




 

 1صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 

 لمدققةغير ا موجزةال الدخلقائمة 

 مارس 11المنتهٌة فً  أشهر ثالثةاللفترة 

 

 
 8102 اإلٌضاحات

 
7112 

  
 لاير ُعمانيألف 

 
 لاير ُعمانًألف 

     
 17,147  010101  اإلٌرادات 

 (17,644)  (30110) 1 تكالٌف مباشرة

 (117)  208  /)الخسارة(الربح مجموع

     

 (186)  (011) 4 مصروفات عمومٌة وإدارٌة

 (488)  011  الربح قبل الفائدة والضرائب)الخسارة(/

     

 (7,555)  (80412) 5 )صافً( تكالٌف التموٌل

 قبل الضريبة )الخسارة(
 

(80831) 
 

(1,142) 

     
 (1,126)  (221) 6 ضرٌبٌةال مصروف

 (6,771)  (80122)  )الخسارة( للفترةصافي 

     

     العائدات على كل سهم

 (5277)  (2.32) 18 العائد األساسً على كل سهم )بٌسة(

     

 

 2موجزةالمرحلٌة ال جزًءا ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة 11إلى  6تعتبر اإلٌضاحات الواردة فً الصفحات من 

 



 

 7صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 

 غير المدققة موجزةالدخل الشامل اآلخر الوالخسائر أو األرباح  قائمة

 مارس 11أشهر المنتهٌة فً  ةثالثلالفترة 

 

     

  8102  7112 

 لاير ُعمانًألف   لاير ُعمانيألف   

     
 (6,771)  (80122)  )الخسارة( للفترةصافي 

     
     :الدخل ضريبة ا، مخصوًما منهخر األ ةالشامل )الخسارة(الدخل/

     خسائرأو ى أرباح البند الذي سٌتم إعادة تصنٌفه إل

 1,116  20023  لتغطٌات التدفقات النقدٌة الجزء الفعال من التغٌٌرات فً القٌمة العادلة

 (5,112)  401  الشاملة عن الفترة )الخسارة( مجموع

 

 

 2وجزةمجزًءا ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة المرحلٌة ال 11إلى  6تعتبر اإلٌضاحات الواردة فً الصفحات من 
 
 
 





 

 4صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 غير المدققة موجزةال قائمة التدفقات النقدية

 مارس 13المنتهية في  أشهر ثالثةال فترةل

 

 

 اإليضاحات
 

8102 
 

7132 

   
 لاير ُعمانيألف 

 
 لاير ُعمانيألف 

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 
    

   خسارة( للفترةال)في صا
(88622)  (6,771) 

      :ـتسويات ل

 1,326  226   مصروفات ضريبية

 7,555  884,2   تكاليف التمويل )صافي(

 استهالك
  

08261  3,464 

 3  8   مكافآت نهاية الخدمة 

   88122  3,122 

   تغيرات في:
   

   وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية
160  3,372 

   المخزون
81  12 

 566  616   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 1,512  28821   النقد الناتج من أنشطة التشغيل

 (7,176)  (08162)   تكاليف تمويل مدفوعة

   من أنشطة التشغيلالناتج النقد صافي 
08668  3,443 

   
   

   :طة االستثمارالتدفقات النقدية من أنش
   

   شراء الممتلكات واآلالت والمعدات
(1)  (44) 

   شراء قطع غيار رأسمالية
-  (4) 

  )المستخدم في( أنشطة االستثمار النقدصافي 
 
(1)  (44) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 
   

 (655)  (664)   )صافي( سداد قروض قصيرة األجل

 1  0   ةفوائد مستلم

   )المستخدم في( أنشطة التمويل صافي النقد
(662)  (655) 

 
  

   

 في النقد وما في حكم النقد الزيادة صافي
  

999  214 

   
   

  31 نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
88990  1,515 

 
  

   

  31 نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
28991  4,622 

 

 .موجزةالمرحلية ال جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 31إلى  6اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 



 

 5صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 غير المدققة موجزةال قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 مارس 13أشهر المنتهٌة فً  ثالثةاللفترة 

 

