الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول) (ش م خ ق)
دعوة حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شركة القطرية
لتربيد املناطق (قطر كوول) (�ش.م.خ.ق).

تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املُنتهية يف 2018/12/31
ح�ضرات ال�سادة املُ�ساهمني الكِرام ،،،

ي�س ّر جمل�س �إدارة ال�شركة القطرية لتربيد املناطق (قطر كوول) (�ش.م.خ.ق ،).دعوتكم حل�ضور اجتماع اجلمعية
العامة العادية لل�شركة والذي �سيعقد يف متام ال�ساعة العا�شرة والن�صف من �صباح يوم اخلمي�س املوافق  14مار�س
 ،2019يف مق ّر ال�شركة الكائن فى �أبراج ( AQ1قاعة االجتماعات – الدور الثانى – منطقة الل�ؤل�ؤة – قطر)

ي�سرنا �أن ُن َقدِ م لكم
نياب ًة عن جمل�س �إدارة ال�شركة القطرية لتربيد املناطق (قطر كوول)ُ ،
التقرير ال�سنوي لل�شركة عن عام  ،2018والذي ُيلقي ال�ضوء على ن�شاطات ال�شركة و�أهم
�إجنازاتها والنتائج التي حققتها خالل العام املايل .2018
بلغت �إجمايل الإيرادات التي حققتها ال�شركة خالل عام  2018حوايل  399٫6مليون ريال
قطري ،فيما بلغت الأرباح ال�صافية لعام  2018مبلغ  84٫1مليون ريال قطري ُمقارن ًة مببلغ
 119٫6مليون ريال قطري لعام .2017

 -1الن�شاطات الرئي�سية لل�شركة وامل�شاريع املُ�ستقبلية:

ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب القانوين �سوف يعقد االجتماع البديل يف متام ال�ساعة العا�شرة والن�صف من �صباح يوم
اخلمي�س املوافق  21مار�س  2019مبوقع ال�شركة املذكور �سابق ًا.

تهدف �إ�سرتاتيجية وخطط ال�شركة �إىل تقوية مركزها املايل ،وتلبية متطلبات عمالئها ،وحتقيق
عوائد منا�سبة مل�ساهميها من خالل التح�سني والتطوير امل�ستمر خلدماتها والتو�سع يف �أعمالها
حيث مت خالل العام  2018ما يلي:

 -اخلليج الغربي:

• بلغت ذروة الإنتاج يف اخلليج الغربي  50٫801طــن تقريب ًا ( 2017حوايل  50٫569طــن).
• مت اال�ستالم الكلي للمحطة رقم ()3

جدول �أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شركة املزمع عقده
بتاريخ  ١4مار�س 2019

ُ -2م َل َخ�ص عن البيانات املالية:

فيما يلي ُم َلخ�ص عن امل�ؤ�شرات الهامة من النتائج املالية املدققة لل�شركة للعامني  2017و 2018
(ب�آالف الرياالت):

ال�ســــنة

�صايف �أرباح ال�سنة
�أعمال البناء حتت التنفيذ
جمموع املوجودات
ر�أ�س املال املدفوع
�صايف القرو�ض

2017

2018

119.577
39.105
1.819.552
330.000
616.108

84.117
1.841
2.100.868
330.000
525.948

 -الل�ؤل�ؤة  -قطر:

• بلغت ذروة الإنتاج يف حمطة جزيرة الل�ؤل�ؤة  50٫848طــن تقريب ًا (  2017حوايل 49٫458
طــن).
�شملت خدمة تربيد املناطق منطقة بورتو �آريبيا ،فيفا بحرية ،مدينة �سنرتال ،قناة كارتييه،
وعدد من الفلل .ومت الرتكيز على خدمة املُ�ستهلكني يف ال�شقق ال�سكنية واملحالت التجارية
ومناطق اخلدمات.
فيما يلي ملخ�ص يو�ضح الزيادة يف كمية الإنتاج يف منطقتي اخلليج الغربي والل�ؤل�ؤة قطر:

