
 
  ("الشركة") عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

  2014 سبتمبر 30 المنتھیة في أشھر التسعةفترة تقریر أعضاء مجلس اإلدارة عن 
 
 مقدمة .1
  

أشھر  التسعةفترة عن للشركة إلى جانب القوائم المالیة  ،یسر أعضاء مجلس اإلدارة أن یقدموا تقریرھم
 .2014 سبتمبر 30الممتدة حتى 

 
محطة تولید الكھرباء محمد بن سالم بن سعید الطوبي، وزیر البیئة والشؤون المناخیة، افتتح معالي 

 .2014مارس  24في " 2"صحار 
  

وأصبحت مدرجة كشركة عامة في سوق  2014طرحت الشركة أسھمھا لالكتتاب العام في مایو/یونیو 
 .2014یونیو  23مسقط لألوراق المالیة في 

  
رفوعة ضد الشركة وھي تلتزم بأعلى معاییر إدارة وتنظیم (حوكمة) مقانونیة ال یوجد أي دعاوى 

ا لجنة تدقیق تتولى اإلشراف على األمور المالیة  الشركات وتحافظ علیھا. وتملك الشركة تحدیدً
كما قامت الشركة كذلك بتعیین مراجع والمحاسبیة وتقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة بناء على ذلك.  

 ام كامل.حسابات داخلي بدو
 
 استعراض العملیات .2
 

أشھر األولى من العام الجاري وحققت نسبة التسعة " عملیاتھا بشكل جید خالل 2محطة "صحار  أدت
وبلغ . 2013عام % التي حققتھا خالل الفترة نفسھا من 99.9مقارنة بنسبة %  99.9موثوقیة بلغت 

یزید عن إنتاجھا خالل الفترة نفسھا ما  ،ةالساع /واتجیجا 2.897من الطاقة الكھربائیة المحطة  إنتاج
وتم  .2013نتیجة البدء بالعملیات التجاریة في شھر أبریل  جیجاوات/الساعة) 2.125( 2013من عام 

ضمن البرنامج الزمني المحدد  2014إنجاز عملیات الصیانة المخطط لھا للمحطة للربع األول من عام 
  .20/03/2014سنوي في واجتازت المحطة بنجاح اختبار أدائھا ال

  
سویز تراكتبیل للتشغیل أما سجالت الصحة والسالمة للشركة ومقاول التشغیل والصیانة "ستومو" (

كما لم تقع أي حوادث بیئیة  فكانت ممتازة بدون وقوع أي حوادث ضیاع وقت. )والصیانة عُمان ش.م.م
ة تم استخراجھا وھي إما ساریة ، وجمیع التراخیص والتصاریح المطلوب2014سبتمبر  30حتى تاریخ 

  المفعول أو قید التجدید كما وتم استیفاء جمیع متطلبات رفع التقاریر.
  

 النتائج المالیة .3
 

 اإلیرادات التشغیلیة وإجمالي األرباح 3-1
خصم الفوائد  قبلالمحقّقة  األرباحملیون ر.ع أما  44.3حققت الشركة مبیعات إجمالیة قدرھا 

ملیون ر.ع  36.5ملیون ر.ع، مقارنة بـ  25.9فبلغت  ستھالكاتواال والضرائب واإلھالك
 .2013ملیون ر.ع على التوالي في الفترة نفسھا من عام  25.3و

 
 التكالیف التشغیلیة والعامة واإلداریة 3-2

 0.4تكالیف ثابتة بقیمة  شملت  ملیون ر.ع 24.1بلغت التكالیف التشغیلیة والعامة واإلداریة 
  وافتتاح المحطة.األولي ر.ع تم تكبدھا في ما یتعلق باالكتتاب العام 

 النفقات المالیة 3-3



 ملیون ر.ع. 9.3بلغت النفقات المالیة  
 

  األرباح والعائد على السھمصافي  3-4
 8.2 مبلغاً وقدره 2014 سبتمبرممتدة حتى أشھر ال التسعةبلغ صافي أرباح الشركة عن فترة   

. أما العائد على السھم 2013ملیون ر.ع عن الفترة نفسھا من عام  12.2بـ ملیون ر.ع مقارنة 
 25.87 مقارنة بـ 2014بیسة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في شھر سبتمبر  12.09فبلغ 
  .2013خالل الفترة نفسھا من عام بیسة 

، 2013ل مالحظة ھامة: ألغراض المقارنة، أفادت الشركة بأنھا بدأت عملیاتھا في شھر أبری ∗(
ر ومارس بأقل بین شھري أكتوحیث تكون موسمیة إلى حد كبیر (تعتبر وأن تعرفتھا التعاقدیة 

