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 نجرانمنت شركة أس
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة  الموحدة وليةألا ةيلالما القوائمحول  تإيضاحا
  م2022 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةالة ترلف

 ة(االت السعوديغ بآالف الري)جميع المبال
 

 
 ةشركات المعلوم .1

هرـ 1426رمضران 5أسسرت بتراريخ ليرة السرعودية ، تجرة فري السروق الماودية مدرسرعة ي شرركة مسراهم، ه(ة)الشرك نت نجرانشركة أسم
م( 2016مرايو  17هرـ الموافرق )1437شرعبان  10، وبتراريخ 5950010479ل التجراري رقرم ب السرجم( بموج2005أكتوبر  9الموافق )

ية. تشمل هرذه ة العربية السعودي المملكف يةالسوق المال رجة فيلشركة مد. إن أسهم ا2446عي رقم يص الصناصلت الشركة على الترخح
المملوكة بالكامل، شركة وصل الجنوب للنقل البري )يشرار إليهرا مجتمعرة تابعة يانات المالية االولية الموحدة الموجزة الشركة وشركتها الالب

 موعة"(.باسم "المج
 

 لألمالح.م اوي عادي وأسمنت مقندالورتت بإنتاج أسمن في ي للشركةيتمثل النشاط الرئيس
 

 التابعة في النقل البري للبضائع.لرئيسي للشركة يتمثل النشاط ا
 

 دادس اإلعسأ .2

"التقارير المالية األولية"( والمعتمد في المملكرة  34ولي رقم بة الدالية األولية الموحدة الموجزة )وفقاً لمعيار المحاسالقوائم الم تم إعداد هذه
 .لمحاسبيندية للمراجعين والسعوهيئة امن ال معتمدةخرى الات األارصدوالمعايير واإل ديةالعربية السعو

 

كاملرة، انمرا وية الة السرنالموضحة في القوائم المالير المعلومات على إلفصاحات في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تشملا إن
لوضرع المرالي م المتغيرات في اعلى فه لتساعد ةالموجز الموحدة يةلواأل الماليةائم القوحول هامة بية وايضاحات محاسسياسات على  تشمل

 م.2021ديسمبر  31نذ للمجموعة وأدائها م
 

التزامات مزايا الموظفين حيث يتم استخدام اء باستثن لموجزة على أساس التكلفة التاريخيةالمالية المالية األولية الموحدة ا القوائمتم إعداد 
رض ية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العلاالم القوائم. تم عرض قعةتولمئتمان اقة وحدة االطري

 للمجموعة.
 

 بيان االمتثال  .3

ة حردموقروائم الماليرة الالالماليرة األوليرة الموحردة المروجزة مرع تلرك المتبعرة فري إعرداد ئم قروافري إعرداد ال سبية المتبعرةاسات المحاتتوافق السي
 م. 2021ديسمبر  31المنتهية في  ةمجموعة للسنالسنوية لل

 

ة وينبغي نويالسلية الموحدة القوائم المالوبة في الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطال تشتمل القوائم المالية االولية الموحدة  
موجزة ي األولية الموحدة الكز المالئمة المراق عرضم. تم 2021ر مبديس 31عة كما في موان تقرأ مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمج

ة والدخل الربح أو الخسار ئمتياق ضعرم. وقد تم 2021ديسمبر  31كما في  المراجعة لفترة المقارنة مع القوائم المالية الموحدة السنوية
ولية لموحدة الموجزة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية األا ات النقدية األوليةالشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة، وقائمة التدفق

 م.2021 رسبتمب 30المنتهية في  رةحدة الموجزة المقارن من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة غير المراجعة عن الفتالمو
 31ة للسنة المالية المنتهية في راً دقيقاً على النتائج المتوقعشم قد ال تعتبر مؤ2022سبتمبر  30إضافة لذلك، فإن نتائج الفترة المنتهية في 

 م.2022ديسمبر 
 

  عةوالتعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجمو الجديدةالمعايير  3-1
المالية  القوائمإعداد  المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في القوائمه في إعداد هذ السياسات المحاسبية المستخدمة فقتتوا

ومع ذلك، م. 2022ل مرة في عام م، باستثناء التعديالت التالية التي تنطبق ألو2021ديسمبر  31نتهية في لسنة المالموحدة للمجموعة ل
سات اصلة بأنشطة المجموعة أو تتطلب محاسبة تتماشى مع السي عة ألنها إما غير ذاتالمجموليس من المتوقع أن تؤثر جميعها على 

 المحاسبية الحالية للمجموعة.
 

