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ٖخػوة إؿداد اهلّائى اهيبهٖج ّفلبً هيـبٖٖر اهيضبشتج اهيخـبرف ؿوِٖب فٕ اهييونةج اشةخخداى اهخلةدٖراح اهيضبشةتٖج
ّاالفخراغبح اهخٕ خؤذر فٕ يتبهغ األظّل ّاهخظّى ّاإلفظبش ؿً األظّل ّاالهخزايبح اهيضخيوةج فةٕ خةبرٖ
اهلّائى اهيبهٖج ّفٕ يتبهغ اإلٖراداح ّاهيظرّفبح خالل فخرث اهلّائى اهيبهٖج.
فٕ يب ٖوٕ يوخط ألُى اهشٖبشبح اهيضبشتٖج:

أ) فخرث اهلوائى اهيبهيج

ختدأ اهشٌج اهيبهٖج هويسيّؿج فٕ أّل ٌٖبٖر ّخٌخِٕ تٌِبٖج ضِر دٖشيتر يً نل ؿبى يٖالدٔ.

ّخـد اهلّائى اهيبهٖج األّهٖج اهيّضدث ّفلبً هيٌِز خنبيل اهفخراح اهدّرٖج ّاهذٔ ٖـختر نل فخرث يً فخراح اهشٌج اهيبهٖج
ال هوشٌج اهيبهٖجّ .تيّسة ذهم ٖخى إذتبح إٖراداح ّينبشة ّيظرّفبح ّخشبئر اهفخرث خالل اهفخرث.
سزءًا يني ً

ة) اهٌخبئز األوهيج

ٌخبئز اهـيوٖبح هوفخرث األّهٖج كد ال خنًّ يؤضرًا دكٖلًب هٌخبئز اهـيوٖبح ؿً نل اهشٌج.

ر) ئذتبح اإليراداح
ٖخى إذتبح اإلٖراداح ،ظبفٖج يً اهخظّيبح ،ؿٌد خلدٖى اهخديبح اشخٌبداً إهٓ إينبٌٖج اهّظّل إهٓ أّ اشخخداى ضتنج
اهيلبشى ّيرافلِبّٖ .خى اضخشبة إٖراداح االشخخداى تٌبءً ؿوٓ أسزاء اهدكبئق اهيشخخديجّ ،فلبً هألشـبر اهيـخيدث يةً
ُٖئج االخظبالح ّخلٌٖج اهيـوّيبح.
ٖ خى خأسٖل اهرشّى اهظبدر تضأٌِب فّاخٖر يلديبً ّٖخى إذتبخِب ؿوٓ يدْ اهفخةرث اهخةٕ ٖةخى فِٖةب خلةدٖى
اهخديبح.
ٖ خى إذتبح إٖراداح اهخديبح اهيلديج هوـيالء اهخٕ هى خظدر تِب فّاخٖر ،فٕ اهفخرث اهيخـولج تِب.
ٖ خى إذتبح إٖراداح اهخديبح اهيلديج هوـيالء ؿٌد خضظٖوِب إذا نبً هدْ اهضرنج درسج ؿبهٖج يةً ؿةدى
اهخأند فٕ إينبٌٖج خضظٖوِب.

د) اهٌلد ويب ييبذوه
ٖضيل اهٌلد ّيب ٖيبذوَ اهٌلد فٕ اهظٌبدٖق ّاألرظدث هدْ اهتٌّم ّاالشخذيبراح ؿبهٖج اهشّٖهج ذاح فخةرث اشةخضلبق
كدرُب ّٖ 99يًب أّ أكل يً خبرٖ ضرائِب.

هـ) ضشبتبح اهيديٌيً
ٖؼِر رظٖد ضشبتبح اهيدًٌٖٖ تظبفٕ اهلٖيج اهلبتوج هوخضلق اهخٕ خيذل كٖيج اهفّاخٖر يغبفبً إهِٖب اإلٖةراد اهيشةخضق
اهيخـوق ترشّى االشخخداى غٖر اهيفّخرث ٌبكظًب يخظط اهدًّٖ اهيضنّم فٕ خضظٖوِب.

و) اهييخونبح واهيٌضآح واهيعداح واالشخهالم
( )0كتل  2يبّٖ 8998ى ،هى ٖضخفؼ كػبؽ االخظبالح تتٖبٌبح خبرٖخٖج خفظٖوٖج نبفٖج هخشسٖل اهييخونبح ّاهيٌضةتح
ّاهيـداح ّفق اهخنوفج اهخبرٖخٖجّ ،هذا خى خشسٖل نبفج اهييخونبح ّاهيٌضتح ّاهيـداح اهخٕ خى خضّٖوِب يً كػبؽ
االخظبالح إهٓ اهضرنج فٕ  2يبّٖ 8998ى ػتلبً هوخلّٖى اهذٔ كبيح تَ اهضرنج ّتيشبؿدث ختراء خلّٖى يضوٖةًٖ
ّدّهًّٖٖ .فٖيب ٖوٕ األشس اهرئٖشٖج اهيشخخديج فٕ اهخلّٖى:
-
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-

األراغٕ

اهيتبٌٕ ّاهيٌضتح ّاهيـداح

كٖيج اهخلّٖى

خنوفج االشختدال اهيشخِونج
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( )2فٕ يب ؿدا يب ّرد فٕ اهفلرث ( )8أؿالٍ ٖخى خشسٖل اهييخونبح ّاهيٌضتح ّاهيـداح اهخةٕ خلخٌِٖةب اهيسيّؿةج
تبهخنوفج اهخبرٖخٖج.
( )0خضيل خنوفج اهضتنج سيٖؾ اهٌفلبح ضخٓ ٌلػج اهخّظٖل هوـيٖل ،تيب فٕ ذهم أخـبة اهيلبّهةًٖ ّاهيّاد ّاهـيبهةج
اهيتبضرث ،ضخٓ خبرٖ ّغؾ ُذٍ األظّل فٕ اهخديج.
(ٖ )4خى اضخشبة اشخِالم اهييخونبح ّاهيٌضتح ّاهيـداح تبشخذٌبء األراغٕ تبشخخداى ػرٖلج اهلشػ اهذبتةح ؿوةٓ
األؿيبر اهخضغٖوٖج اهخلدٖرٖج هألظّل ضشة يب ٖأخٕ:
اهيتبٌٕ
ضتنج ّيـداح االخظبالح
األظّل األخرْ

