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اإلدارةمجلستقرير
المساهمون،األفاضل

عن"(الشركة)"ع.ع.م.شللطاقةالسواديشركةإدرةمجلستقريرلكمنقدمأنسرورنادواعيلمنإنه
.الشركةعننيابةًسبتمبرفيالمنتهيةالتسعةاألشهر

العملياتنتائج
عامأوائلفيبدأتوالتي(19كوفيد)كوروناجائحةفرضتهاالتيوالتحدياتالقيوداستمرارمنالرغمعلى

العمانيةالكهرباءشبكةمنيعززبماوموثوقيةوفعاليةبأمانالتشغيليةعملياتهاتنفيذمحطتناتابعت،2020
منهاالمناسبالوقتفيووقائيةاحترازيةإجراءاتمحطتنامشغّلتنفيذإلىرئيسيةبصورةٍذلكويُعزىتماًما

الفائتةالتسعةاألشهروفي.وصحتهمسالمتهملضماندقيقةاحتياطاتواتخاذالموظفينعملمناوباتجدولة
ساعةواطجيجا3,518بـمقارنةًالعُمانيةللشبكةساعةواطجيجا3,815المحطةسلّمت،2021عاممن

حققتذلك،علىعالوة%.8.4بنسبةزيادةًسّجلتأنهاأي،2020عاممنالموازيةالفترةفيُمسلمة
%.99.52بلغتممتازةًموثوقيةًالمحطة

وبالتاليموظفينا،منأليللوقتُمهدرةحوادثوقوعدونالجيدالتشغيلياألداءهذاالمحطةحققتولقد
خاليًايوًمامليونتجاوزتالمحطةأنبالذكرجدير.،للوقتالُمهدرةالحوداثمنخاليًايوًما3,743سجلنا

والسالمةالصحةعلىدائًماالُمنصبالداخليتركيزنايعكسماوهواإلنشاءمنذللوقتالُمهدرةالحوداثمن
.الجودةوإدارةوالبيئة

وأضرارالعائداتفيكبيرةلخسارة2020و2019عاميخاللتعرضتالشركةأنعلمعلىوأنتم
.المحطةمنالبحرمياهسحببمنشأةالبحرلقناديلالمسبوقةوغيرالمتوقعةغيرالهجماتبسبببالمحطة
أنالمتوقعومن.البحرقناديلحشوددخوللتجنبمستشارونابهأوصىبهموثوقفنيحلتنفيذحاليًاويجري

.المستقبليةالبحرقناديلهجماتضدقويدفاعخطبمثابةالمعدلةالمنشأةتكون

الماليةالنتائج

2021أشهر9

ُعمانيلايربآالف

ُمدققةغير

2020أشهر9

ُعمانيلايربآالف

ُمدققةغير

المئويةبالنسبةالتغيير

اإليرادات 66,881 63,416 5.5%

المباشرةالتكاليف (45,318) (41,696) (8.7%)

الربحإجمالي 21,563 21,720 (0.7%)

والضريبةالفائدةقبلالربح 20,999 21,148 (0.7%)

التمويلتكلفة (6,110) (6,778) 9.9%

الضريبةقبل(الخسارة)الربح 14,889 14,370 3.6%

طوال(الخسارة)الربحصافي
الفترة

13,413 12,998 3.2%

(بيسة)الواحدالسهمأرباح 18.78 18.19 3.2%
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عاممنالموازيةالفترةمعبالمقارنةتحّسنًاالراهنةالسنةمنالفائتةالتسعةلألشهرالماليةالنتائجأظهرت
أحدكشفهماوهذا–التالفةوريشهاالمكابسشفراتاستبدالفيمتوقعةغيرخسارةالشركةتكبدت.2020

عماًلوالمعّداتالمحطةفيتحسيناتلتركيبأخرىكبيرةتكاليفوقعتذلك،إلىباإلضافة.الغازتوربينات
ذلك،بعدأخرىملحوظةمشاكلأيةبدونالمحطةعملمنالرغموعلىاألصلي،المعداتمصنّعبتوصيات

األرباحتقليلفياستمر2021مناألولالربعفيالشركةتكبدتهاالتيالعاليةالتشغيليةالتكاليفأثرأنإال
أساسعلىللمحطةالعاليالتصنيفوبسببالتشغيلية،الناحيةومن.2021خاللوالصافيةاإلجمالية

والموثوقيةللطاقةاألعلىالتوليدوشهد%.79.05بحمولةتشغيلهاعندأعلىطاقةالمحطةحققتاالستحقاق،
المشكلةفإنذلك،مع.2020عاممنالفترةنفسخاللالعائداتفي%5.5بنسبةنمًواللمحطةالممتاوة
اقتصاديةغيروبتهيئةعاليةحمولةعلىتشغيلهاعندللمحطةالحراريةالكفاءةعدمفيالمتمثلةالدائمة

السلبيةالتشغيليةالمشاكلنتائجقللتوأخيًرا،.التشغيلتكاليفعلىضغوطوضعفياستمرتللمحطة،
.2020عاممنالفترةبنفسمقارنةًاإلجماليالربحهامشمنأعالهالمذكورة

وأرباحالمحقّقةالماليةالنتائجصافيارتفاعإلىأدىمماكبيًراانخفاًضاالتمويلتكاليفسّجلتاخر،جانبمن
.2020عاممنالفترة نفسمعبالمقارنة%3.2بنسبةالواحدالسهم

يساعدأنشأنهمنكانالذياألمرالمشروع،لديونتمويلإعادةعلىللحصولجهودهاتبذلالشركةزالتال
فقد.إيجابيةتكنلمالنتيجةأننعتقدالحظ،ولسوء.مستقباًلالديونلتغطيةاإللزاميالنقديالسحبتجنّبعلى
منطقةفيالموجودةالقروضتمويلإعادةنحوالدوليالماليالسوقوميلللبالداالئتمانيالتصنيفكان

