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(٦٠,٨٣٢)

(١١٩,٨٠٧)
١,٠٧٠,٢٦٩

(١٣٧,٨٨٩)
(١٠٩,٧٤٧)
(٢٠٤,٧٨٧)

١٧٩,٨٦١
٦٨٩,٧٥٨

١,٤٨٧,٤٦٥
(١١,٥١٧)
(١٧,٦٨٥)
(١,٧٩٥)

١,٤٥٦,٤٦٨

٧٢٧,٥١١

١٥٥,١٣٤
٣٦,٧١٨
١٥,٧٩٧

٢٩٧
١,١١٥
٧,٢٣٠

٦١,٠٠٥
١,٥٨٠
٧,٤٢٨

(٤,٧٩٦)
٣٢,١٦٧
(٢,٧٠٧)

١,١٥٥
(٨٠,٧٩٥)

(١٣٩,١١٦)
٨١٩,٧٢٣

١١٧,٣٠٦
١٤٩,٥٣١

(٤٣٠,٨٩٧)
(١٠١,٢٠٤)
(٦١٩,٨٢٨)
(٦٥,٣٦٩)
(٣١,٣٠٦)
(٣٠,٤٠٩)
(٢,٠٦٤)

(١٢٩,١٤٨)


٢٠٢١٣١



202181


 ١٤٨٨٣


























1

31

2020

 

٧

٢٤

٢٩

١٤

2021

-
(١٤٦,٣٩٥)
(١١,٢٠٠)
(١,٢٨٦)
٦٠,٨٣٢

١١٩,٨٠٧
(٦١,٥٨٦)

(١,٠٤٠,٢٥٩)
(١,٠٨٠,٠٨٧)

(٤٥٧,٣٥٨)
(٤٨,٠٠٠)
(٤٦,٨٦٠)

(٥٥٢,٢١٨)

(١٧٥,٨٣٧)
١,٥١١,٢١٠
١,٣٣٥,٣٧٣

٥١١
(٢٦٥,٣٤٢)
(٤٣,٢٦٩)
(٢,٥٣٣)
٨٠,٧٩٥

١٣٩,١١٦
(٤٦٨)

٣٥,٥٤٤
(٥٥,٦٤٦)

(٧٩٥,٤٠٥)
(٨٠,٠٠٠)
(٤١,٧٦٠)

(٩١٧,١٦٥)

(١,١٠١,٩٥٩)
٢,٦١٣,١٦٩
١,٥١١,٢١٠


٢٠٢١٣١
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٪٦٠
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٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠
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٢٤٢
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20212020

٢,٢٣١,٠٢٥
٢٨٥,٨٧٣

١,٩٠٧,٠٧٢
٤,٤٢٣,٩٧٠

٢,٠٥٧,٥١١
١٧٦,١٢٦

٢,٢٥٠,٣٤٣
٤,٤٨٣,٩٨٠



2021117


٢٠٢١٣١



٤



٢

١





             
         




١٢

٦٣٢٠٢٠٧٠٥٥٤١١٢٠٢٠٥٧٦٨


١٩ 
١٩



١٢

٢٠٢٠٣١٢٠٢١٣١٢




2021118


٢٠٢١٣١




       
       





٩٠٠

١٨٠٩١
٢٧٠١٨١
٣٦٥٢٧١

٣٦٥


٩٠٠

١٨٠٩١
٢٧٠١٨١
٣٦٥٢٧١

٣٦٥

٩٩٢,٩٣٥
٩٣٣,٢٦٩
١٠٩,٧١٦
٤٢,٢٧٤
١٠,٤٢٢

١٤٢,٤٠٩
٢,٢٣١,٠٢٥

١٨٥,٨١٨
٤٣,٥٠٠

٢٣٢
(١٧٥)
٤,٤٠٢

٥٢,٠٩٦
٢٨٥,٨٧٣

٣١,٤٩٨
٤٨,٨٠٢
٥,١٥٥
٢,١٨٤
١,٣٤٢

٧١,٧١١
١٦٠,٦٩٢

2021





















٥٠٣,٤٦٣
١,٠١٩,٨٥٠

٣٢٥,٣٧٩
٣٣,٤٨١
٢٣,٦٧٩

١٥١,٦٥٩
٢,٠٥٧,٥١١

٩١,١١٢
٢٧,٩٧٩
٢,٠١٩

٢٨٠
٤,٢٠٣

٥٠,٥٣٣
١٧٦,١٢٦

٧,٥٠٥
٦١,٩٨١
٣١,٠٦٦
٣,٢٩٣
٢,٠٧٥

٦٨,٠٥١
١٧٣,٩٧١

2020

٤



٢
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٢٠٢١٣١
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٢