ؿدد اهشٌّاح
59 – 29
25 – 3
8-2

(ٖ )5خى إذتبح يظرّفبح اإلظالش ّاهظٖبٌج ؿٌد ضدّذِب .إال إذا نبٌح خزٖد يً اإلٌخبسٖج أّ خيدد اهـير اهخضةغٖوٕ
هألظلّ ،فٕ نوخب اهضبهخًٖ خخى رشيوخِب.
(ٖ )6خى خضدٖد اهينبشة ّاهخشبئر اهٌبخسج يً اشختـبد/تٖؾ اهييخونبح ّاهيٌضتح ّاهيـداح ّذهم تيلبرٌج اهلٖيج
اهيخضظوج يؾ اهلٖيج اهدفخرٖج هألظّل اهيشختـدث/اهيتبؿج ّخدرر اهينبشة ّاهخشبئر فٕ كبئيج اهدخل األّهٖج
اهيّضدث.
(ٖ )7خى خظٌٖف إٖسبراح اهييخونبح ّاهيٌضتح ّاهيـداح اهخٕ ٖخى فِٖب خضّٖل سُّرٔ هيٌبفؾ ّيخبػر اهيونٖج إهةٓ
اهيسيّؿج نئٖسبراح رأشيبهٖجٖ .خى إذتبح اإلٖسبر اهرأشيبهٕ فٕ خبرٖ ٌضأخَ تبهلٖيج اهـبدهج هألظل أّ اهلٖيةج
اهضبهٖج هوضد األدٌٓ هدفـبح اإلٖسبر ،أِٖيب أكلّٖ .خى خسزئج نل دفـج يً دفـبح اإلٖسةبر إهةٓ سةزأًٖ ُيةب
اهيظرّف اهخيّٖوٕ اهذٔ ٖسة خضيٖوَ ؿوٓ دخل اهفخرث اهضبهٖج ّاهٌلط فٕ كٖيج االهخزاى ؿةً ؿلةد اإلٖسةبر
اهرأشيبهٕ.
ٖخى اشخِالم األظّل اهيشخأسرث تيّسة إٖسبراح رأشيبهٖج ؿوٓ يدْ األؿيبر اإلٌخبسٖج هخوم األظّل.

ز) األظول غير اهيويوشج
اهضهرث
 خٌضأ اهضِرث ؿٌد ضراء ضظج فٕ اهضرنبح اهخبتـج ّاهيضبرٖؾ اهيضخرنجّ .خيذل زٖبدث خنوفةج ضةراء
ضظج اهيسيّؿج ؿً اهلٖيج اهـبدهج هظبفٕ األظّل هوضرنج اهخبتـج أّ اهيضرّؽ اهيضخرم فٕ خةبرٖ
اهضراء.
ٖ خى كٖبس اهضِرث تبهخنوفج ّخخفع تأٔ خشبئر ُتّػ فٕ كٖيخِب (إً ّسدح).
ضلوق اهػيف اهخرددي وخراخيط اهسيل اهذبٌي واهذبهد
ٖخى خشسٖل ُذٍ األظّل غٖر اهيويّشج ؿٌد اهضراء تبهخنوفج ّٖخى اػفبؤُب اتخداءً يةً خةبرٖ خلةدٖى اهخديةج
تبشخخداى ػرٖلج اهلشػ اهذبتح ؿوٓ يدْ اؿيبرُب اإلٌخبسٖج أّ اهيدث اهٌؼبيٖج أِٖيب أكظر.

ش) اههتوػ في كييج األظول غير اهيخداوهج
خلّى اهيسيّؿج تيراسـج األظّل غٖر اهيخداّهج تضنل دّرٔ هيـرفج يب إذا نبٌح ٌُبهم يؤضةراح ؿوةٓ ّسةّد
ُتّػ فٕ كٖيخِب اهدفخرٖجّٖ .خى فٕ ضبهج ّسّد ُذٍ اهيؤضراح خلدٖر اهلٖيج اهيينً اشخردادُب هألظلّ .خشخخدى هِذا
اهغرع ّضدث خّهٖد اهٌلد اهخٕ ٖختؾ هِب األظل فٕ ضبهج خـذر خلدٖر اهلٖيج اهلبتوج هالشخرداد هألظل تيفردٍّ .خـختةر
اه زٖبدث فٕ اهلٖيج اهدفخرٖج هألظل ؿً اهلٖيج اهيينً اشخردادُب ُتّػبً فٕ كٖيج األظل خشسل نخشبرث فةٕ كبئيةج
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اهدخل األّهٖج هوفخرث اهيبهٖج اهخٕ خضدد فِٖبّ .إذا ذتح يشخلتالً زّال األشتبة اهخٕ أدح إهٓ اهِتّػ فٕ كٖيج األظل
فٖخى ؿنس خشبرث ُتّػ اهلٖيج (تبشخذٌبء اهضِرث) ّخذتح ندخل فٕ كبئيج اهدخل األّهٖج اهيّضدث فٕ اهفخةرث اهيبهٖةج
اهخٕ خضدد فِٖب ،تيب ال ٖخسبّز اهلٖيج اهدفخرٖج اهخٕ نبً يً اهيينً خضدٖدُب هّ هى ٖخى إذتبح خشبرث ُتةّػ كٖيةج
األظل فٕ اهفخراح اهيبهٖج اهشبتلج.