.األمرمتابعةفياإلدارةمجلسسيستمرذلك،مع.كبيًراعيبًااألوسطالشرق

.2021سبتمبرنهايةفيبيسة51السهمسعركان

للشركاتاالجتماعيةالمسؤولية
التربيةوزارةتديرهاالتيالمدارسفيالمستحقينللطالبلوحيةحواسيبأجهزةتوريدفيالشركةنجحت
علىعالوة.الشركةأطلقتهاأنسبقالتياالجتماعيةالمسؤوليةمبادرةضمنوذلكبركاء،واليةفيوالتعليم

عاممنالثالثالربعفيبركاءواليةفياألوليةالصحيةالرعايةلمركزضروريةطبّيةمعّداتتقديمتمذلك،
.2021لعامالسنويةاالجتماعيةالمسؤوليةخطةوفق2021

المتوسطالمدىعلىالمستقبليةاآلفاق
الغازتوربيناتمنلواحدالممّددالغازلمساركبرىمعاينةأُنجزت،2021عاممناألولالربعخالل

صيانةعملياتتُنفّذأنالمقّررومن.المحطةفياألخرىالمعداتلجميعالروتينيةالصيانةإلىباإلضافة
علىللحفاظالمعقولةالتدابيرجميعاإلدارةوتتخذ.الجاريةالسنةمناألخيرالربعفيإضافيةومقررةدورية

.الماليالشركةأداءفيمطرًداتقدًمانتوقعفإنناوبالتالي،.للمحطةالعاليةالموثوقية

وتقديرشكر
الشركةوموظفيالطاقةمحطةتشغيلفيالمشاركينالموظفينجميعإلىشخصيًاشكريبخالصأتقدمأنأود

النتائجهذهتحقيقفيخبرتهمساعدتناالذينمقاولينامثلاآلخرين،األشخاصوإلىوتفانيهم،الجادعملهمعلى



للطاقةالسوادي 10/27/2021 6:09:50 PM

3

.الممتازة

الجاللةصاحبحضرةإلىوالعرفانالشكرآياتبأسمىأتقدمأنأوداإلدارة،مجلسعنوبالنيابةوأخيًرا،
الخاصللقطاعالمستمرينوتشجعيهمالدعمهماالرشيدةوحكومته–ورعاههللاحفظه–طارقبنهيثمالسلطان

.قويةأمةلبناءإنجازاتناوتكريسالسلطنةاقتصادنموفيفعالةبمشاركةلناتسمحبيئةبتهيئة

_________________

ديكستربولتشارلز

اإلدارةمجلسرئيس



 1صفحة 

 

كة   عللطاقـة ش.م.ع.  السواديشر
 

 غير المدققة موجزةال الدخلقائمة 
ة  ي  أشهر  التسعةلفبر

 سبتمب   30المنتهية ف 

 

 2020 2020 2021 2021 اإليضاحات 

    
 
مان

ُ
ي  ألف دوالر أمريك   ألف ريال ع

مان 
ُ
 ألف دوالر أمريكي  ألف ريال ع

      

  164,930   63,416   173,943   66,881   اإليرادات 

ة  (108,443)  (41,696)  (117,862)  (45,318)  3 تكاليف مباشر

  56,487   21,720   56,081   21,563   الربــح مجموع

      

 (1,487)  (572)  (1,467)  (564)  4 مرصوفات عمومية وإدارية

ائب   55,000   21,148   54,614   20,999   الربــح قبل الفائدة والض 

      

 (17,628)  (6,778)  (15,890)  (6,110)  5 )صافية( تكاليف التمويل

يبةالربــح    37,372   14,370   38,724   14,889   قبل الض 

      

يبةال رصوفم  (3,566)  (1,372)  (3,839)  (1,476)  66 رص 

  
 
ة صاف   33,806   12,998   34,885   13,413   الربــح عن الفير

      

      العائدات عىل كل سهم

  47.32   18.19   48.83   18.78  20 (سنت/ العائد األساسي عىل كل سهم )بيسة

      

 
 

 جزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.  21إل  1تعتب  اإليضاحات الواردة من 
 

 



 2صفحة 

 

 

كة   عللطاقـة ش.م.ع.  السواديشر
 

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

 سبتمب   30أشهر المنتهية ف 
 

  2021 2021 2020 2020 

   ألف ريال  
 
مان

ُ
ي  ألف دوالر أمريك   ع

مان 
ُ
 ألف دوالر أمريكي  ألف ريال ع

      

  
 
ة صاف   33,806   12,998   34,885   13,413   الربــح للفير

      

  خرى األ  لةالشام )الخسارة(الدخل / 
التر

يمكن إعادة تصنيفها إىل الربــح أو 

ات الحقة   فير
 
 ا مخصوًما منه) الخسارة ف

يبةال       : (ض 

      

ي د و البن
رباح األإل  ا تم إعادة تصنيفهتس التر

      خسائرأو ال

ي القيمة 
 
ات ف الجزء الفعال من التغيبر

  لتغطيات التدفقات النقدية العادلة

 2,482   6,456   (3,952)  (10,278) 

ةالدخل  مجموع   23,528   9,046   41,341   15,895   الشامل عن الفير

      

 

ي الصفحات من تعتب  اإليضاح
 
 . موجزةجزًءا من هذه القوائم المالية المرحلية ال 21إل  1ات الواردة ف

 

 

 

 





 4صفحة 

 

 

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

ةل ي  أشهر  التسعة فبر
 سبتمب   30المنتهية ف 

 
 2020 2020 2021 2021 اإليضاحات 
 

   ريال ألف 
 
مان

ُ
ي  ريال ألف أمريك   دوالر  ألف ع

مان 
ُ
 أمريكي  دوالر  ألف ع

      : تدفقات النقدية من أنشطة التشغيلال

يبةالرب  ح    37,372   14,370   38,724   14,889   قبل الرص 

      تسويات ل : 

  15,916   6,120   15,923   6,122   استهالك

) ي
 
  17,628   6,778   15,890   6,110   تكاليف التمويل )صاف

 (0)  (0)   0   0   استبعادات/ )أرباح(  خسائر 

  
 
ات ف النقد الناتج من التشغيل قبل التغير

 رأس المال العامل

  27,121   70,537   27,268   70,916  

 
     

 :  
 

ات ف       تغير

 (82,644)  (31,777)   10,555   4,061   وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية

