




 1صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 

 غير المدققة موجزةال الدخلقائمة 

 يونيو 03المنتهية في  أشهر ستةاللفترة 

 

 
 7102 اإليضاحات

 
6312 

  
 لاير ُعمانيألف 

 
 لاير ُعمانيألف 

     
 063020  375.23  اإليرادات 

 (603262)  (.77527) 0 تكاليف مباشرة

 133111  5299.  الربح إجمالي

     

 (012)  (327) 6 مصروفات عمومية وإدارية

 133600  5377.  رائبالربح قبل الفائدة والض

     

 (23206)  (5773.) 2 )صافي( تكاليف التمويل

 قبل الضريبة الربح
 

951.. 
 

63144 

     
    2 ضريبيةال مصروف

 (532)  (777)  الفترة الحالية -
 -  (75293)  الفترة السابقة -

 63146  9..  للفترة الربحصافي 

     

     العائدات على كل سهم

 2361  1522 11 العائد األساسي على كل سهم )بيسة(

     

 

 .موجزةالمرحلية ال جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  2تعتبر اإليضاحات الواردة في الصفحات من 

 



 6صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 

 لمدققةغير ا موجزةالدخل الشامل اآلخر الوالخسائر أو األرباح  قائمة

 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

     

  7102  6312 

 لاير ُعمانيألف   لاير ُعمانيألف   

     
 63146  9..  للفترة الربحصافي 

     
     ضريبة:ال ا، مخصوًما منهللفترة خر األ ةالشامل )الخسارة(الدخل/

     ئرخساأو البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح 

 (23231)  05729  ةالنقدي اتلتغطيات التدفق الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة

 (13016)  05272  عن الفترة ةالشامل )الخسارة(الدخل/ مجموع

 

 

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





 4صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 غير المدققة موجزةال قائمة التدفقات النقدية

 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 

 اإليضاحات
 

7102 
 

6302 

   
 لاير ُعمانيألف 

 
 لاير ُعمانيألف 

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 
    

   للفترة الربحصافي 
495  490.4 

      :ـتسويات ل

 537  50414   ةيمصروفات ضريب

 79704  407.5   تكاليف التمويل )صافي(

 استهالك
  

50254  09503 

 7  7   مكافآت نهاية الخدمة 

   050199  049021 

   تغيرات في:
   

   وذمم مدينة أخرى تجارية ذمم مدينة
(50499)  (29366) 

   المخزون
95  43 

 693.0  .7015   تجارية وذمم دائنة أخرىدائنة ذمم 

 .03965  010.79   النقد الناتج من أنشطة التشغيل

 (49173)  (50475)   تكاليف تمويل مدفوعة

   أنشطة التشغيل منالناتج  النقدصافي 
.001.  7946. 

   
   

   :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
   

   آلالت والمعداتشراء الممتلكات وا
(90)  (06) 

   شراء قطع غيار رأسمالية
(04)  - 

  )المستخدم في( أنشطة االستثمار النقدصافي 
 
(01.)  (06) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 
   

 (09424)  (..007)   سداد قروض ألجل

 (09353)  041   إيرادات من/ سداد قروض قصيرة األجل

 692.2  70097   قاق ودائع قصيرة األجلاستح

 (09.55)  (.00.2)   توزيعات األرباح المدفوعة

   )المستخدم في( أنشطة التمويل صافي النقد
(.71)  (09107) 

 
  

   

 في النقد وما في حكم النقد الزيادة صافي
  

400.1  09236 

   
   

  03 نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
50959  053 

 
  

   

  03 نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
90009  09.56 

 

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



 5صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 مدققةغير ال موجزةال قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 
 رأس مال األسهم

االحتياطي 
 المجموع احتياطي التغطية األرباح المحتجزة القانوني

 
 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف 

    
 

 ...214 (64967) .114.1 41.1. 924.76 7112يناير  1الرصيد في  
      للفترة الدخل الشاملمجموع 
 .96 - .96 - - للفترةالربح صافي 
ا  للفتددرة اآلخددرالشددامل  الدددخل مخصددوم 

      ضريبة الدخل همن
الجدد ا الفلددال مددي الت ييددراي فددي ال يمددة 

 .1472 .1472 - - - للتدفق الن دي اللادلة
 14797 .1472 .96 - - للفترة الدخل الشامل مجموع