ػ) االشخذيبراح

اهضرنبح اهخبتعج
ٖخى خظٌٖف اهضرنبح اهخٕ خيبرس اهضرنج ؿوِٖب اهشٖػرث نضرنبح خبتـجّ .خـرف اهشٖػرث تأٌِةب اهلةدرث ؿوةٓ
اشخخداى ،أّ خّسَٖ اشخخداى ،أظّل يٌضأث أخرْ النخشبة يٌبفؾ اكخظبدٖجٖ .تدأ خّضٖد اهلةّائى اهيبهٖةج هوضةرنبح
اهخبتـج غيً اهلّائى اهيبهٖج اهيّضدث هويسيّؿج اؿختبرًا يً خبرٖ اهشٖػرث ٌّٖخِٕ تفلداٌِب.
االشخذيبر في اهيضبريع اهيضخرنج
اهيضرّؽ اهيضخرم ُّ خرخٖة خـبكدٔ خلّى تيّستَ اهيسيّؿج ّأػراف أخرْ تٌضبػ اكخظبدٔ ٖخغةؾ هوشةٖػرث
اهيضخرنج ّذهم ؿٌديب خخػوة اهلراراح االشخراخٖسٖج اهيبهٖج ّاهخضغٖوٖج اهيخـولةج تٌضةبػبح اهيضةرّؽ اهيضةخرم
اهيّافلج تبإلسيبؽ يً نل األػراف اهيضبرنج فٕ اهشٖػرث.
اهخرخٖتبح اهخـبكدٖج اهخٕ خخغيً خنًّٖ يٌضأث يٌفظوج ٖنًّ هنل يضبرم فِٖب ضظج ٖضبر إهِٖةب نيضةبرٖؾ خضةح
اهشٖػرث اهيضخرنج.
ٖخى اضخشبة ضظج اهيسيّؿج فٕ اهيضبرٖؾ خضح اهشٖػرث اهيضخرنج فٕ اهلّائى اهيبهٖج األّهٖج اهيّضةدث تبشةخخداى
ػرٖلج اهخّضٖد اهخ ٌبشتٕ ،ضٖد ٖخى خسيٖؾ ضظج اهضرنج فٕ نل يً أظّل ّخظةّى ّدخةل ّيظةرّفبح ُةذٍ
اهيضبرٖؾ يؾ اهتٌّد اهيٌبؼرث هِب فٕ اهتٖبٌبح اهيبهٖج هوضرنج.
خخى يـبهسج اهضِرث اهٌبخسج يً ضراء اهيسيّؿج هضظج فٕ اهيضبرٖؾ خضةح اهشةٖػرث اهيضةخرنج ّفلةبً هوشٖبشةج
اهيضبشتٖج هويسيّؿج اهيخـولج تبهضِرث.
االشخذيبراح اهيشسوج وفق ػريلج ضلوق اهيونيج (اهضرنبح اهزييوج)
اهضرنبح اهزيٖوج ُٕ خوم اهضرنبح أّ اهيٌضتح األخرْ اهخٕ خيبرس اهيسيّؿج ؿوِٖب خأذٖراً يِيبً ّهنٌِب ال خشٖػر
ؿوِٖبّ ،خرختػ ؿيّيبً تبيخالم ٌشتج  %59-29يً ضلّق اهخظّٖح .اهخأذٖر اهيِى ُّ اهلدرث ؿوٓ اهيضةبرنج فةٕ
اهشٖبشبح اهيبهٖج ّاهخضغٖوٖج هوضرنبح اهزيٖوج دًّ اهخينً يً اهشٖػرث ؿوٓ خوم اهشٖبشبح.
خؼِر اهضرنج اشخذيبراخِب فٕ اهضرنبح اهخٕ خؤذر فِٖب خأذٖراً يِيبً ّفق ػرٖلج ضلّق اهيونٖجّ .ػتلبً هػرٖلج ضلّق
اهيونٖجٖ ،خى كٖد االشخذيبراح ؿٌد اهضراء تبهخنوفجّٖ ،خى خـدٖوِب تـد ذهم تيب ٖخط اهضرنج يً ظبفٕ دخل (خشبرث)
اهضرنبح اهيشخذير فِٖب ّأرتبضِب اهيّزؿج ّأٔ خغٖراح فٕ ضلّق يونٖخِبّ ،ذهم هخـنس ضظج اهضرنج فٕ ظةبفٕ
أظّل اهسِج اهيشخذير فِٖبّ .خؼِر ُذٍ االشخذيبراح فٕ كبئيج اهيرنز اهيبهٕ األّهٖج اهيّضدث غيً األظّل غٖر
اهيخداّهجّٖ ،ؼِر يب ٖخط اهضرنج يً ظبفٕ دخل (خشبرث) اهضرنبح اهيشخذير فِٖب فٕ كبئيةج اهةدخل األّهٖةج
اهيّضدث.

ي) اهزنبث
خلّى اهضرنج تبضخشبة ّخشسٖل يخظط اهزنبث اهيتٌٕ ؿوٓ أشبس ضلّق اهيشبُيًٖ غيً اهلّائى اهيبهٖج األّهٖةج
اهيّضدث ّفلبً ألضنبى ّكّاؿد فرٖغج اهزنبث فٕ اهييونجّٖ .خى خشسٖل اهفرّكبح اهٌبخسج ؿً اهرتػ اهزنّٔ اهٌِةبئٕ
فٕ اهفخرث اهخٕ ٖخى فِٖب اؿخيبد ُذا اهرتػ.
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م) اهغرائة
ٖخى اضخشبة اهغرٖتج هوضرنبح اهيشخذير فِٖب خبرر اهييونج ّفلًب هألٌؼيج اهغرٖتٖج اهيختـج فٕ توداٌِب.
اهغرائة اهيإسوج اهيديٌج
ٖخى خشسٖل اهغرائة اهيؤسوج اهيدٌٖج هوضرنبح األسٌتٖج فلػ فٕ ضبهج اضخيبل ّسةّد أرتةبش يشةخلتوٖج خبغةـج
هوغرٖتج ٖينً يلبتوِب اشخخداى اهفرّكبح اهيؤكخج هخوم اهضرنبحّٖ .خػوة ُذا ضنيبً ٖخـوق تبألداء اهيبهٕ اهيشةخلتوٕ
هوضرنج األسٌتٖج اهخٕ كبيح تئذتبح اهغرٖتج اهيؤسوج اهيدٌٖج.

