




 
 1 صفحة

 عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 

 

 غير المدققة موجزةال الدخلقائمة 

 يونيو 03المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 
 

   
 

 
5102 

 
4112 

 
 لاير ُعماني اإليضاحات

 
 لاير ُعماني

     
 42.462.111  10.581.624  اإليرادات 

 (11.214.525)  (51.118.551) 03 تكاليف مباشرة

 1131113266  0025622511  لربحإجمالي ا

 -  51.570  )صافي( الدخل اآلخر

 (411.154)  (617.117) 00 مصروفات عمومية وإدارية

 1136113212  0128282047  الربح قبل الفائدة والضرائب

     

 (6.611.541)  (4.113.634) 01 )صافي( تكاليف التمويل

 قبل الضريبةالربح 
 

622682470 
 

231143141 

     
 (4.122.145)  (021742278)  مصاريف ضريبية

 134613416  120752131  الربحصافي 

     

     العائدات على كل سهم

 4345  6266 01 العائد األساسي على كل سهم )بيسة(
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 4صفحة 

 عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 

 

 غير المدققة موجزةوالدخل الشامل اآلخر ال ئرأو الخسا ربا األقائمة 

 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 

     

  5102  4112 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

     
 134613416  120752131  الربحصافي 

     
     :الدخل الشامل اآلخر، مخصوًما منه ضريبة لدخل )الخسارة(ا

     البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أربا  وخسائر

     

 (231243141)  (0482111)  الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة إلحتياطي التدفق النقدي

 (4.115.164)  121112741  عن الفترة ةالشامل ()الخسارة  الدخل إجمالي

 

 

 .موجزةالمرحلية ال ا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزء   15إلى  6اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 





 
 

 4صفحة 

 عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 

 غير المدققة موجزةال قائمة التدفقات النقدية

 يونيو 03المنتهية في  أشهر الستة فترةل

 

 

 اإليضاحات
 

5102 
 

4104 

   
 لاير ُعماني

 
 لاير ُعماني

 :أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من

 
    

   الربحصافي 
370.571.3  067136901 

      تسويات ل:

 استهالك
  

4.11..2.1  4.110.578 

 (046431)  01.404   الجزء غير الفعال من التغطية

 461446098  073.172.1   ةيمصروفات ضريب

 951.803  40.542.   إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة

 41.581  55.111   تصفية الخصم -ول التزام تخريد أص

 759  07033   مكافآت نهاية الخدمة 

   .733.71.3  565136711 

   تغيرات في:
   

   ذمم تجارية مدينة
(170007450)  (868076385) 

   المخزون
51..24  - 

 065316389  5.224.131   ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

   أنشطة التشغيل من يالنقدالتدفق صافي 
271137521  860416718 

   
   

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
   

   إضافة إلى أصول ثابتة
(07.20)  (11.903) 

  أنشطة االستثمار (المستخدم في) يالنقدالتدفق صافي 
 
(07.20)  (116903) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 
   

 (0.187.189)  (072337101)   ض ألجلورق)سداد( 

 (069116111)  (3417111)   قصير األجل قرضسداد( 

   57.117411   استحقاق الودائع قصيرة األجل

 -  (575217311)   توزيعات أرباح مدفوعة

   أنشطة التمويل )المستخدم في(صافي النقد 
(0732272.1)  (4.987.189) 

 
  

   

 النقد في حكم لنقد ومافي ا التغير صافي
  

474427.1.  463116838 

   
   

   الفترةالنقد في بداية  في حكمنقد وما 
2117141  4.994.488 

  7 الفترةالنقد في نهاية  في حكمنقد وما 
47.247.22  961946971 
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 5 صفحة

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 
 غير المدققة موجزةال قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 يونيو 03المنتهية في  أشهر الستة لفترة
 

 

 مال األسهم رأس
االحتياطي 

 القانوني
 المجموع احتياطي التغطية األرباح المحتجزة

 
 مانيلاير عُ  لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

 
   

 
 