وأعلى بین شھري أبریل وسبتمبر). وبالتالي، وبینما كانت اإلیرادات عن فترة التسعة أشھر 
 أشھر من العملیات) أعلى من مثیالتھا عن نفس الفترة 9( 2014شھر سبتمبر  30المنتھیة في 

أشھر من العملیات)، فإن صافي الربح كان أقل نتیجة الدمج بین التعرفتین 6( 2013من عام 
خالل فصل  ةبالتعرفة المنخفض 2013العلیا والمنخفضة (في حین لم تتأثر نفس الفترة من عام 

الشتاء)، وكلك نتیجة للتسویة التي تمت لمرة واحدة للتعویضات المتفق علیھا بموجب عقد 
. وفي ما یخص المقارنة بین اإلیرادات على السھم 2013والمشتریات واإلنشاءات عام الھندسة 

أقل نتیجة التحویل  2013، كان المتوسط المرجح لعدد األسھم مستحقة الدفع في سبتمبر الواحد
  . 2013أبریل  1بین الدین وحقوق الملكیة في 

 رباح توزیعات األ 3-5
 بـمقارنة  2014 في شھر یولیو بیسة للسھم الواحد 1.5 توزیعات أرباح بواقعدفعت الشركة 

 .2013خالل الفترة نفسھا من عام بیسة  0.00
 

 النظرة المستقبلیة .4
  

مطابقًا  بأكملھ 2014تسجیل أداء جید وأن یكون األداء المالي لعام  تتوقع الشركة أن تستمر المحطة في 
  للتوقعات.

عن خالص تقدیره لموظفي الشركة على أدائھم یعبر أن ختام ھذا التقریر في یطیب لمجلس اإلدارة 
    وعلى الدعم الكبیر لجمیع أصحاب المصالح. 2014أشھر األولى من عام التسعة فترة المتمیز خالل 

  
ا أن أنتھز ھذه الفرصة ألتقدم بخالص آیات الشكر والعرفان إلى  ونیابة عن مجلس اإلدارة، أود أیضً

وحكومتھ الموقرة على دعمھم وتشجیعھم  -حفظھ هللا ورعاه– سعید صاحب الجاللة السلطان قابوس بن
ا.ذالمتواصل للقطاع الخاص، فلیحفظھما هللا ویدیمھما    خراً لنا جمیعً

  
  نیابة عن مجلس اإلدارة
_____________  

  بادمانابھان أنانثان
 رئیس مجلس اإلدارةنائب 

 
 

       



 

 

  1صفحة 
 عشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.

 
 المدققة قائمة األرباح أو الخسائرغیر

 سبتمبر 30المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 
   

  

 2014     2013   

ماني اإلیضاحات   لایر عُ
 

ماني    لایر عُ

     
  

   36.537.245  44.325.254  اإلیرادات 
   )17.152.968(  )23.188.993( 9 تكالیف مباشرة
   19.384.277  21.136.261  إجمالي الربح

   1.283.045  -  تعویضات عن أضرار (صافي)
  21.136.261  20.667.322   

  مصروفات عمومیة وإداریة
10 )885.393( 

 
)319.928( 

 
 

   20.347.394  20.250.868  الربح قبل الفائدة والضرائب
       

 )9.293.711( 11 تكالیف التمویل
 

)6.279.410(   
   14.067.948  10.957.157  صافي الربح قبل الضریبة

   )1.882.755(  )2.798.968(  ضریبة مصروفات 
   12.185.229  8.158.189  صافي الربح بعد الضریبة

       
 26.97                            12.09                       14      (بیسة) ∗األرباح األساسیة للسھم الواحد 

  
بصورة رئیسیة إلى زیادة رأس المال الناتجة عن  2013وسبتمبر  2014یعود الفرق في األرباح األساسیة للسھم الواحد بین شھري سبتمبر 

 لمزید من التفاصیل) 14(یرجى الرجوع لإلیضاح  2013أبریل  1بتاریخ  الملكیة/حقوق دین البین تحویل ال
 

  



 

 

 2صفحة 
 عشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.

 
 غیر المدققةقائمة الدخل الشامل 

 سبتمبر 30المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 

   
  

 2014 2013   

ماني    لایر عُ
 

ماني    لایر عُ

     
  

   12.185.229  8.158.189  صافي الربح بعد الضریبة
       

      دخل شامل آخر قبل الضریبة
بنود سیتم إعادة تصنیفھا إلى أرباح أو 

 خسائر
   

 
 

الجزء الفعال من  - تغطیة التدفق النقدي
 التغیرات في القیمة العادلة

 
)3.944.529( 12.165.086 

 
 

 4.213.660  للفترةمجموع الدخل الشامل 
 

24.350.315   
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 3صفحة 
 عشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.

