




 1صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السىاديشركة 
 

 غير املدققة ىزة امل الدخلقائمة 

 سبحمبر 03ة في املنتهي أشهز الخسعةلفترة 
 

 
 8102 إلاًضاحات

 
7314 

  
 ريال ُعمانيألف 

 
 ريال ُعمانيألف 

     
 31,774  36,152  إلاًزادات 

 (06,110)  (01,230) 0 ثكاليف مباشزة

 77,111  88,031  الربح مجمىع

     

 (214)  (503) 1 مصزوفات عمومية وإدارية

 71,234  80,302  يبةالربح قبل الفائد  والضر 

     
 (5,243)  (2,101) 2 )صافية( ثكاليف الحمويل

 قبل الضريبة الربح
 

06,312 
 

17,664 

     

 (1,133)  (8,130) 3 ضزيبةال فو صز م

 5,504  00,501  لفتر عن ا الربحصافي 

     
     

     العائدات على كل سهم

 17.04  03.03 15 العائد ألاساس ي على كل سهم )بيسة(

     

 

 

 جزًءا ال ًحجزأ من هذه القوائم املالية املزحلية املوجزة. 17إلى  3جعحبر إلاًضاحات الواردة في الصفحات من 



 7صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السىاديشركة 

 

 غير املدققة ىزة الدخل الشامل آلاخر املو الخسائر أو ألارباح  قائمة

 سبحمبر 03أشهز املنتهية في  الخسعةلفترة 

 

     

  8102  7314 

 ريال ُعمانيألف   ريال ُعمانيألف   

     

 5,504  00,501  لفتر عن ا الربحصافي 

     

    مخصىًما منه ضريبة الدخل: خري عن الفتر الشامل ألا  الدخل

     خسائزأو الراا  ألا إلى  احم إعادة ثصنيفهخس التيد و البن

 7,265  0,052  لحغطيات الحدفق النقدي العادلة الجزء الفعال من الحغييرات في القيمة

 11,102  03,115  لفتر لالشامل  الدخل مجمىع

     

 

 
 .وجزةجزًءا ال ًحجزأ من هذه القوائم املالية املزحلية امل 17إلى  3جعحبر إلاًضاحات الواردة في الصفحات من 

 

 

 

 





 4صفدة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 

 ر املدققةغي وزة امل قائمة التدفقات النقدية

 سبحمبر 03اإلانتهية في  أشهس الخسعة فترةل

 

 

 ؤلايضاخات
 

8102 
 

7302 

   
 ريال ُعمانيألف 

 
 زيال ُعمانيألف 

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 
 

    
   فترةعن ال السبذصافي 

00,745  8,802 

      :ـجسويات ل
 6,300  6,114   استهالك

 8,023  2,141   ثكاليف الحمويل )صافي(

 4,063  8,160     مصسوف الضسيبة

 0  0   مكافئات نهاية الخدمة

 
 

 
85,676  72,080 

 
 

 
   

  جغيرات في:
 

   
   وذمم مدينة أخسى  ثجازية ذمم مدينة

(4,656)  (4,000) 

   املخصون
(51)  08 

 0,076  (795)   ثجازية وذمم دائنة أخسى دائنة ذمم 

 76,604  88,606   نة ة الخةغيةيةالنلد الناثج من ألا
      

 (2,746)  (6,266)   ثكاليف ثمويل مدفوعة

   أنة ة الخةغيل الناثج منالنلد صافي 
07,521  01,438 

 
 

 
   

   :التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
   

   اإلامحةكات وآلاالت واإلاعدات شساء
(88)  (48) 

   شساء ك ع غياز زأسمالية
(8)  (0) 

  )اإلاسحخدم في( أنة ة الاسخثماز النلدصافي 
 
(84)  (00) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 

   
 (0,080)  (0,687)   سداد اللسوض ألجل

 (7,383)  (8,111)   صافي -كسض كصير ألاجل سداد
 0,170  0,551   موعد اسحدلاق الودائع كصيرة ألاجل

 (7,200)  (8,711)   اح مدفوعةثوشيعات أزب

 06  80   فوائد مسحةمة

   صافي النلد )اإلاسحخدم في( أنة ة الحمويل
(4,164)  (4,740) 

   
   