١٧٤٢٠٢٠١٦١


 ٩٠




 











٣



          







2021120


٢٠٢١٣١








2021






2020

١٥٠,٧٢٦
٢,٩٥٤,٤٨٩

٩٠٢,٨٤٩
٤,٠٠٨,٠٦٤

(١٥٠,٧٢٦)
(٢,٩٥٤,٤٨٩)

(٩٠٢,٨٤٩)
(٤,٠٠٨,٠٦٤)

(٤٠,٩٣٤)
(٢,٩٥٤,٤٨٩)

(٩٠٢,٨٤٩)
(٣,٨٩٨,٢٧٢)


٥ ٥–٢ ١

(٦١,٤٧٦)
-
-

(٦١,٤٧٦)



(٤٨,٣١٦)
-
-

(٤٨,٣١٦)




٥ ٥–٢ ١  

١٥٥,٤٦٩
٢,٢٦٤,٧٣١

٧١٤,٤٩٠
٣,١٣٤,٦٩٠

(١٥٥,٤٦٩)
(٢,٢٦٤,٧٣١)

(٧١٤,٤٩٠)
(٣,١٣٤,٦٩٠)

(٣٦,٨٥٤)
(٢,٢٦٤,٧٣١)

(٧١٤,٤٩٠)
(٣,٠١٦,٠٧٥)

(٧٧,٩٣٣)
-
-

(٧٧,٩٣٣)

(٤٠,٦٨٢)
-
-

(٤٠,٦٨٢)

٤



٣

2021121


٢٠٢١٣١



٤



٤

            
      









 

       ١٠        
١٣٨٢٠٢٠١٨١






               












2021122


٢٠٢١٣١

٤



         
      






           



2021123


٢٠٢١٣١



٥

 
  







 

 
  







 

٥٣٢,٥٢٠
-

(٧,٠١٠)
(٢٢٠)

-

-
٥٢٥,٢٩٠

-
-
-
-

٥٢٥,٢٩٠

٥٤٨,٤٠٠
-

(١٤,٣٠٠)
(١,٥٨٠)

-

-
٥٣٢,٥٢٠

-
-
-
-

٥٣٢,٥٢٠

٢,١١٠,٢٧٣
٣١,١٦٠

-
-

٧١,٤٧٣

(١١,٢٠٠)
٢,٢٠١,٧٠٦

٤٧١,٤٣٩
٥٢,٢٢٩

-
٥٢٣,٦٦٨

١,٦٧٨,٠٣٨

١,٨٣٥,٦٧٣
٨٥,٠٤٣

-
-

٢٣٣,٢٤٦

(٤٣,٦٨٩)
٢,١١٠,٢٧٣

٤٢٣,٤٠١
٤٨,٠٤٥

(٧)
٤٧١,٤٣٩

١,٦٣٨,٨٣٤

٨٤٩,٧١٦
٨,٢١٣

-
-

٣١,٨٩٥

٦٣٤
٨٩٠,٤٥٨

٥١٠,٨٦٠
٢٣,٨٤٨

٩١٧
٥٣٥,٦٢٥

٣٥٤,٨٣٣

٧٨١,٣٧٤
١٦,٥٧٣

-
-

٥٤,٦٨٠

(٢,٩١١)
٨٤٩,٧١٦

٤٩٢,٤٣٤
٢٠,٤٨١
(٢,٠٥٥)

٥١٠,٨٦٠

٣٣٨,٨٥٦

٩٣٥,٣٥٩
٣٠,٦٣٣

-
-

١٧,٢٨٦

(١,٢٥١)
٩٨٢,٠٢٧

٧٠٠,٦٨٦
٧٤,١٦١
(١,٢٤٩)

