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 المرحلي الموحد الدخل بيان

                       
  2016 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة لفترة
  

 
 

 إيضاح

 مدققةال غير
الستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 30
2016 

 

 مدققةال غير
أشهر  الثالثة

المنتهيه فى  
يونيو  30

2016 
 

 مدققةال غير
الستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 30
2015 


 المدققة غير
 أشهر الثالثة

  فى المنتهيه
 يونيو 30

2015 
 

 .عر ألف .عر ألف .عر ألف .عر ألف  
       إيرادات
 106.010 209.764 106،047 212.861   الخدمات  إيرادات

 21.145 46.794 30،064 58.764 27 بالجملة البيع إيرادات

  271.625 136،111 256.558 127.155 

      مصروفات
 (2.437) (3.404) (1،464) (2,301)  خدمات مشغل التجوال  مصروفات

 (4.339) (8.193) (3،491) (7,845) 28 البيني الربط مصروفات

 (1.000) (1.570) (1،359) (2,534) 29 المحتوى خدمات تكاليف

 (7.317) (15.133) (7،640) (15,631) 30 خارجية إدارة مصروفات

 (1.946) (3.601) (1،915) (3,593)  وإعالن تسويق مصروفات

 (18.822) (37.626) (17،450) (35,302) 31 الموظفين تكاليف

 (18.904) (41.191) (23،457) (45,242) 32 وصيانة تشغيل مصروفات

 (3.856) (6.273) (3،809) (5,911) 33 إدارية مصروفات

 (21.177) (40.115) (23،671) (45,226) 6 ومعدات وآالت ممتلكات استهالك

 (6.099) (10.485) (6،067) (11,694) 34 يةالتجار الديون وخصم والتوزيع التحصيل رسوم

 (721) (1.109) (210) (766) (2ب ) 41 بالصافي -مدينة ذمم قيمة انخفاض مخصص

 (1.600) (3.238) (2،043) (4,055) 9 ملموسة غير أصول إطفاء

 (1.130) (2.263) (1،093) (2,208)  السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيص رسوم

 (8.407) (16.434) (8،730) (16,953) 25 أتاوة
      

  (199.261) (102،399) (190.635) (97.755) 

 29.400 65.923 33،712 72,364  التشغيل أرباح

 553 1.320 653 1,438 35 التمويل ايرادات

 2.132 2.691 1،308 812 35 اإلستثمار إيرادات

 (810) (2.161) (302) (871) 35 التمويل تكاليف

 134 252 455 701 10 الشركة من نتائج شركات شقيقة  حصة

 225 983 319 538 36 أخرى إيرادات
      

 31.634 69.008 36،145 74,982  الضرائب قبل الربح

 ( 8.186) (12.170) (4،215) (9,293) 37 ضرائب

 23.448 56.838 31،930 65,689  الفترة ربح
      

      :إلى المنسوب
 26.705 61.262 31،984 66,754  األم الشركة مالكي

 (3.257) (4.424) (54) (1,065)  ُمسيطرة غير حصص

      

 23.448 56.838 31،930 65,689  الفترة ربح
      

 0.036 0.082 0.042 0.089 38 ر.ع () الواحد للسهم األساسي العائد
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 4      المرحلي الموحد اآلخر الشاملالدخل  بيان

 2016 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة لفترة 

 

 مدققةال غير  
الستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 30
2016 

 

 مدققةال غير
أشهر  الثالثة

المنتهيه فى  
يونيو  30

2016 
 

 مدققةال غير
الستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 30
 2015 



 المدققة غير
 أشهر الثالثة

  فى المنتهيه
 يونيو 30

2015 
 

 .عر ألف .عر ألف .عر ألف .عر ألف إيضاح 
      
 23.448 56.838 31.930 65.689  الفترة ربح

      

      :أخرى شاملة)مصروفات(  إيرادات

 بحالر إلى تصنيفه سيتم آخر شامل دخل
  :الحقة فترات في الخسارة أو

    

 (717) (234) (4) (4) 18 فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات خارجية 

      
 183 198 2 (7) 19 لبيعل المتاحة لالستثمارات العادلة تغيرالقيمة

      
      

 (534) (36) (2) (11)  للفترة أخرى)خسارة( شاملة  دخل
      

 22.914 56.802 31,928 65,678  للفترة الشاملة اإليرادات مجموع
      

)المصروفات(  اإليرادات مجموع

 :إلى المنسوبة للفترة الشاملة

     

 26.118 61.283 31,982 66,743  األم الشركة مالكي

 (3.204) (4.481) (54) (1.065)  غير ُمسيطرة  حصص

  65.678 31.928 56.802 22.914 
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