموظف 

كةتشغة والماليرارات الالق  غ عىلالبال   يستطيع بعض المساوالكيانات ا  يلية للش 
وتكون األسعار ومدة هذه المعامالت   عليها ثبر بشكل بالغ  همير  التألتر

  السي
  يتم إبرامها ف 

  يتفق عليهالتر
وط واألحكام التر  للش 

ً
. بير  الطا اق العادي لألعمال وفقا  رفير 
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  موظ مستحقات
 ير  رة الرئيسي دااإل ف 

كة وتوجيهها والسيطرةعون بسلطة  يتمتلذين  هم اأما موظفو اإلدارة العليا ف ويشملون أي عضو  ،  بشكل مباش  أو غبر مباش    عليها،  تخطيط أنشطة الش 

  دفعت ألعىل خمسةم ل(.  تنفيذًيا أمجلس إدارة )سواء أكان  
  ما يىل  مجموع المكافآت التر

  موظم  يهموظفير  بمن ف  وف 
ة  دارة العلاإل   ف  أشهر   التسعةيا لفبر

  
:  المنتهية ف   ما يىل 

 2020  سبتمبر  30 2020  سبتمبر  30 2021  سبتمي    30 2021  سبتمي    30 

  ألف  
مان 

ُ
  ألف  دولر أمريك  ألف  ريال ع

 دولر أمريك  ألف  ريال ُعمان 

     

  اإلدارة الرئيسيير  
   801    308    831    320  مستحقات موظف 

 

كت الأجر  د قو  ة القة خالل راف ذات العاألط ة معلمعامالت التالية اش   ر المنتهية: أشه التسعةفبر

 2020سبتمبر    30 2020سبتمبر    30 2021سبتمي     30 2021  سبتمي    30 

  ألف  
مان 

ُ
  ألف  دولر أمريك  ألف  ريال ع

 دولر أمريك  ألف  ريال ُعمان 

     

 :      المساهمير 

ق األوسط لالست   81   31   79   30  .م .مر شثماالش 

  37   14   36   14    ماعيةالجت الهيئة العامة للتأمينات

     

كات ا  كات ذات العالقة الشر    12,247    4,709    13,119    5,044  لتابعة للمجموعة والشر

   460    177    399    153  سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م

كة السوادي    261    100    271    104  ش.م.ع.ع طاقة  لل ش 

   260    100    266    102  ش.م.م   ( ن ما عُ ) ل والصيانة  كهربيل للتشغي 

كة سوجيبر      169   65    164   63  ش 

  91   35   97   37  إنجر  إس إيه  

  49   19   41   16    مجلس اإلدارة أعضاء

  39   15   39   15  اقة الكهربائية المحدودةللط شيكوكو  كةش  

  5,578    14,511    5,265    13,694   

     

: مبينة أعاله  امالت الإن طبيعة المع      كالتال 

     

   12,192    4,688    12,310    4,733  ( 3يضاح  اإل )ة رسوم التشغيل والصيان

   482    185    495    190  ( 4يضاح اإل ) رسوم اإلعارة

  التكاليف 
   460    177    391    150  المشاركة ف 

يبة القيمة المضافة      -     -    367    141  ض 

   365    140    357    137  ( 5يضاح إل ا ) ة الديناط  خدمحساب احتيتكلفة  

  23   9    254   98  ى التشغيل والصيانة األخر  تكاليف

    -     -    163   62  ولية األو  يةمالرأسالغيار القطع 

  91   35   97   37  هنية م أتعاب

  49   19   41   16  ( 4يضاح  اإل )   مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة 

  27   10   9   3  ( 3)اإليضاح  رسوم جمركية

  5   2   27   11  أخرى 

  5,578    14,511    5,265    13,694   
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 مدققة  مدققة    

 2020  ديسمبر   31 2020  ديسمبر   31 2021  ي  سبتم  30 2021  سبتمي    30 

  ريألف  
مان 

ُ
  ألف  دولر أمريك  ألف  ال ع

 دولر أمريك  ألف  ريال ُعمان 

     

     أطراف ذات عالقة منالمستحقة األرصدة 

     

كة السوادي للطاقة ش.م.ع    101   39    108   42  .ع ش 

     

     : شمل ت   القة ع   ذات أطراف    إل األرصدة المستحقة  و 

     

 :      المساهمير 

ق األوسط لالستث   7   3   66   25  ش.م.م ر ماالش 

  3   1   30   12  الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية 

     