   في النقد وما في حكم النقدتغيير صافي ال
00,588  00,004 

 03 نقد وما في حكم النقد في بداية الفتر 
 

8,619  0,687 

 03 هاية الفتر نقد وما في حكم النقد في ن
 

04,660  08,216 

   
   

 

 .وجصةاإلاسخةية اإلا جصًءا ال يحجصأ من هره اللوائم اإلاالية 07إلى  6جعحبر ؤلايضاخات الوازدة في الصفدات من 



    
     

 
      

      
      

      

    
     

    

      
     

      
      

      

 
     

    

 
 



 6صفحة 

 عللطاكـة ش.م.ع. الصواديشسكة 
 ؤلاًضاحات حول اللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلاوجزة غير اإلادكلة

 

 وألاوشطة السئيصية الشكل اللاهووي .1

ب وحج  قجانوا الشجركال الريا فجة  ج   جلط ة  2202أغسجط   2شجركة مسجاة ة ما ان جة مةلفجة  ج  مسجللة ك كانتللطاقة )"الشركة"(  السواديشركة 

حجت الشجركة  ج   جو  وب جا  مل جأ أد  )ش.م.ع.ع(، تحوفل الشركة مج  شجركة مسجاة ة ما ان جة مةلفجة ركج  شجركة مسجاة ة ما ان جة مامجة  وتم الحًفا ما اا.
 .2202يون و  22    مسفط لألو ا  املال ة

ك محطة تول د كهربا  )تر ثل أةداف الشركة    تطوفر وت وفل وتص  م وإنشا  وتشة ل وص انة وتو 
ّ
رنراح جة  طاقجة" ب2بركجا  محطة كهربجا  "ؤميا وت ل

وغي ةججججا مجججج  البيججججت الرحر ججججة فال الصججججلة، باقةججججا ة ركجججج  رتاحججججة الطاقججججة  بالةججججا  تةذيججججة  بججججط مشجججج    م يججججاوال(، ومججججا ي برهججججا مجججج  مرا جججج  752تبلججججا حججججواك  
وب جججا  مل جججأ، يجججرم امربجججا  ا  طججججة للشجججركة الرا ان جججة لشجججرا  الطاقجججة وامل جججا  ش.م.ع.م.  املولجججد إلانراح جججة للبهربجججا  املنججج ة  م اجججا، وب جججا الطاقجججة البهربا  جججة 

 .2202أبرفل  2ال شة ل الريا ي لل حطة    كة وإدا تاا و  ا الرفا فر م اا كفطاع واحد. وقد حففت الشر 

 

 أشاس إعداد اللوائم اإلاالية والصياشات املحاشبية الهامة .2

 أ اس إلامداد

 ب اا الال زام  (أ )

امل صججو   حججوا الرفججا فر املال ججة املرحل ججة، باقةججا ة لل رطلبججال 22تججم رمججداد ةججذ  الفججوا م املال ججة املرحل ججة املججوحا  و جج  املر ججا  ا  ا جج   الججدوك   قججم 

وترديالتجججأ، ركججج  حانججج  مرطلبجججال إلا صجججاه الصجججاد   مججج  اله  جججة الرامجججة لسجججو  املجججاا  0972مجججام ملياجججا  ججج  قجججانوا الشجججركال الريا فجججة الرا جججان  الصجججاد  
املركا املاك  وأدا   بسلط ة ما اا. وقد تم رد اج ريضاحال تفسي ية مخرا   بادف تفسي  ألاحداث واملرامالل الت  تررن  ةامة م  أحل  هم الرةي ال   

ملجج  ح  ججا  املججوحا . ال تشججر ل الفججوا م املال ججة املرحل ججة 2207ديسجج ن   20الشججركة م ججذ الفججوا م املال ججة السجج وفة ألاييجج   ك ججا  جج  وللسجج ة امل  ا ججة برججا ف  

 قمداد الرفا فر املال ة.املرلومال املطلوبة م  أحل الفوا م املال ة الس وفة الكاملة الت  تم رمدادةا و   املرايي  الدول ة 

 أ اس الف اس (ب )

   ما مجدا مخصجا ال جزام تخرفجد ألاصجوا وتكلفجة الر وفجل امللحلجة اللجذي  مل  أ اس الركلفة الرا فخّ ة  وحا املال ة املرحل ة امل تم رمداد ةذ  الفوا م

