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 1صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 
 

 غ�� املدققة وجزةامل الدخلقائمة 

 سبتم�� 30� املن��ية � أشهر التسعةلف��ة 
 

 
 2018  2019 �يضاحات

  
 ر�ال ُعما�يألف 

 
 ر�ال ُعما�يألف 

     
 63,058  64,121  �يرادات 

 )40,861(  )42,198( 3 ت�اليف مباشرة
 22,197  21,923  الر�ح مجموع

     

 )549(  )548( 4 مصروفات عمومية و�دار�ة
 21,648  21,375  �بةالر�ح قبل الفائدة والضر 

     
 )8,040(  )7,466( 5 (صافية) ت�اليف التمو�ل

 قبل الضر�بة الر�ح
 

13,909  13,608 
     

 )2,061(  )1,315(  ضر�بةال صروفم
 11,547  12,594  الر�ح عن الف��ةصا�� 

     
     

     العائدات ع�� �ل سهم
 16.16  17.63 19 العائد �سا�ىي ع�� �ل سهم (بيسة)

     
 
 

 جزًءا من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة. 20إ��  1 املرفقة من�عت�� �يضاحات 



 2صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 

 غ�� املدققة وجزةالدخل الشامل �خر املو ا�خسائر أو �ر�اح  قائمة

 سبتم�� 30أشهر املن��ية ��  التسعةلف��ة 

 

     
  2019  2018 
 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�ي ألف  
     

 11,547  12,594  الر�ح عن الف��ةصا�� 
     

    ضر�بة الدخل: امخصوًما م�� ر عن الف��ةخالشامل �  الدخل/(ا�خسارة)
     خسائرأو ا�ر�اح � إ��  اتم إعادة تصنيفهتس ال�يد و البن

 4,458  )5,378(  طيات التدفق النقديلتغ ا�جزء الفعال من التغي��ات �� القيمة العادلة
 16,005  7,216  لف��ةلالشامل  الدخل مجموع

     
 

 
 جزًءا من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة. 20إ��  1 املرفقة من�عت�� �يضاحات 

 

 

 

 



 3صفحة  عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غ�� املدققة وجزةامل قائمة املركز املا��
 كما ��

 مدققة     

 2018د�سم��  31  2019 سبتم�� 30  �يضاحات 
 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف    �صول 

 �صول غ�� املتداولة
     

 273,016  267,102  6 املمتل�ات و�الت واملعدات
 -  1,479  7 أصول حق �ستخدام

 قطع غيار رأسمالية
  415  413 

 تداولةمجموع �صول غ�� امل
 

 268,996  273,429 
  

 
 

  

 �صول املتداولة
     

 5,635  23,568  8 تجار�ة وذمم مدينة أخرى مدينة ذمم 
 ا�خزون

 
 1,829  1,812 

 1,461  -  9 ود�عة قص��ة �جل

 1,274  14,341  10 نقد وما �� حكم النقد
 مجموع �صول املتداولة

 
 39,738  10,182 

  مجموع �صول 
 

 308,734  283,611 
 

  
 

  

 حقوق املساهم�ن و�ل��امات
     

 حقوق املساهم�ن
     

 71,441  71,441  (أ) 12 �سهم مالرأس
 5,377  5,377  ب)( 12 احتياطي قانو�ي

 أر�اح محتجزة
 

 23,872  13,564 
 90,382  100,690   مجموع حقوق املساهم�ن

 )3,290(  )8,668(  (ج) 12 احتياطي التغطية
 صا�� حقوق املساهم�ن

 
 92,022  87,092 

 
     

 �ل��امات
     

 �ل��امات غ�� املتداولة
     

 147,529  146,797  13 قروض ألجل
 -  1,408  11 ال��امات إيجار�ة

 أدوات مالية مشتقة
 

 10,198  3,871 
 ال��ام ضر�بة مؤجلة

 
 19,347  18,980 

 أصول ال��ام تخر�د 
  283  268 

 م�افآت ��اية ا�خدمة
  8  7 

 مجموع �ل��امات غ�� املتداولة
 

 178,041  170,655 
      

 �ل��امات املتداولة
     

 15,969  16,153  13 قروض ألجل
 -  123  11 ال��امات إيجار�ة

 8,895  22,395  14 ذمم تجار�ة دائنة وذمم دائنة أخرى 
 1,000  -   قرض قص�� �جل

 25,864  38,671   مجموع �ل��امات املتداولة
 196,519  216,712   مجموع �ل��امات 

 283,611  308,734   مجموع حقوق املساهم�ن و�ل��امات
 

     

 126.51  140.94  18 صا�� �صول ل�ل سهم (بيسة)
 

  
   

 .2019أكتو�ر  23ا بموجب قرار مجلس �دارة بتار�خ تم اعتماد هذه القوائم املالية والتصر�ح بإصداره

 
___________________________  ___________________________ 

 عضو مجلس �دارة  رئيس مجلس �دارة
 

 جزًءا من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة. 20إ��  1 املرفقة من�عت�� �يضاحات 



