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	9:���*�2����:�>�א%-�و;=�) ٢٥٣١٠٫٥١٦٣٦٠٫٣٣٨٥٧٠٫٧فوائد دائنه  ٧٩٢٧١٫٦٧٥١٦١٫٥٩٢٨١١٫٧جملة االيرادات العادية ٠٠٫٠٤٥٤٩٧٨٫٨٤٢٧٦٢٧٫٨مصروفات بيع وتوزيعيخصم منه ٢٤٤٠٦٥٫٠٣٠٤٨١٥٫٩٢٩٠٤٣٥٫٣مصروفات إدارية وعمومية  ٧٧٦٣١٫٦٥٩٠٦١٫١٩٢٣٠٫٢مخصصات مكونة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠خسائر االضمحالل في قيمة األصول الثابتة واألصول غير الملموسة  ٥١١٢١١٠٫٤٤٨٩٥٦٩٫٤٧٦٢٦١٫٤مصروفات أخري  ٨٣٢٩٠١٧٫٠١٣٠٨٤٠٢٥٫٣٨٠٣٥٤١٤٫٦جملة المصروفات العادية ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مصروفات تمويلية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إيرادات استثمارات في شركات قابضة وشقيقة  ١٧٥٩٢٣٫٦٤١٦٥٢٨٫٠٧٨٣١٧١٤٫٢األرباح  ( الخسائر) قبل الضريبة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٤٠٣٤٠٫٧مصروفات ضريبة الدخل ١٥٤٠٫٠١٩٦٠٫٠-٠٫٣-١٦٠٥-الضريبة المؤجلة ١٩١٩٧٣٫٩٤١٨٠٦٨٫١٧٤٠٨٧١٣٫٤ربح السنة من العمليات المستمرة ٠٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠-١٧٨٨-ربح ( خسارة ) السنة من العمليات غير المستمرة  ١٧٤٠٩٣٫٦٤١٨٠٦٨٫١٧٤٠٨٧١٣٫٤ربح ( خسارة ) السنة  


