
 

  ع ("الشركة")للطاقـة ش.م.ع. سواديشركة ال
  2014 سبتمبر 30 المنتھیة فيأشھر  التسعةتقریر أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة 

 
 مقدمة .1
  

 المنھیة فيأشھر  التسعةفترة یسر أعضاء مجلس اإلدارة أن یقدموا تقریرھم إلى جانب القوائم المالیة عن 
 .2014 سبتمبر 30

 
 بركاءمحطة "، البلدیات اإلقلیمیة والموارد المائیة، وزیر أحمد بن عبدهللا بن محمد الشحيافتتح معالي 

 .2014مارس  26في لتولید الكھرباء  " 3
  

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

  
ال یوجد أي دعاوى قانونیة مرفوعة ضد الشركة وھي تلتزم بأعلى معاییر إدارة وتنظیم (حوكمة) 

ا لجنة تدق یق تتولى اإلشراف على األمور المالیة الشركات وتحافظ علیھا. وتملك الشركة تحدیدً
كما تم تعیین مدقق حسابات داخلي والمحاسبیة وتقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة بناء على ذلك. 

 متفرغ في الشركة.
 
 استعراض العملیات .2
 

" عملیاتھا بشكل جید خالل الستة أشھر األولى من العام الجاري وحققت نسبة 3محطة "بركاء  أدت
. وبلغ 2013% التي حققتھا خالل الفترة نفسھا من عام 99.6مقارنة بنسبة % 99.46موثوقیة بلغت 

نفسھا من جیجاوات/ الساعة ما یزید عن إنتاجھا خالل الفترة 2.619 إنتاج المحطة من الطاقة الكھربائیة
وتم إنجاز  .2013نتیجة بدء العملیات التجاریة في شھر أبریل  جیجاوات/الساعة) 2.052( 2013عام 

ضمن البرنامج الزمني المحدد  2014عملیات الصیانة المخطط لھا للمحطة للربع األول من عام 
  .19/03/2014واجتازت المحطة بنجاح اختبار أدائھا السنوي في 

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

كما لم تقع أي حوادث بیئیة  فكانت ممتازة بدون وقوع أي حوادث ضیاع وقت. )والصیانة عُمان ش.م.م
، وجمیع التراخیص والتصاریح المطلوبة تم استخراجھا وھي إما ساریة 2014سبتمبر  30حتى تاریخ 

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

 النتائج المالیة .3
 

 األرباح وإجمالي التشغیلیة اإلیرادات 3-1
خصم الفوائد  قبلالمحقّقة  األرباحملیون ر.ع أما  44حققت الشركة مبیعات إجمالیة قدرھا 

ملیون ر.ع  36.7ملیون ر.ع، مقارنة بـ  21.2فبلغت  واالستھالكات والضرائب واإلھالك
 .2013ملیون ر.ع على التوالي في الفترة نفسھا من عام  28.8

 
 واإلداریة والعامة التشغیلیة التكالیف 3-2

 0.4تكالیف ثابتة بقیمة  شملت ملیون ر.ع 22.7بلغت التكالیف التشغیلیة والعامة واإلداریة 
  وافتتاح المحطة. ر.ع تم تكبدھا في ما یتعلق باالكتتاب العام

 المالیة النفقات 3-3
 ملیون ر.ع. 10بلغت النفقات المالیة  



 

  السھم على والعائد األرباح صافي 3-4
 مبلغاً وقدره 2014 سبتمبر 30المنتھیة في أشھر  التسعةبلغ صافي أرباح الشركة عن فترة   

. أما العائد على 2013ملیون ر.ع عن الفترة نفسھا من عام  20.1ـ ملیون ر.ع مقارنة ب 8.2
بـ مقارنة  2014سبتمبر  30بیسة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في  11.44السھم فبلغ 

  2013خالل الفترة نفسھا من عام  بیسة 41.98
ھر أبریل ألغراض المقارنة، أفاد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد بدأت عملیاتھا في ش: مالحظة ھامة 

تكون أقل بین شھري أكتوبر حیث موسمیة إلى حد كبیر (تعتبر ، وأن تعرفتھا التعاقدیة 2013
ومارس وأعلى بین شھري أبریل وسبتمبر). وبالتالي، وبینما كانت اإلیرادات عن فترة التسعة 

 أشھر من العملیات) أعلى من مثیالتھا عن نفس 9( 2014شھر سبتمبر  30أشھر المنتھیة في 
أشھر من العملیات)، فإن صافي الربح كان أقل نتیجة الدمج بین 6( 2013الفترة من عام 

