




 1صفحة 

 عشركت الباطنت للطاقـت ش.م.ع.
 

 غير املدققت ةىز  امل الدخلقائمت 
 سبحمبر 03املنتهية في  أشهز الخسعةلفترة 

 

 
 8102 إلاًضاحات

 
7314 

  
 ريال ُعمانيألف 

 
 ريال ُعمانيألف 

     
 31,777  01,650  إلاًزادات 

 (11,757)  (01,670) 0 ثكاليف مباشزة

 16,613  81,521  الربح مجمىع

     

 (226)  (565) 1 مصزوفات عمىمية وإدارية

 16,051  81,105  الربح قبل الفائدة والضرائب

     
 (4,654)  (7,510) 2 )صافي( ثكاليف الحمىيل

 قبل الضريبتالربح 
 

08,566  11,061 

     

 (0,503)  (0,057) 3 ضزيبيةال مصزوف

 4,225  00,628  للفترة الربحصافي 

     
     العائداث على كل سهم

 11.73  00.27 15 د ألاساس ي على كل سهم )بيسة(العائ

     

 
 .ىجزةاملزحلية امل جزًءا ال ًحجزأ من هذه القىائم املالية 17إلى  3جعحبر إلاًضاحات الىاردة في الصفحات من 

 



 7صفحة 

 عشركت الباطنت للطاقـت ش.م.ع.
 

 دققتغير امل ىز ةالدخل الشامل آلاخر املو الخسائر أو ألارباح  قائمت
 سبحمبر 03أشهز املنتهية في  الخسعةلفترة 

 

     
  8102  7314 

 ريال ُعمانيألف   ريال ُعمانيألف   

     

 4,225  00,628  للفترة الربحصافي 

     

     :الدخل ، مخصىًما منه ضريبترخالشامل آلا  الدخل
     خسائزأو البند الذي سيحم إعادة ثصنيفه إلى أرباح 

 7,035  0,080  لحغطيات الحدفقات النقدًة زء الفعال من الحغييرات في القيمة العادلةالج

 6,533  05,512  الشامل عن الفترة الدخل مجمىع

 

 
 .ىجزةجزًءا ال ًحجزأ من هذه القىائم املالية املزحلية امل 17إلى  3جعحبر إلاًضاحات الىاردة في الصفحات من 

 

 

 





 4صفدة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 غير املدققة جوزة امل قائمة التدفقات النقدية

 سبحمبر 03املنتهية في  أشهس الخسعة فترةل

 

 

 إلايضاخات
 

8108 
 

7307 

   
 ريال ُعمانيألف 

 
 زيال ُعمانيألف 

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 
    

   للفترة السبذصافي 
00,288  7,558 

      :ـجسويات ل
 0,806  0,057   مصسوفات ضسيبية

 7,987  7,516   ثكاليف الحمويل )صافي(

 استهالك
  

5,578  5,599 

 0  5   مكافآت نهاية الخدمة 

   85,688  74,980 

  جغيرات في:
 

   
   وذمم مدينة أخسى  ذمم مدينة ثجازية

(2,882)  (7,778) 

   املخصون
(98)  030 

 7,493  858   ذمم دائنة ثجازية وذمم دائنة أخسى 

 75,796  88,515   النلد الناثج من أنشطة الخشغيل

 (6,657)  (6,228)   )صافي( ثكاليف ثمويل مدفوعة

   من أنشطة الخشغيللناثج االنلد صافي 
06,067  08,609 

 
 

 
   

   :الاستثمار التدفقات النقدية من أنشطة
   

   شساء املمحلكات وآلاالت واملعدات
(8)  (94) 

   شساء كطع غياز زأسمالية
-  (05) 

  )املسحخدم في( أنشطة الاسخثماز النلدصافي 
 
(8)  (039) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمجويل
 

   

 (0,785)  (0,066)   سداد اللسوض ألجل

 (0,633)  (4,844)   صافي - جلكسض كصير لا  سداد

 7,097  8110   كصيرة لاجل الوديعةموعد اسحدلاق 

 (0,876)  (0,891)   ثوشيعات أزباح مدفوعة

 77  22   فوائد مسحلمة

   )املسحخدم في( أنشطة الحمويل صافي النلد
(5,866)  (4,547) 

   
   

 وما في حكم النقد في النقد الةياد  صافي
  

01,899  00,988 

   
   

 03 نقد وما في حكم النقد في بداية الفتر 
 

8,990  0,909 

   
   

 03 نقد وما في حكم النقد في نهاية الفتر 
 

02,891  07,977 

 

 .وجصةاملسخلية امل اليةجصًءا ال يحجصأ من هره اللوائم امل 07إلى  6جعحبر إلايضاخات الوازدة في الصفدات من 



 5صفحة 

 عشركة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.
 غير املدكلة وزة امل كائمة التغيرات في حلوق املساهمين

