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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 اٌعمبساد واِالد واٌّعذاد  1
     

 اٌّجّىع
 

 لاير عّبٍٔ

األصىي لُذ 
 اإلٔشبء

اِالد واٌّعذاد 
 واٌغُبساد

 
 اٌّجبٍٔ

 

 اٌزىٍفخ       

  2012ّناّس  1السصْد فِ  9,359,527 27,221,781 3,324,411 39,815,718

 

 إظافاخ خالل الفرسج - - 841,262 841,262

 ذذٌّالخ - 28,275 (28,275) -

 إظرثعاداخ 4,323 (3,753) - 570

     

  2012ِبسط  31اٌشصُذ فٍ  9,363,850 27,246,303 443474398 40,657,550

     

  2013ّناّس  1السصْد فِ  11,361,843 31,372,164 3,791,814 46,525,820

 

 ظافاخ خالل الفرسجإ - - 1,239,290 1,239,290

 ذذٌّالخ - 56,249 (56,249) -

 إظرثعاداخ - - - -

 ِبسط  31اٌشصُذ فٍ  11,361,843 31,428,413 4,974,855 47,765,110

 االعزهالن    

16,320,981 

 

  2013ّناّس  1السصْد فِ  2,214,538 14,106,443 -

 

 اظريالك الفرسج 118,851 690,762 - 809,613

 إظرثعاداخ - - - -

  2013ِبسط  31اٌشصُذ فٍ  2,333,389 14,797,205 - 17,130,593

     

18,911,810 

 

  2013ّناّس  1السصْد فِ  2,747,115 16,164,694 -

 

 اظريالك الفرسج 142,264 689,597 - 831,861

 إظرثعاداخ - - - -

19,743,671 

 

 

23,526,957 

28,021,440 

- 

 

 

4,047,398 

4,974,855 

16,854,291 

 

 

12,449,099 

14,574,122 

2,889,379 

 

 

7,030,462 

8,472,465 

  2013ِبسط  31اٌشصُذ فٍ 

 

 

 اٌمُّخ اٌذفزشَخ

 2012مازض  31

 2013ِبسط  31    
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 إعزثّبس فٍ ِششوع ِشزشن  2
  

% مر  دورٌا المعراىمْ  فرِ ؼرس ح مفرػ امراك مراذسّ ط مرازّ  لبحردماخ الثذسّرح 50معراىمح الؽرس ح فرِ ّمثل اإلظرثماز فِ مؽرسً  مؽررسك 

. المعراى  آخرس فرِ المؽرسً  المؽررسك ىرٌ ؼرس ح مراذسّ ط 2011اتسّرل  28غ.م.م )"المؽسً  المؽرسك"( ، ؼس ح ذأظعد فِ اماك تررازّ  

 اليدف م  المؽسً  المؽرسك ىٌ تْع النفػ ًمنرجاذو ًذٌفْس الٌقٌد فِ مْناء صذاز. مازّ  ىٌلدّنغص جِ.إم.تِ.إذػ، ؼس ح ذأظعد فِ المامْا. 

 

 مبحص المعبٌماخ المالْح لبمؽسً  المؽرسك فِ مياّح فرسج الروسّس  ما ّبِ:

 

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31  

  لاير امامِ لاير امامِ لاير امامِ 
     

  800.156 1,444,673 763,700 إجمالِ األصٌل
     

  )574.295( (1,299,153) (555,532) إجمالِ اإللرصاماخ
     

  225,860 145,520 208,168 صافِ األصٌل
     

  112.930 72,760 104,084 دصح الؽس ح فِ صافِ اصٌل المؽسً  المؽرسك
  

 
   

  14,359,276 1,325,504 2,663,023 إّساداخ

  (14,278,528) 1,3)(25,098 (2,380,716) مصسًفاخ

  80.748   406 (17,693) زتخ/)خعازج( المؽسً  المؽرسك لبعام
     

  40.374 203 (8,846) دصح الؽس ح فِ زتخ/)خعازج( المؽسً  المؽرسك

 

 ال ذٌجد الرصاماخ اسظْح ذرعبق تذصح الؽس ح فِ المؽسً  المؽرسك ًال ذٌجد الرصاماخ اسظْح لبمؽسً  مفعو.