 114.4.42.1 (1411.4.44) 1141444411 144.44454 4142214.12 4112يناير  1الرصيد في 

      عن الفترة الشامل الدخلمجموع 

 .1.41...1  .1.41...1   عن الفترة الدخلصافي 
)الخساااارة( الشاااامرة انخااارر عااان الفتااارة 

 مخصوًما منها ضريبة الدخل
     

الجزء الفعال مان  -قدي تغطيات التدفق الن
 التغييرات في القيمة العادلة

- - - (2.12..141) (2.12..141) 

 (4.115.1.4) (141..2.12) (.1.41...1) - - ة عن الفترةالشامر )الخسارة(مجموع 
      المعامالت مع مالكي الشركة

 (141414.11)  (141414.11) - - توزيعات أرباح
 (141414.11)  (141414.11) - - الشركة المعامالت مع مالكيمجموع 

 511..41.51 (4.211.455) 114..14.41 144.44454 4142214.12 4112 يونيو 11الرصيد في 

      

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 41471147.2 (1141714551) 1144174214 545494222 4147714.17 5112يناير  1الرصيد في 

      عن الفترة الشامل الدخلمجموع 

 1.145.191 - 1.145.191 - - عن الفترة الربحصافي 
)الخسااارة( الشاااملة األخاارل عاان الفتاارة 

 مخصوًما منها ضريبة الدخل
     

الجزء الفعال مان  -تغطيات التدفق النقدي 
 التغييرات في القيمة العادلة

- - - (1..4111) (1..4111) 

 1411144.1 (4111..1) 1.145.191 - - عن الفترة الشامل الدخلموع مج

      المعامالت مع مالكي الشركة
 (5452141.1) - (5452141.1) - - توزيعات أرباح

 (5452141.1) - (5452141.1) - - المعامالت مع مالكي الشركةمجموع 

 2.....47.1 (11.519.227) 511..2..11 545494222 4147714.17 5112 يونيو 11في كما الرصيد 
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 6صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةالمرحلية ال اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 ألنشطة الرئيسيةالشكل القانوني وا .1

جان تة جةلفتة  ت  كانت  شتركة جلت لة كشركة الباطنة للطاقة )"الشركة"(  بجو ت  قتانوا الشتركا   2202أغلتط   2شتركة جلتاةجة ما

جاا.  2202جتار   10ولفد قرر الجلاةجوا الجؤللوا خالل ا تجاع لل جع ة العجوج تة غ تر العاد تة الجنعفتد  ت   الت ار ة    للطنة ما

جان ة ماجة وجا ةذا الجنطلق مرض الجلاةجوا الجؤللوا  تحو ل الشركة جان ة جةلفة إلى شركة جلاةجة ما % 13جا شركة جلاةجة ما

جا ألهجهم للب ع جا خالل اكتتا  مام أول  وإدراج األلهم    لوق جلفط لألوراق الجال ة. تم اإلنتهاء جا االكتتا  العام األول  خالل 

 .2202 ون و  21   الشركة    لوق جلفط لألوراق الجال ة    وبناء مل ه أدر 2202شهر  ون و 

 بركتاء) جحطتة كهربتاء "جحطتة تول تد كهربتاء تتجثل أةداف الشركة    تطو ر وتجو ل وتصج م وإنشاء وتشة ل وص انة وتأج ا وتجلّك 

وغ رةتا جتا البنتى التحت تة ذا  الصتلة،   (، وجا  تبعها جا جرا ق تةذ ة ربط جشتترك بالةتا ج  اوا 032تبلغ حوالى  طاقة إنتا  ة" ب1

جان تة لشتراء الطاقتة باإلضا ة إلى إتاحة الطاقة اإلنتا  ة للكهربتاء الجبترةا منهتا، وب تع الطاقتة الكهربا  تة  التت   تتم تلتل جها للشتركة العا

التشة ل الت اري الجخطط له     ءبدب نجا كاا تار خ  2201أبر ل  2الشركة التشة ل الت اري للجحطة     بدأ . ولفد والج اه ش.م.ع.م

