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  6102 مارس 13المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة
 غير المدققة   

 مارس 13
 غير المدققة 

 مارس 13
 2132 6132 إيضاح 
 ألف ر.ع ر.عألف   

    إيرادات
 311.729 312.130  الخدمات إيرادات 
 22.694 61.711 27 البيع بالجملةإيرادات 

  310.030 324.911 
    

    مصروفات
 (467) (117)  مشغل التجوال خدمات مصروفات

 (1.829) (0.100) 28 مصروفات الربط البيني
 (271) (3.370) 24 تكاليف خدمات المحتوى
 (7.836) (7.993) 11 مصروفات إدارة خارجية
 (3.622) (3.271)  مصروفات تسويق وإعالن

 (38.819) (37.106) 13 موظفينتكاليف ال
 (22.287) (63.710) 12 مصروفات تشغيل وصيانة

 (2.937) (6.316) 11 مصروفات إدارية
 (38.884) (63.000) 6 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك

 (9.186) (0.267) 19 رسوم التحصيل والتوزيع وخصم الديون التجارية
 93 بالصافي -قيمة ذمم مدينة انخفاض مخصص

 (2)ب
(002) (188) 

 (3.687) (6.136) 4 غير ملموسة أصولإطفاء 
 (3.311) (3.330)  السنوية ورسوم تنظيمية أخرى التراخيصرسوم 
 (8.127) (1.661) 22 أتاوة

    

  (92.126) (42.881) 
    

 16.221 11.206  أرباح التشغيل
 781 710 12  التمويل إيرادات

 224 (092) 12 )خسارة( إيرادات اإلستثمار 
 (3.169) (029) 12 تكاليف التمويل

 338 602 31 نتائج شركات شقيقةحصة الشركة من 
 728 639 16 أخرىإيرادات صافي 

    

 17.179 11.117  الربح قبل الضرائب
 (_1.489) (_0.171) 17                                                                     ضرائب
 11.141 11.709  الفترةربح 

    إلى: المنسوب
 19.227 10.771  الشركة األم مالكي

 (3.367) (3.133)  حصص غير مسيطرة
    

 11.141 11.709  الفترةربح 
    

 1.196 1.102 18 ع (.للسهم الواحد )ر والمخفف العائد األساسي
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 المرحلي الموحد اآلخر الشاملالدخل  بيان

 6102 مارس 13 المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

 

 غير المدققة   
 مارس 13

 غير المدققة 
 مارس 13

  6132 2132 

 ألف ر.ع ر.عألف  إيضاح 
    

 11.141 11.709  ةفترربح ال
    

    شاملة أخرى: إيرادات)مصروفات( 

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

 981 - 38 خارجية عمليات تحويل نتيجة عمالت فروق

 32 (9) 34 لإلستثمارات المتاحة للبيعتغيرالقيمة العادلة 

    

 948 (9)  للفترة أخرىشاملة إيرادات 

    
    

 11.888 11.701  ةفترالشاملة للاإليرادات مجموع 
    

    المنسوبة إلى: لفترةالشاملة ل اإليراداتمجموع 

 12.362 10.723  الشركة األم مالكي أسهم

 (3.277) (3.133)  حصص غير ُمسيِطرة

  11.701 11.888 
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