بالتعرفة المنخفضة  2013التعرفتین العلیا والمنخفضة (في حین لم تتأثر نفس الفترة من عام 
لك نتیجة للتسویة التي تمت لمرة واحدة للتعویضات المتفق علیھا ذخالل فصل الشتاء)، وك

. وفي ما یخص المقارنة بین 2013الھندسة والمشتریات واإلنشاءات عام بموجب عقد 
اإلیرادات على السھم الواحد، كان المتوسط المرجح لعدد األسھم مستحقة الدفع في سبتمبر 

  . 2013أبریل  1حقوق الملكیة في أقل نتیجة التحویل بین الدین / 2013
   

  األرباح توزیعات 3-5
 توزیعات أرباح بواقعدفعت الشركة ، 2014سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 .2013خالل الفترة نفسھا من عام بیسة  0.000بـ مقارنة  )2014(في شھر یولیو  بیسة 1.5
 

 النظرة المستقبلیة .4
بأكملھ مطابقًا  2014تسجیل أداء جید وأن یكون األداء المالي لعام  تتوقع الشركة أن تستمر المحطة في 

  للتوقعات.
یطیب لمجلس اإلدارة ختام ھذا التقریر بالتعبیر عن خالص تقدیره لموظفي الشركة على أدائھم المتمیز 

  وعلى الدعم الكبیر لجمیع أصحاب المصالح.   2014أشھر األولى من عام التسعة خالل فترة 
  

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–صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید 

ا.ذالمتواصل للقطاع الخاص، فلیحفظھما هللا ویدیمھما    خراً لنا جمیعً
  

  دارةنیابة عن مجلس اإل
_____________  

  یھلفیلیب النج
  رئیس مجلس اإلدارة

 



 

  1صفحة 

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  

  والخسائر غیر المدققةأقائمة األرباح 
  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

  

  
  

 
2014   2013  

 
إیضاح 

ماني  رقم:  لایر عُ
 

 
ماني  لایر عُ

    
 36.731.687   43.962.507  اإلیرادات

 )16.642.124(   )21.836.633( 9 تكالیف مباشرة
 20.089.563   22.125.874  إجمالي الربح

            8.972.273    -   تعویضات عن أضرار (صافي)
   22.125.874    29.061.836  

 مصروفات عمومیة وإداریة
 

10  )898.753(  
 

)299.204( 
 28.762.632   21.227.121  الربح قبل الفائدة والضرائب

      
 )6.623.208(   )9.988.372( 11 التمویلتكالیف 
 22.139.424   11.238.749  قبل الضریبة الربحصافي 

 )2.066.220(   )3.069.058(  مصاریف الضریبة
 20.073.204   8.169.691  بعد الضریبة الربحصافي 

         
  41.98    11.44 14  *الربح األساسي للسھم (بالبیسة)

  
 وتلك المنتھیة في سبتمبر 2014سبتمبر  30التسعة أشھر المنتھیة في  فترةبین الواحد  ة للسھماالساسیاألرباح *االختالف في 

(یرجى الرجوع  2013أبریل  1بتاریخ  الملكیة حقوق/رأس المال الناتجة عن تحویل الدین  زیادةلكل من یعود  2013
علیھا عن األضرار بموجب عقد الھندسة والمشتریات  لمزید من التفاصیل) إضافة لتسویة التعویضات المتفق 14لإلیضاح 

 .2013واإلنشاءات لعام 

  

   



 

  2صفحة 

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  

  قائمة الدخل الشامل غیر المدققة
  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

  

  
  

 
2014   2013 

 
ماني  لایر عُ

 
ماني   لایر عُ

   
 20.073.204   8.169.691 بعد الضریبة الربحصافي 

     
     الضریبة: بعد خصمالدخل الشامل اآلخر، 

البند الذي سیتم إعادة تصنیفھ إلى أرباح 
   وخسائر

 
 

الجزء الفعال من  –تغطیات التدفق النقدي 
   )4.349.078( التغییرات في القیمة العادلة

 
12.967.802 

 33.041.006   3.820.613 الفترةعن  مجموع الدخل الشامل
  

 



 

  3صفحة 

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  قائمة المركز المالي غیر المدققة

  كما في
     

 
إیضاح 

  رقم:
 سبتمبر 30

2014   
دیسمبر  31

2013 

ماني   ماني   لایر عُ   لایر عُ
   األصول غیر المتداولة

 313.007.650   307.132.942 3 الممتلكات واآلالت والمعدات
 444.590  1.014.376  أصول ضریبة مؤجلة

 313.452.240  308.147.318 مجموع األصول غیر المتداولة
    األصول المتداولة

 2.779.347  6.312.932 5 ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى
 2.007.757  1.877.055 المخزون

