
 1صفحة 

 عللطاقـت ش.م.ع. السىادٌشركت 
 

 غُر الوذققت وىجزةال الذخلقائوت 
 مارس 13انمنتهٍت فً  أشهز انثالثتنفتزة 

 

 
 0202 اإلٌضاحاث

 
9133 

  
 لاير ُعوانٍألف 

 
 لاير ُعمانًأنف 

     
  339311                  440210                اإلٌزاداث 

 (339191)                (420340)             1 تكانٍف مباشزة

  219                       032                     هجوىع الربخ

     

 (992)                     (030)                   4 مصزوفاث عمىمٍت وإدارٌت

  414                       194                     الربخ قبل الفائذة والضرَبت

     

 (99413)                  (00011)               1 تكانٍف انتمىٌم )صافٍت(

 (40011)                الربخ / )الخسارة( قبل الضرَبت

 

                (99141) 

     مصزوف انضزٌبت

 (413)                     (150)                    الخسارة( عن الفترة)صافٍ الربخ / 

                (00023)                  (99422) 

     

     العائذاث علً كل سهن

 (1442)                    (3.24)                  33 انعائذ األساسً عهى كم سهم )بٍست(

 
 

ة4جزًءا من هذه انقىائم انمانٍت انمزحهٍت انمىجز 33إنى  3تشكم اإلٌضاحاث انمزفقت من 



 2صفحة 
 

 عللطاقـت ش.م.ع. السىادٌشركت 
 

 غُر الوذققت وىجزةالذخل الشاهل اِخر الوالخسائر أو األرباح  قائوت
 مارس 13أشهز انمنتهٍت فً  تثالثنانفتزة 

 

     

  0202  9133 

 لاير ُعمانًأنف   لاير ُعوانٍألف   

     

 (99422)                  (00023)                للفترة (الخسارةالربخ / ) صافٍ

     

     هخصىًها هنها ضرَبت الذخل: يخراأل ت)الخسارة( الشاهلالذخل / 

     

     انبنىد انتً ستتم إعادة تصنٍفها إنى األرباح أو انخسائز

 (39112)                  (50054)                انجزء انفعال من انتغٍٍزاث فً انقٍمت انعادنت نتغطٍاث انتذفق اننقذي

 (49944)                  (00114)                الشاهل عن الفترة)الخسارة( الذخل /  هجوىع

 
 
 

 جزًءا من هذه انقىائم انمانٍت انمزحهٍت انمىجزة4 33إنى  3تشكم اإلٌضاحاث انمزفقت من 
 
 
 





 4صفحة 
 

 عنهطاقـت ش.و.ع. انسىاديشركت 
 

 غير انًذققت ًىجزةان قائًت انتذفقاث اننقذيت
 ماسس 13المىتهيت في  أشهش الثالثت فتشةل

 

 

 اثاإليضاد
 

0202 
 

9132 

 
 

 
 لاير ُعًانيأنف 

 
 لاير ُعماويألف 

      :أنشطت انتشغيمانتذفقاث اننقذيت ين 
   الشبخ / )الخساسة( قبل الضشيبت

          (647,1)             (941,2) 

      تسىياث لـ:

  941,9                042,2               استهالك

  3,,94                ,,040               تكاليف التمىيل )صافي(

  1                      (2)                     )أسباح( / خسائش استبعاداث 

  1                         -                      وهايت الخذمتمكافآث 

  2,,94                045,2               اننقذ انناتج ين انتشغيم قبم انتغيراث في رأس انًال انعايم

   
   

   تغيشاث في:
   

   رمم مذيىت تجاسيت ورمم مذيىت أخشي
          (1460,)             (3492,) 

   المخزون
                    6                     33  

 (9,111)              145,7               رمم دائىت تجاسيت ورمم دائىت أخشي

 (1,3)                 ,0495               اننقذ انناتج ين / )انًستخذو في( األنشطت انتشغيهيت

      

    -                     (2)                     وهايت الخذمت المسذدة مكافآث

    -                     (92)                   دفعاث اإليجاس

 (94111)             (,,647)             مىيل مذفىعتتكاليف ت

 (,,941)              64606               صافي انتذفقاث اننقذيت انناتجت ين / )انًستخذيت في( أنشطت انتشغيم

   
   

   انتذفقاث اننقذيت ين أنشطت االستثًار:
   

   ششاء الممتلكاث واآلالث والمعذاث
                (62)                    (,) 

  1                       2                       عائذاث بيع الممتلكاث واآلالث والمعذاث

  )انًستخذيت في( أنشطت االستثًاراننقذيت صافي انتذفقاث 
                 (62)                    (,) 

 
 

 
   

  :ًىيمانتذفقاث اننقذيت ين أنشطت انت
 

   

  34231               (252)                صافي -)سذاد( / إيشاداث مه قشض قصيش األجل

  3                       2                       فىائذ مستلمت

  34233               (252)                صافي انتذفقاث اننقذيت اننقذ )انًستخذيت في( / انناتجت ين أنشطت انتًىيم

   
   

   صافي انتغيير في اننقذ ويا في حكى اننقذ
               05,                 (2,1) 

      

  31 نقذ ويا في حكى اننقذ في بذايت انفترة
               096               3492,  

      

 192                  ,,5                 31 نقذ ويا في حكى اننقذ في نهايت انفترة

 
 

جزًءا مه هزي القىائم الماليت المشدليت المىجزة. 32إلً  3تشكل اإليضاداث المشفقت مه 



 5صفحة 
 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 
 

 غير الودققة ووجزةال قائوة التغيرات في حقوق الوساهوين
 مارس 13أشهز انمنتهيت في  انثالثتنفتزة 

