




 

 1صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 

 غٌر المدققة موجزةال الدخلقائمة 

 مارس 11المنتهٌة فً  أشهر ثةثالاللفترة 

 

 
 8102 اإلٌضاحات

 
7112 

  
 لاير ُعمانًألف 

 
 لاير ُعمانًألف 

     
 11,915  08,081  اإلٌرادات 

 (5,021)  (00,445) 1 تكالٌف مباشرة

 915  628  الربح مجموع

     

 (775)  (832) 4 مصروفات عمومٌة وإدارٌة

 411  444  ٌبةالربح قبل الفائدة والضر

     

 (7,241)  (8,646) 9 )صافٌة( تكالٌف التموٌل

 قبل الضرٌبة لخسارة(ا)
 

(8,818) 
 

(7,111) 

 
 ضرٌبةال صروفم

9 (403)  (1,152) 

 (9,270)  (8,680)  عن الفترة )الخسارة(صافً 

     
     

     العائدات على كل سهم

 (0.17)  (3.61) 10 العائد األساسً على كل سهم )بٌسة(

     

 

 
 جزًءا ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة المرحلٌة الموجزة. 17إلى  9تعتبر اإلٌضاحات الواردة فً الصفحات من 



 

 7صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 

 غٌر المدققة موجزةالدخل الشامل اآلخر الوالخسائر أو األرباح  قائمة

 مارس 11أشهر المنتهٌة فً  ةثالثلالفترة 

 

     

  8102  7112 

 لاير ُعمانًألف   لاير ُعمانًألف   

     
 (9,270)  (8,680)  للفترة )الخسارة(صافً 

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

     خسائرالأو ربا  األإلى  اتم إعادة تصنٌفهتس التًد والبن

 499  3,383  لتغطٌات التدفق النقدي جزء الفعال من التغٌٌرات فً القٌمة العادلةال

 (9,727)  112  الشاملة عن الفترة )الخسارة( الدخل الشاملمجموع 

     

 

 

 .موجزةجزًءا ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة المرحلٌة ال 17إلى  9تعتبر اإلٌضاحات الواردة فً الصفحات من 
 
 

 
 





 

 4صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غير المدققة موجزةال قائمة التدفقات النقدية

 مارس 13المنتهية في  أشهر ثالثةال فترةل

 

 

 اإليضاحات
 

8102 
 

7132 

   
 لاير ُعمانيألف 

 
 لاير ُعمانيألف 

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 
    

   فترةعن ال (خسارةال)افي ص
(8,180)  (5,277) 

      :ـتسويات ل

 7,115  8,110   استهالك

 7,243  8,141   تكاليف التمويل )صافي(

 1,192  404    مصروف الضريبة

   
8,444  7,435 

   
   

   تغيرات في:
   

   وذمم مدينة أخرى تجارية ذمم مدينة
(0,120)  (3,111) 

   المخزون
8  36 

 437  0,411   تجارية وذمم دائنة أخرىدائنة ذمم 

 3,541  8,411   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 (7,715)  (8,081)   تكاليف تمويل مدفوعة

   أنشطة التشغيل )المستخدم في(الناتج من/النقد صافي 
241  (667) 

 
 

 
   

   :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
   

   الممتلكات واآلالت والمعدات راءش
(1)  (43) 

   شراء قطع غيار رأسمالية
-  (5) 

  )المستخدم في( أنشطة االستثمار النقدصافي 
 
(1)  (46) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 
   

 (311)  0,441   صافي -األجل ض قصيرقر (سداد)إيرادات من/ 

 -  0   فوائد مستلمة

   )المستخدم في( أنشطة التمويلمن/ الناتج صافي النقد 
0,440  (311) 

 
  

   

  في النقد وما في حكم النقدتغيير صافي ال
 

8,840  (717) 

 
 

 
   

  31 نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
8,114  1,677 

  31 نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
4,411  7,744 

   
   

 