ل) يخظط ينبفؤث ٌهبيج اهخديج
ٖيذل يخظط ينبفأث ٌِبٖج اهخديج يتبهغ يشخضلج خدفؾ هويّؼفًٖ ؿٌد اٌخِبء ؿلّد ؿيوِىّ ،فلبً هألٌؼيج اهيـيّل تِب
فٕ اهييونج ّاهدّل اهيشخذير فِٖب.

ى) يعبيالح اهعيالح األسٌتيج
عيوج اهخعبيل واهعرع
ٖخى كٖبس اهتٌّد اهيغيٌج فٕ اهلّائى اهيبهٖج هنل يٌضأث فٕ اهيسيّؿج تبشخخداى ؿيوج اهتٖئج االكخظبدٖج اهرئٖشج اهخةٕ
خـيل فِٖب اهيٌضأث "ؿيوج اهخـبيل"ُ .ذٍ اهلّائى اهيبهٖج األّهٖج اهيّضدث ٖخى ؿرغِب تبهرٖبل اهشـّدٔ.
اهيعبيالح واألرظدث
ٖخى خضّٖل األرظدث تبهـيالح األسٌتٖج هألظّل ّاالهخزايبح اهٌلدٖج يضددث اهلٖيج تبشخخداى أشـبر اهظرف اهشةبئدث
فٕ خبرٖ كبئيج اهيرنز اهيبهٕ األّهٖج اهيّضدث.
ٖخى خشسٖل اهينبشة ّاهخشبئر اهٌبخسج ؿً خشّٖج يـبيالح اهـيالح األسٌتٖج ّ اهينبشة ّاهخشبئر غٖةر اهيضللةج
اهٌبخسج ؿً خضّٖل األرظدث اهٌلدٖج هوـيالح األسٌتٖج إهٓ اهرٖبل اهشـّدٔ فٕ كبئيج اهدخل األّهٖج اهيّضدث.
يٌضآح اهيسيوعج (خرسيج اهلوائى اهيبهيج)
ٖخى خضّٖل اهٌخبئز ّاهيرانز اهيبهٖج هنل يٌضتح اهيسيّؿج اهخٕ هِب ؿيوج خـبيل يخخوفج ؿً ؿيوج اهـرع نيب ٖوٕ:





خخرسى تٌّد ضلّق اهيونٖج (يب ؿدا األرتبش اهيتلبث) ؿوٓ أشبس شـر اهظرف اهشبئد فٕ خبرٖ االشخضّاذ.
ٖخرسى تٌد األرتبش اهيتلبث نيب ٖوٕ :األرتبش اهيتلبث اهيخرسيج فٕ ٌِبٖج اهـبى اهيبغٕ يغبفبً إهِٖةب ظةبفٕ
دخل اهـبى يً كبئيج اهدخل اهيخرسيج يػرّضبً يٌِب كٖيج اهخّزٖـبح اهيـوٌج يخرسيج تشـر اهظرف اهشبئد
ّكح إؿالٌِب.
ؿٌبظر كبئيج اهدخل ٖخى خرسيخِب تبشخخداى اهيخّشػ اهيرسص هشـر اهظرف خةالل اهفخةرث .أيةب تٌةّد
اهينبشة ّاهخشبئر اهيِيج فخخرسى ؿوٓ أشبس شـر اهظرف اهشبئد ّكح ضدّذِب.
نل فرّكبح خضّٖل اهـيوج اهٌبخسج ٖخى خشسٖوِب فٕ تٌد يشخلل غيً ضلّق اهيشبُيًٖ إذا نبٌح ذاح أُيٖةج
ٌشتٖج.

ّؿٌد تٖؾ ُذٍ اهيٌضتح سزئٖبً أّ اهخخوط يٌِب فئً اهفرّكبح اهخٕ شتق خشسٖوِب غيً ضلّق اهيشبُيًٖ ٖخى إذتبخِةب
فٕ كبئيج اهدخل األّهٖج اهيّضدث نسزء يً ينبشة أّ خشبئر اهتٖؾ.

ً) االهخزايبح اهيضخيوج
االهخزاى اهيضخيل ُّ اهخزاى كد ٌٖضأ يً أضداد شبتلج ّّسّدٍ شٖخأند فلػ تّكّؽ أّ ؿدى ّكةّؽ ضةدد أّ أضةداد
يشخلتوٖج غٖر يؤندث هٖشح غيً اهشٖػرث اهنبيوج هويسيّؿج ،أّ ُّ اهخزاى ضبهٕ غٖر يشسل تشتة أٌَ هةٖس يةً
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اهيضخيل أً خدفلبً خبرسبً هويّارد شٖنًّ يػوّتبً هخشدٖد االهخزاىّ .فٕ ضبهج ؿدى إينبٌٖج كٖبس يتوغ االهخزاى تيّذّكٖج
نبفٖج فئً اهيسيّؿج ال خلّى تخشسٖل االهخزايبح اهيضخيوج هنٌِب خفظص ؿٌِب فٕ اهلّائى اهيبهٖج األّهٖج اهيّضدث.

س) خنوفج اهخديبح
خيذل سيٖؾ اهخنبهٖف اهخٕ خنتدخِب اهيسيّؿج إلٌخبر اهخديبح ّهِب ارختبػ يتبضر تبإلٖراداح اهيخّهدث يةً اشةخخداى
اهضتنج تيب فِٖب اهرشّى اهضنّيٖج ّرشّى اشخخداى اهضتنبح اهخبرسٖج.

ع) اهيظروفبح اهتيعيج واهخشويليج

خيذل سيٖؾ اهخنبهٖف اهخٕ خنتدخِب اهيسيّؿج ّهِب ارختبػ يتبضر تخشّٖق ّخّزٖؾ ّتٖؾ اهخديبحّ .خشسل ؿٌد ضدّذِب
إذا هى ٖخشً خضدٖد اهفخراح اهيشخفٖدث يٌِب ،أيب إذا أينً خضدٖد اهفخراح اهيشخفٖدث فٖخى خضيٖوِةب ؿوةٓ اهفخةراح ذاح
اهظوج.