 4صفحة 

 عة ش.م.ع.للطاقـ السواديشركة 

 غ�� املدققة وجزةامل قائمة التدفقات النقدية

 سبتم�� 30املن��ية ��  أشهر التسعة ف��ةل

 

 
 �يضاحات

 2019  2018 

   
 ر�ال ُعما�يألف 

 
 ر�ال ُعما�يألف 

 :أ�شطة التشغيلالتدفقات النقدية من 
     

 13,608  13,909   قبل الضر�بةالر�ح 
      �سو�ات لـ:

 6,004  6,123   اس��الك

 8,040  7,466   ت�اليف التمو�ل (صا��)
 -  0    خسارة التصرف

 1  1   م�افئات ��اية ا�خدمة
 27,653  27,499   النقد من العمليات قبل التغ��ات �� رأس املال العامل

 
 

    
      �غ��ات ��:

 )4,373(  )17,928(   وذمم مدينة أخرى  ذمم مدينة تجار�ة
 )70(  )16(   خزونا�

 )597(  13,237   ذمم دائنة تجار�ة وذمم دائنة أخرى 
 22,613  22,792   النقد الناتج من ��شطة التشغيلية

      

 -  )107(   مدفوعات إيجار�ة

 )6,833(  )6,350(   ت�اليف تمو�ل مدفوعة

 15,780  16,335   أ�شطة التشغيل التدفقات النقدية الناتجة منصا�� 

      
      التدفقات النقدية من أ�شطة �ستثمار:

 )22(  )96(   شراء املمتل�ات و�الت واملعدات
 )2(  0   و�الت واملعداتاملمتل�ات عائدات بيع 

  (املستخدم ��) أ�شطة �ستثمار النقدصا�� 
 )96(  )24( 

      
      :التدفقات النقدية من أ�شطة التمو�ل

 )1,325(  )1,372(   جل�  قروض سداد
 )2,000(  )1,000(   صا�� -قرض قص�� �جل عائدات من

 1,770  1,461   موعد استحقاق الودائع قص��ة �جل

 )2,500(  )2,286(   توزيعات أر�اح مدفوعة

 21  25   فوائد مستلمة
 )4,034(  )3,172(   ��) أ�شطة التمو�ل ة(املستخدم يةالنقدالتدفقات  صا��

   
   

 11,722  13,067   �� النقد وما �� حكم النقدتغي�� صا�� ال
 2,609  1,274  10 نقد وما �� حكم النقد �� بداية الف��ة
 14,331  14,341  10 نقد وما �� حكم النقد �� ��اية الف��ة

      
 

 لية املرحلية املوجزة.جزًءا من هذه القوائم املا 20إ��  1 املرفقة من�عت�� �يضاحات 



 5صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غ�� املدققة وجزةامل قائمة التغ��ات �� حقوق املساهم�ن

 سبتم�� 30أشهر املن��ية ��  التسعةلف��ة 

 

 
 ا�جموع احتياطي التغطية �ر�اح ا�حتجزة �حتياطي القانو�ي رأس مال �سهم

 
 ر�ال ُعما�يألف  ر�ال ُعما�يألف  ر�ال ُعما�يألف  ُعما�ير�ال ألف  ر�ال ُعما�يألف 

      
 87,092 )3,290( 13,564 5,377 71,441 2019يناير  1الرصيد �� 

      لف��ةالشامل عن ا الر�حمجموع 
 12,594 - 12,594 - - عن الف��ة الر�حصا�� 

مخصـوًما  ف�ـ�ةعـن ال ى خر �  ةالشامل (ا�خسارة)

      لمنھ ضر�بة الدخ
 ا�جــزء الفعــال مــن التغي�ــ�ات �ــ� القيمــة العادلــة

 )5,378( )5,378( - - - لتغطية التدفقات النقدية

 7,216 )5,378( 12,594 - - الدخل الشامل عن الف��ةمجموع 
      التجار�ة مع أ�حاب الشركة تاملعامال 

      اتوالتوزيع اتاملساهم

 )2,286( - )2,286( - - توزيعات أر�اح

 )2,286( - )2,286( - - إجما�� املعامالت التجار�ة مع أ�حاب الشركة

 92,022 )8,668( 23,872 5,377 71,441 2019 سبتم�� 30الرصيد �� 

      
 82,472 )5,331( 11,886 4,476 71,441 2018يناير  1الرصيد �� 

      الدخل الشامل عن الف��ةمجموع 
 11,547 - 11,547 - - الر�ح عن الف��ةصا�� 

مخصــــــوًما م��ـــــــا  للف�ـــــــ�ة �خــــــرالشـــــــامل الــــــدخل 
      ضر�بة الدخل

 ا�جــزء الفعــال مــن التغي�ــ�ات �ــ� القيمــة العادلــة

 4,458 4,458 - - - لتغطية التدفقات النقدية

 16,005 4,458 11,547 - - ا�خسارة الشاملة للف��ةمجموع 
      التجار�ة مع أ�حاب الشركة تاملعامال 

