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  2132 مارس 13المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة

 غير المدققة   
الثالثةةةةة أ ةةةةهر 

 فةةةةي المنتهيةةةةة
 مارس 13

 غير المدققة 
الثالثاااة أشاااهر 
 فااااي المنتهيااااة
 مارس 13

 2132 5132 إيضاح 
 ر.عألف  ر.عألف   

    إيرادات
 92.131 311.729  الخدمات إيرادات 
 22.699 52.194 26 البيع بالجملةإيرادات 

  354.911 321.232 
    

    مصروفات
 (3.163) (417)  مشغل التجوال خدمات مصروفات

 (1.962) (1.529) 29 مصروفات الربط البيني
 (222) (271) 11 تكاليف خدمات المحتوى
 (8.312) (7.531) 13 مصروفات إدارة خارجية
 (3.262) (3.122)  مصروفات تسويق وإعالن

 (38.792) (35.519) 12 موظفينتكاليف ال
 (37.312) (55.557) 11 مصروفات تشغيل وصيانة

 (2.279) (5.937) 12 مصروفات إدارية
 (36.361) (35.554) 7 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك

 (2.936) (9.151) 12 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية
 (32) (155) (2)ب 22 بالصافي -قيمة ذمم مدينة انخفاض مخصص

 (3.827) (3.157) 31 غير ملموسة أصولإطفاء 
 (3.121) (3.311)  السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيصرسوم 

 (7.983) (5.157) 28 أتاوة
    

  (45.551) (61.328) 
    

 17.168 11.251  أرباح التشغيل
 1.266 751 18  التمويل إيرادات

 (627) (3.119) 18 تكاليف التمويل
 3.811 224 18 إيرادات اإلستثمار 
 387 335 33 نتائج شركات شقيقةحصة الشركة من 

 766 725 17 أخرىإيرادات 
    

 22.212 17.179  الربح قبل الضرائب
 (6.317) (_1.459) 16                                                                     ضرائب

 12.292 11.141  الفترةربح 
    إلى: المنسوب الفترةربح 
 12.123 19.227  الشركة األم مالكي

 (28) (3.317)  حصص غير مسيطرة
    

 12.292 11.141  الفترةربح 
    

 1.128 1.191 19 ع (,العائد األساسي للسهم الواحد )ر
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 2132 مارس 13 المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

 

 غير المدققة   
الثالثة أ هر 

 في المنتهية
 مارس 13

 غير المدققة 
الثالثة أشهر 
  في المنتهية
 مارس 13

  5132 2132 

 ألف ر.ع ر.عألف  إيضاح 
    

 12.292 11.141  ةفترربح ال
    

     املة أخرى: إيرادات

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

 1.817 951 39 خارجية عمليات تحويل نتيجة عمالت فروق

 92 32 21 لإلستثمارات المتاحة للبيعتغيرالقيمة العادلة 

    

 1.713 945  للفترة أخرىشاملة إيرادات 

    
    

 17.998 11.555  ةفترالشاملة للاإليرادات مجموع 
    

    المنسوبة إلى: لفترةالشاملة ل / )المصروفات(اإليراداتمجموع 

 17.316 12.312  الشركة األم مالكي أسهم

 626 (3.577)  حصص غير ُمسيِطرة

  11.555 17.998 
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