 

 

 

 الوجووع احتياطي التغطية األرباح الوحتجزة حتياطي القانونياال رأس هال األسهن

 

 ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني

      

  334130     (141,3)      114111      43,1,        114111     0202يناير  1الرصيد في 

      انشامهت عن انفتزةمجموع انذخم / )انخسارة( 

 (04023)        -              (04023)        -                 -              صافي انذخم / )انخسارة( عن انفتزة

انذخم / )انخسارة( انشامهت األخزى عن انفتزة 

      مخصوًما منها ضزيبت انذخم

انجزء انفعال من انتغييزاث في انقيمت انعادنت 

 (40,3,)     (40,3,)        -                 -                 -              غطيت انتذفقاث اننقذيتنت

 (141,1)     (40,3,)     (04023)        -                 -              انخسارة( انشامهت عن انفتزةمجموع انذخم / )

  324,11     (104111)    1,4011      43,1,        114111     0202هارس  31الرصيد في 

 

 

   

 

  214139      (14931)        314731       74111         134113      9133ينايز  3انزصيذ في  

      مجموع )انخسارة( انشامهت عن انفتزة

 (94123)          -              (94123)          -                 -              صافي )انخسارة( عن انفتزة

)انخسارة( انشامهت األخزى عن انفتزة مخصوًما 

      منها ضزيبت انذخم

انجزء انفعال من انتغييزاث في انقيمت انعادنت 

 (34172)       (34172)          -                 -                 -              نتغطيت انتذفقاث اننقذيت

 (14911)       (34172)       (94123)          -                 -              )انخسارة( انشامهت عن انفتزةع مجمو

  294212      (74112)        334112       74111         134113      9133مارس  13انزصيذ في 

 
 

م انمانيت انمزحهيت انموجزةجزًءا من هذه انقوائ 33إني  3تشكم اإليضاحاث انمزفقت من  .



 6صفحة 

 شركة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع
 قوائم املالية املرحلية املوجزة غير املدققةلا حول إلايضاحات 

 
 انشكم انمبَىٍَ واألَشطت انشئُسُت .1

 ثّٛعيت ليبْٔٛ اٌشيشوبد اٌزغبس٠يخ فيٟ عيٍطٕخ ُعّيبْ  2202أغغيطظ  2ششوخ ِغبّ٘خ ُعّب١ٔخ ِغٍمخ فيٟ ِغغٍخ و وبٔذٌٍطبلخ )"اٌششوخ"(  اٌغٛادٞششوخ 

ٚثٕبء ع١ٍٗ أدسعذ اٌششوخ فٟ عٛق ِغيمػ ٌيرٚساق )ػ َ ع ع(، ّ٘خ ُعّب١ٔخ عبِخ رؾ٠ًٛ اٌششوخ ِٓ ششوخ ِغبّ٘خ ُعّب١ٔخ ِغٍمخ إٌٝ ششوخ ِغب ٚرُ الؽمًب

  ١ٔٛ٠2202ٛ  22فٟ  اٌّب١ٌخ

إٔزبع١يخ رجٍي   طبليخ" ث2ثشوبء ِؾطخ وٙشثبء "ؤ١ِٓ ٚرٍّّه ِؾطخ ر١ٌٛذ وٙشثبء )رزّضً أ٘ذاف اٌششوخ فٟ رط٠ٛش ٚر٠ًّٛ ٚرص١ُّ ٚإٔشبء ٚرشغ١ً ٚص١بٔخ ٚرٚ

ثبٌغبص ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ راد اٌصٍخ، ثبإلظبفخ إٌٝ إربؽخ اٌطبليخ اإلٔزبع١يخ ٌٍىٙشثيبء  رغز٠خ سثػ ِشزشن ِٚب ٠زجعٙب ِٓ ِشافك١ِغبٚاد(،  052ؽٛاٌٝ 

فيع اٌزميبس٠ش عٕٙيب ٚثٕيبء ع١ٍيٗ، ٠يزُ اعزجيبس اٌّؾطيخ ٚإداسرٙيب ٚسٌٍششوخ اٌعُّب١ٔخ ٌششاء اٌطبلخ ٚا١ٌّبٖ ػ َ ع َ   اٌٌّٛذحاٌّجش٘ٓ عٕٙب، ٚث١ع اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ 

  2202أثش٠ً  2اٌزشغ١ً اٌزغبسٞ ٌٍّؾطخ فٟ ومطبع ٚاؽذ  ٚلذ ؽممذ اٌششوخ 

 

 أسبط إعذاد انمىائى انًبنُت وانسُبسبث انًحبسبُت انهبيت .2

 أعبط اإلعذاد

 ث١بْ االٌزضاَ (أ )

بس٠ش اٌّب١ٌيخ اٌّشؽ١ٍيخ، ثبإلظيبفخ ٌٍّزطٍجيبد إٌّصيٛه ع١ٍٙيب ؽيٛي اٌزمي 22رُ إعذاد ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح ٚفك اٌّع١بس اٌّؾبعجٟ اٌذٌٟٚ سليُ 

ٚرعذ٠الرٗ، إٌٝ عبٔت ِزطٍجبد اإلفصبػ اٌصبدسح عٓ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌغيٛق اٌّيبي ثغيٍطٕخ ُعّيبْ  ٚليذ  0702عبَ فٟ لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ اٌعُّبٟٔ اٌصبدس 

د اٌزٟ رعزجيش ٘بِيخ ِيٓ أعيً فٙيُ اٌزغ١يشاد فيٟ اٌّشويض اٌّيبٌٟ ٚأداء اٌشيشوخ ِٕيز اٌميٛائُ رُ إدساط إ٠عبؽبد رفغ١ش٠خ ِخزبسح ثٙذف رفغ١ش األؽذاس ٚاٌّعبِال

