




 1صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 

 غير المدققة موجزةال الدخلقائمة 

 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 
 7102 اإليضاحات

 
6012 

  
 لاير ُعمانيألف 

 
 لاير ُعمانيألف 

     
 368.26  537203  اإليرادات 

 (.61815)  (727503) 3 تكاليف مباشرة

 1182.2  007531  الربح مجموع

     

 (214)  (533) 2 مصروفات عمومية وإدارية

 118625  007110  يبةالربح قبل الفائدة والضر

     

 (28016)  (37127) 5 (ة)صافي تكاليف التمويل

 قبل الضريبة الربح
 

37533 
 

5862. 

    2 ضريبةال صروفم

 (.0.)  (213)  للفترة الحالية -
 -  (57105)  للفترة السابقة -

 28220  (073.0)  فترةعن ال الربحصافي 

     
     

     العائدات على كل سهم

 2266  7770 .1 سهم )بيسة( العائد األساسي على كل

     

 

 



 6صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 

 غير المدققة موجزةالدخل الشامل اآلخر الوالخسائر أو األرباح  قائمة

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

     

  7102  6012 

 لاير ُعمانيألف   لاير ُعمانيألف   

     
 28220  073.0  للفترة الربحصافي 

     
    ضريبة الدخل: امخصوًما منه خر  عن الفترةاأل ة)الخسارة( الشاملالدخل/

     خسائرالأو ربا  األإلى  اتم إعادة تصنيفهتس التيد والبن

 (28116)  .0773  لتغطيات التدفق النقدي الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة

 (18266)  77.53  الشاملة عن الفترة ()الخسارةالدخل/ مجموع

     

 

 

 .موجزةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية ال 16إلى  2تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 
 
 

 
 





 4صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةال قائمة التدفقات النقدية

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في  لفترة

 

 

 اإليضاحات
 

7102 
 

6302 

   
 لاير ُعمانيألف 

 
 لاير ُعمانيألف 

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 
    

   فترةعن ال الربحصافي 
085.0  44443 

      :ـتسويات ل

 838  .8822   مصروف الضريبة

 24306  586.7   تكاليف التمويل )صافي(

 44303  8100.   استهالك 

 4  -   مكافآت نهاية الخدمة

   
058107  074661 

   
   

   غيرات في:ت
   

   وذمم مدينة أخرى تجارية ذمم مدينة
(5891.)  (74827) 

   المخزون
55  (06) 

 64076  88970   تجارية وذمم دائنة أخرىدائنة ذمم 

 004770  0881.8   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 (74601)  (8.22.)   تكاليف تمويل مدفوعة

 (8)  -   مكافآت نهاية خدمة مدفوعة

   التشغيل أنشطةالناتج عن النقد صافي 
.8716  20036 

   
   

   :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
   

   الممتلكات واآلالت والمعدات شراء
(.6)  (0) 

   ةشراء قطع غيار رأسمالي
(5)  - 

  )المستخدم في( أنشطة االستثمار النقدصافي 
 
(50)  (0) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 
   

 (04712)  (088.5)   ةجلآض وقر سداد

   العائدات من/)سداد( قرض قصير األجل
961  (683) 

 64730  08978   استحقاق إيداع قصير األجل

 (64240)  (78205)   فوعةتوزيع األرباح المد

 (64302)  (08702)   صافي النقد )المستخدم في( أنشطة التمويل

 
  

   

  03 في النقد وما في حكم النقدتغيير صافي ال
6898.  40613 

 
 

 
   

  نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
 

886.7  074 

  03 نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
018671  4,244 

   
   

 

 .موجزةالمرحلية ال جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 06إلى  2تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 



 5صفحة 

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

 يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 سهمرأس مال األ

االحتياطي 
 المجموع احتياطي التغطية األرباح المحتجزة القانوني

 
 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف 

 
   

 
 

