




 1صفحة 

كة   عللطاقـة ش.م.ع.  السواديشر
 

 غير المدققة موجزةال الدخلقائمة 
ة  ي  أشهر التسعة لفتر

 سبتمت   30المنتهية ف 

 
 2019  2020 اإليضاحات 
  ألف   

 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

     

                121,64                 416,63   اإليرادات 

ة   )198,42(              )696,41( 3 تكاليف مباشر

 21,923                720,21   مجموع الربــح

     

  )548(   )572( 4 مرصوفات عمومية وإدارية

يبة                 375,21                 148,21   الربــح قبل الفائدة والض 

     

  )466,7(                )778,6( 5 تكاليف التمويل )صافية(

يبةالربــح                  370,14   قبل الض 
 

 909,13                  

     
يبة   )1,315(   )1,372(  مضوف الض 

ة   الربــح عن الفير
 
  12,594                   12,998  صاف

     
     العائدات عىل كل سهم

                    63.17                     19.18  19 العائد األساسي عىل كل سهم )بيسة(

 
 

 جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.  19إىل  1تعتت  اإليضاحات الواردة من 



 2صفحة 
 

كة   عللطاقـة ش.م.ع.  السواديشر
 

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

 سبتمت   30أشهر المنتهية ف 
 

     
  2020  2019 
  ألف   

 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

     
  
 
ة الربــح صاف                   594,12   12,998                  للفير

     

يبة الدخل:       )الخسارة( الشاملة األخرى مخصوًما منها ض 

     

ي ستتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو الخسائر
     البنود التر

ي القيمة العادلة لتغطيات التدفق النقديالجزء ا
 
ات ف                  )378,5(                )952,3(  لفعال من التغيتر

ةالدخل  مجموع                   216,7   9,046  الشامل عن الفير

 
 

ي الصفحات من 
 
 . موجزةال جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية 19إىل  1تعتت  اإليضاحات الواردة ف

 
 
 
 





 4صفحة 
 

كة   عللطاقـة ش.م.ع.  السواديشر
 غير المدققة موجزةال قائمة التدفقات النقدية

ةل ي ال أشهر  التسعة فتر
 سبتمت   30منتهية ف 

 

 2019  2020  اإليضاحات 
  ألف    

 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

      :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

يبة               909,13               370,14    الرب  ح قبل الض 
      تسويات ل : 
              123,6               120,6    استهالك

(تك ي
 
              466,7               778,6    اليف التمويل )صاف

                     0                     )0(   )أرباح( / خسائر استبعادات 
                     1                      -      مكافئات نهاية الخدمة

  رأس ا
 
ات ف             499,27            268,27    لمال العاملالنقد الناتج من التشغيل قبل التغير

 
 

  
 

 

 : ي
ات ف        تغتر

            )928,17(          )777,31(   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
                 )16(                      0    المخزون

              237,13            145,29    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

              792,22             636,24    النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

 
 

                    -                       )8(   مكافئات نهاية الخدمة المسددة
 )107(                   )196(   دفعات اإليجار

            )350,6(            )647,5(   تكاليف تمويل مدفوعة

  التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
 
              335,16               785,18    صاف

      
      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار: 

اء الممتلكات واآلالت والمعدات                  )69(                  )45(   شر
                   )0(                      0    عائدات بيع الممتلكات واآلالت والمعدات

  التدفقات 
 
( أنشطة االستثمارالنقدية صاف  

 
                 )96(                  )45(   )المستخدمة ف

      
      :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

            )1,372(            )1,557(   جلسداد قروض طويلة ال 
ي  -إيرادات من قرض قصتر الجل

 
 )1,000(   )2,550(   صاف
ة الجل مستحقة السداد               1,461               1,233    وديعة قصتر

            )2,286(            )1,786(   توزيعات أرباح مدفوعة
                   25                     16    فوائد مستلمة

( أنشطة التمويل  
 
  التدفقات النقدية النقد )المستخدمة ف

 
 )3,172(               )4,644(   صاف

      
  حكم النقد

 
  النقد وما ف

 
  التغيير ف

 
              067,13               096,14    صاف

    
 