 سبتمبر 03أشهز املنتهية في  التسعةلفترة 

 

 

 املجموع احتياطي التغطية ألارباح املحتجة  الاحتياطي اللاهووي رأس مال ألاسهم

 

 ريال ُعماويألف  ريال ُعماويألف  ريال ُعماويألف  ل ُعماويرياألف  ريال ُعماويألف 

    
 

 86,986 (6,1:3) 9:3,: 3,697 :78,99 8119يىاير  1الرصيد في  

      الشامل للفترة الدخل مجمىع
 11,398 - 11,398 - - للفترة الزبحصافي 

ا مندددددد للفتددددددرة آلاخددددددزالشددددددامل  الدددددددخل  همخصددددددىم 

      ضزيبة الدخل
 الجدش  الفعدام مدل التريتدرا  فدي الايمدة العا لددة

 9,187 9,187 - - - للتدفق النادي

 16,619 9,187 11,398 - - الشامل للفترة الدخل مجمىع

      التجارية مع أصحاب الشزكة  املعامل 

      ا والتىسيع ا املساهم

 (1,9:1) - (1,9:1) - - تىسيعا  أرباح

 (1,9:1) - (1,9:1) - -   التجارية مع أصحاب الشزكةإجمالي املعامل 

 1:3,:9 (78:) 96:,19 3,697 :78,99 8119 سبتمبر 31الرصيد في 

 
     

 21,009 (4,548) 13,010 0,103 72,984 7312ًناًز  1الزصيد في 

      الشامل للفترة الدخلمجمىع 
 2,558 - 2,558 - - للفترة الدخلصافي 

ا م هددددددا  للفتددددددرة آلاخددددددزالشددددددامل  الدددددددخل مخصددددددىم 

      ضزيبة الدخل
 الجدش  الفعدام مدل التريتدرا  فدي الايمدة العا لددة

 7,038 7,038 - - - للتدفق النادي

 4,877 7,038 2,558 - - الشامل للفترة الدخلمجمىع 

      التجارية مع أصحاب الشزكة  املعامل 

      ا والتىسيع ا املساهم

 (1,827) - (1,827) - - تىسيعا  أرباح

 (1,827) - (1,827) - - إجمالي املعامل  التجارية مع أصحاب الشزكة

 24,079 (2,743) 15,445 0,103 72,984 7312 سبتمبر 03الزصيد في 

 

ا ال ًتجشأ مل هذه الاىائم املال 17إلى  7تعتبر إلاًضاحا  الىار ة في الصفحا  مل   .ىجشةاملزحلية امل يةجش  
 



 6صفدة 

 عشسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.
 غير اإلادكلة وزة اإلاسحلية اإلا ؤلايضاحات اإلاتممة لللوائم اإلاالية

 

 الشكل اللاهووي وألاوشطة السئيسية .1

ُننُررة جية ررة  رر  مننررد جلرركةة لغررزلة باطنة ررة اة ن"ررة كةباػررزلةة   ررة  رر  ضررة  ة بُىحررق "ررننىش باػرر 2202أغطرر ظ  2ػررزلة جطررنعُة ني زمنت باحجنٍر

ُنش. ل  ني ُننُة ننجةوثم الخً ن ثدٍى ًىنُرى  22وب نء نةُه أدرحد باػزلة    ضرى  جطر ل اراورب  بيناُرة  ر  ،  كع.م.ع.ع  باػزلة إلى غزلة جطنعُة ني

2202. 

رررل وث رررُُم وت ػرررنء وجػررريُل وصرررُننة وثررر ز وثٍُى رررو جد رررة ثىاُرررش ل ز ثحُثرررل أعرررشبك باػرررزلة  ررر  ث رررٍى
ّ
  ن"رررةة ب2جد رررة ل زبرررنء ة ررر نر برررنء كؤجيش وثُة

بناينس وغيرعرن جرن باط رل باحدحُرة ابت با رةة، بن إرنفة إلرى إثنخرة با ن"رة  جيذًة ربل جػترك جُجنوبت ، وجن ًخطع ن جن جزبفق 752إنحنحُة ثطةغ خىبلى 

ُننُررة اػررزبء  بيىاررش إلانحنحُررة اةن زبررنء بي رررعن نبيررن، وبُررل با ن"ررة بان زبن ُررة  وب ررنء ن ررى ااررو، ًررحم بنحطررنر ب   ررة با ن"ررة وبيُررنم ع.م.ع.م. اةػررزلة باعي

ز نبين ل  نع وبخش. ل  2وا ش بنتيد باػزلة جن باخػيُل باحجنري اةُد ة     وتدبرتين ورفل باح نٍر  .2202أبٍز

 