 224172 (94919) 174911 14911 214111 7112يناير  1الرصيد في 
      لفترةالشامل عن االدخل مجموع 
 14521 - 14521 - - عن الفترة بحالرصافي 
 اآلخدددددر عدددددن الفتدددددرةالشدددددامل الددددددخل 

      مخصوًما منه ضريبة الدخل
الجدد ا الفلددال مددن الت ييددراي فددي ال يمددة 

 14752 14752 - - - ةالن دي ايلتدف ت طية ال اللادلة
 74219 14752 14521 - - الشامل عن الفترةالدخل مجموع 

      التلامالي مع مالكي الشركة
      المساهماي والتو يلاي

 (74215) - (74215) - - تو يع األرباح
 (74215) - (74215) - - إجمالي التلامالي مع مالكي الشركة

 224151 (24621) 114221 14911 214111 7112 يونيو 11الرصيد في 

 
     

 164777 (164116) 114062 04331 114111 6312يناير  1الرصيد في 
      عن الفترة )الخسارة( الشاملةوع مجم

 14113  14113   الربح عن الفترةصافي 
 للفتدددددرة)الخسدددددارة( الشددددداملة األخدددددر  
      مخصوًما منها ضريبة الدخل

الجدد ا الفلددال مددن الت ييددراي فددي ال يمددة 
 (24116) (24116) - - - ةالن دي ايلتدف ت طية ال اللادلة
 (14216) (24116) 14113 - - رة)الخسارة( الشاملة للفتمجموع 

      التلامالي مع مالكي الشركة
      المساهماي والتو يلاي

 (64210) - (64210) - - تو يع األرباح
 (64210) - (64210) - - إجمالي التلامالي مع مالكي الشركة

 284281 (184881) 104160 04331 114111 6312 يونيو 03الرصيد في 

 

 .موج ةالمرحلية ال ج ًاا ال يتج أ من هذه ال وائم المالية 16إلى  2حاي الواردة في الصفحاي من تلتبر اإليضا
 



 6صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةالمرحلية ال اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية .1

بموجة  قةانوا الشةركات  2202أغسةط   2شركة مساهمة ُعمانية مغلقةة ية  مسجلة ك كانت"( للطاقة )"الشركة السواديشركة 
ةةا التجاريةةة يةة  سةةلطنة ُعمةةاا  تحويةةا الشةةركة مةةا شةةركة مسةةاهمة ُعمانيةةة مغلقةةة ةلةةم شةةركة مسةةاهمة ُعمانيةةة عامةةة  وتةةال قحق 

  2202يو يون 22وبناء عليه أدرجت الشركة ي  سوق مسقط لألوراق المالية ي  )ش ال ع ع(، 

محطةة كاربةاء أميا وتملّة  محطةة توليةد كاربةاء )تتمثا أهداف الشركة ي  تطوير وتمويا وتصميال وةنشاء وتشغيا وصةيانة وتةو
بالغاز وغيرها ما البنةم التحتيةة  تغذية ربط مشتر  ميجاوات(، وما يتبعاا ما مرايق 052 حوال ةنتاجية تبلغ  طاقة" ب2بركاء "

للشةركة الُعمانيةة لشةراء  المولةد م ةتاحة الطاقة اإلنتاجية للكارباء المبرها عناا، وبيع الطاقة الكاربائيةة ذات الصلة، باإلضاية ةل
التشةغيا وبناء عليه، يتال اعتبار المحطة وةدارتاا وريع التقارير عناا كقطةاع واحةد  وقةد حققةت الشةركة الطاقة والمياه ش ال ع ال  

  2202أبريا  2التجاري للمحطة ي  

 

 س إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامةأسا .2

 أسا  اإلعداد

 بياا اقلتزاال (أ )