 .موجزةالمرحلية ال جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 37إلى  6بر اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعت



 

 5صفحة 

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

 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 

 
 رأس مال األسهم

االحتياطي 
 المجموع احتياطي التغطية األرباح المحتجزة قانونيال

 
 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف 

 
   

 
 

 28,418 (5,331) 11,226 4,416 11,441 8112يناير  1الرصيد في 
      لفترةالشامل عن ا الدخلمجموع 
 (8,681) - (8,681) - - ةعن الفتر (الخسارة)صافي 

      
 فتررررررةعرررررن ال اآلخررررررالشرررررامل الرررررر   

      مخصوًما منه ضري ة الدخل
      

الجرر ا الفلررال مررن الت ييررراي فرري ال يمررة 
 3,383 3,383 - - - ةالن دي ايلتدف ت طية ال اللادلة

 112 3,383 (8,681) - - فترةالدخل الشامل عن المجموع 
 23,121 (8,118) 3,865 4,416 11,441 8112مارس  31الرصيد في 

 
     

 27,172 (1,111) 37,134 1,133 23,443 7132يناير  3الرصيد في 
      عن الفترة الشاملة)الخسارة(  مجموع 
 (5,277)  (5,277)   عن الفترة)الخسارة(  صافي 

      
مخصرروًما  للفترررة اآلخرررالشررامل الرردخل 

      ي ة الدخلمنها ضر
      

الجرر ا الفلررال مررن الت ييررراي فرري ال يمررة 
 456 456 - - - ةالن دي ايلتدف ت طية ال اللادلة

 (5,727) 456 (5,277) - - الشاملة للفترة)الخسارة(  مجموع 
 21,155 (1,471) 2,376 1,133 23,443 7132 مارس 13الرصيد في 

 

 
 .موج ةالمرحلية ال ج ًاا ال يتج أ من هذه ال وائم المالية 37إلى  6ي الصفحاي من تلت ر اإليضاحاي الواردة ف

 



 

 6صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غٌر المدققة موجزةالمرحلٌة ال اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة

 

 الشكل القانونً واألنشطة الرئٌسٌة .1

بموجة  لةانوا الشةركات  2202أغسةط   2شركة مساهمة ُعمانية مغلمةة ية  مسجلة ك كانتللطالة )"الشركة"(  السواديشركة 
تحويةةا الشةةركة مةةا شةةركة مسةةاهمة ُعمانيةةة مغلمةةة ةلةةم شةةركة مسةةاهمة ُعمانيةةة عامةةة  وتةةال قحم ةةا التجاريةةة يةة  سةةلطنة ُعمةةاا.

 .2202يونيو  22ي   وبناء عليه أدرجت الشركة ي  سوق مسمط لألوراق المالية)ش.ال.ع.ع(، 

محطةة كاربةاء ؤميا وتملّةن محطةة توليةد كاربةاء )تطوير وتمويا وتصميال وةنشاء وتشغيا وصةيانة وتةتتمثا أهداف الشركة ي  و
بالغاز وغيرها ما البنةم التحتيةة  تغذية ربط مشترن ميجاوات(، وما يتبعاا ما مرايك 052ةنتاجية تبلغ حوالم  طالة" ب2بركاء "

للشةركة العُمانيةة لشةراء  المولةد ء المبرها عناا، وبيع الطالة الكاربائيةة ذات الصلة، باإلضاية ةلم ةتاحة الطالة اإلنتاجية للكاربا
التشةغيا وبناء عليه، يتال اعتبار المحطة وةدارتاا وريع التمارير عناا كمطةاع واحةد. ولةد حممةت الشةركة الطالة والمياه ش.ال.ع.ال. 

