




 1صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 

 غ املدققة وجزةامل الدخلقائمة 
ة  ر ثالثةاللف  مارس 31ية  املن أش

 
 2018 2019 يضاحات

يألف  يألف  رال ُعما ال ُعما  ر

 10,057  12,669  يرادات 
اليف مباشرة  (9,705)  (12,155) 3 ت

 352  514  الرح مجموع

     

دارة  (176)  (186) 4 مصروفات عمومية و
 176  328  الرح قبل الفائدة والضرائب

     
لت ) اليف التمو  (2,473)  (2,328) 5 (صا

سارة)  (2,297) (2,000) قبل الضربة (ا
     

يةال مصروف  (386)  (414)  ضر
ةصا  سارة) للف  (2,683)  (2,414)  (ا

     
م ل س      العائدات ع 

سة) م (ب ل س سا ع   (3.98)  (3.58) 19 العائد 
     
 

ذه القوائم املالية 20إ  1يضاحات الواردة من عت    .وجزةاملرحلية امل جزًءا ال يتجزأ من 
 



 2صفحة 
 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 

سائر أو راح قائمة  خر املو ا  غ املدققة وجزةالدخل الشامل 
ة  ية   ةثالثلالف ر املن  مارس 31أش

 
     
  2019  2018 
يرال عُ ألف    يألف   ما ال ُعما  ر
     

ةصا  سارة) للف  (2,683)  (2,414)  (ا
     

سارة)       :الدخل ، مخصوًما منھ ضربةخرالشامل   الدخل/ (ا
يفھ إ أراح  تم إعادة تص      خسائرأو البند الذي س

ات  القيمة العادلة زء الفعال من التغي  3,139  (1,641)  ديةلتغطيات التدفقات النق ا
سارة) مجموع ة / الدخل (ا  456  (4,055)  الشامل عن الف

 
 

يضاحات الواردة من  ذه القوائم املالية املرحلية املوجزة. 20إ  1عت   جزًءا ال يتجزأ من 
 
 
 





 4صفحة 
 

 عقـة ش.م.ع.شركة الباطنة للطا
 غ املدققة وجزةامل التدفقات النقدية قائمة

ةل ر ثالثةال ف ية   أش  مارس 31املن
 

 2018 2019 يضاحات
يألف  يألف  رال ُعما ال ُعما  ر

شغيلالتدفقات النقدية من  شطة ال  :أ
 (2,297)  (2,000)  قبل الضربةسارة) ا(

ات ل      :ـسو
الك  اس

 

1,914  1,860 
( ل (صا اليف التمو  2,473  2,328  ت

بعادات  -  (0)  خسائر اس
دمة  اية ا افآت   2  2  م

ات  رأس املال العامل شغيل قبل التغ  2,038  2,244  النقد الناتج من ال
: ات       غ

 561  (1,162)  وذمم مدينة أخرى  ذمم مدينة تجارة
زون  25  10  ا

 606  (2,649)  ذمم دائنة تجارة وذمم دائنة أخرى 
شغيل شطة ال ) الناتج من أ  3,230  (1,557)  النقد (املستخدم 

 
ل مدفوعة اليف تمو  (1,568)  (1,816)  ت

)/صا  شغيلالناتجة  التدفقات النقدية (املستخدمة  شطة ال  1,662  (3,373)  من أ
    

ثمار س شطة       :التدفقات النقدية من أ
الت واملعدات ات و  (0)  (9)  شراء املمتل

الت واملعدات ات و  -  0  عائدات بيع املمتل
ثمار ة(املستخدم النقديةالتدفقات صا  س شطة   (0)  (9)  ) أ

    

ل شطة التمو      :التدفقات النقدية من أ
جل من (سداد) العائدات ة   (664)  1,730  بالصا - قروض قص

 1  1  فوائد مستلمة
ل ة(املستخدمية الناتجة من النقدالتدفقات صا  شطة التمو  (663)  1,731  ) أ

    

ات صا   النقد وما  حكم النقد التغ
 

(1,651)  999 
ة  2,991  2,021 10 نقد وما  حكم النقد  بداية الف
ة اية الف  3,990  370 10 نقد وما  حكم النقد  

 