التقةةارير الماليةةة المرحليةةة، لحةةوا 43المحاسبب الالبب رلال  بب لتةةال ةعةةداد هةةذه القةةوائال الماليةةة المرحليةةة المةةوجز  ويةةق المعيةةار 
وتعديالتةةه، ةلةةم جانةة   0702عةةاال   الصةةادر باإلضةةاية للمتطلبةةات المنصةةوا علياةةا يةة  قةةانوا الشةةركات التجاريةةة الُعمةةان

متطلبات اإليصاح الصادر  عا الايئة العامة لسةوق المةاا بسةلطنة ُعمةاا  وقةد تةال ةدراح ةيضةاحات تفسةيرية مدتةار  باةدف 
تفسةير اححةداو والمعةامالت التة  تعتبةةر هامةة مةا أجةا ياةةال التغيةرات ية  المركةز المةةال  وأداء الشةركة منةذ القةوائال الماليةةة 

  ق تشةتما القةوائال الماليةة المرحليةة المةوجز  علةم جميةع 2206ديسمبر  20السنوية احدير  كما ي  وللسنة المنتاية بتاريخ 
 المعلومات المطلوبة ما أجا القوائال المالية السنوية الكاملة الت  تال ةعدادها ويق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 أسا  القيا  (  )

ي  ما عدا مدصا التزاال تدريد احصةوا وتكلفةة علم أسا  التكلفة التاريدّية  موجز المالية المرحلية ال ه القوائالتال ةعداد هذ
 التمويا المؤجلة اللذيا تال قياساما حس  تكلفة اإلطفاء وبعض احدوات المالية الت  تال قياساا حس  القيمة العادلة 

 استدداال التقديرات واححكاال (ح )

ائال الماليةةة المرحليةةة ويةةق المعةةايير الدوليةةة إلعةةداد التقةةارير الماليةةة أا تقةةوال ةدار  الشةةركة بوضةةع أحكةةاال يتطلةة  ةعةةداد القةةو

وتقةةديرات وايتراضةةات تةةؤثر علةةم تطبيةةق السياسةةات المحاسةةبية ومبةةالغ احصةةوا واقلتزامةةات والةةددا والمصةةرويات  وقةةد 

جعة دورية وبصفة مستمر  علةم هةذه التقةديرات واقيتراضةات  تجري اإلدار  مراتدتلف النتائج الفعلية عا هذه التقديرات  

 تدرح التغييرات علم التقديرات المحاسبية ي  الفتر  الت  تمت يياا مراجعة التقديرات وأي يترات مستقبلية متأثر   

جبةلفبالهباللالئب ال لالماليبةلإنلاألحكاملالهامةلالتالتص  لفالتط يقلالسياساتلالمحاس يةلرالتاللهالتأثيرلبالغلعلب لالم بالغلالم  

 .6132ديسم رلل43المرحليةلالم جزةلهالنفسهالالتالص  تلبشأنلالئ ال لالماليةلكمالفالرعنلالسنةلالمنتهيةلفال

 العملة المعتمد  (د )

ف احلةة أقةةر  جميةةع القةيال ةلةةم تقريةة اعتمةدت يةة  هةةذه القةوائال الماليةةة المرحليةةة المةةوجز  عملةة الةةي الُعمةةان  لتقةديماا، وتةةال 
 دالف ذل   ورد نا ثماباستثناء حي

 

 السياسات المحاسبية الاامة

ه  نف  السياسةات التة   موجز المطبقة ما جان  الشركة ي  هذه القوائال المالية المرحلية ال الرئيسية تكوا السياسات المحاسبية
  2206ديسمبر  20تال تطبيقاا علم القوائال المالية كما ي  وللسنة المنتاية ي  



 0 صفحة

 للطاقـة ش.م.ع.ع السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 

 
     

 
  

 يونيو 03
 

 يونيو 22

 
  