 4.772.255  17.776.167  6 النقد وما یماثل النقد
 9.559.359  25.966.154 مجموع األصول المتداولة

 323.011.599  334.113.472 مجموع األصول 
    حقوق المساھمین

 71.440.634  71.440.634 (أ) 7 رأس المال
 1.797.752  1.797.752 (ب) 7 احتیاطي قانوني
 11.827.781  18.925.862 أرباح محتجزة

 85.066.167  92.164.248 أموال المساھمین
 )3.089.677(  )7.438.755( (ج)  7 احتیاطي التغطیة

 81.976.490  84.725.493 مجموع حقوق المساھمین
    االلتزامات غیر المتداولة

 215.086.086  215.421.741  4 قروض ألجل
 3.527.174  8.453.131 أدوات مالیة مشتقة

 3.099  4.650 مكافآت نھایة الخدمة
 496.861  528.651  التزام تخرید أصول

 3.888.705  6.936.434 التزام ضریبة مؤجلة
 223.001.925  231.344.607 مجموع االلتزامات غیر المتداولة

    االلتزامات المتداولة
 12.780.708  12.564.295  4 قروض ألجل

 1.700.000  -  قرض قصیر األجل
 3.552.476  5.479.077  8ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى                                                          

 18.033.184  18.043.372  مجموع االلتزامات المتداولة
 241.035.109  249.387.979 مجموع االلتزامات 

مجموع حقوق المساھمین 
 323.011.599  334.113.472 وااللتزامات

 158   129 13  صافي األصل للسھم (بالبیسة)
 



 

  4صفحة                  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  قائمة التدفقات النقدیة غیر المدققة

  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
    

2014 
 

2013  
ماني    لایر عُ

 
ماني   لایر عُ

 :التشغیلأنشطة التدفقات النقدیة من 
 20.073.204  8.169.691 صافي الربح بعد الضریبة

    تسویات ل:
 2.066.220  3.069.058 مصروفات ضریبة دخل

 5.225.245  6.005.680 استھالك
 )116.287(  )14.236(  الجزء الفعال في التغطیة

  807.224   1.178.898  تكالیف تمویل مؤجلة استھالك
 453  1.551 (صافي)مكافآت نھایة الخدمة 

18.410.642  28.086.059 
    تغیرات في:

 )4.005.385(  )3.533.585( وذمم أخرى مدینة ذمم تجاریة مدینة
 740.346  130.702 المخزون

 796.748  31.790 التزام تخرید أصول
 )13.917.937(  1.926.601 ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى

 11.699.831  16.966.150 أنشطة التشغیل منصافي النقد الناتج 

 
   

    التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
 )131.012.915(  )130.972( شراء الممتلكات واآلالت والمعدات

 80  -  عائدات من بیع أصول ثابتة
 112.863.489  - تحویل أعمال رأسمالیة قید التنفیذ

 )18.149.346(  )130.972( االستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة 
    

    :التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
  70.940.634   -  الحركة في رأس المال

  )7.094.063(   -  الحركة في قروض المساھمین
 )63.817.434(  - لرأس المال جسريالحركة في قرض 

 25.190.411  )1.059.656( العائدات من قروض ألجل(سداد)/ 
  -   )1.071.610(  توزیعات أرباح

 -  )1.700.000( قرض قصیر األجل
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة 

 25.219.548  )3.831.266( التمویل
 18.770.033  13.003.912 صافي التغیر في النقد وما یماثل النقد
 853.355  4.772.255 النقد وما یماثل النقد في بدایة الفترة

 19.623.388  17.776.167 )6(إیضاح رقمالنقد وما یماثل النقد في نھایة الفترة 
  



 

  5صفحة 
  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 

  قائمة التغیرات في حقوق المساھمین غیر المدققة
  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

االحتیاطي  احتیاطي التغطیة رأس مال األسھم
 المحتجزة األرباح القانوني

 المجموع
ماني ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ ماني لایر عُ  لایر عُ

 غیر مدققة
 )17.816.697( 779.261 100.194 )19.196.152( 500.000 2013ینایر  1الرصید في      

مجموع الدخل الشامل عن 
      الفترة
 20.073.204 20.073.204 - - - الفترة ربح

 عن اآلخر الشامل الدخل
  الفترة

تغییرات في القیمة العادلة 
 بعد -لتغطیة التدفق النقدي

 12.967.802 - - 12.967.802 - ضریبة الدخل خصم
مجموع الدخل الشامل عن 

 33.041.006 20.073.204 - 12.967.802 - الفترة
  الشركة مالكي مع معامالت

 المساھمین قروض تحویل
 لرأس المرحلیة والقروض

  70.940.634  -  -  -  70.940.634  المال
 مالكي مع المعامالت مجموع
  70.940.634  -  -  -  70.940.634  الشركة