 

  بداي
 
  حكم النقد ف

 
ةنقد وما ف               1,274                  291   10 ة الفير

    
 

 

ة   نهاية الفير
 
  حكم النقد ف

 
              341,14               387,14   10 نقد وما ف

 
 

 . موجزةالمرحلية ال جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إىل  1تعتت  اإليضاحات الواردة من 



 5صفحة 
 

كة   علطاقـة ش.م.ع. ل السواديشر
ي حقوق المساهمير  

 
ات ف  غير المدققة موجزةال قائمة التغير

ة  ي  التسعةلفتر
 سبتمت   30أشهر المنتهية ف 

 

 رأس مال األسهم 
االحتياطي 

ي 
 
 القانون

األرباح 
 المجموع احتياطي التغطية المحتجزة

ي  
 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي  ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي ألف ر  ألف ريال ع

 
مان

ُ
 يال ع

      

ي 
 
     88,132      )7,153(     17,477        6,367      71,441  2020يناير  1الرصيد ف

ة       مجموع الرب  ح الشامل عن الفتر
ة ي الدخل عن الفتر

 
       998,12               -          998,12               -                 -    صاف

ة )الخسارة( الش املة األخرى عن الفتر
يبة الدخل       مخصوًما منها ض 

ي القيمة 
 
ات ف الجزء الفعال من التغيتر
     )952,3(     )952,3(              -                 -                 -    العادلة لتغطية التدفقات النقدية

ة مجموع الدخل           9,046      )952,3(       998,12               -                 -    الشامل عن الفتر

كة       معامالت مع مالكي الشر
      مساهمات وتوزيعات

 (1,786)        -              (1,786)        -                 -              توزيعات أرباح

كةإجمالي ال  (1,786)        -              (1,786)        -                 -              معامالت مع مالكي الشر

ي 
 
     392,95    )105,11(     689,28        6,367      71,441  2020 سبتمي   30الرصيد ف

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

ة مجموع الرب  ح الشامل       عن الفتر
ة ي الرب  ح عن الفتر

 
        594,12               -           594,12               -                 -    صاف

ة  )الخسارة( الشاملة األخرى عن الفتر
يبة الدخل       مخصوًما منها ض 

ي القيمة 
 
ات ف الجزء الفعال من التغيتر
       )378,5(       )378,5(              -                 -                 -    العادلة لتغطية التدفقات النقدية

ةمجموع          216,7        )378,5(        594,12               -                 -    الرب  ح الشامل عن الفتر

كة       معامالت مع مالكي الشر
      مساهمات وتوزيعات

 (2,286)          -              (2,286)          -                 -              باحتوزيعات أر 

كةإجمالي ال  (2,286)          -              (2,286)          -                 -              معامالت مع مالكي الشر

ي 
 
      022,92        )668,8(      872,23         5,377       71,441  2019 سبتمت   30الرصيد ف

 
 

 . موجزةالمرحلية ال جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إل  1تعتت  اإليضاحات الواردة من 



 6صفحة 

كة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
 لقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةا حولاإليضاحات 

 

ي واألنشطة الرئيسية .1
 
 الشكل القانون

كة  كة"(   السواديشر ي مسجلة ك كانتللطاقة )"الشر
 
مانية مغلقة ف

ُ
كة مساهمة ع كات بمو  2010أغسطس  2شر جب قانون الشر

مان. 
ُ
ي سلطنة ع

 
ا  التجارية ف

ً
مانية عامة  وتم الحق

ُ
كة مساهمة ع مانية مغلقة إىل شر

ُ
كة مساهمة ع كة من شر تحويل الشر

ي سوق مسقط لألوراق المالية)ش.م.ع.ع(، 
 
كة ف ي  وبناء عليه أدرجت الشر

 
 . 2014يونيو  23ف

ي تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء و و 
 
كة ف ك محطة توليد كهرباء )تشغيل وصيانة وتتتمثل أهداف الشر

ّ
محطة كهرباء أمي   وتمل

ك ميجاوات(، وما يتبعها من مرافق 750إنتاجية تبلغ حواىل  طاقة" ب3بركاء " ها من البن  التحتية  تغذية ربط مشتر بالغاز وغت 
هن عنها، وبيع الطاقة  اء  المولدةالكهربائية ذات الصلة، باإلضافة إىل إتاحة الطاقة اإلنتاجية للكهرباء المتر كة الُعمانية لشر للشر