  ال رشزًّ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح عٍٝ ع١ّع اٌّعٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ِيٓ أعيً 2207د٠غّجش  20اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ األخ١شح وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

 ٍِخ اٌزٟ رُ إعذاد٘ب ٚفك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌىب

 اٌم١بط أعبط (ة )

فيٟ ِيب عيذا ِخصيت اٌزيضاَ رخش٠يذ األصيٛي ٚرىٍفيخ اٌز٠ّٛيً اٌّيعٍيخ اٌٍيز٠ٓ ريُ عٍيٝ أعيبط اٌزىٍفيخ اٌزبس٠خ١ّيخ  ّيٛعضحاٌّب١ٌيخ اٌّشؽ١ٍيخ اٌ اٌميٛائُرُ إعذاد ٘يزٖ 

 اد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رُ ل١بعٙب ؽغت اٌم١ّخ اٌعبدٌخ ل١بعّٙب ؽغت رىٍفخ اإلغفبء ٚثعط األدٚ

 اٌزمذ٠شاد ٚاألؽىبَ اعزخذاَ (ط )

أْ رمَٛ إداسح اٌششوخ ثٛظع أؽىبَ ٚرمذ٠شاد ٚافزشاظيبد رييصش عٍيٝ رطج١يك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  ٚفك اٌّشؽ١ٍخ اٌّب١ٌخ اٌمٛائ٠ُزطٍت إعذاد 

رغيشٞ اإلداسح ِشاععيخ دٚس٠يخ ٚثصيفخ ٌزضاِبد ٚاٌذخً ٚاٌّصشٚفبد  ٚلذ رخزٍف إٌزبئظ اٌفع١ٍخ عٓ ٘زٖ اٌزميذ٠شاد  العبد اٌّؾبعج١خ ِٚجبٌ  األصٛي ٚااٌغ١ب

اد ِغييزمج١ٍخ ِغيزّشح عٍييٝ ٘ييزٖ اٌزمييذ٠شاد ٚاالفزشاظيبد  رييذسط اٌزغ١١ييشاد عٍييٝ اٌزمييذ٠شاد اٌّؾبعيج١خ فييٟ اٌفزييشح اٌزييٟ رّييذ ف١ٙيب ِشاععييخ اٌزمييذ٠شاد ٚأٞ فزييش

 ِزؤصشح  

٘يٟ ٔفغيٙب  ّيٛعضحاٌزٟ رصذس فٟ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌزٟ ٌٙب ريؤص١ش ثيبٌ  عٍيٝ اٌّجيبٌ  اٌّذسعيخ فيٟ ٘يزٖ اٌميٛائُ اٌّب١ٌيخ اٌّشؽ١ٍيخ اٌ اٌٙبِخؽىبَ إْ األ

  2207د٠غّجش  20فٟ ٚعٓ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ  اٌّب١ٌخ وّباٌزٟ صذسد ثشؤْ اٌمٛائُ 

 عٍّخ اٌعشض (د )

١ٍخ اٌّٛعضح ثبٌش٠بي اٌعُّبٟٔ ٚاٌزٟ ٟ٘ عٍّخ اٌعشض ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ، ٚلذ رُ رمش٠ت ع١ّع اٌمي١ُ إٌيٝ أليشة أٌيف، ثبعيزضٕبء رُ عشض اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ

 ِب رُ ث١بٔٗ ثخالف رٌه  

 

 اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌٙبِخاٌزغ١ش فٟ 

ٟ٘ ٔفظ اٌغ١بعبد اٌزٟ ريُ رطج١مٙيب عٍيٝ اٌميٛائُ اٌّب١ٌيخ  ّٛعضحخ اٌّشؽ١ٍخ اٌاٌّطجمخ ِٓ عبٔت اٌششوخ فٟ ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌ اٌشئ١غ١خ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خإْ 

  2207د٠غّجش  20وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 



 7صفحة 

 شركة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع
 قوائم املالية املرحلية املوجزة غير املدققةلا حول إلايضاحات 

 
 

 

   
 2222 يبسط 31

 
 2207 ِبسط 20

   
 لاير ُعًبٍَأنف 

 
 لاير ُعّبٟٔأٌف 

 انخكبنُف انًببششة .3

 
    

  غبص اٌٛلٛد
 

                     694,3                         02522  

  22227                         29232                        (0ٚ  6اعزٙالن )إ٠عبػ سلُ 

  02562                         19622                        (05سعَٛ اٌزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ )إ٠عبػ 

  رؤ١ِٓ
 

                        116                            022  

  2                                4                                سعَٛ اٌشثػ ثبٌشجىخ

  02                                -                               ص٠ذ اٌٛلٛد

  62                              55                              ِصشٚفبد اٌزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ األخشٜ

                      129312                       002225  

 

 يصشوفبث عًىيُت وإداسَت .4

 
    

  رىب١ٌف ِزعٍمخ ثبٌششوخ اٌعبِخ 
 

                           26                              06  

  56                              55                              (05)إ٠عبػ أرعبة أزذاة 

  20                              ,3                              رٛظ١فرىب١ٌف 

  اٌٛوبٌخ ارعبة
 

                           13                              02  

  5                                5                                إ٠غبس ِىزت

  2                                5                                (05ِىبفآد ؽعٛس اعزّبعبد ِغٍظ اإلداسح )إ٠عبػ سلُ 

  2                                3                                (6اعزٙالن )إ٠عبػ سلُ 

  22                              33                              خ أخشِٜصشٚفبد ع١ِّٛخ ٚإداس٠