 سبتمبر 30الرصید في 
2013  71.440.634 )6.228.350( 100.194 20.852.465 86.164.943 

      
 81.976.490 11.827.781 1.797.752 )3.089.677( 71.440.634 2014ینایر  1الرصید في 

مجموع الدخل الشامل عن 
      الفترة

 8.169.691 8.169.691 - - - الفترة ربح
 عن اآلخر الشامل الدخل
            الفترة

تغییرات في القیمة العادلة 
 بعد -لتغطیة التدفق النقدي

 )4.349.078( - - )4.349.078( - ضریبة الدخل خصم
الشامل عن  الدخلمجموع 

 3.820.613 8.169.691 - )4.349.078( - الفترة
       الشركة مالكي مع معامالت
 )1.071.610( )1.071.610( - - -  أرباح توزیعات
 مع المعامالت مجموع
 )1.071.610( )1.071.610( - - -  الشركة مالكي

 سبتمبر 30الرصید في 
2014 71.440.634 )7.438.755( 1.797.752 18.925.862 84.725.493 

    

  



 

  6صفحة   

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  غیر المدققة لقوائم المالیةحول ااإلیضاحات 

  2014سبتمبر  30في 
  

 الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة .1
مانی��ة  عللطاق��ة ش.م.ع. الس��واديش��ركة     2010أغس��طس  2ف��ي   تس��جیلھات��م  عام��ة("الش��ركة") ھ��ي ش��ركة مس��اھمة عُ

مان.   بموجب قانون الشركات التجاریة في سلطنة عُ
 

 وتشمل األنشطة الرئیسیة للشركة ما یلي:
 
ح�والى  غتبل� س�عة إنتاجی�ة" ("المحط�ة") ب3 برك�اءب�اء "وتموی�ل محط�ة تولی�د الكھر وتشغیل وإنشاء وشراء تصمیم -

 .تمیجاوا 750
  

ة العم��ر ب��التوافق م��ع أفض��ل الممارس��ات المتبع��ة ف��ي ھ��ذا المج��ال ط��وال فت��رالتش��غیل والص��یانة الكامل��ة للمحط��ة  -
 من تاریخ بدء التشغیل التجاري ("تاریخ التشغیل التجاري"). ااإلنتاجي للمحطة اعتبارً 

            
  .بینةالتولید الممن سعة  االستفادةإتاحة  -

           
مانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع.مبیع الطاقة الكھربائیة التي یتم تسلیمھا للشركة  -   .("أوبوب") العُ
 

بی�ل") ف�ي ا("كھر إف.زد.إيبی�ل اتعود ملكیة رأس المال المص�در للش�ركة إل�ى تح�الف م�ن الش�ركات یض�م ك�الً م�ن ش�ركة كھر
مانیك" ش.م.م ی�%)،  وش�ركة "ملتیت29.9" (زـسوی� ة "ج�ي دي إفـلشرك� ـدة، التابعةـــاإلمارات العربیة المتح دى ـ�ـة (إحـ�ـالعُ

ب��اور ب��ي ف��ي" (وھ��ي إح��دى  برك��اء%)، وتمل��ك ك��ل م��ن ش��ركة "بل��و ھ��ورایزون 14.3ل بھ��وان) ( ـة سھی��ـ��ـش��ركات مجموع
رالند بي في ( إح�دى ش�ركات مجموع�ة ش�یكوكو الكتری�ك زي بي انترناشیونال نیإ سإوشركة "شركات مجموعة "سوجیتز")، 

%) (یش���ار إل���یھم مجتمع���ین ب���ـ 6.5لعام���ة للتأمین���ات االجتماعی���ة" ف���ي الس���لطنة (و"الھیئ���ة ا % لك���ل منھم���ا).7.15ب���اور) ( 
  % للجمھور.35، و "المساھمین المؤسسین")

 
  .2013أبریل  4لمحطة بتاریخ لالتشغیل التجاري  بدأت الشركة

  
 األحداث الھامة .2

  الطرح األولي لالكتتاب العام –الشركة 
  

، ق�رر المس�اھمون تحوی�ل الش�ركة إل�ى 2014م�ارس  31المنعق�د بت�اریخ  في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادی�ة
م�ان وتع�دیل النظ�ام األساس�ي للش�ركة  مانیة عامة (ش.م.ع.ع) یتم تنظیمھا بموجب قوانین سلطنة عُ شركة مساھمة عُ

  وفقًا لذلك.
  