كة الطاقة والمياه ش.م.ع.م.  التشغيل وبناء عليه، يتم اعتبار المحطة وإدارتها ورفع التقارير عنها كقطاع واحد. وقد حققت الشر
ي 
 
 . 2013أبريل  4التجاري للمحطة ف

 

 أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة .2

 دادأساس اإلع 

ام (أ)  بيان االلتر 

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

كات التجارية الُعمان  ي قانون الشر
 
باإلضافة للمتطلبات المنصوص عليها ف

ية مختارة بهدف تفست  األحداث والمعامالت عن الهيئة العا مان. وقد تم إدراج إيضاحات تفست 
ُ
مة لسوق المال بسلطنة ع

ي وللسنة 
 
ة كما ف كة منذ القوائم المالية السنوية األخت  ي المركز الماىلي وأداء الشر

 
ات ف ي تعتتر هامة من أجل فهم التغت 

النر
ئم المالية المرحلية الموجزة عىل جميع المعلومات المطلوبة من أجل . ال تشتمل القوا2019ديسمتر  31المنتهية بتاري    خ 

ي تم إعدادها وفق المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية. 
 القوائم المالية السنوية الكاملة النر

 أساس القياس (ب)

ي ما عدا مخصعىل أساس التكلفة التاريخّية  موجزةالمالية المرحلية ال تم إعداد هذه القوائم
 
ام تخريد األصول ف ص التر 

ي تم قياسها حسب القيمة 
وتكلفة التمويل المؤجلة اللذين تم قياسهما حسب تكلفة اإلطفاء وبعض األدوات المالية النر

 العادلة. 

 استخدام التقديرات واألحكام (ج)

كة بوضع أحكام أن تقوم إدالمعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية  وفق المرحلية يتطلب إعداد القوائم المالية ارة الشر
اضات تؤثر عىل تطبيق السيا امات والدخل والمرصوفات. وقد سات المحاسبية ومبالغ األصول واالوتقديرات وافتر لتر 
اضات. تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  تجري اإلدارة مراجعة دورية وبصفة مستمرة عىل هذه التقديرات واالفتر

ات عىل الت ات مستقبلية متأثرة. تدرج التغيت  ي تمت فيها مراجعة التقديرات وأي فتر
ة النر ي الفتر

 
 قديرات المحاسبية ف

ي هذه القوائم 
 
ي لها تأثت  بالغ عىل المبالغ المدرجة ف

ي تطبيق السياسات المحاسبية والنر
 
ي تصدر ف

إن األحكام الهامة النر
ي صدرت بشأن القوائم  موجزةالمالية المرحلية ال

ي  لمالية كما اهي نفسها النر
 
ي وعن السنة المنتهية ف

 
 . 2019ديسمتر  31ف

 عملة العرض (د)

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

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

 
ي 
 
 لمحاسبية الهامةالسياسات االتغت  ف

ي هذه القوائم المالية المرحلية ال الرئيسية السياسات المحاسبيةإن 
 
كة ف هي نفس السياسات  موجزةالمطبقة من جانب الشر

ي 
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
ي تم تطبيقها عىل القوائم المالية كما ف

 . 2019ديسمتر  31النر



 7صفحة 

كة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
 لقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةا حولاإليضاحات 

 
 

 
 2019 سبتمتر  30  2020 سبتمي   30  

مألف    
ُ
ي ريال ع

 
ي ألف   ان

مان 
ُ
 ريال ع

ة .3   التكاليف المباشر
    

 319,30                      318,29    غاز الوقود
 114,6                        112,6    (7و  6استهالك )إيضاح رقم 

