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 ان المركز المالي بي
 كانون األول  31كما في 

  2021 2020 

    
    الموجودات 

    الموجودات غير المتداولة  

 ممتلكات ومعدات 
 

64,701,372 71,169,493 
 6,536,704 6,780,655  موجودات حق االستخدام 
 موجودات غير ملموسة 

 
96,292,647 103,835,517 

 695,328 773,782  موجودات ضريبية مؤجلة 

 182,237,042 168,548,456  مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
    الموجودات المتداولة  

  1,549,806   1,998,216   مخزون
 تجارية وأخرى   مدينة ذمم

 
 18,758,451   15,291,539  

   أرصدة البنوك والنقد
 

 44,312,395   30,716,736  

  47,558,081   65,069,062   مجموع الموجودات المتداولة 

  229,795,123   233,617,518   مجموع الموجودات 
 

   
    حقوق الملكية والمطلوبات 

    حقوق الملكية  
 293,000,000 293,000,000  رأس المال المدفوع 

 11,610,000 11,610,000  عالوة إصدار
 (201,024,881) (187,601,079)  متراكمة خسائر 

 103,585,119 117,008,921  حقوق الملكية  مجموع 
 

   
    المطلوبات 

    المطلوبات غير المتداولة  
 14,375,000 -  قروض طويلة األجل 

 4,747,090 5,594,967  مطلوبات االيجار 
 منافع الموظفين 

 
7,737,822 6,953,238 

 44,871,337 44,871,337  ص مخص

 70,946,665 58,204,126  مجموع المطلوبات غير المتداولة 

    
    المطلوبات المتداولة 

  37,608,188      47,657,359  ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 5,640,753 6,581,309  إيرادات مؤجلة 

 515,593 2,015,178  مخصص ضريبة الدخل 
 طويلة األجل قروض 

 
-         8,923,437  

 2,575,368 2,150,625  مطلوبات االيجار 

  55,263,339      58,404,471  طلوبات المتداولة ممجموع ال 

  126,210,004    116,608,597  مجموع المطلوبات 

  229,795,123    233,617,518  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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 والخسائر  أ األرباح  بيان
 كانون األول  31للسنوات المنتهية في 

 
 

 2021 2020 

        
  99,005,429  112,178,178  إيرادات 

    
 (46,587,258)  (52,369,707)  الشبكة والتوصيل البيني ونفقات التشغيل األخرى  

 (18,404,960)  (20,449,582)   لمصاريف المتعلقة بهارواتب الموظفين وا 
 (24,719,265)  (24,174,249)   إستهالكات وإطفاءات 

 (1,741,888)  (991,486)  تمويل ال تكاليف 
  726,381  1,056,892  التمويل   إيرادات 
 (766,914)  123,674  موجودات المالية تدني ال)تخصيص(  /استرداد

 (150,045)  (528,787)  خسائر أخرى بالصافي 

 7,361,480 14,844,933  قبل الضريبة   السنه  ربح

     
  179,735  (1,421,131)  الدخل   ضريبة نافعم)مصروف(/ 

 7,541,215 13,423,802  السنه ربح 
    

 0.0257 0.0458  السنه الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح 
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 الدخل الشامل بيان
 كانون األول  31للسنوات المنتهية في 

 
 2021 2020    

 7,541,215  13,423,802  سنه ربح ال 
    -    -                 الدخل الشامل األخرى بنود 

 7,541,215  13,423,802  للسنه الدخل الشامل   اجمالي 
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 التغيرات في حقوق الملكية  بيان
 كانون األول  31للسنوات المنتهية في 

 
 صافي حقوق الملكية  خسائر متراكمة  عالوة إصدار  رأس المال المدفوع  

     
 96,043,904 (208,566,096) 11,610,000 293,000,000 2020كانون الثاني  1الرصيد كما في  

 7,541,215 7,541,215    -    - السنه ربح 

 103,585,119 (201,024,881) 11,610,000 293,000,000 2020كانون األول  31الرصيد كما في  

     

     

 103,585,119 (201,024,881) 11,610,000 293,000,000 2021كانون الثاني  1الرصيد كما في  
  13,423,802         13,423,802             - - لسنه ربح ا

  117,008,921      (187,601,079)         11,610,000 293,000,000 2021كانون األول  31الرصيد كما في  
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 بيان التدفقات النقدية 
 كانون األول  31للسنوات المنتهية في 

  2021 2020 

    
    تشغيلية النشطة التدفق النقدي من األ

 7,361,480 14,844,933  قبل ضريبة الدخل  السنه ربح 
   تعديالت:

 

 12,460,096 12,215,164  إستهالكات ممتلكات ومعدات 
 2,158,411 2,694,803  استهالك موجودات حق االستخدام 

 10,100,758 9,264,282  إطفاءات 
 766,914 (123,674)  موجودات المالية تخصيص تدني ال)استرداد(/ 

 1,106,346 1,282,228  مخصص منافع الموظفين
 1,262,852 502,239  فوائد على القروض 

 458,981 429,247  16تكاليف التمويل لمطلوبات االيجار طبقا للمعيار المالي رقم 
 (726,381)     (1,056,892)  إيرادات فوائد 

  533,298   823,461   بنود غير نقدية 
 (342,520)  (800)   من انهاء عقود ايجار   )أرباح(

    -   28,370   بالصافي   خسائر ناتجة عن موجودات مستثنية لالستبعاد
    -   84,515   بيع ممتلكات ومعدات  سائر خ
   40,987,876   35,140,235  

    التغير في رأس المال العامل: 

  661,294  (448,410)   مخزون
 (2,175,542)  (3,398,429)   تجارية وأخرى  دائنة ذمم
  634,716   9,838,770   تجارية وأخرى   مدينة ذمم

  552,305   940,556   إيرادات مؤجلة 

  34,813,008  47,920,363  قبل تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة  يةنشطة التشغيل األصافي النقد الناتج من 

 (1,024,343)  (497,644)   دفعات منافع الموظفين 

  33,788,665   47,422,719   يةنشطة التشغيل األصافي النقد الناتج من 

    
    ستثمارية االنشطة التدفق النقدي من األ

 (10,444,012)         (6,516,710)   شراء ممتلكات ومعدات  
    -                         (1,172,465)   موجودات غير ملموسة شراء 

 268,943 107,835  عائد من بيع ممتلكات ومعدات  
 (28,262)  (857,531)   صافي التغير في النقد مقيد السحب  

 (94,720)  (5,466,306)   صافي التغير في الودائع قصيرة األجل  
  680,587                866,184   إيرادات فوائد مقبوضة 

 (9,617,464)  (13,038,993)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 
 تمويلية النشطة التدفق النقدي من األ

   

 (15,144,858)         (23,298,437)   األجل تسديدات قروض طويلة 
 (2,217,197)           (3,082,837)   العناصر الرئيسية لمدفوعات االيجار 

 (1,437,847)         (730,630)   تكاليف تمويل مدفوعة 

 (18,799,902)      (27,111,904)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
   

 

  5,371,299   7,271,822   نقد في الصندوق ولدى البنوكالفي  الزيادة
  25,196,410   30,567,709   السنه في بداية ، نقد في الصندوق ولدى البنوك 

  30,567,709   37,839,531   السنه في نهاية ،  نقد في الصندوق ولدى البنوكال
 

 

  