 م :2022يناير  1ية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في ت التالالتعديال
 

 ( ؛37ي الدول لفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبةتك -العقود المحملة باإللتزامات • 
 ( ؛16ديالت على معيار المحاسبة الدولي عواآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تالممتلكات • 
الدولي  المحاسبة معيارو 1رقم الدولي  المحاسبة معيارعلى م )تعديالت 2020 -م 2018ت السنوية على المعايير الدولية التحسينا• 

 ( ؛ و41م رق الدوليومعيار المحاسبة  16رقم ي الدول المحاسبة رمعياو 9رقم 
 (.3 رقم للمحاسبةيمي )تعديالت على المعيار الدولي هإلطار المفااإلشارات إلى ا• 

 

توجد مثل هذه المعامالت بموجب  المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة حيث ال القوائمعلى  هام ي تأثيرلم يكن لهذه التعديالت أ
 عاله خالل الفترة الحالية.مذكورة أالالتعديالت 
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 نجران كة أسمنترش
 عودية(س اهمة)شركة مس
  ةالموجزالموحدة ة األولية ول القوائم الماليإيضاحات ح

  م2022 سبتمبر 30في ة تهيمنأشهر ال لتسعةالفترة 
 (وديةت السعالرياالف )جميع المبالغ بآال

 
 )تتمة( بيان االمتثال .3
 

 )تتمة( المجموعةيقها من بم تطتي يترات الت والتفسيوالتعديالالجديدة ر اييالمع 3-1
 

 ا في الفترات المستقبليةية التي سيتم تطبيقهالمعايير المحاسب رأث

م 2022ديسمبر  31لفترات التي تبدأ بعد سري لمن المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي ت هناك عدد
بكر. ال تعتقد المجموعة أن هذه المعايير اعتمادها في وقت م ي قررت المجموعة عدمنات المالية السنوية التالية للمجموعة( والتيخ البياار)ت

 بمجرد تطبيقها. األولية الموحدة الموجزة المالية القوائمعلى  هاميكون لها تأثير والتفسيرات س
 
 

 سبية الهامةتراضات المحافالوارات التقديحكام واأل .4

 راداتإليا مبالغ على رثؤت تضارافتوا راتيدتقو داتجتهاا لمع ةدارإلا نمالموحدة الموجزة  ليةوألا لماليةا مئوالقا دادعإ بلطيت
 ليةوألا ماليةلا مئوالقا دادعإ يخرتا في لمحتملةا تباولطلما نع فقةرلما تإلفصاحاوا عنها رحلمصا تباولطملوا وداتجولموا تفارولمصوا

 لنتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وقد تختلف ا حدة الموجزة،المو
 

هي مماثلة عدم التأكد من التقديرات والمصادر الرئيسية لامة التي اتخذتها االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة هال االحكام كانت
لعدم التأكد ئيسية ر الرالمصاد م. قامت المجموعة بمراجعة2021 مبرديس 31في القوائم المالية الموحدة كما في  اح عنهااالفصلتلك التي تم 

وص حاالت عدم صبخة ان جميع مصادر التقديرات قوائم المالية الموحدة السنوية. تعتقد االدارعنها في الاالفصاح التي تم  اترديمن التق
وستنعكس اي  تلك التعديالتموعة مراقبة سنوية. ستواصل المجال تظل مماثلة لتلك التي تم االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة التأكد

 المستقبلية. القوائم الماليةفي  تغيرات مطلوبة
 
  

 القطاعي رريتقلا .5

وبالتالي  احد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت، وتمارس نشاطها بالكامل داخل المملكة العربية السعودية،ع تشغيلي وتعمل المجموعة في قطا
من مطلوبات المجموعة مستحقة الدفع في  الهامةلغ االمبإن ى قطاعات أعمال مختلفة أو جغرافية. ية لم يتم فصلها إلعلومات المالفإن الم

