




كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  1الصفحة  شر

 قائمة الدخل المكثفة غير المدققة
ي 
ة الستة أشهر المنتهية ف   يونيو 30لفتر

  
2021  2022 2022 إيضاح  2021   

ألف ريال 

  
 
 عمان

ألف دوالر 

 أمريك  

ألف ريال 

ي 
 عمان 

ألف دوالر 

 أمريكي 
       

 اإليرادات
 

446,40  190,105  40,322 104,868 

ة (29,065) 3 النفقات المباشر  (75,589)  (29,383)  (76,419)  

 إجمال  الرب  ح
 

381,11  601,29  10,939 28,449 

 إيرادات أخرى
 

54 139 - - 

(409) 4 المصاريف العمومية واإلدارية  (1,062)  (408)  (1,059)  

يبة 026,11 الرب  ح قبل الفائدة والض   678,28  10,531 27,390 

) ي
 
(3,585) 5 النفقات المالية )صاف  (9,325)  (4,024)  (10,467)  

يبة  الرب  ح قبل الض 
 

441,7  353,19  6,507 16,923 

يبة (1,064) 6 مرصوف الرص   (2,768)  (984)  (2,559)  

ة  األرباح الصافية خالل الفير
 

377,6  585,16  5,523 14,364 

 ربحية السهم
     

 20.11 7.73 23.21 8.93 19 للسهم الواحد )بيسة / سنت(الرب  ح األساسي 

 
 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.  19إىل  1إن اإليضاحات المرفقة من 

  



كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  2الصفحة  شر

 قائمة الرب  ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المكثفة غير المدققة
ي 
ة الستة أشهر المنتهية ف   يونيو 30لفتر

  
2022 2022  2021  2021  

ألف ريال 

  
 
 عمان

ألف دوالر 

 أمريك  

ألف ريال 

ي 
 عمان 

ألف دوالر 

 أمريكي 

ة  األرباح الصافية خالل الفير

 

377,6  585,16  5,523 14,364 

الدخل الشامل اآلخر الذي قد يعاد تصنيفه إل الرب  ح أو 

يبة(:  ات الحقة )بخصم الض    فير
 
 الخسارة ف

 

    
ي  -النقدية  تحوطات التدفقات

 
ات ف الجزء الفعال من التغتر

 القيمة العادلة

 088,4  631,10  2,031 5,282 

ة  إجمال  الدخل الشامل للفير
 

465,10  216,27  7,554 19,646 

 
 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.  19إىل  1إن اإليضاحات المرفقة من 

  





كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  4الصفحة  شر

 قائمة التدفقات النقدية المكثفة غير المدققة

ي 
ة الستة أشهر المنتهية ف   يونيو 30لفتر

    
2021  2022 2022 إيضاح  2021     

ألف ريال 
  
 
 عمان

ألف دوالر 
 أمريك  

ألف ريال 
ي 
 عمان 

ألف دوالر 
 أمريكي 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
     

يبة  الرب  ح / )الخسارة( قبل الرص 
 

441,7  353,19  6,507 16,923 
 تسويات ل : 

       

 االستهالك
   

079,4  606,10  4,082 10,616 
) ي
 
 النفقات المالية )صاف

   
585,3  325,9  4,024 10,467 

 )رب  ح( / خسارة ناتجة عن االستبعاد
   

(4)  (11)  0 0 
 إيرادات أخرى

   
(54)  (139)  - - 

  رأس المال العامل
 
ات ف 047,15 النقد من العمليات قبل التغير  134,39  14,613 38,006 

 :  
 

ات ف  التغير
       

 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
   

154,22  616,57  14,157 36,814 
 المخزون

   
(42)  (111)  (23)  (59)  

 دائنة وذمم دائنة أخرىذمم تجارية 
  

   
(22,925)  (59,616)  (17,816)  (46,331)  

  التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
 
234,14 صاف  023,37  10,931 28,430 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

    

(161) استحواذ عىل ممتلكات ومحطات ومعدات  (421)  (178)  (465)  
(0) 39 15 بيع ممتلكات ومحطات ومعدات عائد من  (0)  

( األنشطة االستثمارية  
 
  التدفقات النقدية )المستخدمة ف

 
(146) صاف  (382)  (178)  (465)  

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

    

 تكاليف تمويل مسددة
   

(3,158)  (8,213)  (3,502)  (9,108)  
 سداد قروض ألجل

   
(1,853)  (4,820)  (1,385)  (3,603)  

ة األجل  ي  -)سداد(/عائد من قروض قصتر
(1,450) بالصاف   (3,771)  1,335 3,473 

ة األجل 300,2 884 استحقاق وديعة قصتر  692 1,800 
(1,786) توزيعات أرباح مدفوعة  (4,645)  (1,786)  (4,645)  

 دفعات عقد إيجار
   

(89)  (233)  (89)  (233)  
 الفائدة المستلمة

   
1 2 0 1 

( األنشطة التمويلية  
 
  التدفقات النقدية )المستخدمة ف

 
(7,451) صاف  (19,381)  (4,735)  (12,315)  

