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  للشركة األم والموحد المختصر األرباح أو الخسائربيان 

 غير مدقق() 2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر لستةل
 الموحدة الشركة األم  الموحدة الشركة األم  

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30 أشهر المنتهية فيلثالثة ا  

  2018 2017 2018 2017  2018 2017 2018 2017 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع إيضاح 

 (19إيضاح (  (19إيضاح (        
           

 265.532 914.201 263.766 282.018  133.913 444.215 133.090 138.858  اإليرادات

 (44.259)  تكلفة المبيعات
 

(44.143) (132.270) (44.378)  (98.658) (83.033) (301.714) (83.556) 
           

 181.976 612.487 180.733 183.360  89.535 311.945 88.947 94.599  إجمالي الربح
           

 (75.291) (286.371) (73.781) (76.753)  (38.184) (145.954) (37.119) (37.503)  مصاريف تشغيلية وإدارية

 (57.531) (148.554) (57.049) (51.636)  (28.988) (73.486) (28.752) (25.318)  اإلستهالك واإلطفاء

 (2.228) (12.215) (2.228) (4.948)  (1.089) (4.519) (1.089) (1.900)  الخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية
           

 46.926 165.347 47.675 50.023  21.274 87.986 21.987 29.878  ربح التشغيل

 898 18.941 898 611  178 9.439 177 192  إيرادات فوائد

 560 642 1.446 269  (102) (276) 784 (376) 11 إيرادات إستثمار

 (77) (3.954) - -  (63) (1.202) - - 6 حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاريع مشتركة

 548 (24.041) 548 629  483 (2.162) 483 386  ات أخرى)مصاريف(/إيراد

 (586) (54.750) (403) (19.971)  (331) (29.581) (258) (6.549)  تكاليف التمويل

 - (12.086) - -  - 44 - -  مخصص خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

 (133) (9.847) (133) (70)  (22) (6.545) (22) (67)  خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت  

 - 17 صافي الربح النقدي
 

- 19.965 -  - - 62.972 - 
           

 48.133 143.224 50.031 31.491  21.417 77.668 23.151 23.464  الربح قبل الضريبة 

 (5.138) (17.778) (5.138) (7.626)  (3.327) (9.597) (3.327) (4.464)  الضريبة
           

 42.995 125.446 44.893 23.865  18.090 68.071 19.824 19.000  الفترة من العمليات المستمرة ربح
           

           العمليات المتوقفة:

 -  الخسارة من العمليات المتوقفة
 

- 
 

- 
 

(1.862) 
 

 - 
 

- 
 

- 
 

(3.022) 
 

           

 39,973 125.446 44.893 23.865  16.228 68.071 19.824 19.000  ربح الفترة

           المنسوب إلى:

 40.787 38.008 44.893 23.865  16.990 22.038 19.824 19.000  مساهمي الشركة

 (814) 87.438 - -  (762) 46.033 - -  حقوق األقلية
           

  19.000 19.824 68.073 16.228  23.865 44.893 125.446 39.973 

           هم الواحد العائد للس

 0.054 0.051 0.060 0.032  0.023 0.029 0.026 0.025 12 ر.ع –والمخفّض األساسي 

 

 .الموحدةللشركة األم و المختصرة المالية المرحلية المعلوماتمن هذه ال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
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  المختصرحد الموة األخرى الشامل األرباح أو الخسائر واإليرادات بيان

 )غير مدقق( 2018يونيو  30لستة أشهر المنتهية فيل
 الموحدة الشركة األم  الموحدة الشركة األم  

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30 أشهر المنتهية فيلثالثة ا  

  2018 2017 2018 2017  2018 2017 2018 2017 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ر.عألف   ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  
        

 (19إيضاح (
 

 (19إيضاح (

 42.995 125.446 44.893 23.865  18.090 68.071 19.824 19.000  ربح الفترة
           

           اإليرادات الشاملة األخرى

           سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسارة  البنود التي

 3 (124.111) - -  3 (37.425) - -  الصرف عند تحويل عمليات أجنبية فروقات سعر

 صافي الربح / )الخسارة( غير المحققة ناتجة من استثمارات 

 (2) - (2) -  3 - 3 -  متاحة للبيع 

 - 3.929 - 1.566  - 2.049 - (208)  تحوطات التدفقات النقدية
           

  (208) 3 (35.376) 6  1.566 (2) (120.182) 1 

           البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 

 لإلستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة التغيرات في القيمة العادلة 

 - (198) - -  - (140) - -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
           

 42.996 5.066 44.891 25.431  18.096 32.555 19.827 18.792  مليات المستمرةإجمالي اإليرادات الشاملة للفترة من الع
           

 (3.022) - - -  (1.862) - - -  خسارة الفترة من العمليات المتوقفة
           

 39.974 5.066 44.891 25.431  16.234 32.555 19.827 18.792  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

           اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى: ليإجما

 40.788 10.565 44.891 25.431  16.996 9.437 19.827 18.792  مساهمي الشركة

 (814) (5.499) - -  (762) 23.118 - -  حقوق األقلية
           

   18.792 19.827 32.555 13.234  25.431 44.891 5.066 39.974 

 
 
 
 
 
 
 
 

.الموحدةللشركة األم و المختصرة المالية المرحلية المعلوماتمن هذه ال يتجزأ يضاحات المرفقة جزءاً تشكل اإل