      التلامالي مع مالكي الشركة
      المساهماي والتو يلاي

 (14729) - (14729) - - تو يع األرباح
 (14729) - (14729) - - إجمالي التلامالي مع مالكي الشركة

 214.79 (.74.7) 641.1 41.1. 924.76 7112 يونيو 1.الرصيد في 

 
     

 224157 (164681) 74206 64031 284.76 6312يناير  1الرصيد في 
      )الخسارة( الشاملة للفترةمجموع 
 .416. - .416. - - للفترةالربح صافي 

 للفتدددددرة)الخسدددددارة( الشددددداملة األخدددددر  
ا منها ضريبة الدخل       مخصوم 

الجدد ا الفلددال مددي الت ييددراي فددي ال يمددة 
 (54537) (54537) - - - للتدفق الن دي اللادلة
 (.1401) (54537) .416. - - ( الشاملة للفترة)الخسارةمجموع 

      التلامالي مع مالكي الشركة
      المساهماي والتو يلاي

 (14688) - (14688) - - تو يع األرباح
 (14688) - (14688) - - إجمالي التلامالي مع مالكي الشركة

 264728 (184886) 134752 64031 284.76 6312 يونيو 03الرصيد في 

 

ا ال يتج أ مي هذه ال وائم المالية 16إلى  2تلتبر اإليضاحاي الواردة في الصفحاي مي   .موج ةالمرحلية ال ج ا 
  



 6صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 غير المدققة موجزةالمرحلية ال اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية .1

مان جة مةلفجة  ج  كانت مسجللة كطاقة )"الشركة"( شركة الباطنة لل بمولج  قجانوا الشجركات  2202أغسجط   2شجركة مسجاةمة ما
ماا. مان جة مامجةوتم الحًفا تحو ل  التلار ة    سلطنة ما وبنجا  مل جأ أجرلجت الشجركة )ش.م.ع.ع(،  الشركة إلى شركة مسجاةمة ما

 .2202 ون و  22   سوق مسفط لألوراق المال ة    

 

محطجة كاربجا  أم ا وتملّج  محطجة تول جج كاربجا  )أةجاف الشركة    تطو ر وتمو ل وتصجم م وإنشجا  وتشجة ل وصج انة وتجتتمثل 
بالةاز وغ رةا ما البنى التحت ة  تةذ ة ربط مشتر  م لاوات(، وما  تبعاا ما مرا ق 052إنتال ة تبلغ حوالى  طاقة" ب2"صحار 

مان جة لشجرا   المولجج نتال ة للكاربا  المبرةا مناا، وب   الطاقة الكارباي جة ذات الصلة، باإلضا ة إلى إتاحة الطاقة اإل للشجركة العا
ولفجج انتاجت الشجركة مجا  وبنا  ملى ذل ،  تم امتبار المحطة وإجارتاا ور   التفار ر مناا كفطاع واحج.الطاقة والم اه ش.م.ع.م. 

 .2202أبر ل  2التشة ل التلاري للمحطة    

 

 لقوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامةأساس إعداد ا .2

 أسا  اإلمجاج

 ب اا االلتزام (أ )

التفججار ر المال ججة المرحل ججة، لحججول 43المحاسبب الالبب رلال  بب لتججم إمجججاج ةججذه الفججوايم المال ججة المرحل ججة المججولز  و ججق المع ججار 
مججان  الصججاجر  وتعج التججأ، إلججى لانجج   0702مججام باإلضججا ة للمتطلبججات المنصججوا مل اججا  جج  قججانوا الشججركات التلار ججة العا

مجاا. وقجج تجم إجراح إ ضجاحات تفسج ر ة مدتجار  باججف  متطلبات اإل صاح الصاجر  ما الا ية العامة لسجوق المجال بسجلطنة ما
تفسج ر اححججاو والمعجامالت التج  تعتبججر ةامجة مجا ألجل  اججم التة جرات  ج  المركجز المججال  وأجا  الشجركة منجذ الفجوايم المال ججة 

. ال تشجتمل الفجوايم المال جة المرحل جة المجولز  ملجى لم ج  2206ج سمبر  20حد ر  كما    وللسنة المنتا ة بتار خ السنو ة ا
 المعلومات المطلوبة ما ألل الفوايم المال ة السنو ة الكاملة الت  تم إمجاجةا و ق المعا  ر الجول ة إلمجاج التفار ر المال ة.