 دلة.تم ق ا ه ا حس  تكلفة إلاطفا  وبرض ألادوال املال ة الت  تم ق ا ها حس  الف  ة الرا

 ا رخدام الرفديرال وألاحكام (ج )

أا تفوم ردا   الشركة بوةا أحكجام وتفجديرال وا   اةجال تجلجر ملج  املرايي  الدول ة قمداد الرفا فر املال ة  و   املرحل ة رمداد الفوا م املال ة يرطل 

تيججججري إلادا    رججججا ف الفرل ججججة مجججج  ةججججذ  الرفججججديرال. ل زامججججال والججججديل واملصججججرو ال. وقججججد تخرلجججج  ال ججججال ا  ا ججججل ة ومبججججالا ألاصججججوا والاتطب جججج  الس ا
ة مراحرججججة دو فججججة وبصججججفة مسججججر ر  ملجججج  ةججججذ  الرفججججديرال والا   اةججججال. تججججد ج الرة يجججج ال ملجججج  الرفججججديرال ا  ا ججججل ة  جججج  الف جججج   التجججج  ت ججججت  ياججججا مراحرجججج

 الرفديرال وأي    ال مسرفبل ة مرؤجر . 

هج  نفسجها  وحا ا  ا ل ة والت  لها تؤجي  بالا مل  املبالا املد حة    ةذ  الفوا م املال جة املرحل جة املجرا ألاحكام الهامة الت  تصد     تطب   الس ا ال 
 .  2207ديس ن   20   وم  الس ة امل  ا ة     املال ة ك االت  صد ل بشؤا الفوا م 

 م لة الررض  (د )

 لجة الرجرض للفجوا م املال جة للشجركة، وقجد تجم تفرفج  ح  جا الفج م ركج  أقجرب ألج ، مرض الفوا م املال ة املرحل ة املوحا  بالرفجاا الرا جان  والتج  هج  م تم
 با رث ا  ما تم ب انأ بخالف فلك. 

 

 الس ا ال ا  ا ل ة الهامةالرةي     

تجججم تطب فهجججا ملججج   هججج  نفججج  الس ا جججال التججج  وحا املطبفجججة مججج  حانججج  الشجججركة  ججج  ةجججذ  الفجججوا م املال جججة املرحل جججة املججج الر يسججج ة الس ا جججال ا  ا جججل ة را
(: 05،  فججد تب ججت الشججركة املر ججا  الججدوك  للرفججا فر املال ججة  قججم )2208ي ججاير  0وامربججاً ا مجج   .2207ديسجج ن   20الفججوا م املال ججة ك ججا  جج  وللسجج ة امل  ا ججة  جج  

، وا جر ريت أنججأ ال يوحججد لهجذي  املر ججا ف  أي تججؤجي  (: "ألادوال املال ججة"9"إلايجرادال مجج  الرفججود مجا الر ججال " وكججذلك املر جا  الججدوك  للرفججا فر املال جة  قججم )

 حوةري مل  ةذ  الفوا م املال ة



 7صفحة 
 للطاكـة ش.م.ع.ع الصواديشسكة 

 ؤلاًضاحات حول اللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلاوجزة غير اإلادكلة
 

 
  

 شبتمبر 33
 

  لر ن  22

 
  

2318 
 

2207 

   
ال ُعماويألف   ٍز

 
  فاا ما ان أل  

 اليف اإلاباشسةالتك .3
 

    
   غا  الوقود

28,856  26,862 
 6,227  6,333   (7ا  اال  )ريضاه  قم 

 5,262  5,255   (02)ريضاه    وم ال شة ل والص انة
 تؤميا

  
374  272 

 059  153     وم الربط بالشببة
 05  39     وم ح رك ة

 59  31    فت الوقود
 272  153   يرى ألا  والص انة  شة لالمصرو ال 

   43,861  29,002 
      

 