 
 رأس مال األسهم

االحتياطي 
 المجموع احتياطي التغطية األرباح المحتجزة انونيالق

 
 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف 

    
 

 858.85 (58166) 68.66 68529 26..98 8112يناير  1الرصيد في  
      الشامل للفترة الدخل مجموع
 (88926) - (88926) - - )الخسارة( للفترةصافً 
ا  للفتددرة اآلخددرالشددامل  الدددخل مخصددوم 

      ضرٌبة الدخل همن
الجدد ا الفلددال مددي الت ٌٌددراي فددً ال ٌمددة 

 68166 68166 - - - للتدفق الن دي اللادلة
 59. 68166 (88926) - - الشامل للفترة الدخل مجموع

 858661 (.1865) 98211 68529 26..98 8112مارس  61الرصيد في 

 
     

 .23311 (63567) 313131 13311 924.76 7132ٌناٌر  3الرصٌد فً 
      )الخسارة( الشاملة للفترةمجموع 
 (93771) - (93771) - - )الخسارة( للفترةصافً 
ا  للفتددرة اآلخددرالشددامل  الدددخل مخصددوم 

      منها ضرٌبة الدخل
الجدد ا الفلددال مددي الت ٌٌددراي فددً ال ٌمددة 

 33339 33339 - - - الن ديللتدفق  اللادلة
 (53312) 33339 (93771) - - )الخسارة( الشاملة للفترةمجموع 

 993772 (73.77) 3161. 13311 924.76 7132 مارس 13الرصٌد فً 

 

ا ال ٌتج أ مي هذه ال وائم المالٌة 31إلى  9تلتبر اإلٌضاحاي الواردة فً الصفحاي مي   4موج ةالمرحلٌة ال ج ا 
  



 

 6صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.

 غير المدققة موجزةالمرحلية ال اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية .1

بمولج  لجانوا الشجركات  2202أغسجط   2شجركة مسجاةمة مامانٌجة مةلمجة  جً كانت مسجللة كشركة الباطنة للطالة )"الشركة"( 
وبنجا  ملٌجأ أجرلجت الشجركة ،  )ش.م.ع.ع( الشركة إلى شركة مساةمة مامانٌة مامجةوتم الحمًا تحوٌل  التلارٌة  ً سلطنة ماماا.

 .2202ٌونٌو  22 ً سوق مسمط لألوراق المالٌة  ً 

 

محطجة كاربجا  ؤمٌا وتملّجن محطجة تولٌجج كاربجا  )تتمثل أةجاف الشركة  ً تطوٌر وتموٌل وتصجمٌم وإنشجا  وتشجةٌل وصجٌانة وتج
بالةاز وغٌرةا ما البنى التحتٌة  تةذٌة ربط مشترن مٌلاوات(، وما ٌتبعاا ما مرا ك 052إنتالٌة تبلغ حوالى  لةطا" ب2"صحار 

للشجركة العامانٌجة لشجرا   المولجج ذات الصلة، باإلضا ة إلى إتاحة الطالة اإلنتالٌة للكاربا  المبرةا مناا، وبٌع الطالة الكاربائٌجة 
ولمجج انتاجت الشجركة مجا  ملى ذلن، ٌتم امتبار المحطة وإجارتاا ور ع التمارٌر مناا كمطاع واحج. وبنا الطالة والمٌاه ش.م.ع.م. 

 .2202أبرٌل  2التشةٌل التلاري للمحطة  ً 

 

 أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة .2

 أسا  اإلمجاج

 بٌاا االلتزام (أ )

التمججارٌر المالٌججة المرحلٌججة، لحججول 43المحاسبب الالبب رلال  بب لو ججك المعٌججار  تججم إمجججاج ةججذه المججوائم المالٌججة المرحلٌججة المججولز 
وتعجٌالتججأ، إلججى لانجج   0702مججام باإلضججا ة للمتطلبججات المنصججوا ملٌاججا  ججً لججانوا الشججركات التلارٌججة العامججانً الصججاجر 