 أسا  الف ا  (  )

   ما مجا مدصا التزام تدر ج احصجول وتكلفجة ملى أسا  التكلفة التار دّ ة  مولز المال ة المرحل ة ال تم إمجاج ةذه الفوايم
 التمو ل المؤللة اللذ ا تم ق اساما حس  تكلفة اإلطفا  وبعض احجوات المال ة الت  تم ق اساا حس  الف مة العاجلة.

 استدجام التفج رات واححكام (ح )

 ججة المرحل ججة و ججق المعججا  ر الجول ججة إلمجججاج التفججار ر المال ججة أا تفججوم إجار  الشججركة بوضجج  أحكججام  تطلجج  إمجججاج الفججوايم المال

وتفججج رات وا تراضججات تججؤثر ملججى تطب ججق الس اسججات المحاسججب ة ومبججالغ احصججول وااللتزامججات والجججدل والمصججرو ات. وقججج 

وبصفة مستمر  ملجى ةجذه التفجج رات واال تراضجات.  تلري اإلجار  مرالعة جور ةتدتلف النتايج الفعل ة ما ةذه التفج رات. 

 تجرح التة  رات ملى التفج رات المحاسب ة    الفتر  الت  تمت   اا مرالعة التفج رات وأي  ترات مستفبل ة متأثر . 

الفوايم المال ة  إا اححكام الاامة الت  تصجر    تطب ق الس اسات المحاسب ة والت  لاا تأث ر بالغ ملى المبالغ المجرلة    ةذه

 .2206ج سمبر  20المرحل ة المولز  ة  نفساا الت  صجرت بشأا الفوايم المال ة كما    وما السنة المنتا ة    

 العملة المعتمج  (ج )

مان  لتفج ماا، وتم  ألجف باسجتثنا  أقر  لم   الف م إلى  تفر  امتمجت    ةذه الفوايم المال ة المرحل ة المولز  مملة اللاير العا
 دالف ذل .بنا ورج ال ماح ث

 

 الس اسات المحاسب ة الاامة

ة  نف  الس اسجات التج   مولز المطبفة ما لان  الشركة    ةذه الفوايم المال ة المرحل ة ال الري س ة تكوا الس اسات المحاسب ة
 .2206ج سمبر  20تم تطب فاا ملى الفوايم المال ة كما    وللسنة المنتا ة    



 0صفحة 

 الباطنة للطاقـة ش.م.ع.عشركة 

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 

 
     

 
  

 يونيو 03
 

  ون و 22

 
  

2312 
 

2206 

   
 لاير ُعمانيألف 

 
مان ألف   لاير ما

 التكاليف المباشرة .0
 

    
  غاز الوقوج

 
129.71  054222 

 24022  09227   (0استاال  )إ ضاح رقم 

 242.2  09107   رسوم التشة ل والص انة

 استدراح م اه البحر
  

1.2  262 
 احدرى رسوم التشة ل والص انة

 

 11.  27 
 266  250   تأم ا

 رسوم لمرك ة
 

 222  06 

 70  7.   رسوم الربط بالشبكة
 22  0.   ز ت الوقوج

 2.  22    إ لار موق  المحطة
 .2  17   أدرى تكال ف مباشر 

   27922.  224525 

 
 مصروفات عمومية وإدارية .1

 
    

  رسوم اإلمار 
 

122  022 

 2.  3.    توظ فتكال ف 

 .2  12   تكال ف متعلفة بالشركة العامة

 رسوم الوكالة
  

25  25 

 00  10   إ لار مكت 
 .  10   المسؤول ة االلتمام ة للشركة

 02  13   (02ر  )إ ضاح رقم مكا آت حضور التمامات ملل  اإلجا
 02  .   (0استاال  )إ ضاح رقم 

 66  50   مصرو ات مموم ة وإجار ة أدرى

   022  2.5 

 
 تكاليف التمويل )صافية( .5

 
    

  فروض حللالالفايج  ملى 
 

0932.  24.2. 