 أساس إعداد اللوائم اإلاالية والسياسات املحاسبية الهامة .2

 أضنص إلانشبد

 بُنش الااتزبم   أ ك

ز بيناُررة بيزخةُررة، بن إررنفة اةُح ةطررنت بي  ررى   22 ررىب م بيناُررة بيزخةُررة بيررىحش  وفررق بيعُررنر ب  نضرر   باررشول  ر"ررم ثررم إنررشبد عررذم با خررىى باح ررنٍر

ُن ي با ندر  ة باعي   ة وجعشًالثه، إلى حننق جح ةطنت إلاف نح با ندر  نن با ُئة باعنجة اطرى  بيرنى لطرة 0972ننم نةيين    "ننىش باػزمنت باحجنٍر

ة جخحنر  بيشك ثفطير ألاخشبذ وبيعنجالت بات  جعح رر عنجرة جرن أحرل ف رم باحييرربت  ر  بيزلرش بيرنل  ُنش. و"ش ثم إدربج إًضنخنت ثفطيًر وأدبء باػرزلة  ني

ة ألا يررر  لُررن  رر  واةطرر ة بي تيُررة بحررنٍر   ُررة بيررىحش  ن ررى حُُررل بيعةىجررنت . ال جػررحُل با ررىب م بيناُررة بيزخة2207دٌطررُ ر  20ج ررذ با ررىب م بيناُررة باطرر ٍى

ز بيناُة. ة باهنجةة بات  ثم إنشبدعن وفق بيعنًير باشواُة  نشبد باح نٍر  بي ةىبة جن أحل با ىب م بيناُة باط ٍى

 أضنص با ُنص  ب ك

رة  ىحش بيناُة بيزخةُة بي ثم إنشبد عذم با ىب م ُّ خ رش ألا ن ى أضرنص باحهةفرة باحنٍر رل بي حةرة باةرذًن  ر  جرن نرشب جخ رت باترزبم ثخٍز صرىى وثهةفرة باحٍُى

 ثم "ُنض ُن خطق ثهةفة إلاةفنء وبعض ألادوبت بيناُة بات  ثم "ُنض ن خطق با ُُة باعنداة.

 بضحخشبم باح شًزبت وألاخهنم  ج ك

ز بيناُرة  وفق بيزخةُة ًح ةق إنشبد با ىب م بيناُة خهرنم وث رشًزبت وبفتربإرنت ثر رز ن رى أش ث رىم إدبر  باػرزلة بىإرل أبيعنًير باشواُة  نرشبد باح رنٍر

ثجرزي إلادبر  جزبحعرة اتزبجنت وباش ل وبي زوفنت. و"ش ثخحةف با حن ج بافعةُة نن عذم باح شًزبت. ضنت ب  نضبُة وجطناغ ألاصىى والاث طُق باطُن

 رر  بافتررر  باترر  ثُررد فييررن جزبحعررة باح ررشًزبت وأي دورٍررة وب ررفة جطررحُز  ن ررى عررذم باح ررشًزبت والافتربإررنت. ثررشرج باحيُيررربت ن ررى باح ررشًزبت ب  نضرربُة 

 فتربت جطح طةُة جحؤرز . 

هر  نفطر ن  ىحش ةُرة بيرإش ألاخهنم با نجة بات  ث شر    ث طُق باطُنضنت ب  نضبُة وبات  ا ن ثؤرير بناغ ن رى بيطرناغ بيشرحرة  ر  عرذم با رىب م بيناُرة بيزخ

 .  2207دٌطُ ر  20باط ة بي تيُة        ونن بيناُة لُنبات  صشرت لػؤش با ىب م 

 نُةة باعزض   د ك

رق حُُرل با رُم  ُرن ي وباتر  هر  نُةرة باعرزض اة رىب م بيناُرة اةػرزلة، و"رش ثرم ث ٍز رنى باعي إلرى أ"رزب أارف، ثرم نرزض با رىب م بيناُرة بيزخةُرة بيرىحش  بناٍز

 بنضحث نء جن ثم بُننه بخالك ااو. 

 باطُنضنت ب  نضبُة با نجةباحيير    

هررر  نفررظ باطُنضرررنت باترر  ثرررم ث طُ  ررن ن رررى  ىحش بي ط رررة جررن حننرررق باػررزلة  ررر  عررذم با رررىب م بيناُررة بيزخةُرررة بيرر باز ِطررُة باطُنضررنت ب  نضررربُة إش

ز2208ً ررنًز  0وبنحطررنًرب جرررن  .2207دٌطررُ ر  20با ررىب م بيناُررة لُررن  رر  واةطررر ة بي تيُررة  رر   بيناُررة ر"رررم  ، ف ررش بنحُررشت باػررزلة بيعُرررنر باررشول  اةح ررنٍر

ز بيناُة ر"م ك05ك ن أي 9 : ةإلاًزبدبت جن باع ىد جل باعُالءة ولذاو بيعُنر باشول  اةح نٍر  : ةألادوبت بيناُةة، وبضحنحجد أنه ال ًىحرش ا رذًن بيعُرنٍر

 ثؤرير حىعزي ن ى عذم با ىب م بيناُة. 