2312 
 

2206 

   
 لاير ُعمانيألف 

 
 ي ُعمان ألف 

 التكاليف المباشرة .0
 

    
  غاز الوقود

 
112211  022250 

 22222  42331   (0استاال  )ةيضاح رقال 

 22207  02420   رسوال التشغيا والصيانة

 تأميا
  

242  267 

 020  131   رسوال الربط بالشبكة
 22  11   زيت الوقود

 00  10   رسوال جمركية 
 79  230   در اح والصيانة تشغياالمصرويات 

   242012  202059 

      
 
 مصروفات عمومية وإدارية .4

 
    

 022  122   رسوال اإلعار 

 99  44   تكاليف متعلقة بالشركة العامة 

 00  11   توظيفتكاليف 

 رسوال الوكالة
  

21  25 

 00  10   ةيجار مكت 
 02  2   (02مكايآت حضور اجتماعات مجل  اإلدار  )ةيضاح رقال 

 6  1   (0استاال  )ةيضاح رقال 
 0  -   المسؤولية اقجتماعية للشركة

 00  23   ة وةدارية أدر مصرويات عمومي

   021  207 

 
 تكاليف التمويل )صافية( .1

 
    

  قروض حجاالالفائد  علم 
 

02013  22227 

 22022  12141   مبادلة سعر الفائد 

 676  144   تكاليف تمويا مؤجلة ةطفاء

 92  24   دطا  اعتماد حسا  احتياط  ددمة الدياتكلفة 
 02  24   الفائد  علم رأ  الماا العاما

 25  22   ةلغاء الدصال-التزاال تفكي  احصوا
 02  13   دسائر الصرف

 (5)  (4)   ددا الفوائد
 29  (01)   الجزء غير الفعاا ما تغطية سعر الفائد 

   12142  62200 

 
 مصروف الضريبة .1

 
 أحكةاال بعةض بتعةديا 2200 يبرايةر 26 بتةاريخ الرسةمية الجريةد  ية  ونشةر 2200 يبرايةر 07 ي  7/2200 رقال السلطان  المرسوال صدر

 بةأثر عتةرافاق تةالوقةد ٪  05 ةلةم٪ 02 مةا الشةركات علةم دداالة ضةريبة معةدا زيةاد  ذلة  ي  بما ،29/2227رقال  الددا ضريبة قانوا

 .المالية القوائال هذه ي  الضريبة معدا ي  الزياد 



 

 9صفحة 

 ـة ش.م.ع.عللطاق السواديشركة 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .2

 

الممتلكات واآلالت 
 المجموع األصول األخرى الفنيةقطع الغيار  تفكيك األصول والمعدات

 
  ُعمانيلايرألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف 

  التكلفة
 

   
 0232122 24 12212 412 0122411 2312يناير  1

 41 1 2 - 40 إضافات خالل الفترة

 0232121 21 12212 412 0122424 2312 يونيو 03

 
 

 
   

  االستهالك
 

   
 032243 41 232 41 032442 2312يناير  1

 42311 1 01 1 02214 خصومات خالل الفترة

 042221 42 242 11 042411 2312 يونيو 03

 
 

 
   

  القيمة الدفترية
 

   
 2412044 4 12422 411 2402440 2312 يونيو 03

  
 

   
 2972227 02 02502 222 2902222 2206ديسمبر  20

 
 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى .4

  
 

 
    

  
 

 
 مدققة   

  
 

 
 ديسمبر 20  يونيو 03 

  
 

 
 2312  2206 

  
 

 
 ي ُعمان ألف   لاير ُعمانيألف  

  
 

 
    

 22222  22421     ذمال مدينة تجارية
ا  222  20     مصاريف مديوعة مقدم 

 502  141     ذمال مدينة أدر 

     22234  22922 

 
 وديعة قصيرة األجل .2

( مةا أجةا ضةماا تةوير احمةواا DSPAلسةداد الةديا )ويقا  لايئة أسواق رأ  الماا، الشركة ملزمة باقحتفاظ بحسا  احتيةاط  
لسداد أقساط القرض والفوائد المستحقة ي  تاريخ استحقاقاا  يعند كا تاريخ سداد ي  نااية شار أكتوبر الشركة ملزمة بتدصيا 

