
  
 

 م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠المنتهية بتاريخ  أشهر  التسعةالمتغيرات المهمة خالل الفترة تقرير عن 
  
  

  همة : األحداث الم
  

مـع تحسـن األداء خـالل   ١٩كوفيد  لقد تغلبت الربحية اإلجمالية للشركة على التأثير السلبي لوباء  
 رة المماثلة قبل الجائحة.الفترة الحالية مقارنة بالفت

  
 وةعـالعلن المسـاهمون عـن مـنح ، أ ٢٠٢٢مارس  ١٥لسنوي للشركة المنعقد في اع اجتمفي اإل
 كل سهم.لعمانية  ة بيسةسبع بنسبة همينللمسا

 
  م :اقرالمهمة باألالمتغيرات 

 
مليـون   ٥٫٦٥١مليون لایر عماني مقارنـة    ٨٧٫١٩  الفترة كانت المبيعات   هذه    خالل  ت :االمبيع

  % . ٢٧مقداره  إرتفاعب نة الماضية ،لفترة من السفس النني لایر عما
  

لایر عمـاني  مليـون  ٣٫٤٠٨الفتـرة حققـت الشـركة أربـاح مقـدارها  هـذه  خاللالربح اإلجمالي :  
 بإرتفـاعلایر عماني لنفس الفترة من السنة الماضية ،   مليون  ٢٫٤٩٩  ارهي مقد لإجمامقارنة بربح  

   . ٪٣٦مقداره 
  

ــرة  لفا ذههــ لخــال:  مصــاريف البيــع والتوزيــع لایر عمــاني  مليــون ٠٫٥٢٥الشــركة  تكبــدت ت
، ة الماضـي نةلسرة من الایر عماني لنفس الفت مليون  ٠٫٤٤٢كمصاريف البيع والتوزيع مقارنة 

  % . ١٩  همقدار بإرتفاع
  

لایر عمـاني  مليـون ٠٫٨٢٣ تكبـدت الشـركة الفتـرة هـذه خـالل ة واإلداريـة : مـالمصاريف العا
لایر عماني لنفس الفترة مـن السـنة الماضـية ،  مليون  ٠٫٦٩٩ارنة كمصاريف عامة وإدارية مق

  % .  ١٨  همقدار إرتفاعب
  

قـدارها م قبـل الضـرائب  ح صـافيهة تـم تحقيـق أربـاالفتر  هذه  خاللصافي الربح قبل الضرائب :  
 عمـاني لایرمليـون   ٠٫٦٩٢ب اني مقارنة بأربـاح قبـل خصـم الضـرائلایر عم مليون  ١٫٤٢٤

  % . ١٠٦مقداره  فاعبإرتترة من العام الماضي خالل نفس الف
  

لایر عمـاني كضـريبة  مليـون ٠٫٢١٥ الفترة خصصت للشركة مبلـغ  هذه خاللضريبة الدخل : 
 مقـداره عرتفـابإالفتـرة مـن العـام الماضـي ، نفس ني لـلایر عمـا مليون   ٠٫١٠٤ـ ة بقارنل مدخ

١٠٦٪  .  
  

الشـامل دخل الفترة  حققـت الشـركة إجمـالي الـهذه خالل  ):يبة الدخل الشامل (بعد الضرإجمالي  
ريبة) لایر عماني مقارنة بإجمالي الدخل الشامل (بعد الضـ مليون  ١٫٢٠٩(بعد الضريبة) بمقدار

 . ٪١٠٦ مقـداره بإرتفـاعضـي ، ة مـن العـام الماخالل نفس الفتـر عماني لایر  مليون   ٠٫٥٨٨
  مذكورة أعاله .لألسباب ال
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   المالحظات 
  

٢١-٠٩-٣٠ ٢٢-٠٩-٣٠  
 

 
  ر.ع  ر.ع 

 
   

   المتداولة  األصول غير 
  

٬٥٥٢٬٥١٦١٢ ١٢٬٥٩٤٬٩٠٩  
 

 
١٢٬٥٥٢٬٥١٦ ١٢٬٥٩٤٬٩٠٩ 

 
 : األصول المتداولة 

  
  

  
 ١٬٢٦١٬٢٩٦ ١٬٩٩٧٬٠١١  ١  المخزون 

 ١٬٣٩٣٬٤١٥ ١٬٨٥٠٬٣٠٥  ٢  ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة 
   ونقد  مصرف(بنك)

  
٤٣٣٬١٣٧ ٣١٤٬٠٦٣ 

   مجموع األصول المتداولة 
  

٣٬٠٨٧٬٨٤٨ ٤٬١٦١٬٣٧٩ 
   مجموع األصول 

  
٦٤١٥٬٦٤٠٬٣ ١٦٬٧٥٦٬٢٨٨ 

   إلتزامات متداولة 
  

  
   سحب على المكشوف ( وكاله ) 