 250,5                        324,5    (15رسوم التشغيل والصيانة )إيضاح 
 4  433   رسوم جمركية

 أمي   ت
 

  388                           358                          
  13                                13   رسوم الربط بالشبكة

                            44   -      زيت الوقود
                            96                           108    مرصوفات التشغيل والصيانة األخرى

    696,41   198,42 

 
  مرصوفات عمومية وإدارية .4

    

                          173                           184    (15رسوم اإلعارة )إيضاح 
 125                              121   تكاليف توظيف

كة العامة                              83   83    تكاليف متعلقة بالشر
 رسوم الوكالة

 

  39   39                            
كة  المسؤولية االجتماعية للشر

 

  20     - 
                              13   19    (15مكافآت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة )إيضاح رقم 

                            15   15    إيجار مكتب
                              9                                8    (6استهالك )إيضاح رقم 

                            91   83    مرصوفات عمومية وإدارية أخرى

    572                           548                          

 
  تكاليف التمويل )صافية( .5

    

 970,5                       068,4    قروض ألجلالدة عىل الفائ
 390                       1,657    مبادلة سعر الفائدة

 824                          745    إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
 914  151    (15تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين )إيضاح 

امات اإليجاريةالفوائد عىل االل  59  59   تر 
ة األجل  65  56    الفائدة عىل قروض قصت 

 37  40    خسائر الرصف
ام تفكيك األصول  15  16    إلغاء الخصم-التر 

 )43(   )14(    دخل الفوائد 

    778,6   466,7 

 



 8صفحة 

كة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
 لقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةا حولاإليضاحات 

 
 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .6

 

الممتلكات 
واآلالت 

 والمعدات
قطع الغيار 

 األصول األخرى الفنية
أعمال رأسمالية 

 المجموع قيد 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

 319,872  6  107  1,717    318,042  2020يناير  1
ة  45  -  3  -    42 إضافات خالل الفير

ة   )6( -                 )6(               -                  -    استبعادات خالل الفير
 - (6) - - 6 تحويالت

 ,911319               -            104         1,717    ,090318  2020 سبتمي   30
      

      االستهالك
 54,721                -                 90            412       54,219  2020يناير  1

ة  011,6                -                   8               52         951,5  خصومات خالل الفير
ة   )6(               -                 )6(               -                  -    استبعادات خالل الفير

 726,60                -                 92            464       170,60  2020 سبتمي   30
      

ية       القيمة الدفير
 185,259               -               12         ,2531    920,257  2020 سبتمي   30

 
     

 265,151                 6               17          1,305      263,823  2019ديسمتر  31

 
 أصول حق االستخدام .7

 المجموع  إيجار الموقع  معدات ربط 

ي  
 
مان

ُ
ي   ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي   ألف ريال ع

 
مان

ُ
 ألف ريال ع

      التكلفة
 1,374   274   1,100  2020يناير  1

ة  -     -     -    إضافات خالل الفير

 1,374   274   1,100  2020 سبتمي   30
      

      االستهالك
 145   8   137  2020ناير ي 1

ة  109   6   103  خصومات خالل الفير

 254   14   240  2020 سبتمي   30
      

ية       القيمة الدفير
 1,120  260  860 2020سبتمي   30

      

 1,229  266  963 2019ديسمتر  31

 
امات اإليج اف بأصول حق االستخدام وااللتر  كة عدم االعتر ي تبلغ مدتها وقررت الشر

ة األجل النر ارية بالنسبة لعقود اإليجار قصت 
كة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه اإليجارات كمرصوف  12 ف الشر شهًرا أو أقل، وإيجارات األصول منخفضة القيمة. وتعتر

ة اإليجار.   عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فتر

 



 9صفحة 

كة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
 لقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةا حولاإليضاحات 

 
 

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى .8
 مدققة     
 2019 ديسمتر  31  2020 سبتمي   30   
ي    

 
مان

ُ
ي   ألف ريال ع

مان 
ُ
 ألف ريال ع

      