 غیر المدققة قائمة المركز المالي
 كما في 

   2013دیسمبر  13  2014سبتمبر  30  اإلیضاحات 
ماني    ماني  لایر عُ    لایر عُ

 األصول غیر المتداولة
 

      
 285.251.877  3 والمحطات والمعداتالممتلكات 

 
290.980.174  

  أصول ضریبة مؤجلة 
   946.847 

 
 مجموع األصول غیر المتداولة   430.743

 
 286.198.724  291.410.917  

 األصول المتداولة 
 

 
   

 
   2.643.075  5.908.302  5 ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

 المخزون
 

 1.837.854  1.893.314  
  5.057.149  16.590.768  6 نقد وما في حكم النقد 
 مجموع األصول المتداولة 

 
 24.336.924  9.593.538  

 مجموع األصول  
 

 310.535.648  301.004.455  
 حقوق الملكیة 

 
 

   
  

 67.488.743  (أ) 7 رأس المال
 

67.488.743  
   1.091.682  1.091.682  (ب) 7 احتیاطي قانوني 

 أرباح محتجزة
 

 16.260.500  9.114.642  
 أموال المساھمین 

 
 84.840.925  77.695.067  

  )2.999.008(  )6.943.537(  (ج)  7 احتیاطي التغطیة 
 مجموع حقوق الملكیة 

 
 77.897.388  74.696.059  

 االلتزامات غیر المتداولة 
 

 
   

  
  200.686.579  200.241.888  4 قروض ألجل

 أدوات مالیة مشتقة 
 مكافآت نھایة الخدمة   3.411.782  7.890.384  
   425.119  453.167   التزام تخرید أصول   6.146  9.046  

 التزام ضریبة مؤجلة
 

 6.845.959  4.068.320  
 مجموع االلتزامات غیر المتداولة 

 
 215.440.444  208.597.946  

 المتداولةااللتزامات  
 

 
   

  
   11.875.621  12.397.905  4 قروض ألجل

   2.655.000  -   قرض قصیر األجل
  3.179.829  4.799.911  8ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى                                                          

   17.710.450  17.197.816   مجموع االلتزامات المتداولة 
 مجموع االلتزامات 

 
 232.638.260  226.308.396  

 مجموع حقوق الملكیة وااللتزامات 
 

 310.535.648  301.004.455  
  

  
  153                       126                     صافي األصول للسھم الواحد (بیسة)

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  4صفحة 
 عشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.

 
 غیر المدققة التدفقات النقدیةقائمة 

 سبتمبر 30المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
2014  2013   

ماني  ماني  لایر عُ  :أنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من    لایر عُ
 12.185.229  8.158.189 صافي الربح بعد الضریبة 

 
 

      تعدیالت على:
   1.882.755  2.798.968 مصروفات ضریبة دخل 
 4.894.425  5.583.327 استھالك  

 
 

   44  - خسارة ناتجة عن بیع الممتلكات والمحطات والمعدات
   939  )3.360( الجزء غیر الفعال من تغطیة التدفقات النقدیة

  742.082   1.086.205  تكلفة تمویل مؤجلة استھالك
 

 
 )67(  2.900 مكافآت نھایة الخدمة (صافي)

 
 

17.626.229  19.705.407 
 

 
    تغیرات في:

 
 

  )5.779.020(  )3.265.227( وذمم أخرى مدینة ذمم تجاریة مدینة
 )74.769(  55.460 المخزون  

 
 

  691.770   28.048  التزام تفكیك أصول
 

 
 )3.846.487(  1.620.082 ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى  

 
 

 10.696.901  16.064.592 التشغیلصافي النقد الناتج من أنشطة 
 

 

    
 

 
    التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

 
 

 )120.084.775(  )75.030( شراء الممتلكات والمحطات والمعدات
 

 
   15  220.000 عائدات من بیع أصول ثابتة

 102.751.344  - تحویل أعمال رأسمالیة قید التنفیذ
 

 
 )17.333.416(  144.970 أنشطة االستثمار صافي النقد المستخدم في

 
 

    
 

 
    :التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

 
 

    )60.262.377(   -  الحركة في قرض جسري لرأس المال
    )6.698.874(   -  الحركة في قرض المساھمین

   66.988.743  - الحركة في رأس المال
 24.429.426  )1.008.611( سداد/ عائدات من قروض ألجل

 
 

   -  )1.012.332( توزیعات أرباح مدفوعة
   -  )2.655.000( قرض قصیر األجل

 24.456.918  )4.675.943( الناتج من أنشطة التشغیل (المستخدم في)/ صافي النقد
 

 
 17.820.403  11.533.619 في النقد وما في حكم النقدالتغیر صافي 

 
 

 1.452.188  5.057.149 الفترةنقد وما في حكم النقد في بدایة 
 

 
 19.272.591  16.590.768 )7(إیضاح  الفترةنقد وما في حكم النقد في نھایة 

 
 

 
  



 

 

  5صفحة 
 عشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.

