
  
 

 م ٢٠٢٢  يونيو ٣٠المنتهية بتاريخ  أشهر ةالستالمتغيرات المهمة خالل الفترة تقرير عن 
  
  

  همة : األحداث الم
  
 ة بيسـةسـبعنقدية للمساهمين بواقع   توزيع أرباح  ٢٠٢٢مارس    ١٥السنوي للشركة المنعقد بتاريخ  علن المساهمون في االجتماع  أ

 كل سهم.لعمانية 
 

  م :ارقالمهمة باألالمتغيرات 
 

لفتـرة مـن فس الـنني مليـون لایر عمـا ٣٫٧٥٦مليـون لایر عمـاني مقارنـة  ٤٫٩٠١  الفترة كانت المبيعات  هذه  خالل ت :االمبيع
  % . ٣٠مقداره  إرتفاعب السنة الماضية ،

  
 ارهي مقـد لإجمـامقارنـة بـربح لایر عمـاني  مليـون  ٢٫٤٩٢ الفتـرة حققـت الشـركة أربـاح مقـدارها  هذه خاللالربح اإلجمـالي : 

   . ٪٤٣مقداره  بإرتفاعلایر عماني لنفس الفترة من السنة الماضية ،  مليون  ١٫٧٤٠
  

لایر عمــاني كمصــاريف البيــع والتوزيــع مقارنــة  ٣٤٩٣٤٠ الشــركة  تكبــدت الفتــرة   ذههــ لخــال:  مصــاريف البيــع والتوزيــع
  % . ١٨  همقدار بإرتفاع، ة الماضي نةلسرة من الایر عماني لنفس الفت  ٢٨٨٦٠٧

  
لایر عمــاني كمصــاريف عامــة وإداريــة مقارنــة  ٦٥٠٦٤٩تكبــدت الشــركة الفتــرة هــذه خــالل ة واإلداريــة : مــالمصــاريف العا

  % .  ٦  همقدار إرتفاعبلایر عماني لنفس الفترة من السنة الماضية ،  ٤٦٧٩٩٢
  

اني مقارنـة لایر عمـ ١٨٤٢٢٤١ قـدارها م ئب لضـراقبـل ا ح صافيهة تم تحقيق أرباالفتر هذه خاللصافي الربح قبل الضرائب : 
  % . ١٣٣مقداره  فاعبإرت عماني خالل نفس الفترة من العام الماضي لایر  ٥٢٥٬١٨٣ ب بأرباح قبل خصم الضرائ

  
ني لایر عمـا ٢٠١٧٩ ـ ة بـقارنـلایر عماني كضريبة دخل م ٥٣٩١٨٥الفترة خصصت للشركة مبلغ  هذه خاللضريبة الدخل : 

  .  ٪١٣٤ مقداره عرتفابإالماضي ، العام رة من فتالنفس ل
  

٦٤٥٠٣٨١ الشامل (بعد الضريبة) بمقداردخل  الفترة  حققت الشركة إجمالي الهذه خالل  ):يبة  إجمالي الدخل الشامل (بعد الضر
 بإرتفـاع ، ضيلمالعام اة من اخالل نفس الفتر عماني لایر  ٤٤٥٩٨٢لایر عماني مقارنة بإجمالي الدخل الشامل (بعد الضريبة)  

  لألسباب المذكورة أعاله . . ٪١٣٣ مقداره
 
 
 
 
  

 الرئيس التنفيذي                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  الشركة الخليجية إلنتاج الفطر   ش.م.ع.ع 

  (غير المدققة)   قائمة المركز المالي  
  م٢٠٢٢  يونيو ٣٠في 

 
 

   ات المالحظ 
  

٢١-٠٦-٣٠ ٢٢-٠٦-٣٠  
 

 
  ر.ع  ر.ع 

 
   

   المتداولة   األصول غير 
  

١٢٦١١١١٨ ١٢٦٧١٢٤٩  
 

 
١٢٦١١١١٨ ١٢٦٧١٢٤٩ 

 
                         : األصول المتداولة 

  
  

  

 ١٢٧٣١١٨ ١٧٢٧٧٩٩  ١  المخزون          
 ١٢٩٩٠٢٧ ١٧٨٦٩٦٠  ٢  ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة                    

   ونقد                             مصرف(بنك)  
  

٦٨٩٨٢٧ ٣٠٦٩٦١ 
   مجموع األصول المتداولة              

  
٣٢٦١٩٧٢ ٣٨٢١٧٢٠ 

   مجموع األصول     
  

١٥٨٧٣٠٩٠ ١٦٤٩٢٩٦٩ 
   إلتزامات متداولة 

  
  