� -1سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل عن ال�سنة املنتهية يف  2018/12/31واخلطة
امل�ستقبلية لل�شركة.
� -2سماع تقرير مراقب احل�سابات عن ميزانية ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2018/12/31والت�صديق عليها.
 -3مناق�شة امليزانية العامة لل�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف  2018/12/31وامل�صادقة عليها.
 -4مناق�شة تقرير احلوكمة واعتماده.
 -5النظر يف مقرتحات جمل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع الأرباح لل�سنة املالية املنتهية يف .2018/12/31
� -6إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�س�ؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية  2018/12/31وحتديد مكاف�آتهم،
و�أتعابهم ،وبدالت ح�ضور.
 -7عر�ض املناق�صة ب�ش�أن تعيني مراقب احل�سابات لل�سنة املالية  2018وحتديد �أتعابهم.

مـــــالحظـــات:
 ال يجوز للم�ساهم توكيل �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �شخ�ص غري م�ساهم يف ال�شركة يف احل�ضور نيابة عنه. على ممثلي ال�شركات �إح�ضار كتاب يفيد تفوي�ضهم بح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية ومتثيل تلك ال�شركات. يعترب الإعالن املن�شور يف ال�صحف املحلية دعوة ر�سمية للم�ساهمني حل�ضور االجتماع دون احلاجة �إىل �إر�سال دعوات بالربيدوفقا” لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )١١ل�سنة .٢٠١٥

 -امل�شاريع املُ�ستقبلية:

• تجُ ري �شركة قطر كوول محُ ادثات مع �شركات و�أفراد لتوقيع �إتفاقيات و تو�صيل اخلدمة �إىل م�شاريع
�إ�ضافية وجديدة يف عدّة مناطق يف قطر وخارج قطر من �ضمنها م�شاريع داخل جزيرة الل�ؤل�ؤة ،م�شاريع
�شراء حمطات و�أنظمة تربيد  ،وم�شاريع �أخرى مثل معاجلة وتنقية املياه وغريها.

• يعود الإنخفا�ض يف �صايف �أرباح ال�شركة لتغيري ال�شركة طريقة
الإعرتاف بالإيرادات املقبو�ضة مقدم ًا ح�سب املعيار احل�سابي IFRS 15
وهذا الإنخفا�ض مل ي�ؤثر على التدفقات النقدية لل�شركة.
ُ
يف اخلتام ،وب�إ�سم جمل�س الإدارة نتقدم من ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
بال�شكر اجلزيل على ِثقتهم الكبرية التي كانت وما زالت دافع ًا ودعم ًا
كام ًال لل�شركة ،كما تعودنا منهم دائم ًا لتعزيز وتطوير �أداء ال�شركة وتلبية
طموحاتهم .كما ُن ْع ِرب عن تقديرنا ُ
و�شكرنا جلميع الأخوة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،والإدارة التنفيذية ،وكافة العاملني بال�شركة على �إلتزامهم
املُ�ستمر ،وحر�صهم و�إخال�صهم وجهودهم املبذولة يف تطوير وتنفيذ
منهجية العمل ل�ضمان �إ�ستمرارية ال�شركة وتطوير الأداء وحتقيق العوائد
املطلوبة.
ونتط ّلع �إىل �سنة �أخرى من التقدّم والنمو ومن اهلل التوفيق.
ون�س�أل اهلل �أن يحفظ قطر و�أهلها من كل مكروه حتت قيادة
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ /متيم بن حمد �آل ثاين� ،أمري البالد املفدى
حفظه اهلل.