ف) اهيظروفبح اهعيوييج واإلداريج
خيذل سيٖؾ اهيظبرٖف اهخضغٖوٖج اهخٕ خنتدخِب اهيسيّؿج ّاهخٕ ال ٖينً رتػِب تضنل يتبضر تخنةبهٖف اهخةديبح أّ
تبهيظبرٖف اهتٖـٖج ّاهخشّٖلٖجّ .خشسل ؿٌد ضدّذِب إذا هى ٖخشً خضدٖد اهفخراح اهيشخفٖدث يٌِب ،أيب إذا أينً خضدٖةد
اهفخراح اهيشخفٖدث فٖخى خضيٖوِب ؿوٓ اهفخراح ذاح اهظوج.

ط) رتص اهشهى
ٖخى اضخشبة ؿبئد اهشِى يً األرتبش ؿوٓ أشبس كشيج اهدخل يً اهـيوٖبح اهخضغٖوٖج ّاهـيوٖبح األخرْ ،كتل اشختـبد
ضلّق اهيونٖج غٖر اهيشٖػرثّ ،ظبفٕ اهدخل هوفخرث اهيبهٖج ،ؿوٓ اهيخّشػ اهيرسص هـدد األشِى اهلبئيج خالل اهفخرث.

ع) اهيضخلبح اهيبهيج
خشخخدى اهيسيّؿج األدّاح اهيبهٖج اهيضخلج إلدارث اهخـرع ألشـبر اهفبئدث ّيخبػر أشـبر اهظرف األسٌتٕ  ،تيةب
فٕ ذهم اهـلّد اٗسوج ّ شـر اهفبئدث هيتبدهج اهـيالحٖ .خى كٖبس اهيضخلبح تضنل يتدئٕ تبهلٖيج اهـبدهج فةٕ خةبرٖ
اهدخّل هوـلد اهيضخق ّٖخى الضلب أؿبدث كٖبشِب تبهلٖيج اهـبدهج فٕ خبرٖ نل فخرث يضيّهج تبهخلرٖرّٖ .ةخى االؿخةراف
فّرا تبهرتص أّ اهخشبرث فٕ كبئيج اهدخل اهيّضدث  ،يب هى خنً األداث اهيضخلج يخظظج ّفـبهج نأداث خضّػ ّ ،فةٕ
ُذٍ اهضبهج ٖـخيد خّكٖح االؿخراف فٕ كبئيج اهدخل اهيّضدث ؿوٓ ػتٖـج اهـالكج اهخضّػٖج.
خخظط اهيسيّؿج يضخلبح يضددث إيب نخضّػبح ؿوٓ اهلٖيج اهـبدهةج هألظةّل ّاهخظةّى اهيـخةرف تِةب أّ
االهخزايبح غٖر اهيـخرف تِب تبشخذٌبء يخبػر اهـيالح األسٌتٖج (اهلٖيج اهـبدهج هوخضّػ)  ،اهخضّػ يً اهخلوتبح فةٕ
اهخدفلبح اهٌلدٖج اهخٕ إيب اً خـزْ إهٓ يخبػر يـٌٖج خرختػ تأظّل ّخظّى يضددث أّ يخبػر اهـيةالح األسٌتٖةج
فٕ اهخزايبح اهيٌضأث اهغٖر يـخرف تِب (خضّػ اهخدفق اهٌلدٔ).
اهخغٖراح فٕ اهلٖيج اهـبدهج هويضخلبح اهخٕ خى خخظٖظِب ّاهيؤُوج نخضّػبح تبهلٖيج اهـبدهج ٖخى االؿخراف تِب فةٕ
كبئيج اهدخل اهيّضدث  ،سٌتب إهٓ سٌة يؾ أٔ خغٖراح فٕ اهلٖيج اهـبدهج هألظّل أّ اهخظّى اهيغػةبث .فةٕ ضبهةج
اهخضّػ هوخدفلبح اهٌلدٖج ٖ ،خى االؿخراف تبهسزء اهفـبل يً اهخغٖراح فٕ اهلٖيج اهـبدهج هويضخلبح اهخٕ خى خخظٖظةِب
ّاهيؤُوج نخضّػ هوخدفلبح اهٌلدٖج فٕ ضلّق اهيونٖج .اهرتص أّ اهخشبرث اهيخـولج تبهسزء غٖر اهفـبل ٖخى االؿخراف تَ
ؿوٓ اهفّر فٕ كبئيج اهدخل اهيّضدث .
ٖخى اهخّكف ؿً إختبؽ يضبشتج اهخضّػ ؿٌديب خلّى اهيسيّؿج تئهغبء ؿالكج اهخضّػ ،أّ تٖؾ أداث خضّػ  ،أّ إٌِبءُب ،
أّ ييبرشخِب أّ أٌِب هى خـد خوتٕ يخػوتبح يضبشتج اهخضّػ .أٔ رتص  /خشبرث يخرانيج فٕ ذهم اهّكح شةختلٕ فةٕ
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ضلّق اهيونٖج ّٖخى االؿخراف تِب فٕ كبئيج اهدخل اهيّضدث ؿٌديب ال ٖنًّ ضدّد اهيـبيوج يخّكـبًٖ ،خى االؿخةراف
تبهرتص أّ اهخشبرث ؿوٓ اهفّر فٕ كبئيج اهدخل اهيّضدث.