يضاحات الواردة من  ذه القوائم املالية املرحلية املوجزة. 20إ  1عت   جزًءا ال يتجزأ من 



 5صفحة 
 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
نقائمة  م ات  حقوق املسا  غ املدققة وجزةامل التغ

ة  ية   ثةثالاللف ر املن  مارس 31أش

 
م س ي رأس مال  تجزةحتياطي القانو موع احتياطي التغطية راح ا  ا

يألف  يألف  رال ُعما يألف  رال ُعما يألف  رال ُعما يألف  رال ُعما  رال ُعما
      

 80,668 (3,249) 11,935 4,493 67,489 2019يناير  1الرصيد  
سارة) موعمج ة ةالشامل (ا       للف

ةصا  سارة) للف  (2,414) - (2,414) - - (ا
ســـــارة) ة ى خـــــر  ةالشـــــامل (ا ـــــ مخصـــــوًما للف

      ضربة الدخل ام
ــ ــزء الفعــال مــن التغ ــ القيمــة العادلــة ا ات 

 (1,641) (1,641) - - - للتدفق النقدي
سارة)مجموع  ة ةالشامل (ا  (4,055) (1,641) (2,414) - - للف

 76,613 (4,890) 9,521 4,493 67,489 2019مارس  31الرصيد  
 

 
 

 75,475 (5,093) 9,493 3,586 67,489 2018يناير  1الرصيد  
ة مجموع       الدخل الشامل للف

ةصا  سارة) للف  (2,683) - (2,683) - - (ا
ة خـــــرالشـــــامل  الـــــدخل ـــــ ھخصـــــوًما منـــــم للف

      ضربة الدخل
ــ ــزء الفعــال مــن التغ ــ القيمــة العادلــة ا ات 

 3,139 3,139 - - - للتدفق النقدي
ةمجموع   456 3,139 (2,683) - - الدخل الشامل للف

 75,931 (1,954) 6,810 3,586 67,489 2018مارس  31الرصيد  
 

يضاحات الواردة من  ذه القوائم املالية املرحلية املوجزة.جزًءا ال 20إ  1عت    يتجزأ من 



 6صفحة 
 شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع

 لقوائم املالية املرحلية املوجزة غ املدققةا حول يضاحات 
 

سية .1 شطة الرئ ي و ل القانو  الش

لة كشـــركة الباطنـــة للطاقـــة ("الشـــركة")  ـــ ـــ انـــت م مة ُعمانيـــة مغلقـــة  ـــ ســـلطنة  2010أغســـطس  2شـــركة مســـا ـــة  ات التجار بموجـــب قـــانون الشـــر
ــل  ُعمــان. مة ُعموتــم الحًقــا تحو ــ شــركة مســا ــ ،  (ش.م.ع.ع) انيــة عامــةالشــركة إ ــ ســوق مســقط لــألوراق املاليــة  نــاء عليــھ أدرجــت الشــركة  يونيــو  23و
2014. 

شـــغيل وصـــيانة وتـــ شـــاء و ـــل وتصـــميم و ر وتمو ـــ تطـــو ـــداف الشـــركة  ـــاء (تتمثـــل أ ر ن وتمّلـــك محطـــة توليـــد ك ار أم ـــ ـــاء " ر  طاقـــة" ب2محطـــة ك
بع 750إنتاجية تبلغ حوا  ك ا من مرافقميجاوات)، وما ي ا من الب التحتية ذات الصلة، باإلضافة إ إتاحـة الطاقـة  غذية رط مش بالغاز وغ

ائيــة  ر يــع الطاقــة الك ــا، و ن ع ــ ــاء امل ر طــة للشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة وامليــاه ش.م.ع.م.  املولــدةنتاجيــة للك ــ ذلــك، يــتم اعتبــار ا نــاء ع و
ا ورفع ال دار ا كقطاع واحد.و شغيل التجاري للمحطة   تقارر ع ت الشركة من ال  .2013أبرل  3ولقد ان