 7صفدة 

 شسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.ع
 غير اإلادكلة وزة ئم اإلاالية اإلاسحلية اإلاؤلايضاحات اإلاتممة لللوا

 

 
  

 سبتمبر 33
 

 ضبحُ ر 22

 
  

2318 
 

2207 

   
 زيال ُعماويألف 

 
ُن يأاف  نى ني  ٍر

 التكاليف اإلاباشس  .3
 

    
   غنس باى"ىد

27,839  28,222 

 5,586  5,573    7بضتيالك كإًضنح ر"م 
 5,225  5,232    02كإًضنح  رضىم باخػيُل وبا ُننة

   بضحخزبج جُنم باطدز
751  727 

   ثؤجيش
383  282 

 027  139   رضىم بازبل بناػطنة

 022  128   إًجنر جى"ل ب   ة

د باى"ىد    ٍس
117  022 

    02كإًضنح  ألا زي  باخػيُل وبا ُننة ثهناُف
74  229 

    02رضىم حُزلُة كإًضنح 
66  226 

 82  74   أ زي  ثهناُف جطنغز 

   43,376  20,282 
 

 مصسوفات عمومية وإدازية .4
 

    
    02كإًضنح  رضىم إلاننر 

177  082 
 000  116    ثىظُفثهناُف 

 66  67   ثهناُف جحعة ة بناػزلة باعنجة

   رضىم باىمناة
42  28 

 08  15   إًجنر جنحق

 05  14    02 ر"م ًضنحكإ جهنفآت خضىر بححُنننت ججةظ إلادبر 

 02  5    7بضتيالك كإًضنح ر"م 
 02  -   بيط واُة الاححُننُة اةػزلة

ة أ زي   022  99   ج زوفنت نُىجُة وتدبٍر

   535  559 
 

 ثكاليف التمويل )صافية( .5
 

    
    زوض ألحلبابافن ش  ن ى 

5,513  2,782 

 2,292  963   جطنداة ضعز بافن ش 
ل ج حةة إةفنء  892  829   ثهناُف ثٍُى

  02كإًضنح    نب بنحُند خطنب بخحُنةي  شجة باشًنثهةفة 
  

139  029 

 بافن ش  ن ى رأص بينى باعنجل
  

56  27 
 20  29     طن ز با زك

 27  13   إاينء بلخ م - باتزبم ثفنُو ألاصىى 

  27ك  (33)   د ل بافىب ش

   7,536  7,987 

 



 8صفدة 

 شسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.ع
 ؤلايضاحات اإلاتممة لللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلاوزة  غير اإلادكلة

 

 مصسوف الضسيبة .6

ش     و ػز 2207 ف ربًز 09    9/2207 ر"م باطة ن ي بيزضىم صشر طة "ننىش  أخهنم لعض بحعشًل 2207 ف ربًز 26 بحنٍر  بازضُُة بلكٍز بارش ل  إرٍز

ررند  ااررو   رر بُررن ،28/2229ر"رم  طة جعررشى ٍس ررند  بررؤرز الانتررربك ثررم وب ررنًءب ن ررى ااررو:. 05 إلرى: 02 جررن باػررزمنت باررش ل ن ررى إررٍز طة جعررشى  رر  باٍش  رر   باضررٍز

 .بي نرنة بيناُة با ىب م    باط ىبت باطنب ة
 

 اإلامتلكات وآلاالت واإلاعدات .7

 

اإلامتلكــــــــــــــــــــــــــــــات وآلاالت 

 عاملجمو  ألاصول ألاخسى  الفىيةكطع الغياز  واإلاعدات

 

 زيال ُعماويألف  زيال ُعماويألف  زيال ُعماويألف  زيال ُعماويألف 

 التكلفة
    

 298,193 127 1,713 296,353 2318يىايس  1

 2 2 - 3 إإنفنت  الى بافتر 

 (1) (1) - -  الى بافتر  إضخطعند

 298,191 128 1,713 296,353 2318 سبتمبر 33

     

 الاستهالك
    

 37,165 117 274 36,774 2318يىايس  1

 5.578 5 51 5.522   ىجنت  الى بافتر 

 (1) (1) - -  الى بافتر  إضخطعند

 42.742 121 325 42.296 2318 سبتمبر 33
     

 الليمة الدفترية
    

 255.449 7 1,385 254.357 2318 سبتمبر 33
     

 260,225 02 0,226 259,579 2207دٌطُ ر  20
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 جش" ة   
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 2318  2207 

  
 

 
ُن يأاف   زيال ُعماويألف   نى ني  ٍر

  
 

 

 
   