ت تفسجٌرٌة متتجار  باججف متطلبات اإل صاح الصاجر  ما الاٌئة العامة لسجوق المجال بسجلطنة مامجاا. ولجج تجم إجراح إٌضجاحا
تفسجٌر اححججاو والمعجامالت التجً تعتبججر ةامجة مجا ألجل  اججم التةٌجرات  جً المركجز المججالً وأجا  الشجركة منجذ المجوائم المالٌججة 

. ال تشجتمل المجوائم المالٌجة المرحلٌجة المجولز  ملجى لمٌجع 2200جٌسمبر  20السنوٌة احتٌر  كما  ً وللسنة المنتاٌة بتارٌخ 
 المطلوبة ما ألل الموائم المالٌة السنوٌة الكاملة التً تم إمجاجةا و ك المعاٌٌر الجولٌة إلمجاج التمارٌر المالٌة.المعلومات 

 أسا  المٌا  (  )

 ً ما مجا متصا التزام تترٌج احصجول وتكلفجة ملى أسا  التكلفة التارٌتٌّة  مولز المالٌة المرحلٌة ال تم إمجاج ةذه الموائم
 لذٌا تم لٌاساما حس  تكلفة اإلطفا  وبعض احجوات المالٌة التً تم لٌاساا حس  المٌمة العاجلة.التموٌل المإللة ال

 استتجام التمجٌرات واححكام (ح )

أا تمججوم إجار  الشججركة بوضججع أحكججام المعججاٌٌر الجولٌججة إلمجججاج التمججارٌر المالٌججة  و ججك المرحلٌججة ٌتطلجج  إمجججاج المججوائم المالٌججة

لتزامات والجتل والمصرو ات. ولج تتتلف سات المحاسبٌة ومبالغ احصول وااللى تطبٌك السٌاوتمجٌرات وا تراضات تإثر م

تلري اإلجار  مرالعجة جورٌجة وبصجفة مسجتمر  ملجى ةجذه التمججٌرات واال تراضجات. تججرح النتائج الفعلٌة ما ةذه التمجٌرات. 

 التمجٌرات وأي  ترات مستمبلٌة متؤثر .  التةٌٌرات ملى التمجٌرات المحاسبٌة  ً الفتر  التً تمت  ٌاا مرالعة

إا اححكام الاامة التً تصجر  ً تطبٌك السٌاسات المحاسبٌة والتً لاا تؤثٌر بالغ ملى المبالغ المجرلة  ً ةذه الموائم المالٌة 

 . 2200جٌسمبر  20 ً وما السنة المنتاٌة  ً  المالٌة كماةً نفساا التً صجرت بشؤا الموائم  مولز المرحلٌة ال

 )ج( مملة العرض

تم مرض الموائم المالٌة المرحلٌة المولز  باللاير العامجانً والتجً ةجً مملجة العجرض للمجوائم المالٌجة للشجركة، ولجج تجم تمرٌج  

 لمٌع المٌم إلى ألر  ألف، باستثنا  ما تم بٌانأ بتالف ذلن. 

 السٌاسات المحاسبٌة الاامةالتةٌر  ً 

ةً نف  السٌاسات التجً تجم  مولز المطبمة ما لان  الشركة  ً ةذه الموائم المالٌة المرحلٌة ال سٌةالرئٌ السٌاسات المحاسبٌة إا
،  مجج امتمججت الشجركة 2202ٌنجاٌر  0وامتبجاًرا مجا  .2200جٌسمبر  20تطبٌماا ملى الموائم المالٌة كما  ً وللسنة المنتاٌة  ً 

(: 7ات ما العموج مع العمال " وكجذلن المعٌجار الججولً للتمجارٌر المالٌجة رلجم )(: "اإلٌراج05المعٌار الجولً للتمارٌر المالٌة رلم )
 "احجوات المالٌة"، واستنتلت أنأ ال ٌولج لاذٌا المعٌارٌا أي تؤثٌر لوةري ملى ةذه الموائم المالٌة. 