      اتوالتوزيع اتملساهما

 )2,500( - )2,500( - - توزيعات أر�اح

 )2,500( - )2,500( - - إجما�� املعامالت التجار�ة مع أ�حاب الشركة

 95,977 )873( 20,933 4,476 71,441 2018 سبتم�� 30الرصيد �� 

 

 رحلية املوجزة.جزًءا من هذه القوائم املالية امل 20إ��  1 املرفقة من�عت�� �يضاحات 
 



 6صفحة 
 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 �يضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة غ�� املدققة

 

 الش�ل القانو�ي و��شطة الرئيسية .1

ر�ة �ـ� سـلطنة بموجب قانون الشر�ات التجا 2010أغسطس  2شركة مساهمة ُعمانية مغلقة �� م�جلة ك �انتللطاقة ("الشركة")  السواديشركة 
و�نـاء عليـھ أدرجـت الشـركة �ـ� سـوق (ش.م.ع.ع)، تحو�ل الشركة مـن شـركة مسـاهمة ُعمانيـة مغلقـة إ�ـ� شـركة مسـاهمة ُعمانيـة عامـة  وتم الحًقا ُعمان.

 .2014يونيو  23��  مسقط لألوراق املالية

ك محطة توليد كهر�اء (أم�ن وتتتمثل أهداف الشركة �� تطو�ر وتمو�ل وتصميم و��شاء و�شغيل وصيانة وتو 
ّ
إنتاجيـة  طاقـة" ب3بر�اء محطة كهر�اء "مل

بالغـــاز وغ��هـــا مـــن الب�ـــى التحتيـــة ذات الصـــلة، باإلضـــافة إ�ـــ� إتاحـــة الطاقـــة  �غذيـــة ر�ـــط مشـــ��ك ميجـــاوات)، ومـــا يتبعهـــا مـــن مرافـــق 750 �تبلـــغ حـــوا�
و�نـــاء عليـــھ، يـــتم اعتبـــار ا�حطــــة ركة الُعمانيـــة لشـــراء الطاقـــة وامليـــاه ش.م.ع.م. للشـــ املولـــدة�نتاجيـــة للكهر�ـــاء امل�ـــ�هن ع��ـــا، و�يـــع الطاقـــة الكهر�ائيـــة 

 .2013أبر�ل  4التشغيل التجاري للمحطة �� و�دار��ا ورفع التقار�ر ع��ا كقطاع واحد. وقد حققت الشركة 

 

 أساس إعداد القوائم املالية والسياسات ا�حاسبية الهامة .2

 أساس �عداد

 بيان �ل��ام )أ (

حــــول التقــــار�ر املاليــــة املرحليــــة، باإلضــــافة للمتطلبــــات  34عــــداد هــــذه القــــوائم املاليــــة املرحليــــة املــــوجزة وفــــق املعيــــار ا�حاســــ�ي الــــدو�� رقــــم تــــم إ

و�عديالتــھ، إ�ــ� جانــب متطلبــات �فصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة  1974عــام املنصــوص عل��ــا �ــ� قــانون الشــر�ات التجار�ــة الُعمــا�ي الصــادر 
� ق املال �سلطنة ُعمان. وقد تم إدراج إيضاحات تفس��ية مختارة ��دف تفس�� �حداث واملعامالت ال�ي �عت�� هامة من أجـل فهـم التغ�ـ�ات �ـلسو 

اليــــة . ال �شــــتمل القــــوائم امل2018د�ســــم��  31املركــــز املــــا�� وأداء الشــــركة منــــذ القــــوائم املاليــــة الســــنو�ة �خ�ــــ�ة كمــــا �ــــ� وللســــنة املن��يــــة بتــــار�خ 
اد التقــار�ر املرحليــة املــوجزة ع�ــ� جميــع املعلومــات املطلو�ــة مــن أجــل القــوائم املاليــة الســنو�ة ال�املــة ال�ــي تــم إعــدادها وفــق املعــاي�� الدوليــة إلعــد

 املالية.

 أساس القياس )ب (

ام تخر�ــد �صــول وت�لفــة التمو�ــل املؤجلــة �ــ� مــا عــدا مخصــص ال�ــ� ع�ــ� أســاس الت�لفــة التار�خّيــة  وجزةاملاليــة املرحليــة املــ تــم إعــداد هــذه القــوائم

 اللذين تم قياسهما حسب ت�لفة �طفاء و�عض �دوات املالية ال�ي تم قياسها حسب القيمة العادلة.