 .2202أبريا  2التجاري للمحطة ي  

 

 ت المحاسبٌة الهامةأساس إعداد القوائم المالٌة والسٌاسا .2

 أسا  اإلعداد

 بياا اقلتزاال (أ )

التمةةارير الماليةةة المرحليةةة، لحةةوا 43الوحاسبب الالبب رلال  ببنلتةةال ةعةةداد هةةذه المةةوائال الماليةةة المرحليةةة المةةوجز  ويةةك المعيةةار 
جانةة   وتعديالتةةه، ةلةةم 0702عةةاال باإلضةةاية للمتطلبةةات المنصةةوا علياةةا يةة  لةةانوا الشةةركات التجاريةةة العُمةةان  الصةةادر 

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

. ق تشةتما المةوائال الماليةة المرحليةة المةوجز  علةم جميةع 2200ديسمبر  20منتاية بتاريخ السنوية احدير  كما ي  وللسنة ال
 المعلومات المطلوبة ما أجا الموائال المالية السنوية الكاملة الت  تال ةعدادها ويك المعايير الدولية إلعداد التمارير المالية.

 أسا  الميا  (  )

ي  ما عدا مدصا التزاال تدريد احصةوا وتكلفةة علم أسا  التكلفة التاريديّة  ز موجالمالية المرحلية ال تال ةعداد هذه الموائال
 التمويا المإجلة اللذيا تال لياساما حس  تكلفة اإلطفاء وبعض احدوات المالية الت  تال لياساا حس  الميمة العادلة.

 استدداال التمديرات واححكاال (ح )

أا تمةةوال ةدار  الشةةركة بوضةةع أحكةةاال ر الدوليةةة إلعةةداد التمةةارير الماليةةة المعةةايي ويةةك المرحليةةة يتطلةة  ةعةةداد المةةوائال الماليةةة

لتزامات والددا والمصرويات. ولد تدتلف سات المحاسبية ومبالغ احصوا واقوتمديرات وايتراضات تإثر علم تطبيك السيا

لتمةديرات واقيتراضةات. تةدرح تجري اإلدار  مراجعةة دوريةة وبصةفة مسةتمر  علةم هةذه االنتائج الفعلية عا هذه التمديرات. 

 التغييرات علم التمديرات المحاسبية ي  الفتر  الت  تمت يياا مراجعة التمديرات وأي يترات مستمبلية متؤثر . 

ةا اححكاال الاامة الت  تصدر ي  تطبيك السياسات المحاسبية والت  لاا تؤثير بالغ علم المبالغ المدرجة ي  هذه الموائال المالية 

 . 2200ديسمبر  20ي  وعا السنة المنتاية ي   المالية كماه  نفساا الت  صدرت بشؤا الموائال  موجز ية الالمرحل

 )د( عملة العرض

تال عرض الموائال المالية المرحلية الموجز  باللاير العُمةان  والتة  هة  عملةة العةرض للمةوائال الماليةة للشةركة، ولةد تةال تمرية  

 ناء ما تال بيانه بدالف ذلن. جميع الميال ةلم ألر  ألف، باستث

 

 السياسات المحاسبية الاامةالتغير ي  

ه  نف  السياسات التة  تةال  موجز المطبمة ما جان  الشركة ي  هذه الموائال المالية المرحلية ال الرئيسية السياسات المحاسبية ةا
ا مةا وا .2200ديسةمبر  20تطبيماا علم الموائال الماليةة كمةا ية  وللسةنة المنتايةة ية   ، يمةد تبنةت الشةركة 2202ينةاير  0عتبةار 

(: 7(: "اإليرادات ما العمود مع العمالء" وكةذلن المعيةار الةدول  للتمةارير الماليةة رلةال )05المعيار الدول  للتمارير المالية رلال )
 ة"احدوات المالية"، واستنتجت أنه ق يوجد لاذيا المعياريا أي تؤثير جوهري علم هذه الموائال المالي



 

 0صفحة 

 للطاقـة ش.م.ع.ع السواديشركة 

 غٌر المدققة موجزةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المرحلٌة ال
 

 
     

 
  

 2112 مارس 31
 

 2200 مار  20

   
 لاير ُعمانًألف 

 
 لاير ُعمان ألف 

 التكالٌف المباشرة .3
 

    
 