 

 0صفحة 

 شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع

 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال
 

 
     

 
  

 مارس 31
 

 مار  20

 
  

2112 
 

2200 

   
 لاير ُعمانيألف 

 
 لاير مامانًألف 

 التكاليف المباشرة .3
 

    
 

   غاز الولوج
54645  0,752 

 0,257  14252   (0استاالن )إٌضاح 

 0,652  14641   (02)إٌضاح  رسوم التشةٌل والصٌانة

 استتراح مٌاه البحر
  

251  226 
 تؤمٌا

  
122  025 

 إٌلار مولع المحطة
  

41  20 
 الكاربائٌأ رسوم الربط بالشبكة

  
33  20 

 (02)إٌضاح  احترى التشةٌل والصٌانة تكالٌف
  

32  226 
 زٌت الولوج

  
25  26 

 (02)إٌضاح  رسوم لمركٌة
  

(3)  202 

 20  41   أترى تكالٌف مباشر 

   34515  02,622 

 
 روفات عمومية وإداريةمص .4

 
    

 
   (02)إٌضاح  رسوم اإلمار 

61  60 

 22  34    توظٌفتكالٌف 

 25  21   تكالٌف متعلمة بالشركة العامة

 رسوم الوكالة
  

13  02 

 5  6   (02 ٌضاح)إ مكا آت حضور التمامات ملل  اإلجار 
 6  5   إٌلار مكت 

 -  4   المسإولٌة االلتمامٌة للشركة
 5  2   (0استاالن )إٌضاح 

 22  32   مصرو ات ممومٌة وإجارٌة أترى

   156  026 

 
 تكاليف التمويل )صافية( .5

 
    

 
   مروض حللالالفائج  ملى 

14621  1,465 

 546  466   مباجلة سعر الفائج 

 311  255   تكالٌف تموٌل مإللة إطفا 

 الفائج  ملى رأ  المال العامل
  

22  06 
 (02)إٌضاح  تطا  امتماج حسا  احتٌاطً تجمة الجٌاتكلفة 

  
21  22 

 5  5    تسائر الصرف
 02  4   إلةا  التصم-التزام تفكٌن احصول

 (0)  (2)   جتل الفوائج

   24453  2,557 

 
 مصروف الضريبة .6

 

 بعجض بتعججٌل 2200  براٌر 26 بتارٌخ الرسمٌة اللرٌج   ً ونشر 2200  براٌر 07  ً 7/2200 رلم السلطانً المرسوم صجر
 ولجج تجم٪. 05 إلجى٪ 02 مجا الشجركات الججتل ملجى ضجرٌبة معججل زٌاج  ذلن  ً بما ، 22/2227الجتل رلم  ضرٌبة لانوا أحكام

 .الممارنة المالٌة الموائم  ً الضرٌبة معجل  ً الزٌاج  بؤثر االمتراف



 

 

 2صفحة 

 .ع.عشركة الباطنة للطاقـة ش.م

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .5

 

 اتكالممتل

 المجموع األصول األخرى الفنيةقطع الغيار  واآلالت والمعدات

 

 لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف  لاير ُعمانيألف 

 التكلفة
    

 2324131 125 14511 2364353 2112يناير  1

 1 1 - - إضا ات تالل الفتر 

 2324131 125 14511 2364353 2112 مارس 31

 
    

 االستهالك
    

 354165 115 254 364554 2112يناير  1

 14261 2 15 14241 تصومات تالل الفتر 

 334125 113 231 324615 2112 مارس 31

 
    

 ةالقيمة الدفتري
    

 2534165 2 14413 2554532 2112 مارس 31

     
 260,225 02 0,226 257,507 2200جٌسمبر  20

 

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى .2

  
 

 
    

  
 

 
 مجلمة   

  
 

 
 2200جٌسمبر 20  2112مارس  31 

  
 

 
 لاير مامانًألف   لاير ُعمانيألف  

  
 

 
    

 2,652  34532     م مجٌنة تلارٌةذم

 202  152     مصارٌف مج ومة ممجًما

 252  252     وجتل مستحك ذمم مجٌنة أترى

 
    44222  2,006 

 

 وديعة قصيرة األجل .3

( مجا ألجل ضجماا تجو ر احمجوال DSPAو ماً لاٌئة أسواق رأ  المال، الشركة ملزمة باالحتفاظ بحسا  احتٌجاطً لسججاج الججٌا )