 استخدام التقديرات و�ح�ام )ج (

شـركة بوضـع أح�ـام وتقـديرات واف��اضـات تـؤثر أن تقوم إدارة الاملعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية  وفق املرحلية يتطلب إعداد القوائم املالية

تجـــري ل��امـــات والـــدخل واملصـــروفات. وقـــد تختلـــف النتـــائج الفعليـــة عـــن هـــذه التقـــديرات. ســـات ا�حاســـبية ومبـــالغ �صـــول و�ع�ـــ� تطبيـــق السيا
ا�حاســـبية �ـــ� الف�ـــ�ة ال�ـــي تمـــت ف��ـــا  �دارة مراجعـــة دور�ـــة و�صـــفة مســـتمرة ع�ـــ� هـــذه التقـــديرات و�ف��اضـــات. تـــدرج التغي�ـــ�ات ع�ـــ� التقـــديرات

 مراجعة التقديرات وأي ف��ات مستقبلية متأثرة. 

�ــ�  وجزةليـة املـإن �ح�ـام الهامـة ال�ـي تصـدر �ـ� تطبيــق السياسـات ا�حاسـبية وال�ـي لهـا تــأث�� بـالغ ع�ـ� املبـالغ املدرجـة �ـ� هــذه القـوائم املاليـة املرح

 . 2018د�سم��  31�� وعن السنة املن��ية ��  كما املاليةنفسها ال�ي صدرت �شأن القوائم 

 (د) عملة العرض

إ�ــ� أقــرب تــم عــرض القــوائم املاليــة املرحليــة املــوجزة بالر�ــال الُعمــا�ي وال�ــي �ــ� عملــة العــرض للقــوائم املاليــة للشــركة، وقــد تــم تقر�ــب جميــع القــيم 

 ألف، باستثناء ما تم بيانھ بخالف ذلك. 

 

 حاسبية الهامةالسياسات ا�التغ�� �� 

�ـ� نفـس السياسـات ال�ـي تـم تطبيقهـا ع�ـ�  وجزةاملطبقـة مـن جانـب الشـركة �ـ� هـذه القـوائم املاليـة املرحليـة املـ الرئيسـية السياسات ا�حاسبية إن

دو�� للتقـار�ر املاليـة رقـم ، فقـد تبنـت الشـركة املعيـار الـ2019ينـاير  1واعتبـاًرا مـن  .2018د�سـم��  31القوائم املالية كما �� وللسنة املن��يـة �ـ� 

 هذه القوائم املالية �� �عتبار �� �ثر وتم أخذ" �يجارات): "16(
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 �يضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة غ�� املدققة
 

 
 سبتم�� 30  سبتم�� 30  

   2019  2018 
 ال ُعما�ير�ألف   ر�ال ُعما�يألف    

 الت�اليف املباشرة .3
     

 28,856  30,319   غاز الوقود
 6,000  6,114   )7و  6اس��الك (إيضاح رقم 

 5,255  5,250   )15(إيضاح  رسوم التشغيل والصيانة
 تأم�ن

  358  374 
 31  44   ز�ت الوقود

 153  13   رسوم الر�ط بالشبكة
 39  4   رسوم جمركية

 153  96   خرى �  والصيانة شغيلتالمصروفات 
   42,198  40,861 
      

 

 مصروفات عمومية و�دار�ة .4
     

 177  173   )15(إيضاح  رسوم �عارة
 117  125   توظيفت�اليف 

 83  83   ت�اليف متعلقة بالشركة العامة 
 رسوم الو�الة

  39  38 
 15  15   إيجار مكتب

 14  13   )15لس �دارة (إيضاح رقم م�افآت حضور اجتماعات مج
 4  9   )6اس��الك (إيضاح رقم 

 101  91   مصروفات عمومية و�دار�ة أخرى 
   548  549 

 

 ت�اليف التمو�ل (صافية) .5
     

 5,917  5,970   قروض ألجلالالفائدة ع�� 
 899  824   ت�اليف تمو�ل مؤجلة إطفاء

 1,043  390   مبادلة سعر الفائدة
 149  149   )15(إيضاح  ت�لفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين

 50  65   اق��اض قص�� �جلالفائدة ع�� 
 -  59   الفائدة ع�� �ل��امات �يجار�ة

 32  37   خسائر الصرف
 14  15   إلغاء ا�خصم-ال��ام تفكيك �صول 

 )34(  )43(    دخل الفوائد
 )30(  -   من �غطية سعر الفائدة ا�جزء غ�� الفعال

   7,466  8,040 
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 للطاقـة ش.م.ع.ع السواديشركة 

 �يضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة غ�� املدققة
 

 املمتل�ات و�الت واملعدات .6

 

املمتل�ات و�الت 
 �صول �خرى  الفنيةقطع الغيار  واملعدات

 أعمال رأسمالية 
 ا�جموع التنفيذقيد 

 
 ر�ال ُعما�يألف  ر�ال ُعما�يألف  ر�ال ُعما�يألف  ر�ال ُعما�يألف  ر�ال ُعما�يألف 

      الت�لفة
 319,729 4 105 1,717 317,903 2019يناير  1

 96 89 3 - 4 إضافات خالل الف��ة
 )1( - )1( - - استبعادات خالل الف��ة

 319,824 93 107 1,717 317,907 2019 سبتم�� 30

 
   