  النقد والنقد المعادل
 
  التغير ف

 
 صاف

 
 637,6  261,17  6,018 15,650 

ة   بداية الفير
 
 النقد والنقد المعادل ف

10 445 158,1  267 695 

ة   نهاية الفير
 
 النقد والنقد المعادل ف

10 082,7  419,18  6,285 16,345 

 
 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.  19إىل  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

  



كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  5الصفحة  شر

 قائمة التدفقات النقدية المكثفة غير المدققة
ي 
ة الستة أشهر المنتهية ف   يونيو 30لفتر

 

 

 رأس
 المال

 احتياط  
  
 
 قانون

 أرباح
 محتجزة

 احتياط  
 المجموع التحوط

ألف ريال 
  
 
 عمان

ألف ريال 
  
 
 عمان

ألف ريال 
  
 
 عمان

ألف ريال 
  
 
 عمان

ألف ريال 
  
 
 عمان

 
  
 
441,71 2022يناير  1الرصيد ف  585,8  144,28  (6,091)  079,102  

ة  إجماىلي الدخل الشامل للفتر

     
ة ي رب  ح الفتر

 
 صاف

- - 377,6  - 377,6  
ة  يبة الدخلالدخل الشامل اآلخر للفتر ي من ض 

 بالصاف 
     

ي  -تحوطات التدفقات النقدية 
 
ات ف الجزء الفعال من التغتر

088,4 - - - القيمة العادلة  088,4  

ة 377,6 - - إجماىلي الدخل الشامل للفتر  088,4  465,10  

كة  معامالت مع مالكي الشر
     

 مساهمات وتوزيعات
     

(1,786) - - توزيعات األرباح  -  (1,786)  

كة (1,786) - - إجمال  المعامالت مع مالك  الشر  - (1,786)  

  
 
441,71 2022يونيو  30الرصيد ف  585,8  735,32  (2,003)  758,110  

ي 
(9,721) 22,587 7,451 71,441 2021يناير  1الرصيد ف   91,758 

ة  إجماىلي الدخل الشامل للفتر

     
ة ي رب  ح الفتر

 5,523 - 5,523 - - صاف 

ة  الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة الشاملة األخرى( للفتر
يبة الدخل ي من ض 

 بالصاف 
     

ي  -تحوطات التدفقات النقدية 
ات ف  الجزء الفعال من التغتر

 2,031 2,031 - - - القيمة العادلة

ة  7,554 2,031 5,523 - - إجماىلي الدخل الشامل للفتر

كة       معامالت مع مالكي الشر
      مساهمات وتوزيعات

(1,786) - - توزيعات األرباح  -  (1,786)  

كة (1,786) - - إجماىلي المعامالت مع مالكي الشر  - (1,786)  

ي 
(7,690) 26,324 7,451 71,441 2021يونيو  30الرصيد ف   97,526 

 
 

 المرحلية المكثفة.  تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إىل  1إن اإليضاحات المرفقة من 

  



كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  6الصفحة  شر

  حقوق ملكية المساهمير  المكثفة غير المدققة
 
ات ف  قائمة التغير

ي 
ة الستة أشهر المنتهية ف   يونيو 30لفتر

 

 

 رأس
 المال

 احتياط  
 التحوط

 أرباح
 محتجزة

 احتياط  
 المجموع التحوط

ألف دوالر 
 أمريك  

ألف دوالر 
 أمريك  

ألف دوالر 
 أمريك  

ألف دوالر 
 أمريك  

دوالر ألف 
 أمريك  

  
 
801,185 2022يناير  1الرصيد ف  326,22  203,73  (15,841)  489,265  

ة  إجماىلي الدخل الشامل للفتر

     

ة ي رب  ح الفتر
 
 صاف

- - 585,16  - 585,16  
يبة الدخل ي من ض 

ة بالصاف   الدخل الشامل اآلخر للفتر
     

ات  -تحوطات التدفقات النقدية  الجزء الفعال من التغتر
ي 
 
631,10 - - - القيمة العادلةف  631,10  

ة 585,16 - - إجماىلي الدخل الشامل للفتر  631,10  216,27  
كة       معامالت مع مالكي الشر

      مساهمات وتوزيعات
(4,645) - - توزيعات األرباح  - (4,645)  

كة (4,645) - - إجمال  المعامالت مع مالك  الشر  - (4,645)  

  
 
801,185 2022يونيو  30الرصيد ف  326,22  143,85  (5,210)  060,288  

ي 
(25,283)  58,747 19,378 185,801 2021يناير  1الرصيد ف   238,643 

ة       إجماىلي الدخل الشامل للفتر

ة ي رب  ح الفتر
 14,364 - 14,364 - - صاف 

يبة الدخل ي من ض 
ة بالصاف        الدخل الشامل اآلخر للفتر

ات  - تحوطات التدفقات النقدية الجزء الفعال من التغتر
ي القيمة العادلة

 5,282 5,282 - - - ف 

ة  19,646 5,282 14,364 - - إجماىلي الدخل الشامل للفتر
كة       معامالت مع مالكي الشر

      مساهمات وتوزيعات
(4,645) - - توزيعات األرباح  - (4,645)  

كة (4,645) - - إجماىلي المعامالت مع مالكي الشر  - (4,645)  