ف سةداد أقسةاط ( حي غرض دةالDSPAالمبلغ المجدوا لديعة الستة أشار التالية  وق يجوز استدداال المبلغ المودع ي  حسا  )
ا محظور استددامه   ودع ي  حسا  احتياط  مبلغ الم، تال استثمار ال2206ديسمبر  20ي  القرض والفوائد وعليه ياو يعتبر مبلغ 

  2200أبريا  25ي   تستحقاعلم شكا وديعة قصير  احجا  لسداد الديا
 

 النقد وما في حكم النقد .13

 
       

 2  1     النقد ي  الصندوق
 22692  132112     ي  البنو  النقد

 
    132123  22692 

 
  ي ُعمان (، ه  ديعة مقدمة لضماا مصري    22222: 2206ديسمبر  20ي ُعمان  ) 22222يشما النقد ي  البنو  



 7صفحة 

 للطاقـة ش.م.ع.ع السواديشركة 
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 حقوق المساهمين .11

 احساال ماارأس (أ )

 المساهميا:ي  ما يل  بيانات 

 الجنسية 2312 يونيو 03

عدد األسهم 
المملوكة والبالغة 

 قيمتها اإلسمية
لكل  بيسة 133
 % من المجموع سهم

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

  المملوكة
 لاير ُعمانيألف 

 
    

 212011 %22223 21021322422 اإلمارات العربية المتحدة كاربيا ال ال ح

 132211 %14203 13221132113 سلطنة ُعمان ملتيتي  ش ال ال

 22111 %13211 2121112233 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظف  الددمة المدنية
 12134 %2211 1123432311 هولندا ة  ةي ب  انترناشيوناا نيزرقند ب  ي 

 12134 %2211 1123432311 هولندا باور ب  ي  بركاءبلو هورايزا 
 42231 %1214 4223022122 سلطنة ُعمان الايئة العامة للتأمينات اقجتماعية

 42134 %1241 4123202114 سلطنة ُعمان صندوق تقاعد وزار  الدياع
 122220 %12241 12221212112  %5المساهميا الذيا تقا نسبة مساهمتاال عا 

  21424312043 133233% 212441 

  2206بر ديسم 20
  

 202260 %27272 20226202272 اإلمارات العربية المتحد  كاربيا ال ال ح

 022206 %02222 02220622002 سلطنة ُعماا ملتيتي  ش ال ال

 62090 %7252 6029692002 سلطنة ُعماا صندوق تقاعد موظف  الددمة المدنية
 52029 %0205 5022922255 هولندا ة  ةي ب  انترناشيوناا نيزرقند ب  ي  

 52029 %0205 5022922255 هولندا باور ب  ي  بركاءبلو هورايزا 
 22650 %6250 2625262227 سلطنة ُعماا الايئة العامة للتأمينات اقجتماعية

 22522 %6222 2522092600 سلطنة ُعماا صندوق تقاعد وزار  الدياع
 022699 %07206 02629922922  %5المساهميا الذيا تقا نسبة مساهمتاال عا 

  00222262222 022222% 002220 

 

كةا سةاال يةة  ليحةق لحةامل  احسةاال العاديةة اسةةتالال توزيعةات أربةاح كمةا يعلةةا عناةا مةا وقةت مدةةر كمةا يحةق لاةال صةةوت واحةد 
 لشركة  جميع احساال عادية وتتساو  احساال ي  ما يتعلق بباق  أصوا الشركة الجمعية العمومية لاجتماعات 

 

 تياط  القانون اقح (  )

% ما صاي  أرباح الشةركة ةلةم احتيةاط  قةانون   02، يتال تحويا 0702( ما قانوا الشركات التجارية لسنة 026ويق ا للماد  )
  غير قابا للتوزيع حتم يساو  اقحتياط  القانون  علم احقا ثلو رأ  الماا المصدر لتل  الشركة 