 
 

      �س��الك
 46,713 - 80 345 46,288 2019يناير  1

 6,010 - 9 53 5,948 خصومات خالل الف��ة
 )1( - )1( - - استبعادات خالل الف��ة

 52,722 - 88 398 52,236 2019 سبتم�� 30

      
      القيمة الدف��ية

 267,102 93 19 1,319 265,671 2019 سبتم�� 30

    
 

 
 273,016 4 25 1,372 271,615 2018د�سم��  31

 
 أصول حق �ستخدام .7

 ا�جموع  إيجار املوقع  الر�طمعدات    
 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف    

        الت�لفة
 1,592  274  1,318   2019يناير  1

 -  -  -   إضافات خالل الف��ة
 -  -  -   خالل الف��ة استبعادات

 1,592  274  1,318   2019 سبتم�� 30

        
        �س��الك

 -  -  -   2019يناير  1
 113  6  107   خصومات خالل الف��ة

 -  -  -   استبعادات خالل الف��ة
 113  6  107   2019 سبتم�� 30

        
        القيمة الدف��ية

 1,479  268  1,211   2019 سبتم�� 30

        
 -  -  -   2018د�سم��  31

 
 ،شــهًرا أو أقــل 12لعقــود �يجــار قصــ��ة �جــل ال�ــي تبلــغ مــد��ا �ــة بالنســبة ل��امــات �يجار �حــق �ســتخدام و  بأصــول الشــركة عــدم �ع�ــ�اف  قــررت

كمصروف ع�� أساس القسط الثابت  �عقود �يجار املذ�ورة ةاملرتبط �يجار بمدفوعات�ع��ف الشركة و إيجارات �صول منخفضة القيمة. كذلك و 
 .ع�� مدى ف��ة �يجار
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 شركة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع

 �يضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة غ�� املدققة
 

 الذمم التجار�ة املدينة والذمم املدينة �خرى  .8

 مدققة       

 د�سم�� 31  سبتم�� 30     

     2019  2018 

 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف      

   
 

    
 4,533  23,195     ذمم مدينة تجار�ة

 237  311     مصار�ف مدفوعة مقدًما
 865  62     ودخل مستحق ذمم مدينة أخرى 

     23,568  5,635 
 

 ود�عة قص��ة �جل .9

) مـــن أجـــل ضـــمان تـــوفر �مـــوال لســـداد DSPAالشـــركة ملزمـــة باالحتفـــاظ بحســـاب احتيـــاطي لســـداد الـــدين (ن فـــإ، بموجـــب اتفاقيـــة الشـــروط العامـــة
دفعـة أقساط القـرض والفوائـد املسـتحقة �ـ� تـار�خ اسـتحقاقها. فعنـد �ـل تـار�خ سـداد �ـ� ��ايـة شـهر أكتـو�ر الشـركة ملزمـة بتخصـيص املبلـغ ا�جـدول ل

ــا DSPAاملبلــغ املــودع �ــ� حســاب (الســتة أشــهر التاليــة. وال يجــوز اســتخدام 
ً
) ألي غــرض خــالف ســداد أقســاط القــرض والفوائــد وعليــھ فهــو �عت�ــ� مبلغ

ع�ــ� شــ�ل ود�عــة قصــ��ة �جــل  إيداعــھ�ــان املبلــغ املــودع �ــ� حســاب احتيــاطي لســداد الــدين قــد تــم ، 2018د�ســم��  31كمــا �ــ� و محظــور اســتخدامھ. 
 .2019أبر�ل  26��  استحقت

 

 كم النقدالنقد وما �� ح .10
 مدققة       
 د�سم�� 31  سبتم�� 30     
     2019  2018 

 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف      
        

 1  1     النقد �� الصندوق 
 1,273  4,800     �� البنوكالنقد 

 -  9,540     شهور) 3ود�عة قص��ة �جل (أقل من 

     14,341  1,274 
 

 �يجار�ة�ل��امات  .11

 ملركز املا�� كما ي��:ا قائمةتم إدراج �ل��امات �يجار�ة �� 
 

 -  123     املتداولةيجار�ة � ل��امات �
 -  1,408     املتداولةغ�� �ل��امات �يجار�ة 

     1,531  - 

        
 2019سبتم��  30     

 
    

التدفقات النقدية 
التعاقدية غ�� 

  ا�خصومة
القيمة ا�حالية 

 ملدفوعات �يجار
 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف      

        بموجب عقود �يجار التشغيلية ةاملستحق املبالغ
 123  197     خالل سنة واحدة

 555  786     من سنت�ن �خمس سنوات
 853  1,159     أك�� من خمس سنوات

     2,142  1,531 
 -  )611(     التمو�ل غ�� املدفوعة ناقًصا: ت�اليف

 1,531  1,531     القيمة ا�حالية ملدفوعات �يجار
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 حقوق املساهم�ن .12