ي س�وق مس�قط ل�ألوراق وت�م إدراج الش�ركة ف� 2014تم االنتھاء من الطرح األولي لالكتتاب العام خالل شھر یونیو 
  .2014یونیو  23المالیة بتاریخ 

   



 

  7صفحة 

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  غیر المدققة اإلیضاحات حول القوائم المالیة

  2014سبتمبر  30في 
  

 الممتلكات واآلالت والمعدات .3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الممتلكات واآلالت 
 الفنیةقطع الغیار  تفكیك األصول والمعدات

األصول 
 المجموع األخرى

ماني ماني   لایر عُ ماني   لایر عُ ماني   لایر عُ ماني   لایر عُ   لایر عُ
   التكلفة

  319.791.683  72.403  1.411.969  466.771  317.840.540 2014ینایر  1
 130.972  27.696  92.606  -  10.670  إضافات خالل الفترة

 319.922.655  100.099  1.504.575  466.771  317.851.210  2014 سبتمبر 30
         

          االستھالك
 6.784.033  67.004  41.835  8.914  6.666.280 2014ینایر  1

 6.005.680  5.310  45.960  8.849  5.945.561 رسوم عن الفترة
 12.789.713  72.314  87.795  17.763  12.611.841  2014 سبتمبر 30

         
          القیمة الدفتریة

 307.132.942  27.785  1.416.780  449.008  305.239.369  2014 سبتمبر 30
 313.007.650  5.399  1.370.134  457.857  311.174.260 2013دیسمبر  31



 

8صفحة   

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  المدققةغیر  اإلیضاحات حول القوائم المالیة

  2014سبتمبر  30في 
  

 قرض ألجل .4
  2013دیسمبر  31  2014 سبتمبر 30

ماني ماني  لایر عُ   لایر عُ

   
 239.857.507  238.797.851 قروض ألجل

ا منھا: الجزء المتداول  )12.780.708( (  )12.564.295(( مطروحً
 227.076.799  226.233.556  الجزء غیر المتداول

معامل��ة غی��ر  الیفتك�� مطروحً��ا منھ��ا:
 )10.811.815( ( مستھلكة

 
 )11.990.713( 

215.421.741  215.086.086 

، أبرم�ت الش��ركة اتفاقی�ة ش��روط عام�ة ح��ول التس�ھیالت االئتمانی��ة م�ع تح��الف مك�ون م��ن 2010س��بتمبر  16بت�اریخ 
كوربوری�ت ان�د انفس�منت" بص�فة بنوك دولیة ووك�االت ائتم�ان تص�دیري وبن�وك محلی�ة، م�ع بن�ك "كری�دي أجریك�ول 

"وكی��ل التس��ھیالت ال��دولي" و"أم��ین الض��مانات الخ��ارجي" وبن��ك الحس��اب الخ��ارجي، و"وكی��ل التس��ھیالت م��ن بن��ك 
التص��دیر واالس��تیراد الك��وري"، ووكی��ل التس��ھیالت التجاری��ة، وبن��ك مس��قط ش.م.ع.ع بص��فتھ بن��ك الحس��اب ال��داخلي، 

ذ.م.م"  -حس�ن التنفی�ذ، وبن�ك "كی�ھ اف دبلی�و إی�بكس  ض�مانی�ل تس�ھیالت حس�ن التنفی�ذ، ووك ض�مانوالبنك المُص�در ل
  بصفة وكیل تسھیالت "ھیرمیس".

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

  المستحق  الحد
ماني ماني   لایر عُ   لایر عُ

   2014 سبتمبر 30
 71.003.693  74.977.500 مغطاة من "ھیرمیس"تسھیالت متغیرة 

تس����ھیالت مباش����رة م����ن بن����ك التص����دیر 
 53.434.734 واالستیراد  الكوري

   
50.602.693 

 46.985.927  48.948.773 تسھیالت تجاریة
 43.694.580  46.140.000 تسھیالت ثابتة مغطاة من "ھیرمیس"

تس�����ھیالت مغط�����اة م�����ن بن�����ك التص�����دیر 
 27.994.676 الكوريواالستیراد  

   
26.510.958 

251.495.683  238.797.851 
 

   
  2013دیسمبر  31

 71.138.652  74.977.500 تسھیالت متغیرة مغطاة من "ھیرمیس"
تس����ھیالت مباش����رة م����ن بن����ك التص�����دیر 

 53.434.734 واالستیراد  الكوري
   

50.698.875 
 47.680.999  48.948.773 تسھیالت تجاریة

 43.777.632  46.140.000 تسھیالت ثابتة مغطاة من "ھیرمیس"
تس�����ھیالت مغط�����اة م�����ن بن�����ك التص�����دیر 