 

 احتياط  التغطية (ح )

مةا الجةزء الفعةاا مةا صةاي  التغيةر التراكمة  ية  القيمةة العادلةة حدوات تغطيةة التةديق النقةدي المتعلقةة يتألف احتياط  التغطية 
 بأدوات التغطية الت  لال تحدو بعد 

 



 02صفحة 

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

 

 
 قروض ألجل .12

 

 
 

 مدققة   

 

 
 

 ديسمبر 20  يونيو 03 

 

 
 

 2312  2206 

 

 
 

 ي ُعمان ألف   لاير ُعمانيألف  

 

 
 

    

 0792625  1222213    قروض حجا

ا مناا  (022022)  (142112)    : الجزء المتداوامطروح 

 0922705  1422121    الجزء غير المتداوا

ا مناا:  (02506)  (12224)    مطفأ معاملة غير  اليفتك مطروح 

 

   1212110  0062227 
 

 
، أبرمةت الشةركة اتفاقيةة شةروط عامةة حةوا التسةايالت اقئتمانيةة مةع تحةالف مكةوا مةا بنةو  دوليةة 2202سةبتمبر  06بتاريخ 

ووكاقت ائتماا تصديري وبنو  محلية، مع بن  "كريدي أجريكوا كوربوريةت انةد انفسةمنت" بصةفة "وكيةا التسةايالت الةدول " 
ا الضةةمانات الدةةارج " وبنةة  الحسةةا  الدةةارج ، و"وكيةةا التسةةايالت مةةا بنةة  التصةةدير واقسةةتيراد الكةةوري"، ووكيةةا و"أمةةي

التسايالت التجارية، وبن  مسقط ش ال ع ع بصفته بن  الحسا  الدادل ، والبن  الُمصةدر لكفالةة حسةا التنفيةذ، ووكيةا تسةايالت 
 ذ ال ال" بصفة وكيا تسايالت "هيرمي "  -كفالة حسا التنفيذ، وبن  "كيه اف دبليو ةيبك  

 ، كانت المبالغ المستحقة كما يل :2206ديسمبر  20و 2200 يونيو 22خ بتاري
 

 تسايالت متغير  مغطا  ما "هيرمي "
 

112141  562706 
 تسايالت تجارية

 
442221  222990 

 تسايالت مباشر  ما بن  التصدير واقستيراد الكوري 
 

432023  222562 
 سايالت ثابتة مغطا  ما "هيرمي "ت

 
042412  252225 

 تسايالت مغطا  ما بن  التصدير واقستيراد الكوري
 

212113  202250 

 
 

1222213  0792625 
 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى .10

  
 

 
    

 22260  22124     غاز الوقود المستحق
 02009  12220     المستحقة التموياتكلفة 

 02260  12411    (02 ةيضاح رقالاحطراف ذات العالقة )ةلم مستحقات 
 77  -    ذمال تجارية دائنة

 225  432     مستحقات وذمال دائنة أدر 

     132241  62676 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .14

العليا، وكيانةات احعمةاا التة  لاةا القةدر  علةم  تشما احطراف ذات العالقة المساهميا، وأعضاء مجل  اإلدار  وموظف  اإلدار 
والكيانات الت  يستطيع بعض المساهميا التةأثير بشةكا  رارات المالية والتشغيلية للشركةممارسة السيطر  أو التأثير البالغ علم الق

للشةروط واححكةاال التة  يتفةق  وتكوا احسعار ومد  هذه المعامالت التة  يةتال ةبراماةا ية  السةياق العةادي لألعمةاا ويقةا   بالغ علياا
 بيا الطرييا علياا 