لموجزة للمجموعة بالنسبة للقوائم المالية األولية الموحدة ا هامةالمعلومات المالية للشركة التابعة ليست إن  لكة العربية السعودية.المم
 القطاعية. للمعلومات

 
 

 داتلمعت وااللممتلكات، اآلا .6
 

شهر أ عةالتسخالل فترة  لمعداتوالكات واآلالت في الممت حركةقدية األولية الموحدة الموجزة، تتمثل النغراض إعداد قائمة التدفقات الأل
 فيما يلي: سبتمبر 30المنتهية في 
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 بتمبرس 03 يف هيةالمنتأشهر  التسعةلفترة  

 م2022  
 (اجعةغير مر)

 م2021  
 (غير مراجعة)

 55,416  55,341 ك الهاست

 (18,290)  (37,588) عداتت وماضافات ممتلكات وآال

 (23,447)  - يذنفالت تلية تحاضافات االعمال الرأسما



 

 

 جرانن تمنشركة أس
 مة سعودية()شركة مساه

 الموجزة  حدةولما ليةاألو ليةامال إيضاحات حول القوائم
 م 2022 تمبرسب 30ة في ر المنتهيأشه التسعةة رلفت

 السعودية( تلمبالغ بآالف الرياالع ا)جمي

 
 ع غيار وعدد وأدواتقط .7

 

 برسبتم 30
 م2022

 (غير مراجعة)

 

 برمديس 31

 م2021

 (مراجعة)

 155,321  159,990  للبيعغير معدة  -قطع غيار 

 (5,323)  (5,323)   ركةبطيئة الح واديخصم: مخصص م

 154,667  149,998 

 
 

  للبيعمعدة  بضاعة .8
 سبتمبر 30

 م2022

 (مراجعةغير )

 
 يسمبرد 31

 م2021

 (اجعةمر)

 23,002  15,279 التغليفالمواد الخام، الوقود ومواد 

 5,875  6,810 اإلنتاج التام

 90,404  156,094 االنتاج تحت التشغيل

 46  - يقرلطاوقود في 

 178,183  119,327 

 
 

 لتجاريةالمدينة امم ذال .9

 تجاريونمدينون  9-1

 
 سبتمبر 30

 م2022

 (غير مراجعة)

 
 ديسمبر 31

 م2021

 (راجعةم)

 30,459  27,658 مدينة مم تجاريةذ

 (1,803)  (1,753) خسائر االئتمانية المتوقعة   لخصص ام يخصم:

 25,905  28,656 

 (435)  (681) ءعمالقة للحمستحوافز يخصم: 

فيصا –ية مدينة ذمم تجار  25,224  28,221 

 

 م.يو 90إلى  30اد من م بشروط سدعافوائد وهي بشكل  أليةارية ال تخضع إن الذمم المدينة التج
 

 االئتمانية المتوقعة كالتالي: خسائرالة مخصص حرك 9-2

 
 سبتمبر 30

 م2022

 (راجعةغير م)

 
 برديسم 31

 م2021

 (جعةامر)

 11,650  1803 سنة ة / الالفتر ةيداي بف صيدالر

 232  (50)  ن خالل الفترة / السنةومخصص مك ( /عكس)

 (10,079)  - ة / السنةترلفن مشطوبة خالل اودي

نةس/ ال رةفتي نهاية الفالرصيد   1,753  1,803 
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 ة أسمنت نجرانكشر
 ة سعودية(اهم)شركة مس

  ةالموجز دةية الموحلواأل ماليةئم الاواحات حول القإيض
 م 2022 سبتمبر 30ي فأشهر المنتهية  سعةالتلفترة 

 ية(سعودرياالت الل)جميع المبالغ بآالف ا

 
 س المالأر .10

بالكامرررل عرررة جميرررع األسرررهم صرررادرة ومدفو .لاير سرررعودي لكرررل سرررهم 10أسرررمية  ةبقيمررر همسرررمليرررون  170ن ة مررررأسرررمال الشرررركيتكرررون 
 سهم(.سعودي لكل  لاير 10ة سميقيمة ابم سه ليونم 170 :م2021ديسمبر  31)

 
 القروض .11

 االجلقروض طويلة  11-1

 ية كما يلي:ك التجارلبنوجل من ايتم عرض القروض طويلة األ

 
 سبتمبر 30

 م2022

  (غير مراجعة)