 27.994.676 واالستیراد  الكوري
   

26.561.349 
251.495.683  239.857.507 



 

9صفحة   
  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 

  المدققة غیر المالیة القوائم حول اإلیضاحات
  2014 سبتمبر 30 في

 الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى .5
  2013دیسمبر  31  2014 سبتمبر 30 
ماني  ماني  لایر عُ   لایر عُ
    

 2.277.311  5.652.656 ذمم تجاریة مدینة
ا اتمدفوع  488.301  609.333 وذمم مدینة أخرى مقدمً

 13.735  50.943 )12المستحق من أطراف ذات عالقة (إیضاح رقم 
 6.312.932  2.779.347 

 

 النقد وما یماثل النقد .6
 

 1.811.605 17.772.167 نقدیة بالصندوق ونقدیة لدى البنوك
 - 4.000  نقدیة محدودة

 2.960.650 - ودائع قصیرة األجل لدى البنوك
 17.776.167 4.772.255 

 حقوق المساھمین .7
 رأس المال  )أ (

لكل سھم  بیسة 100سھم بقیمة  714.406.340من  المُصدَر والمدفوعرأس مال الشركة یتكون ، 2014 سبتمبر 30في 
م�اني  1س�ھم بقیم�ة  500.000 تأسست الشركة برأس مال أولي مدفوع ق�دره. منھا ، 2013 وف�ي الع�ام. لك�ل س�ھملایر عُ

ماني إلى  500.000ر من صدَ زادت الشركة من رأس مالھا المُ  م 71.440.634لایر عُ اني من خالل التحویل بین لایر عُ
  دین/حقوق المساھمین للقروض المرحلیة لرأس المال وقروض المساھمین. 

  وفیما یلي بیانات المساھمین:
  2014 سبتمبر 30

 

  الجنسیة

 عدد األسھم 
المملوكة والبالغة 

قیمتھا 
ریـال  0.100االسمیة

ماني لكل سھم  عُ

 

% من 
 المجموع

إجمالي القیمة  
 اإلسمیة لألسھم

 المملوكة
ماني)  (ریـال عُ

        
اإلمارات العربیة  إف.زد.إيبیل اكھر

 المتحدة
 213.607.492  29.90%  21.360.750 

مان ملتیتیك ش.م.م  10.216.011  %14.30  102.160.110  سلطنة عُ
 5.108.005  %7.15  51.080.055  ھولندا  إس إي بي انترناشیونال نیزرالند بي في

 5.108.005  %7.15  51.080.055  ھولندا باور بي في بركاءبلو ھورایزن 
مان الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة  4.643.641  %6.50  46.436.409  سلطنة عُ

 25.004.222  %35  250.042.219    الجمھور
   714.406.340  100%  71.440.634 

  

         
  2013دیسمبر  31

 الجنسیة 

 عدد األسھم 
المملوكة والبالغة 

قیمتھا االسمیة ریـال 
ماني واحد لكل  عُ

 سھم

 
% من 
 المجموع

إجمالي القیمة  
االسمیة لألسھم 

 المملوكة
ماني)  (ریـال عُ

        
 32.862.692  %46  32.862.692  اإلمارات العربیة المتحدة  إف.زد.إي بیلاكھر

مان ملتیتیك ش.م.م  15.716.939  %22  15.716.939  سلطنة عُ
 7.858.470  %11  7.858.470  ھولندا  إس إي بي انترناشیونال نیزرالند بي في

 7.858.470  %11  7.858.470  ھولندا باور بي في بركاءبلو ھورایزن 
مان الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة  7.144.063  %10  7.144.063  سلطنة عُ

   71.440.634  100%  71.440.634 



 

  10 صفحة                              عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  المدققة غیر المالیة القوائم حول اإلیضاحات

  2014 سبتمبر 30 في
 (تابع) حقوق المساھمین .7

أس�ھم بقیم�ة اس�میة ق�درھا  10أي  10:1، أوصت الھیئ�ة العام�ة لس�وق الم�ال بتجزئ�ة األس�ھم بنس�بة 2013في العام 
م�اني.  1بیسة بدالً من سھم واحد بقیم�ة اس�میة ق�درھا  100 وبموج�ب موافق�ة المس�اھمین عل�ى تجزئ�ة األس�ھم لایر عُ

، ت�م تع�دیل النظ�ام األساس�ي للش�ركة 2014فبرای�ر  18خالل اجتماع الجمعیة العمومی�ة غی�ر العادی�ة المنعق�د بت�اریخ 
ا م��ن مس��قط للمقاص��ة واإلی��داع ش��ركة وس��جل المس��اھمین ل��دى  . وعلی��ھ، أص��بح رأس م��ال 2014م��ارس  30اعتب��ارً