ة  2,652  7,986     اجم جشً ة ثجنٍر

ف جشفىنة ج شًجن  272  392     ج نٍر

 -  9      02إًضنح ك  جطحدق جن أةزبك ابت نال"ة

 852  272     ود ل جطحدق اجم جشً ة أ زي 

     8,659  2,776 
 

 وديعة كصير  ألازل .9

  جرن أحرل إرُنش ثرىفز ألاجرىبى اطرشبد أ"طرن  DSPA، باػرزلة جةشجرة بنالخحفرنح بدطرنب بخحُرنةي اطرشبد بارشًن كبُىحق بثفن"ُه باػرزو  باعنجرة

بافىب ررش بيطررحد ة  رر  ثررنٍر  بضررحد ن" ن. فع ررش مررل ثررنٍر  ضررشبد  رر  رينًررة غرر ز ألحررىبز باػررزلة جةشجررة بحخ ررُت بيطةررغ ب كررشوى اشفعررة باطررحة با ررزض و 

رن جد رىر DSPAأغ ز باحناُة. وال ًجىس بضرحخشبم بيطةرغ بيرىدع  ر  خطرنب ك
ً
  ألي غرزض  رالك ضرشبد أ"طرن  با رزض وبافىب رش ونةُره ف رى ٌعح رر جطةي

"رش ثرم بضرخثُنرم ن رى غرهل ودٌعرة " رير  ألاحرل جطرحدق  ر   2207دٌطرُ ر  20لُرن  ر   ومنش بيطةغ بيىدع    خطرنب بخحُرنةي اطرشبد بارشًنبجه. بضحخش

ل  27  .2208أبٍز



 9صفدة 

 عشسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.
 غير اإلادكلة وزة ؤلايضاحات اإلاتممة لللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلا

 

 جش" ة         الىلد الىلد وما في حكم .13

 دٌطُ ر 20  سبتمبر 33     

     2318  2207 

ُن يأاف   زيال ُعماويألف       نى ني  ٍر
        

 -  8,267     أغ ز   2" ير  ألاحل ك أ"ل جن ودٌعة 

 2,990  5,323     با  ش    با  شو  و   باط ىك

     13,293  2,990 
 

 حلوق اإلاساهمين .11

 ض مألا  رأضُنى  أ ك

 :   جن ً   بُنننت بيطنعُيش

 الجيسية 2318 سبتمبر 33

عدد ألاسهم اإلاملوكة 

  والبالغة كيمتها ؤلاسمية

 % مً املجموع لكل سهم بيسة 133

إزمالي الليمة ؤلاسمية 

  لألسهم اإلاملوكة

 زيال ُعماويألف 
 

    

 23,179 %29.93 231,791,343 ؤلامازات العسبية اإلاتحد  ل زبُل م.م.ح

 9,651 %14.33 96,538,899 سلطىة ُعمان ع.م.م باػز  ألاوضل االضثُنر

 8,792 %13.33 87,922,172 سلطىة ُعمان ص شو  ث ننش جىظفي بلخشجة بيشنُة

 4,825 %7.15 48,254,453 هولىدا إص إي بي بنترننغُىننى نيزرالنش بي   

 4,825 %7.15 48,254,453 هولىدا بةى عىربًشش  ي نر بنور بي   

 4,515 %6.69 45,152,563 سلطىة ُعمان با ُئة باعنجة اةحؤجُ نت الاححُننُة

 4,384 %6.35 43,843,737 سلطىة ُعمان ص شو  ث ننش وسبر  باشفنع

 13,618 %15.73 136,162,813  %5بيطنعُيش باذًن ث ل  ططة جطنعُتيم نن 
  674,887,433 133.33% 67,489 

  2207 دٌطُ ر 20
  

 22,079 %29.92 220,790,222 إلاجنربت باعزبُة بيحدش  ل زبُل م.م.ح

ُنش جةحُخُو ع.م.م  9,650 %02.22 96,528,899 ضة  ة ني

ُنش ص شو  ث ننش جىظفي بلخشجة بيشنُة  8,792 %02.22 87,922,072 ضة  ة ني

 2,825 %7.05 28,252,252 عىا شب إص إي بي بنترننغُىننى نيزرالنش بي   

 2,825 %7.05 28,252,252 عىا شب بةى عىربًشش  ي نر بنور بي   

ُنش با ُئة باعنجة اةحؤجُ نت الاححُننُة  2,505 %6.69 25,052,562 ضة  ة ني

ُنش ص شو  ث ننش وسبر  باشفنع  2,029 %6.02 20,287,227 ضة  ة ني

 02,572 %05.66 025,706,022  %5بيطنعُيش باذًن ث ل  ططة جطنعُتيم نن 

  672,887,222 022.22% 67,289 
 

ُن ي جهىش جن  67,288,722ًطةغ رأص بينى بي شر وبي زح به وبيشفىع اةػزلة  نى ني ُن ي اةط م  2.022ض م ب ُُة  672,887,222ٍر نى ني ٍر