٧٧٣,٥٩٨

٢٠٨,٤٢٩

٨٢٥,٢٢٤
٤٩,٥٩٧

-
-

٦٤,٢٧٠

(٣,٧٣٢)
٩٣٥,٣٥٩

٦٢٩,٦٩٩
٧٤,٦٣٣
(٣,٦٤٦)

٧٠٠,٦٨٦

٢٣٤,٦٧٣

٤٠٠,٥٣٩
٧,٢٦٨

-
-
-

(٧٠)
٤٠٧,٧٣٧

١٤٧,٩٢٧
١٤,٠١٥

٤
١٦١,٩٤٦

٢٤٥,٧٩١

٣٢٤,٩٠١
٣٤,٠٠٦

-
-

٤٠,٨٢٦

٨٠٦
٤٠٠,٥٣٩

١٣٥,٦١٢
١١,٩٧٥

٣٤٠
١٤٧,٩٢٧

٢٥٢,٦١٢

١٧٧,٣١٧
٨٠,٣٢١

-
-

(١٢٠,٦٥٤)

-
١٣٦,٩٨٤

-
-
-
-

١٣٦,٩٨٤

٤٤٦,٩٤٧
١٢٣,٣٩٢

-
-

(٣٩٣,٠٢٢)

-
١٧٧,٣١٧

-
-
-
-

١٧٧,٣١٧

٥,٠٠٥,٧٢٤
١٥٧,٥٩٥
(٧,٠١٠)

(٢٢٠)
-

(١١,٨٨٧)
٥,١٤٤,٢٠٢

١,٨٣٠,٩١٢
١٦٤,٢٥٣

(٣٢٨)
١,٩٩٤,٨٣٧

٣,١٤٩,٣٦٥

٤,٧٦٢,٥١٩
٣٠٨,٦١١
(١٤,٣٠٠)
(١,٥٨٠)

-

(٤٩,٥٢٦)
٥,٠٠٥,٧٢٤

١,٦٨١,١٤٦
١٥٥,١٣٤
(٥,٣٦٨)

١,٨٣٠,٩١٢

٣,١٧٤,٨١٢
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٢٠٢١١









٢٠٢١٣١

٢٠٢١١



٢٠٢١٣١


٢٠٢١٣١
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٢٠٢١٣١

٢٠٢١١



٢٠٢١٣١


٢٠٢١٣١
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٢٠٢٠١




٢٠٢٠٣١

 

١١٠,٢٠٣
٣٤,٠٨١

١٤٤,٢٨٤

٢٤,٠٣٦
٢٠,٦٦٩
٤٤,٧٠٥

٩٩,٥٧٩

٧٠,٧٠١
٤٠,٧٠٤
(١,٢٠٢)

١١٠,٢٠٣

٦,٨٣٤
١٨,٠٦٢
(٨٦٠)

٢٤,٠٣٦

٨٦,١٦٧

١٠٢,٦٢٨
٥٣٠

١٠٣,١٥٨

٣٥,١٦٦
٢٠,٦٩١
٥٥,٨٥٧

٤٧,٣٠١

٧٦,٨٠١
٢٥,٨٢٧

-
١٠٢,٦٢٨

١٦,٥١٠
١٨,٦٥٦

-
٣٥,١٦٦

٦٧,٤٦٢

٢١٢,٨٣١
٣٤,٦١١

٢٤٧,٤٤٢

٥٩,٢٠٢
٤١,٣٦٠

١٠٠,٥٦٢

١٤٦,٨٨٠

١٤٧,٥٠٢
٦٦,٥٣١
(١,٢٠٢)

٢١٢,٨٣١

٢٣,٣٤٤
٣٦,٧١٨
(٨٦٠)

٥٩,٢٠٢

١٥٣,٦٢٩
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١,٠٧٦,٤٥٢
١١,٢٠٠
(١,٢٧٥)

١,٠٨٦,٣٧٧

١٧٠,١٣٦
١٦,٢٨٧

١٨٦,٤٢٣

٨٩٩,٩٥٤

١,٠٤٠,٦١١
٤٣,٢٦٩
(٧,٤٢٨)