ر والم��دفوع یتك��ون م��ن  ا م��ن  100س��ھم بقیم��ة ق��درھا  714,406,340الش��ركة المُص��دَ  30بیس��ة لك��ل س��ھم اعتب��ارً
  .2014مارس 

  

ك�ل س�ھم لاألسھم العادیة استالم توزیعات أرباح كما یعلن عنھا من وقت آلخر كما یح�ق لھ�م ص�وت واح�د یحق لحاملي 
  في اجتماعات الشركة. وتتساوى جمیع األسھم في ما یتعلق بباقي أصول الشركة.

 االحتیاطي القانوني  )ب (
صافي أرب�اح الش�ركة إل�ى % من  10، یتم تحویل 1974) من قانون الشركات التجاریة لسنة 106وفقًا للمادة (

احتیاطي قانوني غیر قاب�ل للتوزی�ع حت�ى یس�اوى االحتی�اطي الق�انوني عل�ى األق�ل ثل�ث رأس الم�ال المص�در لتل�ك 
   الشركة.

  

 احتیاطي التغطیة )ج (
یتألف احتی�اطي التغطی�ة م�ن الج�زء الفع�ال م�ن ص�افي التغی�ر التراكم�ي ف�ي القیم�ة العادل�ة ألدوات تغطی�ة الت�دفق 

  علقة بأدوات التغطیة التي لم تحدث بعد.النقدي المت
  

  (د) توزیعات األرباح المعلنة
 12، اعتم��د مجل��س اإلدارة ف��ي اجتماع��ھ المنعق��د بت��اریخ 2014م��ارس  23ق��رار المس��اھمین بت��اریخ  عطفً��ا عل��ى     

ا من  1.5توزیع          أرباح نقدیة مرحلیة قدرھا  2014یونیو   31بیسة للسھم من الحسابات المدققة للشركة اعتبارً
ش�ركة مس�قط لتس�جیل األوراق المالی�ة إلى مساھمي الشركة المسجلین في سجل مس�اھمي الش�ركة م�ع  2013دیسمبر 

    .2014یونیو  25واإلیداع ش.م.ع.م كما في 
 نة األخرىالدائنة والذمم الدائالذمم التجاریة  .8

  2013دیسمبر  31  2014 سبتمبر 30 

ماني  ماني  لایر عُ   لایر عُ
 55.184  10.164 ذمم تجاریة دائنة 

مستحقات ألطراف ذات عالقة (إیضاح 
  226.495   360.672  )12رقم 

 558.633  1.330.023  تكالیف وقود مستحقة  
 1.937.567  2.445.034 تكلفة الفائدة المستحقة

 774.597  1.333.184 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 5.479.077  3.552.476 
 التكالیف المباشرة .9

 2013 سبتمبر 30  2014 سبتمبر 30   
ماني  ماني  لایر عُ   لایر عُ

 7.388.272  9.888.037 الوقودغاز 
 3.525.111  4.937.898 رسوم التشغیل والصیانة
 5.237.905  6.000.370 )3استھالك (إیضاح رقم 

 340.203  596.496 تأمین
  32.443   31.790  تفكیك الخصم

 118.190  382.042 مصروفات تشغیلیة أخرى

 21.836.633  16.642.124 
  
  



 

  11 صفحة                              عش.م.ع.ة ـللطاق السواديشركة 
  اإلیضاحات حول القوائم المالیة غیر المدققة

  2014سبتمبر  30في 
  

 مصروفات عمومیة وإداریة .10
 

 
 سبتمبر 30

2014 
 

 سبتمبر 30
2013 

 
ماني  لایر عُ

 
ماني  لایر عُ

 10.151  12.698 إیجار مكتب
 61.937  72.884 توظیفتكالیف 

 116.115  177.124 رسوم اإلعارة
 24.051  36.039 رسوم الوكالة

 10.290  13.499 رسوم المراجعة والضرائب
 -  121.256  تكالیف افتتاح المحطة

 -  274.481  صافي تكالیف الطرح األولي لالكتتاب العام
 17.340  5.310 )3استھالك (إیضاح رقم 

 59.320  158.462 مصروفات عمومیة وإداریة أخرى 

 
898.753  299.204 

 
 تكالیف التمویل .11

 
 2.708.379  4.045.158 مقایضة سعر الفائدة

 3.195.917  4.604.450 قروض ألجلالالفائدة على 
 6.374  11.290 الفائدة على رأس المال العامل
 807.224  1.178.898  استھالك تكالیف تمویل مؤجلة