  0   0  (54)  (21)   المخزون

  75,800   29,145  (13,601)  (5,232)   ىذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخر 

  64,072   24,636   67,437   25,929   تشغيلأنشطة ال النقد الناتج من

 
     

 (21)  (8)     -     -   مدفوعةمكافآت نهاية الخدمة 

  التدفقات النقدية ا
 
من أنشطة  ةلناتجصاف

 التشغيل

  25,929   67,437   24,628   64,051  

      

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار: 

اء الممتلكات واآلالت والمعدات  (117)  (45)  (487)  (187)   شر

  0   0  (0)  (0)   عائدات بيع الممتلكات واآلالت والمعدات

  
 
(  ة)المستخدم النقديةالتدفقات صاف  

 
ف

 أنشطة االستثمار

  (187)  (487)  (45)  (117) 

      

      : لتدفقات النقدية من أنشطة التمويلا

 (14,687)  (5,647)  (13,226)  (5,086)   تكاليف تمويل مدفوعة

 (4,049)  (1,557)  (3,603)  (1,385)    سداد قروض ألجل

ي  -إيرادات من قرض قصبر األجل
 
 (6,632)  (2,550)  (5,513)  (2,120)   صاف

ة األجل   3,207   1,233   1,800   692   أجل استحقاق وديعة قصبر

 (4,645)  (1,786)  (4,645)  (1,786)   توزيعات أرباح مدفوعة

 (510)  (196)  (511)  (196)   دفعات اإليجار

  42   16   7   3   فوائد مستلمة

  
 
( ة)المستخدمية النقدالتدفقات صاف  

 
 ف

 أنشطة التمويل

  (9,878)  (25,691)  (10,487)  (27,274) 

      

  
 
ات صاف   حكم النقد التغير

 
  النقد وما ف

 
 ف

 

 15,864   41,259   14,096   36,660  

 
     

ة   بداية الفير
 
  حكم النقد ف

 
  757   291   695   267  11 نقد وما ف

 
     

ة   نهاية الفير
 
  حكم النقد ف

 
  37,417   14,387   41,954   16,131  11 نقد وما ف

 

 . موجزةالمرحلية ال جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 21إل  1حات الواردة من تعتب  اإليضا



 5صفحة 

 

 

كة   عللطاقـة ش.م.ع.  السواديشر
  حقوق المساهمير  

 
ات ف  غير المدققة موجزةال قائمة التغير

ة  ي  التسعةلفبر
 سبتمب   30أشهر المنتهية ف 

 

   رأس مال األسهم 
 
 المجموع احتياط  التغطية األرباح المحتجزة االحتياط  القانون

  ألف  
 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
 ريال ع

      

  
 
  91,758  (9,721)   22,587   7,451   71,441  2021يناير  1الرصيد ف

ة الدخل مجموع       الشامل للفبر
ي 
 
ةالدخل  صاف   13,413     -   13,413     -     -  للفبر
ة األخر الشامل  الدخل  ها مخصوًما من للفبر

يبة الدخل  ض 
     

ي القيمة 
 
ات ف الجزء الفعال من التغيبر

 العادلة لتغطية التدفقات النقدية
 -     -     -     2,482   2,482  

ة الدخل مجموع   15,895   2,482   13,413     -     -  الشامل للفبر

كةمعامالت مع مالكي        الشر

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

كةاجمالي ال  (1,786)     -  (1,786)     -     -  معامالت مع مالكي الشر
  
 
  105,867  (7,239)   34,214   7,451   71,441  2021 سبتمي   30الرصيد ف

      

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

ة الدخل مجموع       الشامل للفبر

ي 
ةالدخل  صاف    12,998     -   12,998     -     -  للفبر

ة األخرى ةالشامل )الخسارة(الدخل/   للفبر
يبة الدخل ها مخصوًما من  ض 

     

ي القيمة 
ات ف  الجزء الفعال من التغيبر

 لتدفقات النقديةالعادلة لتغطية ا
- - - (3,952) (3,952) 

ة الدخل مجموع       الشامل للفبر

كة   9,046  (3,952)   12,998     -     -  معامالت مع مالكي الشر

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

كةاجمالي ال  (1,786)     -  (1,786)     -     -  معامالت مع مالكي الشر
ي 
  95,392  (11,105)   28,689   6,367   71,441  2021سبتمب   30الرصيد ف 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.  21إل  1تعتب  اإليضاحات الواردة من 



 6صفحة 

 

كة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
  حقوق المساهمير  الموجزة

 
ات ف  غير المدققة قائمة التغير

ة  ي  التسعةلفبر
 سبتمب   30أشهر المنتهية ف 

 

   رأس مال األسهم  
 
 المجموع احتياط  التغطية األرباح المحتجزة االحتياط  القانون

 دوالر أمريك  ألف  دوالر أمريك  ألف  دوالر أمريك  ألف  دوالر أمريك  ألف  دوالر أمريك  ألف  
      

  
 
  238,643  (25,283)   58,747   19,378   185,801  2021يناير  1الرصيد ف

ة الدخل مجموع       الشامل للفبر

ي 
 
ةالدخل  صاف   34,885     -   34,885     -     -  للفبر

ة األخر الشامل  الدخل  ها مخصوًما من للفبر
يبة الدخل  ض 

     

ي القيمة 
 
ات ف الجزء الفعال من التغيبر

 6,456 6,456 - - - العادلة لتغطية التدفقات النقدية

ة الدخل مجموع   41,341   6,456   34,885     -     -  الشامل للفبر

كة       معامالت مع مالكي الشر

      مساهمات وتوزيعات

 (4,645)     -  (4,645)     -     -  توزيعات أرباح

كةاجمالي ال  (4,645)     -  (4,645)     -     -  معامالت مع مالكي الشر

  
 
  275,339  (18,827)   88,987   19,378   185,801  2021 سبتمي   30الرصيد ف

      

ي 
  229,211  (18,604)   45,455   16,559   185,801  2020يناير  1الرصيد ف 

ة الدخل مجموع       الشامل للفبر

ي 
ةالدخل  صاف    33,806     -   33,806     -     -  للفبر

ة األخرى ةالشامل ()الخسارةالدخل/   للفبر
يبة الدخل ها مخصوًما من  ض 

     