 .2201أبر ل  0األلا  ةو 

 أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة .2

 ألا  اإلمداد

 ب اا االلت ام (أ )

 باإلضتا ة ة،التفتار ر الجال تة الجرحل تاحتول 12المحاسبي االبليل ام ب او تق الجع تار  الجو  ةالفوا م الجال ة الجرحل ة  ةذه تم إمداد

جان  الت ار ة الشركا  قانوا    مل ها الجنصوص للجتطلبا   اإل صتا  جتطلبتا   انت  إلتى وتعد التته، 0702  متام الصتادر العا

جاا بللطنة الجال للوق العاجة اله  ة ما الصادرة تم إدراج إ ضاحا  تفل ر ة جختارة بهدف تفل ر األحداث والجعتاجال   . وقدما
للنة الجنته تة ولاألخ رة كجا    اللنو ة التة را     الجرك  الجال  وأداء الشركة جنذ الفوا م الجال ة الت  تعتبر ةاجة جا أ ل  هم 

ملتى  ج تع الجعلوجتا  الجطلوبتة جتا أ تل الفتوا م الجال تة  الجتو  ة. ال تشتتجل الفتوا م الجال تة الجرحل تة 2202د لتجبر  10بتار خ 

  ر الدول ة إلمداد التفار ر الجال ة.اللنو ة الكاجلة الت  تم إمدادةا و ق الجعا 

 ألا  الف ا  (  )

 ت  جتا متدا جخصتص التت ام تخر تد األصتول وتكلفتة ملتى ألتا  التكلفتة التار خّ تة  جتو  ةال الجال تة الجرحل تة تم إمتداد ةتذه الفتوا م
 الف جة العادلة.التجو ل الجؤ لة اللذ ا تم ق الهجا حل  تكلفة اإلطفاء وبعض األدوا  الجال ة الت  تم ق الها حل  

 التخدام التفد را  واألحكام (ج )

أا تفتوم إدارة الشتركة بوضتع أحكتام وتفتد را   و تق الجعتا  ر الدول تة إلمتداد التفتار ر الجال تة  تطل  إمداد الفوا م الجال ة الجرحل ة

قتد تختلتف النتتا ل الفعل تة وا تراضا  تؤثر ملى تطب ق الل الا  الجحالب ة وجبالغ األصول وااللت اجا  والتدخل والجصترو ا . و

ت تتري اإلدارة جرا عتتة دور تتة وبصتتفة جلتتتجرة ملتتى ةتتذه التفتتد را  واال تراضتتا . تتتدرج التة  تترا  ملتتى متتا ةتتذه التفتتد را . 

 التفد را  الجحالب ة    الفترة الت  تج    ها جرا عة التفد را  وأي  ترا  جلتفبل ة جتأثرة. 

 الفتوا م الجال تة ت  ةتذه ق الل التا  الجحالتب ة والتت  لهتا تتأث ر بتالغ ملتى الجبتالغ الجدر تة  ت  تطب ت الت  تصتدرحكام الهاجة األ إا

 . 2202د لجبر  10ة  نفلها الت  صدر  بشأا الفوا م الجال ة  كجا    وما اللنة الجنته ة     جو  ةالجرحل ة ال

 الل الا  الجحالب ة الهاجة

ةت  نفت  الل التا  التت  تتم تطب فهتا ملتى  جتو  ةركة    ةذه الفوا م الجال ة الجرحل ة الالل الا  الجحالب ة الجطبفة جا  ان  الش إا
 .2202د لجبر  10الفوا م الجال ة كجا    ولللنة الجنته ة    



 
 0صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 

 ت والمعداتالممتلكات واآلال .3

 

ت الالممتلكات واآل

  والمعدات
 الفنيةقطع الغيار   تفكيك األصول

 
 األصول األخرى

 
 المجموع

 

 لاير ُعماني
 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني
 

 لاير ُعماني
 

 لاير ُعماني

 التكلفة
  

  
     