 26,207              178,58    ذمم مدينة تجارية
                   307                      438   مصاريف مدفوعة مقدًما

                   293   -      دخل مستحق
                     36                      56    مدينة أخرى  ذمم

    618,58              26,843 
 

ة األجل .9  وديعة قصير

وط العامة كة ملزمة باالحتفاظ بحساب احتياطي لسداد الدين )فإن ، بموجب اتفاقية الشر ( من أجل ضمان توفر DSPAالشر
كة ملزمة األموال لسداد أقساط القرض والفوائد  ي نهاية شهر أكتوبر الشر

 
ي تاري    خ استحقاقها. فعند كل تاري    خ سداد ف

 
المستحقة ف

ي حساب ) اتبتخصيص المبلغ المجدول لدفع
 
( ألي غرض DSPAالستة أشهر التالية. وال يجوز استخدام المبلغ المودع ف

ا محظور استخدامه. 
ً
إيداع مبلغ حساب احتياطي سداد الدين   متخالف سداد أقساط القرض والفوائد وعليه فهو يعتتر مبلغ

ي 
 
ي  2019ديسمتر  31كما ف

 
ة األجل تستحق ف ي وديعة قصت 

 
 2020أبريل  28ف

 

ي حكم النقد .10
 
 النقد وما ف

 مدققة       
 2019ديسمتر  31  2020 سبتمي   30     
ي      

 
مان

ُ
ي   ألف ريال ع

مان 
ُ
 ألف ريال ع

        

ي الصندوق
 
                       1   2      النقد ف

ي البنوك
 
 290  658     النقد ف

ة األجل                    -   13,727     وديعة قصت 
     738,14                 291                   

 

امات اإليجارية .11  االلير 

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

امات                    118                    124      ريةإيجارية جا التر 
امات إيجارية غت  جاريةا                 1,221                 ,0771      لتر 
      2011,                 3391,                
 

 2019ديسمتر  31  2020 سبتمي   30  

 
 

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 

  ة المخصوم

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

  اإليجار

التدفقات النقدية 
التعاقدية غت  
  المخصومة 

القيمة الحالية 
لمدفوعات 

 اإليجار
ي  

 
مان

ُ
ي   ألف ريال ع

 
مان

ُ
ي   ألف ريال ع

مان 
ُ
ي   ألف ريال ع

مان 
ُ
 ألف ريال ع

         

المبالغ المستحقة بموجب 
 عقود اإليجار التشغيلي 

 
 

     

                   118                     196   124                    197   دةخالل سنة واح
                   558                     786   586                    786   سنوات 5إىل  2خالل 

                   663                     935   491                    737   سنوات 5أكتر من 

   7201,                 2011,   1,917                  1,339                
ناقًصا: تكاليف التمويل غت  

                      -                     )578(  -                    )519( المدفوعة

امات                 1,339                  1,339   ,2011                 ,2011  اإليجار الير 
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 حقوق المساهمير   .12

 رأسمال األسهم (أ)

ي ما يىلي بيانات المساهمي   
 
 : ف

 الجنسية 

عدد األسهم 
المملوكة والبالغة 
 قيمتها اإلسمية

لكل  بيسة 100
 % من المجموع سهم

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

  المملوكة
ي 
 
مان

ُ
 ألف ريال ع

     2020 سبتمي   30

 كهربيل م.م.ح
اإلمــــــــــــــارات العربيــــــــــــــة 

  21,361              % 29.90  213,607,492    المتحدة
ق االوسط لالستثمار ش.م.م مان الشر

ُ
  10,216              % 14.30  102,160,110    سلطنة ع

ي الخدمة المدنية
مان صندوق تقاعد موظف 

ُ
  7,653                % 10.71  76,534,074      سلطنة ع

ي 
 
ي ف   5,108                % 7.15  51,080,055      هولندا سوجيير  جلوبال انفسمنت ن 

ي 
 
ي ف رالند ن 

ناشيونال نير 
ي انير   5,108                % 7.15  51,080,055      هولندا إس إي ن 

