




 1صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 غير املدققة ىزة امل الدخلقائمة 

 ًىنيى 03املنتهية في  أشهز السحةرة لفت

 

 
 8106 إلاًضاحات

 
7312 

  
 ريال ُعمانيألف 

 
 ريال ُعمانيألف 

     
 03,320  53,108  إلاًزادات 

 (73,978)  (82,462) 0 ثكاليف مباشزة

 8,277  01,586  الربح مجمىع

     

 (097)  (534) 7 مصزوفات عمىمية وإدارية

 8,037  7,758  والضرائبالربح قبل الفائد  

     
 (3,730)  (2,770) 3 )صافي( ثكاليف الحمىيل

 قبل الضريبةالربح 
 

2,760  7,388 

     

 (0,333)  (550) 3 ضزيبيةال مصزوف

 387  2,801  للفتر  الربحصافي 

     
     العائدات على كل سهم

 3.99  4.82 19 العائد ألاساس ي على كل سهم )بيسة(

     

 

 

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

 



 7صفحة 

 عشركة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.
 غير املدققة ىزة الدخل الشامل آلاخر املو الخسائر أو ألارباح  قائمة
 ًىنيى 03أشهز املنتهية في  السحةلفترة 

 

     
  8106  7312 

 ريال ُعمانيألف   ريال ُعمانيألف   

     

 387  2,801  للفتر  الربحصافي 

     

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

 1,727  5,838  قات النقدًةلحغطيات الحدف الجزء الفعال من الحغييرات في القيمة العادلة

 1,939  5,248  الشامل عن الفتر  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

 يوهةو 03ىهيةة ي  اإلا أشهس السحة فترةل

 

 

 ؤلايضاخات
 

8108 
 

7302 

   
 ريال ُعمانيألف 

 
 زيال ُعماويألف 

 :أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 
 

    
   للفترة السبذصاي  

4,801  494 

      :ـجسويات ل
 0,434  770   مصسوفات ضسيبةة

 4,760  4,990   ثكالةف الحمويل )صاي (

 اسهيالك
  

3,709  0,204 

 7  3   مكافآت نياية الخدمة 

   03,694  00,399 

  جغيرات ي :
 

   
   وذمم مديىة أخسى  ذمم مديىة ثجازية

(00,951)  (4,499) 

   املخزون
(014)  90 

 7,306  4,871   ذمم دائىة ثجازية وذمم دائىة أخسى 

 03,679  6,501   الىلد الىاثج من أوشطة الخشغةل

 (4,407)  (4,380)   دفوعةثكالةف ثمويل م

   من أوشطة الخشغةللىاثج االىلد صاي  
8,089  6,392 

 
 

 
   

   :التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
   

   شساء اإلامحلكات وآلاالت واإلاعدات
(0)  (90) 

   شساء كطع غةاز زأسمالةة
-  (04) 

  )اإلاسحخدم ي ( أوشطة الاسخثماز الىلدصاي  
 
(0)  (036) 

 
 

 
   

  :التدفقات النقدية من أنشطة التمجويل
 

   

 (0,786)  (0,066)   سداد اللسوض ألجل

 043  350   صاي  - إيسادات من كسض كصير ألاجل

 7,097  8,110   موعد اسحدلاق الودائع كصيرة ألاجل

 (0,826)  (0,891)   أزباح مدفوعة

 9  08   فوائد مسحلمة

   خدم ي ( أوشطة الحمويل)اإلاسح صاي  الىلد
(698)  (800) 

   
   

 في النقد وما في حكم النقد الةياد  صافي
  

0,436  4,083 

   
   

 03 نقد وما في حكم النقد في بداية الفتر 
 

8,990  0,909 

   
   

 03 نقد وما في حكم النقد في نهاية الفتر 
 

4,487  9,009 

 

 .وجزةاإلاسخلةة اإلا جزًءا ال يحجزأ من هره اللوائم اإلاالةة 07إلى  6دات من جعحبر ؤلايضاخات الوازدة ي  الصف



 5صفحة 

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

 ًىنيى 03أشهز املنتهية في  الستةلفترة 

 

 

 املجموع ياطي التغطيةاحت ألارباح املحتجة  الاحتياطي اللاهووي رأس مال ألاسهم

 

 ريال ُعماويألف  ريال ُعماويألف  ريال ُعماويألف  ريال ُعماويألف  ريال ُعماويألف 

    
 