                           232                            222  

 

 حكبنُف انخًىَم )صبفُت( .5

 
    

  مشٚض ألعًاٌاٌفبئذح عٍٝ 
 

                     19551                         22202  

  70                              343                           ٌخ ععش اٌفبئذحِجبد

  206                            252                           إغفبء رىب١ٌف ر٠ًّٛ ِيعٍخ

  26                              24                              اٌفبئذح عٍٝ لشٚض لص١شح األعً

  20                              21                              (02رىٍفخ خطبة اعزّبد ؽغبة اؽز١بغٟ خذِخ اٌذ٠ٓ )إ٠عبػ 

  22                              22                              اٌفٛائذ عٍٝ االٌزضاِبد اإل٠غبس٠خ

  5                                6                                خغبئش اٌصشف

  5                                5                                إٌغبء اٌخصُ-اٌزضاَ رفى١ه األصٛي

 (00)                            (6)                                دخً اٌفٛائذ

                        29244                         22250  

 



 8صفحة 

 شركة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع
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 انًًخهكبث واِالث وانًعذاث .6

 

انًًخهكبث واِالث 

 األصىل األخشي انفُُتلطع انغُبس  وانًعذاث

 أعًبل سأسًبنُت 

 انًجًىع لُذ انخُفُز

 

 أنف لاير ُعًبٍَ أنف لاير ُعًبٍَ أنف لاير ُعًبٍَ أنف لاير ُعًبٍَ أنف لاير ُعًبٍَ

 انخكهفت
   

 
 

  31,9522  6  122            19212         3159242   2222َُبَش  1

  15          15                 -                  -                  -               إضبفبث خالل انفخشة

 (5)             -               (5)                 -                  -               اسخبعبداث خالل انفخشة

  31,9555  24               122            19212         3159242   2222يبسط  31

    

 

 االسخهالن 

   

 

  549221    -                2,               412            ,54921      2222َُبَش  1 

  29224       -                3  12               19,54        خصىيبث خالل انفخشة

 (5)             -               (5)                 -                  -               اسخبعبداث خالل انفخشة

  569222    -                55               ,42            569223      2222يبسط  31

    

 

 فخشَتانمًُت انذ 

   

 

  2639165  24               14               19255         ,261953   2222يبسط  31 

 
   

 

  2652050  6  00               02225          2622222     2207د٠غّجش  20 

 

 

 أصىل حك االسخخذاو .2

 
 انًجًىع  إَجبس انًىلع  يعذاث سبط

 أنف لاير ُعًبٍَ  ُعًبٍَأنف لاير   أنف لاير ُعًبٍَ 

      انخكهفت

  19324   224       19122 2222َُبَش  1

    -     -            -        إضبفبث خالل انفخشة

  19324   224       19122 2222يبسط  31

      

      االسخهالن

  145   5           132     2222َُبَش  1

  36   2           34       خصىيبث خالل انفخشة

  151   12         121     2222يبسط  31

      

      انمًُت انذفخشَت

 1,1,3  264  ,2, 2222يبسط  31

      

 02227  266  762 2207د٠غّجش  20

 

 

شييًٙشا أٚ ألييً،  02ح األعييً اٌزييٟ رجٍيي  ِييذرٙب ٚلييشسد اٌشييشوخ عييذَ االعزييشاف ثؤصييٛي ؽييك االعييزخذاَ ٚاالٌزضاِييبد اإل٠غبس٠ييخ ثبٌٕغييجخ ٌعمييٛد اإل٠غييبس لصيي١ش

شح ٚإ٠غبساد األصٛي ِٕخفعخ اٌم١ّخ  ٚرعزشف اٌششوخ ثّذفٛعبد اإل٠غيبس اٌّشرجطيخ ثٙيزٖ اإل٠غيبساد وّصيشٚف عٍيٝ أعيبط اٌمغيػ اٌضبثيذ عٍيٝ ِيذٜ فزي

 اإل٠غبس 
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 انزيى انخجبسَت انًذَُت وانزيى انًذَُت األخشي .5

 
 ِذلمخ    

 
 2207 د٠غّجش 20  2222 يبسط 31  

 
 أٌف لاير ُعّبٟٔ  أنف لاير ُعًبٍَ  

 
     

  262220                3292,5              رُِ ِذ٠ٕخ رغبس٠خ

ب ًِ   220                     134                    ِصبس٠ف ِذفٛعخ ِمذ

  272                       -                        دخً ِغزؾك

  26                       44                      ِذ٠ٕخ أخشٜ  رُِ

 
             329,23                262222  

 

 ودَعت لصُشة األجم .,

ميشض ( ِيٓ أعيً ظيّبْ ريٛفش األِيٛاي ٌغيذاد ألغيبغ اDSPAٌاٌششوخ ٍِضِخ ثبالؽزفيبظ ثؾغيبة اؽز١يبغٟ ٌغيذاد اٌيذ٠ٓ )فإْ ، ثّٛعت ارفبل١خ اٌششٚغ اٌعبِخ

اٌغيزخ أشيٙش اٌزب١ٌيخ  ٚال  بدٚاٌفٛائذ اٌّغزؾمخ فٟ ربس٠خ اعزؾمبلٙب  فعٕذ وً ربس٠خ عذاد فٟ ٔٙب٠خ شٙش أوزٛثش اٌششوخ ٍِضِخ ثزخص١ت اٌّجٍي  اٌّغيذٚي ٌيذفع

ريُ اعيزضّبس ٚاعيزخذاِٗ   ( ألٞ غشض خالف عذاد ألغبغ اٌمشض ٚاٌفٛائذ ٚع١ٍٗ فٙيٛ ٠عزجيش ِجٍغًيب ِؾ يٛس٠DSPAغٛص اعزخذاَ اٌّجٍ  اٌّٛدع فٟ ؽغبة )

