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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       

  2012ٌناٌس  1السصٍد فً  9,359,527 27,221,781 3,324,411 39,815,719

 

 إظافاخ خالل الفرسج - 11,168 5,027,983 5,039,151

 ذذوٌالخ 1,314,408 4,015,724 5,330,132)) -

 إظرثعاداخ (24,475) (737,031) - (761,506)

     

  2012 َىُٔى 30اٌشصُذ فٍ  10,649,460 30,511,642 2,932,262 44,093,363

     

  2013ٌس ٌنا 1السصٍد فً  11,361,843 31,372,164 3,791,814 46,525,820

 

 إظافاخ خالل الفرسج - 2,234 4,154,811 4,157,045

 ذذوٌالخ (1,445) 250,873 (249,428) -

 إظرثعاداخ - - - -

  2013َىُٔى  30اٌشصُذ فٍ  ,360,39811 31,625,271 7,697,197 50,682,865

 االعزهالن    

 

16,320,981 

 

  2012ٌناٌس  1السصٍد فً  2,214,538 14,106,443 -

 

 اظرهالك الفرسج 401,321 2,067,903 - 2,469,224

 إظرثعاداخ - - - -

  2012َىُٔى  30اٌشصُذ فٍ  2,602,486 15,507,704 - 18,110,190

     

18,911,810 

 

  2013ٌناٌس  1السصٍد فً  2,747,115 16,164,694 -

 

 اظرهالك الفرسج 900,899 1,843,824 - 2,744,723

 اداخإظرثع - - - -

21,656,532 

 

 

25,983,173 

29,026,334 

- 

 

 

2,932,262 

7,697,197 

18,008,518 

 

 

15,003,973 

13,616,753 

3,648,014 

 

 

8,046,974 

7,712,385 

  2013َىُٔى  30اٌشصُذ فٍ 

 

 

 اٌذفزشَخ اٌمُّخ

 2012 ٌونٍو 30

 2013َىُٔى  30    
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 (دققةغير مال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 إعزثّبس فٍ ِششوع ِشزشن  2
  

% مر  دوروا المعرا مٍ  فرً ؼرسيح نفرػ امراك مراذسٌ ط مرازٌ  لبحردماخ الثذسٌرح 50ٌمثل اإلظرثماز فً مؽرسع  مؽررسك معرا مح الؽرسيح فرً 

ؼرسيح مراذسٌ ط . المعرا   اَخرس فرً المؽرسع  المؽررسك  رو 2011اتسٌرل  28غ.م.م )"المؽسع  المؽرسك"( ، ؼسيح ذأظعد فً اماك تررازٌ  

 ز. مازٌ   ولدٌنغص جً.إم.تً.إذػ، ؼسيح ذأظعد فً المانٍا. الهدف م  المؽسع  المؽرسك  و تٍع النفػ عمنرجاذه عذوفٍس الوقود فً مٍناء صذا

 

 مبحص المعبوماخ المالٍح لبمؽسع  المؽرسك فً نهاٌح فرسج الروسٌس يما ٌبً:

 

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31  

  لاير امانً لاير امانً انًلاير ام 
     

  800.156 2,725,339 2,937,089 إجمالً األصول
     

  )574.295( )(2,489,313 )2,723,899( إجمالً اإللرصاماخ
     

  225,860 236,026 213,199 صافً األصول
     

  112,930 118,013 106,600 دصح الؽسيح فً صافً اصول المؽسع  المؽرسك
  

 
   

  14,359,276 12,194,216 11,111,922 إٌساداخ

  (14,278,528) )12,103,304( )11,125,170( مصسعفاخ

  80.748   90,912 )13,248( زتخ/)خعازج( المؽسع  المؽرسك لبعام
     

  40.374 45,456 )6,624( دصح الؽسيح فً زتخ/)خعازج( المؽسع  المؽرسك

 

 

 

 

 عإعزثّبساد ِزبحخ ٌٍجُ 3
 

% م  الذووا غٍس المعٍطسج فً ؼسيح معوػ لبغاشاخ غ.م. .  )المعرثمس فٍها( ع ً ؼسيح معا مح ذعمل 9.18االظرثمازاخ المرادح لبثٍع ذمثل 

اش عفواً لسخصح ذجازٌح م  عشازج الرجازج عالصنااح.  العمل السئٍعً لبؽسيح المعرثمس فٍها  و ذصنٍع عتٍع غ 1989نوفمثس  13فً العبطنح منر 

 الطث  الصنااً.