ي 
(20,001) 68,466 19,378 185,801 2021يونيو  30الرصيد ف   253,644 

 
 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة.  19إىل  1إن اإليضاحات المرفقة من 

  



كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  7الصفحة  شر

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

 

  واألنشطة الرئيسية شكلال 1
 
 القانون

كة مساهمة عمانية مقفلة )ش.م.ع.م.( بتاري    خ  كة"( كشر كة السوادي للطاقة )"الشر بموجب  2010أغسطس  2تم تسجيل شر

كة مساهمة عامة )"ش.م.ع.ع"( وأدرجت  كة إىل شر ي للشر
. وبعد ذلك، تم تحويل الكيان القانون  ي

كات التجارية العمان  قانون الشر

ي بورصة مس
 
 . 2014يونيو  23قط بتاري    خ ف

 

كةتتمثل  ي تطوير وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتأمير  وامتالك محطة لتوليد الطاقة )محطة بركاء  أهداف الشر
 
لتوليد  3ف

(، باإلضافة إىل مرافق ربط الغاز المصاحب والبنية التحتية األخرى ذات ا 750الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 
ً
لصلة؛ إلنتاج ميجاوات تقريبا

، يتم اء الطاقة والمياه ش.م.ع.م. وبالتاىلي كة العمانية لشر  السعة اإلنتاجية الموضحة من الطاقة؛ وبيع الطاقة الكهربائية المولدة للشر

ي 
 
كة التشغيل التجاري للمحطة ف  . 2013أبريل  4اعتبار المحطة كقطاع واحد معد للتقارير. أنجزت الشر

 محاسبية الهامةأساس اإلعداد والسياسات ال 2

 أساس اإلعداد

ام (أ)  بيان االلتر 

ا لمعيار المحاسبة الدوىلي رقم 
ً
"التقارير المالية المرحلية" ومتطلبات  34تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة وفق

ي 
 
ي سلطنة عمان )وتعديالته( ومتطلبات اإلفصاح الخاصة بهيئة السوق المالية ف

 
كات التجارية ف سلطنة عمان. يتم  قانون الشر

ي المركز 
ات ف  ي سبيل التوصل إىل معرفة التغتر

ح األحداث والمعامالت الجوهرية ف  ية المختارة لشر تضمير  اإليضاحات التفستر

ي 
ي وللسنة المنتهية ف 

كة منذ آخر قوائم مالية سنوية كما ف  . إن القوائم المالية المرحلية 2021ديسمت   31الماىلي واألداء الماىلي للشر

ا للمعايتر الدولية إلعداد التقارير المالية. ال
ً
 مكثفة ال تشتمل عىل جميع المعلومات المطلوبة لقوائم مالية سنوية كاملة معدة وفق

 أساس القياس (ب)

ام استبعاد األصول وتكاليف  تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المكثفة عىل أساس التكلفة التاريخية باستثناء مخصص التر 

ي يتم قياسها بالقيمة العادلة. التموي
ي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وبعض األدوات المالية التر

 ل المؤجلة التر

 استخدام األحكام والتقديرات (ج)

ي تطبيق السياسات 
اضات يمكن أن تؤثر ف  إن إعداد هذه القوائم المالية يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام ووضع تقديرات وافتر

امات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. المحاسبية والمبالغ ا لمفصح عنها لألصول وااللتر 

ي تخضع 
ي المدة التر

اضات الرئيسية بشكل مستمر. ويتم إقرار مراجعات التقديرات المحاسبية ف  تتم مراجعة التقديرات واالفتر

ي أية مدة مستقبلية ذات
 صلة.  فيها التقديرات للمراجعة وف 

ي هذه القوائم المالية المرحلية 
ف بها ف  ي لها بالغ األثر عىل المبالغ المعتر

ي تطبيق السياسات المحاسبية والتر
إن األحكام الهامة ف 

ي 
ي وللسنة المنتهية ف 

ي تم تطبيقها عىل القوائم المالية كما ف 
 . 2021ديسمت   31المكثفة هي نفسها التر

 العملة الرئيسية وعملة العرض (د)

ي حسب المتطلبات تم ع
ا بالريال العمان 

ً
كة، وأيض ، وهو العملة الرئيسية للشر رض هذه القوائم المالية المخترصة بالدوالر األمريكي

ي هذه القوائم المالية من المبالغ المقومة بالدوالر 
ي والمعروضة ف 

الرقابية المحلية. تم ترجمة المبالغ المقومة بالريال العمان 

ي  0.3845دوالر أمريكي =  1األمريكي بسعر ضف 
ي )ألف ريال عمان 

. تم تقريب جميع المبالغ إىل أقرب ألف ريال عمان  ي
ريال عمان 

( ما لم يذكر خالف ذلك.   وألف دوالر أمريكي

ي السياسات المحاسبية الهامة
 التغتر ف 

ي هذه القوائم المالية المرحلية ا
كة ف  لمكثفة متفقة مع تلك المطبقة من إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشر

ي 
ي وللسنة المنتهية ف 

ي قوائمها المالية كما ف 
كة ف   . 2021ديسمت   31قبل الشر

  



كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  8الصفحة  شر

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

  
يونيو 30 يونيو 30  يونيو 30  يونيو 30   

2022 2022  2021  2021 

  
 