لسجاج ألساط المرض والفوائج المستحمة  ً تارٌخ استحمالاا.  عنج كل تارٌخ سجاج  ً نااٌة شار أكتوبر الشركة ملزمة بتتصٌا 
( حي غرض تجالف سججاج ألسجاط DSPAالمبلغ الملجول لج عة الستة أشار التالٌة. وال ٌلوز استتجام المبلغ الموجع  ً حسا  )

 20كمجا  جً  وجع  جً حسجا  احتٌجاطً لسججاج الججٌاوكجاا المبلجغ المجمبلةًجا محظجور اسجتتجامأ.  المرض والفوائج وملٌأ  او ٌعتبر
 .2202أبرٌل  20لج تم استثماره ملى شكل وجٌعة لصٌر  احلل تستحك  ً  2200جٌسمبر 

 



 

 7صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 قةغير المدق موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 
 النقد وما في حكم النقد .11

 
 مجلمة      

 
 جٌسمبر 20  مارس 31    

 
    2112  2200 

 
 لاير مامانًألف   لاير ُعمانيألف     

        

 2,770  34331     النمج  ً الصنجوق و ً البنون

 

 حقوق المساهمين .11

 احسام مالرأس (أ )

 : ً ما ٌلً بٌانات المساةمٌا

 الجنسية 2116 مارس 31

عدد األسهم 
المملوكة والبالغة 

  قيمتها اإلسمية
لكل  بيسة 111
 % من المجموع سهم

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

  المملوكة
 لاير ُعمانيألف 

     

 كاربٌل م.م.ح
اإلماااااااارات العربياااااااة 

 214153 %23.31 4211 5314343 المتحدة

 34651 %14.31 436 5124233 سلطنة ُعمان ملتٌتٌن ش.م.م

 24532 %13.13 2543224152 سلطنة ُعمان صنجوق تمامج موظفً التجمة المجنٌة
 44225 %5.15 442 2544453 هولندا إ  إي بً انترناشٌونال نٌزرالنج بً  ً

 44225 %5.15 442 2544453 هولندا بلو ةوراٌزا صاحار باور بً  ً

 44515 %6.63 445 1524563 سلطنة ُعمان عامة للتؤمٌنات االلتمامٌةالاٌئة ال

 44123 %6.12 4142254415 سلطنة ُعمان صنجوق تمامج وزار  الج اع
 114553 %15.66 4115 5164141  %5المساةمٌا الذٌا تمل نسبة مساةمتام ما 

  2254431 4654 111.11% 654423 

  2200جٌسمبر  20
  

 م.م.حكاربل 
اإلمججججججارات العربٌججججججة 

 22,007 %27.72 220, 070,222 المتحج 

 7,650 %02.22 76,522,277 سلطنة ماماا ملتٌتٌن ش.م.م

 2,072 %02.22 20,722,002 سلطنة ماماا صنجوق تمامج موظفً التجمة المجنٌة
 2,225 %0.05 22,252,252 ةولنجا ال نٌزرالنج بً  ًإ  إي بً انترناشٌون

 2,225 %0.05 22,252,252 ةولنجا بلو ةوراٌزا صاحار باور بً  ً

 2,505 %6.67 25,052,562 سلطنة ماماا الاٌئة العامة للتؤمٌنات االلتمامٌة

 2,027 %6.02 20,220,220 سلطنة ماماا صنجوق تمامج وزار  الج اع
 02,502 %05.66 025,006,022  %5المساةمٌا الذٌا تمل نسبة مساةمتام ما 

  602,220,222 022.22% 60,227 
 

لاير  2.022سجام بمٌمجة  602,220,222لاير مامانً مكوا ما  60,222,022ٌبلغ رأ  المال المصجر والمصرح بأ والمج وع للشركة 
 ر.ع لكل سام(. 2.022سام بمٌمة  602,220,222ر.ع مكوا ما  60,222,022: 2200جٌسمبر  20مامانً للسام الواحج )

كجل سجام  جً التمامجات لٌحك لحاملً احسام العاجٌة اسجتالم توزٌعجات أربجاح كمجا ٌعلجا مناجا مجا ولجت يتجر كمجا ٌحجك لاجم صجوت واحجج 
 علك ببالً أصول الشركة.لشركة. لمٌع احسام ماجٌة وتتساوى احسام  ً ما ٌتاللمعٌة العامة ل

 
 االحتٌاطً المانونً (  )

% ما صا ً أرباح الشجركة إلجى احتٌجاطً لجانونً غٌجر  02، ٌتم تحوٌل 0702( ما لانوا الشركات التلارٌة لسنة 026و مًا للماج  )
  لابل للتوزٌع حتى ٌساوى االحتٌاطً المانونً ملى احلل ثلو رأ  المال المصجر لتلن الشركة.