 غیر المدققة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة            
 سبتمبر 30المنتھیة في  لفترة التسعة             

 
 األرباح المحتجزة االحتیاطي القانوني  احتیاطي التغطیة رأسمال األسھم

 
 المجموع     

 
ماني  لایر عُماني لایر عُماني ماني لایر عُ ماني لایر عُ  لایر عُ

 )12.923.915( 4.442.260 166.667  )18.032.842( 500.000 2013ینایر  1الرصید في       غیر مدققة
      مجموع الدخل الشامل عن الفترة

 12.185.229 12.185.229 - - - ربح الفترة
      عن الفترة دخل شامل آخر

التغیرات في القیمة العادلة لتغطیة التدفق 
 12.165.086 - - 12.165.086 - ضریبة الدخل بعد خصمالنقدي 

 24.350.315 12.185.229 - 12.165.086 - مجموع الدخل الشامل عن الفترة
      معامالت مع المالكین في الشركة

      
تحویل قروض جسریة لرأس المال وقروض 

 66.988.743 - - - 66.988.743 المساھمین
 6.988.7436 - -  - 66.988.743 مجموع المعامالت مع المالكین في الشركة

 78.415.143 16.627.489 166.667  )5.867.756( 67.488.743 2013سبتمبر  30الرصید في 
      

 74.696.059 9.114.642 1.091.682  )2.999.008( 67.488.743 2014ینایر  1الرصید في 
      عن الفترة مجموع الدخل الشامل

 8.158.189 8.158.189 - - - الفترةالربح عن 
      عن الفترة دخل شامل آخر

التغیرات في القیمة العادلة لتغطیة التدفق 
 )3.944.529( - - )3.944.529( - ضریبة الدخل بعد خصمالنقدي 

 4.213.660 8.158.189 - )3.944.529( - مجموع الدخل الشامل عن الفترة
      معامالت مع المالكین في الشركة

 )1.012.332( )1.012.332( - - - توزیعات أرباح

 المعامالت مع المالكین في الشركةمجموع 
- -  - )1.012.331( )1.012.331( 

 77.897.388 16.260.500 1.091.682  )6.943.537( 67.488.743 2014سبتمبر  30الرصید في 

  
 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  6صفحة 
 عشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.

   
 حول القوائم المالیة غیر المدققة إیضاحات

 2014سبتمبر  30في 
   

 الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة 1
 

مانیة مغلقة تم تأسیسھا  في  بموج�ب  2010أغسطس  2شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م ("الشركة") ھي شركة مساھمة عُ
مان.   قانون الشركات التجاریة في سلطنة عُ

 
 وتشمل األنشطة الرئیسیة للشركة ما یلي:

 
 750حوالى  غباستطاعة تبل )"("المحطة "2 صحار" تولید الكھرباء محطةوتمویل  ،وتشغیل ،وإنشاء ،وشراء ،تصمیم - 

 میجاواط.
  

بالتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في ھ�ذا المج�ال ط�وال فت�رة العم�ر اإلنت�اجي التشغیل والصیانة الكاملة للمحطة  -
 .)التشغیل التجاري" تاریخللمحطة اعتباراً من تاریخ بدء التشغیل التجاري ("

            
  إتاحة استطاعة التولید المثبتة. -

           
  بیع الطاقة الكھربائیة التي یتم تسلیمھا للشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع.م. -
 

ف�ي اإلم�ارات  ش�ركة كھربی�ل م.م.ح ("كھربی�ل") إل�ى تح�الف م�ن الش�ركات یض�م ك�الً م�نرأس المال المصدر للش�ركة وتعود ملكیة 
مانی�ة (إح�دى ش�ركات مجموع�ة %)،  وش�ركة "ملتی29.9 لش�ركة "آي ب�ي آر  ج�ي دي إف" التابعةالعربیة المتحدة،  ت�ك" ش.م.م العُ