 �سهم رأسمال )أ (

 املساهم�ن:�� ما ي�� بيانات 

 ا�جنسية 2019 سبتم�� 30

عدد �سهم اململوكة 

والبالغة قيم��ا 

 بيسة 100 �سمية

 % من ا�جموع ل�ل سهم

إجما�� القيمة 

�سمية لألسهم 

  اململوكة

 ر�ال ُعما�يألف 

 
    

 21,361 %29.90 213,607,492 �مارات العر�ية املتحدة كهر�يل م.م.ح
 10,216 %14.30 102,160,110 سلطنة ُعمان الشرق �وسط لالستثمار ش.م.م

 7,688 %10.76 76,875,591 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظفي ا�خدمة املدنية

 5,108 %7.15 51,080,055 هولندا ن��رالند �ي �� إن��ناشيونالإس إي �ي 
 5,108 %7.15 51,080,055 هولندا سوجي�� جلو�ال انفسمنت �ي �� 

 4,762 %6.67 47,622,697 طنة ُعمانسل الهيئة العامة للتأمينات �جتماعية
 4,522 %6.33 45,218,671 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

 12,676 %17.74 126,761,669  %5املساهم�ن الذين تقل �سبة مساهم��م عن 

  714,406,340 100.00% 71,441 
  2018د�سم��  31

  
 21,361 %29.90 213,607,492 �مارات العر�ية املتحدة كهر�يل م.م.ح

 10,216 %14.30 102,160,110 سلطنة ُعمان الشرق �وسط لالستثمار ش.م.م
 7,686 %10.76 76,858,091 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظفي ا�خدمة املدنية

 5,108 %7.15 51,080,055 هولندا ن��رالند �ي ��  إن��ناشيونالإس إي �ي 
 5,108 %7.15 51,080,055 هولندا �باور �ي � بر�اءبلو هورايزن 

 4,756 %6.66 47,560,197 سلطنة ُعمان الهيئة العامة للتأمينات �جتماعية
 4,575 %6.40 45,753,564 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

 12,631 %17.68 126,306,776  %5املساهم�ن الذين تقل �سبة مساهم��م عن 

  714,406,340 100.00% 71,441 
 

ر�ــال ُعمــا�ي للســهم  0.1ســهم بقيمــة  714,406,340ر�ــال ُعمــا�ي م�ــون مــن  71,440,634يبلــغ رأس املــال املصــدر واملصــرح بــھ واملــدفوع للشــركة 

 ر.ع ل�ل سهم). 0.1سهم بقيمة  714,406,340 ر.ع م�ون من 71,440,634: 2018د�سم��  31الواحد (

 

ا�جمعيـة العموميـة �ل سهم �� اجتماعـات ليعات أر�اح كما �علن ع��ا من وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد يحق �حام�� �سهم العادية استالم توز 

 لشركة. جميع �سهم تتساوى �� ما يتعلق ببا�� أصول الشركة.ل

 

 �حتياطي القانو�ي )ب (

ح الشركة إ�� احتياطي قانو�ي غ�ـ� قابـل للتوزيـع ح�ـى % من صا�� أر�ا 10، يتم تحو�ل 1974) من قانون الشر�ات التجار�ة لسنة 106وفًقا للمادة (

  �ساوى �حتياطي القانو�ي ع�� �قل ثلث رأس املال املصدر لتلك الشركة.
 

 احتياطي التغطية )ج (

ات التغطيـة ال�ـي يتألف احتياطي التغطية من ا�جـزء الفعـال مـن صـا�� التغ�ـ� ال��اك�ـي �ـ� القيمـة العادلـة ألدوات �غطيـة التـدفق النقـدي املتعلقـة بـأدو 

 لم تحدث �عد.
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 قروض ألجل .13

 
 مدققة     

 
 

 
 د�سم�� 31  سبتم�� 30 

 
   2019  2018 

 
 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف    

 
 

 
    

 168,626  167,254    قروض ألجل
 )15,969(  )16,153(    : ا�جزء املتداول مطروًحا م��ا

 152,657  151,101    ا�جزء غ�� املتداول 
 )5,128(  )4,304(    مطفأةمعاملة غ��  اليفت� مطروًحا م��ا:

 
   146,797  147,529 

 

 

�ئتمانيــة مــع تحــالف م�ــون مــن بنــوك دوليــة وو�ــاالت ائتمــان تصــديري  ، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــروط عامــة حــول التســهيالت2010ســبتم��  16بتــار�خ 
أجر��ــــول �ور�ور�ــــت انــــد انفســــمنت" بصــــفة "وكيــــل التســــهيالت الــــدو��" و"أمــــ�ن الضــــمانات ا�خــــار��" و�نــــك ا�حســــاب  تو�نــــوك محليــــة، مــــع بنــــك "كر�ــــدي

