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 ع.ع.م.ة شـللطاق السواديشركة 

 

 غير المدققة موجزةقائمة الدخل ال

 سبتمبر 03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 
 

   

 
 

5302 
 

4032 

 
 لاير ُعماني اإليضاحات

 
 لاير ُعماني

     
 2993339.30  5.32..2252  اإليرادات 

 (439.3993.3)  (005.355532) 03 تكاليف مباشرة

 4493429.32  55505352.3  إجمالي الربح

-   535323  (صافي)الدخل اآلخر 

 (3.9329.)  (.220512) 00 مصروفات عمومية وإدارية

 4394439343  50521.5305  الربح قبل الفائدة والضرائب

     

 (9934..393)  (.152.15.0) 01 (صافي) تكاليف التمويل

 قبل الضريبةالربح 
 

0553..5.0. 
 

33949.9323 

 (.99033902)  (5533.5.32)  مصاريف ضريبية

 93339333.  151215120  الربحصافي 

     

     العائدات على كل سهم

 33922  00512 01 (بيسة)العائد األساسي على كل سهم 

     

 

 .موجزةالمرحلية ال الماليةا ال يتجزأ من هذه القوائم جزء   32إلى  3اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 
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 ع.ع.م.ة شـللطاق السواديشركة 

 

 غير المدققة موجزةوالدخل الشامل اآلخر ال ئرأو الخسا ربا األقائمة 

 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

     

  5302  4032 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

     

 93339333.  151215120  الربحصافي 

     

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

     البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر

     

 (.29923903)  (53.05122.)  الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة إلحتياطي التدفق النقدي

 (99.409339)  .25.12512  عن الفترةة الشامل (الخسارة)  الدخل إجمالي

 

 

 .موجزةالمرحلية ال ا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزء   32إلى  3اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 
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 غير المدققة موجزةال قائمة التدفقات النقدية

 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة فترةل

 

 

 اإليضاحات
 

5302 
 

4032 

   
 لاير ُعماني

 
 لاير ُعماني

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 
    

   الربحصافي 
151215120  .93339333 

      :تسويات ل

 استهالك
  

3530.5.30  3900293.0 

 (329493)  2.5.22   الجزء غير الفعال من التغطية

 .99033902  5533.5.32   ةيمصروفات ضريب

 .3933.9.3  050035300   إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة

 939330  .0.520   تصفية الخصم -التزام تخريد أصول 

 39223  05203   مكافآت نهاية الخدمة 

   0155305300  3.92249294 

   :تغيرات في
   

   ذمم تجارية مدينة
(255.25300)  (9929992.2) 

   المخزون
(05130)  3909304 

 393439303  050.25222   أخرىذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 

   أنشطة التشغيل من يالنقدالتدفق صافي 
0250215.23  3393339320 

   
   

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
   

   إضافة إلى أصول ثابتة
(0..30)  (3909334) 

  أنشطة االستثمار (المستخدم في) يالنقدالتدفق صافي 
 
(05.30)  (3909334) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 
   

 (3.023.323)  (052005302)   ض ألجلوقر( سداد)

 (393009000)  (0.35333)   قصير األجل قرض( سداد)

 -  5523.5.33   استحقاق الودائع قصيرة األجل

 (390339330)  (5552350.3)   توزيعات أرباح مدفوعة

   أنشطة التمويل (المستخدم في)صافي النقد 
(050225212)  (99.939433) 

 
  

   

 النقد في حكم في النقد وما التغير صافي
  

025.355.0.  3990099334 

   
   

   الفترةالنقد في بداية  في حكمنقد وما 
23.5...  2.334.422 

  7 الفترةالنقد في نهاية  في حكمنقد وما 
0350005533  3393339333 

 

 .موجزةالمرحلية ال ا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزء   32إلى  3اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 



 

 

 2صفحة 

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

 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة لفترة
 

 

 مال األسهم رأس
االحتياطي 
 القانوني

 المجموع احتياطي التغطية األربا  المحتجزة

 
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

 
   

 
 

 393339230. (990.39333) 339.43.3.3 393339324 3392209392 4032يناير  3الرصيد في 

      عن الفترة الشامل الدخلمجموع 

 93339333.  93339333.   عن الفترة الدخلصافي 

الشااااملة األخااارى عااان الفتااارة ( الخساااارة)
ا منها ضريبة الدخل  مخصوم 

     

الجزء الفعال مان  -تغطيات التدفق النقدي 
 التغييرات في القيمة العادلة

- - - (2.923.03.) (2.923.03.) 