 

، الري 2012فً اجرما  الجمعٍح العمومٍح لعام  ؼسيح معوػ لبغاشاخ عذلك ٪ م  قثل المعا مٍ 60ذمد الموافوح ابى ذوشٌع أزتاح نودٌح تنعثح 

 م  األزتاح المعربمح. غ.م. .  ؼسيح النفػ العمانٍح لبرعوٌق. ذ  االارساف دصح 2013مازض  23اود فً 
 

 ٌششوخ اٌشمُمخفٍ اإعزثّبساد 
 

 عترررلك الرعررٍ  ٌم رر  لبععررو، ؼررسيح معرروػ لبغرراشاخ غ.م. .    ادازجمجبررط ممررثال مرر  ؼررسيح الررنفػ العمانٍررح فرً  ذعٍررٍ ذرر   2013فثساٌررس  9قرً 
دج مر  عغٍرس مذرد  ررا االظررثماز لفررسجفرً اتوراء الؽرسيح ذنروي  عأٌعا ،ؽسيحالمؽازيح فً اذحاذ الوسازاخ المرعبوح تالعٍاظاخ المالٍح عالرؽغٍبٍح لب

 ؼسيح معوػ لبغاشاخ ؼسيح ؼوٍوح.عتناءا ابى ذلك ٌعرثس االظرثماز فً  الصم .
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 )ربثع(  إعزثّبساد ِزبحخ ٌٍجُع
 

 فً نهاٌح فرسج يما ٌبً: لبؽسيح الؽوٍوحمبحص المعبوماخ المالٍح 

 

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31  

  لاير امانً لاير امانً لاير امانً 
     

  - - 8,459,590 إجمالً األصول
     

  - - )1,568,403( إجمالً اإللرصاماخ
     

  - - ,891,1876 صافً األصول
     

  - - 632,404 الؽسيح فً صافً أصول م  الؽسيح الؽوٍوحدصح 

 

   22,312,83 رثماز مرادح لبثٍع(قٍمح ؼساء االظرثماز )اظرثعاد اظ

 

    93,227 دصح الؽسيح م  ازتاح ؼسيح ؼوٍوح

    2,406,059 المسدبح الظرثماز فً ؼسيح ؼوٍوحالوٍمح 
  

 
   

    -   - 1,235,448 زتخ/)خعازج( المؽسع  المؽرسك لبعام
     

  - - 93,227 الؽسيح الؽوٍوحدصح الؽسيح فً زتخ/)خعازج( 

 

 الرصاماخ اسظٍح ذرعبق تذصح الؽسيح فً المؽسع  المؽرسك عال ذوجد الرصاماخ اسظٍح لبمؽسع  نفعه ال ذوجد

 

 

 اٌّخضوْ   4
2012/12/31 2012/9/30 2013/9/30  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ
    
 الوقود ع الصٌوخ  5,443,194 3,704,706 5,937,587

 حاشك مواد فً الم  7,498  7,498 7,498
 ادرٍاغً المحصعك تطٍئ الذسيح (15,000)  (15,000)  (15,000)

5,930,085 3,697,204 5,435,692  
======== ======== ========  

 

 اٌّذَىٔبد اٌزجبسَخ و اٌألخشي  5
2012/12/31 2012/9/30 2013/9/30  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ
    

 المدٌنوك الرجازٌوك   32,912,136 27,159,572 21,446,462
 ناقصاً: محصص اإلنحفاض فً قٍمح المدٌنٍ   )966,942( )717,822( (587,970)

20,858,492 26,477,750 31,945,194  
 

 المثالغ المعرذوح م  الجهاخ المحرصح  1,209,681 3,073,812 2,625,872
 المدٌنوك اَخسعك  1,494,222 6,905,164 1,122,213

  المدفواح مودماً   1,839,714 1,409,458 ,871,5441
26,478,121 37,866,184 36,488,811  

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

 إٌمذ وِب َّبثً إٌمذ   6
 

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31 

 ٍلاير عّبٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ  

    

 29,203 15,425 87,924 نقد في الصندوق 

 12,810,213 18,821,006 19,368,258 نقد لدى البنك   

 12,839,416 18,836,431 19,456,182 نقدية وبنك   
    
 (3,500,000) (1,500,000) (1,500,000) ستحقاق أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداعبفترة إالودائع ناقصاً:    
 النفد وما يماثل النقد   

 

 