ي القيمة 
ات ف  الجزء الفعال من التغيبر

 (10,278) (10,278) - - - العادلة لتغطية التدفقات النقدية

ة الدخل مجموع   23,528  (10,278)   33,806     -     -  الشامل للفبر

كة       معامالت مع مالكي الشر

      زيعاتمساهمات وتو 

 (4,645)     -  (4,645)     -     -  توزيعات أرباح

كةاجمالي ال  (4,645)     -  (4,645)     -     -  معامالت مع مالكي الشر

ي 
  248,094  (28,882)   74,616   16,559   185,801  2020 سبتمب   30الرصيد ف 

 

 . موجزةالمرحلية ال زأ من هذه القوائم الماليةجزًءا ال يتج 21إل  1تعتب  اإليضاحات الواردة من 
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  واألنشطة الرئيسية .1
 
 الشكل القانون

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

ُ
كة مساهمة ع كات  2010أغسطس  2شر بموجب قانون الشر

مان. 
ُ
ي سلطنة ع

 
ا  التجارية ف

ً
مانية م وتم الحق

ُ
كة مساهمة ع كة من شر مانية عامة تحويل الشر

ُ
كة مساهمة ع غلقة إل شر

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

 
 . 2014يونيو  23ف

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

ّ
محطة كهرباء أمير  وتمل

ك ميجاوات(، وما يتبعها من مرافق 750 لي إنتاجية تبلغ حوا طاقة" ب3بركاء " ها من البت  التحتية  تغذية ربط مشبر بالغاز وغبر

هن عنها، وبيع الطاقة الكهربائية  اء  المولدةذات الصلة، باإلضافة إل إتاحة الطاقة اإلنتاجية للكهرباء المب  كة الُعمانية لشر للشر

كة وبناء عليه، يتم اعتبار االطاقة والمياه ش.م.ع.م.  التشغيل لمحطة وإدارتها ورفع التقارير عنها كقطاع واحد. وقد حققت الشر

ي 
 
 . 2013أبريل  4التجاري للمحطة ف

 

 أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة .2

 أساس اإلعداد

ام (أ)  بيان االلبر 

ي الدولي  حول التقارير المالية المرحلية،  34 رقم تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفق المعيار المحاست 

ي وتعديالته، إل جانب متطلبات اإلفصاح الصادرة 
كات التجارية الُعمان  ي قانون الشر

 
باإلضافة للمتطلبات المنصوص عليها ف

ية مختارة بهدف تفسبر األحداث والمعام مان. وقد تم إدراج إيضاحات تفسبر
ُ
الت عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ع

ي وللسنة 
 
ة كما ف كة منذ القوائم المالية السنوية األخبر ي المركز المالي وأداء الشر

 
ات ف ي تعتب  هامة من أجل فهم التغبر

التر

. ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة عىل جميع المعلومات المطلوبة من أجل 2020ديسمب   31المنتهية بتاري    خ 

ي تم إعدادها وفق المعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية. القوائم المالية السنوية الك
 املة التر

 أساس القياس (ب)

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

ي تم قياسها حسب القيمة وتكلفة التمويل المؤجلة اللذين تم قياسهما حسب تكلفة اإلطفاء وبعض األد
وات المالية التر

 العادلة. 

 استخدام التقديرات واألحكام (ج)

كة بوضع أحكام المعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية  وفق المرحلية يتطلب إعداد القوائم المالية أن تقوم إدارة الشر

اضات تؤثر عىل تطبيق السيا امات والدخل والمرصوفات. وقد االسات المحاسبية ومبالغ األصول و وتقديرات وافبر لبر 

اضات. تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  تجري اإلدارة مراجعة دورية وبصفة مستمرة عىل هذه التقديرات واالفبر

ات مستقبلية متأثرة.  ي تمت فيها مراجعة التقديرات وأي فبر
ة التر ي الفبر

 
ات عىل التقديرات المحاسبية ف  تدرج التغيبر

ي هذه القوائم إن ا
 
ي لها تأثبر بالغ عىل المبالغ المدرجة ف

ي تطبيق السياسات المحاسبية والتر
 
ي تصدر ف

ألحكام الهامة التر

ي صدرت بشأن القوائم  موجزةالمالية المرحلية ال
ي  المالية كما هي نفسها التر

 
ي وعن السنة المنتهية ف

 
 . 2020ديسمب   31ف

 عملة العرض (د)

كة، كما يتم عرضها  الموجزة يتم عرض هذه القوائم المالية "( وهو العملة الرئيسية للشر بالدوالر األمريكي )"الدوالر األمريكي

 بالريال العُ 
ً
ي لغرض استيفاء المتطلبات الرقابية المحلية. إن المبالغ المقومة بالريال العُ أيضا

ي مان 
 
ي يتم عرضها ف

، والتر ي
مان 

ريال  0.3845دوالر أمريكي =  1بالدوالر األمريكي بسعر ضف بواقع  هذه القوائم المالية، تم تحويلها من مبالغ مقومة

 
ُ
 ع

ُ
. وتم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف )ألف ريال ع ي

 مان 
ً
(، باستثناء ما ورد خالفا ي وألف دوالر أمريكي

 .ذلكلمان 

ي 
 
 السياسات المحاسبية الهامةالتغبر ف

ي هذه القوائم المالية المرحلية الالمطبقة من جانب الشر  الرئيسية السياسات المحاسبية إن
 
هي نفس السياسات  موجزةكة ف

ي 
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
ي تم تطبيقها عىل القوائم المالية كما ف

 . 2020ديسمب   31التر
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 2020سبتمب   30 2020 سبتمب   30 2021 سبتمي   30 2021 سبتمي   30 