امة .2 ية ال اس  أساس إعداد القوائم املالية والسياسات ا

عداد  أساس 

ام )أ ( ل  بيان 

اســــ الــــدو رقــــم  ــــذه القــــوائم املاليــــة املرحليــــة املــــوجزة وفــــق املعيــــار ا رر املاليــــة املرحليــــة، باإلضــــافة للمتطلبــــات حــــول التقــــا 34تــــم إعــــداد 
ي الصــادر  ــة الُعمــا ات التجار ــ قــانون الشــر ــا  يئــة العامــة  1974عــام املنصــوص عل فصــاح الصــادرة عــن ال ــ جانــب متطلبــات  عديالتــھ، إ و

حداث واملعامال  دف تفس  ية مختارة  سلطنة ُعمان. وقد تم إدراج إيضاحات تفس ـ لسوق املال  ات  ـ ـم التغ امة من أجـل ف عت  ت ال 
يــــة بتــــارخ  ــــ وللســــنة املن ة كمــــا  ــــ خ ة  ســــم  31املركــــز املــــا وأداء الشــــركة منــــذ القــــوائم املاليــــة الســــنو شــــتمل القــــوائم املاليــــة 2018د . ال 

ام ة ال ــة مــن أجــل القــوائم املاليــة الســنو ــ جميــع املعلومــات املطلو ا وفــق املعــاي الدوليــة إلعــداد التقــارر املرحليــة املــوجزة ع ــ تــم إعــداد لــة ال
 املالية.

 أساس القياس )ب (

ــذه القــوائم خّيــة  وجزةاملاليــة املرحليــة املــ تــم إعــداد  لفــة التار ــ أســاس الت ــل املؤجلــة ع لفــة التمو صــول وت ــد  ام تخر ــ ــ مــا عــدا مخصــص ال
دوا طفاء وعض  لفة  ما حسب ت ا حسب القيمة العادلة.اللذين تم قياس  ت املالية ال تم قياس

ام )ج ( ح  استخدام التقديرات و

اضـات تـؤثر املعاي الدولية إلعداد التقارر املالية  وفق املرحلية يتطلب إعداد القوائم املالية ـام وتقـديرات واف أن تقوم إدارة الشـركة بوضـع أح
ـــ تطبيـــق السيا صـــول وع ية ومبـــالغ  اســـ ـــذه التقـــديرات. ســـات ا امـــات والـــدخل واملصـــروفات. وقـــد تختلـــف النتـــائج الفعليـــة عـــن  تجـــري ل

ـــ تمـــت ف ة ال ـــ ـــ الف ية  اســـ ـــ التقـــديرات ا ات ع ـــ اضـــات. تـــدرج التغي ف ـــذه التقـــديرات و ـــ  صـــفة مســـتمرة ع ـــة و ـــا دارة مراجعـــة دور
ات مستقبلية متأثرة.   مراجعة التقديرات وأي ف

ــذه القـوائم املاليـة املرحليـة املـإن   ـ  ـ املبـالغ املدرجـة  ـا تــأث بـالغ ع ـ ل ية وال اسـ ـ تطبيــق السياسـات ا ـ تصـدر  امـة ال ـام ال ــ  وجزةح
شأن القوائم  ا ال صدرت  ية   املالية كمانفس سم  31 وعن السنة املن  . 2018د

 (د) عملة العرض )د (

ــ أقــرب تــم عــرض القــوائم املاليــة ا ــب جميــع القــيم إ ــ عملــة العــرض للقــوائم املاليــة للشــركة، وقــد تــم تقر ــ  ي وال ــال الُعمــا ملرحليــة املــوجزة بالر
ناء ما تم بيانھ بخالف ذلك.   ألف، باست

امةالتغ   ية ال اس  السياسات ا

ية إن اســـ ســية السياســات ا ــذه القـــوائم امل الرئ ـــ  ـــ  وجزةاليــة املرحليـــة املــاملطبقـــة مــن جانـــب الشــركة  ــا ع ــ تـــم تطبيق ـــ نفــس السياســـات ال
ـ  يـة  سـم  31القوائم املالية كما  وللسنة املن ، فقـد اعتمـدت الشـركة املعيـار الـدو للتقـارر املاليـة رقـم 2019ينـاير  1واعتبـاًرا مـن  .2018د

عت ):16( ذا املعيار   يجار"، وقد تم أخذ تأث  ذه القوائم املالية."عقود   بار عند إعداد 