   غاز الولود
7,536  5,722 

 2,222  2,111   (0ضاح رلال استاالن )ةي

 0,602  1,677   (02)ةيضاح  رسوال التشغيا والصيانة

 تؤميا
  

127  022 

 52  51   رسوال الربط بالشبكة
 06  2   زيت الولود
 062  52   در اح والصيانة تشغياالمصرويات 

   11,445  7,202 

      
 
 مصروفات عمومٌة وإدارٌة .4

 
    

 
   بالشركة العامة تكاليف متعلمة 

77  07 

 60  61   (02)ةيضاح  رسوال اإلعار 

 22  32   توظيفتكاليف 

 رسوال الوكالة
  

13  02 

 6  5   ةيجار مكت 
 2  5   (02 رلال يضاح)ة مكايآت حضور اجتماعات مجل  اإلدار 

 2  1   (0استاالن )ةيضاح رلال 
 22  42   مصرويات عمومية وةدارية أدر 

   232  227 

 
 (تكالٌف التموٌل )صافً .5

 
    

 
   مروض حجاالالفائد  علم 

1,212  0,567 

 207  512   مبادلة سعر الفائد 

 225  311   تكاليف تمويا مإجلة ةطفاء

 00  25   الفائد  علم رأ  الماا العاما
 22  23   (02)ةيضاح  دطا  اعتماد حسا  احتياط  ددمة الدياتكلفة          
 6  6   دسائر الصرف         

 02  5   ةلغاء الدصال-التزاال تفكين احصوا
 (6)  (2)    ددا الفوائد

 (22)  (21)   الجزء غير الفعاا ما تغطية سعر الفائد 

   2,646  2,020 

 
 

 مصروف الضرٌبة .6
 

ل7102لف رايرل72لبتا يخلالرسويةلالجري ةلفالرًشرل7102لف رايرل09لفال9/7102ل  نلالسلطاًالالورسوملص  ،ل2200فالعامل

لإلب ٪ل07لهبيلالشبراا لالب لللعلب لضبري ةلهعب  لزيباةةلذلب لفبالبوبال،ل72/7119الب للل  بنللضبري ةل اًوىلأحكاملبعضلبتع يل

 .الوقا ًةلالواليةلالقوائنلفاعل لالسٌوا لالسابقةللالضري ةلهع  لفالالسياةةلأثرلإة اجلق لتنربٌاءلعليه،لف٪.ل01



 

 

 2ة صفح

 للطاقـة ش.م.ع.ع السواديشركة 

 اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المرحلٌة الموجزة غٌر المدققة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .7

 

الممتلكات واآلالت 
 المجموع األصول األخرى الفنٌةقطع الغٌار  والمعدات

 
 ًلاير ُعمانألف  لاير ُعمانًألف  لاير ُعمانًألف  لاير ُعمانًألف 

     التكلفة
 317,717 73 1,717 317,277 2112ٌناٌر  1

 1 - - 1 إضافات خالل الفترة

 (1) (1) - - استبعادات خالل الفترة

 317,716 72 1,717 317,277 2112 مارس 31

 
    

     االستهالك
 32,717 26 276 32,357 2112ٌناٌر  1

 2,111 1 17 1,723 خصومات خالل الفترة

 (1) (1) - - دات خالل الفترةاستبعا

 41,717 26 273 41,341 2112 مارس 31

 
    

     القٌمة الدفترٌة
 272,727 6 1,424 277,557 2112 مارس 31

     
 222,722 0 0,220 207,522 2200ديسمبر  20

 
 

 الذمم التجارٌة المدٌنة والذمم المدٌنة األخرى .2

  
 

 
    

  
 

 
 مدلمة   

  
 

 
 2200 ديسمبر 20  2112 سمار 31 

  
 

 
 لاير ُعمان ألف   لاير ُعمانًألف  

  
 

 
    

 2,020  4,251     ذمال مدينة تجارية
 22  11     (02المستحك ما أطراف ذات عاللة )ةيضاح رلال 