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

      الشامل للفترة الدخل مجمىع
 9,811 - 9,811 - - للفترة الزبحصافي 

ا مندددددد للفتددددددرة آلاخددددددزالشددددددامل  الدددددددخل  همخصددددددىم 

      ضزيبة الدخل
 الجدش  الفادام مدل التريتدرا  فدي الايمدة الاا لددة

 3,868 3,868 - - - للتدفق النادي

 8,978 3,868 9,811 - - الشامل للفترة الدخل مجمىع

      التجارية مع أصحاب الشزكة  املاامل 

      ا والتىسيا ا املساهم

 (1,9:1) - (1,9:1) - - تىسياا  أرباح

 (1,9:1) - (1,9:1) - - إجمالي املاامل  التجارية مع أصحاب الشزكة

 91,198 (1,991) 11,913 3,697 :78,99 8119 يوهيو 31الرصيد في 

 
     

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

      الشامل للفترة الدخلمجمىع 
 549 - 549 - - للفترة الدخلصافي 

ا م هددددددا  للفتددددددرة آلاخددددددزالشددددددامل  الدددددددخل مخصددددددىم 

      ضزيبة الدخل
 الجدش  الفادام مدل التريتدرا  فدي الايمدة الاا لددة

 1,729 1,729 - - - للتدفق النادي

 1,878 1,729 549 - - الشامل للفترة الدخلمجمىع 

      التجارية مع أصحاب الشزكة  املاامل 

      ا والتىسيا ا املساهم

 (1,827) - (1,827) - - تىسياا  أرباح

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

 21,077 (8,079) 4,301 0,103 72,984 7312 ًىنيى 03الزصيد في 

 

ا ال ًتجشأ مل هذه الاىائم املالية 17إلى  7تاتبر إلاًضاحا  الىار ة في الصفحا  مل   .ىجشةزحلية املامل جش  
 



 6صفحة 

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

 

 الشكل اللاهووي وألاوشطة السئيسية .1

ُننُررة جية ررة  رر  مننررم جلرركةة لغررزلة باطنة ررة اة ن"ررة كةباػررزلةة   ررة  رر  ضررة  ة بُىحررق "ررننىش باػررزمن  ب 2202أغطرر ظ  2ػررزلة جطررنعُة ني اتجنٍر

ُنش. ل  ني ُننُة ننجةوتم الحً ن تحٍى ًىنُرى  22وب نء نةُه أدرحم باػزلة    ضرى  جطر ل اراورب  بيناُرة  ر  ،  كع.م.ع.ع  باػزلة إلى غزلة جطنعُة ني

2202. 

رررل وت رررُُم وت ػرررنء و ػررريُل وصرررُننة وتررر ز وتٍُى رررو جح رررة تىاُرررش ل زبرررنء كتتُثرررل أعرررشبك باػرررزلة  ررر  ت رررٍى
ّ
  ن"رررةة ب2ح رررة ل زبرررنء ة ررر نر جؤجيش وتُة

بناينس وغيرعرن جرن باط رل باتحتُرة اب  با رةة، بن إرنفة إلرى إتنحرة با ن"رة   يذًة ربل جػترك جُجنوب  ، وجن ًتطع ن جن جزبفق 752إنتنحُة تطةغ حىبلى 

ُننُررة اػررزبء با ن"ررة بيىاررش إلانتنحُررة اةن زبررنء بي رررعن نبيررن، وبُررل با ن"ررة بان زبن ُررة  وب ررنء ن ررى ااررو، ًررتم بنتطررنر ب   ررة وبيُررنش ع.م.ع.م.  اةػررزلة باعي

ز نبين ل  نع وبحش. ل  2وا ش بنتيم باػزلة جن باتػيُل باتجنري اةُح ة     وتدبرتين ورفل بات نٍر  .2202أبٍز

 

 أساس إعداد اللوائم اإلاالية والسياسات املحاسبية الهامة .2

 أضنص إلانشبد

 بُنش الااتزبم  أ ك

ز بيناُررررة بيزحةُررررة، بن إررررنفة اةُت ةطررررن   22يناُررررة بيزحةُررررة بيررررىحش  وفررررق بيعُررررنر ب  نضرررر   باررررشول  ر"ررررم تررررم إنررررشبد عررررذش با ررررىب م ب حررررىى بات ررررنٍر