 04722  19110   مباجلة سعر الفايج 

 620  5.7   تكال ف تمو ل مؤللة إطفا 

 دطا  امتماج حسا  احت اط  دجمة الج اتكلفة 
  

20  05 

 05  02   الفايج  ملى رأ  المال العامل
 22  21   إلةا  الدصم-التزام تفك   احصول

 7  13   دساير الصرف
 (6)  (.)   جدل الفوايج

   59270  54522 



 شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع

 رحلية الموجزة غير المدققةلقوائم المالية الما حولإيضاحات 
 8صفحةل

 مصروف الضريبة .7

 بعجض بتعجج ل 2200  برا ر 26 بتار خ الرسم ة اللر ج     ونشر 2200  برا ر 07    7/2200 رقم السلطان  المرسوم صجر
 ج تجموقج٪. 05 إلجى٪ 02 مجا الشجركات الججدل ملجى ضجر بة معججل ز اج  ذل     بما ، 2227/.2الجدل رقم  ضر بة قانوا أحكام

 .المال ة الفوايم ةذه    الضر بة معجل    الز اج  بأثر االمتراف

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات .2

 

الممتلكاااات واآلالت 

 المجموع األصول األخرى الفنيةقطع الغيار  تفكيك األصول والمعدات

 

 يلاير ُعمانألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف 

 التكلفة
 

 
   

 2.291.2 122 19775 ..0 2.79011 2312يناير  1

 1. 1 15 - 12 إضا ات دالل الفتر 

 2.29522 127 19213 ..0 2.79050 2312يونيو  03

 
 

 
   

 االستهالك
 

 
   

 2.9251 131 233 02 2.9112 2312يناير  1

 09205 . 13 5 09721 دصومات دالل الفتر 

 .00912 110 213 10 0093.0 2312يونيو  03

 
 

 
   

 القيمة الدفترية
 

 
   

 ..27593 10 19123 057 2709273 2312 يونيو 03

  
 

   
 26.4022 .0 04265 260 2664.77 2206ج سمبر  20

 

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى .2

  
 

 
    

  
 

 
 مجقفة   

  
 

 
 ج سمبر 20  يونيو 03 

  
 

 
 2312  2206 

  
 

 
مان ألف   لاير ُعمانيألف    لاير ما

  
 

 
    

 24626  91.2.     ذمم مج نة تلار ة

 220  52     مصار ف مج ومة مفجًما

 65  2     (02المستحق ما أطراف ذات مالقة )إ ضاح رقم 

 205  170     ذمم مج نة أدرى

 
    .9227  54020 

 

 وديعة قصيرة األجل ..

( مجا ألجل ضجماا تجو ر احمجوال DSPAواق رأ  المال، الشركة ملزمة باالحتفاظ بحسا  احت جاط  لسججاج الجج ا )و فاً لا ية أس

لسجاج أقساط الفرض والفوايج المستحفة    تار خ استحفاقاا.  عنج كل تار خ سجاج    ناا ة شار أكتوبر الشركة ملزمة بتدص ا 
( حي غرض دجالف سججاج أقسجاط DSPA لوز استدجام المبلغ الموجع    حسا  )المبلغ الملجول لج عة الستة أشار التال ة. وال 

وجع    حسجا  احت جاط  المبلغ الم كاا، 2206ج سمبر  20كما    و. الفرض والفوايج ومل أ  او  عتبر مبلًةا محظور استدجامأ
 .2200أبر ل  25    استحفت احللقج تم استثماره ملى شكل وج عة قص ر   لسجاج الج ا

 



 7صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 لقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةا حولإيضاحات 
 

 النقد وما في حكم النقد .13

 
 مجقفة      

 
 ج سمبر 20  يونيو 03    

 
    2312  2206 

 
مان ألف   لاير ُعمانيألف       لاير ما

        

 24727  .911.     النفج    الصنجوق و   البنو 

 حقوق المساهمين .11

 احسام مالرأس (أ )

 :   ما  ل  ب انات المساةم ا

 الجنسية 2312 يونيو 03

عدد األسهم 
المملوكة والبالغة 

  قيمتها اإلسمية
لكل  بيسة 133
 % من المجموع سهم

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

  المملوكة
 لاير ُعمانيألف 

     

 كارب ل م.م.ح
بياااااااة اإلماااااااارات العر

 .23912 %2.9.3 23192.19010 المتحدة
 9751. %11903 ..7953292. سلطنة ُعمان ملت ت   ش.م.م

 29222 %129.2 .229212927 سلطنة ُعمان صنجوق تفامج موظف  الدجمة المجن ة
 19225 %2915 1292519150 هولندا إ  إي ب  انترناش ونال ن زرالنج ب    

حار باور ب      19225 %2915 1292519150 هولندا بلو ةورا زا صا
 19152 %7973 1195259570 سلطنة ُعمان الا ية العامة للتأم نات االلتمام ة

 19135 %7932 1193129132 سلطنة ُعمان صنجوق تفامج وزار  الج اع
 139221 %159.3 13292029310  %5المساةم ا الذ ا تفل نسبة مساةمتام ما 

  72192229103 133933% 72912. 