١,٠٧٦,٤٥٢

١٥٤,٣٣٩
١٥,٧٩٧

١٧٠,١٣٦

٩٠٦,٣١٦

2021127


٢٠٢١٣١




١




٣١

١


٣١

٣١








٨









٢٠٢٠٢٠٢١٣١٢



٢١٢٠٢٠٢٠٢١٣١
٣

١





٣١

١,٨٠٦,٧٦٤

١,٣٨٢,١٣٣

١,٨٠٦,٧٦٤

١,٣٨٢,١٣٣

-

-

-

-

١٢٣

2020 2021

2020 2021

١,٨٠٦,٧٦٤
١٥,٧٢٧

٢,٢٨٣,٦٧٨
٤,١٠٦,١٦٩

١,٣٨٢,١٣٣
٢٥٣,٨٥١

١,٠٧٦,٢٦٦
٢,٧١٢,٢٥٠

١,٣٨٢,١٣٣
١,٢٣٨,٢٦٤
(٩٠٤,٨٨٠)

٩١,٢٤٧
١,٨٠٦,٧٦٤

١,٥٥٣,٩٣٦
١,٦٨٥,٩٦٦

(١,٩٦٤,٠٥١)
١٠٦,٢٨٢

١,٣٨٢,١٣٣

2021128


٢٠٢١٣١



2021
2020

١
٢

٩


 












Qatar Jet Fuel Co. W.L.L. Woqod Vehicle Inspection Co. W.L.L

2020 2021
٥٪
٣٪
٤٪

١٠٪
٣٪
٤٪

2020 2021
١٪
١٪
٤٪

١٪
١٪
٤٪

2020 2021

2020 2021

١٣٢,٩٣٥
٢,٢٣٦

١٣٥,١٧١

١٣٢,٩٣٥
٢,٤٤١

١٣٥,٣٧٦

٥٧,٧٠٠
٧٥,٢٣٥

١٣٢,٩٣٥

٥٧,٧٠٠
٧٥,٢٣٥

١٣٢,٩٣٥

2021129


٢٠٢١٣١





٩





















٥


2020 2021

٢,٥٣٣
١,٢٨٦
٣,٨١٩

(٢٩٧)
(١,٠٨١)
(١,٣٧٨)

٢,٤٤١

-
٢,٥٣٣
٢,٥٣٣

-
(٢٩٧)
(٢٩٧)
٢,٢٣٦ 

2021130


٢٠٢١٣١



١


٣١


١


٣١



١٠

١


٣١



2020 2021

٢٩٥,٩٢٦
١٢٩,١٩٥
٣٠,٨٥٥
١٠,١٨١

٤٦٦,١٥٧
(١٨,٢١٥)
٤٤٧,٩٤٢

١٤٣,١١٦
١٤٠,٩٠٨
٣٠,١٨٢
٨,٨٤٣

٣٢٣,٠٤٩
(٧,٧٢٧)

٣١٥,٣٢٢

20202021

٧,٧٢٧
١٠,٤٨٨
١٨,٢١٥

١٢,٥٢٣
(٤,٧٩٦)

٧,٧٢٧

2021131


٢٠٢١٣١

































































١٥٧,٤١٠
١٧,٢٢٦,٣٨٥
١,٨٦٩,٣٨٨

١٦٣,٣٩٠
٨٨٤

١٩,٦٣٠
٣٢,٦٨٥
٤٢,٢٢٠

٤١,٩٧٤
٥,٧٣٧
٤,٩٨٤

٢١٩
١٢,٢٠٧
٩,٤٩٦
٩,٨٥٥
٨,٥٦٧
٦,١٠٦
٢,٤٦٩
١,٦٣٣

٢٦,٧٢٨
٦,١٤٣

٩٣,٦٤٠
١١,١٢٤,٤١٣
١,٣٠٢,٨٨٨

١٠٨,٦٥٣
٨١٣

١٨,٥٩٥
٢٢,٥٨٩
٣٧,٤٩١

٣٣,٥٦٩
٨,٩٨٩
٤,٩٨٦
٤,٩١٨
٦,٣٧٢
٥,٠٠١
٦,٣٠٣
٦,٣٣٣
٢,٢٦٤
٣,٠٩٥
١,٨٤٩

٢٤,٨٩٤
٣,٧٩٧

2021 2020

١١


٢٤













2021132


٢٠٢١٣١



 










































