




 
 

 
  1صفحة 

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  

  غير المدققة موجزةال الدخلقائمة 
  مارس 31المنتھية في  لفترة الثالث أشھر

  

2015 2014 
 لایر ُعماني لایر ُعماني اإليضاحات

 5.751.010  7.633.523 اإليرادات 
 )5.095.950(  )6.950.567( 10تكاليف مباشرة
 655.060  682.956 إجمالي الربح
  -   20.272    الدخل اآلخر

 )304.518(  )236.512( 11 مصروفات عمومية وإدارية
 350.542  466.716  الربح قبل الفائدة والضرائب

     
 )3.358.950(  )3.166.307( 12 تكاليف التمويل

 )3.008.408( )2.699.591( قبل الضريبة (الخسارة)
         

 )1.021.172(  )688.289( مصاريف ضريبية
 )4.029.580(  )3.387.880( (الخسارة)صافي 

     
      العائدات على كل سھم

 )5.64(  )4.74( 15 العائد األساسي على كل سھم (بيسة)
  
 

 .زةموجالمرحلية ال ا ال يتجزأ من ھذه القوائم الماليةجزءً  15إلى  6اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 
  



 
 

 
  2صفحة 

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  

  غير المدققة موجزةوالدخل الشامل اآلخر ال ئرأو الخسا رباحاألقائمة 
  مارس 31لفترة الثالث أشھر المنتھية في 

 

   
   2015  2014 
 لایر ُعماني  لایر ُعماني   
        

 )4.029.580(  )3.387.880( )الخسارة(صافي 
        

    :الدخل الشامل اآلخر، مخصوًما منه ضريبة (الخسارة)الدخل 
      البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر

      
 )1.883.523(  )4.602.387( الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة إلحتياطي التدفق النقدي

 )5.913.103(  )7.990.267( عن الفترة ةالشامل )(الخسارة إجمالي

  
 

 .موجزةالمرحلية ال ا ال يتجزأ من ھذه القوائم الماليةجزءً  15إلى  6اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 





 
 

 
 

  4صفحة 

  عة ش.م.ع.ـللطاق السواديشركة 
  غير المدققة موجزةال قائمة التدفقات النقدية

  مارس 31المنتھية في  الثالث أشھر فترةل
  

 2014 2015 اإليضاحات
 لایر ُعماني لایر ُعماني

 :أنشطة التشغيلمن التدفقات النقدية 

 )4.029.580(  )3.387.880( (الخسارة)صافي 
    تسويات ل:

 استھالك
 

2.004.757  2.000.845 

  63.313   41.725  الجزء غير الفعال من التغطية
  1.021.172   688.289 ةيمصروفات ضريب

  394.129   371.879 إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة
  10.264   11.151  تصفية الخصم -ريد أصول التزام تخ

 424  564 مكافآت نھاية الخدمة 

 )269.515(  )539.433( 

     تغيرات في:

 320.112  )440.676( ذمم تجارية مدينة

 -  32.014 المخزون
 367.728  1.037.452 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 148.407  359.275 طة التشغيلأنش من يالنقدالتدفق صافي 
   

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 )60.454(  )373( إضافة إلى أصول ثابتة

 )60.454(  )373(   أنشطة االستثمار )المستخدم في( يالنقدالتدفق صافي 
    

     :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )1.100.000(  )340.000( لقرض قصير األج(سداد) 

 )1.100.000(  )340.000( أنشطة التمويل (المستخدم في)صافي النقد 

     
 النقد في حكم في النقد وما التغير صافي

 

18.902  )1.012.047( 

 

     
 1.811.605  508.848 الفترةالنقد في بداية  في حكمنقد وما 

 799.558  7527.750 الفترة النقد في نھاية في حكمنقد وما 

  
 .موجزةالمرحلية ال ا ال يتجزأ من ھذه القوائم الماليةجزءً  15إلى  6اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 



 
 5صفحة 

 عللطاقـة ش.م.ع. السواديشركة 
 غير المدققة موجزةال قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 مارس 13المنتهية في  الثالث أشهر لفترة
 

 

 مال األسهم رأس
االحتياطي 
 القانوني

 المجموع احتياطي التغطية األرباح المحتجزة

 
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني

 
   

 
 

 114.4.42.1 (1411.4.44) 1141444411 144.44454 4142214.12 4112يناير  1الرصيد في 

      فترةة عن الالشامل )الخسارة(مجموع 

 (2414.4511)  (2414.4511)   )الخسارة( عن الفترةصافي 
)الخساااارة( الشااااملة انخااارر عااان الفتااارة 

 مخصوًما منها ضريبة الدخل
     

الجزء الفعال مان  -تغطيات التدفق النقدي 
 التغييرات في القيمة العادلة

- - - (141114541) (141114541) 

 (54.114111) (141114541) (2414.4511) - - لفترةة عن االشامل )الخسارة(مجموع 

 4.41.14114 (24.414411) 444.14411 144.44454 4142214.12 4112 مارس 11الرصيد في 

      

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
 4147114732 (.114171.22) 1144174214 545494222 4147714.17 5112يناير  1الرصيد في 

      ة عن الفترةالشامل )الخسارة(مجموع 

 (141344331) - (141344331) - - )الخسارة( عن الفترةصافي 
)الخسااارة( الشاااملة األخاارل عاان الفتاارة 

 مخصوًما منها ضريبة الدخل
     

الجزء الفعال مان  -تغطيات التدفق النقدي 
 التغييرات في القيمة العادلة

- - - (7..154134) (74.154134) 

 (4499145.4) (74.154134) (141344331) - - ة عن الفترةالشامل )الخسارة(مجموع 

 247514513. (124.714.13) 4417.4.14 545494222 4147714.17 5112 مارس 11في كما الرصيد 

 

 .موجزةالمرحلية ال م الماليةا ال يتجزأ من هذه القوائجزءً  15إلى  .اإليضاحات الواردة في الصفحات من تعتبر 
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