  ألف  
 
مان

ُ
ي ألف  ألف دوالر أمريك   ريال ع

مان 
ُ
 دوالر أمريكي ألف  ريال ع

ة .3      التكاليف المباشر
     

  76,251   29,318   84,715   32,573  غاز الوقود

  15,895   6,112   15,899   6,113  (8 و  7 استهالك )إيضاح رقم

  13,848   5,324   14,027   5,393  (16)إيضاح  رسوم التشغيل والصيانة

  1,009   388   1,174   451  تأمير  

  1,125   433   902   347  (16سوم جمركية )إيضاح ر 

    -     -   165   64  زيت الوقود

  33   13   34   13  رسوم الربط بالشبكة

ة   282   108   946   364  أخرى تكاليف مباشر

  45,318   117,862   41,696   108,443  

 

     مضوفات عمومية وإدارية .4
     

  480   184   494   190  (16)إيضاح  رسوم اإلعارة

  314   121   352   136  تكاليف توظيف

كة العامة    216   83   211   81  تكاليف متعلقة بالشر

  102   39   103   39  رسوم الوكالة

  50   19   42   16  (16مكافآت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة )إيضاح 

  38   15   34   13  إيجار مكتب

  21   8   24   9  (7استهالك )إيضاح 

كة   52   20   13   5  المسؤولية االجتماعية للشر

  214   83   194   75  مرصوفات عمومية وإدارية أخرى

  564   1,467   572   1,487  

 

     تكاليف التمويل )صافية( .5
     

  10,581   4,068   7,525   2,893  الفائدة عىل القروض ألجل

  4,311   1,657   5,832   2,242  مبادلة سعر الفائدة

  1,937   745   1,721   662  تكاليف تمويل مؤجلة إطفاء

  392   151   382   147  (16)إيضاح  تكلفة حساب احتياطي خدمة الدين

ة األجلالفائدة عىل    146   56   149   57  قروض قصبر

امات ا   153   59   137   53  إليجاريةالفوائد عىل االلبر 

  103   40   109   42  خسائر الرصف

ام تفكيك األصول   42   16   46   18  إلغاء الخصم-البر 

 (37)  (14)  (11)  (4)   دخل الفوائد 

  6,110   15,890   6,778   17,628  

يبة .6  مضوف الض 
 

يبة تم االتفاق مع  ي للسنإن . 2016ديسمب   31لسنوات حتر جميع ايبة عن عىل الرص  هيئة الرص  يت 
يبيتير  الربط الرص   2017 تير  الرص 

ائبقيد المراجعة من قبل  2018و يبية المفتوحة من جهاز الرص  ي للسنوات الرص 
ي النهان  يت 

ام الرص   2020حتر  2017. ترى اإلدارة أن االلبر 

ي بالنسبة كببر مادي   له أثر  لن يكون
 
كة كما ف  2021سبتمب   30للمركز المالي للشر
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 الممتلكات واآلالت والمعدات .7

 

الممتلكات 

 األصول األخرى قطع الغيار الفنية واآلالت والمعدات

أعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ

  ألف  
 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
 ريال ع

      التكلفة
  319,937   9   111   1,727   318,090  2021يناير  1

ة   187   170   1   9   7  إضافات خالل الفير

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

  320,118   179   106   1,736   318,097  2021 سبتمي   30

      
      االستهالك

  62,730     -   92   483   62,155  2021يناير  1

ةخص   6,013     -   9   52   5,952  ومات خالل الفير

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

  68,737     -   95   535   68,107  2021 سبتمي   30

      
ية       القيمة الدفير

  251,381   179   11   1,201   249,990  2021 سبتمي   30

 

   
 

 

  257,207   9   19   1,244   255,935  2020ديسمب   31

      

      

 

الممتلكات 

 األصول األخرى قطع الغيار الفنية واآلالت والمعدات

أعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ

 ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   
      التكلفة

  832,086   23   290   4,491   827,282  2021ر يناي 1

ة   487   443   3   23   18  إضافات خالل الفير

ة  (17)     -  (17)     -     -  استبعادات خالل الفير

  832,556   466   276   4,514   827,300  2021 سبتمي   30

      

      االستهالك

  163,149     -   242   1,256   161,651  2021يناير  1

ة   15,639     -   24   135   15,480  خصومات خالل الفير

ة  (17)     -  (17)     -     -  استبعادات خالل الفير

  178,771     -   249   1,391   177,131  2021 سبتمي   30

      

ية       القيمة الدفير

  653,785   466   27   3,123   650,169  2021 سبتمي   30

      

  668,937   23   48   3,235   665,631  2020ديسمب   31
 

كة )إيضاح  برهونيتم ضمان القروض ألجل   (14قانونية وتجارية شاملة عىل كافة أصول الشر
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 أصول حق االستخدام .8

 المجموع إيجار الموقع معدات ربط  

  ألف   
 
مان

ُ
  ألف  ريال ع

 
مان

ُ
 ألف  ريال ع

ُ
  ريال ع

 
 مان

     التكلفة

 1,374 274 1,100  2021يناير  1

ة  - - -  إضافات خالل الفير

 1,374 274 1,100  2021 سبتمي   30
     

     االستهالك

  291   16   275   2020يناير  1

ة   109   6   103   خصومات خالل الفير

  400   22   378   2021 سبتمي   30
     

ية      القيمة الدفير

 974 252 722  2021 سبتمي   30
     

 1,083 258 825  2020ديسمب   31

     

 المجموع إيجار الموقع معدات ربط  

 ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك    

     التكلفة

 3,574 713 2,861  2021يناير  1

ة  - - -  إضافات خالل الفير

 3,574 713 2,861  2021 سبتمي   30
     

     االستهالك

 759 42 717  2020يناير  1

ة  284 16 268  خصومات خالل الفير

 1,043 58 985  2021 سبتمي   30
     

ية      القيمة الدفير

 2,531 655 1,876  2021 سبتمي   30
     

 2,815 671 2,144  2020ديسمب   31

 

اف وقررت  كة عدم االعبر امات اإليجار االو  ق االستخدامبأصول حالشر ي تبلغ مدتها  ية بالنسبةلبر 
ة األجل التر لعقود اإليجار قصبر

كة و وإيجارات األصول منخفضة القيمة.  ،شهًرا أو أقل 12 ف الشر بهذه اإليجارات كمرصوف  ةاإليجار المرتبط بمدفوعاتتعبر

ة اإليجار.   عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فبر
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 المدينة والذمم المدينة األخرىالذمم التجارية  .9

