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     ةغ المدقق  الموجزة ةالمركز الما المرحل  قائمة
تم  ٣٠ما     ٢٠٢٢س

  

  
نة ع الصفحات من   ة المب ـــخ   ١٤ - ١تمت الموافقة ع المعلومات المال ـ ل مجلس اإلدارة بتار ر  ٢٦من ق ت ة عن مجلس اإلدارة:  ٢٠٢٢أ ا   ووقع ن

 
     _____________________     _____________________ 

س مجلس اإلدارة ذي     رئ س التنف  الرئ

نة ع الصفحات من  ضاحات المرفقة المب ل  ١٤إ  ٥إن اإل ةش ة المرحل الموجزة جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المال

 
 
ضاحات   إ

 غ مدقق 
تم  ٣٠  س

٢٠٢٢ 

 ُمدقق       
سم  ٣١  د

       ٢٠٢١ 
ال عُما   األصول   ألف رال عُما     ألف ر

    األصول غ المتداولة 
ات   ٨٤٬٤٣١ ٨٢٬٤٣٤ ٤ ومحطات ومعداتممتل

جار (أصول حق االستخدام)   ٢٤٣ ٢٣٧  أصول عقد إ
ة المشتقة  مة العادلة لألدوات المال  -  ٢٬١٨٤ ٩ الجزء غ المتداول من الق

ة المؤجلة    ١٬٢٢٥ ٦٠٧     ال

 ٨٥٬٨٩٩ ٨٥٬٤٦٢  إجما األصول غ المتداولة 

    األصول المتداولة 
 ١٬٦٢٢ ١٬٨٥٥ ٥ تجارة مدينة وذمم مدينة أخرى ذمم 

 ٤٬٤٨٦ ٤٬٥١١ ٦ النقد والنقد المعادل 
ة المشتقة  مة العادلة لألدوات المال  -  ١٦٣ ٩ الجزء المتداول من الق

 ٦٬١٠٨ ٦٬٥٢٩  إجما األصول المتداولة 
    

 ٩٢٬٠٠٧ ٩١٬٩٩١  إجما األصول 

امات ة واالل     حقوق المل
ة حقوق      المل

 ١٥٬٥٥٥ ١٥٬٥٥٥ ٧ رأس المال 
ا قانو   ٢٬١٩٦ ٢٬٣٦٣ ٧ احت

 ٢٬٦٠٨ ٢٬٩١٥    حتجزةمالراح األ
  ٢٠٬٣٥٩ ٢٠٬٨٣٣ 

ا التحوط    ) ٣٬٣٩٨( ١٬٩٩٤ ٩ احت
ة   ١٦٬٩٦١ ٢٢٬٨٢٧  صا حقوق المل

امات غ المتداولة      االل
 ٤٩٬٩٠٠ ٤٧٬٢٦٧ ٨ الجزء غ المتداول من القروض ألجل

ة المشتقة  مة العادلة لألدوات المال  ٣٬٧٤٣ -  ٩ الجزء غ المتداول من الق
ام إزالة أصول  ٣٨٤ ٢٦٦ ١٠ مخصص ال

ة المؤجلة    ٥٬٠٧٠ ٥٬٧٩٩  ال
جار  ام عقد إ  ٢٥٢ ٢٤٩       الجزء غ المتداول  -ال

ة للمساهم   ٧٬٧١٨ ٧٬٧٦٠ ١١ قروض مرحل
ة المساهم قروض  ة ع حقوق مل اط  ٧٥٤ ٧٥٤ ١٢ احت

ة الخدمة للموظف  افأة نها  ١٢ ١٩  م

امات غ المتداولة   ٦٧٬٨٣٣ ٦٢٬١١٤  إجما االل

امات المتداولة      االل
 ٣٬٣٨٧ ٣٬٥١٠ ٨ الجزء المتداول من القروض ألجل 

ة  مة العادلة لألدوات المال  ٢٥٥ -  ٩ المشتقة الجزء المتداول من الق
جار  ام عقد إ  ٣ ٣  الجزء المتداول  -ال

ة للمساهم   ٧٢٩ ٧٢٩ ١١ قروض مرحل
 ٢٬٨٣٩ ٢٬٨٠٨ ١٣ ذمم تجارة دائنة وذمم دائنة أخرى

امات المتداولة   ٧٬٢١٣ ٧٬٠٥٠  إجما االل

امات  ٧٥٬٠٤٦ ٦٩٬١٦٤  إجما االل

ة  امات إجما حقوق المل  ٩٢٬٠٠٧ ٩١٬٩٩١  واالل

( ال عما ل سهم (ر  ٠٬١٠٩ ٠٫١٤٧ ٢٠ صا األصل ل

Corso try