 ربديسم 31

 م2021

 (مراجعة)

يسي، الرصيد االفتتاحيئالمبلغ الر  278,500  329,500 

ةسنلا /الفترة  لاضافات خال  278,500  - 

/ السنة تردادات خالل الفترةسديدات / استاقص: ن  (278,500)  (51,000) 

الرئيسي غالمبل صافي  278,500  278,500 

ة / للسنةالمستحقة للفترالفوائد   3,966  515 

 282,466  279,015 

ت المتداولةوباالى المطلحول ملناقص: ا  (25,389)  (51,515) 

 227,500  257,077  ةسنالفترة / ال يةهاصيد كما في نرال

 
 رقوت 11-2

طويل تبدال التمويل الس ف الراجحيمصرمع مليون لاير  278,5بمبلغ  )تورق( ت بنكيةالاتفاقية تسهي المجموعةم وقعت 2022ل العام خال
تحمل  .م2023و ايمنوية ابتداء من نصف س قسطاثالثة عشر  بموجبسبع سنوات  ةيدة على فترالجد تتسهيالتلك الاألجل القائم. سيتم سداد 

ى هامش ربح محدد. ويتم ضمان يبور( إضافة إلسائد بين البنوك السعودية )سالس المعدل اأساتكاليف تمويل على  ()تورقاتفاقية التسهيالت 
 مر.سند أل من خاللالتسهيالت 

 

 .هاخداملم يتم إست والتي ديعولاير س نوملي 100 باجمالي مبلغ األغراضمتعددة مانية تإتفاقيات تسهيالت إئثالث  عةالمجمودى ل

 
 القرض قيةاتفاشروط  11-3

عرة باقبرة ومتااالدارة بمر. تقروم اوضتفرادة العرؤدي الى اقد يفي المستقبل ه الشروط بهذإن أي اخالل  .وطة شرعلى عد قرضال تحتوي اتفاقية
خالل  قرضلا وطلشر لثاامتم لم يكن هناك أي عد .شروطلا لهذهل ثاات لضمان االمتراءج. وتتخذ اإلدارة إدوريرض بشكل الق ةقياتفاشروط 
  .م2022 بتمبرس 30هية في منتالفترة ال

 

 ية.ريعة اإلسالمه متوافقة مع الشأعالميع القروض ج
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 منت نجرانأسركة ش
 دية(عوس شركة مساهمة)

 الموجزة ة دالموحالقوائم المالية األولية ول ح إيضاحات
  م2022 سبتمبر 30المنتهية في  رأشه سعةلتا لفترة
 سعودية(ال الغ بآالف الرياالتبلما عي)جم

 
  يكولوضع الزا .12

 عة:مستحقة على المجمواة الكة الزكيلي حر افيم

 
 ارة.اإلديرات قداً لتوفق م2022 سبتمبر 30في ة اة عن الفترة المنتهيزكاب الاحتس تم
 

هرذه لت برالومطبردفع ال وقامرت ،م2021ديسرمبر  31ى لسنوات حترل ركوالجما الضريبةو ئة الزكاةهي ىلاتها الزكوية ااقرارقدمت الشركة 
م الى 2014للسنوات من وكذلك م 2011م الى 2006عوام من ئي لالهاالنحصول على الربط تم ال .ةيرات الزكواقرالالى اء عالسنوات بن

 م.2020

 
 صافي ،عاتالمبي .13

 

 اليراداتا نعمفصلة  وماتلمع 13-1
 

 رسبتمب 30المنتهية في ر شهأ تسعةفترة الل  االقسام

 
 م2022

  (عةغير مراج)

 م2021

 (ةاجعرم رغي)

جتنملبناء على ا     

نتاسم  375,605  441,895 

اداتموع اإليرمج  375,605  441,895 

العميلء على بنا     

تء الشركامالع  375,605  441,895 

ع االيراداتمجمو  375,605  441,895 

     ةيالجغراف االسواق بناء على

 414,215  344,658 محلي

 27,680  30,947 تصدير

 441,895  375,605  يراداتالا وعمجم

 
 ات البضائعيعمب - داءلتزامات األا 13-2

ً داد مستحقلسون ايكو ئعاد تسليم البضداء عنيتم الوفاء بالتزام األ ً قدمبشكل عام م ا ً يوم 90ون ضغأو في  ا  ن التسليم.م ا
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 رسبتمب 30 