ي  ألف دوالر أمريك   ألف ريال عمان

 ألف دوالر أمريكي  ألف ريال عمان 

ة . 3  النفقات المباشر

    

 
 وقود غاز

 
836,20  191,54  20,940 54,461  

استهالك ممتلكات ومحطات ومعدات 

 (6)إيضاح 

 

003,4  410,10  4,002 10,410  
 (15رسوم التشغيل والصيانة )إيضاح 

 
543,3  215,9  3,549 9,231  

 تأمير  
 

317 824 293 763  
 زيت الوقود

 
94 243 62 160  

استهالك محمل عىل أصول حق استخدام 

 (7)إيضاح 

 

73 189 73 189  
 (15رسوم جمركية )إيضاح 

 
12 32 31 79  

 رسوم توصيل الشبكة
 

8 20 9 23  
 مصاريف التشغيل والصيانة األخرى

 
179 465 424 1,103   
065,29  589,75  29,383 76,419 

 العمومية واإلداريةالمصاريف  . 4

    

 
 (15أتعاب انتداب )إيضاح 

 
130 337 127 329  

 تكاليف عمالة
 

91 237 94 243  
كة  التكاليف العامة المتعلقة بالشر

 
78 204 79 206  

 أتعاب وكالة
 

27 70 26 68  
 (15أتعاب تمثيل مجلس اإلدارة )إيضاح 

 
11 28 11 29  

 إيجار مكتب
 

9 23 9 23  
استهالك ممتلكات ومحطات ومعدات 

 (6)إيضاح 

 

3 7 7 17  
كة  المسؤولية االجتماعية للشر

 
- - 5 13  

  131 50 156 60 مصاريف عمومية وإدارية أخرى
409 062,1  408 1,059 

5 . )  
 
 النفقات المالية )صاف

    

 
923,1  فائدة محملة عىل قروض ألجل  001,5  1,918 4,988  

122,1  مبادالت الفائدة  918,2  1,479 3,847  
002,1 385 إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة  442 1,149  

تكاليف اعتمادات مستندية لحساب احتياطي 

  190 73 198 76  (15"( )إيضاح DSRAخدمة الدين )"
ة األجل   146 56 121 47 فائدة محملة عىل قروض قصتر
امات عقد إيجار   92 35 80 31  فائدة محملة عىل التر 

ام استبعاد األصل    30 11 29 11  رد الخصم -مخصص التر 
(1)  إيرادات فوائد  (1)  (0)  (1)   

(9)  )رب  ح( / خسارة نتيجة ضف عمالت  (23)  10 26  

     585,3  325,9  4,024 10,467 

 
  



كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  9الصفحة  شر

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة
 

 ومعداتممتلكات ومحطات  . 6

     
     ممتلكات   
محطات و      رأسمالية أعمال      

معداتو     فنية قطع غيار   أخرى أصول   المجموع قيد التنفيذ 

     
 
   ألف ريال عمان

 
   ألف ريال عمان

 
   ألف ريال عمان

 
   ألف ريال عمان

 
 ألف ريال عمان

       التكلفة 
101,318  2022يناير  1   736,1  106 188 131,320  

ة  3  -  إضافات خالل الفير  1 157 161 

ة  (14) -  استبعادات خالل الفير  (1)  -  (15)  

101,318  2022يونيو  30   725,1  106 345 277,320  

       االستهالك 
091,70  2022يناير  1   555 97 - 743,70  

ة  968,3  المحمل خالل الفير  35 3 - 006,4  

ة  (5) -  استبعادات خالل الفير  (1)  - (6)  

059,74  2022يونيو  30   585 99 - 743,74  

ية         القيمة الدفير
042,244  2022يونيو  30   140,1  7 345 534,245  

 249,388 188 9 1,181 248,010  2021ديسمت   31 

     ممتلكات   
محطات و        أعمال رأسمالية   

التنفيذقيد  أصول أخرى قطع غيار فنية و معدات     المجموع 

 ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك     

       التكلفة 
311,827  2022يناير  1    514,4  275 488 588,832  

ة   421 411 1 9 -  إضافات خالل الفير

ة  (38) -  استبعادات خالل الفير  (3)  - (41)  

311,827  2022يونيو  30   485,4  273 899 968,832  

       االستهالك 
290,182  2022يناير  1   443,1  253 - 986,183  

ة  320,10  المحمل خالل الفير   90  7 - 417,10  

ة  (12) -  استبعادات خالل الفير  (2)  - (14)  

610,192  2022يونيو  30   521,1  258 - 389,194  

ية         القيمة الدفير
701,634  2022يونيو  30   964,2  15 899 579,638  

 648,602 488 22 3,071 645,021  2021ديسمت   31 
 

كة )إيضاح   (. 13إن تسهيالت القروض ألجل هي بضمان رهونات قانونية وتجارية شاملة عىل جميع أصول الشر

كة مشيدة عىل أرض مستأجرة من وزارة اإلسكان  (. 7)إيضاح  إن المحطة الخاصة بالشر
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

 
 أصول حق االستخدام . 7

 

 
 توصيل معدات

  
 
