
نموذج رقم (2)
ة  30 /6/ 2022                     ة المنته اح او الخسائر) المنفردة  عن السنة المال         قائمـــــة الدخــــــل (األر

ة  الجن مة  الق
ـــــــــــــــــــــان  ضاحالب 6/30/20226/30/2021رقم اإل

عات / اإليرادات  8965392671681722المب
لفة الحصول ع اإليراد  عات / ت لفة المب 59041769-75778701-ت

ــح  1387522512639953مجمل ال
اسب وخسائر أخرى  1043267217-14-م

151486354346286-إيرادات أخرى 
ــــع  وفات بيع وتوز 672486-830926-م

ة  ة وعموم وفات إدار 6657563-10091093-م
262113-229443-مخصصات مكونة 

1726775000مخصصات إنت الغرض منها 
مة االصول الثابتة  واالصول غ الملموسة  خسائر االضمحالل  ق

وفات أخرى  257111-266277-16-م
10150031819702الفوائد الدائنة 

اح (خسائر) فروق عملة  20985-3-أر
ة  ل ال اح ق 49750647277900األر

ة  ة الدخل الحال وف  1824042-434710-م
ة الدخل المؤجلة  وف  107171950366م

ات المستمرة  ــح السنة من العمل 34686355504224ر
ة الدخل)  عد خصم  ات غ المستمرة  ( ــح (خسائر) السنة من العمل ر

ــح السنة 34686355504224ر
اح  ب السهم االسا والمخفض  األر 0.611.1نص

ه استهالك برنامج * لغ 2100 الف جن  خالل العام ERP تتضمن م

نموذج رقم (2)
ة  30 /6/ 2022                     ة المنته         قائمـــــة الدخــــــل الشامل  عن السنة المال

ـــــــــــــــــــــان  ضاحالب 4474244377رقم اإل
ــح السنه  34686355504224ر

الـدخـــل الشامـــل اآلخــــر 
ة ات اإلجن فروق العملة الناتجة عن العمل

ة المتاحة للبيع  ثمارات المال اإلس
ة التدفق النقدى  تغط

ا المحددة للمعاشات  ة من نظم المزا توار اح (الخسائر) اإل األر
قة  ات الشق شأة من الدخل الشامل اآلخر  ال ب الم نص

عنا الدخل الشامل اآلخرى  ة الدخل المتعلقة 
ة  عد خصم ال ة  ع الدخل الشامل اآلخر عن الف مجم

ة  35672305504224إجما الدخل الشامل عن الف
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نموذج رقم (1)

ة  الجن مة  الق
ـــــــــــــــــــــان  ضاحالب 2022/06/302021/06/30رقم اإل
األصــــــــول 

االصول غ المتداولة 
الصا ) 2094778511245828(1)األصول الثابته (
ذ  وعات تحت التنف 19370255ـــم

ثمار عقاري  اس
ة متاحه للبيع  ثمارات مال اس

اقراض 
2168278841800-اصول غ ملموسة  

ة مؤجلة  159089159089اصول 
ع االصول غ المتداولة (1)  3793475830776972مجم

االصول المتداولة 
اصول محتفظ بها لغرض البيع 

ه) الغ  99766 جن عد خصم المخصص ال 35045911541815290-المخزون     (
ه) الغ  55986 جن عد خصم المخصص ال ض     ( 42350787915482767-عمالء وأوراق ق

ات مدينة لدى المصالح والهيئات  57514491267488-حسا
ل  2766933521ايرادات مستحقة التحص
وفات مدفوعة مقدما  5122579015م

701405موردون (أرصدة مدينة ) 
ات مدينة أخرى  62065851696958-حسا

ة متداولة  ثمارات وارواق مال 0اس
البنوك والصندوق  ة  71846225623941900-نقد

ع االصول المتداولة (2) 9602684983316939مجم
ع االصول (2+1) 133961607114093911مجم

الخصـــــــوم 
ة  حقوق المل

ع  5000000050000000راس المـــــال المدفـــــــ
ا قانو   857094675448656-إحت
ا نظا  91785639178563إحت

ا رأسما  1104930816918إحت
ات آخرى  اط 41235244123524احت

شأة)  ة لذات الم أدوات حقوق مل ف  وط التص ة ع أسهم  (إذا استوفت  المدفوعات المب
33605601592845اراح أو (خسائر) مرحلة 

ــح أو (خسائر) العام  34686355504224صا ر
ة (3) ع حقوق المل 7694567976664730مجم

امات غ المتداولة  اإلل
سندات مصدرة 

ثمار القو  قروض من بنك األس
قروض من البنوك 

قة  ضة وشق ات قا 318029506129294قروض من 
لة اآلجل من جهات اخرى  قروض ط
ا العامل المحددة  امات نظم مزا ال