  2222أثش٠ً  22اٌّجٍ  اٌّٛدع فٟ ؽغبة اؽز١بغٟ ٌغذاد اٌذ٠ٓ عٍٝ شىً ٚد٠عخ لص١شح األعً رغزؾك فٟ 

 

 انُمذ ويب فٍ حكى انُمذ .12
 ِذلمخ       

 2207د٠غّجش  20  2222يبسط  31     

 
 أٌف لاير ُعّبٟٔ  أنف لاير ُعًبٍَ    

        

  0                         1                           إٌمذ فٟ اٌصٕذٚق

  272                     543                      إٌمذ فٟ اٌجٕٛن

 
                     544                     270  

 

 االنخضايبث اإلَجبسَت .11

 االٌزضاِبد اإل٠غبس٠خ اٌّذسعخ فٟ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ عٍٝ أعبط:

  002                     122                      إٌزضاِبد إ٠غبس٠خ عبس٠خ

  02220                  19152                   إٌزضاِبد إ٠غبس٠خ غ١ش عبس٠خ

 
                  19222                  02227  

 

 

 2207د٠غّجش  20  2222يبسط  31  

 

 

انخذفمبث انُمذَت 

عبلذَت غُش انخ

  انًخصىيت 

 انمًُت

 انحبنُت

  نًذفىعبث اإلَجبس 

اٌزذفمبد إٌمذ٠خ 

اٌزعبلذ٠خ غ١ش 

  اٌّخصِٛخ 

 اٌم١ّخ 

 اٌؾب١ٌخ 

 ٌّذفٛعبد اإل٠غبس

 
 أٌف لاير ُعّبٟٔ  أٌف لاير ُعّبٟٔ  أنف لاير عًُبٍَ  أنف لاير ُعًبٍَ

         

انًببنغ انًسخحمت بًىجب عمىد 

 اإلَجبس انخشغُهٍ

 
 

     

  115      1,6   122   1,2  خالي عٕخ ٚاؽذح

  555      256   565   256  عٕٛاد 5إٌٝ  2خالي 

  663      35,   552   545  عٕٛاد 5أوضش ِٓ 

  19525   19222   19,12   1933,  

    -      (525)      -      (555)  ٔبلًصب: رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ غ١ش اٌّذفٛعخ

  ,1933   ,1933   19222   19222 انحبنُت نًذفىعبث اإلَجبسانمًُت 
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 حمىق انًسبهًٍُ .12

 سأعّبي األعُٙ (أ )

 :فٟ ِب ٠ٍٟ ث١بٔبد اٌّغب١ّ٘ٓ 

 انجُسُت 

عذد األسهى انًًهىكت 

وانببنغت لًُخهب 

 بُست 122 اإلسًُت

 % يٍ انًجًىع نكم سهى

إجًبنٍ انمًُت اإلسًُت 

  نألسهى انًًهىكت

 أنف لاير ُعًبٍَ

     2222يبسط  31

  219361 % 2,.,2  213962294,2  اإليبساث انعشبُت انًخحذة كهشبم و.و.ح

  129216 % 14.32  12291629112  سهطُت ُعًبٌ انششق االوسط نالسخثًبس ش.و.و

  29653 % 12.21  2695349224  سهطُت ُعًبٌ صُذوق حمبعذ يىظفٍ انخذيت انًذَُت

  59125 % 2.15  5192529255  هىنُذا ٍ فًٍُج بخسىجُخض جهىببل اَفس

  59125 % 2.15  5192529255  هىنُذا إط إٌ بٍ اَخشَبشُىَبل َُضسالَذ بٍ فٍ

  49226 % ,6.5  4292639,52  سهطُت ُعًبٌ انهُئت انعبيت نهخأيُُبث االجخًبعُت

  49522 % 6.33  4592159621  سهطُت ُعًبٌ صُذوق حمبعذ وصاسة انذفبع

  129262 % 12.52  12296619,21   %5بهًٍُ انزٍَ حمم َسبت يسبهًخهى عٍ انًس

   21494269342  122.22 % 219441  

     

     2207ِبسط  20

  202260 % 72 27  20226202272 اإلِبساد اٌعشث١خ اٌّزؾذح ً َ َ ػثوٙش

  022206 % 22 02  02220622002 عٍطٕخ ُعّبْ اٌششق االٚعػ ٌالعزضّبس ػ َ َ

  02652   % 00 02  0625222202 عٍطٕخ ُعّبْ صٕذٚق رمبعذ ِٛظفٟ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ

  52022   % 05 0  5022222255 ٌٕ٘ٛذا ّٕذ ثٟ فٟزعٛع١زض عٍٛثبي أفغ

  52022   % 05 0  5022222255 ٌٕ٘ٛذا إط إٞ ثٟ أزشٔبش١ٛٔبي ١ٔضسالٔذ ثٟ فٟ

  22026   % 57 6  2022622722 عٍطٕخ ُعّبْ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبع١خ

  22522   % 22 6  2522022600 عٍطٕخ ُعّبْ صٕذٚق رمبعذ ٚصاسح اٌذفبع

  022060 % 20 00  02026602720  %5اٌّغب١ّ٘ٓ اٌز٠ٓ رمً ٔغجخ ِغبّ٘زُٙ عٓ 

  00222262222  022 22 % 002220  

 

لاير ُعّيبٟٔ ٌٍغيُٙ اٌٛاؽيذ  0 2عيُٙ ثم١ّيخ  00222262222لاير ُعّبٟٔ ِىْٛ ِيٓ  0022222622ششوخ ٠جٍ  سأط اٌّبي اٌّصذس ٚاٌّصشػ ثٗ ٚاٌّذفٛع ٌٍ

