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  2302 يونيو 03المنتهية في  أشهر الستة لفترة

  
 
 

 إيضاح

مدققة الغير 
الستة أشهر 
 المنتهية في 

يونيو  03
5302 

 

مدققة الغير 
الثالثة أشهر 
المنتهيه فى  

يونيو  03
5302 

 

 مدققةال غير
الستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 03
2302 


 مدققةال غير
 أشهر الثالثة
  فى المنتهيه
 يونيو 03

2302 
 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع  
      إيرادات 

 62.243 062.070 303..03 534.7.9   إيرادات الخدمات 
 06.207 22.204 50.092 749..9 22 إيرادات البيع بالجملة

  52..227 057.022 202.226 002.077 
      مصروفات

 (0.203) (2.032) (5.907) (0.939)  مصروفات خدمات مرغل التجوال 
 (2.267) (2.222) (9.004) (7.040) 26 مصروفات الربط البيني
 (674) (0.220) (0.333) (0.273) 03 تكاليف خدمات المحتوى
 (7.270) (00.432) (7.007) (02.000) 00 مصروفات إدارة خارجية
 (0.472) (0.027) (.0.49) (30..0)  مصروفات تسويق وإعالن

 (07.326) (00.220) (07.755) (.5..07) 02 تكاليف الموظفين
 (04.634) (02.303) (07.439) (90.040) 00 وصيانةمصروفات ترغيل 
 (2.333) (2.276) (.0.72) (570..) 02 مصروفات إدارية

 (07.720) (02.620) (50.077) (93.002) 7 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 (2.222) (03.234) (344..) (03.972) 02 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية

 26 77 (750) (0.034) (2ب ) 22 بالصافي -انخفاض قيمة ذمم مدينةمخصص 
 (0.422) (0.220) (33..0) (0.507) 03 إطفاء أصول غير ملموسة

 السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيصرسوم 
 

(5.5.0) (0.003) (2.323) (0.307) 
 (7.623) (02.622) (7.937) (909..0) 24 أتاوة

      

  (043..02) (47.722) (046.003) (24.332) 
 02.070 46.226 54.933 2.450.  أرباح التشغيل
 0.727 2.027 220 0.053 04 ايرادات التمويل
 0.327 2.422 5.005 40..5 04 إيرادات اإلستثمار
 (2.222) (0.220) (703) (5.0.0) 04 تكاليف التمويل

 0.220 0.423 009 525 00 حصة الرركة من نتائج شركات شقيقة 
 762 0.223 552 470 07 إيرادات أخرى

      

 02.272 77.223 09..00 4.337.  الربح قبل الضرائب
 ( 2.224) (00.220) ( .7.07) (05.073) )أ( 02 ضرائب

 26.202 40.727 50.997 707..2  ربح الفترة
      

      المنسوب إلى:
 00.222 42.602 732..5 0.5.5.  مالكي الرركة األم

 (2.022) (2.232) (0.527) (9.959)  حصص غير ُمسيطرة
      

 26.202 40.727 50.997 707..2  ربح الفترة
      

 3.322 3.322 .3.30 3.375 06 العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع (
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 الموحد اآلخر الشاملالدخل  بيان

 2302 يونيو 03 المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 

مدققة الغير   
الستة أشهر 
 المنتهية في 

يونيو  03
5302 

 

مدققة الغير 
الثالثة أشهر 
  المنتهيه فى

يونيو  03
5302 

 

 مدققةال غير
الستة أشهر 
 المنتهية في 

 يونيو 03
 2302 



 مدققةال غير
 أشهر الثالثة
  فى المنتهيه
 يونيو 03

2302 
 

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

 26.202 40.727 50.997 707..2  ربح الفترة
      

      إيرادات )مصروفات( شاملة أخرى:

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

    

 (402) 2.672 (707) (509) 06 فروق عمالت نتيجة تحويل عمليات خارجية

      

 (72) 04 070 047 23 تغيرالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
      
      

 (700) 2.622 (209) (.0)  للفترة أخرىشاملة ( خسارةدخل )
      

 22.706 44.702 55.409 735..2  مجموع اإليرادات الشاملة للفترة
      

مجموع اإليرادات )المصروفات( الشاملة 

 للفترة المنسوبة إلى:

     

 00.377 42.202 007..5 0.570.  مالكي الرركة األم

 (2.022) (0.233) (0.539) (9.970)  حصص غير ُمسيطرة 

  2..735 55.409 44.702 22.706 
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