 

 

 

 زثّبساد ِزبحخ ٌٍجُعإع 3
 

% م  الذوٌا غْس المعْطسج فِ ؼس ح معوػ لبغاشاخ غ.م. .  )المعرثمس فْيا( ًىِ ؼس ح معاىمح ذعمل 9.18االظرثمازاخ المرادح لبثْع ذمثل 

يا ىٌ ذصنْع ًتْع غاش ًفواً لسخصح ذجازّح م  ًشازج الرجازج ًالصنااح.  العمل السئْعِ لبؽس ح المعرثمس فْ 1989مٌفمثس  13فِ العبطنح منر 

 الطث  الصنااِ.

 

، الرُ 2012فِ اجرما  الجمعْح العمٌمْح لعام  ؼس ح معوػ لبغاشاخ ًذلك ٪ م  قثل المعاىمْ 60ذمد المٌافوح ابَ ذٌشّع أزتاح مودّح تنعثح 

 ح.م  األزتاح المعربم غ.م. .  ؼس ح النفػ العمامْح لبرعٌّق. ذ  االارساف دصح 2013مازض  23اود فِ 
 

 فٍ اٌششوخ اٌشمُمخإعزثّبساد 
 

 ًترررلك الرعررْ  ّم رر  لبععررٌ، ؼررس ح معرروػ لبغرراشاخ غ.م. .    ادازجمجبررط ممررثال مرر  ؼررس ح الررنفػ العمامْررح فرِ  ذعْررْ ذرر   2013فثساّررس  9قرِ 
دج مر  ًرا االظررثماز لفررسج غْرس مذردىرفرِ اتوراء الؽرس ح ذنرٌُ  ًأّعا ،ؽس حالمؽاز ح فِ اذحاذ الوسازاخ المرعبوح تالعْاظاخ المالْح ًالرؽغْبْح لب

 ؼس ح معوػ لبغاشاخ ؼس ح ؼوْوح.ًتناءا ابَ ذلك ّعرثس االظرثماز فِ  الصم .
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )ربثع(  إعزثّبساد ِزبحخ ٌٍجُع
 

 فِ مياّح فرسج  ما ّبِ: لبؽس ح الؽوْوحمبحص المعبٌماخ المالْح 

 

 201303/31 2012/3/31 2012/12/31  

  لاير امامِ لاير امامِ لاير امامِ 
     

  - - 9,465,008 إجمالِ األصٌل
     

  - - )(3,302,565 إجمالِ اإللرصاماخ
     

  - - 6,162,443 صافِ األصٌل
     

  - - 565,527 الؽس ح فِ صافِ أصٌل م  الؽس ح الؽوْوحدصح 

 

   2,312,830 ظرثماز )اظرثعاد اظرثماز مرادح لبثْع(قْمح ؼساء اال

 

    26,351 دصح الؽس ح م  ازتاح ؼس ح ؼوْوح

    2,339,181 المسدبح الظرثماز فِ ؼس ح ؼوْوحالوْمح 
  

 
   

  - - 2,391,778 إّساداخ

  - - )1,885,074( مصسًفاخ

    -   - 506,704 ِ اظرثماز فِ الؽس ح الؽوْوحفزتخ/)خعازج( 
     

  - - 26,351 الؽس ح الؽوْوحدصح الؽس ح فِ زتخ/)خعازج( 

 

 ال ذٌجد الرصاماخ اسظْح ذرعبق تذصح الؽس ح فِ المؽسً  المؽرسك ًال ذٌجد الرصاماخ اسظْح لبمؽسً  مفعو

 

 

 اٌّخضوْ   4
2012/12/31 2012/3/31 2013/3/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ
    
 الٌقٌد ً الصٌّخ  5,303,372  3,804,045 5,937,587

 مٌاد فِ المحاشك   7,497  7,498 7,497
 ادرْاغِ المحصًك تطْئ الذس ح (15,000)  (15,000)  (15,000)

5,930,085 3,796,543 5,295,870  
======== ======== ========  

 

 اٌّذَىٔبد اٌزجبسَخ و اٌألخشي  5
2012/12/31 2012/3/31 2013/3/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ
    

 المدّنٌك الرجازٌّك   29,276,192 22,269,202 21,446,462
 ماقصاً: محصص اإلمحفاض فِ قْمح المدّنْ   (717,070) 400,374)) (587,970)