17,956,182 17,336,431 9,339,416 

  سأط اٌّبي  7
 

2012/12/31 2012/9/30 2013/9/30  
  عذد األعهُ عذد األعهُ عذد األعهُ
    

 تٍعح 100ظه  ممراش )صوذٍ ( ل ل ظه  قٍمرح  3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000
 

 تٍعح   100ظه  اادي )صوخ عادد( ل ل ظه  قٍمرح   61,275,000 ,275,00061 61,275,000 61,275,000
64,500,000 64,500,000 64,500,000  
======== ======== ========  

 
2012/12/31 2012/9/30 2013/9/30  

  عذد األعهُ عذد األعهُ عذد األعهُ
    

   ألظه  الممراشجا -ؼسيح النفػ العمانٍح 3,225,000 3,225,000 3,225,000
 األظه  العادٌح -ؼسيح النفػ العمانٍح 28,380,000 28,380,000 28,380,000

 صندعا ذوااد الحدماخ المدنٍح  8,352,027 8,352,027 8,352,027
39,957,027 39,957,027 39,957,027  
======== ======== ========  

 
 
 
 اإلحزُبغٍ اٌمبٔىٍٔ    8
 

% م  أزتاح يل ظنح لذعاب إدرٍاغً قانونً إلى أك ٌصثخ زصٍد ذلك اإلدرٍاغً 10ذذوٌل نعثح  1974ياخ الرجازٌح لعام ٌرطبة قانوك الؽس

 معاعٌاً لثبث زأظمال الؽسيح المصدز ابى األقل.  را اإلدرٍاغً غٍس مراح لبروشٌع.
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 ذِخ ٌٍّىظفُِٕٓبفع ٔهبَخ اٌخ     9

   ياند الذسيح فً االلرصاماخ  المدزجح فً المٍصانٍح العمومٍح يما ٌبً:     

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    
 198,190 198,190 270,088 ٌناٌس  1معرذواخ يما فً 

 72,912 83,945 72,444 معرذق خالل العنح 

 (1,014)  )19,965( )15,570( هاٌح الحدمح مدفواحم افأج ن

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

 270,088 262,170 326,962 عجزّجش 30ِغزحمبد وّب فٍ 
 ============ ============ ============ 

 

 

  ِخصص صُبٔخ اٌّىلع ورىٍفخ إصاٌخ أصىي اٌّىلع  10

 دسيح المحصص يالرالً: 

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 
     

  420,381 420,381 472,407 َٕبَش  1فٍ 

  26,803 4,467 - ِخصص إظبفٍ 

  25,223 12,612 16,406 سد اٌخصُ ِمبثً اٌضِٓ )ِذسج فٍ رىبٌُف اٌزّىًَ(

  472,407 437,460 488,813 عجزّجش 30فٍ 

 

 

 ذائٕخ واٌّغزحمبداٌزُِ اٌ    11
 

                        2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31    

    لاير عّبٍٔ      لاير عّبٍٔ       لاير عّبٍٔ 

       

    1,163,592 7,447,195 3,748,222 اٌذائُٕبد اٌزجبسَخ

    21,633,762 21,550,700 21,007,430 ِغزحك ألغشاف راد عاللخ 

    7,681,387 7,140,965 7,489,783 ِصشوفبد ِغزحمخ 

        108,000      94,500      100,800 ِىبفؤح أععبء ِجٍظ اإلداسح ِغزحمخ 

 32,346,235 36,233,360 30,586,741    

 

 

 اإللزشاظبد اٌجٕىُخ - 12
 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

  - 10,000,000 10,000,000 لشوض لصُش اٌألجً

  2,288,462 2,692,308 1,076,923 2لشض ألجً 

  608,400 708,400 308,400 3لشض ألجً 

     -    - 4,619,400 4لشض ألجً 

 

 

 

 

16,004,723 0813,400,7 2,896,862  
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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 1,076,923 2لشض ألجً 

  400,000 400,000 308,400 3لشض ألجً 

  -     -   1,319,829 4لشض ألجً 

 12,705,152 12,015,380 210151385  

     اٌجضء غُش اٌجبسٌ

  673,077 1,076,928 - 2لشض ألجً 

  208,400    308,400 - 3لشض ألجً 

  - - 3,299,571 4لشض ألجً 

 3,299,571 1,385,328 8811477  

 

 :ض لصُش اٌألجًلش

 

 وَحًّ ِعذي فبئذح وفمبً ألععبس اٌغىق1 َغذد اٌمشض لصُش األجً خالي عٕخ واحذح وهى ثذوْ ظّبْ

 