 99.409339 (.2.923.03) 93339333. - - عن الفترة لالشام الدخلمجموع 

      المعامالت مع مالكي الشركة
 (390339330)-  (390339330) - - توزيعات أرباح

 (390339330)-  (390339330)- -  المعامالت مع مالكي الشركةمجموع 

 293429239. (322..3.29) 3.93429.34 393339324 3392209392 4032 سبتمبر 90الرصيد في 

      

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 2..205.005 (0053.05550) 202..03520 555215222 .3530..205 5302يناير  0الرصيد في 

      عن الفترة الشامل الدخلمجموع 

 151215120 - 151215120 - - عن الفترة الربحصافي 

الشاااملة األخاار  عاان الفتاارة ( الخسااارة)
 الدخلمخصوًما منها ضريبة 

     

الجزء الفعال مان  -تغطيات التدفق النقدي 
 التغييرات في القيمة العادلة

 - - -(.53.05122) (.53.05122) 

 .12512..2 (53.05122.) 151215120 - - عن الفترة الشامل الدخلمجموع 
      المعامالت مع مالكي الشركة

 (5552350.3)-  (5552350.3)- -  توزيعات أرباح
 (5552350.3)-  (5552350.3)- -  المعامالت مع مالكي الشركةمجموع 

 2253305321 (.025050501) ..3..0.5.3 555215222 .3530..205 5302 سبتمبر 03في كما الرصيد 

 
 .موجزةالمرحلية ال ا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزء   32إلى  3اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 

 



 

 

 3صفحة 

 ع.ع.م.للطاقـة ش السواديشركة 

 غير المدققة موجزةالمرحلية ال اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية .0

بموجاب قاانون الشاركات  4030أغساطس  4شركة مساهمة ُعمانية مغلقاة فاي كانت شركة مسجلة ك"( الشركة)" للطاقـة السواديشركة 

 4032ماارس  93ولقد قرر المساهمون المؤسسون خالل اجتماع للجمعية العمومياة غيار العادياة المنعقاد فاي  .سلطنة ُعمانالتجارية في 

% 92تحويل الشركة من شركة مساهمة ُعمانية مغلقة إلى شركة مساهمة ُعمانية عامة ومن هذا المنطلق عرض المساهمون المؤسسون 

تم اإلنتهاء من االكتتاب العام األولي خالل . ولي وإدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق الماليةمن أسهمهم للبيع من خالل اكتتاب عام أ

 .4032يونيو  49وبناء عليه أدرجت الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية في  4032شهر يونيو 

محطااة كهرباااء ) توليااد كهرباااء محطااة تتمثاال أهااداف الشااركة فااي تطااوير وتموياال وتصااميم وإنشاااء وتشااغيل وصاايانة وتاا مين وتمل ااك 

، وما يتبعها مان مرافاق تغذياة رباط مشاترك بالغااز وغيرهاا مان البناى التحتياة ذات (تميجاوا 320تبلغ حوالى  طاقة إنتاجيةب" 9بركاء"

كة العُمانياة لشاراء التاي ياتم تساليمها للشارالصلة، باإلضافة إلى إتاحة الطاقة اإلنتاجية للكهرباء المبارهن عنهاا، وبياع الطاقاة الكهربائياة 

التشغيل التجاري المخطط  بدءبينما كان تاريخ  4039أبريل  2الشركة التشغيل التجاري للمحطة في  بدأتولقد . م.ع.م.الطاقة والمياه ش

 .4039أبريل  3له في األساس هو 

 أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة .5

 أساس اإلعداد

 بيان االلتزام (أ )

 باإلضاافة ة،التقاارير المالياة المرحليااحاول 92المحاسبي االبليل ام ب اوفاق المعياار  الموجزةالقوائم المالية المرحلية  هذه إعدادتم 

 اإلفصااح متطلباات جاناب إلاى وتعديالتاه، 3332 عاام الصاادر العُمااني التجارياة الشركات قانون في عليها المنصوص للمتطلبات

تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة بهدف تفسير األحداث والمعاامالت  وقد. ُعمان بسلطنة المال لسوق العامة الهيئة عن الصادرة
لسنة المنتهياة ولاألخيرة كما في السنوية التي تعتبر هامة من أجل فهم التغيرات في المركز المالي وأداء الشركة منذ القوائم المالية 

علاى جمياع المعلوماات المطلوباة مان أجال القاوائم المالياة  الماوجزةالمالياة المرحلياة ال تشاتمل القاوائم . 4032ديسامبر  93بتاريخ 

 .السنوية الكاملة التي تم إعدادها وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 أساس القياس (ب )

التازام تخرياد األصاول وتكلفاة فاي ماا عادا مخصاص علاى أسااس التكلفاة التاريخي اة  ماوجزةال المالياة المرحلياة تم إعاداد هاذه القاوائم
 .التمويل المؤجلة اللذين تم قياسهما حسب تكلفة اإلطفاء وبعض األدوات المالية التي تم قياسها حسب القيمة العادلة

 استخدام التقديرات واألحكام (ج )

أن تقاوم إدارة الشاركة بوضاع أحكاام وتقاديرات  وفاق المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية

وقاد تختلاف النتاائل الفعلياة . وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والادخل والمصاروفات

رات علااى تاادرج التغيياا. تجااري اإلدارة مراجعااة دوريااة وبصاافة مسااتمرة علااى هااذه التقااديرات واالفتراضااات. عاان هااذه التقااديرات

 . التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية مت ثرة

 القاوائم المالياةفاي هاذه فاي تطبياق السياساات المحاسابية والتاي لهاا تا ثير باالغ علاى المباالغ المدرجاة  التي تصادرحكام الهامة األ إن

 . 4032ديسمبر  93ن القوائم المالية  كما في وعن السنة المنتهية في هي نفسها التي صدرت بش  موجزةالمرحلية ال

 السياسات المحاسبية الهامة

هاي نفاس السياساات التاي تام تطبيقهاا علاى  ماوجزةالسياسات المحاسبية المطبقة من جانب الشركة في هذه القوائم المالية المرحلية ال إن
 .4032ديسمبر  93القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في 
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 ع.ع.م.للطاقـة ش السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .0

 

ت الالممتلكات واآل

  والمعدات
 الفنيةقطع الغيار   تفكيك األصول

 
 األصول األخر 

 
 المجموع

 

 لاير ُعماني
 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني
 

 لاير ُعماني
 

 لاير ُعماني

 التكلفة
  

  
     

 0025.205531 5302يناير  0
 

.335220  053.550.3 
 

135.30 
 

05353135150 

-  إضافات خالل الفترة
 
-   -

 
05.30 

 
05.30 

 (05325)  (05325) -  -  -  خالل الفترة خصومات

 0025.205531 5302 سبتمبر 03
 

.335220  053.550.3 
 

.15213 
 

053.3.1.203 

 
  

  
     

 هالكاالست
  

  
     

 0.52105312 5302يناير  0
 

5352.2  0535152 
 

21511. 
 

0.52125030 

 251.25230 عن الفترة رسوم
 

.5..1  235.3. 
 

152.2 
 

3530.5.30 

 (05325)  (05325) -  -  -  خصومات خالل الفترة

 .535201552 5302 سبتمبر 03
 

51521.  0205010 
 

33.231 
 

535.335225 

 
  

  
     

 ة الدفتريةالقيم
  

  
     

 51250005120 5302 سبتمبر 03
 

.025022  0520352.1 
 

5053.0 
 

51155.5.12. 

   
  

     
 90994239234 4032ديسمبر  93

 
2239043  3.233.12. 

 
909.03 

 
9029432922. 
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 ع.ع.م.للطاقـة ش السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 

 قرض ألجل ..