 312.121.213 2112يناير  1
 

177.221  1.712.111 
 

31.111 
 

321.131.321 

 - الل الفترةإضافات خ
 

-  - 
 

1.221 
 

1.221 

 312.121.213 2112 يونيو 31
 

177.221  1.712.111 
 

32.222 
 

321.132.722 

 
  

  
     

 االستهالك
  

  
     

 11.233.732 2112يناير  1
 

21.212  121.322 
 

23.331 
 

11.232.373 

 3.373.212 عن الفترة رسوم
 

2.172  33.713 
 

7.323 
 

1.113.221 

 11.222.111 2112 يونيو 31
 

27.712  121.221 
 

77.312 
 

11.111.333 

 
  

  
     

 القيمة الدفترية
  

  
     

 233.233.112 2112 يونيو 31
 

111.123  1.222.221 
 

27.212 
 

311.212.233 

 121.230.302 2202د لجبر  10
 

226.226  0.360.12. 
 

12..20 
 

123.273.33. 

 
 

 
 
 



 
 .صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. سواديالشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 

 قرض ألجل .1

 

 
 

 2202 د لجبر 10  2112 يونيو 31 

 

 
 

جان   لاير ُعماني   لاير ما

 
 

 
    

 220.206.077  222.213.112    قروض أل ل

 (772..01.99)  (13.117.112)    جطروًحا جنها: ال  ء الجتداول

 .2..201.272  211.732.122    ال  ء غ ر الجتداول

 (02..02.221)  (3.772.721)    جعاجلة غ ر جلتهلكة ال فجطروًحا جنها: تك

 

   212.131.113  222.....716 

 

ووكتاال   جكتوا جتا بنتوك دول تة تحتالف، أبرج  الشركة اتفاق ة شروط ماجة حتول التلته ال  اال تجان تة جتع 2202لبتجبر  06بتار خ 

، جع بنك "كر دي أ ر كول كوربور   اند انفلجن " بصفة "وك ل التله ال  الدول " و"أج ا الضتجانا  ا تجاا تصد ري وبنوك جحل ة
جلفط  التله ال  الت ار ة، وبنكالكوري"، ووك ل  التصد ر وااللت رادالخار  " وبنك الحلا  الخار  ، و"وك ل التله ال  جا بنك 

كفالة حلا التنف ذ، ووك ل تله ال  كفالتة حلتا التنف تذ، وبنتك "ك ته اف دبل تو ل الجاصدربنك الش.م.ع.ع بصفته بنك الحلا  الداخل ، و
 " بصفة وك ل تله ال  "ة رج  ".ذ.م.م -إ بك  

 

 كجا  ل : الجلتحفة، كان  الجبالغ 2202د لجبر  10و 2203  ون و 12 بتار خ

 

 
 

 2202 د لجبر 10  2112 يونيو 31

 
 

جان   لاير ُعماني  لاير ما

 
 
   

 تله ال  جتة رة جةطاة جا "ة رج  "
 

77.112.171  66..22.220 

 الكوري التصد ر وااللت راد تله ال  جباشرة جا بنك 
 

12.323.171  20.610.266 

 تله ال  ت ار ة
 

17.117.111  26.326.227 

 تله ال  ثابتة جةطاة جا "ة رج  "
 

11.113.271  20.011..02 

 الكوري التصد ر وااللت راد تله ال  جةطاة جا بنك 
 

21.111.112  22.730.231 

 
 

222.213.112  220.206.077 
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 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 
 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 

 مم المدينة األخرىالذمم التجارية المدينة والذ .2

 

  

 
 

 يونيو 31 
2112 

 
د لجبر  10

2202 

  
 

 
جان   لاير ُعماني   لاير ما

  
 

 
    

 2.232.730  1.222.222     ذجم ت ار ة جد نة

 .132.61  21.727     جصار ف جد ومة جفدًجا

الجلتتتحق جتتا أطتتراف ذا  مالقتتة )إ ضتتا  

 (01رقم 
 

 
 

 
2.112  .0.221 

 212..0  2.221     ذجم جد نة أخرى

 
    1.111.712  2.020.226 

 