ُررن   با ررندر  ررة باعي و عشًالترره، إلررى حننررق جت ةطررن  إلاف ررنع با ررندر  نررن با ُ ررة باعنجررة  0972نررنم بي  ررىع نةايررن  رر  "ررننىش باػررزمن  باتجنٍر

ُ ة جختنر  بيشك تفطير ألاحشبث وبيعنجال  بات   عت ر عنجة جن أحرل ف رم باتييررب   ر  اطى  بينى بطة  ة ني نش. و"ش تم إدربج إًضنحن  تفطيًر

ة ألاخيرر  لُرن  ر  واةطر ة بي تيُرة بترنٍر   . ال  ػرتُل با رىب م بيناُرة بيزحةُرة 2207دٌطرُ ر  20بيزلش بينل  وأدبء باػزلة ج ذ با ىب م بيناُة باط ٍى

ز ببيى  ة باهنجةة بات  تم إنشبدعن وفق بيعنًير باشواُة  نشبد بات نٍر  يناُة.حش  ن ى حُُل بيعةىجن  بي ةىبة جن أحل با ىب م بيناُة باط ٍى

 أضنص با ُنص  ب ك

ررة  ىحش بيناُررة بيزحةُررة بيرر تررم إنررشبد عررذش با ررىب م ُّ خ ررش ألاصررىى وتن ررى أضررنص باتهةفررة باتنٍر ررل بي حةررة  رر  جررن نررشب جخ رر  باتررزبم تخٍز هةفررة باتٍُى

 باةذًن تم "ُنض ُن حطق تهةفة إلاةفنء وبعض ألادوب  بيناُة بات  تم "ُنض ن حطق با ُُة باعنداة.

 بضتخشبم بات شًزب  وألاحهنم  ج ك

ز بيناُة  وفق بيزحةُة ًت ةق إنشبد با ىب م بيناُة  رشًزب  وبفتربإرن  تر  ز أش ت ىم إدبر  باػرزلة بىإرل أحهرنم وتبيعنًير باشواُة  نشبد بات نٍر

تجرررزي اتزبجرررن  وبارررشخل وبي رررزوفن . و"رررش تختةررري با ترررن ل بافعةُرررة نرررن عرررذش بات رررشًزب . ضرررن  ب  نضررربُة وجطرررناغ ألاصرررىى والان رررى ت طُرررق باطُن

ر  باتررر  تُرررم فايرررن إلادبر  جزبحعرررة دورٍرررة وب رررفة جطرررتُز  ن رررى عرررذش بات رررشًزب  والافتربإرررن . ترررشرج باتيُيررررب  ن رررى بات رررشًزب  ب  نضررربُة  ررر  بافتررر

 جزبحعة بات شًزب  وأي فترب  جطت طةُة جتؤ ز . 

هرر   ىحش ةُرة بيرإش ألاحهرنم با نجرة باتر  ت رشر  ر  ت طُررق باطُنضرن  ب  نضربُة وباتر  ا رن تررؤ ير برناغ ن رى بيطرناغ بيشرحرة  ر  عررذش با رىب م بيناُرة بيزح

 .  2207دٌطُ ر  20بي تيُة       ونن باط ة  بيناُة لُننفط ن بات  صشر  بػؤش با ىب م 

 نُةة باعزض   د ك

ررق حُُررل با ررُم  ُررن   وباترر  هرر  نُةررة باعررزض اة ررىب م بيناُررة اةػررزلة، و"ررش تررم ت ٍز ررنى باعي إلررى أ"ررزب تررم نررزض با ررىب م بيناُررة بيزحةُررة بيررىحش  بناٍز

 أاي، بنضتث نء جن تم بُننه بخالك ااو. 

 باطُنضن  ب  نضبُة با نجةباتيير    

هررر  نفررظ باطُنضرررن  باترر  ترررم ت طُ  ررن ن رررى  ىحش بي ط رررة جررن حننرررق باػررزلة  ررر  عررذش با رررىب م بيناُررة بيزحةُرررة بيرر باز ِطررُة نضررن  ب  نضررربُةباطُ إش

ز بيناُرر2208ً ررنًز  0وبنتطررنًرب جرررن  .2207دٌطررُ ر  20با ررىب م بيناُررة لُررن  رر  واةطررر ة بي تيُررة  رر   ة ر"رررم ، ف ررش بنتُررش  باػررزلة بيعُرررنر باررشول  اةت ررنٍر

ز بيناُة ر"م ك05ك ن أي 9 : ةإلاًزبدب  جن باع ىد جل باعُالءة ولذاو بيعُنر باشول  اةت نٍر  : ةألادوب  بيناُةة، وبضتنتجم أنه ال ًىحرش ا رذًن بيعُرنٍر

 تؤ ير حىعزي ن ى عذش با ىب م بيناُة. 