 ألف ريال عمان

 موقع إيجار 

  
 
 ألف ريال عمان

  
 المجموع

  
 
  ألف ريال عمان

   التكلفة 

 

 

 

 

 1,374 274 1,100  2022يناير  1 

ة    -   -   -   إضافات خالل الفير

 1,374 274 1,100  2022يونيو  30 

   استهالك 

 436 24 412  2022يناير  1 

ة   73 4 69  المحمل خالل الفير

 509 28 481  2022يونيو  30 

ية     القيمة الدفير

 865 246 619  2022يونيو  30 

      

 938 250 688  2021ديسمت   31 
      

   

 

توصيل معدات موقع إيجار    المجموع 

 ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك   ألف دوالر أمريك     

   التكلفة 

861,2  2022يناير  1   713  574,3  

ة   - - -  إضافات خالل الفير

861,2  2022يونيو  30   713 574,3  

   استهالك 

075,1  2022يناير  1   63 138,1  

ة   189 10 179  المحمل خالل الفير

254,1  2022يونيو  30   73 327,1  

ية     القيمة الدفير

607,1  2022يونيو  30   640 247,2  

 2,436 650 1,786  2021ديسمت   31 

 
 
ي تبلغ 

ة األجل التر امات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصتر اف بأصول حق االستخدام والتر  كة عدم االعتر اختارت الشر

كة بدفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار هذه شهًرا أو  12مدتها  ف الشر أقل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة. تعتر

ة اإليجار.   كمرصوفات عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فتر
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

      
    مدققة مدققة

يونيو 30 يونيو 30  ديسمت   31  ديسمت   31      
2022 2022  2021  2021    

  
 
ي  ألف دوالر أمريك   ألف ريال عمان

 ألف دوالر أمريكي  ألف ريال عمان 

 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى . 8
     

       
 

 ذمم تجارية مدينة
 

451,11  782,29  33,419 86,917  
 ذمم مدينة أخرى

 
223 584 54 141  

 
ً
 دفعات مسددة مقدما

 
28 72 313 814  

 إيرادات مستحقة
 

- - 17 45     
702,11  438,30  33,803 87,917 

ة األجل . 9  وديعة قصير

     

       
 

كة االحتفاظ بحساب توفتر خدمة الدين لضمان توفر األموال لخدمة أقساط  وط العامة، يتعير  عىل الشر ا التفاقية الشر
ً
وفق

ي تاري    خ االستحقاق. 
 
ي الدفعات  القرض والفائدة ف

 
كة جدولة المبلغ المحدد ف ي نهاية أكتوبر، يتعير  عىل الشر

 
ي كل تاري    خ سداد ف

 
ف

ي حساب توفتر خدمة الدين ألي غرض آخر غتر خدمة أقساط 
 
الشهرية الستة التالية. ال يمكن استخدام المبلغ الموجود ف

ي ح
ي القرض والفائدة، وبالتاىلي يعد نقد مقيد. تم جدولة المبلغ الموجود ف 

ي  2021ديسمت   31ساب توفتر خدمة الدين كما ف 
ف 

ي 
ة األجل حان استحقاقها ف   . 2022أبريل  26وديعة قصتر

     

    مدققة مدققة
يونيو 30 يونيو 30  ديسمت   31  ديسمت   31      

2022 2022  2021  2021    
  
ي  ألف دوالر أمريك   ألف ريال عمان 

 ألف دوالر أمريكي  ألف ريال عمان 

  النقد والنقد المعادل . 10
     

ي الصندوق 
  4 1 3 1  نقد ف 

 نقد لدى بنك
 

081,7  416,18  444 1,154    
082,7  419,18  445 1,158        

امات عقد إيجار . 11  الير 
     

       
 

 : ي قائمة المركز الماىلي عىل النحو التاىلي
امات عقد اإليجار ف   يتم تضمير  التر 

 
امات عقد   اإليجار المتداولةالتر 

 
139 362 135 351  

امات عقد اإليجار غتر المتداولة  التر 
 

897 333,2  960 2,497    
036,1  695,2  1,095 2,848 

       
     

 
 

   
التدفقات النقدية 

التعاقدية غير 
 المخصومة

القيمة الحالية 
 لدفعات اإليجار

التدفقات النقدية 
التعاقدية غير 
 المخصومة

 القيمة الحالية
إليجارل     

  
   ألف ريال عمان 

ألف دوالر  ألف ريال عمان 
 أمريك  

ألف دوالر 
  أمريك  

 2022يونيو  30

     

  362 511 139 197  خالل سنة واحدة 
 سنوات 5خالل سنتير  إىل 

 
786 655 045,2  704,1   

 سنوات 5أكتر من 
 

452 242 176,1  629  
امات عقد إيجار  الير 

 
435,1  036,1  732,3  695,2  
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

 
 حقوق الملكية . 12
 رأس المال (أ)

 
 :  موضحة كما يىلي

 إن تفاصيل المساهمير 
 

 

 الجنسية

نسبة عدد األسهم 
المحتفظ بها 

 بالقيمة االسمية 
 

من اإلجمال  ٪   

القيمة االسمية 
اكمية لألسهم  الير

 المملوكة

بيسة لكل  100  
 سهم

     
 
