31

2019

كما في
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

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

69,381,072
6,063,468
8,736,392
111,946,255
196,127,187

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

الموجودات المتداولة
مخزون
أرصدة مدينة أخرى
ذمم تجارية
النقد وأشباه النقد
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

2,211,100
3,329,457
11,015,796
25,222,593
41,778,946
237,906,133

2,688,938
3,066,995
13,152,700
30,198,146
49,106,779
251,561,403

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
خسائر متراكمة
صافي حقوق الملكية

293,000,000
11,610,000
)(208,566,096
96,043,904

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

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

31,875,000
5,481,682
6,871,235
44,871,337
89,099,254

47,500,000
6,569,093
44,871,337
98,940,430

8,069,532
6,250,000
3,714,856
5,088,448
24,789,730
4,850,409
52,762,975
141,862,229
237,906,133

21,189,650
2,500,000
4,591,660
17,488,972
10,711,388
56,481,670
155,422,100
251,561,403
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للفترة المنتهية في  31كانون األول
2019

2018

اإليرادات
كلفة الخدمات

99,415,166
)(45,135,245

100,419,675

اجمالي االرباح

54,279,921

مصاريف إدارية وعامة
إستهالكات وإطفاءات
استرداد مخصص تدني الذمم التجارية

)(25,763,734
)(25,321,551
150,852
3,345,488
)(2,887,435
538,467
126,597

تكاليف تمويل
إيرادات فوائد
أرباح( خسائر) فروقات عملة
ربح الفترة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

)(40,741,473
59,678,202
)(33,724,591
)(24,294,746
123,274
1,782,139
)(2,947,767
1,287,687
)(21,585

1,123,117

100,474

0.0038

0.0004
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للفترة المنتهية في  31كانون األول
2019
ربح الفترة
بنود الدخل الشامل األخرى
مجموع الربح الشامل للفترة

2018

1,123,117
-

100,474
-

1,123,117

100,474

رأس المال المدفوع
الرصيد كما في  1كانون الثاني
2018
التغيير في السياسة المحاسبية
(ايضاح -29أ)
الرصيد المعدل كما في  1كانون
الثاني 2018
زيادة رأس المال
ربح الفترة
الرصيد كما في  31كانون األول
2018

الرصيد كما في  1كانون الثاني
2019
التغيير في السياسة المحاسبية
(ايضاح-29ب)
الرصيد المعدل كما في  1كانون
الثاني 2019
ربح الفترة
الرصيد كما في  31كانون األول
2019

دفعات مقدمة على
راس المال

عالوة إصدار

خسائر متراكمة

صافي حقوق الملكية

258,000,000

11,610,000

8,000,000

)(208,090,504

69,519,496

-

-

-

)(480,667

)(480,667

258,000,000
35,000,000
-

11,610,000
-

8,000,000
)(8,000,000
-

)(208,571,171
100,474

69,038,829
27,000,000
100,474

293,000,000

11,610,000

-

)(208,470,697

96,139,303

293,000,000

11,610,000

-

)(208,470,697

96,139,303

-

-

-

)(1,218,516

)(1,218,516

293,000,000
-

11,610,000
-

-

)(209,689,213
1,123,117

94,920,787
1,123,117

293,000,000

11,610,000

-

)(208,566,096

96,043,904

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
أنشطة تشغيلية
ربح الفترة
تعديالت:
إستهالكات
استهالك موجودات حق االستخدام
مخصص منافع الموظفين
استرداد مخصص تدني الذمم التجارية
أرباح بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
إيرادات فوائد
تكاليف التمويل
تكاليف التمويل لمطلوبات االيجار طبقا للمعيار المالي رقم 16
إطفاءات
خسائر ناتجة عن موجودات مستثنية لالستبعاد
بنود غير نقدية

1,123,117

100,474

12,867,381
2,297,297
1,653,383
)(150,852
)(47,278
)(554,939
2,312,741
574,694
10,156,873
267,463
737,985
31,237,865

13,573,588
1,173,796
)(123,274
2,877
)(1,287,687
2,947,767
10,704,680
16,478
)(480,667
26,628,032

التغير في رأس المال العامل:
مخزون
أرصدة مدينة اخرى (وأثر تبني المعيار المالي رقم )16
ذمم تجارية
ذمم دائنة
إيرادات مؤجلة
مطلوبات متداولة أخرى
دفعات منافع الموظفين
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

477,838
)(940,034
1,760,590
)(13,120,118
496,788
7,432,328
)(1,562,060
25,783,197

1,541,070
2,093,435
)(756,917
14,967,424
907,032
)(1,673,032
)(524,363
43,182,681

أنشطة استثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
عائد من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
شراء موجودات غير ملموسه
الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
إيرادات فوائد مقبوضة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(4,023,963
47,278
)(913,962
)(9,150,942
554,939
)(13,486,650

)(7,904,088
3,343,083
)(1,412,103
)(28,018,494
1,288,713
)(32,702,889

أنشطة تمويلية
تسديدات قرض التجمع البنكي
قرض طويل االجل مستلم
تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
العناصر الرئيسية لمدفوعات االيجار
تكاليف تمويل مدفوعة
زيادة رأس المال
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)(11,875,000
)(2,952,789
)(2,444,311
-

)(17,272,100

)(90,000,000
50,000,000
)(21,377
)(7,060,059
27,000,000
)(20,081,436

صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

)(4,975,553
30,198,146
25,222,593

)(9,601,644
39,799,790
30,198,146