 
 

 
 4032 ديسمبر 93  5302 سبتمبر 03 

 
 

 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني 

 
 

 
    

 44390339333  552.2.0.0.5    قروض ألجل

ا منها  (3993.99333)  (3.032...00)    الجزء المتداول: مطروح 

 .43994349.0  500.312.322    الجزء غير المتداول

ا منها  (3092099.34)  (1.5105530)    معاملة غير مستهلكة اليفتك: مطروح 

 
      

 

   535..305.03  4049...9393 

 

ووكااالت  مكاون مان بناوك دولياة تحاالف، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة حاول التساهيالت االئتمانياة ماع 4030سبتمبر  33بتاريخ 

أمين الضامانات "و" وكيل التسهيالت الدولي"بصفة " كريدي أجريكول كوربوريت اند انفسمنت"، مع بنك ائتمان تصديري وبنوك محلية
التسهيالت التجارية، وبنك مسقط ، ووكيل "الكوري التصدير واالستيرادوكيل التسهيالت من بنك "رجي، ووبنك الحساب الخا" الخارجي

كياه اف دبلياو "كفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيالت كفالاة حسان التنفياذ، وبناك ل الُمصدربنك الع بصفته بنك الحساب الداخلي، و.ع.م.ش
 ".هيرميس"بصفة وكيل تسهيالت " م.م.ذ -إيبكس 

 

 :كما يلي المستحقة، كانت المبالغ 4032ديسمبر  93و 4032 سبتمبر 90 بتاريخ

 

 
 

 4032 ديسمبر 93  5302 سبتمبر 03

 
 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني

 
 
   

 "هيرميس"تسهيالت متغيرة مغطاة من 
 

33...2.330  339.249223 

 الكوري التصدير واالستيراد تسهيالت مباشرة من بنك 
 

.2.020..30  2393939033 

 تسهيالت تجارية
 

.3.3.3.003  2392039443 

 "هيرميس"تسهيالت ثابتة مغطاة من 
 

.3...1.53.  2393999.30 

 الكوري التصدير واالستيراد تسهيالت مغطاة من بنك 
 

5...3....5  4293239429 

 
 

552.2.0.0.5  4439033.333 
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 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخر  .2

 

  
 

 
 4032ديسمبر  93  5302 سبتمبر 03 

  
 

 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني 

  
 

 
    

 494229323  252535231     ذمم تجارية مدينة

ا  .924939  035003.     مصاريف مدفوعة مقدم 

 39409.  35230     (39إيضاح رقم )المستحق من أطراف ذات عالقة 

 3.9292  55300     ذمم مدينة أخرى

 
    251255502  493039443 

 

 وديعة قصيرة األجل .3

تاوفر األماوال لساداد مان أجال ضامان ( DSPA)وفق اتفاقية الشروط العاماة، الشاركة ملزماة باالحتفااس بحسااب احتيااطي لساداد الادين 

فعناد كال تااريخ ساداد فاي نهاياة شاهر أكتاوبر الشاركة ملزماة بتخصايص المبلاغ . أقساط القرض والفوائد المستحقة في تااريخ اساتحقاقها
ألي غارض خاالف ساداد أقسااط القارض ( DSPA)وال يجاوز اساتخدام المبلاغ الماودع فاي حسااب . المجدول لدفعة الساتة أشاهر التالياة

تم  قد 4032ديسمبر  93احتياطي لسداد الدين كما في  وكان المبلغ المودع في حساب. ليه فهو يعتبر مبلغ ا محسور استخدامهوالفوائد وع

 .4032أبريل  90حق عند تاريخ السداد في ستشكل وديعة قصيرة األجل تعلى  استثماره
 

 النقد في حكمالنقد وما  .2

 20.9924  0350035222     النقد في البنوك

 233  1..     النقد في الصندوق 

 
    0350005533  20.9.2. 

 

 .كدفعة مقدمة ألحد الضمانات المصرفية( لاير ُعماني 2000: 4032ديسمبر  93)لاير ُعماني  2000يشمل النقد في البنوك مبلغ ا وقدره 
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 ع.ع.م.للطاقـة ش السواديشركة 

 غير المدققة موجزةالمرحلية الاحات المتممة للقوائم المالية اإليض
 

 حقوق المساهمين ..