 ألف ريال عمان

 2022يونيو  30
      

 كهربيل م.م.ح
اإلمارات العربية 

 213,607,492 المتحدة
 

29.90%   361,21  
ق األوسط لالستثمار ش.م.م كة الشر مان شر

ُ
%14.30  102,160,110 سلطنة ع   216,10  

ي الخدمة المدنية
مان صندوق تقاعد موظف 

ُ
%10.74  76,750,331 سلطنة ع   675,7  

 . ي  جلوبال لالستثمار ن 
كة سوجيتر  ي شر

 
%7.15  51,080,055 هولندا ف   108,5  
 . ي
. ف  ي ناشونال نيذرالندز ن 

ي إنتر %7.15  51,080,055 هولندا إس إي ن    108,5  
مان االجتماعية للتأميناتالهيئة العامة 

ُ
%6.52  46,558,814 سلطنة ع   656,4  

مان وزارة الدفاعصندوق تقاعد 
ُ
%6.11  43,618,671 سلطنة ع   362,4  

%18.13  129,550,812 %5المساهمير  الذين تقل نسبة مساهمتهم عن    955,12  
  714,406,340  100.00%   441,71  

801,185      القيمة اإلسمية باأللف دوالر أمريك    

 2021ديسمت   31
      

 كهربيل م.م.ح
 

213,607,492 
 

29.90%  
 

21,361 

ق األوسط لالستثمار ش.م.م كة الشر %14.30  102,160,110  شر   10,216 

ي الخدمة المدنية
%10.74  76,750,331  صندوق تقاعد موظف    7,675 

 . ي  جلوبال لالستثمار ن 
كة سوجيتر  ي شر

%7.15  51,080,055  ف    5,108 

 . ي
. ف  ي ناشونال نيذرالندز ن 

ي إنتر %7.15  51,080,055  إس إي ن    5,108 

%6.52  46,558,814  االجتماعية للتأميناتالهيئة العامة    4,656 

%6.11  43,618,671  صندوق تقاعد وزارة الدفاع   4,362 

%18.13  129,550,812 %5المساهمير  الذين تقل نسبة مساهمتهم عن    12,955 
  714,406,340  100.00%   71,441 

 185,801      القيمة اإلسمية باأللف دوالر أمريكي 
 

كة  ي مكون من  71,440,634يبلغ رأس المال المصدر والمرصح به والمدفوع للشر
مان  ريال  0,1سهم بقيمة  714,406,340ريال عُ

ي للسهم الواحد )
مان   ر.ع لكل سهم(.  0,1سهم بقيمة  714,406,340ر.ع مكون من  71,440,634: 2021ديسمت   31عُ

ي يحق لحامىلي األسهم العادية 
الحصول عىل توزيعات األرباح المعلنة من وقت آلخر ويحق لهم التصويت بصوت واحد لكل سهم ف 

كة.  كة. جميع األسهم مرتبة بالتساوي فيما يتعلق باألصول المتبقية للشر  االجتماعات العمومية للشر

ي  (ب)
 احتياطي قانون 

كات التجارية أن يتم استقطاع  132تتطلب المادة  ائب، لتكوين احتياطي من  %10من قانون الشر كة، بعد خصم الرص  ي أرباح الشر
صاف 

كة.  ي إىل ما ال يقل عن ثلث رأس مال الشر
ي حتر يصل هذا االحتياطي القانون 

 قانون 

 احتياطي التحوط (ج)

ي القيمة العادلة ألدوات التحوط للتدفقات النقدية ال
اكمي ف  ي التغتر التر

متعلقة يشتمل احتياطي التحوط عىل الجزء المتداول من صاف 

م بعد.  ي لم تت 
 بمعامالت التحوط التر
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

 

 

 مدققة مدققة   
يونيو 30  يونيو 30  ديسمت   31  ديسمت   31   
 2022 2022  2021  2021 
   

 
ي  ألف دوالر أمريك   ألف ريال عمان

 ألف دوالر أمريكي  ألف ريال عمان 

      قروض ألجل . 13

702,116  قروض ألجل   517,303  118,555 308,337 
: الجزء المتداول 

ً
(18,437)  ناقصا  (47,950)  (18,782)  (48,849)  

265,98  الجزء غتر المتداول   567,255  99,773 259,488 
: تكاليف المعامالت غتر المطفأة 

ً
(1,846)  ناقصا  (4,801)  (2,231)  (5,803)  

  419,96  766,250  97,542 253,685 

 

ي 
 
وط العامة فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية مع مجموعة من البنوك الدولية 2010سبتمت   16ف كة اتفاقية الشر ، أبرمت الشر

كات واالستثمار بصفته وكيل التسهيالت العالمية والوصي  تووكاالت ائتمان التصدير وبنك محىلي مع بنك كريد أجريكول للشر

اد الكوري ووكيل التسهيالت التجارية مع بنك مسقط  ي وبنك الحسابات الخارجية ووكيل بنك التصدير واالستتر ي الخارج 
األمت 

؛ ومع  ميس.   KfW IPEX Bank GmbHش.م.ع.ع بصفته وكيل أمن محىلي وبنك حسابات داخىلي  كوكيل تسهيالت هتر