 س ع ٌىً عُٙ(  0 2عُٙ ثم١ّخ  00222262222 س ع ِىْٛ ِٓ 0022222622: 2207د٠غّجش  20)

اٌغّع١يخ اٌع١ِّٛيخ ىيً عيُٙ فيٟ اعزّبعيبد ٌٚاؽيذ ٠ؾك ٌؾبٍِٟ األعُٙ اٌعبد٠يخ اعيزالَ رٛص٠عيبد أسثيبػ وّيب ٠عٍيٓ عٕٙيب ِيٓ ٚليذ ٢خيش وّيب ٠ؾيك ٌٙيُ صيٛد 

 ٍششوخ  ع١ّع األعُٙ رزغبٜٚ فٟ ِب ٠زعٍك ثجبلٟ أصٛي اٌششوخ ٌ

 االؽز١بغٟ اٌمبٟٔٛٔ (ة )

% ِيٓ صيبفٟ أسثيبػ اٌشيشوخ إٌيٝ اؽز١يبغٟ ليبٟٔٛٔ غ١يش لبثيً ٌٍزٛص٠يع ؽزيٝ  02، ٠يزُ رؾ٠ٛيً 0702( ِيٓ ليبْٔٛ اٌشيشوبد اٌزغبس٠يخ ٌغيٕخ 026ٚفمًب ٌٍّبدح )

  االؽز١بغٟ اٌمبٟٔٛٔ عٍٝ األلً صٍش سأط اٌّبي اٌّصذس ٌزٍه اٌششوخ  ٠غبٜٚ

 اؽز١بغٟ اٌزغط١خ (ط )

زغط١يخ اٌزيٟ ٌيُ رؾيذس ٠زؤٌف اؽز١بغٟ اٌزغط١خ ِٓ اٌغضء اٌفعبي ِٓ صبفٟ اٌزغ١ش اٌزشاوّٟ فٟ اٌم١ّيخ اٌعبدٌيخ ألدٚاد رغط١يخ اٌزيذفك إٌميذٞ اٌّزعٍميخ ثيؤدٚاد اٌ

 ثعذ 
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 لشوض ألجم .13

 

 
 

 ِذلمخ   

 

 
 

 2207 د٠غّجش 20  2222 يبسط 31 

 

 
 

 لاير ُعّبٟٔأٌف   لاير ُعًبٍَأنف  

 

 

 

    

  0522652    1529655     لشٚض ألعً

 (002200)  (129212)    : اٌغضء اٌّزذاٚيِطشًٚؽب ِٕٙب

  0252620    1359641     اٌغضء غ١ش اٌّزذاٚي

 (22252)  (39524)    ِعبٍِخ غ١ش ِطفؤح ب١ٌفرى ِطشًٚؽب ِٕٙب:

 

    1319532    0202520  

 

 

، أثشِذ اٌششوخ ارفبل١خ شيشٚغ عبِيخ ؽيٛي اٌزغي١ٙالد االئزّب١ٔيخ ِيع رؾيبٌف ِىيْٛ ِيٓ ثٕيٛن د١ٌٚيخ ٚٚويبالد ائزّيبْ رصيذ٠شٞ ٚثٕيٛن 2202عجزّجش  06ثزبس٠خ 

ٚ"أِي١ٓ اٌعيّبٔبد اٌخيبسعٟ" ٚثٕيه اٌؾغيبة اٌخيبسعٟ، ٚ"ٚو١يً  ِؾ١ٍخ، ِع ثٕه "وش٠ذٞ أعش٠ىٛي وٛسثٛس٠ذ أذ أفغّٕذ" ثصيفخ "ٚو١يً اٌزغي١ٙالد اٌيذٌٟٚ"

 ُّ صيذس ٌىفبٌيخ ؽغيٓ اٌزغ١ٙالد ِٓ ثٕه اٌزصذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ"، ٚٚو١ً اٌزغ١ٙالد اٌزغبس٠خ، ٚثٕه ِغمػ ػ َ ع ع ثصفزٗ ثٕيه اٌؾغيبة اٌيذاخٍٟ، ٚاٌجٕيه اٌ

 ر َ َ" ثصفخ ٚو١ً رغ١ٙالد "١٘ش١ِظ"  -إ٠جىظ اٌزٕف١ز، ٚٚو١ً رغ١ٙالد وفبٌخ ؽغٓ اٌزٕف١ز، ٚثٕه "و١ٗ اف دث١ٍٛ 

 ، وبٔذ اٌّجبٌ  اٌّغزؾمخ وّب ٠ٍٟ:2207د٠غّجش  20ٚ 2222ِبسط  20ثزبس٠خ 

 

 رغ١ٙالد ِزغ١شح ِغطبح ِٓ "١٘ش١ِظ"

 

429222    222022  

 رغ١ٙالد رغبس٠خ

 

429654    222652  

 رغ١ٙالد ِجبششح ِٓ ثٕه اٌزصذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ 

 

2,9221    272220  

 رغ١ٙالد صبثزخ ِغطبح ِٓ "١٘ش١ِظ"

 

25925,    252257  

 رغ١ٙالد ِغطبح ِٓ ثٕه اٌزصذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ

 

159224    052222  

 
 

 1529655    0522652  

 

 انزيى انخجبسَت انذائُت وانزيى انذائُت األخشي .14

  
 

 
    