 7صفحة 

 شسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.ع
 غير اإلادكلة وزة لية اإلاسحلية اإلاؤلايضاحات اإلاتممة لللوائم اإلاا

 

 
     

 
  

 يوهيو 33
 

 ًىنُى 22

 
  

2318 
 

2207 

   
 زيال ُعماويألف 

 
ُن  أاي  نى ني  ٍر

 التكاليف اإلاباشس  .3
 

    
   غنس باى"ىد

16,364  07,962 

 2,726  3,715    7بضتيالك كإًضنع ر"م 

 2,226  3,433    02كإًضنع  رضىم باتػيُل وبا ُننة

   بضتخزبج جُنش باطحز
531  292 

   تؤجيش
256  252 

م باى"ىد    ٍس
136  92 

   رضىم بازبل بناػطنة
92  96 

   إًجنر جى"ل ب   ة
82  82 

    02كإًضنع  ألاخزي  باتػيُل وبا ُننة تهناُي
73  226 

    02كإًضنع  رضىم حُزلُة
(5)  222 

 59  73   أخزي  تهناُي جطنغز 

   24,684  26,829 

 

 مصسوفات عمومية وإدازية .4
 

    
    02كإًضنع  رضىم إلاننر 

115  022 

 75  81    تىظُيتهناُي 

 27  46   تهناُي جتعة ة بناػزلة باعنجة

   رضىم باىمناة
29  25 

 02  13    02 ر"م ًضنعكإ جهنفآ  حضىر بحتُننن  ججةظ إلادبر 

 02  13   إًجنر جنتق

 9  4    7"م بضتيالك كإًضنع ر 

 02  -   بيط واُة الاحتُننُة اةػزلة

ة أخزي   68  61   ج زوفن  نُىجُة وتدبٍر

   356  282 

 

 ثكاليف التمويل )صافية( .5

 
    

    زوض ألحلبابافن ش  ن ى 
3,557  2,289 

 0,222  748   جطنداة ضعز بافن ش 

ل ج حةة إةفنء  596  553   تهناُي تٍُى

  02كإًضنع  خ نب بنتُند حطنب بحتُنة  خشجة باشًنتهةفة 
  

72  72 

 بافن ش  ن ى رأص بينى باعنجل
  

54  27 

 02  13    خطن ز با زك

 22  9   إاينء بلخ م - باتزبم تفنُو ألاصىى 

  9ك  (12)   دخل بافىب ش

   4,991  5,262 

 



 8صفحة 

 شسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.ع
 ممة لللوائم اإلاالية اإلاسحلية اإلاوزة  غير اإلادكلةؤلايضاحات اإلات

 

 مصسوف الضسيبة .6

ش     و ػز 2207 ف ربًز 09    9/2207 ر"م باطة ن   بيزضىم صشر طة "ننىش  أحهنم بعض بتعشًل 2207 ف ربًز 26 بتنٍر  بازضُُة بلكٍز بارشخل  إرٍز

ررند  ااررو  رر  بُررن ،28/2229ر"رم  طة جعررشى ٍس ررند  بررؤ ز الانتررربك تررم وب ررنًءب ن ررى ااررو:. 05 إلرى: 02 جررن باػررزمن  باررشخل ن ررى إررٍز طة جعررشى  رر  باٍش  رر   باضررٍز

 .بي نرنة بيناُة با ىب م    باط ىب  باطنب ة
 

 اإلامتلكات وآلاالت واإلاعدات .7

 

اإلامتلكــــــــــــــــــــــــــــــات وآلاالت 

 املجموع ألاصول ألاخسى  الفىيةكطع الغياز  واإلاعدات

 

 زيال ُعماويألف  ل ُعماويزياألف  زيال ُعماويألف  زيال ُعماويألف 

 التكلفة
    

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

 1 3 - 1 إإنفن  خالى بافتر 

 (1) (1) - - إضتطعندب  خالى بافتر 

 298,193 126 1,713 296,354 2318يوهيو  33
 

     