 )4(  )4.176(  إیراد الفوائد
 )116.287(  )14.236( من التغطیة الفعالالجزء 
خط���اب اعتم���اد حس���اب احتی���اطي تكلف���ة 

 -  145.362 خدمة الدین
 29  -  أخرى فوائد

 21.576  21.626 خسائر الصرف

 
9.988.372  6.623.208 

  
   



 

  12 صفحة                               عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  المدققةاإلیضاحات حول القوائم المالیة غیر 

  2014سبتمبر  30في 
  

 معامالت األطراف ذات العالقة .12
دخلت الشركة في معامالت مع كیانات ذات صلة بمساھمین وأعضاء مجلس إدارة مھمین (یشار إلیھم فیما بعد 

باسم "األطراف ذات العالقة". وخالل السیر الطبیعي لألعمال، تقدم ھذه األطراف ذات العالقة خدمات إلى 
  فترة ، تم تنفیذ المعامالت اآلتیة مع األطراف ذات العالقة:الالل وخالشركة. 

  
 شراء الخدمات )1(

 

 
 سبتمبر 30

2014 
 

 سبتمبر 30
2013 

 
ماني  لایر عُ

 
ماني  لایر عُ

 3.677.043  5.338.022 شراء الخدمات
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )2(
  

 7.600  12.200 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
  

 نھایة السنةأرصدة  )3(
 

 
 سبتمبر 30

2014 
 

 2013 دیسمبر 31

 
ماني  لایر عُ

 
ماني  لایر عُ

 13.735  50.943 مستحقات من أطراف ذات عالقة
  226.495   360.672 أطراف ذات عالقة إلىمستحقات 

  

 صافي األصول لكل سھم  .13
العادیین بالشركة على  المملوكة للمساھمینیتم حساب صافي األصول لكل سھم من خالل قسمة صافي األصول 

  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستحقة خالل الفترة.

 
 سبتمبر 30

دیسمبر  31  2014
2013  

ماني  ماني   لایر عُ   لایر عُ
ماني) –صافي األصول   85.066  92.164 أموال المساھمین (باأللف لایر عُ

ماني) المتوسط المرجح لعدد األسھم المستحقة خالل الفترة  537.055  714.405 (باأللف لایر عُ
 158  129 )بالبیسةصافي األصول لكل سھم (

  

ا مستحقًا كما في  5.000.000إلى  2013دیسمبر  31یستند عدد أسھم المتوسط المرجح كما في  ینایر  1سھمً
ا مستحقًا كما في  714,406,340% متوسط مرجح) وكذلك 25لمدة ثالثة أشھر ( 2013 دیسمبر  31سھمً
  % متوسط مرجح).75لمدة تسعة أشھر ( 2013

  
ماني للسھم 1إلى  2013(استندت القیمة االسمیة للسھم في العام  . وألغراض حساب المتوس�ط الم�رجح، تق�دّر لایر عُ

 ).2014بیسة للسھم لكي تتوافق مع أساس الحساب الخاص بالعام  100 ـالقیمة االسمیة ب



 

  13صفحة 
  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 

  المدققة غیر المالیة القوائم حول اإلیضاحات

  2014 سبتمبر 30 في

 الربح األساسي للسھم  .14
  

المملوكة للمساھمین العادیین بالشركة على یتم حساب الربح األساسي للسھم من خالل قسمة األرباح أو الخسائر 
  المستحقة خالل الفترة.المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

  

 
 سبتمبر 30

دیسمبر  31  2014
2013  

 
ماني ماني   لایر عُ   لایر عُ

ماني)  20.073  8.170 ربح الفترة (باأللف لایر عُ
ماني) المتوسط المرجح لعدد األسھم المستحقة خالل الفترة  478,174  714.405 (باأللف لایر عُ

 41.98  11.44 (بالبیسة) ربح السھم
  
  

ا مستحقًا كما في  5.000.000إلى  2013 سبتمبر 30یستند عدد أسھم المتوسط المرجح كما في  ینایر  1سھمً
ا مستحقًا كما في  714,406,340% متوسط مرجح) وكذلك 33.3لمدة ثالثة أشھر ( 2013  سبتمبر30سھمً
  % متوسط مرجح).66.7أشھر ( ستةلمدة  2013

  
ماني للسھم. وألغراض حساب المتوس�ط الم�رجح، تق�دّر  1إلى  2013لعام (استندت القیمة االسمیة للسھم في ا لایر عُ

 ).2014بیسة للسھم لكي تتوافق مع أساس الحساب الخاص بالعام  100 ـالقیمة االسمیة ب
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