 
 تةطٌةاحتٌاطً ال (ح )

ٌتؤلف احتٌاطً التةطٌة ما اللز  الفعال ما صا ً التةٌر التراكمجً  جً المٌمجة العاجلجة حجوات تةطٌجة التجج ك النمججي المتعلمجة بجؤجوات 
 التةطٌة التً لم تحجو بعج.



 

 02صفحة 

  عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 غير المدققة موجزةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية ال

 

 
 قروض ألجل .12

 

 
 

 مجلمة   

 

 
 

 2200 جٌسمبر 20  2112 مارس 31 

 

 
 

 لاير مامانًألف   لاير ُعمانيألف  

 

 
 

    

 000,525  1514525    لروض حلل

 (02,002)  (144152)    : اللز  المتجاولمطروًحا مناا

 050,220  1554415    اللز  غٌر المتجاول

 (6,002)  (54236)    مطفؤ املة غٌر مع الٌفتك مطروًحا مناا:

 

   1514551  050,272 
 

 
، أبرمجت الشجركة اتفالٌجة شجروط مامجة حجول التسجاٌالت االئتمانٌجة مجع تحجالف مكجوا مجا بنجون جولٌجة 2202سجبتمبر  06بتارٌخ 

"وكٌجل التسجاٌالت الججولً" ألرٌكول كوربورٌت انج انفسمنت" بصجفة  تووكاالت ائتماا تصجٌري وبنون محلٌة، مع بنن "كرٌجٌ
و"أمججٌا الضججمانات التججارلً" وبنججن الحسججا  التججارلً، و"وكٌججل التسججاٌالت مججا بنججن التصجججٌر واالسججتٌراج الكججوري"، ووكٌججل 
التساٌالت التلارٌة، وبنن مسمط ش.م.ع.ع بصفتأ بنن الحسا  الجاتلً، والبنن الماصججر لكفالجة حسجا التنفٌجذ، ووكٌجل تسجاٌالت 

 ذ.م.م" بصفة وكٌل تساٌالت "ةٌرمٌ ". -ٌذ، وبنن "كٌأ اف جبلٌو إٌبك  كفالة حسا التنف

 ، كانت المبالغ المستحمة كما ٌلً:2200جٌسمبر  20و 2202 مار  20بتارٌخ 
 

 تساٌالت متةٌر  مةطا  ما "ةٌرمٌ "
 

434111  27,000 
 تساٌالت تلارٌة

 
464312  26,202 

 تساٌالت ثابتة مةطا  ما "ةٌرمٌ "
 

314342  20,222 
 تساٌالت مباشر  ما بنن التصجٌر واالستٌراج الكوري

 
314521  22,520 

 تساٌالت مةطا  ما بنن التصجٌر واالستٌراج الكوري
 

144225  02,220 

 
 

1514525  000,525 
 



 

 00صفحة 

  شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع
 

 لمدققةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير ا
 
 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى .13

  
 

 
 مجلمة   

  
 

 
 2200 جٌسمبر 20  2112 مارس 31 

  
 

 
  

  
 

 
 لاير مامانًألف   لاير ُعمانيألف  

  
 

 
    

 2,222  34266     الذمم الجائنة والمستحمة لةاز الولوج
 0,522  14526     تكلفة الفائج  المستحمة

 522  251    (02 إٌضاح رلممستحمات احطراف ذات العاللة )
 020  615     مستحمات وذمم جائنة أترى