 رأس المال (أ )
 4032من أسهمهم تم اإلنتهااء مناه خاالل شاهر يونياو % 92إن االكتتاب العام األولي الذي عرض المساهمون المؤسسون من خالله بيع 

 .4032يونيو  49وبناء عليه أدرجت الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية في 

 %:2ت المساهمين الذين تتجاوز نسبة مساهمتهم في الشركة في ما يلي بيانا

  5302 سبتمبر 03

 الجنسية 
المملوكااة  عاادد األسااهم

 والبالغة قيمتها اإلسمية
ماااااااااااان % 

 المجموع
إجمااالي القيمااة اإلساامية 

 لألسهم المملوكة
 لاير ُعماني  لكل سهم بيسة 033  

 5050335223 %51513 50053325.15 اإلمارات العربية المتحدة ح.م.كهربيل م

 0355035300 %0.503 03550335003 مانسلطنة عُ  م.م.ك شيملتيت

 2503.5332 %2502 2053.35322 هولندا رالند بي فييزي بي انترناشيونال نإس إ

 2503.5332 %2502 2053.35322 هولندا باور بي في بركاءبلو هورايزن 

 53.053.0. %3523 35.035.31. مانسلطنة عُ  االجتماعيةالهيئة العامة للت مينات 

 5200.115. %3502 2.001.917. مانسلطنة عُ  صندوق تقاعد وزارة الدفاع
 003.033.. %2.21 0.030.322. مانسلطنة عُ  صندوق تقاعد موسفي الخدمة المدنية

 332..03.00 %3..55 030.0.3.3.2  %2المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 
  20.5.3350.3 033% 205..3530. 
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 4399309320 %43930 43993039234 اإلمارات العربية المتحدة ح.م.كهربيل م

 3094339033 %32990 30493309330 مانسلطنة عُ  م.م.ك شيملتيت

 2930.9002 %3932 2390.09022 هولندا رالند بي فييزي بي انترناشيونال نإس إ

 2930.9002 %3932 2390.09022 هولندا باور بي في بركاءبلو هورايزن 

 293299323 %3920 2392939203 مانسلطنة عُ  الهيئة العامة للت مينات االجتماعية

 299339030 %3933 2993309309 مانسلطنة عُ  صندوق تقاعد وزارة الدفاع
 993329.29 %.294 .93932.924 مانسلطنة عُ  صندوق تقاعد موسفي الخدمة المدنية

 339.3994.3 %49933 ...33.93949  %2المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن 
  33292039920 300% 3392209392 

بيسة لكل سهم بدال  مان ساهم واحاد  300أسهم بقيمة  30أي  3003، نصحت الهيئة العامة لسوق المال الشركة بتجزئة األسهم بمعدل 4039في عام 
 .3ووفق ا للموافقة المساهمين على المباشارة بتجزئاة األساهم خاالل اجتمااع الجمعياة العمومياة غيار العادياة المنعقاد فاي . بقيمة لاير واحد لكل سهم

ا مان . م.ع.م.قط للمفاصة وااليداع ش، تم تعديل النسام األساسي للشركة وسجل المساهمين لدى شركة مس4032فبراير  . 4032ماارس  90اعتبار 
ا مان  ا بقيماة  33292039920يتا لف مان  4032ماارس  90وبناء عليه، فإن رأس مال الشركة المصدر والمادفوع بالكامال أصابح اعتباار   300ساهم 

 .بيسة لكل سهم

. كال ساهم فاي اجتماعاات الشاركةلقات آلخار كماا يحاق لهام صاوت واحاد يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات أرباح كما يعلن عنها من و
 .تتساوى األسهم في ما يتعلق بباقي أصول الشركةجميع األسهم عادية و

 االحتياطي القانوني (ب )
قابال لشاركة إلاى احتيااطي قاانوني غيار اأربااح صاافي مان %  30ياتم تحويال  ،3332 سانةمن قانون الشركات التجارياة ل( 303)ا للمادة وفق  

  .مال المصدر لتلك الشركةال للتوزيع حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأس

 احتياطي التغطية (ج )

التغطياة  با دواتيت لف احتياطي التغطية من الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات تغطياة التادفق النقادي المتعلقاة 
ا.بعدالتي لم تحدث 



 

 

 
 33 صفحة

 ع.ع.م.للطاقـة ش السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 
 نة األخر الدائنة والذمم الدائالذمم التجارية  .1
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 لاير ُعماني  لاير ُعماني 

  
 

 
    