20,858,492 21,868,828 28,559,122  
 

 الجياخ المحرصح المثالغ المعرذوح م   2,622,675 3,135,501 3,075,323
 المدّنٌك آخسًك  1,529,484 4,012.276 366,673

  المدفٌاح مودماً   2,327,229 1,238,180 1,871,544
26,478,121 30,254,785 35,038,510  

========= ========== =========  
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 إٌمذ وِب َّبثً إٌمذ   6
 

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ  

    

 29.203 30,563 48,778 نقد في الصندوق 

 12.810.213 14,949,593 16,202,610 نقد لدى البنك   

 12.839.416 14,980,156 16,251,388 نقدية وبنك   
    
 (3.500.000)                  - (1,500,000) الثة أشهر من تاريخ اإليداعستحقاق أكثر من ثبفترة إالودائع ناقصاً:    
 النفد وما يماثل النقد   

 

 

14,751,388 14,980,156 9.339.416 

  سأط اٌّبي  7
 

2012/12/31 2012/3/31 2013/3/31  
  عذد األعهُ عذد األعهُ عذد األعهُ
    

 تْعح 100ظي  ممراش )صٌذْ ( ل ل ظي  قْمرح  3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000
 

 تْعح   100ظي  اادُ )صٌخ ًادد( ل ل ظي  قْمرح   61,275,000 61,275,000 61,275,000 61,275,000
64,500,000 64,500,000 64,500,000  
======== ======== ========  

 
2012/12/31 2012/3/31 2013/3/31  

  عذد األعهُ عذد األعهُ عذد األعهُ
    

 )ذًُ العٌغْ (  األظي  الممراشج -ؼس ح النفػ العمامْح 3,225,000 3,225,000 3,225,000
 األظي  العادّح -ؼس ح النفػ العمامْح 28,380,000 28,380,000 28,380,000

   األظي  الممراشج -صندًا ذوااد الحدماخ المدمْح 8,352,027 8,352,027 8,352,027
39,957,027 39,957,027 39,957,027  
======== ======== ========  

 
 
 
 اإلحزُبغٍ اٌمبٔىٍٔ    8
 

% م  أزتاح  ل ظنح لذعاب إدرْاغِ قامٌمِ إلَ أك ّصثخ زصْد ذلك اإلدرْاغِ 10ذذٌّل معثح  1974ّرطبة قامٌك الؽس اخ الرجازّح لعام 

 اإلدرْاغِ غْس مراح لبرٌشّع. معاًّاً لثبث زأظمال الؽس ح المصدز ابَ األقل. ىرا
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 ِٕبفع ٔهبَخ اٌخذِخ ٌٍّىظفُٓ     9

    امد الذس ح فِ االلرصاماخ  المدزجح فِ المْصامْح العمٌمْح  ما ّبِ:     

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    
 198,190 198,190 270,088 ّناّس  1معرذواخ  ما فِ 

 72,912 42,698 18,063 معرذق خالل العنح 

 (1,014)  (34,943) - م افأج مياّح الحدمح مدفٌاح

 ---------- ---------- ---------- 

 270,088 205,945 288,151 ِبسط  31ِغزحمبد وّب فٍ 
 ============ ============ ============ 

 

 

  ِخصص صُبٔخ اٌّىلع ورىٍفخ إصاٌخ أصىي اٌّىلع  10

 دس ح المحصص  الرالِ: 

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 
     

  420,381 420,381 472,407 َٕبَش  1فٍ 

  26,803 - - ِخصص إظبفٍ 

  25,223 6,306 7,086 ف اٌزّىًَ(سد اٌخصُ ِمبثً اٌضِٓ )ِذسج فٍ رىبٌُ

  472,407 426,687 479,493 ِبسط 31فٍ 

 

 

 اٌزُِ اٌذائٕخ واٌّغزحمبد    11
 

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31    

    لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

       

    1,163,592 2,480,007 2,942,845 اٌذائُٕبد اٌزجبسَخ

    21,633,762 21.550.700 21.633.762 اللخ ِغزحك ألغشاف راد ع

    7,681,387 5,921,381 7,068,237 ِصشوفبد ِغزحمخ 

        108,000      31,500      32,400 ِىبفؤح أععبء ِجٍظ اإلداسح ِغزحمخ 

 31,677,244 29,983,588 30,586,741    

 

 