 م2022

 (ةغير مراجع)

 رديسمب 31 

 م2021

 (اجعةمر)

 8,721  6,134 السنة /ة الفترة بداي الرصيد في

 5,463  5,090  السنة / رةخالل الفت المكون

 (8,050)  (4,850) ةنسلا /ل الفترة المدفوع خال

 6,134  6,374 ةة / السنهاية الفترن يصيد فالر



 

 

 أسمنت نجرانة ركش
 ساهمة سعودية(م)شركة 

 ة موجزلا ةدالموح ليةلية األوالما حول القوائم إيضاحات
 م 2022 سبتمبر 30في  يةر المنتهأشه التسعةترة فل

 ية(لسعودت ااالف الريغ بآال)جميع المبال

 
 لمحتملةلتزامات االا .14

 سرنح وضرمانات للتحصريلوفرواتير  ةسرتنديمتمرادات مرن اع م2022بر تمسرب 30 ةالمنتهير للفتررة ةالمجموعرلى ة عملقائلتزامات ابلغت اال
 .سعودي( لاير ألف 400: م2021ديسمبر  31) سعوديلاير لف أ 177 قيمته ماية ة االعتيادوعلمجمة اشطنبأتبطة مروالالتنفيذ 

 
 

 واألرصدة  العالقة ذات فاألطرا معمالت معالا .15

عليهرا س و يُمرارأة ارعرة ومنشر ت مردمروظفي اإلدارة بالمجمو رأعضاء مجلس اإلدارة وكبراون ميهالقة كبار المسالعا ألطراف ذاتثل امت
 م.2022 مبرسبت 30 يف هيةلمنتاأشهر  سعةلتا خالل فترة تي تمتان بالمعامالت الجوهرية الييما يلي بف، افطرهذه األن قبل م مهار يأثت

 

 

 فيذيين ر التناوكبة اء مجلس اإلدارعضت أاضيتعوبدالت و
 

ت ياالحيات ومسرئولصر ديهمذين لرة الرعضراء مجلرس اإلداروأ رةإلداي اين فروظفين والتنفيرذيمن كبار المة عيا للمجموة العلدارتتكون اإل (أ
  شطة المجموعة واالشراف عليها.أنه توجيوتخطيط 

سرررربتمبر  30لمنتهيررررة فرررري شررررهر اأ التسررررعةة خررررالل فترررررة حقمسررررتلا ثقررررةة واللجرررران المنبرداإلأعضرررراء مجلررررس ابلغررررت تعويضررررات  (ب
 دي(.سعو لاير لفأ 882: م2021سبتمبر  30) سعودي لايرألف  3,227 مبلغم 2022

 
 يلي: ا وظفي اإلدارة ممار مبات كعويضتتكون ت

 
 
 ات األرباحتوزيع .16

 غبمبلر أربراح توزيرع علرى هرـ(1443رمضران  12افرق موم )ال2022ل بريرأ 13 في عقدنلماة يمعية العمومفي اجتماع الج وافق المساهمون
 (.ـه1443رمضان  23 لموافق)ا م2022أبريل  24ا في دفعه مت م( سعودي لكل سهلاير 0,25دي )مليون لاير سعو 42,5

 

بمبلرررغ مرحليرررة يرررع أربررراح ى توزهرررـ علررر1443صرررفر  15افرررق م المو2021تمبر سرررب 22فررري  المنعقرررد ى مجلرررس االدارة باجتماعرررهأوصررر
 هـ(.1443 ولع األربي 11)الموافق م 2021 اكتوبر 17لاير سعودي لكل سهم( تم دفعها في  0,75مليون لاير سعودي )127,5

 
 بمبلرغح زيرع أربراعلرى تو (،ـهر1442 نشرعبا 18الموافرق ) م2021 مارس 31نعقد في لماة ميجمعية العمواع الفي اجتم وافق المساهمون

 .(ـه1442ن رمضا 1فق )الموا م2021أبريل  13دفعها في ( تم سهمي لكل عودس لاير 0,75سعودي ) لايرمليون  127,5
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 سبتمبر 30 في منتهيةال رأشه تسعةالترة لف 