  2206ج سمبر  20
  

 كارب ل م.م.ح
اإلمججججججارات العرب ججججججة 

 224007 %27472 22040704222 المتحج 
ماا ملت ت   ش.م.م  74650 %02422 76452.4.77 سلطنة ما

ماا صنجوق تفامج موظف  الدجمة المجن ة  4206. %02422 240554262. سلطنة ما
 24.25 %0405 2.42524252 ةولنجا إ  إي ب  انترناش ونال ن زرالنج ب    

حار باور ب      24.25 %0405 2.42524252 ةولنجا بلو ةورا زا صا
ماا الا ية العامة للتأم نات االلتمام ة  .2422 %6452 22420.46.0 سلطنة ما

ماا صنجوق تفامج وزار  الج اع  24222 %5476 2242224020 سلطنة ما
 004265 %06467 00246224222  %5المساةم ا الذ ا تفل نسبة مساةمتام ما 

  6024..04222 022422% 6042.7 
 

كجل سجام  ج  التمامجات ل حق لحامل  احسام العاج ة اسجتالم توز عجات أربجاح كمجا  علجا مناجا مجا وقجت يدجر كمجا  حجق لاجم صجوت واحجج 
 كة.لشركة. لم   احسام ماج ة وتتساوى احسام    ما  تعلق بباق  أصول الشراللمع ة العامة ل

 االحت اط  الفانون  (  )

% ما صا   أرباح الشجركة إلجى احت جاط  قجانون  غ جر  02،  تم تحو ل 0702( ما قانوا الشركات التلار ة لسنة 026و ًفا للماج  )
  قابل للتوز   حتى  ساوى االحت اط  الفانون  ملى احقل ثلو رأ  المال المصجر لتل  الشركة.

 احت اط  التةط ة (ح )

لتةط ة ما اللز  الفعال ما صا   التة ر التراكمج   ج  الف مجة العاجلجة حجوات تةط جة التجج ق النفججي المتعلفجة بجأجوات  تألف احت اط  ا
 التةط ة الت  لم تحجو بعج.



 02صفحة 

  عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 لقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةا حولإيضاحات 

 

 
 قروض ألجل .12

 

 
 

 مجقفة   

 

 
 

 ج سمبر 20  يونيو 03 

 

 
 

 2312  2206 

 

 
 

مان   لاير ُعماني   لاير ما

 

 
 

    

 0.54202  1219325    قروض حلل

 (0240.5)  (109772)    : اللز  المتجاولمطروًحا مناا

 00045.5  1239112    اللز  غ ر المتجاول

 (042.2)  (79722)    مطفأ معاملة غ ر  ال فتك مطروًحا مناا:

 

   1709203  0624220 
 

 
، أبرمجت الشجركة اتفاق جة شجروط مامجة حجول التسجا الت االيتمان جة مج  تحجالف مكجوا مجا بنجو  جول جة 2202سجبتمبر  06بتار خ 

ووكاالت ايتماا تصج ري وبنو  محل ة، م  بن  "كر جي ألر كول كوربور جت انجج انفسجمنت" بصجفة "وك جل التسجا الت الججول " 
ات الدججارل " وبنجج  الحسججا  الدججارل ، و"وك ججل التسججا الت مججا بنجج  التصججج ر واالسججت راج الكججوري"، ووك ججل و"أمجج ا الضججمان

التسا الت التلار ة، وبن  مسفط ش.م.ع.ع بصفتأ بن  الحسا  الجادل ، والبن  الماصججر لكفالجة حسجا التنف جذ، ووك جل تسجا الت 
 بصفة وك ل تسا الت "ة رم  ". ذ.م.م" -كفالة حسا التنف ذ، وبن  "ك أ اف جبل و إ بك  

 ، كانت المبالغ المستحفة كما  ل :2206ج سمبر  20و 2200  ون و 22بتار خ 
 

 تسا الت متة ر  مةطا  ما "ة رم  "
 

509.00  524222 
 تسا الت تلار ة

 
179523  264072 

 تسا الت ثابتة مةطا  ما "ة رم  "
 