 .390922  055025153     غاز الوقود المستحق
 39.339.24  550.05553     المستحقة التمويلتكلفة 

 .33933  .30505     (39إيضاح ) مستحقات ألطراف ذات عالقة
 2049.32  32550.1     مستحقات وذمم دائنة أخرى

 
    355135.21  9932390.4 

 التكاليف المباشرة .03
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 4032 سبتمبر 90

 
 لاير ُعماني

 
 ُعماني لاير

 5052025525 غاز الوقود    
 

39...9093 

 .3533.5.2 (9 رقم إيضاح)استهالك 
 

390009930 

 253035013 رسوم التشغيل والصيانة
 

293939.3. 

 20.5122 ت مين
 

2339233 

 0355131 رسوم الربط بالشبكة

 

3339232 

 3909300 .1..32 زيت الوقود

 939330  .0.520 تصفية الخصم -التزام تخريد أصول 

 34394.0  0055003 مصروفات تشغيلية أخرى

 
005.355532 

 
439.3993.3 

 مصروفات عمومية وإدارية .00

 رسوم اإلعارة
   

 0.25155  3339342 

 توسيفتكاليف 
   

 1.5.00  349..2 

 تكاليف متعلقة بالشركة العامة
   

 1055.2  399339 

 رسوم الوكالة
   

 0252..  939093 

 إيجار مكتب
   

 025500  34933. 

 (9إيضاح رقم ) استهالك

   
 152.2  29930 

 تكاليف افتتاح المحطة
   

 -  343.423 

 تكاليف االكتتاب العام األولي
   

 -  43292.3 

 مصروفات عمومية وإدارية أخرى 
   

 000510.  392942. 

 
   

 220512.  .3.9329 

 (صافي) تكاليف التمويل .05
 ألجل ضوقرالالفائدة على 

   
 

4.405.722  293029220 

 سعر الفائدة بادلةم
   

 
05.33505.  29022932. 

 تكاليف تمويل مؤجلة إطفاء
   

 
050035300  3933.9.3. 

 الدين سدادخطاب اعتماد حساب احتياطي تكلفة 
   

 
0..5030  3229934 

 الجزء غير الفعال من تغطية سعر الفائدة
   

 
2.5.22  (329493) 

 الصرف خسائر
   

 
505130  439343 

 الفائدة على رأس المال العامل
   

 
05.322  339430 

 (29333)  (05350)     دخل الفوائد

 
   

 
152.15.0.  393..9934 
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 ع.ع.م.شللطاقـة  السواديشركة 
 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .00

قدرة على ممارساة العليا، وكيانات األعمال التي لها التشمل األطراف ذات العالقة المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة وموسفي اإلدارة 
وتكاون األساعار ومادة هاذه المعاامالت التاي ياتم إبرامهاا فاي الساياق  .السيطرة أو الت ثير البالغ على القرارات المالية والتشاغيلية للشاركة

 . العادي لألعمال يكون وفقا  للشروط واألحكام التي يتفق عليها بين الطرفين

 :وقد أجرت الشركة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة
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 لاير ُعماني  ُعمانيلاير 

 .293939.3  25303.013 م.م.سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان ش
 م.م.شكهربيل للتشغيل والصيانة ُعمان 

  
0.25155  3339342 

 الكترابيل اس ايه 
  

3.502.  339.33 
 9393.0  055212   م.م.ش ملتيتيك
 329330  5.53.3   "شيكوكو الكتريك باور"شركة 

 .33939  .555.2   فرع دبي" انترناشيونال باور أس ايه"
 309.33  0352.3    ع.ع.م.للطاقة ش الباطنةشركة 

 329330  .03551   سوجيتز كوربوريشن
 349400  005533   مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة

 329293  0.5.03   الهيئة العامة للت مينات االجتماعية
   25.5.5252  29243933. 

   :إن طبيعة المعامالت المبينة أعاله كالتالي

    
 993929229  ..05.2.51   رسوم التشغيل والصيانة الثابتة

 390099222  050205535   رسوم التشغيل والصيانة المتغيرة
 3339342  0.25155   رسوم اإلعارة

 3229934  5030..0 تكلفة خطاب اعتماد حساب احتياطي خدمة الدين
 .99932  .555.2   رسوم مهنية

 2292.0 -    مصاريف االكتتاب العام األولي
 349400  005533   مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة

 309.33  .5.502   أخرى
   25.5.5252  29243933. 