 -0األظول غير اهيويوشج ،ظبفي
خخغيً األظّل غٖر اهيويّشج اهضِرث اهٌبخسج يً ضراء ضظط اهضرنج فٕ يسيّؿج تٌٖبرٖبٌز اهلبتغج ّضةرنج
إً خٕ إس ّضرنج أّسَٖ هالخظبالح اهيضدّدث ،إغبفج هٌظٖة اهضرنج يً اهضِرث اهيشسوج فةٕ اهلةّائى اهيبهٖةج
هيسيّؿج تٌٖبرٖبٌز اهلبتغج ّضرنج أّسَٖ هالخظبالح اهيضدّدث.
ّاهضرنبح اهيشخذير فِٖب اهخٕ ٌخز ؿٌِب أظّل غٖر يويّشج ُٕ:
يسيوعج تيٌبريبٌز سي ئس ئى اهلبتغج  -يبهيزيب
تٌٖبرٖبٌز اهيبهٖزٖج ضرنج اشخذيبرٖج كبتغج نبٌح خيخوم  %899يً يسيّؿج يبنشٖس اهلبتغج اهيبهٖزٖج اهخٕ
خـيل فٕ كػبؽ االخظبالح اهيخٌلوج فٕ يبهٖزٖب ّاهخٕ هى خنً يدرسج تبهتّرظج اهيبهٖزٖج .خى فٕ ضِر ٌّفيتر
2999ى ػرش  %39يً أشِى يبنشٖس هالنخخبة اهـبى ّأدرسح ختـةبً هةذهم غةيً ضةرنبح اهتّرظةج
اهيبهٖزٖجّ .تذهم اٌخفغح ٌشتج يونٖج تٌٖبرٖبٌز اهلبتغج فٕ ضرنج يبنشٖس إهٓ .%79
هدْ تٌٖبرٖبٌز اهلبتغج اشخذيبراح أخرْ فٕ ضرنبح اخظبالح فٕ نل يً اهٌِد ّإٌدٌّٖشٖبّ ،خيخوةم ٌشةتج
 %74يً ضرنج إٖرشٖل اهٌِدٖج ّ %44يً ضرنج إً خٕ إس اإلٌدٌّٖشٖج .ضبزح اهضرنج ؿوٓ ٌشتج %25
يً ضرنج تٌٖبرٖبٌز فٕ شتخيتر 2997ى.
ضرنج ئً خي ئس  -اٌدوٌيشيب
ضظوح ضرنج إً خٕ إس ؿوٓ رخظج خضغٖل ضتنج اهِبخف اهسّال تخلٌٖج اهسٖل اهذبهد فٕ اٌدٌّٖشةٖبّ ،كةد
تدأح تخلدٖى خديبخِب خسبرٖبً فٕ اهرتؾ األّل يً ؿبى 2998ى .ضبزح اهضرنج ؿوٓ ٌشتج  %58يً ضرنج إً
خٕ إس فٕ شتخيتر 2997ى.
ضرنج أوسيه هالخظبالح اهيضدودث – اإليبراح اهعرتيج اهيخضدث
ضرنج أّسَٖ هالخظبالح اهيضدّدث ُٕ ضرنج يشسوج فٕ إيبرث دتٕ تدّهج اإليبراح اهـرتٖج اهيخضدث ّهةدِٖب
اشخذيبراح فٕ ضرنبح خـيل فٕ كػبؽ االخظبالح فٕ خرنٖب ّسٌّة أفرٖلٖب .ضبزح اهضةرنج ؿوةٓ ٌشةتج
 %35يً ضرنج أّسَٖ هالخظبالح فٕ أترٖل 2998ى.
كبيح ضرنج أّسَٖ هالخظبالح اهيضدّدث تخغٖٖر اهـيوج اهّؼٖفٖج إلضدْ اهضرنبح اهخبتـج هِب فٕ خرنٖةب إهةٓ
اهدّالر األيرٖنٕ خالل ؿبى 2999ى هّسّد خغٖر فٕ األضداد ّاهؼرّف ذاح اهظوج تـد اشخضّاذ يسيّؿج
االخظبالح اهشـّدٖج ؿوٓ  %35يً رأشيبهِب ّذهم تأذر يشخلتوٕ ػتلًب هويـبٖٖر اهيضبشتٖج.
ضرنج االخظبالح اهنويخيج (ص .ى .م) – اهنويح
ضبزح اهضرنج فٕ دٖشيتر 2997ى ٌشتج  %26يً رأشيبل ضرنج االخظبالح اهنّٖخٖج اهتةبهغ  59يوٖةًّ
دٌٖبر نّٖخٕ .خـيل ُذٍ اهضرنج فٕ يسبل خديبح اهِبخف اهسّالّ ,كد تدأ اهخضغٖل اهخسةبرٔ فةٕ دٖشةيتر
2998ى.
ئس خي شي اهتضريً (ص .ى .ة .ى) – اهتضريً
خأششح إس خٕ شٕ اهتضرًٖ (ص .ى .ة .ى) فٕ فتراٖر 2999ى تييونج اهتضرًٖ ّ ،خيخوم اهضةرنج ٌشةتج
 %899يً رأشيبهِب اهتبهغ  75يوًّٖ دٌٖبر تضرٌٖٕ .خـيل ُذٍ اهضرنج فٕ يسةبل خةديبح االخظةبالح
اهيخٌلوج ّاالخظبالح اهدّهٖج ّاهخديبح األخرْ ذاح اهظوجّ ،كد تدأ اهخضغٖل اهخسبرٔ فٕ يبرس 2989ى.
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ضرنج االخظبالح اهشعوديج
(ضرنج يشبهيج شعوديج)

ئيغبضبح ضول اهلوائى اهيبهيج األوهيج اهيوضدث هفخرخي اهذالذج واهخشعج أضهر اهيٌخهيخيً في  03شتخيتر 0313ى (غير يراسعج)

ّفٖيب ٖوٕ خفبظٖل األظّل غٖر اهيويّشج ،ظبفٕ:
0303م

(بآالف الرياالت السعودية)
تراخيص
الشهرة الناتجة من توحيد القوائم المالية
عالمات تجارية وعالقات تعاقدية
الشهرة الناتجة من شراء حصة  %53في مجموعة بيناريانج القابضة
الشهرة الناتجة من شراء حصة  %13في شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة
الشهرة الناتجة من شراء حصة  %3,في شركة إن تي إس
أخرى

0332م

027,107321
2733,7011
173017003
07,207002
1037022
,007020
07001731,

,31,091111
316771703
311771314
,16311,,3
4571103
6,11,0,
,19,31340

0073107,10

5017191737

 - 4اهلروع

ّخخيذل فٕ:
0303م

0332م

(بآالف الرياالت السعودية)
قصيرة األجل

17330713,

4113,15,9

طويلة األجل

0072337003

5315911699

0373017030

15133310,9

ٖتوغ ٌظٖة اهيسيّؿج يً كرّع اهضرنبح اهيشخذير فِٖب نيب فٕ  39شتخيتر 2989ى يتوغ  89،359يوًّٖ رٖبل
شـّدٔ.

