
ة ش.م.ع.ع   ١  كة مدينة مسقط للتحل
 

ة الموجزة  مة المركز الما ئقا   مدققةغ ال المرحل
تم  ٣٠ ما    ٢٠٢٠ س

  

ضاح    إ

  غ مدققة
ــ   ٣٠ ــــمـــــ ــــتـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ســـ

٢٠٢٠ 
  مدققة 

سم    ٣١  ٢٠١٩د
ال   األصول  ال  ُعما  ألف ر  ُعما  ألف ر

     ة األصول غ المتداول
ات و   ٨٩٬١٦٨ ٤٤١٬٨٧ ٤  اآلالت والمعداتالممتل

جارة (  ١٨٥ ١٧٧   حق االستخدام)أصول  أصول إ
 ٧١٦ ٤٦٠١٬   ة آجلة 

     

ع األصول غ المتداولة   ٩٠٬٠٦٩ ٠٧٨٨٩٬   مجم
     األصول المتداولة 

 ١٬٤٨٢ ٦٢٠١٬  ٥ ذمم تجارة مدينة وذمم مدينة أخرى 
 ١٬٩٧٣ ٨٥٤٣٬ ٦  النقد والنقد المعادل 

ع األصول المتداولة   ٣٬٤٥٥ ٤٧٤٥٬   مجم
     

ع األصول   ٩٣٬٥٢٤ ٥٥٢٩٤٬   مجم
     

امات حقوق المساهم        واالل
     حقوق المساهم 

 ١٥٬٥٥٥ ١٥٬٥٥٥ ٧ رأس المال 
ا القانو   ١٬٧٧٧ ٩١٩١٬  ٧  االحت

 ٣٣٦ ٦١٣١٬    األراح المحتجزة 
 ١٧٬٦٦٨ ٠٨٧٬١٩    أموال المساهم 
ا التحوط  (٣٬٢٢٣) (٦٬٨٦٠) ٩  احت

     

  ١٤٬٤٤٥ ٢٢٧٬١٢ 
امات       غ المتداولة االل

 ٥٦٬٤٥٠ ٠٥٠٥٤٬ ٨  الجزء غ المتداول لقروض ألجل
ة المشتقة مة العادلة لألدوات المال  ٣٬٥٩٢ ٧٬٦١٦  ٩  الجزء غ المتداول للق

ك  ام تفك  ٣٦٦ ٣٧٨  ١٠  أصول مخصص ال
 ٣٬٧٨٥ ٢٩٨٤٬    ة مؤجلة

جارة امات إ  ١٨٣ ١٧٨    الجزء غ المتداول – ال
ة للمساهم   ٨٬٨٥٤ ٩٨٢٨٬  ١١  القروض التجس

ة من المساهم  اط ة االحت  ٧٥٤ ٧٥٤ ١٢  قروض حقوق المل
افئات ة الخدمة  م  ٢٦ ٣٦    نها

      

ع  اماتمجم  ٧٤٬٠١٠ ٢٩٢٬٧٦   غ المتداولة االل
     

امات      المتداولة  االل
 ٣٬١٨٨ ٢٧٨٣٬  ٨  الجزء المتداول لقروض ألجل 

ة المشتقة مة العادلة لألدوات المال  ٢٠٠ ٤٥٤  ٩  الجزء المتداول للق
جارة امات إ  ٧ ٧  ١٢  الجزء غ المتداول – ال

 ١٬٦٧٤ ٢٩٤٢٬  ١٣  وذمم دائنة أخرى ذمم تجارة دائنة
    

ع  اماتمجم  ٥٬٠٦٩ ٠٣٣٦٬   المتداولة   االل
    

امات ع االل  ٧٩٬٠٧٩ ٣٢٥٬٨٢   مجم
    

امات ع حقوق المساهم واالل  ٩٣٬٥٢٤ ٥٥٢٩٤٬   مجم
    

( ال ُعما  ٠٫٠٩٣ ٠٧٩٠٫ ٢٠  صا األصول للسهم الواحد (ر
  

اإلدارة   مجلس  ة   المعلوماتاعتمد  من    المال الصفحات  ــــخ    ١٤إ    ١الواردة   ر   ٢٥بتار ت وقام    ٢٠٢٠  أ
ة عنه: ال التوقيع عليها   ا   ن

  

 ________________     _______________  
س مجلس اإلدارة ذي    رئ   المدير التنف

 

ضاحات المرافقة  الصفحات من  ل اإل ة  المعلومات لهذه  متمما جزءا  ١٤إ  ٥ش ة الموجزة المال   . المرحل