 2لشض ألجً 

 

الد رُ اٌحصىي عٍُهب ِٓ ثٕه ِحٍٍ، ثغشض رّىًَ رىعع أعّبي اٌششوخ فٍ عٍطٕخ عّب1ْ  َغذد اٌمشض لصُش رغهُ 2َّثً اٌمشض ألجً 

 1عٕىَب 8%ولذسٖ وَحًّ ِعذي فبئذح  1 اٌمشض ثذوْ ظّب2012ْإثشًَ  30لغػ شهشٌ إثزذاءاً ِٓ  26عًٍ  2األجً 

 

 3لشض ألجً 

 

 3ِحٍٍ، ثغشض رّىًَ حُبصح األِالن واِالد واٌّعذاد1  َغذد اٌمشض لصُش األجً رغهُالد رُ اٌحصىي عٍُهب ِٓ ثٕه  3َّثً اٌمشض ألجً 

 41%ولذسٖ وَحًّ ِعذي فبئذح  1 اٌمشض ثذوْ ظّبْخش عحت ٌٍمشضواحذ ِٓ ربسَخ ا شهشثعذ 

 

 

 4لشض ألجً 

 

 4واٌّعذاد1  َغذد اٌمشض لصُش األجً  رغهُالد رُ اٌحصىي عٍُهب ِٓ ثٕه ِحٍٍ، ثغشض رّىًَ حُبصح األِالن واِالد 4 َّثً اٌمشض ألجً 

 1% 3.7لذسٖ وَحًّ ِعذي فبئذح و 1 اٌمشض ثذوْ ظّبْعحت اٌمشضِٓ ربسَخ  عزخ أشهشثعذ  األلغبغ عًٍ رجذأ
 

 

 

 ظشَجخ اٌذخً      13

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    االٌزضاِبد اٌّزذاوٌخ:

 1,303,718 853,000 1,061,704 ٌحبٌُخاٌغٕخ ا

 51,987 51,995 - عٕىاد عبثمخ

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

 
 

1,061,704 904,995 1,355,705 

 
 
 
 

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

 )ربثع( ظشَجخ اٌذخً      13

    خ اٌذخً:لبئّ

 1,303,718 853,000 988,651 اٌغٕخ اٌحبٌُخ

 (60,236) (60,228) - سد اٌّخصص ثبٌضَبدح اٌّزعٍك ثغٕىاد عبثمخ

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

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

 988,651 792,772 1,175,374 

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

    األصً اٌعشَجٍ اٌّؤجً:

 9,730 9,730 77,838 َٕبَش  1فٍ 

 68,108 - - اٌحشوخ خالي اٌغٕخ

 77,838 9,730 77,838  َىُٔى 30فٍ 
 ============ ============ ============ 

  

 : ٌؽرمل أصل العسٌثح المؤجبح ابى الفسعا المؤقرح الرالٍح 
  180.929 180,929 151,483 180,929 ٌّخصصبد واٌّصشوفبد األخشيا 
  (103.091) (103,091) (141,753) (103,091) ِّزٍىبد وآالد وِعذاد 

 771838    91730        771838    771838     

 30,000ا  بى ما ٌصٌد ا%(12 – 2011)% 12ذحعع الؽسيح لعسٌثح الدخل عفواً قانوك ظسٌثح الدخل فً ظبطنح اماك تمعدل 

الحاظع لبعسٌثح. ألغساض ذذدٌد مصسعف ظسٌثح الدخل لبعنح ، ذمد  الدخلم   لاير امانً(  30,000 – 2011) لاير امانً

   .ذعوٌح األزتاح المذاظثٍح لألغساض العسٌثٍح

 

 ِخصص اٌجُئخ  14

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    
 626,765 626,765 626,765 ٌناٌس  1السصٍد يما فً 

 - 13,372 - الم وك خالل العنح

 - )13,372( - المثالغ المعرحدمح

 626,765 626,765 626,765  َىُٔى 30اٌشصُذ وّب فٍ 
 ========== ========== ========== 

 

 

 صبفٍ )ِصشوفبد( إَشاداد اٌزّىًَ 15

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    
 (236,260) (180,870) (241,211) مصسعفاخ الفوائد 

 340,553 270,064 139,697 إٌساداخ الفوائد 

 104,293 89,194 (101,514) صافً مصسعفاخ الرموٌل

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

 