 وديعة قصيرة األجل .7

( جتا أ تل ضتجاا تتو ر األجتوال للتداد DSPAو ق اتفاق ة الشروط العاجتة، الشتركة جل جتة باالحتفتاس بحلتا  احت تاط  للتداد التد ا )

شتهر أكتتوبر الشتركة جل جتة بتخصت ص الجبلتغ  أقلاط الفرض والفوا د الجلتحفة    تتار خ التتحفاقها.  عنتد كتل تتار خ لتداد  ت  نها تة
( ألي غترض ختالف لتداد أقلتاط الفترض DSPAالج دول لد عة اللتتة أشتهر التال تة. وال   تو  التتخدام الجبلتغ الجتودع  ت  حلتا  )

تم  قد 2202لجبر د  10احت اط  للداد الد ا كجا     . وكاا الجبلغ الجودع    حلا والفوا د ومل ه  هو  عتبر جبلًةا جحسور التخداجه

 .2203أبر ل  12حق مند تار خ اللداد    لتشكل ود عة قص رة األ ل تملى  التثجاره
 

 النقد في حكمالنقد وما  .2

 132..32  1.321.111     النفد    البنوك

 276  221     النفد    الصندوق 

 
    1.321.222  32...2. 

 

جان  )لاير 2222جبلًةا وقدره   شجل النفد    البنوك جان ( كد عة جفدجة ألحد الضجانا  الجصر  ة. 2222: 2202د لجبر  10 ما  لاير ما



 

 02صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الاإليض
 

 حقوق المساهمين .1

 رأ  الجال (أ )

% جتا ألتهجهم تتم اإلنتهتاء جنته ختالل شتهر  ون تو 13للتوا جتا خاللته ب تع إا االكتتا  العام األول  التذي مترض الجلتاةجوا الجؤ

 .2202 ون و  21وبناء مل ه أدر   الشركة    لوق جلفط لألوراق الجال ة     2202

 %:3   جا  ل  ب انا  الجلاةج ا الذ ا تت او  نلبة جلاةجتهم    الشركة 

  2112 يونيو 31

 الجنسية 

المملوكة  عدد األسهم
 لغة قيمتها اإلسميةوالبا

% من 
 المجموع

إجمالي القيمة اإلسمية 
 لألسهم المملوكة

 لاير ُعماني  لكل سهم بيسة 111  

 21.371.221 %23.31 213.712.132 اإلمارات العربية المتحدة كهرب ل م.م. 

 11.217.111 %11.31 112.171.111 مانسلطنة عُ  ك ش.م.م جلت ت

 2.111.112 %2.12 21.111.122 هولندا الند ب    ر  ي ب  انترناش ونال نإ  إ

 2.111.112 %2.12 21.111.122 هولندا باور ب     بركاءبلو ةورا  ا 

 1.713.711 %7.21 17.137.113 مانسلطنة عُ  اله  ة العاجة للتأج نا  اال تجام ة

 1.221.172 %7.33 12.211.721 مانسلطنة عُ  صندوق تفامد و ارة الد اع

 1.137.177 %2.23 11.371.722 مانسلطنة عُ  تفامد جوسف  الخدجة الجدن ةصندوق 

 17.317.113 %22.11 173.171.131  %3الجلاةج ا الذ ا تفل نلبة جلاةجتهم ما 

  211.117.311 111% 21.111.731 

 
  2202 د لجبر 10

  

 20.162.032 %27.72 201.620.272 اإلجارا  العرب ة الجتحدة كهرب ل م.م. 