 7صفحة 
 شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع

 لقوائم املالية املرحلية املوجزة غ املدققةا حول يضاحات 
 

 

 2018 مارس 31 2019 مارس 31
يألف  يألف  رال ُعما ال ُعما  ر

اليف املباشرة .3  الت
 5,647  8,204  غاز الوقود

الك (إيضاح رقم  1,858  1,910  )7 و 6 اس
شغيل والصيانة  1,641  1,631  )15(إيضاح  رسوم ال

 ياه البحراستخراج م
 

254  250 
ن  تأم

 

125  128 
 زت الوقود

 

8  25 
 رسوم الرط بالشبكة

 

7  39 
 )15رسوم جمركية (إيضاح 

 

1  (3) 
طة  إيجار موقع ا

 

0  41 
اليف مباشرة  79  15  أخرى  ت

  12,155  9,705 
 
ة .4 دار  مصروفات عمومية و

عارة  60  59  )15(إيضاح  رسوم 
اليف   34  43   توظيفت

اليف متعلقة بالشركة العامة  20  19  ت
الة  رسوم الو

 

13  13 
 5  5  إيجار مكتب

دارة افآت حضور اجتماعات مجلس   6  5  )15 رقم يضاح(إ م
الك (إيضاح رقم   2  4  )6اس

جتماعية للشركة  4  -  املسؤولية 
دارة أخ  32  38  رى مصروفات عمومية و

  186  176 
 

ل (صافية) .5 اليف التمو     ت
 1,680  1,881  قروض ألجلالالفائدة ع 

ل مؤجلة إطفاء اليف تمو  277  254  ت
 466  91  مبادلة سعر الفائدة

يجارةالفائدة ع  امات   ل
 

51  - 
جل ة   الفائدة ع قروض قص

 

36  28 
لفة   )15(إيضاح  عتماد حساب احتياطي خدمة الدينخطاب ات

 

20  21 
صول  ام تفكيك  صم - ال  4  5  إلغاء ا

 5  4   خسائر الصرف
 (8)  (14)  دخل الفوائد

  2,328  2,473 



 8صفحة 
 شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع

 لقوائم املالية املرحلية املوجزة غ املدققةا حول يضاحات 
 

 
 

الت واملعدات .6 ات و  املمتل

الت  ــــــات و املمتل
خرى  الفنيةقطع الغيار  واملعدات موع صول   ا

يألف  يألف  رال ُعما يألف  رال ُعما يألف  رال ُعما  رال ُعما
لفة  الت

 298,225 142 1,724 296,359 2019يناير  1
ة  9 2 0 7 إضافات خالل الف

ة بعادات خالل الف  (1) (1) - - اس
 298,233 143 1,724 296,366 2019 مارس 31

الك  س
 44,576 108 345 44,123 2019يناير  1

ة  1,862 4 17 1,841 خصومات خالل الف
ة بعادات خالل الف  (1) (1) - - اس

 46,437 111 362 45,964 2019 مارس 31
ية  القيمة الدف

 251,796 32 1,362 250,402 2019 مارس 31
سم  31  253,649 34 1,379 252,236 2018د

 

س .7  تخدامأصول حق 

موع إيجار املوقع معدات رط   ا
يألف   يألف  رال ُعما يألف  رال ُعما  رال ُعما

لفة   الت
 3,829 2,607 1,222  2019يناير  1

ة  - - -  إضافات خالل الف
ة بعادات خالل الف  - - -  اس

 3,829 2,607 1,222  2019 مارس 31
    

الك      س
 - - -  2019يناير  1

ة  52 19 33  خصومات خالل الف
ة بعادات خالل الف  - - -  اس

 52 19 33  2019 مارس 31
    

ية      القيمة الدف
 3,777 2,588 1,189  2019 مارس 31

    

سم  31  - - -  2018د
 

ـة با يجار امــات  ل سـتخدام و اف بأصـول حـق  ــ ع ا وقـررت الشـركة عـدم  ـ تبلــغ مـد جـل ال ة  يجــار قصـ سـبة لعقـود  ًرا أو أقــل،  12ل شـ
ــ مــدى  ــ أســاس القســط الثابــت ع يجــارات كمصــروف ع ــذه  يجــار املرتبطــة  ف الشــركة بمــدفوعات  ــ ع صــول منخفضــة القيمــة. و يجــارات  و