 -5خنوفج اهخديبح
خخنًّ خنوفج اهخديبح ييب ٖأخٕ:
(بآالف الرياالت السعودية)

رسوم استخدام الشبكات الخارجية
الرسوم الحكومية ( * )
إصالح وصيانة
تكاليف الموظفين
أخرى

الثالثة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر

التسعة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر

0303م

0332م

0303م

0332م

0700,7031
071,07313
1207220
32,7,30
3027012

5194010,7
,13511733
1011047
6,71939
333143,

370017322
170237323
073017302
070017,23
0731272,3

311591779
315571033
,15971573
5115313,7
,15451360

2701,72,0

31,601316

0272307323

,311791673

"أخرْ" خضيل تٌّدًا يخٌّؿج أُيِب :إٖسبراح يـداح ّييخونبح ّشٖبراح ّيظرّفبح اهيرافق ّاشخضبراح.
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ضرنج االخظبالح اهشعوديج
(ضرنج يشبهيج شعوديج)

ئيغبضبح ضول اهلوائى اهيبهيج األوهيج اهيوضدث هفخرخي اهذالذج واهخشعج أضهر اهيٌخهيخيً في  03شتخيتر 0313ى (غير يراسعج)

(*) فٖيب ٖوٕ خفبظٖل اهرشّى اهضنّيٖج:
(بآالف الرياالت السعودية)

الثالثة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر

التسعة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر

0303م

0332م

0303م

0332م

الشركة

070007130

,1,7,1755

070037001

113571751

باقي شركات المجموعة

0337010

5751955

2037100

6991155

071,07313

,13511733

170237323

315571033

 -6اهيظروفبح اهتيعيج واهخشويليج
خخنًّ اهيظرّفبح اهتٖـٖج ّاهخشّٖلٖج ييب ٖأخٕ:
(بآالف الرياالت السعودية)

الثالثة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر

التسعة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر
0303م

0332م

0303م

0332م

,164,1450

دعاية وإعالن

2007010

7501470

07,207202

تكاليف الموظفين

1107,30

3351093

071127101

,13991,5,

مصروف الديون المشكوك في تحصيلها

1007111

7731,69

070037000

,1,731607

طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

227103

1,1973

0,37,,0

,061944

إصالح وصيانة

0,7,3,

501547

22700,

471,41

أخرى

0,07102

,331633

2037100

3,3117,

0732372,1

,10311914

2702370,3

319331164

"أخرْ" خضيل تٌّداً يخٌّؿج أُيِب :إٖسبراح يـداح ّييخونبح ّشةٖبراح ّيظةرّفبح االخظةبالح ّاهترٖةد
ّاهخّظٖل ّاأليً ّاهشاليج.
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ضرنج االخظبالح اهشعوديج
(ضرنج يشبهيج شعوديج)

ئيغبضبح ضول اهلوائى اهيبهيج األوهيج اهيوضدث هفخرخي اهذالذج واهخشعج أضهر اهيٌخهيخيً في  03شتخيتر 0313ى (غير يراسعج)

 -7اهيظروفبح اهعيوييج واإلداريج
خخنًّ اهيظرّفبح اهـيّيٖج ّاإلدارٖج ييب ٖأخٕ:
(بآالف الرياالت السعودية)

الثالثة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر
0303م

تكاليف الموظفين
إصالح وصيانة
إيجارات معدات وممتلكات وسيارات
استشارات وأتعاب قانونية ومهنية
مصروفات المرافق
أخرى

0017231
,270,1
1,730,
337300
037000
00070,1
,,37223

التسعة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر

0332م

0303م

0332م

1301407
,511730
311,,6
0,1330
351139
301964
6,01730

070237320
01,7010
0317233
0037203
001702,
2237,00
073117020

,1196140,
1,71555
,111494
,061130
,561164
3511363
513971,15

"أخرْ" خضيل تٌّدًا يخٌّؿج أُيِب :أكشبػ خأيًٖ ّيشخوزيبح ينختٖج ّيظرّفبح ضضً ّيٌبّهج ّترٖد ّخّظٖل.

 -8االشخهالم واإلػفبء
(بآالف الرياالت السعودية)

استهالك
إطفاء

الثالثة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر

التسعة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر

0303م

0332م

0303م

0332م

071127211
0,07112
070307012

,1665177,
5961494
,10491370

273017023
,127333
371017300

3190910,4
36,13,0
317751116

 -9اإليراداح واهيظروفبح األخرى ،ظبفي
ٖخنًّ ُذا اهتٌد ييب ٖأخٕ:

(بآالف الرياالت السعودية)

الثالثة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر
0303م

0332م

التسعة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر
0303م

0332م

إيرادات متنوعة

073217303

,431013

072,07102

3961393

مكاسب تغير أسعار العمالت األجنبية

0217003

5,71565

0207,00

3341,,7

مصروفات متنوعة

()17021

()1531370

()1127212

()4,41564

070137101

661714

071,1722,

5161135

خخغيً اإلٖراداح اهيخٌّؿج يتوغ  728يوًّٖ رٖبل ؿتبرث ؿً ينبشة تٖؾ أظّل ذبتخج ( أترار ) إلضدْ ضرنبح
يسيّؿج تٌٖبرٖبٌز اهلبتغج .
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ضرنج االخظبالح اهشعوديج
(ضرنج يشبهيج شعوديج)

ئيغبضبح ضول اهلوائى اهيبهيج األوهيج اهيوضدث هفخرخي اهذالذج واهخشعج أضهر اهيٌخهيخيً في  03شتخيتر 0313ى (غير يراسعج)