 02.206.200 %02.12 022.062.002 جااللطنة ما  ك ش.م.م جلت ت

 223..3.02 %0.03 30.2.2.233 ةولندا رالند ب      ي ب  انترناش ونال نإ  إ

 223..3.02 %0.03 30.2.2.233 ةولندا باور ب     بركاءبلو ةورا  ا 

 2.621.620 %.6.5 26.216.227 جااللطنة ما  اله  ة العاجة للتأج نا  اال تجام ة

 2.166.272 %6.00 21.662.721 جااللطنة ما  صندوق تفامد و ارة الد اع

 21..1.002 %.3.2 .22..10.02 جااللطنة ما  صندوق تفامد جوسف  الخدجة الجدن ة

 61.2.7..06 %21.60 ....612..06  %3الجلاةج ا الذ ا تفل نلبة جلاةجتهم ما 

  002.226.122 022% 00.222.612 

ب لة لكتل لتهم بتداًل جتا لتهم واحتد بف جتة لاير  022ألهم بف جة  02أي  0200، نصح  اله  ة العاجة للوق الجال الشركة بت   ة األلهم بجعدل 2201   مام 

، تتم تعتد ل 2202 برا تر  .0  واحد لكل لهم. وو ًفا للجوا فة الجلاةج ا ملى الجباشرة بت   ة األلهم خالل ا تجاع ال جع ة العجوج تة غ تر العاد تة الجنعفتد  ت

. وبنتاء مل ته،  ترا رأ  جتال الشتركة 2202جتار   12النسام األلال  للشركة ول ل الجلاةج ا لدى شركة جلفط للجفاصة واال داع ش.م.ع.م. امتباًرا جتا 

 لكل لهم. ب لة 022لهًجا بف جة  002.226.122 تألف جا  2202جار   12الجصدر والجد وع بالكاجل أصبح امتباًرا جا 

 ج تع األلتهم كتل لتهم  ت  ا تجامتا  الشتركة. ل حق لحاجل  األلهم العاد ة التالم تو  عا  أربا  كجا  علا منها جا وق  آلخر كجا  حق لهتم صتو  واحتد 
 تتلاوى األلهم    جا  تعلق بباق  أصول الشركة.ماد ة و

 االحت اط  الفانون  (  )

لشتركة إلتى احت تاط  قتانون  غ تر قابتل للتو  تع حتتى اأربتا  صا   % جا  02 تم تحو ل  ،0702 لنةر ة ل( جا قانوا الشركا  الت ا026ا للجادة )و فً 

  جال الجصدر لتلك الشركة.ال  لاوى االحت اط  الفانون  ملى األقل ثلث رأ 

 احت اط  التةط ة (ج )
التةط ة الت  لم تحدث  بأدوا ألدوا  تةط ة التد ق النفدي الجتعلفة   تألف احت اط  التةط ة جا ال  ء الفعال جا صا   التة ر التراكج     الف جة العادلة

 .بعد
 

 



 00صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 

 نة األخرىالدائنة والذمم الدائالذمم التجارية  .3

  

 
 

 
 يونيو 31

2112 
 

د لجبر  10
2202 

  
 

 
جان   لاير ُعماني   لاير ما

  
 

 
    

 .012.22  2.323.711     غا  الوقود الجلتحق

 22..70..0  1.123.113     الجلتحفة التجو لتكلفة 

 .00.70  2.231     (01)إ ضا   جلتحفا  ألطراف ذا  مالقة

 02..322  112.222     جلتحفا  وذجم دا نة أخرى

 
    2.213.112  1.027.2.2 

 التكاليف المباشرة .11

 
 2112 يونيو 31

 
  ون و 12

2202 

 
 لاير ُعماني

 
جان   لاير ما

 12.121.121 غا  الوقود    
 

3.663.770 

 1.113.212 (1 رقم التهالك )إ ضا 
 

1.77..620 

 3.223.122 رلوم التشة ل والص انة
 

1.002.002 

 371.112 تأج ا
 

203.2.. 

 112.122 رلوم الربط بالشبكة
 

020.222 

 - 22.211     الوقود
 36..22  22.771 تصف ة الخصم -الت ام تخر د أصول 

 000.230  31.132 جصرو ا  تشة ل ة أخرى

 
21.131.223 

 
01.212.323 

 مصروفات عمومية وإدارية .11

 رلوم اإلمارة
   

 121.222  00..2.2 

 تكال ف جتعلفة بالشركة العاجة
   

 31.312  - 

 فتوس تكال ف 
   

 71.331  20.060 

 رلوم الوكالة
   

 21.213  21..72 

 إ  ار جكت 
   

 11.122  ..211 

 (1)إ ضا  رقم  التهالك

   
 7.323  1.202 

 تكال ف ا تتا  الجحطة
   

 -  020.236 

 تكال ف االكتتا  العام األول 
   

 -  26..221 

جصتترو ا  مجوج تتة وإدار تتتة 
 أخرى 

   
 