أمةا موظفةةو اإلدار  العليةةا ياةال الةةذيا يتمتعةةوا بسةلطة تدطةةيط أنشةةطة الشةركة وتوجيااةةا والسةةيطر  علياةا، بشةةكا مباشةةر أو غيةةر 
ا أال ق(  ويةة  مةةا يلة  مجمةةوع المكايةةآت التة  ديعةةت ح علةةم دمسةةة مباشةر، ويشةةملوا أي عضةةو مجلة  ةدار  )سةةواء أكةةاا تنفيةذي 

 المنتاية ي  ما يل : أشار الستةلفتر  موظفيا بما يياال موظف  اإلدار  العليا 

 
 

 
 يونيو 22  يونيو 03 

 
 

 
 2312  2206 

 
 

 
 ي ُعمان ألف   لاير ُعمانيألف  

 
 

 
    

 056  112    مناص   5أعلم 

 



 00صفحة 

 للطاقـة ش.م.ع.ع السواديشركة 
 قوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةاإليضاحات المتممة لل

 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة. 14

 أشار المنتاية: الستةيتر  دالا وقد أجرت الشركة المعامالت الاامة التالية مع احطراف ذات العالقة 

   
 يونيو 22  يونيو 03

   
2312  2206 

   
 ي ُعمان ألف   لاير ُعمانيألف 

 
  

   

 سويز تراكتبيا للتشغيا والصيانة ُعماا ش ال ال
 

02123  22227 
 90  112  للطاقة ش ال ع ع  باطنةشركة ال

 022  143   كاربيا للتشغيا والصيانة ُعماا )"كومو"( ش ال ال
 22  14  "انترناشيوناا باور أ  ايه" يرع دب 

 20  01  * (الكترابيا ا  ايه ةنج  ة  ةيه )
 09  12   ملتيتي  ش ال ال

 02  2   مكايآت حضور جلسات مجل  اإلدار 
 7  2   "سوجيتز كوربوريشا"

 7  2   "للطاقة الكاربائية المحدود شركة "شيكوكو 
 9  4   الايئة العامة للتأمينات اقجتماعية

 00  -   قبوريلي  ميدا ةيست
   02224  22022 

    :ةا طبيعة المعامالت المبينة أعاله كالتال 
 

    

 22022  22231   رسوال التشغيا والصيانة الثابتة
 692  212   رسوال التشغيا والصيانة المتغير 

 90  112   المشاركة ي  التكاليف
 09  104   احدر رسوال التشغيا والصيانة 

 022  122   رسوال اإلعار 
 92  24  تكلفة دطا  اعتماد حسا  احتياط  ددمة الديا

 22  14   انيةم أتعا 
 00  10   رسوال جمركية

 02  2   (2)ةيضاح رقال  مكايآت حضور جلسات مجل  اإلدار 
 0  14   أدر 

   02224  22022 
 

 
 مدققة    

 
 ديسمبر 20  يونيو 03  

 
  2312  2206 

 
 ي ُعمان ألف   لاير ُعمانيألف   

 

 :كما يل  ه  2206ديسمبر  20و  2200 يونيو 22  أطراف ذات عالقة ي ةلم وكانت احرصد  المستحقة

 976  12222  سويز تراكتبيا للتشغيا والصيانة ُعماا ش ال ال
 62  12  ش ال ال (ُعماا)كاربيا للتشغيا والصيانة 

 0  40  * (الكترابيا ا  ايه ةنج  ة  ةيه )
 -  14  "انترناشيوناا باور أ  ايه" يرع دب 

 00  14  اإلدار مكايآت حضور جلسات مجل  
 2  13  ملتيتي  ش ال ال

 2  13  "سوجيتز كوربوريشا"
 2  13  "للطاقة الكاربائية المحدود شركة "شيكوكو 

 65  2  للطاقة ش ال ع ع  باطنةشركة ال
 -  2  ةنج  يوروبياا مينتينان  سابورت
 05  1  الايئة العامة للتأمينات اقجتماعية