 ر.ع اهل ض م . 2.022ض م ب ُُة  672,887,222ر.ع جهىش جن  67,288,722: 2207دٌطُ ر  20باىبخش ك

بلكُعُة باعنجة ًدق ل نج   ألاض م باعندًة بضحالم ثىسَعنت أربنح لُن ٌعةن نبين جن و"د آل ز لُن ًدق ا م صىت وبخش اهل ض م    بححُنننت 

 ةػزلة. حُُل ألاض م نندًة وثخطنوي ألاض م    جن ًحعةق بطنق  أصىى باػزلة.ا

 الاخحُنةي با ننى ي  ب ك

ة اط ة   جن 026وفً ن اةُند  ك ل 0972"ننىش باػزمنت باحجنٍر % جن صن   أربنح باػزلة إلى بخحُنةي "ننى ي غير "نبل اةحىسَل ختل  02، ًحم ثدٍى

  ٌطنوي الاخحُنةي با ننى ي ن ى ألا"ل رةث رأص بينى بي شر احةو باػزلة.
 

 بخحُنةي باحي ُة  ج ك

م     با ُُة باعنداة ألدوبت جي ُة باحشفق با  شي بيحعة ة بؤدوبت باحي ُة بات  ًحؤاف بخحُنةي باحي ُة جن بلكشء بافعنى جن صن   باحيير باتربل

 ام ثدشذ لعش.



 02صفدة 

 عشسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.
 غير اإلادكلة وزة ؤلايضاحات اإلاتممة لللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلا
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ُن يأاف   زيال ُعماويألف   نى ني  ٍر

 
 

 
    

 070,585  173,419    "زوض ألحل
  02,078ك  (14,282)    : بلكشء بيحشبوى ج زوًخن جبين

 057,227  156,137    بلكشء غير بيحشبوى 
  6,002ك  (5,284)    ج فؤ جعنجةة غير  ناُفثه ج زوًخن جبين:

 
   153,853  050,292 

 

 

، أبزجررد باػررزلة بثفن"ُرررة غررزو  ننجررة خررىى باخطرر ُالت الا حُننُرررة جررل ثدررناف جهررىش جررن ب رررىك دواُررة وومررنالت ب حُررنش ث رررشًزي 2202ضرربحُ ر  06بحررنٍر  
ررررشً نننت بلخررررنر  ة وب ررررو بل دوب ررررىك جدةُررررة، جررررل ب ررررو ةلٍز هررررىى مىربىرٍررررد بنررررش بنفطرررُر دة ب ررررفة ةولُررررل باخطرررر ُالت باررررشول ة وةأجرررريش باضرررُر  طررررنب أحٍز

رة، وب رو جطر ل ع.م.ع.ع ب رفحه ب رو بل طرنب بارش ب   ، بلخنر  ، وةولُرل باخطر ُالت جرن ب رو باح رشًز والاضرحيربد باهرىرية، وولُرل باخطر ُالت باحجنٍر
 شر انفناة خطن باح فُذ، وولُل جط ُالت لفناة خطن باح فُذ، وب و ةلُه بك دبةُى إًطنظ 

ي
 ةعيرجِظة.ا.م.مة ب فة ولُل جط ُالت  -وباط و بي

 ، منند بيطناغ بيطحد ة لُن ً  :2207دٌطُ ر  20و 2208 ضبحُ ر 22بحنٍر  
 

 جط ُالت جحيير  جي ن  جن ةعيرجِظة
 

48,786  29,000 
ة  جط ُالت ثجنٍر

 
45,981  26,208 

 جط ُالت رنبحة جي ن  جن ةعيرجِظة
 

31,143  20,228 
 بد باهىريجط ُالت جطنغز  جن ب و باح شًز والاضحير 

 
33,319  22,520 

 جط ُالت جي ن  جن ب و باح شًز والاضحيربد باهىري
 

14,193  02,287 

 
 

173,419  070,585 
 

 

 الرمم التجازية الدائىة والرمم الدائىة ألاخسى  .13

  
 

 
    

 2,282  3,813     باذجم باشب  ة وبيطحد ة اينس باى"ىد
 0,522  1,745     ن ش  بيطحد ةثهةفة باف

 522  813     02 إًضنح ر"مجطحد نت ألاةزبك ابت باعال"ة ك
 720  685     جطحد نت واجم دب  ة أ زي 

     7,353  5,820 
 

 

 معامالت مع أطساف ذات عالكة .14
ولُننررنت ألانُررنى باترر  ا رررن با ررشر  ن ررى جُنرضررة باطرررُ ز  أو  جػررُل ألاةررزبك ابت باعال"ررة بيطرررنعُيش، وأنضررنء ججةررظ إلادبر  وجررىظفي إلادبر  باعةُرررن،

