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)غير المدققة(الميزانية العمومية 
سبتمبر30

أشهر المنتهية في9

30/9/20109/30/2009

فيشهر المنتهية12

31/12/2009
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيإيضاح 

لةتداوالمصول الغير األ

118,995,24117,809,68618,127,356واآلالت والمعدات الممتلكات
275,00000ةمشتركالحقوق من الشركة

0,3314       3314,ضريبة مؤجلة
572,07419,686,80917876,131,81,تداولةالمصول الغير األإجمالي

المتداولةصولاأل
32,907,6554,146,3355,281,423المخزون 

422,582,45419,845,03517,910,949مقدماً اتوالمدفوعةالمدينالذمم 
7,326,9937  14,139,17116,655,909األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق 

248,661,41,025,9013198,6,18531األصول المتداولةإجمالي

60,735,82049,710,71149,317,385األصولمجموع 

حقوق الملكية
56,450,0006,450,0006,450,000رأس المال 

132,150,0002,150,0002,150,000اإلحتياطي القانوني
136,85,53715  9,94,16718,828,919أرباح محتجزة

9,94,76726,828,51922,856137,42إجمالي حقوق الملكية

غير المتداولة الااللتزامات
6194,759174,096178,265مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

386356,368313,664333,التكلفة المؤجلة
551,145487,464511,929غير المتداولةأجمالي االلتزامات ال

االلتزامات المتداولة 
722,182,98416,124,73318,356,633الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  

1510,000,0009,500,0005,000,000قرض قصير األجل
000السحوبات على المكشوف

8754,736588,440830,160الضرائب 
09,4380ضريبة مؤجلة
480078,479     9,007479,807مستحقات بيئية

7,72,416339,41,70326600,667,24إجمالي االلتزامات المتداولة

60,735,82049,710,71149,317,385إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
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