مان الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
ُ
  4,706                % 6.59  47,063,982      سلطنة ع

مان صندوق تقاعد وزارة الدفاع
ُ
  4,522                % 6.33  45,218,671      سلطنة ع

  12,767              % 17.87  127,661,901     %5المساهمير  الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 

     714,406,340  100.00 %              71,441  
     

     2019 ديسمتر  31

 كهربيل م.م.ح
اإلم                    ارات العربي                    ة 

  21,361 % 29.90  213,607,492 المتحدة
ق االوسط لالستثمار ش.م.م   10,216 % 14.30  102,160,110 سلطنة ُعمان الشر

ي الخدمة المدنية
  7,653 % 10.71  76,534,074 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظف 

ي 
ي ف    5,108 % 7.15  51,080,055 هولندا سوجيتر  جلوبال انفسمنت نر

ي 
ي ف  رالند نر

ناشيونال نت  
ي انتر   5,108 % 7.15  51,080,055 هولندا إس إي نر

  4,706 % 6.59  47,063,982 سلطنة ُعمان الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
  4,522 % 6.33  45,218,671 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

  12,767 % 17.87  127,661,901  %5ذين تقل نسبة مساهمتهم عن لمساهمي   الا

  714,406,340  100.00 % 71,441  

 
كة  ي مكون من  71,440,634يبلغ رأس المال المصدر والمرصح به والمدفوع للشر

مان 
ُ
 0,1سهم بقيمة  714,406,340ريال ع

ي للسهم الواحد )
مان 

ُ
ر.ع لكل  0,1سهم بقيمة  714,406,340 مكون منر.ع  71,440,634: 2019ديسمتر  31ريال ع
 سهم(. 

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

كة. الجمعية العمومية لاجتماعات  ي أصول الشر
ر
ي ما يتعلق بباف

 
كة. جميع األسهم تتساوى ف  لشر

ي  (ب)
 االحتياطي القانون 

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

كة.  ي ما ال يقل عن ثلث رأسمال الشر
، إىل أن يبلغ هذا االحتياطي القانون  ي

 احتياطي قانون 

 احتياطي التغطية (ج)

ي التغت  ا
 
ي القيمة العادلة ألدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة يتألف احتياطي التغطية من الجزء الفعال من صاف

 
اكمي ف لتر

ي لم تحدث بعد. 
 بأدوات التغطية النر
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 قروض ألجل .13

 مدققة      

 2019 ديسمتر  31  2020سبتمي   30    

ي ألف     
 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

       
  152,658  151,101     قروض ألجل
 (17,017)    )16,846(    المتداول: الجزء مطروًحا منها

  135,641  134,255     الجزء غت  المتداول
 (4,054)    ),3093(    معاملة غت  مطفأة اليفتك مطروًحا منها: 

     946130,  131,587  
 

 

وط عامة حول التسهيالت االئتمانية مع تحالف مكون 2010سبتمتر  16بتاري    خ  كة اتفاقية شر من بنوك دولية ، أبرمت الشر
 " ووكاالت ائتمان تصديري وبنوك محلية، مع بنك "كريدي أجريكول كوربوريت اند انفسمنت" بصفة "وكيل التسهيالت الدوىلي
اد الكوري"، ووكيل  ، و"وكيل التسهيالت من بنك التصدير واالستت  ي " وبنك الحساب الخارجر ي و"أمي   الضمانات الخارجر

، والبنك الُمصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل التسهيالت التجارية، وبنك مسقط  ش.م.ع.ع بصفته بنك الحساب الداخىلي
ميس".  -تسهيالت كفالة حسن التنفيذ، وبنك "كيه اف دبليو إيبكس   ذ.م.م" بصفة وكيل تسهيالت "هت 

: 2019ديسمتر  31و 2020سبتمتر  30بتاري    خ   ، كانت المبالغ المستحقة كما يىلي
 

ة مغطاة  ميس"تسهيالت متغت    40,720  40,233   من "هت 
  42,654  42,414   تسهيالت تجارية