     54121  5,220 
 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .14

التجً لاجا المججر  ملجى تشمل احطراف ذات العاللة المساةمٌا، وأمضا  ملل  اإلجار  وموظفً اإلجار  العلٌا، وكٌانجات احممجال 
والكٌانات التً ٌستطٌع بعض المساةمٌا التجؤثٌر بشجكل  رارات المالٌة والتشةٌلٌة للشركةممارسة السٌطر  أو التؤثٌر البالغ ملى الم

فجك وتكوا احسعار ومج  ةذه المعامالت التجً ٌجتم إبراماجا  جً السجٌاق العجاجي لألممجال و مجاً للشجروط واححكجام التجً ٌت بالغ ملٌاا
 بٌا الطر ٌا.ملٌاا 

ملٌاجا، بشججكل مباشججر أو غٌججر  أمجا موظفججو اإلجار  العلٌججا  اجم الججذٌا ٌتمتعججوا بسجلطة تتطججٌط أنشججطة الشجركة وتولٌااججا والسججٌطر 
. و ججً مججا ٌلججً ملمججوع المكا ججآت التججً ج عججت حملججى تمسججة مججوظفٌا بمججا  ججٌام مججوظفً اإلجار  العلٌججا لفتججر  الثالثججة أشججار مباشججر

 ا ٌلً:المنتاٌة  ً م

 
 

 
 2200 مار  20  2112 مارس 31 

 
 

 
 لاير مامانًألف   لاير ُعمانيألف  

 
 

 
    

 27  31    العلٌااإلجار   مكا آت

 



 

 02صفحة 

 شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع
 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

 

 )تابع( مع أطراف ذات عالقة معامالت .14

  تر  الثالثة أشار المنتاٌة:ولج ألرت الشركة المعامالت التالٌة مع احطراف ذات العاللة تالل 

   
 2200 مار  20  2112 مارس 31

   
 لاير مامانًألف   لاير ُعمانيألف 

 
  

   

 سوٌز تراكتبٌل للتشةٌل والصٌانة ماماا ش.م.م
 

14622  2.222 
 لسواجي للطالة ش.م.ع.عشركة ا

 
42  26 

 22  33  ل للتشةٌل والصٌانة ماماا )"كومو"( ش.م.مكارب
 2  21  "سولٌتز كوربورٌشا"

 22  11   شٌكوكو للطالة الكاربائٌة المحجوج 
 02  11   إنلً إ  إٌأ 

 02  2  "انترناشٌونال باور أ  اٌأ"  رع جبً
 5  6    ل  اإلجار مل أمضا 

 5  5   ملتٌتٌن ش.م.م
 2  2     الاٌئة العامة للتؤمٌنات االلتمامٌة

   14225  2,252 

   إا طبٌعة المعامالت المبٌنة أماله كالتالً:
 

   

 0,272  14345   (2)إٌضاح  رسوم التشةٌل والصٌانة الثابتة
 262  236   (2)إٌضاح  رسوم التشةٌل والصٌانة المتةٌر 

 60  61   (2)إٌضاح  رسوم اإلمار 
 26  42   المشاركة  ً التكالٌف

 222  32   (2)إٌضاح  احترىرسوم التشةٌل والصٌانة 
 22  21   (5)إٌضاح  تكلفة تطا  امتماج حسا  احتٌاطً تجمة الجٌا

 02  2   مانٌة أتعا 
 5  6   (2)إٌضاح رلم  مكا آت حضور للسات ملل  اإلجار 

 202  (3)   (2)إٌضاح رسوم لمركٌة 
 2  6   أترى

   14225  2,252 

 

 
 مجلمة    

 
 2200 جٌسمبر 20  2112 مارس 31  

 
 ألف لاير ممانً  ألف لاير عماني  

 

 تشمل : 2200جٌسمبر 20و  2202 مار  20ً  أطراف ذات ماللة  إلىاحرصج  المستحمة  وكانت
      

 222  561  ل للتشةٌل والصٌانة ماماا ش.م.مراكتبسوٌز ت
 00  33  للتشةٌل والصٌانة ماماا ش.م.مل بكار

 2  22  "سولٌتز كوربورٌشا"
 6  16  إنلً إ  إٌأ

 6  13  "انترناشٌونال باور أ  اٌأ"  رع جبً
 22  11  شركة السواجي للطالة ش.م.ع.ع
 00  4  وج شٌكوكو للطالة الكاربائٌة المحج