  252222    319235     اٌزُِ اٌذائٕخ ٚاٌّغزؾمخ ٌٛلٛد اٌغبص

  02207    ,1953     رىٍفخ اٌز٠ًّٛ اٌّغزؾمخ

 757   192,2    (05 إ٠عبػ سلُِغزؾمبد إٌٝ األغشاف راد اٌعاللخ )

  220   122      ِغزؾمبد ٚرُِ دائٕخ أخشٜ

 
    349543    202060  

 

 يعبيالث يع أطشاف راث عاللت .15

ِغٍظ اإلداسح ِٚٛظفٟ اإلداسح اٌع١ٍب، ٚو١بٔبد األعّيبي اٌزيٟ ٌٙيب اٌميذسح عٍيٝ ِّبسعيخ اٌغي١طشح أٚ اٌزيؤص١ش  رشًّ األغشاف راد اٌعاللخ اٌّغب١ّ٘ٓ، ٚأععبء

٘زٖ اٌّعبِالد اٌزيٟ ٠يزُ اٌجبٌ  عٍٝ اٌمشاساد اٌّب١ٌخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٌٍششوخ ٚاٌى١بٔبد اٌزٟ ٠غزط١ع ثعط اٌّغب١ّ٘ٓ اٌزؤص١ش ثشىً ثبٌ  ع١ٍٙب ٚرىْٛ األععبس ِٚذح 

 ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٟ اٌغ١بق اٌعبدٞ ٌرعّبي ٚفمبً ٌٍششٚغ ٚاألؽىبَ اٌزٟ ٠زفك ع١ٍٙب إثشاِٙب ف

 

 يسخحمبث يىظفٍ اإلداسة انعهُب

أٞ ععيٛ  أِب ِٛظفٛ اإلداسح اٌع١ٍيب فٙيُ اٌيز٠ٓ ٠زّزعيْٛ ثغيٍطخ رخطي١ػ أٔشيطخ اٌشيشوخ ٚرٛع١ٙٙيب ٚاٌغي١طشح ع١ٍٙيب، ثشيىً ِجبشيش أٚ غ١يش ِجبشيش، ٠ٚشيٍّْٛ

وبْ رٕف١ز٠ًب أَ ال(  ٚفٟ ِب ٠ٍٟ ِغّٛع اٌّىبفيآد اٌزيٟ دفعيذ ألعٍيٝ خّغيخ ِيٛظف١ٓ ثّيٓ في١ُٙ ِيٛظفٟ اإلداسح اٌع١ٍيب ٌفزيشح اٌضالصيخ أشيٙش ِغٍظ إداسح )عٛاء أ

 إٌّز١ٙخ فٟ ِب ٠ٍٟ:

 

 
 

 2207 ِبسط 20  2222 يبسط 31 

 

 
 

 لاير ُعّبٟٔأٌف   لاير ُعًبٍَأنف  

 

 

 

    

 02  ,2      ِغزؾمبد ِٛظفٟ اإلداسح اٌع١ٍب
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 )ربثع(يعبيالث يع أطشاف راث عاللت  .15

 فزشح اٌضالصخ أشٙش إٌّز١ٙخ:ٚلذ أعشد اٌششوخ اٌّعبِالد اٌٙبِخ اٌزب١ٌخ ِع األغشاف راد اٌعاللخ خالي 

   
 2207 ِبسط 20  2222 يبسط 31

   
 لاير ُعّبٟٔأٌف   لاير ُعًبٍَأنف 

 

  

   

 ػ َ َع٠ٛض رشاوزج١ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ ُعّبْ 

 

              19623                  02602  

  77                       66                      ششوخ اٌجبغٕخ ٌٍطبلخ ػ َ ع ع 

  02                       34                     فشع دثٟ -اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ إط ا٠ٗ 

  02                       33                     ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ ُعّبْ ػ َ َوٙشث

  0                         31                     اٌششق األٚعػ ٌالعزضّبس ػ َ َ

  02                       12                      إٔغٟ إط إ٠ٗ

  2                         5                         ِىبفآد ؽعٛس عٍغبد ِغٍظ اإلداسح

  2                         2                         عٛع١زض ششوخ 

  2                         2                         ٌٍطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّؾذٚدحششوخ ش١ىٛوٛ 

  2                         2                         ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبع١خ

 (2)                         -                        الثٛس١ٍ٠ه ١ِذي إ٠غذ

                 19525                  02226  

    إْ غج١عخ اٌّعبِالد اٌّج١ٕخ أعالٖ وبٌزبٌٟ:

 
    

  02562                  19622                 (2سعَٛ اٌزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ اٌضبثزخ )إ٠عبػ 

  77                       66                      رمبعُ رىب١ٌف

  56                       55                      (2)إ٠عبػ أرعبة أزذاة 

  7                         34                      أرعبة ١ِٕٙخ

  20                       21                      (5)إ٠عبػ  رىٍفخ خطبة اعزّبد ؽغبة اؽز١بغٟ خذِخ اٌذ٠ٓ

  2                         12                      سعَٛ عّشو١خ

  2                         5                         (2)إ٠عبػ سلُ ِىبفآد ؽعٛس عٍغبد ِغٍظ اإلداسح 

  22                       2                         ِصبس٠ف ثؤصش سععٟ

  52                      (2)                       سعَٛ اٌزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ األخشٜ

                 19525                  02226  

 

 

 ِذلمخ    

 

 2207 د٠غّجش 20  2222 يبسط 31  

 

 أٌف لاير ُعّبٟٔ  لاير ُعًبٍَأنف   

 :ِب ٠ٍٟأغشاف راد عاللخ  إٌٝ األسصذح اٌّغزؾمخ ٚرشًّ

  222                     ,6,                   ع٠ٛض رشاوزج١ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ ُعّبْ ػ َ َ