ا  220  112     مصاريف مديوعة ممدم 
 020  142     وددا مستحك ذمال مدينة أدر 

     5,122  2,022 

 
 ودٌعة قصٌرة األجل .7

( مةا أجةا ضةماا تةوير DSPAالشةركة ملزمةة باقحتفةاظ بحسةا  احتيةاط  لسةداد الةديا )يةنا ، بموج  اتفاليةة الشةروط العامةة
احمواا لسداد ألساط المرض والفوائد المستحمة ي  تاريخ استحمالاا. يعند كا تاريخ سداد ية  ناايةة شةار أكتةوبر الشةركة ملزمةة 

( حي غةرض دةالف DSPAمجدوا لديعة الستة أشار التالية. وق يجوز استدداال المبلغ المةودع ية  حسةا  )بتدصيا المبلغ ال
لةد  ودع ية  حسةا  احتيةاط  لسةداد الةدياوكاا المبلغ المسداد ألساط المرض والفوائد وعليه ياو يعتبر مبلغ ا محظور استددامه. 

 .2202أبريا  20تال استثماره علم شكا وديعة لصير  احجا تستحك ي  
 

 النقد وما فً حكم النقد .11

 
       

 0  1     النمد ي  الصندوق
 2,622  4,711     ي  البنونالنمد 

 
    4,711  2,627 

 
  . ححد البنونلاير ُعمان (، ه  ديعة ممدمة  2,222: 2200ديسمبر  20لاير ُعمان  ) 2,222يشما النمد ي  البنون 



 

 7صفحة 

 قـة ش.م.ع.عللطا السواديشركة 
 اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المرحلٌة الموجزة غٌر المدققة

 

 حقوق المساهمٌن .11

 احساال ماارأس (أ )

 :ي  ما يل  بيانات المساهميا 

 الجنسٌة 2112 مارس 31

عدد األسهم 
المملوكة والبالغة 

 قٌمتها اإلسمٌة
لكل  بٌسة 111
 % من المجموع سهم

إجمالً القٌمة 
م اإلسمٌة لألسه

  المملوكة
 لاير ُعمانًألف 

 
    

 21,361 %27.71 213,617,472 اإلمارات العربٌة المتحدة ا ال.ال.حكارب

 11,216 %14.31 112,161,111 سلطنة ُعمان ملتيتين ش.ال.ال

 7,626 %11.76 76,252,171 سلطنة ُعمان صندوق تماعد موظف  الددمة المدنية
 5,112 %7.15 51,121,155 هولندا ب  ي  ة  ةي ب  انترناشيوناا نيزرقند

 5,112 %7.15 51,121,155 هولندا باور ب  ي  بركاءبلو هورايزا 
 4,756 %6.66 47,561,177 سلطنة ُعمان الايئة العامة للتؤمينات اقجتماعية

 4,615 %6.46 46,147,164 سلطنة ُعمان صندوق تماعد وزار  الدياع
 12,571 %17.62 125,711,276  %5بة مساهمتاال عا المساهميا الذيا تما نس

  714,416,341 111.11% 71,441 

  2200ديسمبر  20
  

 20,260 %27.72 202,620,272 اإلمارات العربية المتحد  ا ال.ال.حكارب

 02,206 %02.22 022,062,002 سلطنة ُعماا ملتيتين ش.ال.ال

 0,626 %02.06 06,252,270 ُعماا سلطنة صندوق تماعد موظف  الددمة المدنية
 5,022 %0.05 50,222,255 هولندا ة  ةي ب  انترناشيوناا نيزرقند ب  ي  

 5,022 %0.05 50,222,255 هولندا باور ب  ي  بركاءبلو هورايزا 
 2,056 %6.66 20,562,070 سلطنة ُعماا الايئة العامة للتؤمينات اقجتماعية

 2,605 %6.26 26,027,262 سلطنة ُعماا دياعصندوق تماعد وزار  ال
 02,570 %00.62 025,700,206  %5المساهميا الذيا تما نسبة مساهمتاال عا 

  002,226,222 022.22% 00,220 

 

سةاال بميمةةة  002,226,222لاير ُعمةان  مكةوا مةا  00,222,622يبلةغ رأ  المةاا المصةدر والمصةرح بةه والمةةديوع للشةركة            
ر.ع  2.022ساال بميمة  002,226,222 ر.ع مكوا ما 00,222,622: 2200ديسمبر  20لاير ُعمان  للساال الواحد ) 2.022

 لكا ساال(.

