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  2132ديسمبر  13المنت نة في للسنة 

 الموحدة             الشركة االم            
 –)ُمعاااد اناا ااا    

 (8إيضاح 
  

 2131 4102 2131 4102 إيضاح 
 ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف   

      إيرادات
 181,288 418.464 171,383 461.222  الخدمات إيرادات 
 82,318 62.624 72,878 31.328 28 البنع االجملةإيرادات 

  281.011 228,832 260.44. 232,833 
      

      مصروفات
 (8,812) (13..2) (8,812) (13..2)  مشغل التجوال خدمات مصروفات

 (38,872) (08.440) (31,823) (04.261) 23 مصروفات الراط البنني
 (2,232) (.4.63) (2,123) (4.110) 11 خدمات المحتوىتكالنف 

 (13,338) (46..40) (23,371) (41.383) 13 مصروفات إدارة خارجنة
 (7,187) (8.612) (3,377) (8.300)  مصروفات تسويق وإعالن

 (33,278) (81.484) (31,373) (88.211) 12 موظفننتكالنف ال
 (31,738) (83.220) (87,878) (80.431) 11 مصروفات تشغنل وصنااة

 (31,312) (01.168) (3,128) (1.843) 12 مصروفات إدارية
 (73,818) (32.281) (33,232) (86.110) 7 ممتلكات وآالت ومعدات است الك

 (22,888) (44.102) (22,888) (44.102) 18 رسوم التحصنل والتوزيع وخصم الديون التجارية
 (2,318) (0.421) 383 (.43) (2)ب 22 االصافي -قنمة ذمم مدينة ااخفاض مخصص

 (3,828) (8.306) (8,831) (630..) 31 غنر ملموسة أصولإطفاء 
 (1,188) (2.121) (2,313) (4.630)  السنوية ورسوم تنظنمنة أخرى التراخنصرسوم 

 (11,812) (21..40) (11,812) (21..40) 23 أتاوة
      

  (441.444) (137,173) (4.1.384) (123,171) 
      

 323,233 041.284 313.231 041.1.3  أرباح التشغيل
 - - (1.828) (20..01) 8 إاخفاض قنمة إستثمار في شركة تااعة 

 1.883 8.862 1.813 2.304 13  التمويل إيرادات
 1.723 4.414 1.883 4.134 13 إيرادات اإلستثمار 

 (2.813) (.6.41) (322) (4) 13 تكالنف التمويل
 - - (372) -  ااخفاض قنمة اإلستثمار في شركة شقنقة 

 3.377 4.410 - - 11 اتائج شركات شقنقةحصة الشركة من 
 2,123 .43 2.328 4.418 17 أخرىإيرادات صافي 

      

 327,332 042.341 313.171 041.212  الربح قبل الضرائب
 (32,228) (01.081) (_33.313) (_248.41) )أ( 18                                                                     ضرائب

 338,237_ 0....00 333.233 001.1.6  ةسنالربح 
      إلى: المنسوب سنةربح ال
 333,282 044.414 333.233 001.1.6  الشركة األم مالكي

 (2,137) (8.620) - -  حصص غنر مسنطرة
      

 338,237 0....00 333.233 001.1.6  ةسنالربح 
      

 1,383 1.084 1.383 1.0.1 13 ع (,العائد األساسي للسهم الواحد )ر
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 اآلخر الدخل  الشامل بيان

 2132ديسمبر  13 المنت نة فيللسنة  

 الموحدة الشركة االم  

 –)ُمعااااد اناا اااا    

 (8إيضاح 
  

  4102 2131 4102 2131 

     إيضاح 

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

 338,237 0....00 333.233 001.1.6  ةسنربح ال
      

      شاملة أخرى: )مصروفات( إيرادات

دخل شامل آخر سنتم تصننفه إلى الراح أو الخسارة في 
  فترات الحقة:

    

اكتوارية ااشئة عن خطة المنافع  / )خسائر( أرااح

  المحدده لشركة تااعة
 

- 

 

- 
 

(.6) 

 

3 

 (2,312) 0.406 - - 33 خارجنة عملنات تحويل اتنجة عمالت فروق

 28 (81) 23 (43) 21 متاحة للبنع إلستثماراتتغنرالقنمة العادلة 
      

 (2,871) 0.010 23 (43)  ةسنلل أخرىشاملة  إيرادات/ )مصروفات( 

      

 332,127 008.324 333.831 001.140  ةسنالشاملة للاإليرادات مجموع 

      

 لسنةالشاملة ل / )المصروفات( اإليراداتمجموع 

 المنسوبة إلى:

     

 337,321 044.0.0 333.831 001.140  الشركة األم مالكي

 (2,771) (8.211) - -  حصص غنر مسنطرة 

  001.140 333.831 008.324 332,127 
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