كات ذات العالقة  كات التابعة للمجموعة والشر      الشر

   1,036    398    2,440    938  تشغيل والصيانة ُعمان ش.م.مسويز تراكتبيل لل

  14   5    137   53  يه جر  إس إإن

   100   38   89   34  ش.م.م   (نُعما)يانة كهربيل للتشغيل والص

كة سوجيبر     28   11   58   22  ش 

  3   1   33   13  اقة الكهربائية المحدودةللط شيكوكو  كةش  

ناشيو ا   17   7   16   6  فرع دنر   اور أس ايهنال بنبر

  55   21   0   0  دارة إل امجلس  اءأعض

  1,103    2,869    485    1,263   

 

 ماليةإدارة المخاطر ال .17

كة تتفق معطر الماف وسياسات إدارة المخان أهدإ   وللسنة المنتاف والسيا األهد  الية الخاصة بالش 
  القوائم المالية كما ف 

  سات المفصح عنها ف 
هية ف 

 . 2020ديسمبر  31

 

 امات  لير  ال .18

اماتانة  امات التشغيل والصيلبر  طابق اتت -أ       والبر 
  القوا  مع تلك المفصح عنها تأجبر األراض 

  وللسنة المنتلية كئم الماف 
   ما ف 

 2020ديسمبر    31هية ف 

صم منه
ُ
  ا المببعد أن خ

ة الغ التر    التسعةتم اإلقرار بها خالل فبر
 . 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية ف 

كة أوامر ش   -ب     38.112 ة اء بقيم قدمت الش 
  ما زالت غبر مسوه    ( دولر أمريك   99.122)  ريال ُعمان 

   100.363[ 2021 سبتمبر  30ددة كما ف 
 ريال ُعمان 

    ( لر أمريك  دو   261.022) 
 .]2020سمبر دي  31كما ف 
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  األصول لكل .19
 
 معدل   - سهم صاف

ا عن  يتم  لكل سهم  األصول    
بالمساهمير  طريق  حتساب صاف  الخاصة  األصول    

العاقسمة صاف  كة عىلدي  الش    
ف  المتوسط  ير   لألسهم    عدد  المرجح 

ة العادية  السنة / خالل الفبر

 مدققة  مدققة    

 2020  ديسمبر   31 2020  ديسمبر   31 2021  ستمي    30 2021  ستمي    30 

  ر ألف  
مان 

ُ
  ألف  أمريك   دولر ألف  يال ع

 دولر أمريك  ألف  ريال ُعمان 

     

  األص
   248,562    95,572    279,458    107,451  أموال المساهمير   -ول صاف 

     

ةد المتوسط المرجح لألسهم العادية عد   /  خالل الفبر

 ف( ل آل)با السنة

 674,887    674,887    674,887    674,887   

     

  
   368.30    141.61    414.08    159.21  معدل  -  (سنت/ م )بيسةاألصول لكل سهصاف 

 

    6.78الغ  لبغطية اترى اإلدارة أن عجز الت
     ]مليون دولر أمريك    17.63[  مليون ريال ُعمان 

  م  9.08)  2021  سبتمبر   30كما ف 
  23.62[  ليون ريال ُعمان 

أمريك  دو ون  ملي    ]لر 
ف  تتكبدها 2020سمبر  يد  31  كما  قد    

التر الخسارة  يمثل  كة    (  االش  تنه   أن  اختارت  المبلو  التاري    ختفاقيات    هذا 
ف  أنه  .  ادلة  إل 

أح بم اال  التفاقياتم  كاوجب  اتفاقيات  إنهاء  كة  للش  مرصح  غبر  بها،  الخاصة  التغطية  مالية  عجز  استبعاد  تم  وعليه  حقإجمامن  لمبادلة.   وقل  

 .  المساهمير 

 عائد األساس  عىل كل سهم ال .20

    قسمةل سهم عن طريق  س  عىل كيتم احتساب العائد األسا 
كعامير  الة إل المساهوبالمنسخسائر  الأو  رباح  األ  صاف    الش 

ة عىل عدد المتوسط  ديير  ف 

ةالمرجح لألسهم العادية    . خالل الفبر

 2020  سبتمبر  30 2020  سبتمبر  30 2021  سبتمي    30 2021  سبتمي    30 

  ألف  
مان 

ُ
  ألف  دولر أمريك  ألف  ريال ع

 ر أمريك  دولألف  ريال ُعمان 

     

  
ة خ   الرب  حصاف     33,296    12,802    34,407    13,229  الل الفبر

     

ةخال ية لألسهم العادعدد المتوسط المرجح    ل الفبر

 ( فل آلبا)

 674,887    674,887    674,887    674,887   

     

   49.34    18.97    50.98    19.60  ( سنت/ )بيسة العائد األساس  عىل كل سهم

 