 مدققة مدققة   

 2020ديسمب   31 2020ديسمب   31 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 

  ألف  
 
مان

ُ
ي ألف  ألف دوالر أمريك   ريال ع

مان 
ُ
 ألف دوالر أمريكي  ريال ع

     

  105,531   40,577   94,707   36,415  ذمم مدينة تجارية
  856   329   1,091   420  امصاريف مدفوعة مقدمً 

  168   64   250   94   ذمم مدينة أخرى

  45   17     -     -  دخل مستحق

  36,929   96,048   40,987   106,600  
 

ة األجل .10  وديعة قصير

وط العامة كة ملزمة باالحتفاظ بحساب احتياطي لسداد الدين )فإن ، بموجب اتفاقية الشر مان توفر ( من أجل ضDSPAالشر
كة ملزمة  ي نهاية شهر أكتوبر الشر

 
ي تاري    خ استحقاقها. فعند كل تاري    خ سداد ف

 
األموال لسداد أقساط القرض والفوائد المستحقة ف

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

ا محظور استخدامه. خالف سداد أقساط القرض والفوا
ً
ي حساب احتياطي تم استثمار و ئد وعليه فهو يعتب  مبلغ

 
المبلغ المودع ف

ي لسداد الدين  
 
ي  2020ديسمب   31كما ف

 
ة األجل تستحق ف  . 2021أبريل  27عىل شكل وديعة قصبر

 

  حكم النقد .11
 
 النقد وما ف

 مدققة مدققة   

 2020ديسمب   31 2020ديسمب   31 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 

  ألف  
مان 

ُ
ي ألف  ألف دوالر أمريك   ريال ع

 ألف دوالر أمريكي  ريال ُعمان 
     

ي الصندوق
 
  4   1   4   1  النقد ف

ي البنوكالنقد 
 
  691   266   14,050   5,402  ف

ة األجل )أقل من      -     -   27,900   10,728  أشهر( 3ودائع قصبر

  16,131   41,954   267   695  
 

امات اإليجارية .12  االلير 

 مدققة مدققة   

 2020ديسمب   31 2020ديسمب   31 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 

  ألف  
مان 

ُ
ي ألف  ألف دوالر أمريك   ريال ع

مان   ألف دوالر أمريكي  ريال عُ
     

امات  ي  يةاإليجار االلبر 
 
 عىل أساس:  المركز المالي  قائمةالمدرجة ف

     

  328   126   345   133  امات إيجارية جاريةإلبر  

امات إيجارية غبر جارية   2,848   1,095   2,457   945  إلبر 

  1,078   2,802   1,221   3,176  
 

 

لتدفقات النقدية ا

التعاقدية غير 

 المخصومة 

القيمة الحالية 

لمدفوعات 

 اإليجار

لتدفقات النقدية ا

التعاقدية غير 

 المخصومة 

مة الحالية القي

لمدفوعات 

 اإليجار

  ألف  
مان 
ُ
  ألف  ريال ع

مان 
ُ
 ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ريال ع

     2021سبتمي   30
     

     المبالغ المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيىل  

  345   511   133   196  خالل سنة واحدة

  1,627   2,045   626   786  سنوات 5إل  2خالل 

  830   1,409   319   542  سنوات 5أكبر من 

  1,524   1,078   3,965   2,802  

    -  (1,163)     -  (446)  ناقًصا: تكاليف التمويل غبر المدفوعة

امات اإليجارية   2,802   2,802   1,078   1,078  االلير 
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 حقوق المساهمير   .13

 األسهم رأسمال (أ)

ي ما يىلي بيانات المساهم
 
 : ير  ف

 الجنسية 2021سبتمي   30

عدد األسهم 

المملوكة والبالغة 

 قيمتها اإلسمية 

 بيسة لكل سهم 100

% من 

 المجموع

إجماىل  القيمة 

اإلسمية لألسهم 

  المملوكة

  ألف 
 
مان

ُ
 ريال ع

     

 كهربيل م.م.ح

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 213,607,492  29.90%  21,361  

ق األوسط لالستثمار  مان ش.م.م الشر
ُ
  10,216  %14.30  102,160,110  سلطنة ع

ي الخدمة المدنية
مان صندوق تقاعد موظف 

ُ
  7,675  %10.74  76,750,331  سلطنة ع

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

ي 
 
ي ف رالند ن 

ناشيونال نبر 
ي انبر   5,108  %7.15  51,080,055  هولندا إس إي ن 

مان الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
ُ
  4,656  %6.52  46,558,814  سلطنة ع

مان صندوق تقاعد وزارة الدفاع
ُ
  4,362  %6.11  43,618,671  سلطنة ع

  12,955  %18.13  129,550,812   %5المساهمير  الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 

   714,406,340  100.00%  71,441  

  185,801     اإلسمية بالدوالر األمريك   القيمة
     

     2020ديسمب   31
     

 كهربيل م.م.ح

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 213,607,492  29.90%  21,361  

ق األوسط لالستثمار  مان ش.م.م الشر
ُ
  10,216  %14.30  102,160,110  سلطنة ع

ي الخدمة المدنية
م صندوق تقاعد موظف 

ُ
  7,675  %10.74  76,750,331  انسلطنة ع

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

ي 
 
ي ف رالند ن 

ناشيونال نبر 
ي انبر   5,108  %7.15  51,080,055  هولندا إس إي ن 

مان الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
ُ
  4,656  %6.52  46,558,814  سلطنة ع

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

  12,795  %17.91  127,950,812   %5المساهمير  الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 

   714,406,340  100.00%  71,441  

  185,801     القيمة اإلسمية بالدوالر األمريكي 
 

كة  ي مكون من  71,440,634يبلغ رأس المال المصدر والمرصح به والمدفوع للشر
مان 
ُ
ريال  0.1سهم بقيمة  714,406,340ريال ع

ي للسهم الواحد )
مان 
ُ
 ر.ع لكل سهم(.  0.1سهم بقيمة  714,406,340 ر.ع مكون من 71,440,634: 2020ديسمب   31ع

ي يحق لحامىلي األسهم العادية استالم توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد 
 