البيانات املالية املوحدة  31دي�سمرب 2018
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
�إىل ال�سادة امل�ساهمني يف ال�شركة القطرية لتربيد املناطق �ش.م.ق.م.
الدوحة ،دولة قطر
تقرير عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية امل��وح��دة املرفقة لل�شركة القطرية لتربيد املناطق ����ش.م.ق.م.
(«ال�شركة») و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها مع ال�شركة بـ «املجموعة») والتي تت�ضمن بيان املركز
املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  2018وبيانات الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر والتغريات
يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات على
البيانات املالية املوحدة التي ت�شتمل على �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات التف�سريية الأخرى.
بر�أينا ،ف�إن البيانات املالية املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة اجلوانب اجلوهرية ،املركز
املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2018و�أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وذلك وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س الر�أي
قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .وقمنا مبزيد من التو�ضيح مل�س�ؤوليتنا وفقا
لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�ص مب�س�ؤوليات املدقق عن تدقيق البيانات املالية املوحدة يف هذا
التقرير� .إننا م�ستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني ال�صادرة
عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني («قواعد ال�سلوك الأخ�لاق��ي») واملتطلبات
الأخالقية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للبنك يف
دولة قطر .وقمنا با�ستيفاء م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لتلك املتطلبات وقواعد ال�سلوك
الأخالقي� .إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س للر�أي الذي
تو�صلنا �إليه.
م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إع��داد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا
للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن �أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد جمل�س الإدارة �أنها
�ضرورية للتمكن من �إعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة �سواء
كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية املوحدة ،ف�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن تقييم قدرة املجموعة على
موا�صلة �أعمالها وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ،والإف�صاح ،كلما كان ذلك ممكنا ،عن الأمور املتعلقة
مببد�أ اال�ستمرارية وا�ستخدام �أ�سا�س املحا�سبة وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ما مل يرغب جمل�س الإدارة
�إما يف ت�صفية املجموعة �أو �إيقاف عملياتها �أو مل يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.
م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول عما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة ككل خالية
من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مدقق احل�سابات الذي
يت�ضمن ر�أينا .الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد على م�ستوى عال ،ولكن ال ي�ضمن ذلك �أن عملية التدقيق
التي تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �ستك�شف دائما عن �أخطاء جوهرية حال وجودها .ميكن
�أن تن�ش�أ الأخطاء عن غ�ش �أو خط�أ ،وتعترب هامة �إذا كان ميكن ،ب�شكل فردي �أو جماعي ،التوقع
ب�صورة معقولة �أن ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون على �أ�سا�س هذه
البيانات املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،منار�س حك ًما مهن ًيا ونبقي على ال�شكوك
املهنية يف جميع �أعمال التدقيق .كما �أننا:
• ُنحدد ونقيم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت ناجتة عن
غ�ش �أو خط�أ ،ون�صمم وننفذ �إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،ونح�صل على �أدلة
تدقيق كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س لر�أينا� .إن خطر عدم اكت�شاف �أية �أخطاء جوهرية ناجتة عن
غ�ش هو �أعلى من تلك الناجتة عن خط�أ ،نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي على تدلي�س وتزوير� ،أو حذف
متعمد �أو حماوالت ت�شويه� ،أو جتاوز للرقابة الداخلية.
• احل�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق
منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات
ذات ال�صلة التي اتخذها جمل�س الإدارة.
• نبدي نتيجة على مدى مالءمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي،
وا�ستنادًا �إىل �أدلة التدقيق التي يتم احل�صول عليها ،ما �إذا كانت هناك �شكو ًكا جوهرية ذات
�صلة ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري �شكو ًكا كبرية حول قدرة املجموعة على موا�صلة �أعمالها
وفقًا ملبد�أ اال�ستمرارية� .إذا تو�صلنا �إىل �أن هناك �شكو ًكا جوهرية ،ف�إننا مطالبون بلفت االنتباه
يف تقرير مدقق احل�سابات �إىل الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة� ،أو
�إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري كايف ،بتعديل ر�أينا� .إن النتائج التي تو�صلنا �إليها تعتمد
على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق احل�سابات .ومع ذلك ،ف�إن
الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية قد تت�سبب يف �أن تقوم املجموعة بالتوقف عن موا�صلة �أعمالها
وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية.
• تقييم العر�ض العام للبيانات املالية املوحدة وهيكلها وحمتواها ،مبا يف ذلك الإف�صاحات،
وفيما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات عالقة بالطريقة التي حتقق
العر�ض العادل.
• احل�صول على �أدل��ة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات �أو
الأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء الر�أي حول البيانات املالية املوحدة� .إننا م�س�ؤولون عن
التوجيه والإ�شراف و�إجراء �أعمال التدقيق للمجموعة .ونحن ال نزال امل�س�ؤولون الوحيدون عن ر�أينا
حول التدقيق.
نتوا�صل مع جمل�س الإدارة فيما يتعلق� ،ضمن �أمور �أخرى ،بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق
ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أي وجه من �أوجه الق�صور املهمة يف الرقابة الداخلية التي
نحددها �أثناء قيامنا بالتدقيق.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
لقد ح�صلنا على جميع الإي�ضاحات واملعلومات التي اعتربنا �أنها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق.
حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منتظمة تتفق مع بياناتها املالية املوحدة� .إ�ضافة �إىل ذلك
فقد مت �إج��راء اجلرد الفعلي ملخزونات ال�شركة وفقا للأ�صول املرعية .مل يرد �إىل علمنا وقوع
�أية خمالفات لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة � 2015أو لبنود النظام الأ�سا�سي
لل�شركة والتعديالت عليه خالل ال�سنة ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري على بيان املركز املايل املوحد
لل�شركة �أو �أدائها كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2018