ي  
 
 ، فيما يىلي المبالغ المستحقة: 2021ديسمت   31و 2022يونيو  30كما ف

139,28  تسهيل هرمس المتغتر المغىط   184,73  28,664 74,549 
686,40  تسهيل تجاري   816,105  41,122 106,949 
054,20  المباشر  KEXIMتسهيل    156,52  20,428 53,129 
316,17  الثابت المغىطتسهيل هرمس    036,45  17,639 45,876 
507,10  المغىط KEXIMتسهيل    325,27  10,702 27,834 

  702,116  517,303  118,555 308,337 

 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى . 14
     

وقود الغاز المستحق السداد  
 والمستحقات

 531,9  789,24  32,419 84,311 

073,1  مستحقةتكاليف تمويل    790,2  1,096 2,847 
870,1 719  (15مستحق إىل أطراف ذات صلة )إيضاح    941 2,448 
495,1  ذمم دائنة ومستحقات   887,3  1,028 2,669 

  818,12  336,33  35,484 92,275 

 المعامالت مع األطراف ذات الصلة . 15
 

    

 

ي لديها تشتمل األطراف ذات الصلة عىل المساهمير  وأعضاء 
ي اإلدارة الرئيسيير  والكيانات التجارية التر

مجلس اإلدارة وموظف 

ي يستطيع بعض المساهمير  
كة والكيانات التر القدرة عىل السيطرة أو ممارسة تأثتر كبتر عىل القرارات المالية والتشغيلية للشر

ي يتم إبرامها 
وط هذه المعامالت، التر ي إطار النشاط االعتيادي لألعمال، إىل ممارسة تأثتر هام عليها. تخضع أسعار وشر

ف 

وط وأحكام متفق عليها بشكل متبادل.   شر

  اإلدارة الرئيسيير   
 مكافآت موظف 

 
كة بصورة  ي اإلدارة الرئيسيير  هم األشخاص الذين يملكون السلطة فيما يتعلق بتخطيط، وتوجيه، ومراقبة أنشطة الشر

موظف 

ي ذلك أي 
ة، بما ف  ة أو غتر مباشر عضو مجلس إدارة )سواء أكان ضمن الفريق التنفيذي أم ال(. فيما يىلي إجماىلي المكافآت مباشر

ة الستة أشهر المنتهية:  ي اإلدارة الرئيسيير  لفتر
ي ذلك موظف 

، بما ف   المدفوعة ألفضل خمسة موظفير 

 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30     
     2022 2022  2021 2021 
  ألف ريال      

ي  ألف دوالر أمريك   عمان 
 ألف دوالر أمريكي  ألف ريال عمان 

 
ي اإلدارة الرئيسيير  

 424 163 436 168  مكافآت موظف 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة

 
  )تابع(. المعامالت مع األطراف ذات الصلة 15

 
كة المعامالت التالية مع أطراف ذات  ة الأبرمت الشر  أشهر المنتهية:  ستةصلة خالل فتر

 

 

يونيو 30 يونيو 30  يونيو 30  يونيو 30   

2022 2022  2021  2021 

ألف ريال 

  
 
 عمان

ألف دوالر 

 أمريك  

ألف ريال 

ي 
 عمان 

ألف دوالر 

 أمريكي 

 
 المساهمون: 

    

ق األوسط لالستثمار ش.م.م  كة الشر  192 74 196 76 شر
 19 7 23 9 االجتماعية للتأميناتالهيئة العامة  

 
كات المجموعة واألطراف األخرى ذات الصلة:   شر

كة سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة، عمان ش.م.م  111,4 شر  691,10  4,288 11,153 
كة   278 107 390 150 ع.ع.م.ش للطاقة الباطنة شر
 183 70 196 76 كهربيل للتشغيل والصيانة )عمان( ش.م.م 
ناشيونال   ي إنتر  48 18 115 44 باور إس إيه، فرع دن 
ي إس إيه   87 34 91 35 إنج 
 29 11 28 11 أعضاء مجلس اإلدارة 
كة سوجيتر      21   8   22   8  شر
يك للطاقة  كة شيكوكو إلكتر   21   8   22   8  شر
   528,4   774,11   4,625   12,031  

 فيما يىلي طبيعة المعامالت المذكورة أعاله:  

543,3  (3التشغيل والصيانة )إيضاح رسوم     215,9   3,549   9,231  
يبة القيمة المضافة   173  66  466 179 ض 
 693 266 427 164 محطات وقطع غيار رأسمالية وقطع غيار فنية 
 978 376 356 137 مصاريف التشغيل والصيانة األخرى 
 275 106 376 145 مشاركة التكاليف 
 329 127 337 130 (4)إيضاح أتعاب انتداب  
  6   2  252  98  المصاريف المتأخرة والمصاريف األخرى 

)حساب احتياطي خدمة الدين( تكاليف اعتمادات  

 190  73  198  76  (5مستندية )إيضاح 
  48   18  115  44  أتعاب مهنية 
  29   11   28   11  (4أتعاب تمثيل مجلس اإلدارة )إيضاح  
  79   31   4   1  (3جمركية )إيضاح  رسوم 
   528,4   774,11   4,625   12,031  
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 . المعامالت مع األطراف ذات الصلة )تابع(15