 الاستهالك
    

 37,165 117 274 36,774 2318يىايس  1

 3,719 4 34 3,681 تر خ ىجن  خالى باف

 (1) (1) - - إضتطعندب  خالى بافتر 

 43,883 123 338 43,455 2318 يوهيو 33
 

     

 الليمة الدفترية
    

 257,337 6 1,432 255,899 2318 يوهيو 33

 260,225 02 0,226 259,579 2207دٌطُ ر  20     
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ُن  أاي   زيال ُعماويألف   نى ني  ٍر

  
 

 
    

ة  2,652  16,398     اجم جشً ة تجنٍر

ي جشفىنة ج شًجن  272  76     ج نٍر

 852  252     ودخل جطتحق اجم جشً ة أخزي 

     16,726  2,776 
 

 وديعة كصير  ألازل .9

 ا ُ رررة أضرررىب  رأص بيرررنى، باػرررزلة جةشجرررة بنالحتفرررند بحطرررنب بحتُرررنة  اطرررشبد بارررشًن كوف ررر
ً
  جرررن أحرررل إرررُنش ترررىفز ألاجرررىبى اطرررشبد أ"طرررن  DSPAن

اطررتة با ررزض وبافىب ررش بيطررتح ة  رر  تررنٍر  بضررتح ن" ن. فع ررش مررل تررنٍر  ضررشبد  رر  ةينًررة غرر ز ألتررىبز باػررزلة جةشجررة بتخ ررُ  بيطةررغ ب كررشوى اشفعررة ب

رن جح رىر DSPAتناُة. وال ًجىس بضرتخشبم بيطةرغ بيرىدع  ر  حطرنب كأغ ز با
ً
  ألي غرزض خرالك ضرشبد أ"طرن  با رزض وبافىب رش ونةُره ف رى ٌعت رر جطةي

 ر   بضرتح م"ش تم بضتثُنرش ن ى غرهل ودٌعرة " رير  ألاحرل  2207دٌطُ ر  20لُن     ومنش بيطةغ بيىدع    حطنب بحتُنة  اطشبد باشًنبضتخشبجه. 

ل أب 27  .2208ٍز



 9صفحة 

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

 

 الىلد وما في حكم الىلد .13

 جش" ة       

 دٌطُ ر 20  يوهيو 33     

     2318  2207 

ُن  أاي   زيال ُعماويألف       نى ني  ٍر
        

 2,990  4,427     و   باط ىكبا  ش    با  شو  
 

 حلوق اإلاساهمين .11

 ألاض م رأضُنى  أ ك

 :   جن ً   بُننن  بيطنعُيش

 الجيسية 2318يوهيو  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  .عل زبُل م.م

 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  ت ننش جىظف  بلخشجة بيشنُة

 4,825 %7,15 48,254,453 هولىدا إص إي ب  بنترننغُىننى نيزرالنش ب    

 4,825 %7,15 48,254,453 هولىدا بةى عىربًشش  ي نر بنور ب    

 4,515 %6,69 45,152,563 سلطىة ُعمان با ُ ة باعنجة اةتؤجُ ن  الاحتُننُة

 4,129 %6,12 41,287,437 سلطىة ُعمان ص شو  ت ننش وسبر  باشفنع

 13,573 %15,66 135,716,143  %5بيطنعُيش باذًن ت ل  ططة جطنعُتيم نن 

  674,887,433 133,33% 67,489 

  2207دٌطُ ر  20
  

 22,079 %29.92 220,790,222 إلاجنرب  باعزبُة بيتحش  ل زبُل م.م.ع

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

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

 2,825 %7.05 28,252,252 عىا شب نغُىننى نيزرالنش ب    إص إي ب  بنترن

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

ُنش با ُ ة باعنجة اةتؤجُ ن  الاحتُننُة  2,505 %6.69 25,052,562 ضة  ة ني

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

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

  672,887,222 022.22% 67,289 
 

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

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

بلكُعُة باعنجة ًحق ل نج   ألاض م باعندًة بضتالم تىسَعن  أربنع لُن ٌعةن نبين جن و"م آلخز لُن ًحق ا م صى  وبحش اهل ض م    بحتُننن  

 ةػزلة. حُُل ألاض م نندًة وتتطنوي ألاض م    جن ًتعةق بطنق  أصىى باػزلة.ا

 ة  با ننى  الاحتُن  ب ك

ة اط ة 026وفً ن اةُند  ك ل 0972  جن "ننىش باػزمن  باتجنٍر % جن صن   أربنع باػزلة إلى بحتُنة  "ننى   غير "نبل اةتىسَل حتل  02، ًتم تحٍى

  ٌطنوي الاحتُنة  با ننى   ن ى ألا"ل  ةث رأص بينى بي شر اتةو باػزلة.