 2  2  ملتٌتٌن ش.م.م
 0  4  الاٌئة العامة للتؤمٌنات االلتمامٌة

 00  -  ملل  اإلجار  أمضا 
   251  522 

 

 
 
 
 
 



 

 02صفحة 

 شركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع
 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة
 

 لمخاطر الماليةإدارة ا .15

إا أةجاف وسٌاسات إجار  المتاطر المالٌة التاصة بالشركة تتفك مع احةجاف والسٌاسات المفصح مناا  ً الموائم المالٌة كما  ً 
 .2200جٌسمبر  20وللسنة المنتاٌة  ً 

 
 

 لتزامات اال .16

مناجا  جً المجوائم المالٌجة كمجا  جً وللسجنة  مع تلجن المفصجح إٌلار مولع المحطة والتزاماتتتطابك التزامات التشةٌل والصٌانة  ( أ
مجار   20بعج أا تاصم مناا المبالغ التً تم اإللرار باا تالل  تر  الثالثة أشار المنتاٌة  ً  2200جٌسمبر  20المنتاٌة  ً 

2202. 

مجانً لاير ما  065,700) 2202مجار   20ما زالت غٌر مسجج  كمجا  جً وةً  025,200 لجمت الشركة أوامر شرا  بمٌمة (  
 .(2200جٌسمبر  20كما  ً 

 
 

 صافي األصول لكل سهم .15

مسجمة صجا ً احصجول التاصجة بالمسجاةمٌا العجاجٌٌا  جً الشجركة ملجى مججج تٌتم احتسا  صا ً احصول لكجل سجام مجا طرٌجك 
 /السنةالمتوسط المرلح لألسام العاجٌة غٌر المسجج  تالل الفتر 

 

 مجلمة    

 

 2200جٌسمبر  20  2112 مارس 31  

 
     

 22,562  554225   )ألف لاير ممانً( أموال المساةمٌا -صا ً احصول 

      

 602,220  6544225 )باحلف( مجج المتوسط المرلح لألسام العاجٌة غٌر المسجج  تالل الفتر 

      

 007.22  115.41   صا ً احصول لكل سام )بٌسة(

 
 20ملٌوا لاير مامجانً كمجا  جً  5.27) 2202 مار  20ملٌوا لاير مامانً كما  ً  0.75ترى اإلجار  أا ملز التةطٌة البالغ 

( ٌمثل التسار  التً لجج تتكبججةا الشجركة لجو اتتجارت أا تناجً اتفالٌجات المباجلجة  جً ةجذا التجارٌخ. إال أنجأ بمولج  2200سمبر ٌج
المباجلججة. وملٌججأ تججم اسججتبعاج ملججز التةطٌججة مججا أمججوال  أحكججام الوثججائك المالٌججة التاصججة باججا، غٌججر مصججرح للشججركة إناججا  اتفالٌججات

 المساةمٌا.
 
 

 العائد األساسي على كل سهم .12

التسجائر أو احربجاح المنسجوبة إلجى المسجاةمٌا العجاجٌٌا  جً  صجا ً ٌتم احتسا  العائج احساسً ملى كجل سجام مجا طرٌجك تمسجمة
 .الل الفتر الشركة ملى مجج المتوسط المرلح لألسام العاجٌة غٌر المسجج  ت

 

 2202 مار  20  2112 مارس 31  
 

     

 
 (6,222)  (24623)   لاير مامانً(صا ً التسار  تالل الفتر  )ألف 

 
     

مجججج المتوسججط المججرلح لألسججام العاجٌججة غٌججر المسجججج  تججالل 
 602,220  6544225   )باحلف( الفتر 

 
     

 (7.22)  (3.32)   )بٌسة( العائج احساسً ملى كل سام
 
 

 المقارنة أرقام .13

 .مولز المالٌة المرحلٌة ال الموائم لتتوا ك مع العرض الممجم  ً ةذه حٌثما أمكاأرلام الممارنة تم إماج  تصنٌف بعض 
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