يجار. ة   ف
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خرى  .8 ة املدينة والذمم املدينة   الذمم التجار

     
 مدققة    
سم 31  2019 مارس 31    2018 د
يألف    يألف   رال ُعما ال ُعما  ر
     

 4,814  5,901     ذمم مدينة تجارة
 0  32     )15مستحقات من أطراف ذات عالقة (إيضاح 

 231  172     مصارف مدفوعة مقدًما
 860  932     ودخل مستحق ذمم مدينة أخرى 

    7,037  5,905 
 

جل .9 ة  عة قص  ود

يئـــة أســـواق رأس املـــال، الشـــركة ملزمـــة باالحتفـــاظ بحســـاب احتيـــاطي لســـداد الـــدين ( مـــوال لســـداد أقســـاط DSPAوفقـــًا ل ) مـــن أجـــل ضـــمان تـــوفر 
ر الشــركة ملزمــ ر أكتــو ايــة شــ ــ  ــل تــارخ ســداد  ا. فعنــد  ــ تــارخ اســتحقاق ــدول لدفعــة الســتة القــرض والفوائــد املســتحقة  ة بتخصــيص املبلــغ ا

ـ حسـاب ( ر التالية. وال يجوز استخدام املبلـغ املـودع  ـ مبلًغـا محظـور DSPAأش عت ـو  ) ألي غـرض خـالف سـداد أقسـاط القـرض والفوائـد وعليـھ ف
ساستخدامھ.  جل  ة  عة قص ل ود ثمار املبلغ املودع  حساب احتياطي لسداد الدين ع ش  .2019أبرل  26تحق  وتم اس

 النقد وما  حكم النقد .10
 مدققة      

سم 31  2019 مارس 31      2018 د

يألف      يألف   رال ُعما ال ُعما  ر
        

 2,021  370     النقد  الصندوق و البنوك
 

ة .11 يجار امات   ل
 

امات   ع أساس: ااملركز امل قائمةاملدرجة   ةيجار ل

امات إيجارة جارة  -  129     إل
امات إيجارة غ جارة  -  3,711     إل

    3,840  - 
 

 2019مارس  31     

 
    

لتــــــــــدفقات النقديــــــــــة ا
ـــــــــــــــــــــــــــ  التعاقديـــــــــــــــــــــــــــة غ

صومة   ا
 

اليـــــــــــــــــــة  القيمـــــــــــــــــــة ا
يجار  ملدفوعات 

يألف      يألف   رال ُعما  رال ُعما
        

شغيامل يجار ال      بالغ املستحقة بموجب عقود 

 129  334     خالل سنة واحدة
 584  1,335     سنوات 5إ  2خالل 

 3,127  5,818     سنوات 5أك من 
     7,487  3,840 

ل غ املدفوعة اليف التمو  -  (3,647)     ناقًصا: ت
يجار الية ملدفوعات   3,840  3,840  القيمة ا
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ن .12 م  حقوق املسا

م رأسمال )أ (  س

ن م  : ما ي بيانات املسا

سية 2019 مارس 31  ا

م اململوكة  س عدد 
سمية ا    والبالغة قيم

سة 100 م ب ل س موع ل  % من ا

سمية  إجما القيمة 
م اململوكة   لألس

يألف   رال ُعما
     

ر يــــــــــــــــــــــة  ل م.م.حك مــــــــــــــــــــــارات العر
 20,179 %29.90 201,791,343 ملتحدةا

ثمار وسط لالس  9,651 %14.30 96,508,899 سلطنة ُعمان ش.م.م الشرق 
دمة املدنية  8,788 %13.02 87,880,172 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظفي ا

ي  رالند  ناشيونال ن ي ان  4,825 %7.15 48,254,453 ولندا إس إي 
ورايزن  ي ب اربلو   4,825 %7.15 48,254,453 ولندا اور 

جتماعية يئة العامة للتأمينات   4,515 %6.69 45,152,563 سلطنة ُعمان ال
 4,020 %5.96 40,200,737 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