سـهيالت التجار�ـة، و�نـك مسـقط ش.م.ع.ع بصـفتھ بنـك ا�حسـاب الـداخ��، ا�خار��، و"وكيـل التسـهيالت مـن بنـك التصـدير و�سـت��اد ال�ـوري"، ووكيـل الت

صدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل �سهيالت كفالة حسن التنفيذ، و�نك "كيھ اف دبليو إيبكس 
ُ
 ذ.م.م" بصفة وكيل �سهيالت "ه��ميس". -والبنك امل

 

 ي��: ، �انت املبالغ املستحقة كما2018د�سم��  31و 2019 سبتم�� 30بتار�خ 
 

 �سهيالت متغ��ة مغطاة من "ه��ميس"
 

46,051  46,449 
 �سهيالت تجار�ة

 
42,850  43,148 

 �سهيالت مباشرة من بنك التصدير و�ست��اد ال�وري 
 

32,820  33,103 
 �سهيالت ثابتة مغطاة من "ه��ميس"

 
28,339  28,583 

 �سهيالت مغطاة من بنك التصدير و�ست��اد ال�وري
 

17,194  17,343 

 
 167,254  168,626 

 

 الذمم التجار�ة الدائنة والذمم الدائنة �خرى  .14
        

 5,547  19,365     ذمم الوقود الدائنة واملستحقة
 1,454  1,696     املستحقة التمو�لت�لفة 

 536  1,264    )15 إيضاح رقم�طراف ذات العالقة (إ�� مستحقات 
 1,358  70     أخرى  مستحقات وذمم دائنة

     22,395  8,895 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .15
يطرة أو �شــمل �طــراف ذات العالقــة املســـاهم�ن، وأعضــاء مجلــس �دارة ومــوظفي �دارة العليـــا، وكيانــات �عمــال ال�ــي لهـــا القــدرة ع�ــ� ممارســة الســـ

وت�ــون �ســعار ومــدة هــذه  والكيانــات ال�ــي �ســتطيع �عــض املســاهم�ن التــأث�� �شــ�ل بــالغ عل��ــا التــأث�� البــالغ ع�ــ� القــرارات املاليــة والتشــغيلية للشــركة

 للشروط و�ح�ام ال�ي يتفق عل��ا 
ً
 ب�ن الطرف�ن.املعامالت ال�ي يتم إبرامها �� السياق العادي لألعمال وفقا

 

 مستحقات موظفي �دارة العليا

ون �سـلطة تخطـيط أ�شـطة الشـركة وتوج��هـا والسـيطرة عل��ـا، �شـ�ل مباشـر أو غ�ـ� مباشـر، ويشـملون أي أما موظفـو �دارة العليـا فهـم الـذين يتمتعـ

ا لف�ــ�ة عضــو مجلــس إدارة (ســواء أ�ــان تنفيــذًيا أم ال). و�ــ� مــا ي�ــ� مجمــوع امل�افــآت ال�ــي دفعــت ألع�ــ� خمســة مــوظف�ن بمــن فــ��م مــوظفي �دارة العليــ
 أشهر املن��ية �� ما ي��: التسعة

 
 

 
 سبتم�� 30  سبتم�� 30 

 
   2019  2018 

 
 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف    

 
 

 
    

 228  227    مستحقات موظفي �دارة العليا 
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 (تا�ع) معامالت مع أطراف ذات عالقة .15
 أشهر املن��ية: التسعةف��ة وقد أجرت الشركة املعامالت الهامة التالية مع �طراف ذات العالقة خالل 

 سبتم�� 30  سبتم�� 30   

   2019  2018 
 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف    
 

  
   

 سو�ز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان ش.م.م
 

5,314  5,342 
 160  228   للطاقة ش.م.ع.ع  نةباطشركة ال

 217  139  كهر�يل للتشغيل والصيانة ُعمان ("�ومو") ش.م.م
 29  88   الشرق �وسط لالستثمار ش.م.م

 69  69   إن�� إس إيھ
 38  37  فرع د�ي ان��ناشيونال باور أس ايھ

 16  16   سوجي�� �ور�وريشن
 16  16   للطاقھ الكهر�ائية ا�حدودة  شركة شي�و�و

 15  15   الهيئة العامة للتأمينات �جتماعية
 14  13   مجلس �دارة عضاءأ

 15  )0(  البور�ليك ميدل إ�ست
 4  -   ملتيتيك ش.م.م

   5,935  5,935 
    إن طبيعة املعامالت املبينة أعاله �التا��:

     

 5,255  5,250   )3(إيضاح رسوم التشغيل والصيانة 
 160  228   شاركة �� الت�اليفامل

 177  173   )4(إيضاح  رسوم �عارة
 149  149   )5(إيضاح  ت�لفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين

 48  51   �خرى رسوم التشغيل والصيانة 
 38  36   مهنية أ�عاب

 40  30   مصار�ف بأثر رج��
 14  13   )4رقم (إيضاح  م�افآت حضور جلسات مجلس �دارة

 39  5   رسوم جمركية
 15  )0(   خدمات فنية

   5,935  5,935 
 

 
 مدققة    

 
 د�سم�� 31  سبتم�� 30  

 
  2019  2018 

 
 ر�ال ُعما�يألف   ر�ال ُعما�يألف   

      