   سحب على المكشوف ( وكاله )            
  

٣٠٠٠٠٠ - 
 ٨٩٠٥٨٩ ١٢١١٢٤٢  ٣                  ل           القروض  متوسطة االج  

       االخريين التجارة والدائنين 
  

١٣١٣١٠٨ ١٣٦٢٥٣٥ 
   المتداول  الجزء –إلتزامات االجار  

  
٧٧٥٥ ٧٧٥٥ 

   الضرائب  
  

٦٥٢٩٣ ١٧٤٥٦٠ 
   مجموع اإللتزامات المتداولة      

  
٢٢٧٦٧٤٥ ٣٠٥٦٠٩٢ 

   إلتزامات الغير متداولة  
  

  
 ٥٠٨٣١١٠ ٣٧٩٩١٦٠  ٣                                    القروض          

 ٥٥٢١٥٨ ٥٧٦٧٧٧  ٤  ضريبة مؤجلة    
   إلتزامات التأجير 

  
٢٥٦٢٠ ١٧٣٢٢ 

   مكافأة نهاية الخدمة  
  

٣٤٩٠٨٢ ٣٩٠٩٧٥ 
   مجموع اإللتزامات الغير متداولة 

  
٦٠٠٩٩٧٠ ٤٧٨٤٢٣٤ 

   مجموع اإللتزامات       
  

٢٨٦٧١٥٨ ٧٨٤٠٣٢٦ 
   ل  صافي االصو  

  
٧٥٨٦٣٧٥ ٨٦٥٢٦٤٣ 

   حقوق المساهمين  
  

  
 ٤١٦٠٥٢٧ ٤١٦٠٥٢٧  ٦  رأس المال                                              

   إحتياطي قانوني                      
  

٨٤٨٨٥٨ ٩٨٤٦٠٩ 
   االحتياطي الخاص            

  
١٢٤٠٥ ١٢٤٠٥ 

                إحتياطي إعادة التقييم    
  

١٣٧٩٨٩٠ ١٣٧٩٨٩٠ 
   الفائدة المتراكمة                         

  
١١٨٤٦٩٥ ٢١١٥٢١٢ 

١  مجموع حقوق المساهمين                       
٣  

٧٥٨٦٣٧٥ ٨٦٥٢٦٤٣ 

١  صافي األصول للسهم الواحد(ر,ع)            
٠٫١٨٢ ٠٫٢٠٨  ٢ 



  م.ع.ع جية إلنتاج الفطر ش. الشركة الخلي
  
  

  ( غير مدققة )  قائمة الدخل الشامل 
  م ٢٠٢٢  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في    ٦لفترة  

  
  

  المالحظات         
  
  

    أشهر المنتهية      ٦               أشهر المنتهية            ٦                                                                                                
  يونيو   ٣٠                              يونيو ٣٠                                                                                                  

                                                                                                   ٢٠٢١                                  ٢٠٢٢    
  ر, ع                      ر,ع                                                                                                                          

  

 
 اإليرادات  ٤٩٠٠٧٨٨ ٣٧٥٥٨٩٢

    
 فات مباشرة مصرو (٢٤٠٩٠٠١) (٢٠١٦٢٢٨)

 راء تكاليف البيع والش (٣٤٠٣٤٩)  (٢٨٨٦٠٧)
 مصروفات غير مباشرة  )٤٩٦٦٥٠(  )٤٦٧٩٩٢(

٢٣٦٨١  ٥٩٩٣ 
 

   
الربح قبل االستهالك وصافي تكاليف التمويل                           ١٦٧٨٤٦٩ ٩٨٩٠٥٨

    
 استهالك )٣١٧١٤٢( )٣٠٧٢٦١(

    
                            اليف التمويل        الربح قبل صافي تك  ١٣٦١٣٢٧ ٦٨١٧٩٧

    
 صافي تكاليف التمويل  )١٣٧١٤٣( )١٥٦٦١٤(

    
 الربح قبل الضريبة                                               ١٢٢٤١٨٤ ٥٢٥١٨٣

    
   ضريبة الدخل  )١٨٥٥٣٩( )٧٩٢٠١(

    
 الربح لفترة   ١٠٣٨٦٤٥ ٤٤٥٩٨٢

 الشامل اآلخر الدخل  -  -

 ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  ١٠٣٨٦٤٥ ٤٥٩٨٢٤

   
 

 الواحد (ر,ع) الربح للسهم  ٠٫٠٢٥ ٠٫٠١١