 اإللزشاظبد اٌجٕىُخ - 12
 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

  - 5.000.000 10,000,000 لشوض لصُش اٌألجً

  2.288.462 3,500,000 1,884,615 2لشض ألجً 

  608,400 448,400 508,400 3لشض ألجً 

     -    - 4,619,400 4لشض ألجً 

 

 

 

 

 

17,012,415 8,948,400 298969862  
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )ربثع( اإللزشاظبد اٌجٕىُخ 12
 

     اٌجضء اٌجبسٌ

  - 5.000.000 10,000,000 لشوض لصُش اٌألجً

  1,615,385 1,615,380 1,615,384 2لشض ألجً 

  400,000 197,446 400,000 3لشض ألجً 

  -     -   769,900 4لشض ألجً 

 12,785,284 6,812,826 315938592  

     اٌجضء غُش اٌجبسٌ

  673,077 1,884,620 269,231 2لشض ألجً 

  208.400    250,954 108,400 3لشض ألجً 

  - - 3,849,500 4لشض ألجً 

 4,227,131 2,135,574 8819477  

 

 

 ق9وَحًّ ِعذي فبئذح وفمبً ألععبس اٌغى َغذد اٌمشض لصُش األجً خالي عٕخ واحذح وهى ثذوْ ظّبْ

 

 2لشض ألجً 

 

رغهُالد رُ اٌحصىي عٍُهب ِٓ ثٕه ِحٍٍ، ثغشض رّىًَ رىعع أعّبي اٌششوخ فٍ عٍطٕخ عّب9ْ  َغذد اٌمشض لصُش  2َّثً اٌمشض ألجً 

 وَحًّ ِعذي فبئذح وفمبً ألععبس اٌغىق9 9 اٌمشض ثذوْ ظّب2312ْإثشًَ  33لغػ شهشٌ إثزذاءاً ِٓ  26عًٍ  2األجً 

 

 3لشض ألجً 

 

 3رغهُالد رُ اٌحصىي عٍُهب ِٓ ثٕه ِحٍٍ، ثغشض رّىًَ حُبصح األِالن واِالد واٌّعذاد9  َغذد اٌمشض لصُش األجً  3مشض ألجً َّثً اٌ

 49%ولذسٖ وَحًّ ِعذي فبئذح  9 اٌمشض ثذوْ ظّبْخش عحت ٌٍمشضواحذ ِٓ ربسَخ ا شهشثعذ 

 

 

 4لشض ألجً 

 

 4ثٕه ِحٍٍ، ثغشض رّىًَ حُبصح األِالن واِالد واٌّعذاد9  َغذد اٌمشض لصُش األجً رغهُالد رُ اٌحصىي عٍُهب ِٓ  4 َّثً اٌمشض ألجً 

 9% 3.7لذسٖ وَحًّ ِعذي فبئذح و 9 اٌمشض ثذوْ ظّبْعحت اٌمشضِٓ ربسَخ  عزخ أشهشثعذ  األلغبغ عًٍ رجذأ
 

 

 

 ظشَجخ اٌذخً      13

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31 

  عّبٍٔلاير لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    االٌزضاِبد اٌّزذاوٌخ:

 1,303,718 293,777 330,292 اٌغٕخ اٌحبٌُخ

 51,987 78,446 - عٕىاد عبثمخ

 ------------ ------------ ------------ 

 
 
 

330,292 372,223 1,355,705 

 
 
 
 
 

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



 

  شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

 

 - 7 - 

 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )ربثع( ظشَجخ اٌذخً      13

    لبئّخ اٌذخً:

 1,303,718 293,777 257,174 اٌغٕخ اٌحبٌُخ

 (60,236) (33,777) - سد اٌّخصص ثبٌضَبدح اٌّزعٍك ثغٕىاد عبثمخ

 (68,108) - - أصً ظشَجٍ ِؤجً ِزعٍك ثٕشىء وسد لُذ اٌفشوق اٌّؤلزخ

 ------------ ------------ ------------ 

 257,174 260,000 1,175,374 

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

    األصً اٌعشَجٍ اٌّؤجً:

 9,730 9,730 77,838 َٕبَش  1فٍ 

    اٌحشوخ خالي اٌغٕخ

 ------------ ------------ ------------ 

 9,730 9,730 77,838 ِبسط  31فٍ 
 ============ ============ ============ 

  