11.223  021.020 

 
   

 112.332  001.232 



 
 02صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 
 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 

 )صافي( تكاليف التمويل .12

 

  
 

 
 2202  ون و 12  2112 يونيو 31 

 
   

 
جان   لاير ُعماني  لاير ما

 
   

 
   

 أل ل ضوفرالالفا دة ملى 
   

 
2.312.131  1.233.027 

 لعر الفا دة بادلةج
   

 
2.233.712  2.6.2.221 

 تكال ف تجو ل جؤ لة إطفاء
   

 
211.212  0.6.301 

خطتتا  امتجتتاد حلتتا  احت تتاط  تكلفتتة 
 الد ا لداد

   
 

11.122  0..221 

ال تتت ء غ تتتر الفعتتتال جتتتا تةط تتتة لتتتعر 
 الفا دة

   
 

17.111  (02.216) 

 الصرف خلا ر
   

 
11.121  02.007 

 الفا دة ملى رأ  الجال العاجل
   

 
12.122  00.121 

 (2.000)  (3.712)     دخل الفوا د

 
   

 
7.313.137  6.602.321 

 



01صفحة   

 عش.م.ع.للطاقـة  السواديشركة 
 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .13

فدرة ملى ججارلتة العل ا، وك انا  األمجال الت  لها الطراف ذا  العالقة الجلاةج ا، وأمضاء ج ل  اإلدارة وجوسف  اإلدارة تشجل األ
وتكتوا األلتعار وجتدة ةتذه الجعتاجال  التت   تتم إبراجهتا  ت  اللت اق  الل طرة أو التأث ر البالغ ملى الفرارا  الجال ة والتشتة ل ة للشتركة.

 كوا و فاً للشروط واألحكام الت   تفق مل ها ب ا الطر  ا. العادي لألمجال  

 وقد أ ر  الشركة الجعاجال  الهاجة التال ة جع األطراف ذا  العالقة خالل اللنة:

   
 2202  ون و 12  2112 يونيو 31

   
جان   لاير ُعماني  لاير ما

جاا ش.م.م  1.002.002  3.223.122 لو   تراكتب ل للتشة ل والص انة ما
جاا   ش.م.مكهرب ل للتشة ل والص انة ما

  
121.222  00..2.2 

 الكتراب ل ا  ا ه 
  

37.121  13.7.2 
 00.227  12.722   ش.م.م جلت ت ك

 66.0.7  12.117   "انترناش ونال باور أ  ا ه"  رع دب 
 00.2.2  11.311   شركة "ش كوكو الكتر ك باور"

 32.167  13.123    عللطاقة ش.م.ع. الباطنةشركة 
 222..  3.711   جكا آ  حضور  للا  ج ل  اإلدارة

 623..  1.112   لو  ت  كوربور شا
 22..0  1.113   اله  ة العاجة للتأج نا  اال تجام ة

   3.131.221  1.222.636 

   إا طب عة الجعاجال  الجب نة أماله كالتال :

    

 2.362.267  2.723.327   رلوم التشة ل والص انة الثابتة
 332.223  723.137   رلوم التشة ل والص انة الجتة رة

 2.2..00  121.222   رلوم اإلمارة
 221..0  11.122 تكلفة خطا  امتجاد حلا  احت اط  خدجة الد ا

 21.207  12.117   رلوم جهن ة
 21.102  -   جصار ف االكتتا  العام األول 
 222..  3.711   اإلدارةجكا آ  حضور  للا  ج ل  

 26..62  13.323   أخرى
   3.131.221  1.222.636 

 :تشجل 2202د لجبر  10و  2203  ون و 12عالقة    ال  طراف ذالألوكان  األرصدة الجلتحفة 