 13فرباير 2019
الدوحة  -دولة قطر

جوبال باال�سوبرامانيام
كي بي �إم جي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()251

بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب 2018
2018
ريال قطري

املوجودات
املوجودات غري املتداولة

2017
ريال قطري

�آالت ومعدات
تكاليف م�ؤجلة
�إيداعات لدى مقدمي خدمات

1.440.461.360
190.334.087
23.465.746
1.654.261.193

1.487.977.611
18.293.116
1.506.270.727

خمزون
تكاليف م�ؤجلة
ذمم جتارية و�أخرى مدينة
نقد وما يعادل النقد

25.945.536
16.672.773
152.107.609
251.880.958
446.606.876

24.217.018
96.811.747
192.253.205
313.281.970
1.819.552.697

ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
�أرباح مدورة

330.000.000
94.453.710
194.867.108

املوجودات املتداولة

2.100.868.069

�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

619.320.818

�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات غري املتداولة

330.000.000
86.120.998
553.425.110
969.546.108

435.728.883
قرو�ض بنكية
662.623.213
�إيرادات م�ؤجلة
1.194.627
حمتجزات دائنة ملقاولني
81.977.895
ودائع م�ستلمة من العمالء
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني 6.386.596
1.187.911.214

525.947.596
1.140.074
77.530.593
7.621.615
612.239.878

90.219.474
قرو�ض بنكية
57.031.574
�إيرادات م�ؤجلة
دائنون جتاريون وذمم دائنة �أخرى 139.464.853
6.920.136
حمتجزات دائنة ملقاولني
293.636.037
1.481.547.251
�إجمايل املطلوبات

90.160.635
2.772.144
125.944.169
18.889.763
237.766.711
850.006.589
1.819.552.697

املطلوبات املتداولة

�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات 2.100.868.069

بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل املوحد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
الإيرادات

399.906.994

392.237.635

تكلفة املبيعات

()216.547.772( )248.376.727

�إجمايل الربح

151.530.267

175.689.863

�إيرادات �أخرى

1.620.304

527.007

م�صروفات عمومية و�إدارية

()41.172.433

()37.089.090

خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ذمم

متت املوافقة على هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة تاريخ
 13فرباير  2019ومت التوقيع عليها نيابة عن جمل�س الإدارة من قبل كل من:

علي ح�سني الفردان
رئي�س جمل�س الإدارة

2018
ريال قطري

2017
ريال قطري

يا�سر �صالح اجليده
الرئي�س التنفيذي

جتارية مدينة

()12.706.918

()7.296.640

ربح الت�شغيل

99.271.220

131.831.140

�إيرادات متويلية

8.755.891

5.020.335

تكاليف التمويل

()23.909.954

()17.273.673

ربح ال�سنة

84.117.157

119.577.802

الدخل ال�شامل الآخر

-

-

�إجمايل الدخل ال�شامل

84.117.157

119.577.802

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
ر�أ�س املال
الر�صيد يف  1يناير 2017
�إجمايل الدخل ال�شامل:
الربح
املعامالت مع مالكي ال�شركة:
توزيعات �أرباح ل�سنة 2016
تغريات �أخرى:
حمول �إىل االحتياطي القانوين
الر�صيد يف  31دي�سمرب  1 / 2017يناير 2018
تعديل ناجت عن التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15
الر�صيد املعدل يف  1يناير 2018
�إجمايل الدخل ال�شامل:
الربح
تغريات �أخرى:
حمول �إىل االحتياطي القانوين
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2018

احتياطي قانوين

�أرباح مدورة

بالريال القطري
الإجمايل

330.000.000

74.341.274

488.527.032

892.868.306

-

-

119.577.802

119.577.802

-

-

()42.900.000

()42.900.000

330.000.000
330.000.000

11.779.724
86.120.998
86.120.998
-

(- )11.779.724
969.546.108
553.425.110
()434.342.447( )434.342.447
535.203.661
119.082.663
84.117.157
84.117.157

8.332.712
94.453.710 330.000.000

()8.332.712
194.867.108

619.320.818

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

الربح
تعديالت لـ:
ا�ستهالك �آالت ومعدات
فرق �صرف عمالت عن �إعادة تقييم قر�ض
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة ذمم جتارية مدينة
ذمم جتارية مدينة م�شطوبة
(خ�سارة)  /ربح من بيع �آالت ومعدات
�إيرادات متويل
تكاليف متويل

2018
ريال قطري

2017
ريال قطري

84.117.157

119.577.802

58.171.694
1.697.163
12.706.918
54.974
14.635
()8.755.891
23.909.954
171.916.604

51.589.479
1.452.370
1.595.009
7.296.640
21.000
()137.987
()5.020.335
17.273.673
193.647.651

التغريات يف:
 ودائع لدى مقدمي خدمات �إيراد م�ؤجل تكاليف م�ؤجلة خمزون ذمم جتارية و�أخرى مدينة ودائع العمالء حمتجزات دائنة ملقاولني ذمم جتارية و�أخرى دائنةالنقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة
تكاليف متويل مدفوعة
�صايف النقد الناجت عن �أن�شطة الت�شغيل
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
اقتناء �آالت ومعدات
متح�صالت من بيع �آالت ومعدات
�صايف التغري يف �إيداعات ثابتة ت�ستحق بعد � 3أ�شهر
�إيرادات متويل م�ستلمة
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة اال�ستثمار
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
متح�صالت من قرو�ض بنكية
�سداد قرو�ض بنكية
توزيعات �أرباح مدفوعة مل�ساهمي ال�شركة
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة التمويل

22.580.400
()75.488.600( )90.520.000
()42.900.000
()95.808.200( )90.520.000

�صايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

()55.123.265( )805.511
81.733.692 26.610.427
26.610.427 25.804.916

()181.230( )5.172.630
- 82.225.100
(- )6.691.764
()5.178.077( )1.728.518
()19.332.969( )65.411.263
6.014.425
4.447.302
()14.384.271( )11.915.074
)4.801.078( 13.578.037
155.784.452 181.247.794
()352.746( )2.932.182
()20.433.217( )23.607.181
134.998.489 154.708.431
()23.785.374( )10.696.932
160.455
26.854
()75.176.321( )60.433.264
4.487.686
6.109.400
()94.313.554( )64.993.942

