


























 

 للطاقـة ش.م.ع.م سواديشركة ال
 4302ٌونٌو  03تقرٌر أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة الستة أشهر الممتدة حتى 

 

 مقدمة .0
 

فترة الستة أشهر ٌسر أعضاء مجلس اإلدارة أن ٌقدموا تقرٌرهم إلى جانب القوائم المالٌة المدققة عن 
 .2014ٌونٌو  30الممتدة حتى 

 

 بركاءمحطة "، البلدٌات اإلقلٌمٌة والموارد المائٌة، وزٌر بن محمد الشحً أحمد بن عبدهللاافتتح معالً 
 .2014مارس  26فً لتولٌد الكهرباء  " 3
 

وأصبحت مدرجة كشركة عامة فً سوق  2014طرحت الشركة أسهمها لالكتتاب العام فً ماٌو/ٌونٌو 
 .2014ٌونٌو  23مسقط لألوراق المالٌة فً 

 
مرفوعة ضد الشركة وهً تلتزم بأعلى معاٌٌر إدارة وتنظٌم )حوكمة(  ال ٌوجد أي دعاوى قانونٌة

الشركات وتحافظ علٌها. وتملك الشركة تحدًٌدا لجنة تدقٌق تتولى اإلشراف على األمور المالٌة 
 والمحاسبٌة وتقدٌم التوصٌات إلى مجلس اإلدارة بناء على ذلك.  

 

 استعراض العملٌات .4
 

بشكل جٌد خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري وحققت نسبة " عملٌاتها 3محطة "بركاء  أدت
. وبلغ 2014% التً حققتها خالل الفترة نفسها من عام 99.3% مقارنة بنسبة 99.2موثوقٌة بلغت 

جٌجاوات/ الساعة ما ٌزٌد عن إنتاجها خالل الفترة نفسها 1434.8إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائٌة 
%. وتم إنجاز عملٌات الصٌانة المخطط لها 81.3بنسبة  جٌجاوات/الساعة( 791.2) 2013من عام 

ضمن البرنامج الزمنً المحدد واجتازت المحطة بنجاح اختبار  2014للمحطة للربع األول من عام 
 .19/03/2014أدائها السنوي فً 

 
تبٌل للتشغٌل سوٌز تراكأما سجالت الصحة والسالمة للشركة ومقاول التشغٌل والصٌانة "ستومو" )

كما لم تقع أي حوادث بٌئٌة  فكانت ممتازة بدون وقوع أي حوادث ضٌاع وقت. (والصٌانة ُعمان ش.م.م
، وجمٌع التراخٌص والتصارٌح المطلوبة تم استخراجها وهً إما سارٌة 2014ٌونٌو  30حتى تارٌخ 

 المفعول أو قٌد التجدٌد كما وتم استٌفاء جمٌع متطلبات رفع التقارٌر.
  

 النتائج المالٌة .0
 

 اإلٌرادات التشغٌلٌة وإجمالً األرباح 0-0
خصم الفوائد  قبلالمحّققة  األرباحملٌون ر.ع أما  24.8حققت الشركة مبٌعات إجمالٌة قدرها 

ملٌون ر.ع  17.2ملٌون ر.ع، مقارنة بـ  14.6فبلغت  واالستهالكات والضرائب واإلهالك
 .2013فسها من عام ملٌون ر.ع على التوالً فً الفترة ن 12.2و
 

 



 التكالٌف التشغٌلٌة والعامة واإلدارٌة 0-4
  0.4تكالٌف ثابتة بقٌمة  شملت ملٌون ر.ع  14.1بلغت التكالٌف التشغٌلٌة والعامة واإلدارٌة 

 ر.ع تم تكبدها فً ما ٌتعلق باالكتتاب العام وافتتاح المحطة.ملٌون 
 

 النفقات المالٌة 0-0
 ملٌون ر.ع. 6.6بلغت النفقات المالٌة  

 

 والعائد على السهم رباحإجمالً األ 0-2
ملٌون ر.ع  2.0 2014بلغ صافً أرباح الشركة عن فترة الستة أشهر الممتدة حتى ٌونٌو  

 0.003. أما العائد على السهم فبلغ 2013ملٌون ر.ع عن الفترة نفسها من عام  5.4مقارنة بـ
قٌمة ال)ملحوظة: تم تعدٌل  2013 خالل الفترة نفسها من عامر.ع  0.150ر.ع مقارنة بـ

ر.ع عن طرٌق تجزئة السهم فً الربع األول من  0.1000ر.ع إلى  1.000سهم من االسمٌة لل
 ر.ع(. 0.015بلغ  2013، ولذلك فإن العائد على السهم للفترة نفسها من عام 2014عام 

  
وعن كون  2013برٌل *مالحظة هامة: ألغراض المقارنة، تعلن الشركة عن بدءها عملٌاتها فً أ

تعرفتها التعاقدٌة موسمٌة للغاٌة )منخفضة من أكتوبر إلى مارس ومرتفعة من أبرٌل إلى 
) ستة  2014ٌونٌو  30سبتمبر(. لذلك، فً حٌن أن االٌرادات عن فترة الستة أشهر المنتهٌة فً 
الثة أشهر من )ث 2013أشهر من العملٌات( أعلى من االٌرادات المحققة خالل الفترة نفسها من 

العملٌات(، فإن صافً األرباح أقل بسبب مزٌج من التعرفة المنخفضة والمرتفعة )فً حٌن أن 
 لم تتأثر بتعرفة الشتاء المنخفضة(. 2013الفترة نفسها من 

  

 أرباح األسهم 0-5
مقارنة بـقٌمة ربح السهم  2014 ٌولٌور.ع بتارٌخ  0.0015ربح سهم قٌمته دفعت الشركة 

 .2013خالل الفترة نفسها من عام  0.000التً بلغت 
 

 النظرة المستقبلٌة .2

 

بأكمله مطابًقا  2014تسجٌل أداء جٌد وأن ٌكون األداء المالً لعام  تتوقع الشركة أن تستمر المحطة فً 
 للتوقعات.

 

ٌطٌب لمجلس اإلدارة ختام هذا التقرٌر بالتعبٌر عن خالص تقدٌره لموظفً الشركة على أدائهم المتمٌز 
 وعلى الدعم الكبٌر لجمٌع أصحاب المصالح.   2014خالل فترة الستة أشهر األولى من عام 

 
ونٌابة عن مجلس اإلدارة، أود أًٌضا أن أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بخالص آٌات الشكر والعرفان إلى 

قطاع صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد وحكومته الموقرة على دعمهما وتشجٌعهما المتواصل لل
 الخاص، فلٌحفظهما هللا وٌدٌمهما زخراً لنا جمًٌعا.

 
 
 

 نٌابة عن مجلس اإلدارة



 
 

_____________ 
 فٌلٌب النجٌه

 رئٌس مجلس اإلدارة
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