 
  2112 يونيو 31

 د لجبر 10
2202 

 
جان   لاير ُعماني  لاير ما

 
   

 .00.70  2.231 عللطاقـة ش.م.ع. الباطنةشركة 

 

 :تشجل 2202د لجبر  10و  2203  ون و 12عالقة    الطراف ذا  األوكان  األرصدة الجلتحفة جا 

 

جاا  07.220  2.112 ش.م.م كهرب ل للتشة ل والص انة ما
جاا ش.م.م  223  - لو   تراكتب ل للتشة ل والص انة ما

 0.200  - شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع
 2.  - ه"  رع دب "انترناش ونال باور أ  ا 

 
2.112  .0.221 



 
 02صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 

 صافي األصول لكل سهم .11

دد الجتولتط م صا   األصتول الخاصتة بالجلتاةج ا العتاد  ا  ت  الشتركة ملتى مت  تم احتلا  صا   األصول لكل لهم ما طر ق تفل

 الجر ح لأللهم العاد ة غ ر الجلددة خالل الفترة

 

  
 يونيو 31

 2112 
 

 د لجبر 10
2202 

 
     

 2.232.026.  12.327.113 )ر.ع( أجوال الجلاةج ا -صا   األصول 

 
     

 002.226.122  211.117.311 مدد الجتولط الجر ح لأللهم العاد ة غ ر الجلددة خالل الفترة

 
     

 22..00  113.21 صا   األصول لكل لهم )ب لة(

 

جان  كجا     00.20ترى اإلدارة أا م   التةط ة البالغ  جان  كجا  ت   00.22) 2203  ون و 12جل وا لاير ما د لتجبر  10جل وا لاير ما

 خ. إال أنه بجو   أحكام الوثا ق الجال ة (  جثل الخلارة الت  قد تتكبدةا الشركة لو اختار  أا تنه  اتفاق ا  الجبادلة    ةذا التار2202

 الخاصة بها، غ ر جصر  للشركة إنهاء اتفاق ا  الجبادلة. ومل ه تم التبعاد م   التةط ة جا أجوال الجلاةج ا.

 العائد األساسي على كل سهم .12

ةج ا العاد  ا  ت  الشتركة ملتى متدد م الخلا ر أو األربا  الجنلوبة إلى الجلا ما طر ق تفل ل لهمالعا د األلال  ملى ك تم احتلا  

 الجتولط الجر ح لأللهم العاد ة غ ر الجلددة خالل الفترة

 

 

  
 يونيو 31

2112 
 2202  ون و 12 

 
جان   لاير ُعماني    لاير ما

 
     

 0.761.006  3.122.133 الربح ما الفترة )ر.ع(صا   

 
     

 002.226.122  211.117.311 ة خالل الفترةمدد الجتولط الجر ح لأللهم العاد ة غ ر الجلدد

 
     

 2.03  1.11 العا د األلال  ملى كل لهم

 إدارة المخاطر المالية  .17

إا أةداف ول الا  إدارة الجخاطر الجال تة الخاصتة بالشتركة تتفتق جتع األةتداف والل التا  الجفصتح منهتا  ت  الفتوا م الجال تة كجتا  ت  
 .2202د لجبر  10ولللنة الجنته ة    

 



 
 03صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 

 تشغيل االيجارالتزامات  .12

 كجا  ل : الت اجا  اإل  ار الجلتفبل ة بجو   اتفاق ة حق االنتفاع، تكوا 2203  ون و 12كجا    

 

 
 

  2112 يونيو  31 
د لجبر  10

2202 

 
جان   لاير ُعماني     لاير ما

 

      

 00.1.2  12.311    خالل لنة واحدة

 67.316  73.237    لنوا  3جا لنت ا إلى 

 200.322  272.312    بعد خج  لنوا 

 المقارنة معلومات .11

 .جو  ةة الجرحل ة الالجال تم إمادة تصن ف بعض أرقام الجفارنة ح ثجا أجكا لتتوا ق جع العرض الجفدم    ةذه الفوا م 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