ة .4  مصسوفات عمومية وإداٍز
 

    
 082  177   (02)ريضاه    وم إلاما  

 026  117   توظ  تكال   
   تكال   مررلفة بالشركة الرامة 

83  82 
   وم الوكالة

  
38  28 

 08  15   رييا  مبر 
 02  14   (02  قم هيضا)ر مكا آل حضو  احر امال ميل  إلادا  

 8  4   (7ا  اال  )ريضاه  قم 
 95  131   مصرو ال م وم ة وإدا فة أيرى 

   549  527 
 

ل )صافية( .5  ثكاليف التمٍو
 

    
   فروض ألحلالالفا د  مل  

5,917  5,022 
 2,299  1,343   مبادلة  رر الفا د 

 970  899   تكال   ت وفل ملحلة رطفا 
 029  149   (02)ريضاه  مر اد حساب احر اط  يدمة الدي تكلفة يطاب ا

 28  53   الفا د  مل   أس املاا الرامل
 22  32   يسا ر الصرف

 20  14   رلةا  الخصم-ال زام تفب ك ألاصوا 
 (26)  (33)   اللا  غي  الفراا م  تةط ة  رر الفا د 

 (29)  (34)    ديل الفوا د
   8,343  8,572 

 

ب اتوفمصس  .6  ةالضٍس
 

    
         قا  ة الديل: املد حةةرفبة الديل 

 0,027  1,258   الضرفبة امللحلة    ا يررل  بالف    ال ال ة
 2,202  833   الضرفبة امللحلة    ا يررل  بالف    السابفة

   2,361  2,062 
 

بلجت. 2202و 2202لضجرا   قجراً ا    جا يررلج  بجاالم  اض الجذي قدمرجأ الشجركة بشجؤا أوامجر الرف ج م للرجاميا ل ةرامجل ألامانة ال، أصد  2208   مايو  )أ(
َ
 ق

 2202مل  أمر الرف  م ألاوكج  الجذي أصجد تأ دا جر  الضجرا   للرجام  تأبف ا، ولب ا2202لضرا   إلاقرا  الضرف   للشركة للرام ل ةرامال ألامانة
ً
. ون  يجة

ل    ةذ  الفوا م املال ة.ل ةرامال انةمألا أ تفبة امللحلة ب اً  مل  الفرا  ال اائ  الذي أصد  لذلك، تم تسل ل الضر  سلَّ
ا
 لضرا   وامل

 أحكججام برججض بررججديل 2207  ن ايججر 26 برججا ف  الر جج  ة اللرفججد   جج  ونشججر 2207  ن ايججر 09  جج  9/2207  قججم السججلطان  املر ججوم صججد ، 2207 جج  مججام  )ب(
  ج  الافجاد  أججر رد اج فجد تجموب جا  مل جأ،  :. 05 ركج : 02 م  الشركال الديل مل  ةرفبة مردا  فاد  فلك    ب ا ، 28/2229قم الديل    ةرفبة قانوا 
 .املفا نة املال ة الفوا م   مل  الس وال السابفة  الضرفبة مردا



 

 8صفحة 
 للطاكـة ش.م.ع.ع الصواديشسكة 

 وجزة غير اإلادكلةؤلاًضاحات حول اللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلا
 

 اإلامتلكات وآلاالت واإلاعدات .7

 

اإلامتلكات وآلاالت 
 املجموع ألاصول ألاخسى  الفىيةكطع الغياز  واإلاعدات

 
ال ُعماويألف  ال ُعماويألف  ٍز ال ُعماويألف  ٍز ال ُعماويألف  ٍز  ٍز

     التكلفة
 319,737 93 1,717 317,897 2318ًىاًس  1

 22 12 - 13 إضافات خالل الفترة
 (11) (11) - - اشتبعادات خالل الفترة

 319,718 94 1,717 317,937 2318 شبتمبر 33

 
    

     الاشتهالك
 38,719 86 276 38,357 2318ًىاًس  1

 6,334 4 51 5,949 خصومات خالل الفترة
 (11) (11) - - اشتبعادات خالل الفترة

 44,712 79 327 44,336 2318 شبتمبر 33

 
    

ة      الليمة الدفتًر
 275,336 15 1,393 273,631 2318 شبتمبر 33

     
 282,988 7 0,220 279,522 2207ديس ن   20

 
ة اإلادًىة والرمم اإلادًىة ألاخسى  .8  الرمم التجاٍز

  
 

 
 مدقفة   

  
 

 
 ديس ن  20  شبتمبر 33 

  
 

 
 2318  2207 

  
 

 
ال ُعماويألف     فاا ما ان أل    ٍز

  
 

 
    