 -  1  قبوريلي  ميدا ةيست
  12411  02260 
      

 

تال استبداا دطا  الضماا الداا بشركة ألكترابيا ة  ةيه بواسطة شركة ةنج  ة  ةيه   ،2206 ويولي 27 ما اعتبارا* 



 

 02 صفحة

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 
 ةإدارة المخاطر المالي .11

ةا أهداف وسياسات ةدار  المداطر المالية الداصة بالشركة تتفق مع احهداف والسياسات المفصح عناا ي  القوائال المالية كما ي  
  2206ديسمبر  20وللسنة المنتاية ي  

 

 لتزامات اال .11

لماليةةة كمةةا يةة  وللسةةنة تتطةةابق التزامةةات التشةةغيا والصةةيانة وةلتزامةةات تةةأجير احراضةة  مةةع تلةة  المفصةةح عناةةا يةة  القةةوائال ا - أ
 يونيةو 22أشةار المنتايةة ية   السةتةدالا يتةر  بعد أا ُدصال مناا المبالغ الت  تال اإلقرار باا  2206ديسمبر  20المنتاية ي  

2200  

ا،  772207قدمت الشركة أوامر شراء بقيمة  -   ي  922222) 2200 يونيو 22ما زالت غير مسدد  كما ي  وه  رياق  ُعماني 
  (2206ديسمبر  20كما ي   ُعمان 

 

 صافي األصول لكل سهم .12

يتال احتسا  صاي  احصوا لكةا سةاال عةا طريةق تقسةمة صةاي  احصةوا الداصةة بالمسةاهميا العةادييا ية  الشةركة علةم عةدد 
 المتوسط المرجح لألساال العادية غير المسدد  دالا الفتر 

 

 مدققة    

 

 ديسمبر  20  يونيو 03  

 
  2312  2206 

 
     

 992266  422102   ي ُعمان (ألف ) أمواا المساهميا -صاي  احصوا 

 
     

 0022202  2142413 )باحلف( عدد المتوسط المرجح لألساال العادية غير المسدد  دالا الفتر 

 
     

 022255  121221   صاي  احصوا لكا ساال )بيسة(

 
 20مليةوا ي ُعمةان  كمةا ية   7272) 2200 يونيةو 22ليوا ي ُعمان  كما ي  م 9269بالغ تر  اإلدار  أا عجز التغطية ال

( يمثا الدسار  الت  قةد تتكبةدها الشةركة لةو ادتةارت أا تناة  اتفاقيةات المبادلةة ية  هةذا التةاريخ  ةق أنةه بموجة  2206سمبر يد
ادلةةة  وعليةةه تةةال اسةةتبعاد عجةةز التغطيةةة مةةا أمةةواا اتفاقيةةات المب أحكةةاال الوثةةائق الماليةةة الداصةةة باةةا، غيةةر مصةةرح للشةةركة ةناةةاء

 المساهميا 
 

 العائد األساسي على كل سهم .14

الدسةائر أو احربةاح المنسةوبة ةلةم المسةاهميا العةادييا ية   صةاي  الييتال احتسا  العائد احساس  علةم كةا سةاال عةا طريةق تقسة
  فتر الشركة علم عدد المتوسط المرجح لألساال العادية غير المسدد  دالا ال

 

 يونيو 22  يونيو 03  

 
  2312  2206 

 
     

 22222  12141   ي ُعمان (( دالا الفتر  )ألف الدسار صاي  )

 
     

 0022202  2142413 )باحلف( عدد المتوسط المرجح لألساال العادية غير المسدد  دالا الفتر 

 
     

 6،22  2221   )بيسة( العائد احساس  علم كا ساال

 

     
 المقارنة أرقام .12

  موجز المالية المرحلية ال القوائال لتتوايق مع العرض المقدال ي  هذه حيثما أمكاأرقاال المقارنة تال ةعاد  تصنيف بعض 