019125  224607 
 ج ر واالست راج الكوريتسا الت مباشر  ما بن  التص

 
009512  224062 

 تسا الت مةطا  ما بن  التصج ر واالست راج الكوري
 

1597.3  054.25 

 
 

1219325  0.54202 
 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى .10

  
 

 
    

 ..245  79571     غاز الوقوج المستحق
 04572  19772     تكلفة الفايج  المستحفة

 000  212    (02 إ ضاح رقممستحفات احطراف ذات العالقة )
 622  715     مستحفات وذمم جاينة أدرى

     .9751  0427. 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .11

تشمل احطراف ذات العالقة المساةم ا، وأمضا  ملل  اإلجار  وموظف  اإلجار  العل ا، وك انجات احممجال التج  لاجا الفججر  ملجى 
والك انات الت   ستط   بعض المساةم ا التجأث ر بشجكل  رارات المال ة والتشة ل ة للشركةممارسة الس طر  أو التأث ر البالغ ملى الف

وتكوا احسعار ومج  ةذه المعامالت التج   جتم إبراماجا  ج  السج اق العجاجي لألممجال و فجاً للشجروط واححكجام التج   تفجق  بالغ مل اا
 .ب ا الطر  امل اا 

مل اجا، بشججكل مباشججر أو غ ججر  أمجا موظفججو اإلجار  العل ججا  اجم الججذ ا  تمتعججوا بسجلطة تدطجج ط أنشججطة الشجركة وتول ااججا والسجج طر 
أشجار المنتا جة  الستة. و   ما  ل  ملموع المكا آت الت  ج عت حملى دمسة موظف ا بما   ام موظف  اإلجار  العل ا لفتر  مباشر

    ما  ل :

 
 

 
  ون و 22  يونيو 03 

 
 

 
 2312  2206 

 
 

 
مان ألف   لاير ُعمانيألف    لاير ما

 
 

 
    

 075  1.3    أملى دمسة مناص 

 



 00صفحة 

  شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع
 لقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةا حولإيضاحات 

 )تاب ( معامالت مع أطراف ذات عالقة .11

 أشار المنتا ة: الستة تر  التال ة م  احطراف ذات العالقة دالل  وقج ألرت الشركة المعامالت

   
  ون و 22  يونيو 03

   
2312  2206 

   
مان ألف   لاير ُعمانيألف   لاير ما

 
  

   

ماا ش.م.م  سو ز تراكتب ل للتشة ل والص انة ما
 

19371  24226 
 شركة السواجي للطاقة ش.م.ع.ع

 
115  .0 

ماا)والص انة كارب ل للتشة ل   .6  72  ش.م.م (ما
 62  70   "للطاقأ الكارباي ة المحجوج شركة "ش كوكو 

 -  72   كارب ل م.م.ح
 -  01   إنل  إ  إ أ

 06  17   ملت ت   ش.م.م
 22  15  "انترناش ونال باور أ  ا أ"  رع جب 

 02  13    ملل  اإلجار  أمضا 
 .  2   "سول تز كوربور شا"

 .  2   ة العامة للتأم نات االلتمام ةالا ي
 -  0   البور ل   م جل إ ست

 25  -   إلكتراب ل إ  أ أ
   19171  24022 

   إا طب عة المعامالت المب نة أماله كالتال :
 

   

 24600  29522   رسوم التشة ل والص انة الثابتة
 065  251   رسوم التشة ل والص انة المتة ر 

 27  137   احدرىلتشة ل والص انة ا تكال ف
 06  222   رسوم لمرك ة
 022  122   رسوم اإلمار 

 0.  115   المشاركة    التكال ف
 05  20  تكلفة دطا  امتماج حسا  احت اط  دجمة الج ا

 -  57  قط  الة ار
 22  12   مان ة أتعا 

 02  13   (2)إ ضاح رقم  مكا آت حضور للسات ملل  اإلجار 
 -  7   أدرى

   19171  24022 

 

 
 مجقفة    

 
 ج سمبر 20  يونيو 03  

 
  2312  2206 

 
 ألف لاير ممان   ألف لاير عماني  

 
 ة : 2206ج سمبر  20و  2200  ون و 22   أطراف ذات مالقة  ماوكانت احرصج  المستحفة 

 65  2   شركة السواجي للطاقة ش.م.ع.ع.
      