 بحتُنة  باتي ُة  ج ك

لكشء بافعنى جن صن   باتيير باتربلم     با ُُة باعنداة ألدوب   ي ُة باتشفق با  شي بيتعة ة بؤدوب  باتي ُة بات  ًتؤاي بحتُنة  باتي ُة جن ب

 ام تحشث بعش.



 02صفحة 

 عشسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.
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ُن  أاي   زيال ُعماويألف   نى ني  ٍر

 
 

 
    

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

 057,227  156,137    بلكشء غير بيتشبوى 
  6,002ك  (5,563)    ج فؤ جعنجةة غير  ناُيته ج زوًحن جبين:

 
   153,577  050,292 

 

 

، أبزجررم باػررزلة بتفن"ُرررة غررزو  ننجررة حررىى باتطرر ُال  الا تُننُرررة جررل تحررناي جهررىش جررن ب رررىك دواُررة وومررنال  ب تُررنش ت رررشًزي 2202ضرربتُ ر  06بتررنٍر  
ررررشً هررررىى مىربىرٍررررم بنررررش بنفطرررُر مة ب ررررفة ةولُررررل باتطرررر ُال  باررررشول ة وةأجرررريش باضرررر موب ررررىك جحةُررررة، جررررل ب ررررو ةلٍز ُننن  بلخررررنرو ة وب ررررو بل طررررنب أحٍز

رة، وب رو جطر ل ع.م.ع.ع ب رفته ب رو بل طرنب بارش بخ  ، بلخنرو ، وةولُرل باتطر ُال  جرن ب رو بات رشًز والاضرتيربد باهرىرية، وولُرل باتطر ُال  باتجنٍر
 شر انفناة حطن بات فُذ، وولُل  ط ُال  لفناة حطن بات فُذ، وب و لُه بك دبةُى إًطنظ 

ي
 م ب فة ولُل  ط ُال  ةعيرجِظ.ا.م. -وباط و بي

 
 ، مننم بيطناغ بيطتح ة لُن ً  :2207دٌطُ ر  20و 2208ًىنُى  22بتنٍر  

 

  ط ُال  جتيير  جي ن  جن ةعيرجِظة
 

48,786  29,000 
ة   ط ُال  تجنٍر

 
45,981  26,208 

  ط ُال   نبتة جي ن  جن ةعيرجِظة
 

31,143  20,228 
  شًز والاضتيربد باهىري ط ُال  جطنغز  جن ب و بات

 
33,319  22,520 

  ط ُال  جي ن  جن ب و بات شًز والاضتيربد باهىري
 

14,193  02,287 

 
 

173,419  070,585 
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ُن  ٍرأاي   زيال ُعماويألف    نى ني

  
 

 
    

 2,282  7,539     باذجم باشب  ة والجطتح ة اينس باى"ىد
 0,522  1,476     تهةفة بافن ش  بيطتح ة

 522  959     02 إًضنع ر"مجطتح ن  ألاةزبك اب  باعال"ة ك
 720  798     جطتح ن  واجم دب  ة أخزي 

     13,772  5,820 
 

 

 ةمعامالت مع أطساف ذات عالك .14
ُ ز  أو  ػررُل ألاةررزبك اب  باعال"ررة بيطرررنعُيش، وأنضررنء ججةررظ إلادبر  وجررىظف  إلادبر  باعةُرررن، ولُننررن  ألانُررنى باترر  ا رررن با ررشر  ن ررى جُنرضررة باطررر

ضررعنر وجررش  عررذش وتهررىش ألا  وبانُننررن  باترر  ٌطررت ُل بعررض بيطررنعُيش باتررؤ ير بػررهل بررناغ نةايررن باتررؤ ير باطررناغ ن ررى با ررزبرب  بيناُررة وباتػرريُةُة اةػررزلة
 اةػرررزو  وألاحهرررنم باتررر  ًتفرررق نةايرررن 