ة )  امات مال ال ف  وط التص ة ع أسهم  (إذا استوفت  ة عن المدفوعات المب امات مال ال
لة اآلجل  مخصصات ط

ة مؤجلة  امات  25461441474425ال
امات اخرى  ال

امات غ المتداولة (4) ع اإلل 343490947603719مجم
امات المتداولة  اإلل

9632306449573-المخصصات 
8-بنوك سحب ع المكشوف 

101863754296748-موردون 
7000000اوراق دفع 

قة ضة والشق ات القا ات دائنة لل 915727314962009حسا
ات دائنة للمصالح والهيئات  40102441956782-11-حسا

10380251037210دائنو التوزعات 
وفات مستحقة السداد  1213430101469889-م

ايرادات محصله مقدما 
881687314927عمالء (أرصدة دائنة)

ط مؤجلة (تخص اعوام الحقة)  عات تقس اراح مب
ات دائنة أخرى  137610232338324-حسا

ة االجل  الت قص سه 110000000قروض و
لة االجل  الجزء المستحق خالل السنة من القروض ط

ة الدخل المستحقة 
امات محتفظ بها لغرض البيع  ال
امات المتداولة (5)  ع اإلل 2266683429825462مجم

امات (5+4+3)  ة واإلل ع حقوق المل 133961607114093911مجم

قـــائمـــة المـــــركــــز المــــــالـــــى   30 /6 / 2022 
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ة فــى  30 /6/ 2022                             ة المنته حة  عن السنة المال توزعات األراح المق
ة  الجن مة  الق

ضاح جــز لـــــى  ـــــــــــــــــــــان رقم  اإل سنة  المقــارنـــة الب
ــح (الخسارة) 3468635 5504224صا ال

تم توزعها ع النحو التا : و
ات  اط احت

ا قانو 173432%5 260811احت
ا رأسما 0 288012احت

1734324955401
ــــــاح موزعــــــة 3295203 أر

ضة) 2500000 كة القا م (ال 2500000توزعات للمسا
594648توزعات للعامل 395424

2895424
ا 399779 1860753ال

93038حصه مجلس إدارة %5 19989
1767715أراح مرحله 379790



نموذج رقم (4)
ة من 1/ 7 / 2021 ا 30 / 6 / 2022  ة المال ــــــة  عن الف ــــر  حقـــــــوق المل قائمـــــة التغ

ة  الجن مة  الق
ــــــــــــــــــــــــــان  ات راس المال ب اط ة االراح المرحلة االحت ة  المتاحة للبيع ترجمة العمالت االجن ثمارات المال ة  التدفق النقدى االس نة فائض  العام تغط ع أسهم الخ طرة المجم ة اصحاب الحصة المس إجما حقوق المل

د  1 يوليو 2021 5000000019567661159284500055042247666473076664730الرص
ة  اسة المحاس ات  الس التغ

د المعاد عرضه  الرص
ة خالل 2021 ات  حقوق المل 5488231767715التغ

إصدار رأس مال أسهم 
توزعات 

إجما الدخل الشامل عن السنة 
ل ا االراح المرحلة  التح
ه 2022 د  30 يون 500000002011648433605600003567230077044274077044274الرص



   نموذج رقم (5)
ة  2022/6/30   ة المنته مة المضافة  عن السنة المال ــــة اإلنتاج والق قائمـ

ة الجن مة     الق
ل المحاس  ــان الدل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة  2021/ 2022 ب قــة السنة المال ـــات الســا معدل التطــور   %معدل تحقيق  الهدف %الختام

ــــط  2021/20202020/2019فعلـــى ر
شاط  إيرادات ال

عات إنتاج تام 411 773360008965392671964232696344991.1592780341.245812309إجما مب
اە  ضائع مش عات  إجما مب

اعة 414 خدمات م
ل للغ 415 شغ 6000إيرادات 

عائد عقود تأج تم 
شاط األخرى  إيرادات ال

ــا  ضـــاف اليهـ
سعر السوق)  ة ( 26000025196321267500مشغوالت داخل

ة) 161 ع متها الب صا ق 5500009755035725167416461.7736418181.703887752مخلفات اإلنتاج (
سعر البيع  (أخر المدة - أول المدة)  التغ  المخزون 

870001344512789589476185تغ مخزون إنتاج غ تام 162
750008213852280474375341تغ مخزون إنتاج تام 163