  02                       32                     ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ ُعّبْ ػ َ َشثوٙ

  07                       26                     ششوخ اٌجبغٕخ ٌٍطبلخ ػ َ ع ع

  05                       22                     أععبء ِغٍظ اإلداسح

  0                         16                     إٔغٟ إط إ٠ٗ

  02                       16                     اٌششق األٚعػ ٌالعزضّبس ػ َ َ

  2                         4                        شوخ ش١ىٛوٛ ٌٍطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّؾذٚدحش

  2                         4                        ششوخ عٛع١زض

  2                         3                        ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبع١خ

  2                         2                        فشع دثٟ -لخ إط ا٠ٗ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطب

  2                         2                        رشاوزجً أغ١ٕش٠ٕظ اط  ا٠ٗ 

  2                           -                       الثٛس١ٍ٠ه ١ِذي إ٠غذ

                192,2                     757  
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 شركة السوادي للطاقـة ش.م.ع.ع
 قوائم املالية املرحلية املوجزة غير املدققةلا حول إلايضاحات 

 
 

 إداسة انًخبطش انًبنُت .16

 إٌّز١ٙخ فٟ إْ أ٘ذاف ٚع١بعبد إداسح اٌّخبغش اٌّب١ٌخ اٌخبصخ ثبٌششوخ رزفك ِع األ٘ذاف ٚاٌغ١بعبد اٌّفصؼ عٕٙب فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ 

  2207د٠غّجش  20

 

 االنخضايبث .12

 2207د٠غيّجش  ١20ش األساظٟ ِع رٍه اٌّفصؼ عٕٙب فٟ اٌميٛائُ اٌّب١ٌيخ وّيب فيٟ ٌٍٚغيٕخ إٌّز١ٙيخ فيٟ رزطبثك اٌزضاِبد اٌزشغ١ً ٚاٌص١بٔخ ٚإٌزضاِبد رؤع - أ

  2222ِبسط  20ثعذ أْ ُخصُ ِٕٙب اٌّجبٌ  اٌزٟ رُ اإللشاس ثٙب خالي فزشح اٌضالصخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

د٠غّجش  20لاير ُعّبٟٔ وّب فٟ  202076) 2222ِبسط  20ح وّب فٟ ِب صاٌذ غ١ش ِغذدٟٚ٘ س٠باًل ُعّب١ًٔب،  72026لذِذ اٌششوخ أٚاِش ششاء ثم١ّخ  - ة

2207)  

 

 يعذنت - صبفٍ األصىل نكم سهى .15

ٌعبد٠يخ ٠زُ اؽزغبة صبفٟ األصٛي ٌىً عُٙ عٓ غش٠ك رمغّخ صبفٟ األصٛي اٌخبصخ ثبٌّغب١ّ٘ٓ اٌعبد١٠ٓ فٟ اٌششوخ عٍٝ عيذد اٌّزٛعيػ اٌّيشعؼ ٌرعيُٙ ا

 غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح

 

 ِذلمخ    

 

 2207 د٠غّجش 20  2222 يبسط 31  

 
     

  752225   39252,   أِٛاي اٌّغب١ّ٘ٓ )أٌف لاير ُعّبٟٔ( -صبفٟ األصٛي 

 
     

  0022226   2149426 عذد اٌّزٛعػ اٌّشعؼ ٌرعُٙ اٌعبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح )ثب٢الف(

 
     

  22 022   ,132.2   ِعذٌخ -صبفٟ األصٛي ٌىً عُٙ )ث١غخ( 

 

( ٠ّضييً 2207غييّجش ٠د ١ٍِ20ييْٛ لاير ُعّيبٟٔ وّييب فيٟ  05 0) 2222 ِيبسط ١ٍِ20يْٛ لاير ُعّييبٟٔ وّيب فييٟ  20 02ريشٜ اإلداسح أْ عغييض اٌزغط١يخ اٌجييبٌ  

اٌّب١ٌيخ اٌخبصيخ ثٙيب، غ١يش ِصيشػ ل١يبد االرفباٌخغبسح اٌزٟ لذ رزىجذ٘ب اٌششوخ ٌٛ اخزيبسد أْ رٕٙيٟ ارفبل١يبد اٌّجبدٌيخ فيٟ ٘يزا اٌزيبس٠خ  إال أٔيٗ ثّٛعيت أؽىيبَ 

  اٌّغب١ّ٘ٓإعّبٌٟ ؽمٛق ٌٍششوخ إٔٙبء ارفبل١بد اٌّجبدٌخ  ٚع١ٍٗ رُ اعزجعبد عغض اٌزغط١خ ِٓ 

 

 انعبئذ األسبسٍ عهً كم سهى .,1

ٟ اٌشيشوخ عٍيٝ عيذد اٌّزٛعيػ اٌخغيبئش أٚ األسثيبػ إٌّغيٛثخ إٌيٝ اٌّغيب١ّ٘ٓ اٌعيبد١٠ٓ في ١ُ صيبف٠ٟزُ اؽزغبة اٌعبئذ األعبعٟ عٍيٝ ويً عيُٙ عيٓ غش٠يك رمغي

  اٌّشعؼ ٌرعُٙ اٌعبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح

 

 2207 ِبسط 20  2222 يبسط 31  

 
     

 (22226)   (29223)                  صبفٟ اٌخغبسح خالي اٌفزشح )أٌف لاير ُعّبٟٔ(

 
     

  0022226               2149426             (ب٢الفثعذد اٌّزٛعػ اٌّشعؼ ٌرعُٙ اٌعبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح )

 
     

 (22 2)   (3.25)                     اٌعبئذ األعبعٟ عٍٝ وً عُٙ )ث١غخ(
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