١١



١٦٦,٥٦٤
٨٥,٠٠٥
١٤,١٣٧
٥,٤٢٥
٣,٧٥٢
٢,٣٨٥
١,٥٠٤
١,١٦٥
١,٠٠٤

٩٤٧
٩١٥
٨٠٦
٥٨٢
٤٠٣
٣٧٣
٢٥٠
١٤٦
١٢٢
١٢٢
١٠٨
٨٢
٣٥
٢٩
٧
٣
٢
-

٢٨٥,٨٧٣

٧٨,٢٣٧
٦٨,٧٧٩
١٣,٠٤٢
٥,٥١٥
٢,٤٧٩

٩٤٠
٨٧٨
٣٥٨
٩٠٧
٥١٧
٩١٣
٩٧٦
٨٦١
١٥٩
٣٨٣
٢٣٩
٢١

٣٢٢
٦٣
٧٣

١٥٨
٣٢
٩

١٢
٢٣٢

٢
١٩

١٧٦,١٢٦

2020 2021

2021133


٢٠٢١٣١









١






 ١
٢٠٢٢٢٧

٢,٩٤٠,٢٠٠
١٤,٢٨٩

٢,٩٥٤,٤٨٩

٢,٢٥٨,١٦٣
٦,٥٦٨

٢,٢٦٤,٧٣١

2020 2021

١٢,٥٣٢
١١,٨٢٠
٤,٣٦٢
١,٠٠٤

٢٩,٧١٨

١١,٨٧٨
١١,٨٢٠
٥,٢٦٣

٦٦٩
٢٩,٦٣٠

2020 2021

١١



2021134


٢٠٢١٣١






١٢


٩٠١

١٨٠٩١
٢٧٠١٨١
٣٦٥٢٧١
٣٦٥



١




٣١



٢,٢٣١,٠٢٥
(١٦٠,٦٩٢)
٢,٠٧٠,٣٣٣

٢,٠٥٧,٥١١
(١٧٣,٩٧١)
١,٨٨٣,٥٤٠

2020 2021

٩٩٢,٩٣٥
٩٣٣,٢٦٩
١٠٩,٧١٦
٤٢,٢٧٤
١٠,٤٢٢

١٤٢,٤٠٩
٢,٢٣١,٠٢٥

٥٠٣,٤٦٣
١,٠١٩,٨٥٠

٣٢٥,٣٧٩
٣٣,٤٨١
٢٣,٦٧٩

١٥١,٦٥٩
٢,٠٥٧,٥١١

2020 2021

١٧٣,٩٧١
٢,٥٩٣

-
(١٥,٨٧٢)
١٦٠,٦٩٢

١١٢,٩٦٦
٤٠,١٩٦
٢٦,٥٧٢
(٥,٧٦٣)

١٧٣,٩٧١

2020 2021

2021135


٢٠٢١٣١





١٣







١٤








3



١٥


١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٢٠


٩٩٤,٢٥٥,٧٦٠
١٩٩٤,٢٥٥,٧٦٠٢٠٢٠

٢٨,٧٦٥
٥٤,٩٦٧
٦٤,٩٨٦
٩,٧٥٢

١٥٨,٤٧٠

٢٣,٢٣٨
٢٦,٨٣٩
٦٤,٩٨٦
١٢,١٣٤

١٢٧,١٩٧

2020 2021

٦٦٨

١٤٢,٦٦٩
١,١٩٢,٠٣٦
١,٣٣٥,٣٧٣

٥٧٢,٣٦٧
١,٩٠٧,٧٤٠

٣٨٦
 

١٢٤,٢٠١
١,٣٨٦,٦٢٣
١,٥١١,٢١٠

٧٣٩,٥١٩
٢,٢٥٠,٧٢٩

2020 2021

١,٠٠٠,٠٠٠

٩٩٤,٢٥٦

١,٠٠٠,٠٠٠

٩٩٤,٢٥٦

2020 2021

2021136


٢٠٢١٣١



١٦

٢٠١٥١١
٥٠١٠



١٧






1


31

١٥٨,٣٣٩
٨٢,٠٧٤

٢٤٠,٤١٣

٧٣,١٥٥
٨٥,١٨٤

١٥٨,٣٣٩

2020 2021

2021137


٢٠٢١٣١





١٦








٥

٥



١٨

١٩

١



٣١

٩٠,١٠٨
١٩,٣٥٦

(١١,٥١٧)
٩٧,٩٤٧

٨٩,٢٤٧
٣٢,١٦٧

(٣١,٣٠٦)
٩٠,١٠٨

2020 2021


  