غرض البيع  اە  ضائع مش تغ مخزون 
ــا خصم منهـ

غرض البيع - ضائع  ات   مش
سعر السوق  783080009279532675864774714403461.1850044181.223167501 اإلنتاج اإلجما 

خصم منهـــا
ة - ائب ورسوم سلع  

ة -166 8326241.152344931.326142041-874159-1159259-1006000- رسوم جمرك
 رسوم إنتاج -
لة الخزانة -  حص
عات - ة المب  

ائب ورسوم أخرى -336 ة ع االنتاج)   ا 1878600.2924936911.468595323-126271-185441-634000- (1) (غ م
ضـــاف اليهـــا 

إعانات إنتاج وتصدير (2) 
لفة عوامل اإلنتاج  766680009145062674864344704198621.1928135081.221551157اإلنتاج اإلجما  بت

خصم منهـــا
اء) -331 ائب ورسوم  دون  طة ( لفة السلع و الخدمات الوس 442333151.2230575011.262759634-46726203-59003963-48243000- ت

ة  مة المضافة اإلجمال 284250003244666328138141261865471.1414833071.15312035الق
خصم منهـــا

الك واألستهالك -332 14059090.8155401551.344953623-1404354-3988791-2316000- اإل
ـــة   ــاف مة المضافة الصــ 261090002845787226733787247806381.1703961091.143043146الق

مة المضافة  (عوائد عوامل االنتاج)  عات الق 261090002845787226733787247806381.1703961091.143043146توز
ــــور - 1  األجــ

ة 321 152670001776357316292720141310951.1635274121.0902767أجـــور نقد
ة 322 ا عي 12810001664649129115513699621.2994918031.289271234مزا
ة 323 19850002018742187386418750141.0169984891.077315109تأمينات إجتماع

ا ) - 2 جارات العقارات (أرا وم  ا
جار فع  إ

جار  969000974437974486973252فروق اإل
 الفوائد - 3

ة   فوائد فعل
100550001528198887854569485176فروق الفوائد  

ــح اإلنتاج (خسائر) - 4 3053861-2483894-9245517-3448000- * ر
292285284292متوسط عدد العامل 



ة  2022/6/30                                                                     ة المنته ة  عن السنة المال قائمـــــة التدفقــــات النقـــد
ة الجن مة   الق

ــــــــــــــــــــــــــــــان  سنـــة  المقـــارنـــة لـــــى جــز ب
شاط الجارى ة من ال 8041523378462039أوًال : التدفقات النقد

ة ومتحصالت من العمالء عات نقد مب
إعانات إنتاج وتصدير محصله

ة ومدفوعات للموردين ات نقد 36811688-54759432-مش
15233149-21525901-أجــور مدفوعــه

ه محصله ايرادات أوراق مال
10150071738740فوائد دائنه محصله

ة مدفوعه ه وخارج فوائد محل
ه 16839970-23223014-ائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماع

1486342601395متحصالت أخرى
4328610-8097201-مدفوعات أخرى

شاط الجــــــارى (1) ة من ال 246889667588757-صا التدفقات النقد
ثمارى: شاط االس ة من ال ا : التدفقات النقد ثان

ذ وعات تحت التنف 8520243-2450240-مدفوعات القتناء أصول ثابته لم
متحصالت عن بيع أصول ثابته

ثمارات اء اس مدفوعات ل
ثمارات متحصالت من بيع اس

ل االجل مسددة إقراض ط
ل األجل ل إقراض ط تحص

ثمار (2) شطة اإلس ة من ا 8520243-2450240-صا التدفقات النقد
شاط التم : ــة من ال ثالثـا : التدفقات النقد

ندات متحصالت عن أصدار س
له االجل 1065956315000000متحصالت من قروض ط

له االجل سداد قروض ط
ة االجل 13000000-11000000متحصالت من  قروض قص

ة االجل سداد قروض قص
ة متحصالت من إصدار أسهم نقد

ا من أسهمها المتحصل كة جان اء ال المسدد ل
ا من أسهمها كة جن إعادة بيع ال

توزعات حصه الدوله مدفوعه خالل العام
لــــى (3)  شاط التم ة من ال 216595632000000صا التدفقات النقد

ة (3+2+1)  ة المال ة خالل الف 54796431068514-التغ  حركة النقد
ة  ة المال مها أول الف ة وما  ح د النقد 2394189922873385رص
ة  ة المال مها آخر الف ة وما  ح د النقد 1846225623941899رص

ات الضمان ح خطا 3427495-3646251-ط
ه ند ضمان اعتمادات مس 7482123-1127261-ودائع 

ة ه المتاح آخر الف د النقد 1368874413032281رص
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