(وھ�ي إح�دى ش�ركات  نیدرالن�د ب�ي ف�ي" ص�حار للطاق�ةك�ل م�ن ش�ركة "بل�و ھ�ورایزون وتمل�ك ك�ل م�ن  %)،14.3( سھیل بھ�وان) 
% 7.15) ( الكتریك باوررالند بي في (إحدى شركات مجموعة شیكوكو نید )، وشركة "اس اي بي انترناشیونال"سوجیتز"مجموعة 

% 35و %) (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المس�اھمین المؤسس�ین")6.5و"الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة" في السلطنة ( لكل منھما).
  .للجمھور

 
 

 .2013أبریل  3تم بدء التشغیل التجاري بالمحطة من قبل الشركة بتاریخ 
  

  ھامةاألحداث ال  2
  

  االكتتاب العام األولي -الشركة           
             

مانیة 2014مارس  31قرر المساھمون خالل الجمعیة العمومیة االستثنائیة المنعقدة في         تحویل الشركة إلى شركة مساھمة عُ
  وفق أحاكم القوانین العُمانیة إلى جانب تعدیل النظام األساسي للشركة بناء على ذلك. یتم تنظیمھاش.م.ع.ع) عامة (

  
یونیو  23، وتم إدراج الشركة في سوق مسقط لألورق المالیة بتاریخ 2014تم إنجاز االكتتاب العام األولي خالل شھر یونیو        

2014       
 

    



 

 

  7صفحة 
 عالباطنة للطاقة ش.م.ع.شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة غیر المدققة

 2014سبتمبر  30في 
 
 الممتلكات والمحطات والمعدات 3

 
 

  

الممتلك�����������������������ات 
والمحط���������������������ات 

 والمعدات
 

 تفكیك األصول

 

 الفنیةقطع الغیار 
 

األص������������������ول 
 األخرى

 
 المجموع

ماني   لایر عُ
 

ماني  لایر عُماني  لایر عُ
 

ماني  لایر عُ
 

ماني  لایر عُ
   التكلفة 

 298.472.995 107.446 1.376.696  398.620 296.590.233 2014ینایر  1
 10.670  إضافات خالل الفترة

 
-  34.070 

 
30.290 

 
75.030 

عملی����ات تص����رف خ����الل  
 -  )230.678( الفترة

 
-  -  )230.678(  

 296.370.225 2014سبتمبر  30
 

398.620  1.410.766 
 

137.736 
 

298.317.347 
   

   االستھالك
 7.492.821 100.161 49.268  7.613 7.335.779 2014ینایر  1

 5.526.075 للفترةالنفقة 
 

7.558  42.290 
 

7.404 
 

5.583.327 
  )10.678(  -  -  -  )10.678( الفترةالتصرف خالل  

 12.851.176 2014سبتمبر  30
 

15.171  91.558 
 

107.565 
 

13.065.470 
   

   المبلغ الدفتري
 283.519.049 2014سبتمبر  30

 
383.449  1.319.208 

 
30.172 

 
285.251.877 

 290.980.174 7.285 1.327.429  391.007 289.254.455 2013دیسمبر  31 



 

 

  8صفحة 
 ش.م.ع.عشركة الباطنة للطاقة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة غیر المدققة

 2014سبتمبر  30في 
 
 

 
 قرض ألجل 4

 دیس�����������������مبر 31   2014سبتمبر  30 
2013 

  

ماني ماني  لایر عُ    لایر عُ

    
   223.916.175  222.907.564 قروض ألجل

   )11.875.621(  )12.397.905(   ناقصاً: الجزء المتداول
   212.040.554  210.509.659   المتداول الجزء غیر
   )11.353.975(  )10.267.771( معاملة غیر مستھلكة الیفناقصاً: تك

200.241.888  200.686.579   

، أبرمت الش�ركة اتفاقی�ة ش�روط عام�ة ح�ول التس�ھیالت االئتمانی�ة م�ع كونس�ورتیوم مك�ون م�ن 2010سبتمبر  16بتاریخ 
بصفة لصادرات وبنوك محلیة، مع كل من بنك "كریدي أجریكول كوربوریت اند انفسمنت" لالت ائتمان بنوك دولیة، ووكا

و"وكیل التسھیالت من بن�ك الص�ادرات "وكیل التسھیالت الدولي" و"أمین الضمانات الخارجي" وبنك الحساب الخارجي، 
وبنك إصدار كفالة فتھ بنك الحساب الداخلي، والواردات الكوري"، ووكیل التسھیالت التجاریة، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بص

ج�ى ام ب�ى ات�ش" بص�فة وكی�ل تس�ھیالت  -حسن التنفیذ، ووكیل تسھیالت كفالة حسن التنفیذ، وبنك "كیھ اف دبلیو إی�بكس 
 "ھیرمیس".