2020
٤٧,٧٧٢

٧٦,٠٤٣
٦٥,٢٢١
١٤١,٢٦٤

١٨٩,٠٣٦

2021
٤٣,٦٠٧

٩١,٥٩٧
٥٣,٦٦٩

١٤٥,٢٦٦

١٨٨,٨٧٣

2020
٦,٨٣٨

١٤,٥٦٧
١٦,٩٠٥
٣١,٤٧٢

٣٨,٣١٠

2021
٦,٧٥٣

١٣,٦٦٤
١٢,٩٨٧
٢٦,٦٥١

٣٣,٤٠٤

2020
٤٠,٩٣٤

٦١,٤٧٦
٤٨,٣١٦
١٠٩,٧٩٢

١٥٠,٧٢٦

2021
٣٦,٨٥٤

٧٧,٩٣٣
٤٠,٦٨٢

١١٨,٦١٥

١٥٥,٤٦٩

2021138


٢٠٢١٣١



٢٠








٩٢١٤١١
""





 

٢١




١

١٢٠,٣٨٤
١٣,٢٣١

٧٦٩,٢٣٤
٩٠٢,٨٤٩

١٢٢,٢٣٨
٣٦,٨٩٢

٥٥٥,٣٦٠
٧١٤,٤٩٠

2020 2021

2021139


٢٠٢١٣١





٢٢



٢٣








٢٤





١٨,٤٧٩,٤٧٦
٨٧٩,٩٤٨
١٧٢,٠٧٢

١٩,٥٣١,٤٩٦

١٢,٢٢٥,٤٩٧
٨٣١,٣٣٣
١٨٨,٦٠٣

١٣,٢٤٥,٤٣٣

2020 2021

١٨,٤٠٩,٣٥٩
١٨٧,٤٩٠

١٨,٥٩٦,٨٤٩

١٢,٣٧٤,٤٦٢
١٧٤,٣٩٧

١٢,٥٤٨,٨٥٩

2020 2021

٦٠,٨٣٢
١٣٨,٣٥٦
٢١,٣٩٣

٢٢٠,٥٨١

٨٠,٧٩٥
١٣٠,٣٦٥
١٦,٥١٥

٢٢٧,٦٧٥

2020 2021

2021140


٢٠٢١٣١



٢٥

٢٦













٢٧






١٦١,٧٨٧
٣٥,٤٩٦
٣٠,٦٨٨
٣٥,٦٨٦
١,٦٠١

١٩,١٣٨
٢٨٤,٣٩٦

١٦٣,٥٤٢
٣٣,٥٥٩
٢٨,٦٣٨
٢٧,٩٠٧
١٣,٩٦٦
١٩,٠٣٨

٢٨٦,٦٥٠

2020 2021

٦٧,٥٩٦
٥٢,٢١١

١١٩,٨٠٧

٧٨,٤٨٣
٦٠,٦٣٣

١٣٩,١١٦

2020 2021

١٣,٢٧٩
(٢٢٠)

(١,٢٧٥)
١١,٧٨٤

(٤٠,١٩٦)
(١,٥٨٠)
(٧,٤٢٨)

(٤٩,٢٠٤)

2020 2021

2021141


٢٠٢١٣١





٢٨




٢٩

٣١٤٥٧,٤٠,٤٦
٠,٨٢٠١٩٢٠٢١٨٢٠٢٠

٧٩٥,٤

٧٥٥,٦٠,٧٦
٢٠٢١٣١






٩٧٤,٠٢٦
٩٩٤,٢٥٦

٠.٩٨

٧٠٧,٤٢٥
٩٩٤,٢٥٦

٠.٧١

2020 2021

2021142


٢٠٢١٣١



٣٠



  





٢٠٢١٢٠٢٠











2021143


٢٠٢١٣١





٢٠٢١٣١

























١٩,٥٠٣,٠٩٩
(١٤٣,٢٢٢)