وثهررىش ألاضررعنر وجررش  عررذم  وبانُننررنت باترر  ٌطررح ُل لعررض بيطررنعُيش باحررؤرير لػررهل بررناغ نةييررن باحررؤرير باطررناغ ن ررى با ررزبربت بيناُررة وباخػرريُةُة اةػررزلة
 اةػرررزو 

ً
أجرررن جىظفرررى إلادبر  باعةُرررن ف رررم بارررذًن  بررريش با رررزفيش.وألاخهرررنم باتررر  ًحفرررق نةييرررن  بيعرررنجالت باتررر  ًرررحم إبزبج رررن  ررر  باطرررُن  باعرررندي اانُرررنى وف رررن
بُرن ٌػرُل أنضرنء ججةرظ إلادبر  كضرىبء باح فُرذًيش ، جطنغز أو غير جطنغزنةيين، لػهل  ًحُحعىش لطة ة ثخ ُل أ ػ ة باػزلة وثىحيي ن وباطُ ز 

 أو غير باح فُذًيش 
 

 أغ ز بي تيُة    جن ً  : باخطعةد ألن ى  ُطة جىظفيش بُن فييم جىظفي إلادبر  باعةُن افتر  و   جن ً   ججُىع بيهنفآت بات  دفع

 

 
 

 
 ُ رحضب 22  سبتمبر 33 

 
 

 
 2318  2207 

 
 

 
ُن يأاف   زيال ُعماويألف   نى ني  ٍر

 
 

 
    

 285  274    جطحد نت جىظفي إلادبر  باز ِطُيش



 00صفدة 

 ع.عشسكة الباطىة للطاكـة ش.م.
 ؤلايضاحات اإلاتممة لللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلاوزة  غير اإلادكلة

 

 كثنلل  معامالت مع أطساف ذات عالكة .14
 أغ ز بي تيُة: باخطعةفتر  و"ش أحزت باػزلة بيعنجالت باحناُة جل ألاةزبك ابت باعال"ة  الى 

 ضبحُ ر 22  سبتمبر 33   

   2318  2207 

ُن ير أاف   زيال ُعماويألف      ٍنى ني
 

  
   

ُنش ع.م.م ش ثزبلحبُل اةخػيُل وبا ُننة ني  ضٍى
 

5,377  5,902 
 غزلة باطىبدي اة ن"ة ع.م.ع.ع

 
163  085 

ُنشكل زبُل اةخػيُل وبا ُننة   022  97  ع.م.م  ني
 05  87  ضىحُتز مىربىرَػن

 62  64  إنج  إص إًه 
 26  28  ةبنترننغُىننى بنور أص بًهة فزع دبي

 -  26   باػز  ألاوضل االضخثُنر ع.م.م
و بنورة  98  24   إنو. غزلة ةغُهىمى بانتًر

 05  14    ججةظ إلادبر  أنضنء
 02  14   با ُئة باعنجة اةحؤجُ نت الاححُننُة

 20  4   جةحُخُو ع.م.م
 2  1   البىرٍةُو جُشى إٌطد

 5  -   أص. أًه جثزبلحبُل بنج يًر 
 62  -   حل زبُل م.م.

   5,896  6,520 
   إش ةطُعة بيعنجالت بيطِ ة أنالم مناحنل :

    

 2,792  3,837    2كإًضنح  رضىم باخػيُل وبا ُننة باثنبحة
 0,255  1,425    2كإًضنح  رضىم باخػيُل وبا ُننة بيحيير 

 082  177    2كإًضنح  رضىم إلاننر 
 222  163   بيػنرلة    باحهناُف

 029  139    5كإًضنح  ثهةفة   نب بنحُند خطنب بخحُنةي  شجة باشًن
 229  74    2ألا زي كإًضنح رضىم باخػيُل وبا ُننة 

 226  66    2كإًضنح رضىم حُزلُة 
 22  29   ج  ُة أجعنب

 05  14    2كإًضنح ر"م  جهنفآت خضىر حةطنت ججةظ إلادبر 
 56  -   " ل غُنر

 2  5   زي أ 
   5,896  6,520 

 

 

     
 جش" ة

 
 دٌطُ ر 20  سبتمبر 33  

 
  2318  2207 

نى نُن ي  ألف زيال عماوي   ألارصش  بيطحد ة جن أةزبك ابت نال"ة جػُل  أاف ٍر
      

      
 -  9   غزلة باطىبدي اة ن"ة ع.م.ع.ع

      
      

 2208ضرررررربحُ ر  22 رررررر   نال"ررررررة بتةررررررزبك اإلررررررى أألارصررررررش  بيطررررررحد ة 
      2207دٌطُ ر  20و