 
 كانت حدود التسھیالت والمبالغ المترصدة كما یلي: 2013دیسمبر  31و 2014سبتمبر  30بتاریخ 

 
 الرصید  الحد           

ماني   لایر عُماني  لایر عُ
  2014سبتمبر  30

 72.286.000  تسھیالت متغیرة مغطاة من "ھیرمیس"
 

68.310.270  
تسھیالت مباشرة من بنك الصادرات والواردات 

 الكوري
 44.923.058 

 
42.452.289  

 50.357.196  تسھیالت تجاریة
 

48.670.230  
 46.140.000  ثابتة مغطاة من "ھیرمیس"تسھیالت 

 
43.602.300  

تسھیالت مغطاة من بنك الصادرات وال�واردات 
 الكوري

 21.029.074 
 

19.872.475  
 234.735.328  222.907.564  

      
  2013دیسمبر  31

 72.286.000  تسھیالت متغیرة مغطاة من "ھیرمیس"
 

68.368.009  
بنك الصادرات والواردات  تسھیالت مباشرة من

 الكوري
 44.923.058 

 
42.488.228  

 50.357.196  تسھیالت تجاریة
 

49.531.338  
 46.140.000  تسھیالت ثابتة مغطاة من "ھیرمیس"

 
43.639.212  

تسھیالت مغطاة من بنك الصادرات وال�واردات 
 الكوري

   
21.029.074 

 
19.889.298  

 234.735.328  223.916.175  
 
 

 



 

 

 9صفحة                                                                        شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
 إیضاحات حول القوائم المالیة غیر المدققة

 2014سبتمبر  30في 
 
 ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى          5

 

 
س��������������بتمبر  30 

2014 
دیس������������مبر  31   

2013  

ماني   ماني     لایر عُ    لایر عُ

      
  2.098.917   5.656.403 ذمم تجاریة مدینة

  363.456   7.5642 مدفوعات مقدماً 
  11.124   93.662 )12مستحقات من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 

  169.578   130.673 ذمم مدینة أخرى

 5.908.302   2.643.075  
 
 النقدوما في حكم النقد  6
 

   1.827.349  16.590.768 نقد وأرصدة لدى البنوك
   3.229.800  - ودائع قصیرة األجل لدى البنوك

 16.590.768  5.057.149   
     

 حقوق الملكیة 7
 

 األسھم أسمالر(أ)  
 

 بیسة 100سھم بقیمة  674.887.430من مكوناً  المصدر والمدفوع بالكاملرأسمال الشركة كان ، 2014سبتمبر  30في 
) لایر عُم�اني 1س�ھم بقیم�ة ( 500.000. وكانت الشركة قد تأسست برأسمال أولي م�دفوع بالكام�ل مك�ون م�ن للسھم الواحد
ر.ع م�ن  67.488.743ر.ع إل�ى  500.000زادت الشركة من رأسمالھا المصدر م�ن  2013 عاموخالل . للسھم الواحد

  خالل التحویل بین دین/حقوق ملكیة للقروض الجسریة لرأس المال وقروض المساھمین.
  وفي ما یلي تفاصیل المساھمین: 

  2014سبتمبر  30

 الجنسیة 
 عدد األسھم 

المملوكة والبالغة قیمتھا 
ری�ـال  0.100 اإلسمیة

ماني لكل سھم  عُ

 
% م������������ن 

 المجموع

إجم��������الي القیم��������ة  
اإلس������میة لألس������ھم 
 المملوكة 
ماني)  (ألف ریـال عُ

        
اإلم����������ارات العربی����������ة  كھربیل م.م.ح

 المتحدة
 201.791.343  29.90%  20.179.135 

مان ملتیتك ش.م.م  9.650.890  %14.30  96.508.899  عُ
 4.825.445  %7.15  48.254.453  ھولندا  ندرالند بي فياس اي بي انترناشیونال 

 4.825.445  %7.15  48.254.453  ھولندا بلو ھورایزن صحار باور بي في
مان الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة  4.386.768  %6.50  43.867.681  عُ

  23.621.060   %35.00   236.210.601     الجمھور
   674.887.430  100%  67.488.743 

  2013دیسمبر  31

    
 عدد األسھم 

المملوك����ة والبالغ����ة 
قیمتھ��������ا اإلس��������میة  
م�اني واح�د  ریـال عُ

  لكل سھم

 
% م������������ن 

  المجموع

إجم��������الي القیم��������ة  
اإلس�����میة لألس�����ھم 
 المملوكة 
ماني)   (ألف ریـال عُ

