31

2018

كما في
 31كانون األول 2018

 31كانون األول 2017

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
مشاريع تحت التنفيذ
مجموع الموجودات غير المتداولة

77,605,905
121,189,166
3,659,553
202,454,624

56,981,253
131,316,610
30,534,192
218,832,055

الموجودات المتداولة
دفعات مقدمة للمقاولين
نقد مقيد السحب
مصاريف مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
مخزون
ذمم مدينة
نقد في الصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

505,686
2,260,522
2,561,309
2,688,938
13,152,700
27,937,624
49,106,779
251,561,403

447,520
6,041,514
4,046,513
4,230,008
12,272,509
33,758,276
60,796,340
279,628,395

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
دفعات مقدمة على راس المال
خسائر متراكمة
صافي حقوق الملكية

293,000,000
11,610,000
)(208,470,697
96,139,303

258,000,000
11,610,000
8,000,000
)(208,090,504
69,519,496

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مخصص منافع الموظفين
قروض طويلة األجل
مطلوبات غير متداولة أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة
اقساط قروض طويلة االجل تستحق خالل عام
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
إيرادات مؤجلة
مطلوبات متداولة أخرى
دفعات مستحقة على المشاريع
مجموع الطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

1

6,723,380
47,500,000
44,871,337
99,094,717

6,395,159
74,038,352
54,346,654
134,780,165

21,189,650
2,500,000
145,755
4,591,660
17,188,930
10,711,388
56,327,383
155,422,100
251,561,403

6,222,226
10,620,000
252,856
3,684,628
17,766,226
36,782,798
75,328,734
210,108,899
279,628,395

31

2018

للفترة المنتهية في  31كانون األول
2018

2017

إيرادات
كلفة الخدمات

100,419,675
)(40,741,473

85,642,733
)(35,969,598

اجمالي االرباح
إيرادات فوائد
أرباح (خسائر) فروقات عملة
مصاريف إدارية وعامة
إستهالكات وإطفاءات
تكاليف تمويل
استرداد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

59,678,202
1,287,687
)(21,585
)(33,724,591
)(24,294,746
)(2,947,767
123,274

49,673,135
390,172
34,008
)(31,256,041
)(21,447,079
)(4,334,445
294,630

)(59,577,728

)(56,318,755

ربح )خسارة) الفترة

100,474

)(6,645,620

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسائر) الفترة

0.0004

)(0.0258

2

2018

(6,645,620)
-

100,474
-

(6,645,620)

100,474
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الرصيد كما في  1كانون الثاني 2017

رأس المال المدفوع

عالوة إصدار

دفعات مقدمة على
راس المال

خسائر متراكمة

صافي حقوق
الملكية

258,000,000

11,610,000

-

)(201,444,884

68,165,116

مجموع الخسارة الشامل للسنة

-

-

-

)(6,645,620

)(6,645,620

الدفعات المقدمة لزيادة رأس المال

-

-

8,000,000

-

8,000,000

الرصيد كما في  31كانون األول 2017

258,000,000

11,610,000

8,000,000

)(208,090,504

69,519,496

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018

258,000,000

11,610,000

8,000,000

)(208,090,504

69,519,496

التغيير في السياسة المحاسبية (ايضاح )28

-

-

-

)(480,667

)(480,667

الرصيد المعدل كما في  1كانون الثاني 2018

258,000,000

11,610,000

)(208,571,171

69,038,829

زيادة رأس المال

35,000,000

-

-

-

35,000,000

تحويل الدفعات المقدمة لزيادة رأس المال

-

-

((8,000,000

-

)(8,000,000

ربح الفترة

-

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

293,000,000

8,000,000

-

11,610,000
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--

100,474
)(208,470,697

100,474
96,139,303
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