لكل 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 أن يتم تحويل  132تتطلب المادة رقم  ائب لغرض  %10من قانون الشر كة بعد خصم الرص  ي أرباح الشر
 
من صاف

ي وذلك حتر يص
كةتكوين االحتياطي القانون  ي إل ثلث رأس مال الشر

 . عىل األقل ل رصيد االحتياطي القانون 

 احتياطي التغطية (ج)

ي القيمة العادلة ألدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة 
 
اكمي ف ي التغبر البر

 
يتألف احتياطي التغطية من الجزء الفعال من صاف

ي لم تحدث بعد. 
 بأدوات التغطية التر
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 قروض ألجل .14

 مدققة مدققة   

 2020ديسمب   31 2020ديسمب   31 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 

  ألف  
 
مان

ُ
ي ألف  ألف دوالر أمريك   ريال ع

مان 
ُ
 ألف دوالر أمريكي  ريال ع

     

  352,770   135,640   349,167   134,255  قروض ألجل

 (44,434)  (17,085)  (45,650)  (17,553)  : الجزء المتداولمطروًحا منها

  308,336   118,555   303,517   116,702  جزء غبر المتداولال

 (8,029)  (3,087)  (6,308)  (2,425)  مطفأةتكاليف معاملة غبر  مطروًحا منها: 

  114,277   297,209   115,468   300,307  
 

وط عامة حول التسهيالت االئتمانية م2010سبتمب   16بتاري    خ  كة اتفاقية شر ع تحالف مكون من بنوك دولية ، أبرمت الشر

 " ووكاالت ائتمان تصديري وبنوك محلية، مع بنك "كريدي أجريكول كوربوريت اند انفسمنت" بصفة "وكيل التسهيالت الدولي

اد الكوري"، ووكيل  ، و"وكيل التسهيالت من بنك التصدير واالستبر ي " وبنك الحساب الخارح  ي و"أمير  الضمانات الخارح 

، والبنك الُمصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل التسهيالت التجاري ة، 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 "هبر

: 2020ديسمب   31و2021سبتمب   30بتاري    خ   ، كانت المبالغ المستحقة كما يىلي
 

ميس"تسهيالت م ة مغطاة من "هبر   90,285   34,715   89,427   34,385  تغبر

  108,871   41,861   107,585   41,367  تسهيالت تجارية

اد الكوري  ة من بنك التصدير واالستبر   64,344   24,740   63,733   24,505  تسهيالت مباشر

ميس"   55,560   21,363   55,032   21,160  تسهيالت ثابتة مغطاة من "هبر

اد الكوري   33,710   12,961   33,390   12,838  تسهيالت مغطاة من بنك التصدير واالستبر

  134,255   349,167   135,640   352,770  
 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى .15

  103,705   39,876   84,714   32,573  غاز الوقود المستحق

  1,422   546   4,231   1,626  (15ألطراف ذات العالقة )إيضاح اإل مستحقات 

  3,162   1,217   3,646   1,402  المستحقة التمويلتكلفة 

  506   196   3,631   1,396  مستحقات وذمم دائنة أخرى

  36,997   96,222   41,835   108,795  
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .16

ي لها القدرة عىل تشمل األطراف ذات ال
ي اإلدارة العليا، وكيانات األعمال التر

، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظف  عالقة المساهمير 

كة ي يستطيع بعض المساهمير  التأثبر بشكل  ممارسة السيطرة أو التأثبر البالغ عىل القرارات المالية والتشغيلية للشر
والكيانات التر

ي يتفق وتكون األسعار ومدة هذه المعا بالغ عليها 
وط واألحكام التر  للشر

ً
ي السياق العادي لألعمال وفقا

 
ي يتم إبرامها ف

مالت التر

. عليها   بير  الطرفير 

  اإلدارة العليا
 مستحقات موظف 

كة وتوجيهها والسيطرة عليها، بشكل مباشر أو غبر  أما موظفو اإلدارة العليا فهم الذين يتمتعون بسلطة تخطيط أنشطة الشر

، ويشملون أي  ي دفعت ألعىل خمسة مباشر
ي ما يىلي مجموع المكافآت التر

 
عضو مجلس إدارة )سواء أكان تنفيذًيا أم ال(. وف

 : ي ما يىلي
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف ي اإلدارة العليا لفبر

 موظفير  بمن فيهم موظف 

 2020سبتمب   30 2020سبتمب   30 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 

  ألف  
مان 

ُ
ي ألف  مريك  ألف دوالر أ ريال ع

مان   ألف دوالر أمريكي  ريال عُ
     

ي اإلدارة الرئيسيير  
  606   233   628   241  مستحقات موظف 
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 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة . 16

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

 2021سبتمب   30 2021سبتمب   30 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 

  ألف  
 
مان

ُ
ي ألف  ألف دوالر أمريك   ريال ع

مان 
ُ
 ألف دوالر أمريكي  ريال ع

     

 :      المساهمير 
ق األوسط لالستثمار ش.م.م   304   117   309   119  الشر
  39   15   38   15   الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

     

كات ذات الشر  كات التابعة للمجموعة والشر
 العالقة

    

مان 
ُ
سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ع

 ش.م.م
 6,501   16,909   5,787   15,050  

كة    453   174   399   153  للطاقة ش.م.ع.ع الباطنةشر
مان )"كومو"( 

ُ
كهربيل للتشغيل والصيانة ع

 ش.م.م
 105   274   102   267  

ي إس   179   69   176   68  إيه  إنج 
ي  ناشيونال باور أس ايه" فرع دن    88   34   97   37  "انبر

  50   19   42   16   مجلس اإلدارة أعضاء
  44   17   42   16  "سوجيبر  كوربوريشن"

يك باور" كة "شيكوكو الكبر   44   17   42   16  شر
ق األوسط  (0)  (0)     -     -  البوريلك الشر

  7,046   18,328   6,351   16,518  
     

 :      إن طبيعة المعامالت المبينة أعاله كالتالي
     

  13,848   5,324   14,027   5,393  (3يضاح اإل )رسوم التشغيل والصيانة 
  1,125   433   902   347  (3)اإليضاح  رسوم جمركية