م عن  م سبة مسا ن الذين تقل  م  10,686 %15.83 106,844,810  %5املسا
  674,887,430 100.00% 67,489 

سم  31   2018د
  

ر يــــــــــــــــــــــــة  ل م.م.حك مــــــــــــــــــــــــارات العر
 20,179 %29.90 201,791,343 املتحدة

ثمار وسط لالس  9,651 %14.30 96,508,899 سلطنة ُعمان ش.م.م الشرق 
دمة املدنية  8,792 %13.03 87,922,172 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظفي ا

ناشيونال ي ان ي  إس إي  رالند   4,825 %7.15 48,254,453 ولندا ن
ورايزن  ي  اربلو   4,825 %7.15 48,254,453 ولندا باور 

جتماعية يئة العامة للتأمينات   4,515 %6.69 45,152,563 سلطنة ُعمان ال
 4,089 %6.06 40,890,737 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

ن الذين تق م م عن املسا م سبة مسا  10,613 %15.72 106,112,810  %5ل 
  674,887,430 100.00% 67,489 

 

ــون مــن 67,488,743يبلــغ رأس املــال املصــدر واملصــرح بــھ واملــدفوع للشــركة  ي م ــال ُعمــا م بقيمــة  674,887,430 ر م الواحــد ( 0,1ســ ي للســ ــال ُعمــا  31ر
سم  ون من 67,488,743: 2018د م بقيمة  674,887,430, ر.ع م م). 0,1س ل س  ر.ع ل

ــم صــوت واحــد  ــا مــن وقــت آلخــر كمــا يحــق ل علــن ع ــاح كمــا  عــات أر م العاديــة اســتالم توز ســ ــام  ــ اجتماعــات ليحــق  م  معيــة العامــة لــل ســ لشــركة. ا
ساوى  ما يتعلق ببا أصول الشركة. م ت س  جميع 

ي )ب (  حتياطي القانو
ـــة لســـنة 106(وفًقـــا للمـــادة  ات التجار ـــل 1974) مـــن قـــانون الشـــر ـــ  10، يـــتم تحو ـــع ح ـــ قابـــل للتوز ي غ ـــ احتيـــاطي قـــانو ـــاح الشـــركة إ % مـــن صـــا أر

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

 احتياطي التغطية )ج (
ــ ــزء الفعــال مــن صــا التغ ــ لــم يتــألف احتيــاطي التغطيــة مــن ا غطيــة التــدفق النقــدي املتعلقــة بــأدوات التغطيــة ال ــ القيمــة العادلــة ألدوات  ــ  اك  ال

عد.  تحدث 
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 قروض ألجل .13
 مدققة    
سم 31  2019 مارس 31    2018 د
يألف    يألف   رال ُعما ال ُعما  ر
     

 157,407  157,407    قروض ألجل
ا زء امطروًحا م  (14,887)  (14,887)    ملتداول : ا

زء غ املتداول   142,520  142,520    ا
ا:  (5,030)  (4,776)    مطفأةمعاملة غ  اليفت مطروًحا م

   137,744  137,490 
 

 

تم  16بتــارخ  ــون مــن بنــوك د2010ســ ئتمانيــة مــع تحــالف م يالت  ســ ــاالت ائتمــان تصــديري ، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــروط عامــة حــول ال وليــة وو
ــــدي نــــوك محليــــة، مــــع بنــــك "كر ســــاب  تو نــــك ا " و ــــار ن الضــــمانات ا " و"أمــــ يالت الــــدو ســــ ــــت انــــد انفســــمنت" بصــــفة "وكيــــل ال ور ور ــــول  أجر

نـك مسـقط ش.م.ع.ع  ـة، و يالت التجار سـ ـوري"، ووكيـل ال اد ال سـت يالت مـن بنـك التصـدير و سـ ، و"وكيـل ال ار ، ا سـاب الـداخ بصـفتھ بنـك ا
نك "كيھ اف دبليو إيبكس  يالت كفالة حسن التنفيذ، و س س". -والبنك املُصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل  م يالت " س  ذ.م.م" بصفة وكيل 