  اٌّعبِالد ِع األغشاف راد اٌعاللخ - 16
 

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

 لخ أخشي(1اٌزؤثُش ثصىسح فعبٌخ عًٍ اٌمشاساد اٌّبٌُخ واٌزشغٍُُخ )أغشاف راد عال

 

دخٍذ اٌششوخ فٍ ِعبِالد ِع ششوبد َغزطُع ثعط أععبء ِجٍظ اإلداسح ِّبسعخ رؤثُش هبَ عٍُهب1 فٍ إغبس إٌشبغ االعزُبدٌ رمىَ اٌششوخ 

 ثزمذَُ خذِبد عًٍ أعبط رجبسٌ إًٌ األغشاف راد اٌعاللخ ورحصً عًٍ خذِبد ِٓ رٍه األغشاف1 

 

 % أو أوثش ِٓ أعهُ اٌششوخ و/ أو أععبء ِجٍظ اإلداسح وّب ٍٍَ: 10غشاف راد اٌعاللخ واٌّبٌىُٓ ٌٕغجخ خالي اٌعبَ وبْ حجُ اٌّعبِالد ِع األ

 

    2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

     إَشاداد

  5.233.611  1,999,239           4,406,538          ثُع ولىد إًٌ ِحطبد ولىد ٍِّىوخ ألععبء ِجٍظ اإلداسح

  12.818.394  6,104,203           2,756,062          ثُع ولىد إًٌ عّالء رجبسَُٓ روٌ عاللخ ثؤععبء ِجٍظ اإلداسح

  726.421  270,010             639,844            ثُع ولىد إًٌ اٌّششوع اٌّشزشن
     

     رىبٌُف

  250.322.848  125,161,424       125,339,577      اد عاللخ أخشيششاء ولىد ِٓ أغشاف ر

  243.209  185,144             195,842            إربوح عٓ عالِخ رجبسَخ ٌٍششوخ األَ

  135.000  94,500               100,800            ِىبفآد أععبء ِجٍظ إداسح

  27.200  18,100               18,400              أرعبة حعىس إجزّبعبد ِجٍظ اإلداسح

  9.849  6,592                 9,453                صبفٍ فىائذ ِذفىعخ ألغشاف راد عاللخ أخشي
     

     األسصذح

  1.425.074  3,469,091           909,112            أسصذح ٌذي اٌجٕه

  2.625.872  3,073,812           1,209,681          ِغزحك ِٓ أغشاف راد عاللخ 

  21.633.762  21,550,700         21,007,430        ِغزحك ألغشاف راد عاللخ 

 

 

 

 

 رىبٌُف اٌّىظفُٓ 17

 2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31 

 لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

    

 3,817,748 2,803,184 2,848,593  سوارت وأجىس وثذالد

 72,912 83,945 72,444 ِىبفآد ٔهبَخ اٌخذِخ

 129,861 98,299 95,360 رىبٌُف اٌزؤُِٕبد اإلجزّبعُخ

 231,548 178,480 163,708 ِٕبفع أخشي ٌٍّىظفُٓ

 3,180,105 3,163,908 4,252,069 
 

 

 

 

 

 

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

 

 ِصشوفبد رشغًُ أخشي    18
 

 حشوخ اٌّصشوفبد اٌزشغًُ األخشي ٌٍششوخ ِىظحخ وّب ٍٍَ:

  2013/9/30 2012/9/30 2012/12/31  

  لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ لاير عّبٍٔ 

     

  2.071.993 1,549,885 1,602,257 إَجبس اٌزشغًُ

  1.113.852 845,197 894,913 سعىَ سخص ٌىصاسح إٌفػ واٌغبص

  243.209 185,144 195,842 أربوح اٌعالِخ اٌزجبسَخ ِغزحمخ اٌذفع ٌٍششوخ األَ

  135.000 94,500 100,800 ِىبفآد أععبء ِجٍظ اإلداسح

  272200 18,100 18,400 أرعبة حعىس جٍغبد ِجٍظ اإلداسح

  6.927 4,899 1,054 أرعبة اعزشبساد اٌعشَجخ

  10.260 6,810 7,210 ٌزذلُك وأرعبة ِهُٕخأرعبة ا

  174,323 304,176 389,506 اٌّذَىُٔخِخصص إلٔخفبض لُّخ 

 

 

  إسرجبغبد    19
 

 اإلَجبساد اٌزشغٍُُخ

 

 .غوٌبح األجل عغٍس قاتبح لإللغاء دخبد الؽسيح فً تعط اوود اإلٌجاز الرؽغٍبً

 
 أرقام المقارنة   20  

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

 