 تشمل: 2206ج سمبر  20و  2200  ون و 22   أطراف ذات مالقة  إلىرصج  المستحفة وكانت اح
      

ماا ش.م.م  652  .72  سو ز تراكتب ل للتشة ل والص انة ما
   13  إنل  إ  إ أ 

 00  22  للطاقأ الكارباي ة المحجوج ش كوكو شركة 
 00  17  ملل  اإلجار  أمضا 

   11    أ"  رع جب "انترناش ونال باور أ  ا
ماا)كارب ل للتشة ل والص انة   00  11  ش.م.م (ما

 2  13   ملت ت   ش.م.م
 0  13   "سول تز كوربور شا"

 05  1   الا ية العامة للتأم نات االلتمام ة
 0  -   إلكتراب ل إ  أ أ

   212  000 



 
 

 02 صفحة

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 ئم المالية المرحلية الموجزة غير المدققةلقواا حولإيضاحات 

 
 إدارة المخاطر المالية .15

إا أةجاف وس اسات إجار  المداطر المال ة الداصة بالشركة تتفق م  احةجاف والس اسات المفصح مناا    الفوايم المال ة كما    
 .2206ج سمبر  20وللسنة المنتا ة    

 

 لتزامات اال .17

تل  المفصجح مناجا  ج  الفجوايم المال جة كمجا  ج  وللسجنة  م  موق  المحطةتأل ر ص انة وإلتزامات تتطابق التزامات التشة ل وال - أ
صم مناا المبالغ الت  تم  2206ج سمبر  20المنتا ة       ون جو 22المنتا جة  ج   أشجار السجتةاإلقرار باا دالل  تجر  بعج أا دا

2200. 

مان ً  .257.1قجمت الشركة أوامر شرا  بف مة  -   مجا زالجت غ جر مسججج  كمجا ا )متعلفة بشكل ري س  بفط  الة جار( وةج  ر ااًل ما
مان  كما     .724.7) 2200 ون و  22     .(2206ج سمبر  20لاير ما

 

 صافي األصول لكل سهم .12

 تم احتسا  صا   احصول لكجل سجام مجا طر جق تفسجمة صجا   احصجول الداصجة بالمسجاةم ا العجاج  ا  ج  الشجركة ملجى مججج 
 لح لألسام العاج ة غ ر المسجج  دالل الفتر المتوسط المر

 

 مجقفة    

 

 ج سمبر  20  يونيو 03  

 
  2312  2206 

 
     

 24722.  2.9753   )ألف لاير ممان ( أموال المساةم ا -صا   احصول 

 
     

 0..6024  7219222 )باحلف( مجج المتوسط المرلح لألسام العاج ة غ ر المسجج  دالل الفتر 

 
     

 007472  112932   صا   احصول لكل سام )ب سة(

 
مان  كما     422.التةط ة البالغ ترى اإلجار  أا ملز  مجان  كمجا  ج   7462) 2200  ون جو 22مل وا لاير ما  20مل جوا لاير ما

ذا التجار خ. إال أنجأ بمولج  (  مثل الدسار  الت  قجج تتكبججةا الشجركة لجو ادتجارت أا تناج  اتفاق جات المباجلجة  ج  ةج2206سمبر  ج
أحكججام الوثججايق المال ججة الداصججة باججا، غ ججر مصججرح للشججركة إناججا  اتفاق ججات المباجلججة. ومل ججأ تججم اسججتبعاج ملججز التةط ججة مججا أمججوال 

 المساةم ا.
 

 العائد األساسي على كل سهم .12

سجوبة إلجى المسجاةم ا العجاج  ا  ج  الدسجاير أو احربجاح المن صجا    تم احتسا  العايج احساس  ملى كجل سجام مجا طر جق تفسجمة
 .الشركة ملى مجج المتوسط المرلح لألسام العاج ة غ ر المسجج  دالل الفتر 

 

  ون و 22  يونيو 03  

 
  2312  2206 

 
     

مان (دالل الفتر  )ألف  الربحصا     24072  5.1   لاير ما

 
     

ل مجججج المتوسججط المججرلح لألسججام العاج ججة غ ججر المسجججج  دججال
 0..6024  7219222   )باحلف( الفتر 

 
     

 6420  3922   )ب سة( العايج احساس  ملى كل سام

 

 المقارنة أرقام ..1

 .مولز المال ة المرحل ة ال الفوايم لتتوا ق م  العرض المفجم    ةذه ح ثما أمكاأرقام المفارنة تم إماج  تصن ف بعض 
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