سم  31و 2019 مارس 31بتارخ  :2018د انت املبالغ املستحقة كما ي  ، 
 

يالت تجارة  45,785  45,785 س
س" م ة مغطاة من " يالت متغ  43,762  43,762 س

س" م يالت ثابتة مغطاة من "  27,933  27,933 س
وري اد ال ست يالت مباشرة من بنك التصدير و  27,196  27,196 س
وري اد ال ست يالت مغطاة من بنك التصدير و  12,731  12,731 س

157,407  157,407 
 

خرى الذمم  .14 ة الدائنة والذمم الدائنة   التجار
    

 5,987  4,854   غاز الوقود املستحق
لفة املالية  1,363  1,578   املستحقة الت

طراف ذات العالقة (  397  219  )15 إيضاح رقممستحقات 
 1,594  362   مستحقات وذمم دائنة أخرى 

  7,013  9,341 
 

 

 أطراف ذات عالقةمعامالت مع  .15

ــ ممارســة الســـ ـــا القــدرة ع ــ ل عمــال ال دارة العليـــا، وكيانــات  دارة ومــوظفي  ن، وأعضــاء مجلــس  م طــراف ذات العالقــة املســـا يطرة أو شــمل 
شــغيلية للشــركة ــ القــرارات املاليــة وال ل بــالغ التــأث البــالغ ع شــ ن التــأث  م عــض املســا ســتطيع  ــ  ــا والكيانــات ال ــذه  عل ســعار ومــدة  ــون  وت

ا  ام ال يتفق عل ح ا  السياق العادي لألعمال وفقًا للشروط و ن.املعامالت ال يتم إبرام ن الطرف  ب

افآت   دارة العليا م

ـا والسـيطرة شـطة الشـركة وتوج سـلطة تخطـيط أ ـم الـذين يتمتعـون  دارة العليـا ف ل مب أما موظفـو  شـ ـا،  ـ مباشـرعل شـملون أي ، اشـر أو غ و
ــان تنفيــذًيا أم ال).  ة عضــو مجلــس إدارة (ســواء أ ــ دارة العليــا لف م مــوظفي  ن بمــن فــ ــ خمســة مــوظف ــ دفعــت ألع افــآت ال ــ مجمــوع امل ــ مــا ي و

: ية  ما ي ر املن  الثالثة أش

 2018 مارس 31  2019 مارس 31  
يألف    الألف   رال ُعما ي ر  ُعما

     

دارة العليا افآت   90  104    م
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ع) معامالت مع أطراف ذات عالقة .15  (تا

طراف ذات العالقة خالل  ية:وقد أجرت الشركة املعامالت التالية مع  ر املن ة الثالثة أش  ف

 2018 مارس 31  2019 مارس 31
يألف  يألف   رال ُعما ال ُعما  ر

    
ز تراكتب شغيل والصيانة ُعمان ش.م.مسو  1,682  1,640 ل لل

 48  99 شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
ر شغيل والصيانة ُعماك ومول لل  33  32  ) ش.م.من (

شن ور ور  20  29  سوجي 
 10  9   إن إس إيھ 

ناشيونال باور أس ايھ ي ان  8  9  فرع د
ثمار  وسط لالس  -  5  ش.م.مالشرق 

دارة أعضاء  6  5    مجلس 
و كة شر  و دودةشي ائية ا ر  11  2   للطاقة الك

جتماعية يئة العامة للتأمينات   2  2     ال
يك ش.م.م  5  -   ملتي

   1,832  1,825 
: التا نة أعاله     إن طبيعة املعامالت املب

   

شغيل والصيانة   1,641  1,631   )3(إيضاح رسوم ال
اليف  48  99   املشاركة  الت

عارة  60  59   )4(إيضاح  رسوم 
 21  20   )5(إيضاح  خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدينرسوم 
عاب نية أ  8  9   م
عاب دارة اجتماعاتحضور  ا  6  5   )4(إيضاح رقم  مجلس 
اليف خرى  ت شغيل والصيانة   38  4   ال

 (3)  1   وم جمركيةرس
 6  4   أخرى 

   1,832  1,825 
 

 
 مدققة    
سم 31  2019 مارس 31    2018 د
ي   ي  ألف رال عما ال عما  ألف ر

      