اد الكوري  ة من بنك التصدير واالستت    29,021  28,673   تسهيالت مباشر
ميس"   25,059  24,759   تسهيالت ثابتة مغطاة من "هت 

اد الكوري   15,204  15,022   تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستت 

 
  151,101                 152,658  

 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى .14
        

  25,242  560,54      غاز الوقود المستحق
  1,319  ,5351      تكلفة التمويل المستحقة

 959  976    (15 إيضاح رقممستحقات إىل األطراف ذات العالقة )
  247   148     مستحقات وذمم دائنة أخرى

     57,219   27,767  
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .15

ي لها القدرة عىل 
ي اإلدارة العليا، وكيانات األعمال النر

، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظف  تشمل األطراف ذات العالقة المساهمي  
كة والك ي يستطيع بعض المساهمي   التأثت  بشكل ممارسة السيطرة أو التأثت  البالغ عىل القرارات المالية والتشغيلية للشر

يانات النر
ي يتفق 

وط واألحكام النر  للشر
ً
ي السياق العادي لألعمال وفقا

 
ي يتم إبرامها ف

بالغ عليها وتكون األسعار ومدة هذه المعامالت النر
. عليها   بي   الطرفي  

 
ي اإلدارة العليا

 مستحقات موظف 

كة وتوجيهها والسيطرة عليها، بشكل مباشر أو غت  أما موظفو اإلدارة العليا فهم الذين يتمتعون ب سلطة تخطيط أنشطة الشر
ي دفعت ألعىل خمسة 

ي ما يىلي مجموع المكافآت النر
 
، ويشملون أي عضو مجلس إدارة )سواء أكان تنفيذًيا أم ال(. وف مباشر

ة  ي اإلدارة العليا لفتر
:  التسعةموظفي   بمن فيهم موظف  ي ما يىلي

 
 أشهر المنتهية ف

 2019 سبتمتر  30  2020 سبتمي   30    

ي ألف     
 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

       

ي اإلدارة العليا 
 227  233     مستحقات موظف 
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 )تابع(معامالت مع أطراف ذات عالقة  . 15

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

 2019 سبتمتر  30  2020 سبتمي   30   
ي ألف    

 
مان

ُ
ي ألف   ريال ع

مان 
ُ
 ريال ع

 
     

مان ش.م.م
ُ
                314,5                 787,5   سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ع
كة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع                     228                    174   شر

ق األوسط                      88                      117   لالستثمار ش.م.م الشر
مان )"كومو"( ش.م.م

ُ
                   139                      102   كهربيل للتشغيل والصيانة ع

ي إس إيه                      69                      69   إنجر
ناشيونال باور أس ايه" فرع  ي "انتر                      37                      34   دنر

                       13                      19   مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة
                       16                         17   "سوجيتر  كوربوريشن"

يك باور" كة "شيكوكو الكتر                        16                         17   شر
                       15                         15   الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

                       0                       )0(  البوريليك ميدل إيست
   351,6                 935,5                

: إن طبيعة ا     لمعامالت المبينة أعاله كالتاىلي
     

                250,5                 324,5    (3رسوم التشغيل والصيانة الثابتة )إيضاح 
 5  433   رسوم جمركية

                   173                    184    (4رسوم اإلعارة )إيضاح 
ي التكاليف

 
                   228                    174    المشاركة ف

                     149                      151    (5تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين )إيضاح 
                     36                      34    أتعاب مهنية

                     51                      92    رسوم التشغيل والصيانة األخرى
                       13                      19    (4)إيضاح رقم مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة 

                     30                         3    مصاريف بأثر رجعي 
                       0                       )0(   خدمات فنية

    351,6                 935,5                
 

 مدققة     

 2019 ديسمتر  31  2020 سبتمي   30   

ي ألف    
 
مان

ُ
ي   ريال ع

مان 
ُ
 ألف ريال ع

 : ما يىلي أطراف ذات عالقة  إىل األرصدة المستحقةوتشمل 

مان ش.م.م
ُ
                   882   780  سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ع