ً
أجرررن جىظفرررى إلادبر  باعةُرررن ف رررم بارررذًن  بررريش با رررزفيش.بيعرررنجال  باتررر  ًرررتم إبزبج رررن  ررر  باطرررُن  باعرررندي اانُرررنى وف رررن
إلادبر  كضرىبء بات فُرذًيش  بُرن ٌػرُل أنضرنء ججةرظ، جطنغز أو غير جطنغزنةاين، بػهل  ًتُتعىش بطة ة تخ ُل أ ػ ة باػزلة وتىحاي ن وباطُ ز 

 أو غير بات فُذًيش 
 

 أغ ز بي تيُة    جن ً  : باطتةو   جن ً   ججُىع بيهنفآ  بات  دفعم ألن ى خُطة جىظفيش بُن فايم جىظف  إلادبر  باعةُن افتر  

 
 

 
 ًىنُى 22  يوهيو 33 

 
 

 
 2318  2207 

 
 

 
ُن  أاي   زيال ُعماويألف   نى ني  ٍر

 
 

 
    

 092  189    ح ن  جىظف  إلادبر  باز ِطُيشجطت



 00صفحة 

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

 

 كتنبل  معامالت مع أطساف ذات عالكة .14
 بي تيُة:أغ ز  باطتةفتر  و"ش أحز  باػزلة بيعنجال  باتناُة جل ألاةزبك اب  باعال"ة خالى 

   
 ًىنُى 22  يوهيو 33

   
2318  2207 

   
ُن  أاي   زيال ُعماويألف  نى ني  ٍر

 
  

   

ُنش ع.م.م ش تزبلتبُل اةتػيُل وبا ُننة ني  ضٍى
 

3,533  2,262 
 غزلة باطىبدي اة ن"ة ع.م.ع.ع

 
111  005 

ُنشكل زبُل اةتػيُل وبا ُننة   67  62  ع.م.م  ني
 8  53  ضىحُتز مىربىرَػن

 22  33   إنج  إص إًه 
 05  19  ةبنترننغُىننى بنور أص بًهة فزع دب 

 62  17   اة ن"ة بان زبن ُة ب  شود غزلة غُهىمى 
 -  12   باػز  ألاوضل االضتثُنر ع.م.م

 02  13    ججةظ إلادبر  أنضنء
 7  7   با ُ ة باعنجة اةتؤجُ ن  الاحتُننُة

 06  4   جةتُتُو ع.م.م
 2  1   بىرٍةُو جُشى إٌطمال 

 62  -   ل زبُل م.م.ع
   3,829  2,262 

   إش ةطُعة بيعنجال  بيطِ ة أنالش مناتنل :
    

 2,582  2,592    2كإًضنع  رضىم باتػيُل وبا ُننة باثنبتة
 852  838    2كإًضنع  رضىم باتػيُل وبا ُننة بيتيير 

 022  115    2كإًضنع  رضىم إلاننر 
 005  111   بيػنرلة    باتهناُي

 72  72    5كإًضنع  تهةفة خ نب بنتُند حطنب بحتُنة  خشجة باشًن
 226  73    2ألاخزي كإًضنع رضىم باتػيُل وبا ُننة 

 08  23   ج  ُة أ عنب
 02  13    2كإًضنع ر"م  جهنفآ  حضىر حةطن  ججةظ إلادبر 

 222  (5)    2كإًضنع رضىم حُزلُة 
 56  -   " ل غُنر

 6  6   أخزي 
   3,829  2,262 

 

 

    
 

 جش" ة

 
 دٌطُ ر 20  يوهيو 33  

 
  2318  2207 

 
نى نُن    ألف زيال عماوي    أاي ٍر

 

  ػُل: 2207دٌطُ ر  20و  2208ًىنُى  22   أةزبك اب  نال"ة  إلىومننم ألارصش  بيطتح ة 
      

ش تزبلتبُل اةتػيُل وبا ُنش ع.م.مضٍى  222  853   ُننة ني
 6  43  إنج  إص إًه

 2  23  ضىحُتز مىربىرَػن
ُنش(ل زبُل اةتػيُل وبا ُننة   00  17  ع.م.م )ني

 -  12  باػز  ألاوضل االضتثُنر ع.م.م
 6  5  ةبنترننغُىننى بنور أص بًهة فزع دب 

 00  5  غزلة غُهىمى اة ن"ة بان زبن ُة ب  شود 
 0  4  عنجة اةتؤجُ ن  الاحتُننُةبا ُ ة با