 

كةا سةاال يةة  ليحةك لحةامل  احسةاال العاديةة اسةةتالال توزيعةات أربةاح كمةا يعلةةا عناةا مةا ولةت مدةةر كمةا يحةك لاةال صةةوت واحةد 
 ميع احساال تتساو  ي  ما يتعلك ببال  أصوا الشركة.لشركة. جالجمعية العمومية لاجتماعات 

 

 اقحتياط  المانون  (  )

% ما صاي  أرباح الشةركة ةلةم احتيةاط  لةانون   02، يتال تحويا 0702( ما لانوا الشركات التجارية لسنة 026ويم ا للماد  )
  لتلن الشركة. غير لابا للتوزيع حتم يساو  اقحتياط  المانون  علم احلا ثلو رأ  الماا المصدر

 

 احتياط  التغطية (ح )

يتؤلف احتياط  التغطية مةا الجةزء الفعةاا مةا صةاي  التغيةر التراكمة  ية  الميمةة العادلةة حدوات تغطيةة التةديك النمةدي المتعلمةة 
 بؤدوات التغطية الت  لال تحدو بعد.

 



 

 02صفحة 

  عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 
 غٌر المدققة موجزةلمرحلٌة الاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة ا

 

 
 قروض ألجل .12

 

 
 

 مدلمة   

 

 
 

 2200 ديسمبر 20  2112 مارس 31 

 

 
 

 لاير ُعمان ألف   لاير ُعمانًألف  

 

 
 

    

 022,705  123,715    لروض حجا

ا مناا  (05,226)  (15,146)    : الجزء المتداوامطروح 

 062,267  162,267    الجزء غير المتداوا

ا مناا:  (6,222)  (6,112)    مطفؤ معاملة غير  اليفتك مطروح 

 

   162,267  062,566 
 

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

اند انفسمنت" بصةفة "وكيةا التسةايالت الةدول "  أجريكوا كوربوريت تووكاقت ائتماا تصديري وبنون محلية، مع بنن "كريدي
و"أمةةيا الضةةمانات الدةةارج " وبنةةن الحسةةا  الدةةارج ، و"وكيةةا التسةةايالت مةةا بنةةن التصةةدير واقسةةتيراد الكةةوري"، ووكيةةا 

الت التسايالت التجارية، وبنن مسمط ش.ال.ع.ع بصفته بنن الحسا  الدادل ، والبنن الُمصةدر لكفالةة حسةا التنفيةذ، ووكيةا تسةاي
 ذ.ال.ال" بصفة وكيا تسايالت "هيرمي ". -كفالة حسا التنفيذ، وبنن "كيه اف دبليو ةيبك  

 ، كانت المبالغ المستحمة كما يل :2200ديسمبر  20و 2202 مار  20بتاريخ 
 

 تسايالت متغير  مغطا  ما "هيرمي "
 

51,774  50,072 
 تسايالت تجارية

 
43,775  22,775 

 ن التصدير واقستيراد الكوري تسايالت مباشر  ما بن
 

36,713  26,702 
 تسايالت ثابتة مغطا  ما "هيرمي "

 
31,274  20,202 

 تسايالت مغطا  ما بنن التصدير واقستيراد الكوري
 

17,337  07,227 

 
 

123,715  022,705 
 

 الذمم التجارٌة الدائنة والذمم الدائنة األخرى .13

  
 

 
    