 : ّؽرمل أصل العسّثح المؤجبح ابَ الفسًا المؤقرح الرالْح 
  180.929 151.483 180.929 اٌّخصصبد واٌّصشوفبد األخشي 
  (103.091) (141.753) (103.091) ِّزٍىبد وآالد وِعذاد 

 779838    99733        779838     
 

 ِخصص اٌجُئخ  14

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    
 626,765 479,007 626,765 ّناّس  1السصْد  ما فِ 

 - 66,999 - الم ٌك خالل العنح

 - 143,258 - المثالغ المعرحدمح
 ---------- ---------- ---------- 

 626,765 689,264 626,765  ِبسط 31اٌشصُذ وّب فٍ 
 ========== ========== ========== 

 

 

 صبفٍ )ِصشوفبد( إَشاداد اٌزّىًَ 15

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    
 (236,260) (38,670) (58,027) مصسًفاخ الفٌائد 

 340,553 98,264 27,078 إّساداخ الفٌائد 

 ------------- ------------- ------------- 

 104,293 59,594 (30,949) صافِ مصسًفاخ الرمٌّل

 ============= ============= ============= 
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 اٌّعٍىِبد اٌمطبعُخ  16
 

 وحذاد اٌعًّ اٌزجبسٌ اٌزٍ رشزك ِٕهب اٌمطبعبد أسثبحهب
 

ازاخ الرؽغْل تالؽس ح ألغساض ذحصْص المٌازد ًذوْْ  أداء الوطاااخ ، ابَ ذصنْف ًدداخ ذس ص المعبٌماخ المودمح إلَ معؤًل أذحاذ قس

 العمل الرجازُ. الرصنْفاخ السئْعْح لٌدداخ العمل ىِ الثْع تالرجصئح ًالرجازج ًغْسىا.

 العمبْاخ األخسٍ ىِ  شٌّخ الرؽذْ  ًًقٌد الطْساك.

   .   المعبٌماخ المرعبوح توطاااخ الؽس ح مثْنح أدماه

 

 إَعبحبد حىي اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ غُش اٌّذلك
 

 إَشاداد اٌمطبعبد 
    

   2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ   

      

 179.646.647 40,953,954 47,050,386   تْع تالرجصئح

 55.041.944 13,042,985 14,009,841   ذجازج 

  43.833.935  17,034,122  7159,301,   أخسٍ

   70,361,942 27895229526 27895229526 

 

 اإلّساداخ م  المنرجاخ السئْعْح ًالحدماخ ًالمعبٌماخ الجغسافْح

 ذنؽأ اإلّساداخ الرؽغْبْح لبؽس ح أظاظاً م  ذعٌّق ًذٌشّع المنرجاخ الثرسًلْح فِ ظبطنح اماك.

 

 

 اللخ اٌّعبِالد ِع األغشاف راد اٌع - 17
 

خ رزّثً األغشاف راد اٌعاللخ ثبٌّغبهُّٓ وأععابء ِجٍاظ اإلداسح واإلداسح اٌعٍُاب واٌشاشوبد اٌزاٍ َزّزعاىْ فُهاب ثبٌماذسح عٍاً اٌازحىُ وِّبسعا

 اٌزؤثُش ثصىسح فعبٌخ عًٍ اٌمشاساد اٌّبٌُخ واٌزشغٍُُخ )أغشاف راد عاللخ أخشي(9

 

عبء ِجٍظ اإلداسح ِّبسعخ رؤثُش هبَ عٍُهب9 فٍ إغبس إٌشبغ االعزُبدٌ رمىَ اٌششوخ دخٍذ اٌششوخ فٍ ِعبِالد ِع ششوبد َغزطُع ثعط أع

 ثزمذَُ خذِبد عًٍ أعبط رجبسٌ إًٌ األغشاف راد اٌعاللخ ورحصً عًٍ خذِبد ِٓ رٍه األغشاف9 

 

 وخ و/ أو أععبء ِجٍظ اإلداسح وّب ٍٍَ: % أو أوثش ِٓ أعهُ اٌشش13خالي اٌعبَ وبْ حجُ اٌّعبِالد ِع األغشاف راد اٌعاللخ واٌّبٌىُٓ ٌٕغجخ 

 

    2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

     إَشاداد

  5.233.611 929,151 1,574,816 ثُع ولىد إًٌ ِحطبد ولىد ٍِّىوخ ألععبء ِجٍظ اإلداسح

  12.818.394 3,676,304 2,788,558 إلداسحثُع ولىد إًٌ عّالء رجبسَُٓ روٌ عاللخ ثؤععبء ِجٍظ ا