اإلم��ارات العربی��ة  كھربیل م.م.ح
 المتحدة

 31.044.822  46%  31.044.822 
 14.847.523  %22  14.847.523  عُمان ش.م.مملتیتك 

 7.423.762  %11  7.423.762  ھولندا  اس اي بي انترناشیونال ندرالند بي في
 7.423.762  %11  7.423.762  ھولندا بلو ھورایزن صحار باور بي في
 6.748.874  %10  6.748.874  عُمان الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة

   67.488.743  100%  67.488.743 



 

 

 10صفحة                                                                       شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة غیر المدققة
 2014سبتمبر  30في 

 
  (تابع)حقوق الملكیة  7

أي عشر أس�ھم بقیم�ة اس�میة  1:10المضي في تجزئة األسھم بنسبة  بإمكانیةالھیئة العامة لسوق المال  أفادت، 2013في عام 
ماني. وبموجب موافقة المساھمین على المضي في  1بیسة لكل منھا عوضاً عن سھم واحد بقیمة اسمیة تبلغ  100تبلغ  لایر عُ

، تم إجراء تعدیل على النظام األساسي للشركة 2014فبرایر  18ة في تجزئة األسھم خالل الجمعیة العمومیة االستثنائیة المنعقد
. وبناء على ذلك، ومن تاریخ 2014مارس  30وعلى سجل المساھمین لدى شركة مسقط للمقاصة واإلیداع اعتباراً من تاریخ 

بیسة لكل  100 سھم بقیمة 674.887.430، أصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل یتكون من 2014مارس  30
 منھا. 

ك�ل س�ھم ف�ي لیحق لحاملي األسھم العادیة استالم توزیعات أرباح كما یعلن عنھا من وقت آلخر كم�ا یح�ق لھ�م ص�وت واح�د 
 اجتماعات الشركة. وتتساوى جمیع األسھم في ما یتعلق بباقي موجودات الشركة.

 
 االحتیاطي القانوني (ب)

 
% من األرباح الصافیة للشركة إلى احتیاطي  10یتم تحویل   1974التجاریة لعام  ) من قانون الشركات106وفقا للمادة (

  قانوني غیر قابل للتوزیع في كل سنة حتى یساوى االحتیاطي القانوني على األقل ثلث رأسمال األسھم المصدر لتلك الشركة.
 

 احتیاطي التغطیة (ج)
التغیر التراكمي في القیمة العادلة ألدوات تغطیة التدفق النقدي المتعلقة یتألف احتیاطي التغطیة من الجزء الفعال من صافي 

 بمعامالت التغطیة التي لم تحدث بعد.
 

 
  ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 8

 
  

 
 التكالیف المباشرة   9

 

  
س���������������������بتمبر  30

2014  
 

س�����������������بتمبر  30
2013    

       
  

 10.953.591 غاز الوقود
 

7.636.559   
 5.005.636 رسوم التشغیل والصیانة

 
3.587.564   

 5.575.923 )4استھالك (اإلیضاح 
 

4.857.059   
 668.457 استخراج میاه البحر

 
432.046   

 33.687 رسوم ترخیص التولید
 

19.315   
مانیة لنقل  رسوم التوصیل مع الشركة العُ

 146.642 الكھرباء
 

96.506   
   40.232  28.049  تفكیك الخصم 

   363.567  585.212 تأمین
 191.796 مصروفات تشغیلیة أخرى

 
120.120   

 23.188.993 
 

17.152.968   
 

 
س������������بتمبر  30 

2014 
دیس�������������مبر  31   

2013 
 

ماني   ماني     لایر عُ   لایر عُ
      

  56.905   - ذمم تجاریة دائنة
  600.489   1.433.562  الغاز المستحقةتكلفة 

  1.800.904   2.298.768 تكلفة الفائدة المستحقة
  721.531   1.067.581 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 4.799.911   3.179.829  



 

 

  11صفحة 
 شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة غیر المدققة

 2014سبتمبر  30في 
 

 مصروفات عمومیة وإداریة 10
 2014سبتمبر  30  

 
  2013سبتمبر  30 

 لایر عُماني 
 

ماني    لایر عُ
 13.872 إیجار مكتب

 
 11.221  

 74.101 العملتكالیف 
 

 66.452  
 178.095 رسوم اإلعارة

 
 124.030  

 36.030 رسوم الوكالة
 

 24.479  
 11.997 رسوم التدقیق والضرائب

 
 10.982  

  121.313  تكالیف افتتاح المحطة
 

 -   
  260.063  العام األوليصافي تكالیف االكتتاب 

 
 -   

  7.404  )4استھالك (اإلیضاح 
 

 26.136   
 182.518 مصروفات عمومیة وإداریة أخرى

 
 56.628  

      

