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ة الموجزة  قائمة المركز الما   مدققةغ ال المرحل
 ٢٠٢١  يونيو  ٣٠ما  

 

ضاح    إ
 غ مدققة

 ٢٠٢١ يونيو  ٣٠
 مدققة 

سم    ٣١ ٢٠٢٠د
ال  األصول   ُعما  ألف رال  ُعما  ألف ر

    المتداولة األصول غ 
ات واآلالت والمعدات  ٨٦٬٨٧٥ ٨٥٬٦٨٤ ٤ الممتل

جارة (أصول حق االستخدام)  ٢٥٠ ٢٤٦  أصول إ
 ١٬٣٤٨ ١٬٢٨٣  ة آجلة 

    

ع األصول غ المتداولة   ٨٨٬٤٧٣ ٨٧٬٢١٣  مجم
    األصول المتداولة 

 ١٬٣٢٢ ١٬٨٣٢ ٥ ذمم تجارة مدينة وذمم مدينة أخرى 
 ٤٬٢٠٩ ٥٬٥٤٢ ٦ والنقد المعادل النقد 

ع األصول المتداولة   ٥٬٥٣١ ٧٬٣٧٤  مجم
    

ع األصول   ٩٤٬٠٠٤ ٩٤٬٥٨٧  مجم
    

امات      حقوق المساهم واالل
    حقوق المساهم 

 ١٥٬٥٥٥ ١٥٬٥٥٥ ٧ رأس المال 
ا القانو   ١٬٩٦١ ٢٬٠٨٦ ٧ االحت

 ١٬٩٩٢ ٣٬١١٦  األراح المحتجزة 
  ١٩٬٥٠٨ ٢٠٬٧٥٧ 

ا التحوط  ) ٥٬٨٧٩( ) ٤٬٢١٠( ٩ احت
 ١٣٬٦٢٩ ١٦٬٥٤٧  صا حقوق المساهم 

    

امات غ المتداولة      االل
 ٥٣٬٢١١ ٥١٬٥٦٨ ٨ الجزء غ المتداول لقروض ألجل

ة المشتقة مة العادلة لألدوات المال  ٦٬٥١٨ ٤٬٦٥٣ ٩ الجزء غ المتداول للق
ام   ك أصول مخصص ال  ٣٨٢ ٣٩١ ١٠ تفك
 ٤٬٤٦٩ ٤٬٧٧١  ة مؤجلة

جارة  امات إ  ٢٥٥ ٢٥٣  الجزء غ المتداول –ال
ة للمساهم   ٨٬٨٥٤ ٨٬٦٣٢ ١١ القروض التجس

ة من المساهم  اط ة االحت  ٧٥٤ ٧٥٤ ١٢ قروض حقوق المل
ة الخدمة  افئات نها  ٤ ٨  م

  
  

امات غ  ع االل  ٧٤٬٤٤٧ ٧١٬٠٣٠  المتداولةمجم
    

امات المتداولة      االل
 ٣٬٣١٤ ٣٬٣٨٦ ٨ الجزء المتداول لقروض ألجل 

ة المشتقة مة العادلة لألدوات المال  ٣٩٩ ٣٠٠ ٩ الجزء المتداول للق
جارة  امات إ  ٣ ٣  الجزء غ المتداول –ال

 ٢٬٢١٢ ٣٬٣٢١ ١٣ ذمم تجارة دائنة وذمم دائنة أخرى
    

امات المتداولة   ع االل  ٥٬٩٢٨ ٧٬٠١٠  مجم
    

امات ع االل  ٨٠٬٣٧٥ ٧٨٬٠٤٠  مجم
    

امات ع حقوق المساهم واالل  ٩٤٬٠٠٤ ٩٤٬٥٨٧  مجم
    

( ال ُعما  ٠٫٠٨٨ ٠٫١٠٦ ٢٠ صا األصول للسهم الواحد (ر
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