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ا�صــول
ا�صـول غير المتداولة 

١١٥٤٧١١٠٩٣أصول ثابتة
٠٠مشروعات تحت التنفيذ

٩٠٧٧٥٨٥٠٨٩استثمار عقاري
٠٠أصول غير ملموسة

١٥٣١٥٤٣٨١٧٠١٨٩٩١إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
١٠٤٧٥٦١٣٤٧١٨٢استثمارات مالية متاحة للبيع
٠٠أصول ضريبية مؤجلة

١٥٥٢٢٥١٦١٨٤٦٢٣٥٥مجموع ا�صول غير المتداولة

ا�صول المتداولة

٠٠أصول محتفظ بھا لغرض البيع
٠٠مخزون

٩٣٠٧٣٢٥٤٩٣٤٠٤٧عمAء وأوراق قبض ومدينون آخرون
٢٠١٩٨٦٦٨٢٢٢٧٠٤٣٧حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

٠٠دفعات مقدمة
٠٠استثمارات مالية 

١٦٦٤٢٨٦٦٢٥٧٣نقدية وأرصدة لدي البنوك
٢٩٦٧٢٤٢١٢٧٨٦٧٠٥٧مجموع ا�صول المتداولة

٤٥١٩٤٩٣٧٤٦٣٢٩٤١٢إجمالي ا�صول
حقوق الملكية 

١٣٩٦١٨٣٢١٣٩٦١٨٣٢رأس المال المدفوع 
٢٨٢٢٦٧٥٢٨٢٠٣٣٧اEحتياطيــــات

١٨٥٥٥-٧٦٢٥ناتج اعادة تقييم اEستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خAل الدخل الشامل 
٠٢٩٩٣٢أرباح أو ( خسائر ) مرحلة 

٤٣٢٦٢١٩٦٨٥٥أرباح أو ( خسائر ) العام قبل التوزيع 
١٦٨٣٥٣٩٤١٦٩٩٠٤٠١مجموع حقوق الملكية 
اEلتتزامات غير المتداولة

سندات مصدرة 

١٣٠٨٥٩٣٩٩٠٨٣٠قروض طويلة اEجل من جھات أخري
٠٠قروض من شركات قابضة وشقيقة
٠٠التزامات نظم مزايا العاملين المحددة

٠٠التزامات مالية عن المدفوعات المبنية علي أسھم ( إذا استوفت شروط التصنيف كالتزامات مالية )
٠٠مخصصات طويلة ا�جل 
٠٠إلتزامات ضريبية مؤجلة 

٠٠التزامات أخري 
١٣٠٨٥٩٣٩٩٠٨٣٠مجموع اEلتزامات غير المتداولة 

اEلتزامات المتداولة 

٢١٦٥٥٨٢١٦٧٢١مخصصات  
٠٠بنوك سحب علي المكشوف 

٢٦٨٣٤٣٩٣٢٨١٣١٤٦٠موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٠٠حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

٠٠قروض وتسھيAت قصيرة اKجل 
٠٠الجزء المستحق خAل سنة من القروض طويلة اKجل 

٠٠ضريبة الدخل المستحقة 
٠٠إلتزامات محتفظ بھا لغرض البيع 
٢٧٠٥٠٩٥١٢٨٣٤٨١٨١مجموع اEلتزامات المتداولة

٤٥١٩٤٩٣٨٤٦٣٢٩٤١٢مجموع حقوق الملكية واEلتزامات 
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٠٠المبيعات / اLيرادات 

٠٠تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول علي اLيراد 

٠٠مجمل الربح  ( الخسارة )

٥٥الدخل من اEستثمار 

٨١١٥٢٣٥٩مكاسب وخسائر أخري 

٣٩٨٠١١٥٢٨٦إيرادات أخري 

٠٠مصروفات بيع وتوزيع

٣٦٣٠٦٨١١٦٩مصروفات إدارية وعمومية 

٧٠٠٠١٠٧٣٥مخصصات مكونة 

٧٨٧٦٥٣٩خسائر فروق عملة 

٣٩٤٣٣٢٧٠٠١٢فوائد دائنة 

٠٠مخصصات انتفي الغرض منھا

٠٠خسائر اEضمحAل في قيمة ا�صول الثابتة وا�صول غير الملموسة 

٠٠مصروفات أخري ( مع تحليلھا تحليA مناسبا باLيضاحات )

٠٠مصروفات تمويلية 

٠٠إيرادات استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة 

٤٣٢٦١٢٠٢٢٩٧ا�رباح  ( الخسائر) قبل الضريبة 

٠٥٤٤٢مصروف ضريبة الدخل

٠٠ربح السنة من العمليات المستمرة

ربح ( خسارة ) السنة من العمليات غير المستمرة ( بعد خصم ضريبة الدخل )

٤٣٢٦١١٩٦٨٥٥ربح ( خسارة ) السنة  
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