  75   29   763   293  التشغيل والصيانة األخرى تكاليف
وقطع الغيار  يةرأسمالالغيار القطع المعدات و 

 الفنية
 273   709   -     -    

  480   184   494   190  (4يضاح اإل ) رسوم اإلعارة
يبة القيمة المضافة     -     -   448   172  ض 
ي التكاليف

 
  453   174   391   150  المشاركة ف

يضاح اإل ) الدين تكلفة حساب احتياطي خدمة
5) 

 147   382   151   392  

  88   34   97   37  مهنية أتعاب
  7   3   73   28  إعادة الشحن والنفقات األخرى

)اإليضاح  مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة
4) 

 16   42   19   50  

 (0)  (0)     -     -  خدمات تقنية

  7,046   18,328   6,351   16,518  
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 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة 16

 مدققة مدققة    

 2020ديسمب   31 2020ديسمب   31 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 
  ألف  

 
مان

ُ
ي ألف  ألف دوالر أمريك   ريال ع

مان 
ُ
 ألف دوالر أمريكي  ريال ع

     

 أطراف ذات عالقة إلاألرصدة المستحقة و 
 تشمل: 

    
     

: المساه      مير 
ق األوسط لالستثمار ش.م.م   31   12   101   39  الشر

  3   1   32   12  الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
     

كات ذات  كات التابعة للمجموعة والشر الشر
 العالقة

    

مان 
ُ
سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ع

 ش.م.م
 1,421   3,696   423   1,101  

ي إس إي   15   6   147   56  هإنج 

كة    101   39   108   41  للطاقة ش.م.ع.ع الباطنةشر

مان ش.م.م
ُ
  95   36   55   21  كهربيل للتشغيل والصيانة ع

يك باور" كة "شيكوكو الكبر   4   1   35   14  شر

  4   1   35   14  "سوجيبر  كوربوريشن"

  56   22   9   3  مجلس اإلدارة أعضاء

ينج ترا    7   3   7   3  اس. ايه. كتبل انجنبر

ي  ناشيونال باور أس ايه" فرع دن    5   2   5   2  "انبر

  1,626   4,230   546   1,422  
 

 إدارة المخاطر المالية .17

ي القوائم المال
 
كة تتفق مع األهداف والسياسات المفصح عنها ف ية كما إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشر

ي 
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
 . 2020ديسمب   31ف

 

اماتاال .18  لير 

امات التشغيل والصيانة  -أ  اماتتتطابق البر  ي وللسنة المنتهية  والبر 
 
ي القوائم المالية كما ف

 
ي مع تلك المفصح عنها ف

تأجبر األراض 

ي 
 
ة الثالثة  2020ديسمب   31ف ي تم اإلقرار بها خالل فبر

صم منها المبالغ التر
ُ
ي بعد أن خ

 
 2021سبتمب   30أشهر المنتهية ف

اء بقيمة  -ب كة أوامر شر ي  443,152قدمت الشر
مان 
ُ
( 1,152,541) ريال ع ي وهي ، دوالر أمريكي

 
 30ما زالت غبر مسددة كما ف

ي  688,815[ 2021سبتمب  
مان 
ُ
(   1,791,456)ريال ع ي دوالر أمريكي

 
 . ]2020ديسمب   31كما ف
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  األصول لكل سهم .19
 
 معدلة - صاف

كة عىل عدد  ي الشر
 
ي األصول الخاصة بالمساهمير  العاديير  ف

 
ي األصول لكل سهم عن طريق قسمة صاف

 
يتم احتساب صاف

ة  / السنة المتوسط المرجح لألسهم العادية خالل الفبر

 مدققة مدققة   

 2020ديسمب   31 2020ديسمب   31 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 

  ألف  
 
مان

ُ
ي ألف  لف دوالر أمريك  أ ريال ع

مان 
ُ
 ألف دوالر أمريكي  ريال ع

     

ي األصول 
 
  263,926   101,479   294,166   113,106   أموال المساهمير   -صاف

     

عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية 

ة  / السنة )باآلالف( خالل الفبر

 714,406   714,406   714,406   714,406  

     

ي األصول
 
 - (سنت/ لكل سهم )بيسة صاف

 معدل

 158.32   411.76   142.05   369.43  

 

ي  7.24ترى اإلدارة أن عجز التغطية البالغ 
مان 
ُ
( 18.83) مليون ريال ع ي   مليون دوالر أمريكي

 
 9.72[ 2021 سبتمب   30كما ف

ي 
مان 
ُ
(   25.28)مليون ريال ع ي مليون دوالر أمريكي

 
كة لو اختارت أن يمثل الخسار  ]2020سمب  يد 31كما ف ي قد تتكبدها الشر

ة التر

ي هذا التاري    خ. إال أنه بموجب أحكام 
 
كة إنهاء اتفاقيات  االتفاقياتتنهي اتفاقيات المبادلة ف المالية الخاصة بها، غبر مرصح للشر

 . المساهمير  إجمالي حقوق المبادلة. وعليه تم استبعاد عجز التغطية من 
 

 العائد األساس  عىل كل سهم .20

ي  ةمحتساب العائد األساسي عىل كل سهم عن طريق قسيتم ا
 
ي  صاف

 
الخسائر أو األرباح المنسوبة إل المساهمير  العاديير  ف

ة كة عىل عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية خالل الفبر  . الشر

 2020سبتمب   30 2020سبتمب   30 2021سبتمي   30 2021سبتمي   30 

  ألف  
مان 

ُ
ي ألف  ألف دوالر أمريك   ريال ع

 ألف دوالر أمريكي  ريال ُعمان 
     

ي 
 
ة الرب  حصاف  33,806 12,998 34,885 13,413 خالل الفبر

     

عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية خالل 

ة  )باآلالف( الفبر
714,406 714,406 714,406 714,406 

     

 47.32 18.19 48.83 18.78 (سنت/ )بيسة العائد األساسي عىل كل سهم
     

 

 أرقام المقارنة .21

ي هذه القوائم المالية المخترصة
 
ورة لتتماسر مع العرض المعتمد ف  . أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة عند الرص 