 

 

 مدققة مدققة  

يونيو 30 يونيو 30  ديسمت   31  ديسمت   31   

2022 2022  2021  2021 

ريال  ألف

  
 
 عمان

ألف دوالر 

 أمريك  

ألف ريال 

ي 
 عمان 

ألف دوالر 

 أمريكي 

 
 : ي
 
 تتمثل األرصدة المستحقة ألطراف ذات صلة ف

    

     المساهمون:  

ق األوسط لالستثمار ش.م.م  كة الشر   40   15   58   22  شر
  42   16   13   5  االجتماعية للتأميناتالهيئة العامة  

 
كات المجموعة   واألطراف األخرى ذات الصلة: شر

    

كة سويز تراكتبل للتشغيل والصيانة، عمان ش.م.م  597,1  614 شر  853  2,218  
ي إس إيه    15   6   61   23  إنج 
  58   22   40   16  أعضاء مجلس اإلدارة 

ي   ناشيونال باور إس إيه، فرع دن    5   2   30   11  إنتر
  23   9   25   10  )عمان( ش.م.مكهربيل للتشغيل والصيانة  
كة    32   13   16   6  ع.ع.م.ش للطاقة الباطنة شر
يك للطاقة  كة شيكوكو إلكتر   4   1   15   6  شر

كة سوجيتر      4   1   15   6  شر
كة تراكتبل للهندسة إس إيه    7   3  - - شر
     719  870,1  941  2,448  
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ي 
ي وللسنة المنتهية ف 

ي القوائم المالية كما ف 
كة متوافقة مع تلك المفصح عنها ف   31إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشر

 . 2021ديسمت  

امات 17  االلير 

ي  (أ)
ي القوائم المالية كما ف 

ي مع تلك المفصح عنها ف 
امات عقود إيجار األراص  امات التشغيل والصيانة والتر  وللسنة تتوافق التر 

ي 
ي  2021ديسمت   31المنتهية ف 

ة الستة أشهر المنتهية ف   . 2022يونيو  30حيث تم تخفيضها بالمبالغ المحسوبة خالل فتر

اء بمبلغ  (ب) كة طلبات شر ي ) 207,294قدمت الشر
ي  539,125ريال عمان 

ي كانت قائمة كما ف 
( والتر دوالر أمريكي

ي ) 523,167] 2022 يونيو 30
ي  1,360,642ريال عمان 

( كما ف   [. 2021ديسمت   31دوالر أمريكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع  16الصفحة  شر

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المكثفة غير المدققة
 

  األصول لكل سهم 18
 
 معدلة –. صاف

 
كة عىل المتوسط المرجح لعدد  ي األصول العائدة إىل المساهمير  العاديير  للشر

 
ي األصول لكل سهم بقسمة صاف

 
األسهم يتم احتساب صاف

ة / السنة.   العادية القائمة خالل الفتر
 

 مدققة مدققة         
يونيو 30        يونيو 30  ديسمت   31  ديسمت   31   
       2022 2022  2021   2021  
       

ألف ريال 
  
 
 عمان

ألف دوالر 
 أمريك  

ي 
 ألف ريال عمان 

ألف دوالر 
 أمريكي 

           

ي األصول  
 
  281,330  108,170  270,293  761,112 المساهمير  أموال  -صاف

  
ة /   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفتر

) ي
  714,406  714,406  406,714  406,714 السنة )ألف ريال عمان 

               

ي األصول لكل سهم )بيسة / سنت(  
 
  80.393  41.151  51.410  84.157 معدلة -صاف

 
ي ) 2.00اإلدارة أن عجز التحوط البالغ ترى 

ي  5.21مليون ريال عمان 
( كما ف  ي  6.09] 2022يونيو  30مليون دوالر أمريكي

مليون ريال عمان 
ي  15.84)

( كما ف  كة، إذا اختارت إنهاء اتفاقيات المبادلة 2021ديسمت   31مليون دوالر أمريكي ي قد تتكبدها الشر
[ يمثل الخسارة التر

ي 
وط اتفاقيات التمويل الخاصة بها ال ي الخاصة بها ف  كة إنهاء اتفاقيات المبادلة.  سمحهذا التاري    خ. عىل الرغم من ذلك، بموجب شر للشر

ي األصول 
، تم استبعاد عجز التحوط من صاف  .  -وبالتاىلي  أموال المساهمير 

 
 
 . الرب  ح األساس  للسهم19
 

ي الرب  ح أو 
كة عىل المتوسط المرجح يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صاف  الخسارة المنسوبة إىل المساهمير  العاديير  للشر

ة.   لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفتر
 

 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30     
     2022 2022 2021 2021 
       

ي  ألف دوالر أمريك   ألف ريال عمان 
 ألف دوالر أمريكي  ألف ريال عمان 

         
ة  ي رب  ح الفتر

 14,364 5,523 16,585 6,377  صاف 
         

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  
ة )باأللف(  714,406 714,406 714,406 714,406 الفتر

         
 20.11 7.73 23.21 8.93 الرب  ح األساسي للسهم الواحد )بيسة / سنت( 

 