 :تشمل 4032ديسمبر  93و  4032 سبتمبر 90عالقة في الت طراف ذالألوكانت األرصدة المستحقة 
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 لاير ُعماني  لاير ُعماني

 
   

 .33933  13. ع.ع.م.للطاقـة ش الباطنةشركة 

-   .355.0 م.م.شكهربيل للتشغيل والصيانة ُعمان 

 30505.  33933. 

 :تشمل 4032ديسمبر  93و  4032 سبتمبر 90عالقة في الطراف ذات األوكانت األرصدة المستحقة من 

 339243 -  م.م.ش كهربيل للتشغيل والصيانة ُعمان
 442  0..35 م.م.سويز تراكتبيل للتشغيل والصيانة ُعمان ش

 39233  .2 ع.ع.م.شركة صحار للطاقة ش
 0.  - فرع دبي" انترناشيونال باور أس ايه"

 
35230  .39409 
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 ع.ع.م.للطاقـة ش السواديشركة 

 غير المدققة موجزةالمتممة للقوائم المالية المرحلية الاإليضاحات 

 

 صافي األصول لكل سهم ..0

م صافي األصاول الخاصاة بالمسااهمين العااديين فاي الشاركة علاى عادد المتوساط ييتم احتساب صافي األصول لكل سهم عن طريق تقس

 المرجح لألسهم العادية غير المسددة خالل الفترة

 

 4032 ديسمبر 93  5302 سبتمبر 03  

 
     

 292229303.  5522..1550 (ع.ر) أموال المساهمين -صافي األصول 

 
     

 33292039920  20.5.3350.3 عام/ عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية غير المسددة خالل الفترة

 
     

 33.944  .05153 (بيسة)صافي األصول لكل سهم 

 

 93مليااون لاير ُعماااني كمااا فااي  33.02) 4032 ساابتمبر 90مليااون لاير ُعماااني كمااا فااي  32934تاارى اإلدارة أن عجااز التغطيااة البااالغ 

إال أناه بموجاب أحكاام . يمثل الخساارة التاي قاد تتكبادها الشاركة لاو اختاارت أن تنهاي اتفاقياات المبادلاة فاي هاذا التااريخ( 4032ديسمبر 

 .وعليه تم استبعاد عجز التغطية من أموال المساهمين. صة بها، غير مصرح للشركة إنهاء اتفاقيات المبادلةالوثائق المالية الخا

 العائد األساسي على كل سهم .02

م الخسائر أو األرباح المنسوبة إلى المساهمين العاديين فاي الشاركة علاى عادد يعن طريق تقس ل سهمالعائد األساسي على كيتم احتساب 

 جح لألسهم العادية غير المسددة خالل الفترةالمتوسط المر

 

 

 4032 سبتمبر 90  5302سبتمبر 03  

 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  

 
     

 93339333.  151215120 (ع.ر)الربح عن الفترة صافي 

 
     

 33292039920  20.5.3350.3 عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية غير المسددة خالل الفترة

 
     

 33922  00512 العائد األساسي على كل سهم
 

 إدارة المخاطر المالية  .03

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالياة الخاصاة بالشاركة تتفاق ماع األهاداف والسياساات المفصاح عنهاا فاي القاوائم المالياة كماا فاي 
 .4032ديسمبر  93وللسنة المنتهية في 
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 ع.ع.م.للطاقـة ش السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 

 تشغيل االيجارالتزامات  .02

 :كما يلي التزامات اإليجار المستقبلية بموجب اتفاقية حق االنتفاع، تكون 4032 سبتمبر 90كما في 

 

 4032ديسمبر  93  5302 سبتمبر 03   

 
 ُعمانيلاير   لاير ُعماني   

 

      

 3399.2  ..0250    خالل سنة واحدة

 339293  315203    سنوات 2من سنتين إلى 

 4339244  52.5253    بعد خمس سنوات

 

 المقارنة معلومات ..0

 .موجزةالمالية المرحلية التم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما أمكن لتتوافق مع العرض المقدم في هذه القوائم 
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