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)غير المدققة(الميزانية العمومية 
مارس 31

أشهر المنتهية في3

31/3/20113/31/2010

فيشهر المنتهية12

31/12/2010
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيإيضاح 

تداولةالمصول الغير األ

120,426,44418,510,08719,845,728واآلالت والمعدات الممتلكات
1771,589072,565استثمار في مشروع مشترك

77694,331,7769,ضريبة مؤجلة
809,5072018,514,418,069,92819,تداولةالمصول الغير األإجمالي

المتداولةصولاأل
23,858,1583,091,1652,944,812المخزون 

324,253,90219,686,22621,812,161مقدماً اتوالمدفوعةالمدينالذمم 
13,050,4831312,064,053,276,75716األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق 

110,5954134,841,444,249,51441,األصول المتداولةإجمالي

62,102,91953,355,86261,442,318األصولمجموع 

حقوق الملكية
46,450,0006,450,0006,450,000رأس المال 

122,150,0002,150,0002,150,000اإلحتياطي القانوني
567,30619,862,31314,440,14220,أرباح محتجزة

567,9062723,462,313,440,74228,إجمالي حقوق الملكية

غير المتداولة الااللتزامات
5196,709181,861187,716نمكافأة نهاية الخدمة للموظفي

381,525333,664367,085التكلفة المؤجلة
905,96800األجلطويلقرض 

1,484,202515,525554,801غير المتداولةأجمالي االلتزامات ال

االلتزامات المتداولة 
626,868,62821,095,24425,615,849الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  

145,000,0007,500,0005,000,000قرض قصير األجل
000السحوبات على المكشوف

7364,515303,7721,050,221الضرائب 
000ضريبة مؤجلة
8479,007479,007,007479مستحقات بيئية

150,7123229,378,023,077,14532,إجمالي االلتزامات المتداولة

62,102,91953,355,86261,442,318إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

==============================
0.4330.3640.446صافي األصول لكل سهم

==============================
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