 2,727  7,623     فمم مدي ة تيا فة
 22  2     (02املسرح  م  أطراف فال مالقة )ريضاه  قم 

 227  343     مصا ف  مد ومة مفدًما
 727  158     وديل مسرح  فمم مدي ة أيرى 

     8,123  2,722 
 

 ودٌعة كصيرة ألاجل .9
( مججج  أحجججل ةججج اا تجججو ر ألامجججواا لسجججداد DSPAالحرفجججاح بحسجججاب احر جججاط  لسجججداد الجججدي  )الشجججركة ملامجججة با ججج ا ، ب وحججج  اتفاق جججة الشجججرو  الرامجججة

د رجة أقسا  الفجرض والفوا جد املسجرحفة  ج  تجا ف  ا جرحفاقها.  ر جد كجل تجا ف   جداد  ج  كاايجة شجهر أكرجوبر الشجركة ملامجة برخصج ا املبلجا ا لجدوا ل
ججا DSPAحسججاب )السججرة أشججهر الرال ججة. وال ييججو  ا ججرخدام املبلججا املججودع  جج  

ً
( ألي غججرض يججالف  ججداد أقسججا  الفججرض والفوا ججد ومل ججأ  هججو يررنجج  مبلة

كججاا املبلججا املججودع  جج  حسججاب احر ججاط  لسججداد الججدي  قججد تججم ا جج ث ا   ملجج  شججكل وديرججة قصججي   ألاحججل ، 2207ديسجج ن   20ك ججا  جج  و محظججو  ا ججرخدامأ. 
 .2208أبرفل  27تسرح     

 

 الىلد وما في حكم الىلد .13

        
 -  9,339     شهو ( 2وديرة قصي   ألاحل )أقل م  

 2,628  5,321        الب و ال فد 
 0  1     ال فد    الص دو  

     14,331  2,629 
 

 مصر  .ة اا مفابل  رة دك فاا ما ان (،  2,222: 2207ديس ن   20 فاا ما ان  ) 2,222يش ل ال فد    الب و  



 9صفحة 

 اكـة ش.م.ع.عللط الصواديشسكة 

 ؤلاًضاحات حول اللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلاوجزة غير اإلادكلة

 حلوق اإلاصاهمين .11

 ألا هم  أ  اا (أ )

 :   ما يل  ب انال املساة يا 

 الجيصية 2318 شبتمبر 33

عدد ألاشهم 

اإلاملوكة والبالغة 

 كيمتها ؤلاشمية

لكل  بيصة 133

 % مً املجموع شهم

إجمالي الليمة 

ؤلاشمية لألشهم 

  اإلاملوكة

ال ُعماويألف   ٍز

 
    

 21,361 %29.93 213,637,492 ؤلامازات العسبية اإلاتحدة كهرب ل م.م.ه

 13,216 %14.33 132,163,113 شلطىة ُعمان الشر  ألاو ط لال  ث ا  ش.م.م

 7,686 %13.76 76,858,391 شلطىة ُعمان ص دو  تفامد موظف  الخدمة املدن ة

 5,138 %7.15 51,383,355 هولىدا ا نيز الند ب    رس ري ب  ان  ناش ونا

 5,138 %7.15 51,383,355 هولىدا باو  ب     بركا بلو ةو اياا 

 4,756 %6.66 47,563,197 شلطىة ُعمان اله  ة الرامة للرؤم  ال الاحر ام ة

 4,573 %6.43 45.733.564 شلطىة ُعمان ص دو  تفامد و ا   الد اع

 12,636 %17.68 126.356.776  %5تفل نسبة مساة  ام م  املساة يا الذي  

  714,436,343 133.33% 71,441 

  2207ديس ن   20
  

 20,260 %29.92 202,627,292 إلاما ال الررب ة املرحد  كهرب ل م.م.ه

 02,206 %02.22 022,062,002  لط ة ما اا ملر   ك ش.م.م

 7,686 %02.76 76,858,290  ة ما اا لط ص دو  تفامد موظف  الخدمة املدن ة

 5,028 %7.05 50,282,255 ةول دا رس ري ب  ان  ناش وناا نيز الند ب     

 5,028 %7.05 50,282,255 ةول دا باو  ب     بركا بلو ةو اياا 

 2,756 %6.66 27,562,097  لط ة ما اا اله  ة الرامة للرؤم  ال الاحر ام ة

 2,605 %6.26 26,029,262  لط ة ما اا اعص دو  تفامد و ا   الد 

 02,590 %07.62 025,900,276  %5املساة يا الذي  تفل نسبة مساة  ام م  

  702,226,222 022.22% 70,220 
 

للسججهم الواحججد  فججاا ما ججان   2.0 ججهم بف  جة  702,226,222 فججاا ما جان  مكججوا مجج   70,222,622يبلجا  أس املججاا املصججد  واملصججره بجأ واملججد وع للشججركة 