  
٧٥٠٬٠٠٠ - 

 ٨٨١٬٧١٢ ١٬٢٣٨٬٤٣٦  ٣  القروض  متوسطة االجل 
   االخريين  التجارة والدائنين

  
١٬٤٠٣٬٨٢٧ ١٬٥٣٣٬٢٨٦ 

   المتداول  الجزء –إلتزامات االجار 
  

٧٬٧٥٥ ٧٬٧٥٥ 
   الضرائب 

  
٨٢٬٢٩٠ ١٩٨٬٥٠٥ 

   لة مجموع اإللتزامات المتداو
  

٢٬٣٧٥٬٥٨٤ ٣٬٧٢٧٬٩٨٣ 
   إلتزامات الغير متداولة 

  
  

 ٤٬٦٠٢٬٧٤٧ ٣٬٢١٣٬٨٨٣  ٣  القروض 
 ٥٦٠٬١٠٢ ٥٨١٬٧٠٥  ٤  ضريبة مؤجلة 

   إلتزامات التأجير 
  

١٧٬٢٧٨ ٨٬٧١٠ 
   مكافأة نهاية الخدمة 

  
٣٥٦٬١٩١ ٤٠٠٬٦١٣ 

   مجموع اإللتزامات الغير متداولة 
  

٥٬٥٣٦٬٣١٨ ٤٬٢٠٤٬٩١١ 
   مات مجموع اإللتزا

  
٧٬٩١١٬٩٠٢ ٣٨٩٬٩٣٢٬٧ 

   صافي االصول 
  

٧٬٧٢٨٬٤٦٢ ٥٨٬٨٢٣٬٣٩ 
   حقوق المساهمين 

  
  

 ٤٬١٦٠٬٥٢٧ ٤٬١٦٠٬٥٢٧  ٦  رأس المال 
   إحتياطي قانوني 

  
٨٦٣٬٠٦٧ ١٬٠٠١٬٦٨٤ 

   االحتياطي الخاص 
  

١٢٬٤٠٥ ١٢٬٤٠٥ 
   إحتياطي إعادة التقييم 

  
١٬٣٧٩٬٨٩٠ ١٬٣٧٩٬٨٩٠ 

   الفائدة المتراكمة 
  

١٬٣١٢٬٥٧٣ ٨٨٩٢٬٢٦٨٬ 
١  مجموع حقوق المساهمين 

٧٬٧٢٨٬٤٦٢ ٨٬٨٢٣٬٣٩٥  ٣  
 

 
   

 
 

  
١  صافي األصول للسهم الواحد(ر,ع) 

٠٫١٨٦ ٠٫٢١٢  ٢ 
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  ( غير مدققة )   قائمة الدخل الشامل
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في   ٩لفترة 

 
 

 

   أشهر المنتهية ٩ يةأشهر المنته ٩
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠ ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠

   ر ع  ر ع 
 اإليرادات   ٧٬١٩٨٬١٤٧     ٥٬٦٥٠٬٨٣٤   

    
 مصروفات مباشرة  (٣٬٧٨٩٬٩٦٢)   (٣٬١٥١٬٧٩٢)  
 تكاليف البيع والشراء (٥٢٤٬٧٢٢)      (٤٤٢٬٠٧٠)    

 مصروفات غير مباشرة      )٨٢٢٬٥٦٣(      )٦٩٨٬٩٧٤(
 ٤٤٬٠٤٢           ٢٥٬٨٨٦         

 

   
الربح قبل االستهالك وصافي تكاليف التمويل                            ٢٬١٠٤٬٩٤٢     ١٬٣٨٣٬٨٨٤   

    
 استهالك      )٤٧٧٬٥٩٤(     )٤٦٤٬٠٢٨(

    
           الربح قبل صافي تكاليف التمويل                             ١٬٦٢٧٬٣٤٨     ٩١٩٬٨٥٦      

    

 صافي تكاليف التمويل     )٢٠٣٬٢٤٢(     )٢٢٧٬٦٤٦(

    
 بح قبل الضريبة                                              الر  ١٬٤٢٤٬١٠٦     ٦٩٢٬٢١٠      

    

   ضريبة الدخل     )٢١٤٬٧٠٩(     )١٠٤٬١٤١(

    
 الربح لفترة    ١٬٢٠٩٬٣٩٧     ٥٨٨٬٠٦٩      

 الدخل الشامل اآلخر                -                   -   

   

 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة   ١٬٢٠٩٬٣٩٧      ٥٨٨٬٠٦٩ 

   
 

                                     الربح للسهم الواحد (ر,ع)  ٠٫٠٢٩           ٠٫٠١٤         