 2,222  5,573     ال الدائنة والمستحمة لغاز الولودالذم
 0,622  1,241     المستحمة التموياتكلفة 

 067  1,146    (02 ةيضاح رلالاحطراف ذات العاللة )ةلم مستحمات 
 2  1    ذمال تجارية دائنة

 225  342     مستحمات وذمال دائنة أدر 

     2,223  6,622 
 

 ت عالقةمعامالت مع أطراف ذا .14

تشما احطراف ذات العاللة المساهميا، وأعضاء مجل  اإلدار  وموظف  اإلدار  العليا، وكيانةات احعمةاا التة  لاةا المةدر  علةم 
والكيانات الت  يستطيع بعض المساهميا التةؤثير بشةكا  رارات المالية والتشغيلية للشركةممارسة السيطر  أو التؤثير البالغ علم الم

تكوا احسعار ومد  هذه المعامالت التة  يةتال ةبراماةا ية  السةياق العةادي لألعمةاا ويمةا  للشةروط واححكةاال التة  يتفةك و بالغ علياا
 بيا الطرييا.علياا 

 
 مستحقات موظفً اإلدارة العلٌا

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

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

 
 

 
 2200 مار  20  2112 مارس 31 

 
 

 
 ُعمان لاير ألف   لاير ُعمانًألف  

 
 

 
    

 02  75     اإلدار  العليامكايآت 

 



 

 00صفحة 

 للطاقـة ش.م.ع.ع السواديشركة 
 اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المرحلٌة الموجزة غٌر المدققة

 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة . 14

 يتر  الثالثة أشار المنتاية:اف ذات العاللة دالا ولد أجرت الشركة المعامالت الاامة التالية مع احطر

   
 2200 مار  20  2112 مارس 31

   
 لاير ُعمان ألف   لاير ُعمانًألف 

 
  

   

 تراكتبيا للتشغيا والصيانة ُعماا ش.ال.ال سويز
 

1,623  0,025 
 00  77  ا للتشغيا والصيانة ُعماا )"كومو"( ش.ال.الكارب

 26  42   ش.ال.ع.ع للطالة  باطنةشركة ال
 00  11   ةنج  ة  ةيه

 02  11  "انترناشيوناا باور أ  ايه" يرع دب 
 -  6  قبوريلين ميدا ةيست

 5  5   ملتيتين ش.ال.ال
 2  5   مكايآت حضور جلسات مجل  اإلدار 

 2  3   "سوجيتز كوربوريشا"
 2  3   د شيكوكو للطاله الكاربائية المحدو
 2  2   الايئة العامة للتؤمينات اقجتماعية

   1,254  0,276 

    ةا طبيعة المعامالت المبينة أعاله كالتال :
 

    

 0,602  1,677   (2)ةيضاح  رسوال التشغيا والصيانة الثابتة
 60  61   (2)ةيضاح  رسوال اإلعار 

 26  42   المشاركة ي  التكاليف
 22  23   (5)ةيضاح عتماد حسا  احتياط  ددمة الدياتكلفة دطا  ا

 06  12   مصاريف بؤثر رجع 
 02  11   مانية أتعا 

 -  6   ددمات ينية
 2  5   (2)ةيضاح رلال  مكايآت حضور جلسات مجل  اإلدار 

 0  4   رسوال جمركية
 006  2   احدر رسوال التشغيا والصيانة 

   1,254  0,276 
 

 

    
 
 لمةمد

 
 2200 ديسمبر 20  2112 مارس 31  

 
 لاير ُعمان ألف   لاير ُعمانًألف   

 

 :ما يل تشما أطراف ذات عاللة  ةلم واحرصد  المستحمة

 022  741  سويز تراكتبيا للتشغيا والصيانة ُعماا ش.ال.ال
 2  41  كاربيا للتشغيا والصيانة ُعماا )"كومو"( ش.ال.ال