  .ع لكل  هم(. 2,0 هم بف  ة  702,226,222  .ع مكوا م  70,222,622: 2207ديس ن   20)

 

الل ر جة الر وم جة كل  هم    احر امجال ليح  ل امل  ألا هم الرادية ا رالم تو يرال أ باه ك ا يرل  م اا م  وقت آلير ك ا يح  لهم صول واحد 

 ا يررل  بباق  أصوا الشركة.لشركة. ح  ا ألا هم ت ساوى    مل

 

 الاحر اط  الفانون  (ب )

% مجج  صجا   أ بججاه الشججركة ركجج  احر ججاط  قججانون  غيجج  قابججل للرو يججا حتججت  02، يججرم تحوفججل 0972( مجج  قججانوا الشججركال الريا فججة لسجج ة 026و ًفجا لل ججاد  )

  يساوى الاحر اط  الفانون  مل  ألاقل جلث  أس املاا املصد  لرلك الشركة.

 

   الرةط ةاحر اط (ج )

رةط جة التج  يرؤل  احر اط  الرةط ة م  اللجا  الفرجاا مج  صجا   الرةيج  ال  اك ج   ج  الف  جة الرادلجة ألدوال تةط جة الرجد   ال فجدي املررلفجة بجؤدوال ال

 لم تحدث برد.
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ال ُعماويألف     فاا ما ان أل    ٍز

 
 

 
    

 082,905  182,593    قروض ألحل

 (05,288)  (15,336)    : اللا  املرداوا مطروًحا م اا

 068,627  167,254    اللا  غي  املرداوا 
 (6,222)  (5,434)    مطفؤ مراملة غي   ال  تك مطروًحا م اا:

 

   161,853  062,222 
 

 

، أبرمججت الشججركة اتفاق جججة شججرو  مامججة حججوا ال سججه الل الا ر ان جججة مججا تحججال  مكججوا مجج  ب جججو  دول ججة ووكججاالل ا ر ججاا تصجججديري 2202 ججلر ن   06برججا ف  
ك ل ال سجه الل الجدوك " و"أمجيا الضج انال الخجا ب " وب جك ال سجاب الخجا ب ، وب و  محل ة، ما ب ك "كرفدي أحرفكوا كو بو فت اند انفس  ت" بصفة "و 

ب ججك و"وك ججل ال سججه الل مجج  ب ججك الرصججدير والا ججري اد الكججو ي"، ووك ججل ال سججه الل الريا فججة، وب ججك مسججفط ش.م.ع.ع بصججفرأ ب ججك ال سججاب الججدايل ، وال

صد  لبفالة حس  الر ف ذ، ووك ل تسه الل كفالة حس  الر ف ذ
ا
 ف.م.م" بصفة وك ل تسه الل "ةي مي ". -، وب ك "ك أ اف دبل و ريبب  امل
 

 ، كانت املبالا املسرحفة ك ا يل :2207ديس ن   20و 2208  لر ن  22برا ف  
 

 تسه الل مرةي   مةطا  م  "ةي مي "

 

51,547  50,792 

 تسه الل تيا فة

 

43,339  22,995 
 اد الكو ي تسه الل مباشر  م  ب ك الرصدير والا ري  

 

36,737  26,902 

 تسه الل جابرة مةطا  م  "ةي مي "

 

31,721  20,872 

 تسه الل مةطا  م  ب ك الرصدير والا ري اد الكو ي

 

19,246  09,229 

 
 

182,593  082,905 
 

ة الدائىة والرمم الدائىة ألاخسى  .13  الرمم التجاٍز

  
 

 
    