 م2022 

 (ر مراجعةغي)

 م2021

 (مراجعة )غير

 165 2,594 مبيعات -كة يال العربية شر

 سبتمبر 30 في أشهر المنتهية لتسعةا رةتفل 

 م2022 

 (مراجعةغير )

 م2021

 (مراجعةر يغ)

 6,128   5,971 يرة األجل ين قصوظفممنافع 

 245  428               يفلتوظع ما بعد امناف

 6,399 6,373 



 

 

 اننجرت ة أسمنشرك
 اهمة سعودية(مس كةرش)

 الموجزة  األولية الموحدة ائم الماليةول القوت حاإيضاح
 م 2022 مبرسبت 30 ة فينتهيمال رشهأ التسعة ةلفتر

 لسعودية(رياالت امبالغ بآالف ال)جميع ال

 

 ليةلماات ادواأل .17

 يةة العادلة لألدوات المالالقيم 17-1

ية ماللمطلوبات المالية والة للموجودات المة العاديلقاعلومات ضمن مت يلة. الدعالامة مي للقيلهرك مستوياتها في التسلسل افي ذل لمالية، بمامطلوبات الالية واللموجودات الم لةدعاال يمقلوا تريةالدف قيمةلالي االجدول الت بيني
 .ةلادعة العقول للقيمدير مهي تق فتريةلدايمة مة العادلة إذا كانت الققاس بالقيال ت لتيا

 

 (غير مراجعة) م2022 مبربتس 30 

 القيمة العادلة  الدفترية يمةالق 

 جموعالم  3ة جدر  2درجة   1درجة   عوجملما  طفأةالم ةكلفالت  ةلادعلا ةالقيم لية الما جوداتلموا

 -  -  -  -  25,224  25,224  - ةدينة ماريذمم تج
 -  -  -  -  66,190  66,190  - ئد المكافنقوال النقد

 -  91,414  91,414    -  -  - 

              يةالمال تلوباالمط
 -  -  -  -  282,466  282,466  - تسهيالت بنكية وقروض

 -  -  -  -  48,416  48,416  - دائنة مذم
 -  -  -  -  22,913  22,913  - أرصدة دائنة أخرى و قاتتحمس

 -  353,795  353,795  -  -  -  - 
              

 (عةمراج) م2021بر ديسم 31 

 العادلة القيمة  مة الدفتريةقيال 

 المجموع  3ة درج  2درجة   1ة درج  عموجمال  ةفأة المطكلفالت  ةدلالقيمة العا  لموجودات الماليةا

 -  -  -  -  28,221  28,221  - نةيمم تجارية مدذ
 -  -  -  -  82,090  82,090  - كافئملنقد والنقد الا

 -  110,311  110,311  -  -  -  - 

              المطلوبات المالية
 -  -  -  -  279,015  279,015  - وقروض تسهيالت بنكية

 -  -  -  -  44,744  44,744  - نةم دائمذ
 -  -  -  -  36,763  36,763  - رصدة دائنة أخرىأستحقات وم

 -  360,522  360,522  -  -  -  - 
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 اننجرة أسمنت شرك
 اهمة سعودية(مس ركةش)

 الموجزة  المالية األولية الموحدةول القوائم ت حاإيضاح
 م 2022 تمبرسب 30 ة فينتهيمال رأشه لتسعةا لفترة

 لسعودية(ت ارياالمبالغ بآالف ال)جميع ال

 
 

 حداث الحقة أ .18

 42,5بمبلغ مرحلية هـ على توزيع أرباح 1444 ربيع األول 6الموافق م 2022 توبركا 2 يختارلذي عقد في اعه اتممجلس االدارة باج قرر
 هـ(.1444 ربيع األول 23م )الموافق 2022اكتوبر  19فعها في ( تم دهمس لاير سعودي لكل 0,25مليون لاير سعودي )

 

 

 م الماليةقوائلتماد ااع .19
 

 .م2022 اكتوبر 31 فقاوالم هـ1444 ربيع الثاني 6 يخبتار ةارة الشركجلس إدقبل مجزة من المو ةوحدالم ةيألولقوائم المالية االهذه مدت اعت
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