١٩,٣٥٩,٨٧٧
١,٠٠٢,٣١٢

١٠٣,٩٣٥
٨,٦٧٩

١٩١,٣٦١

١٥,٨٧٢
٨,٢٨٥

١٠,٧١٧,١٢٩
١٥٠,٣٠٥

٤,٠٦٠,٧٩٨

٢١٣,٩٦٥
(٤٢,٣٤٦)
١٧١,٦١٩
٧٢,١١١
١٥,٨٧٠

-
٣١,٦٢٧

-
٢٢٠

٢,٥٩٠,٩٧٣
٨,٥٧٦

٦٩,٨٠٩

١٩,٧١٧,٠٦٤
(١٨٥,٥٦٨)

١٩,٥٣١,٤٩٦
١,٠٧٤,٤٢٣

١١٩,٨٠٥
٨,٦٧٩

٢٢٢,٩٨٨

١٥,٨٧٢
٨,٥٠٥

١٣,٣٠٨,١٠٢
١٥٨,٨٨١

٤,١٣٠,٦٠٧

١٣,١٨١,٨٩٦
(١٢٤,٧٠٢)

١٣,٠٥٧,١٩٤
٦٩٧,٧٥٧
١٢٢,٦١٦

٨,٦٣٢
١٨٠,٧٣٦

٦١,٦٩٥
٢١,٧٢٨

٩,٣٦١,٢١٨
٢٢٩,٨٨٤

٣,٢١٠,١٠٩

٢٣٣,٧٦٦
(٤٥,٥٢٧)
١٨٨,٢٣٩
١٤٩,٧٥٤
١٦,٥٠٠

-
٢٧,٢١٠

-
١,٥٨٠

٢,٤٧٣,٨٧٤
٨١,٢٥٨
٣٨,١١٤

١٣,٤١٥,٦٦٢
(١٧٠,٢٢٩)

١٣,٢٤٥,٤٣٣
٨٤٧,٥١١
١٣٩,١١٦

٨,٦٣٢
٢٠٧,٩٤٦

٦١,٦٩٥
٢٣,٣٠٨

١١,٨٣٥,٠٩٢
٣١١,١٤٢

٣,٢٤٨,٢٢٣

٣٠

2021144


٢٠٢١٣١



٢٠٢٠٣١








































١







٢

١,٠٠٢,٣١٢
٧٢,١١١

(٧٢,٠٠٠)
١,٠٠٢,٤٢٣

٦٩٧,٧٥٧
١٤٩,٧٥٤

(١٢٠,٠٠٠)
٧٢٧,٥١١

2020 2021

١٩,٤٩٩,٥٧٧

٣١,٩١٩
١٩,٥٣١,٤٩٦

١٣,٢٠٠,٥٧٤

٤٤,٨٥٨
١٣,٢٤٥,٤٣٢

2020 2021

٨,٣٦١,١٩٠

٥٣,١٢٩
٢٣,٤٢٤

٨,٤٣٧,٧٤٣

٦,٩١٠,٩٧٨

١٤٨,٧٦٥
٢٢,٤٣٣

٧,٠٨٢,١٧٦

2020 2021

٣٠

2021145


٢٠٢١٣١





٣١

٣٢



٣٠٥











١٦



٧,٥٠٨
٥,٠٤٣

٧,٢٣٠
٤,٩٢٣

2020 2021



١

٢١١,١٥٠١٣,٨٠٤

2020 2021

١٣١,٩١٢
٥٣١

١٠١,٣١٩
٧٦٩

2020 2021

2021146


٢٠٢١٣١





٣
















٤٦,٨٦٠

2020

٤١,٧٦٠

2021












٣٢



٢

١٧٩,١٢٢
١٧٣,٤٥٥
١٦٣,٤٠٥
١٥٥,٨٢٩
١٢٠,٨٢٩
٧٩٢,٦٤٠

2020

١٥٠,٧٥٨
١٥٨,٧٦٨
١٥١,١٤٨
١٤٠,٧٠٧
١٣٧,٦٢٨
٧٣٩,٠٠٩

2021

2021147


٢٠٢١٣١





٣٣






2021
2020

٣١ 



 ١

١٥٥,٤٦٩

١٢٥,٦٦٨

(٣٩,٣٥٣)

(٣٤,٥٣٠)

٣٤,٦١٠

٦٤,٣٣١

١٥٠,٧٢٦

١٥٥,٤٦٩

2021148


٢٠٢١٣١