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

 07  -  ججةظ إلادبر  أنضنء
   959  522 



 02صفحة 

 شسكة الباطىة للطاكـة ش.م.ع.ع
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 إداز  املخاطس اإلاالية .15

 تيُررة  رر  أعرشبك وضُنضررن  إدبر  ب خرنةز بيناُررة بلخنصررة بناػرزلة تتفررق جرل ألاعررشبك وباطُنضررن  بيفئر  نبيررن  ر  با ررىب م بيناُررة لُرن  رر  واةطر ة بي إش

 .2207دٌطُ ر  20

 

 لتاامات الا .16

دٌطررُ ر  20يناُررة لُررن  رر  واةطرر ة بي تيُررة  رر  جررل تةررو بيفئرر  نبيررن  رر  با ررىب م ب إًجررنر جى"ررل ب   ررة وباتزبجررن تت ررنبق باتزبجررن  باتػرريُل وبا ررُننة  - أ

 م جبين بيطناغ بات  تم إلا"زبر بين خالى فتر   2207
ي
 .2208ًىنُى  22أغ ز بي تيُة     باطتةبعش أش خ

ُن   لُن     065,977ك 2208 ًىنُى 22جن سبام غير جطشد  لُن    وه   22,779 "شجم باػزلة أوبجز غزبء ب ُُة - ب نى ني  . 2207ر دٌطُ  20ٍر

 

 صافي ألاصول لكل سهم .17

ررق "طررُة صررن   ألاصررىى بلخنصررة بنيطررنعُيش باعررندًيش  رر  باػررزلة ن ررى نررشد بيتىضررل بيررز   ااضرر م  ًررتم بحتطررنب صررن   ألاصررىى اهررل ضرر م نررن ةٍز

 /باط ةباعندًة غير بيطشد  خالى بافتر 

 
 جش" ة    

 
 دٌطُ ر  20  يوهيو 33  

 
  2318  2207 

 
     

نى نُن    أجىبى بيطنعُيش -صىى صن   ألا   82,568  82,888   كأاي ٍر

      

 672,887  674,887 كبنألاي  نشد بيتىضل بيز   ااض م باعندًة غير بيطشد  خالى بافتر 

      

 009.28  122.82   صن   ألاصىى اهل ض م كبِطة 

 

ررررنى ني  0.82تررررزي إلادبر  أش اكررررش باتي ُررررة باطررررناغ  ُررررن   لُررررن  رررر   5.29ك 2208 ًىنُررررى 22ُررررن   لُررررن  رررر  جةُررررىش ٍر ررررنى ني   ًُثررررل 2207طررررُ ر ٌد 20جةُررررىش ٍر

بيرن، غيرر ج رزع  بلخطنر  بات  "ش تتنطشعن باػزلة اى بخترنر  أش ت ير  بتفن"ُرن  بيطندارة  ر  عرذب باترنٍر . إال أنره بُىحرق أحهرنم باى رن ق بيناُرة بلخنصرة

 تم بضتطعند اكش باتي ُة جن أجىبى بيطنعُيش.اةػزلة إةينء بتفن"ُن  بيطنداة. ونةُه 

 

 العائد ألاساس ي على كل سهم .18

ق "طُة بلخطرن ز أو ألاربرنع بينطرىبة إلرى بيطرنعُيش باعرندًيش  ر  باػرزلة ن رى نرشد بيتىضرل  صرن   ًتم بحتطنب باعن ش ألاضنس   ن ى مل ض م نن ةٍز

 .بيز   ااض م باعندًة غير بيطشد  خالى بافتر 
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ُن    بازبحصن    نى ني  592  4,213  خالى بافتر  كأاي ٍر

      

 672,887  674,887  كبنألاي  نشد بيتىضل بيز   ااض م باعندًة غير بيطشد  خالى بافتر 

 
     

 2.88  6.24  كبِطة  باعن ش ألاضنس   ن ى مل ض م
 

 اإلالازهة أزكام .19

 .ىحش بيناُة بيزحةُة بي اتتىبفق جل باعزض بي شم    عذش با ىب م حُثُن أجننأر"نم بي نرنة تم إنند  ت نُي بعض 
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