     :�شمل ما ي��أطراف ذات عالقة  إ�� و�رصدة املستحقة
      

 395  1,075  يل والصيانة ُعمان ش.م.مسو�ز تراكتبيل للتشغ
 93  56  إن�� إس إيھ

 5  46  الشرق �وسط لالستثمار ش.م.م
 16  24  ش.م.م )ُعمان(كهر�يل للتشغيل والصيانة 

 -  18  شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
 2  13  للطاقھ الكهر�ائية ا�حدودة  شركة شي�و�و

 2  13  سوجي�� �ور�وريشن
 1  12  ة العامة للتأمينات �جتماعيةالهيئ

 4  4  البور�ليك ميدل إ�ست
 3  3  تراكتبل انجن��ينج اس ايھ

 15  -  مجلس �دارة أعضاء
  1,264  536 
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 ةإدارة ا�خاطر املالي .16

املن��يــة �ــ� إن أهـداف وسياســات إدارة ا�خـاطر املاليــة ا�خاصــة بالشـركة تتفــق مـع �هــداف والسياســات املف�ـح ع��ــا �ـ� القــوائم املاليــة كمـا �ــ� وللسـنة 

 .2018د�سم��  31

 ل��امات � .17

 2018د�سـم��  31الية كما �ـ� وللسـنة املن��يـة �ـ� ل��امات تأج�� �را�ىي مع تلك املف�ح ع��ا �� القوائم املاتتطابق ال��امات التشغيل والصيانة و  - أ

صم م��ا املبالغ ال�ي تم �قرار ��ا خالل ف��ة 
ُ

 .2019 سبتم�� 30أشهر املن��ية ��  التسعة�عد أن خ

  434,885يمــة قــدمت الشــركة أوامــر شــراء بق - ب
ً

ا�ي كمــا �ــ� ر�ــال ُعمــ 72,508( 2019 ســبتم�� 30مــا زالــت غ�ــ� مســددة كمــا �ــ� و�ــ� ُعمانًيــا،  ر�ــاال

 .)2018 د�سم�� 31

 صا�� �صول ل�ل سهم .18

يــتم احتســاب صــا�� �صــول ل�ــل ســهم عــن طر�ــق قســمة صــا�� �صــول ا�خاصــة باملســاهم�ن العــادي�ن �ــ� الشــركة ع�ــ� عــدد املتوســط املــرجح لألســهم 

 العادية غ�� املسددة خالل الف��ة

 
 مدققة    

 
 د�سم��  31  سبتم�� 30  

   2019  2018 
      

 90,382  100,690   ر�ال ُعما�ي)ألف ( أموال املساهم�ن -صا�� �صول 
      

 714,406  714,406 (باأللف) عدد املتوسط املرجح لألسهم العادية غ�� املسددة خالل الف��ة
      

 126.51  140.94   صا�� �صول ل�ل سهم (بيسة)
 

) يمثـل 2018سـم�� �د 31مليون ر�ال ُعما�ي كما ��  3.29( 2019 سبتم�� 30مليون ر�ال ُعما�ي كما ��  8.67ترى �دارة أن �جز التغطية البالغ 
املاليــة ا�خاصــة ��ــا، غ�ــ�  �تفاقيــاتا�خســارة ال�ــي قــد تتكبــدها الشــركة لــو اختــارت أن تن�ــي اتفاقيــات املبادلــة �ــ� هــذا التــار�خ. إال أنــھ بموجــب أح�ــام 

 املساهم�ن. إجما�� حقوق ات املبادلة. وعليھ تم استبعاد �جز التغطية من مصرح للشركة إ��اء اتفاقي
 

 العائد �سا�ىي ع�� �ل سهم .19

ا�خسائر أو �ر�اح املنسو�ة إ�� املساهم�ن العـادي�ن �ـ� الشـركة ع�ـ� عـدد املتوسـط  صا�� مييتم احتساب العائد �سا�ىي ع�� �ل سهم عن طر�ق تقس

 .سددة خالل الف��ةاملرجح لألسهم العادية غ�� امل

 
 سبتم�� 30  سبتم�� 30  

   2019  2018 
      

 11,547  12,594   صا�� الر�ح خالل الف��ة (ألف ر�ال ُعما�ي)
      

 714,406  714,406 (باأللف) عدد املتوسط املرجح لألسهم العادية غ�� املسددة خالل الف��ة
      

 16.16  17.63   (بيسة) العائد �سا�ىي ع�� �ل سهم
 

 املقارنة أرقام .20

 .وجزةاملالية املرحلية امل لتتوافق مع العرض املقدم �� هذه القوائم حيثما أمكنأرقام املقارنة تم إعادة تصنيف �عض 
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