      أطراف ذات عالقة منرصدة املستحقة 

 -  32  شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
     

     شمل: عالقة أطراف ذات إرصدة املستحقة و 
ز تراكتب شغيل والصيانة ُعمان ش.م.مسو  238  139  ل لل

ر شغيل والصيانة ُعمان ش.م.مك  32  21  ل لل
 87  15  إن إس إيھ

ناشيونال ب ي اور أس ايھان  5  14  فرع د
جتماعية يئة العامة للتأمينات   1  12  ال
ثمار ش.م.م وسط لالس  5  9  الشرق 

دودة ائية ا ر و للطاقة الك و  2  4  شركة شي
ور  شنسوجي   11  4  ور
رل م.م.ح  1    ك

دارة أعضاء  15  1  مجلس 
   219  397 
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اطر املالية .16  إدارة ا

ــ القـوائم  ـا  ــ ع ـداف والسياســات املف اصـة بالشــركة تتفـق مــع  ـاطر املاليــة ا ـداف وسياســات إدارة ا ــ إن أ يــة  ــ وللسـنة املن املاليــة كمـا 
سم  31  .2018د

 

امات  .17  ل

شغيل والصيانة  - أ امات ال اماتتتطابق ال را  وال اتأج  ـ  مع تلك املف ع يـة  سـم  31 القوائم املالية كما  وللسـنة املن  2018د
ة ال ا خالل ف قرار  ا املبالغ ال تم  ية  عد أن ُخصم م ر املن  .2019مارس  31ثالثة أش

ـ   180,031قـدمت الشـركة أوامـر شـراء بقيمـة - ب ـ و ـ مسـددة كمـا  ـ  213,937( 2019مـارس  31مـا زالـت غ ي كمـا  ـال ُعمـا سـم  31ر د
2018(. 

 

م .18 ل س صول ل  صا 

ــق  م عــن طر ــل ســ صــول ل ســاب صــا  نتيــتم اح م اصــة باملســا صــول ا م  قســمة صــا  ــ عــدد املتوســط املــر لألســ ــ الشــركة ع ن  العــادي
ة  /السنةالعادية غ املسددة خالل الف

 مدققة    
سم  31  2019 مارس 31    2018د

     

صول  ن -صا  م ي) أموال املسا ال عما  83,917  81,503   (ألف ر
     

م العادية غ املسدد ةعدد املتوسط املر لألس  674,887  674,887 ف)ال (باآل / السنة ة خالل الف
     

سة) م (ب ل س صول ل  124.34  120.77   صا 
 

ز التغطية البالغ  دارة أن  ـ  4.89ترى  ي كمـا  ـال ُعمـا ـ  3.25( 2019 مـارس 31مليـون ر ي كمـا  ـال ُعمـا ) يمثـل 2018سـم د 31مليـون ر
ا  ــ قــد تتكبــد ســارة ال ــام ا ــذا التــارخ. إال أنــھ بموجــب أح ــ  ــ اتفاقيــات املبادلــة  ــ  تفاقيــاتالشــركة لــو اختــارت أن تن ــا، غ اصــة  املاليــة ا

ز التغطية من  بعاد  اء اتفاقيات املبادلة. وعليھ تم اس ن. إجما حقوق مصرح للشركة إ م  املسا
 

م .19 ل س سا ع   العائد 

سا ساب العائد  م عن طرق تقسمةيتم اح ل س اح أو  صا  ع  ـ عـدد املتوسـط ر ـ الشـركة ع ن  ن العادي م ة إ املسا سو سائر امل ا
ة م العادية غ املسددة خالل الف  .املر لألس

 2018 مارس 31  2019 مارس 31  
     

ة (ألف  سارة خالل الف ي)صا ا ال ُعما  (2,683)  (2,414)   ر
     

ة م العادية غ املسددة خالل الف  674,887  674,887   )فال باآل( عدد املتوسط املر لألس
     

م ل س سا ع  سة) العائد   (3.98)  (3.58)   (ب
 

 املقارنة أرقام .20

عض  يف  ذه القوائم حيثما أمكنأرقام املقارنة تم إعادة تص  .وجزةملالية املرحلية املا لتتوافق مع العرض املقدم  
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