 2,882  3,267     الذمم الدا  ة واملسرحفة لةا  الوقود

 0,622  1,853     املسرحفة الر وفلتكلفة 
 769  953    (02 ريضاه  قمألاطراف فال الرالقة )رك  مسرحفال 

 2  4    فمم تيا فة دا  ة

 225  368     مسرحفال وفمم دا  ة أيرى 

     6,442  6,682 
 

 معامالت مع أطساف ذات عالكة .14

ة يا، وأمضججا  ميلجج  إلادا   ومججوظف  إلادا   الرل جججا، وك انججال ألام ججاا التجج  لهجججا الفججد   ملجج  م ا  ججة السججج طر  أو تشجج ل ألاطججراف فال الرالقججة املسجججا

وتكججوا ألا ججرا  ومججد  ةججذ   والب انججال التجج  يسججرط ا برججض املسججاة يا الرججؤجي  بشججكل بججالا ملياججا الرججؤجي  البججالا ملجج  الفججرا ال املال ججة وال شججة ل ة للشججركة

 للشرو  وألاحكام الت  يرف  ملياا املرامالل الت  ي
ً
 بيا الطر يا.رم ربرامها    الس ا  الرادي لألم اا و فا

 

 مصتحلات موظفي ؤلادازة العليا

أي  أما موظفجو إلادا   الرل جا  هجم الجذي  ير ررجوا بسجلطة تخطج ط أنشجطة الشجركة وتوحياهجا والسج طر  ملياجا، بشجكل مباشجر أو غيج  مباشجر، ويشج لوا 

دا   ) ججوا  أكججاا ت ف ججذًيا أم ال(. و جج  مججا يلجج  مي ججوع املكا ججآل التجج  د رججت ألملجج  ي سججة مججوظفيا ب جج   ججيام مججوظف  إلادا   الرل ججا لف جج   مضججو ميلجج  ر
 أشهر امل  ا ة    ما يل : ال سرة
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 222  228     إلادا   الرل ا مسرحفال موظف 
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ال ُعماويألف       فاا ما ان أل    ٍز
 

  
   

  وفا تراكرل ل لل شة ل والص انة ما اا ش.م.م
 

5,342  5,826 
 202  217  كهرب ل لل شة ل والص انة ما اا )"كومو"( ش.م.م

 085  163   للطاقة ش.م.ع.ع  باط ةشركة ال
 69  69   رنج  رس ريأ

 22  38  "ان  ناش وناا باو  أس ايأ"  رع دب 
 -  29   الشر  ألاو ط لال  ث ا  ش.م.م

 06  16   " وح  ز كو بو يش "
 06  16   رنك. شركة "ش كوكو الب  يك باو "

 05  15   اله  ة الرامة للرؤم  ال الاحر ام ة
 02  15  البو فل ك م دا ريست

 02  14   ميل  إلادا   أمضا 
 22  4   ملر   ك ش.م.م

 2  -   تراكربل اني ي ي ف اس ايأ
 0  -   شركة ص ا  للطاقة ش.م.ع.ع

 0  -   اس ام اا بركا  للطاقة ش.م.ع.م
 0  -   شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع

   5.935  6.257 
    را طب رة املرامالل املبي ة أمال  كالراك :

     

 5,262  5,255   (2)ريضاه لص انة   وم ال شة ل وا
 082  177   (2)ريضاه    وم إلاما  

 085  163   املشا كة    الركال  
 029  149   (5)ريضاه  تكلفة يطاب امر اد حساب احر اط  يدمة الدي 

 26  43   مصا ف  بؤجر  حع 
 222  39     وم ح رك ة

 52  38   مه  ة أتراب
 -  15   يدمال    ة

 02  14   (2)ريضاه  قم  مكا آل حضو  حلسال ميل  إلادا  
 065  48   ألايرى   وم ال شة ل والص انة 

   5.935  6.257 
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 :ما يل تش ل أطراف فال مالقة  رك  وألا صد  املسرحفة
 

 728  783   وفا تراكرل ل لل شة ل والص انة ما اا ش.م.م
 7  76  رنج  رس ريأ

 -  28  الشر  ألاو ط لال  ث ا  ش.م.م
 7  13  البو فل ك م دا ريست

 2  13  رنك. شركة "ش كوكو الب  يك باو "
 2  13  " وح  ز كو بو يش "