ي إس إيه  7  57  إنجر
ق األوسط لالستثمار ش.م.م  12  36  الشر
كة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع  19  43  شر

مان )"كومو"( ش.م.م
ُ
                     10                      15   كهربيل للتشغيل والصيانة ع
يك باور" كة "شيكوكو الكتر                        2                      14   شر

                       2                      14   "سوجيتر  كوربوريشن"
                       2                         12   الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

ينج اس. ايه.                         2                         3   تراكتبل انجنت 
ي  ناشيونال باور أس ايه" فرع دنر                        2                         2   "انتر

 15  -  أعضاء مجلس اإلدارة
                       4                        -     البوريليك ميدل إيست

  976   959                   
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 إدارة المخاطر المالية .16

ي القوائم المالية كما إن أهداف و 
 
كة تتفق مع األهداف والسياسات المفصح عنها ف سياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشر

ي 
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
 . 2019ديسمتر  31ف

 

امات .17  االلير 

ي  -أ 
 
ي القوائم المالية كما ف

 
ي مع تلك المفصح عنها ف

امات تأجت  األراض  امات التشغيل والصيانة وإلتر  وللسنة المنتهية  تتطابق التر 
ي 
 
ة  2019ديسمتر  31ف ي تم اإلقرار بها خالل فتر

صم منها المبالغ النر
ُ
ي  التسعةبعد أن خ

 
 . 2020 سبتمتر  30أشهر المنتهية ف

اء بقيمة  -ب كة أوامر شر مانًيا،  552,609قدمت الشر
ُ
 ع

ا
ي وهي رياًل

 
ريال  27,796) 2020 سبتمتر  30ما زالت غت  مسددة كما ف

ي 
 
ي كما ف

مان 
ُ
 . (2019ديسمتر  31ع
 

ي األصول لكل سهم .18
 
 معدلة - صاف

كة عىل عدد  ي الشر
 
ي األصول الخاصة بالمساهمي   العاديي   ف

 
ي األصول لكل سهم عن طريق تقسمة صاف

 
يتم احتساب صاف

ة  السنة. / المتوسط المرجح لألسهم العادية غت  المسددة خالل الفتر

 مدققة     

 2019 ديسمتر  31  2020 سبتمي   30   
      

ي األصول 
 
( -صاف ي

مان 
ُ
  95,285   106,497   أموال المساهمي   )ألف ريال ع

      

ة )باآلالف(   714,406   714,406 عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية غت  المسددة خالل الفتر
      

ي األصول لكل سهم )بيسة( 
 
  133.38   149.07   معدلة -صاف

 

ي  11،11طية البالغ ترى اإلدارة أن عجز التغ
 
ي كما ف

مان 
ُ
ي  7،15) 2020 سبتمتر  30مليون ريال ع

 
ي كما ف

مان 
ُ
 31مليون ريال ع

ي هذا التاري    خ. إال أنه بموجب 2019سمتر يد
 
كة لو اختارت أن تنهي اتفاقيات المبادلة ف ي قد تتكبدها الشر

( يمثل الخسارة النر
إجماىلي كة إنهاء اتفاقيات المبادلة. وعليه تم استبعاد عجز التغطية من المالية الخاصة بها، غت  مرصح للشر االتفاقيات أحكام 
 . المساهمي   حقوق 

 

 العائد األساسي عل كل سهم .19

ي يتم احتساب العائد األساسي عىل كل سهم عن طريق تقس
 
ي  يم صاف

 
الخسائر أو األرباح المنسوبة إىل المساهمي   العاديي   ف

كة عىل عدد المتوسط المرجح لألسهم ة الشر  . العادية غت  المسددة خالل الفتر

 2019 سبتمتر  30  2020 سبتمي   30   
      

ي 
 
( الرب  حصاف ي

مان 
ُ
ة )ألف ريال ع  594,12    12,998   خالل الفتر

      

ة )  714,406    714,406 (باآلالفعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية غت  المسددة خالل الفتر
      

 63.17    18.19    كل سهم )بيسة(العائد األساسي عىل
 

 