     
ُنش ع.م.م ش ثزبلحبُل اةخػيُل وبا ُننة ني  222  665  ضٍى

 6  62  إنج  إص إًه
 -  26  باػز  ألاوضل االضخثُنر ع.م.م

 2  21  ضىحُتز مىربىرَػن
 07  14  ججةظ إلادبر  أنضنء

ُنش(ل زبُل اةخػيُل وبا ُننة   00  11  ع.م.م )ني
 6  5  ةبنترننغُىننى بنور أص بًهة فزع دبي

و بنورة  00  5  إنو. غزلة ةغُهىمى بانتًر
 0  4  ححُننُةبا ُئة باعنجة اةحؤجُ نت الا 

 22  -  غزلة باطىبدي اة ن"ة ع.م.ع.ع
 2  -  جةحُخُو ع.م.م

   813  522 



 02صفدة 

 شسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.ع
 ؤلايضاحات اإلاتممة لللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلاوزة  غير اإلادكلة

 
 إداز  املخاطس اإلاالية .15

بناػرزلة ثحفررق جرل ألاعررشبك وباطُنضررنت بيففر  نبيررن  ر  با ررىب م بيناُررة لُرن  رر  واةطر ة بي تيُررة  رر  إش أعرشبك وضُنضررنت إدبر  ب خرنةز بيناُررة بلخنصررة 

 .2207دٌطُ ر  20

 

 لتاامات الا .16

  جل ثةو بيفف  نبين    با ىب م بيناُة لُن    واةط ة بي تيُة    إًجنر جى"ل ب   ة وباتزبجنتثح نبق باتزبجنت باخػيُل وبا ُننة  أ 

 م جبين بيطناغ بات  ثم إلا"زبر بين  الى فتر   2207دٌطُ ر  20                   
ي
 .2208 ضبحُ ر 22أغ ز بي تيُة     باخطعةلعش أش  

ُن ي  065,977ك 2208 ضبحُ ر 22جن سباد غير جطشد  لُن    وه   252,029 "شجد باػزلة أوبجز غزبء ب ُُة  ب نى ني     لُن    ٍر

 . 2207دٌطُ ر  20  
 

 صافي ألاصول لكل سهم .17

ررق "طررُة صررن   ألاصررىى بلخنصررة بنيطررنعُيش باعررندًيش  رر  باػررزلة ن ررى نررشد بيحىضررل بيررز   ااضرر م  ًررحم بخخطررنب صررن   ألاصررىى اهررل ضرر م نررن ةٍز

 /باط ةباعندًة غير بيطشد   الى بافتر 

 
 جش" ة    

 
 دٌطُ ر  20  سبتمبر 33  

 
  2318  2207 

 
     

نى نُن ي  أجىبى بيطنعُيش -صن   ألاصىى   82,568  93,363   كأاف ٍر

      

 672,887  674,887 كبنألاف /باط ة  نشد بيحىضل بيز   ااض م باعندًة غير بيطشد   الى بافتر 

      

 009.28  133.44   صن   ألاصىى اهل ض م كبِطة 

 

ُرررن ي لُرررن  ررر   جةُرررىش  2.97ثرررزي إلادبر  أش  كرررش باحي ُرررة باطرررناغ  رررنى ني ُرررن ي لُرررن  ررر   5.29ك 2208 ضررربحُ ر 22ٍر رررنى ني   ًُثرررل 2207طرررُ ر ٌد 20جةُرررىش ٍر

بيرن، غيرر ج رزح  بلخطنر  بات  "ش ثحنطشعن باػزلة اى ب حرنرت أش ث ير  بثفن"ُرنت بيطندارة  ر  عرذب باحرنٍر . إال أنره بُىحرق أخهرنم باىررن ق بيناُرة بلخنصرة

 اة. ونةُه ثم بضخطعند  كش باحي ُة جن أجىبى بيطنعُيش.اةػزلة إرينء بثفن"ُنت بيطند

 
 العائد ألاساس ي على كل سهم .18

ق "طُة بلخطرن ز أو ألاربرنح بينطرىبة إلرى بيطرنعُيش باعرندًيش  ر  باػرزلة ن رى نرشد بيحىضرل  صرن   ًحم بخخطنب باعن ش ألاضنس   ن ى مل ض م نن ةٍز

 . بيز   ااض م باعندًة غير بيطشد   الى بافتر 

 ضبحُ ر 20          سبتمبر 33                    

                                    2318           2207 

 

 
     

ُن ي  بازبذصن    نى ني  7,558  11,382   الى بافتر  كأاف ٍر

      

 672,887  674,887  كبنألاف  نشد بيحىضل بيز   ااض م باعندًة غير بيطشد   الى بافتر 

      

 00.22  16.87  كبِطة  باعن ش ألاضنس   ن ى مل ض م
 

 اإلالازهة أزكام .19

 .ىحش بيناُة بيزخةُة بي اححىبفق جل باعزض بي شم    عذم با ىب م خُثُن أجننأر"نم بي نرنة ثم إنند  ث نُف لعض 
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