 0  12  ةيه ةنج  ة 
 0  14  قبوريلين ميدا ةيست

 2  12  "انترناشيوناا باور أ  ايه" يرع دب 
 2  2  ملتيتين ش.ال.ال

 2  4  الايئة العامة للتؤمينات اقجتماعية
 2  4  شيكوكو للطاله الكاربائية المحدود 

 2  4  "سوجيتز كوربوريشا"
 05  -  ت مجل  اإلدار مكايآت حضور جلسا

  1,146  067 
      

 أطراف ذات عاللة تشما: ماواحرصد  المستحمة 
 22  11  للطالة ش.ال.ع.ع باطنةشركة ال

 

 
 
 
 
 



 

 02 صفحة

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 غٌر المدققة موجزةاإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المرحلٌة ال

 

 إدارة المخاطر المالٌة .15

أهداف وسياسات ةدار  المداطر المالية الداصة بالشركة تتفك مع احهداف والسياسات المفصح عناا ي  الموائال المالية كما ي   ةا
 .2200ديسمبر  20وللسنة المنتاية ي  

 
 

 لتزامات اال .16

ليةةة كمةةا يةة  وللسةةنة تتطةةابك التزامةةات التشةةغيا والصةةيانة وةلتزامةةات تةةؤجير احراضةة  مةةع تلةةن المفصةةح عناةةا يةة  المةةوائال الما ( أ
مةار   20بعد أا ُدصال مناا المبالغ الت  تال اإللرار باا دالا يتر  الثالثة أشار المنتاية ي   2200ديسمبر  20المنتاية ي  

2202. 
 02,527) 2202مةار   20مةا زالةت غيةر مسةدد  كمةا ية  وهة  رياق  ُعماني ةا،  25,220لدمت الشركة أوامر شراء بميمة  (  

 .(2200ديسمبر  20ا ي  لاير ُعمان  كم
 

 

 صافً األصول لكل سهم .17

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

 

 مدلمة    

 

 2200ديسمبر  20  2112 مارس 31  

 
     

 20,222  25,122   لاير ُعمان (ألف ) أمواا المساهميا -احصوا  صاي 

 
     

 002,202  714,411 )باحلف( عدد المتوسط المرجح لألساال العادية غير المسدد  دالا الفتر 

 
     

 022,72  117,23   صاي  احصوا لكا ساال )بيسة(

 
مليةوا لاير ُعمةان  كمةا ية   5,220) 2202 مةار  20 ُعمان  كما ية  مليوا لاير 2,222تر  اإلدار  أا عجز التغطية البالغ 

( يمثا الدسار  الت  لد تتكبدها الشركة لو ادتارت أا تنا  اتفاليات المبادلة ي  هذا التةاريخ. ةق أنةه بموجة  2200سمبر يد 20
وعليةه تةال اسةتبعاد عجةز التغطيةة مةا أمةواا  المالية الداصة باةا، غيةر مصةرح للشةركة ةناةاء اتفاليةات المبادلةة. اقتفالياتأحكاال 

 المساهميا.
 

 العائد األساسً على كل سهم .12

الدسةائر أو احربةاح المنسةوبة ةلةم المسةاهميا العةادييا ية   صةاي  الييتال احتسا  العائد احساس  علةم كةا سةاال عةا طريةك تمسة
 .الشركة علم عدد المتوسط المرجح لألساال العادية غير المسدد  دالا الفتر 

 

  2200 مار  20  2112 مارس 31  

 
     

 (5,022)  (2,621)   لاير ُعمان (دالا الفتر  )ألف  الدسار صاي  

 
     

 002,202  714,411 )باحلف( عدد المتوسط المرجح لألساال العادية غير المسدد  دالا الفتر 

 
     

 (2,22)  (3,67)   )بيسة( العائد احساس  علم كا ساال

 

     

 المقارنة أرقام .17

 .موجز المالية المرحلية ال الموائال لتتوايك مع العرض الممدال ي  هذه حيثما أمكاأرلاال الممارنة تال ةعاد  تصنيف بعض 