 2  12  اله  ة الرامة للرؤم  ال الاحر ام ة
 -  9  باط ة للطاقة ش.م.ع.عشركة ال

 2  3  "ان  ناش وناا باو  أس ايأ"  رع دب 
 05  -  ميل  إلادا   أمضا 

 2  -  ملر   ك ش.م.م
 2  -  ش.م.م (ما اا)كهرب ل لل شة ل والص انة 

  953  769 
      

 أطراف فال مالقة تش ل: م وألا صد  املسرحفة 
 -  2  ش.م.م (ما اا)كهرب ل لل شة ل والص انة 

 22  -  للطاقة ش.م.ع.ع باط ةشركة ال
  2  22 
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 إدازة املخاطس اإلاالية .15

 ججال املف جن م اججا  ج  الفججوا م املال ججة ك جا  جج  وللسج ة امل  ا ججة  جج  را أةجداف و  ا ججال ردا   ا خجاطر املال ججة الخاصججة بالشجركة ترفجج  مجا ألاةججداف والس ا

 .2207ديس ن   20

 لتاامات الا .16

 2207ديسج ن   20ل زامجال تجؤحي  ألا ايجم  مجا تلجك املف جن م اجا  ج  الفجوا م املال جة ك جا  ج  وللسج ة امل  ا جة  ج  اترطاب  ال زامال ال شجة ل والصج انة و  - أ
صم م اا املبالا الت  ت

ا
 .2208  لر ن  22أشهر امل  ا ة     ال سرةم إلاقرا  باا يالا      برد أا ي

  62,292  جججة قجججدمت الشجججركة أوامجججر شجججرا  بف - ب
ً

 20 فجججاا ما جججان  ك جججا  ججج   02,529) 2208  جججلر ن  22مجججا  الجججت غيججج  مسجججدد  ك جججا  ججج  وهججج  ما انً جججا،   فجججاال

 .(2207 ديس ن 

 صافي ألاصول لكل شهم .17

مجج  طرفجج  قسجج ة صججا   ألاصججوا الخاصججة باملسججاة يا الرججادييا  جج  الشججركة ملجج  مججدد املرو ججط املججر ن لأل ججهم يججرم اح سججاب صججا   ألاصججوا لكججل  ججهم 
 الرادية غي  املسدد  يالا الف   
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 87,822  96,853    فاا ما ان (أل  ) أمواا املساة يا -صا   ألاصوا 

      

 702,226  714,436 )باألل (/الس ة  مدد املرو ط املر ن لأل هم الرادية غي  املسدد  يالا الف   

      

 022.92  135.57   صا   ألاصوا لكل  هم )بيسة(
 

( ي ثجججل 2207سججج ن  يد 20مل جججوا  فجججاا ما جججان  ك جججا  ججج   5.22) 2208  جججلر ن  22مل جججوا  فجججاا ما جججان  ك جججا  ججج   2.87تجججرى إلادا   أا  لجججا الرةط جججة البجججالا 

املال ججة الخاصججة باججا، غيجج   الاتفاق ججالالخسججا   التجج  قججد ترببججدةا الشججركة لججو ايرججا ل أا ت بجج  اتفاق ججال املبادلججة  جج  ةججذا الرججا ف . رال أنججأ ب وحجج  أحكججام 
 مصره للشركة ركاا  اتفاق ال املبادلة. ومل أ تم ا  براد  لا الرةط ة م  أمواا املساة يا.

 

 شاس ي على كل شهمالعائد ألا  .18

الخسا ر أو ألا باه امل سوبة رك  املساة يا الرجادييا  ج  الشجركة ملج  مجدد املرو جط  صا   م يرم اح ساب الرا د ألا اسم  مل  كل  هم م  طرف  تفس

 .املر ن لأل هم الرادية غي  املسدد  يالا الف   
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 8,827  11,547    فاا ما ان (ا الف    )أل  يال الربحصا   

      

 702,226  714,436 )باألل ( مدد املرو ط املر ن لأل هم الرادية غي  املسدد  يالا الف   

      

 02.27  16.16   )بيسة( الرا د ألا اسم  مل  كل  هم
 

 اإلالازهة أزكام .19

 .وحا املال ة املرحل ة امل روا   ما الررض املفدم    ةذ  الفوا ملر ح ث ا أمب أ قام املفا نة تم رماد  تص    برض 
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