 885.393 
 

 319.928  
 

 تكالیف التمویل 11
 

 3.731.222 مقایضة سعر الفائدة
 

2.508.775   
 4.307.036 الفائدة على القروض ألجل

 
2.990.175   

   7.794  23.406 الفائدة على رأس المال العامل
 1.086.205 استھالك تكالیف تمویل مؤجلة

 
742.082   

 - الفائدة على ذمم دائنة
 

6   
    939   )3.360(  الجزء غیر الفعال/الفعال من التغطیة 

تكلف���ة خط���اب اعتم���اد حس���اب احتی���اطي 
   7.966  135.567 خدمة الدین
   -  )4.558( دخل الفوائد

 18.193 خسارة الصرف
 

21.673   

 9.293.711 
 

6.279.410   
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

  
  

  
           

  



 

 

 12صفحة 
 شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة غیر المدققة

 2014سبتمبر  30كما في 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 12
حی�ث  .("األط�راف ذات العالق�ة") اإلدارة مرتبطة بكبار المساھمین أو أعضاء مجلسدخلت الشركة في معامالت مع كیانات 

   .في السیاق العادي لألعمالتقدم تلك األطراف ذات العالقة خدمات للشركة 
 

  الشركة المعامالت الھامة التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة: وقد أجرت
  شراء الخدمات )1(

 

2014سبتمبر  30  2013سبتمبر  30    

ماني  لایر عُماني   لایر عُ
    

 3.759.367  5.489.548 شراء الخدمات
    

  

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )2(
  

    7.800      12.200       جلسات مجلس اإلدارة    أتعاب حضور 
  
  
 األرصدة عند نھایة الفترة/السنة )3(
  

 2013دیسمبر  31  2014سبتمبر  30 

ماني  ماني  لایر عُ  لایر عُ
    

 11.124   93.662 مستحقات من أطراف ذات عالقة
 
 

 
  صافي األصول للسھم الواحد 13

  
لمس�اھمین الع�ادیین ف�ي الش�ركة عل�ى ل المملوك�ةیتم احتساب صافي األصول للس�ھم الواح�د م�ن خ�الل قس�مة ص�افي األص�ول 

  خالل الفترة. مستحقة الدفعالمرجح لألسھم العادیة    المتوسط 
  

 
سبتمبر  30

دیسمبر  31  2014
2013 

    
ماني) -صافي األصول   77.695  84.841 أموال المساھمین (ألف لایر عُ

     
  507.415  674.887 المتوسط المرجح لعدد األسھم المستحقة خالل الفترة (ألف)

 
 

126  153  
 صافي األصول للسھم الواحد (بیسة)

 
 

لمدة ثالثة  2013ینایر  1سھم مستحقة السداد كما في  5.000.000قائم على أساس  2013دیسمبر  31المتوسط المرجح لعدد األسھم كما في 
 % متوسط مرجح). 75لمدة تسعة أشھر ( 2013دیسمبر  31سھم مستحقة السداد كما في  674.887.430% متوسط مرجح) و 25أشھر (

 
ماني للسھم الواحد. ولغرض احتساب المتوسط المرجح تم اعتبار سعر السھم الواحد  1قائم على أساس  2013(سعر السھم الواحد عام  لایر عُ

 ).2014بیسة بحیث یتوافق مع األساس المعتمد لعام  100
  

  



 

 

  
  13صفحة 

 شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة غیر المدققة
 2014سبتمبر  30في 
  

 األرباح األساسیة للسھم الواحد  14
 

عل�ى یتم احتساب األرباح األساسیة للسھم الواحد من خالل قسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المساھمین العادیین ف�ي الش�ركة 
  المتوسط المرجح لألسھم العادیة المستحقة الدفع خالل الفترة.

 
لمدة ثالثة أشھر  2013ینایر  1سھم مستحق كما في  5.000.000قائم على أساس  2013سبتمبر  30المتوسط المرجح لعدد األسھم كما في 

 % متوسط مرجح). 66.7لمدة ستة أشھر ( 2013سبتمبر  30سھم مستحق كما في  674.887.430% متوسط مرجح) و 33.3(
 
  

 
 

    
   

 
 

 
 

 
 
 

       

 2013سبتمبر  30  2014سبتمبر  30 

    
ماني) ربح   12.185  8.158 الفترة (ألف لایر عُ

     
 

  451.815  674.887 المتوسط المرجح لعدد األسھم مستحقة السداد خالل الفترة (ألف)
 12.09  26.97  

 أرباح السھم الواحد (بیسة)
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