  726.421 118,478 332,238 ثُع ولىد إًٌ اٌّششوع اٌّشزشن
     

     رىبٌُف

  250.322.848 63,708,729 58,272,155 ششاء ولىد ِٓ أغشاف راد عاللخ أخشي

  243.209 64,421 62,644 إربوح عٓ عالِخ رجبسَخ ٌٍششوخ األَ

  135.000 31,500 32,400 ٍظ إداسحِىبفآد أععبء ِج

  27.200 5,200 6,800 أرعبة حعىس إجزّبعبد ِجٍظ اإلداسح

  9.849 3,911 9,373 صبفٍ فىائذ ِذفىعخ ألغشاف راد عاللخ أخشي
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )ربثع(اٌّعبِالد ِع األغشاف راد اٌعاللخ     17
 
 
 

     صذحاألس

  1.425.074 1,051,149 1,027,638 أسصذح ٌذي اٌجٕه

  2.625.872 1,916,873 2,754,378 ِغزحك ِٓ أغشاف راد عاللخ 

  21.633.762 19,975,110 20,299,799 ِغزحك ألغشاف راد عاللخ 

 

 رىبٌُف اٌّىظفُٓ 18

 2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31 

 ّبٍٔلاير ع لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    

 3,817,748 884,443 924,078  سوارت وأجىس وثذالد

 72,912 42,698 18,063 رىبٌُف اٌزؤُِٕبد اإلجزّبعُخ

 129,861 37,112 30,875 ِىبفآد ٔهبَخ اٌخذِخ

 231,548 69,671 73,152 ِٕبفع أخشي ٌٍّىظفُٓ

 ------------- ------------ ------------ 

 1,046,168 1,033,924 4,252,069 
 ============= ============= ============ 

 ِصشوفبد رشغًُ أخشي    19
 

 حشوخ اٌّصشوفبد اٌزشغًُ األخشي ٌٍششوخ ِىظحخ وّب ٍٍَ:

  2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

     

  2.071.993 487,961 506,063 إَجبس اٌزشغًُ

  1.113.852 284,118 286,675 سخص ٌىصاسح إٌفػ واٌغبص سعىَ

  243.209 62,421 62,644 أربوح اٌعالِخ اٌزجبسَخ ِغزحمخ اٌذفع ٌٍششوخ األَ

  135.000 31,500 32,400 ِىبفآد أععبء ِجٍظ اإلداسح

  272200 5,200 6,800 أرعبة حعىس جٍغبد ِجٍظ اإلداسح

  10.260 4,052 1,054 أرعبة اٌزذلُك وأرعبة ِهُٕخ 

  6.927 2,310 2,250 أرعبة اعزشبساد اٌعشَجخ

  174,323 (13,547) 138,618 ِخصص إلٔخفبض لُّخ األصىي اٌثبثزخ

 

 

 إسرجبغبد     20
 

 اإلَجبساد اٌزشغٍُُخ

 

 وثبْح ًفواً لؽسًغ ىره العوٌد  ما ّبِ:دخبد الؽس ح فِ تعط اوٌد اإلّجاز الرؽغْبِ غٌّبح األجل ًغْس قاتبح لإللغاء. مدفٌااخ اإلّجاز المعر

    2013/3/31 2012/3/31 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

     الذد األدمَ لمدفٌااخ العوٌد المعروثبْح: 

  851.838 818,632 657,895 ال رضَذ عٓ عٕخ واحذح

  940.983 972,744 985,766 رضَذ عٓ عٕخ ورمً عٓ خّظ عٕىاد

  1.475.732 1,828,375 1,372,936 رضَذ عٓ خّظ عٕىاد

 3,016,597 3,619,751 3.268.553  
 
 

 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
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  )ربثع( إسرجبغبد    20

 

 

 

 

 

 2013/3/31 2012/3/31 2013/3/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

     إزذثاغاخ مرعاقد ابْيا

   199749734 2,745,059 2,565,095 ِبسط 31فٍ 

 
 أرقام المقارنة   21  
 

إعادة التصنيف على الربح أو حقوق  تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع تصنيف أرقام السنة الحالية. ال تؤثر
 المساهمين المقرر عنها سابقًا.

 