 -13االرختبػبح واالهخزايبح اهيضخيوج
االرختبػبح
(أ) خدخل اهيسيّؿج خالل ييبرشج ٌضبػِب االؿخٖبدٔ فٕ ارختبػبح يخـولج تيظةرّفبح رأشةيبهٖج سُّرٖةج
ّتظّرث أشبشٖج فٖيب ٖخـوق تيضرّؿبح خّشـج اهضتنج  .توغح ارختبػبح اهيظةرّفبح اهرأشةيبهٖج
ا هلبئيج نيب فٕ  39شتخيتر 2989ى ضّاهٕ  4،878يوًّٖ رٖبل شـّدٔ ( 39شةتخيتر 2999ى3،889:
يوًّٖ رٖبل شـّدٔ).
(ة) ٖخى اشخئسبر أراعٍ ّيتبًٍ الشخخدايِب فٕ ؿيوٖبح اهيسيّؿج تيّسة خـِداح إٖسبر خضغٖوٖج خٌخِةٕ فةٕ
خّارٖ يشخلتوٖج يخخوفجّ .كد توغ إسيبهٕ يظرّفبح اإلٖسبر تيّسة ؿلّد اإلٖسبر اهخضغٖوٖج خالل اهرتةؾ
اهذبهد ّاهخشـج أضِر اهيٌخِٖج فٕ  39شتخيتر 2989ى يتوغ  882يوًّٖ رٖبل شـّدٔ ّ  336يوًّٖ رٖبل
شـّدٔ ؿوٓ اهخّاهٕ (اهرتؾ اهذبهد ّاهخشـج أضِر اهيٌخِٖج فٕ  39شةتخيتر 2999ى 848 :يوٖةًّ رٖةبل
شـّدٔ ّ  395يوًّٖ رٖبل شـّدٔ ؿوٓ اهخّاهٕ) .
االهخزايبح اهيضخيوج
خخـرع اهيسيّؿج خالل ييبرشج ٌضبػِب االؿخٖبدٔ إلسراءاح كبٌٌّٖج ّدؿبّْ كغبئٖج ّيػبهتةبح أخةرّْ .ال
ٖخّكؾ أً ٖنًّ هِب خأذٖر سُّرٔ ؿوٓ يرنز اهيسيّؿج اهيبهٕ أّ ٌخبئز ؿيوٖبخِب اهيتٌٖج فٕ اهلّائى اهيبهٖج األّهٖةج
اهيّضدث.

 -11اهيعوويبح اهلػبعيج

كبيح اهيسيّؿج تخضدٖد كػبؿبخِب اهخضغٖوٖج اهرئٖشج ؿوٓ أشبس ٌّؽ اهخديبح اهيلديج يً كتل اهيسيّؿج ّخخى

اهيـبيالح تًٖ اهلػبؿبح اهخضغٖوٖج ّفلبً هألضنبى ّاهضرّػ اهخسبرٖج اهيـخبدث .ال ّٖسد ٌُبم إٖراداح أّ يظبرٖف

سُّرٖج ُبيج أخرْ تًٖ اهلػبؿبح.

خخيذل اهلػبؿبح اهخضغٖوٖج اهرئٖشج هويسيّؿج فٕ:

 كػبؽ اهسّالّ ،خضيل خديبخَ اهرئٖشج :اهِبخف اهسّال ّخديبح اهسٖل اهذبهد ّاهتػبكبح يشتلج اهدفؾ ّاهخسّال
اهدّهٕ ّاهرشبئل.

 كػبؽ اهِبخفّ ،خضيل خديبخَ اهرئٖشج :اهِبخف اهذبتح ُّّاخف اهتػبكج ّاالخظبل اهتٌٖٕ ّاالخظبالح اهدّهٖج.

 كػبؽ اهيـػٖبحّ ،خضيل خديبخَ اهرئٖشج :اهدّائر اهيؤسرث هٌلةل اهتٖبٌةبح ّخةػ اهـيٖةل اهركيةٕ)(DSL

ّاإلٌخرٌح.

 غٖر اهيّزؿجّ :خضيل تـع اهـٌبظر اهخٕ ال ٖينً رتػِب تبهلػبؿبح اهخضغٖوٖج اهرئٖشج هويسيّؿج.
ّٖتًٖ اهسدّل اهخبهٕ اهيـوّيبح اهلػبؿٖج هوفخرث:

16

ضرنج االخظبالح اهشعوديج
(ضرنج يشبهيج شعوديج)

ئيغبضبح ضول اهلوائى اهيبهيج األوهيج اهيوضدث هفخرخي اهذالذج واهخشعج أضهر اهيٌخهيخيً في  03شتخيتر 0313ى (غير يراسعج)
(بآالف الرياالت السعودية)

الجوال

الهاتف

المعطيات

غير موزعة

اإلجمالي

0107,10

0170107022
,70307000

إيرادات الخدمات

0270107123

,7201700,

270107110

إيرادات الربط البيني

07,107001

17,,37123

3117020

-

مصروفات الربط البيني

()170,1700,

()071037203

()070,070,3

-

(),70307000

صافي إيرادات الخدمات

007,037210

0371,173,0

172037133

0107,10

0170107022

االستهالك واإلطفاء

073037312

071127110

102700,

01372,1

371017300

صافي الدخل

270127203

2037,22

1,27,30

()107000

,70237102

إجمالي األصول

1370027322

017,337,21

371,27,20

027,027230

00072307030

إجمالي الخصوم

03720,7,11

0072117200

070107333

0271207113

21700170,0

ّكد نبٌح اهيـوّيبح اهلػبؿٖج هوفخرث اهيٌخِٖج فٕ  39شتخيتر 2999ى ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٕ:
المعطيات

غير موزعة

اإلجمالي

إيرادات الخدمات

5319331033

615341347

311311301

,911,,3

16163,1,34

إيرادات الربط البيني

,119,1,57

313911503

1011731

-

719041961

مصروفات الربط البيني

()319711,45

(),19031191

()0391344

-

()719041961

صافي إيرادات الخدمات

5515411400

,913761366

316071734

,911,,3

16163,1,34

(بآالف الرياالت السعودية)

الجوال

الهاتف

االستهالك واإلطفاء

513391435

5166,1,55

1561531

511,,9

317751116

صافي الدخل

417151643

()6361,70

,13911954

(),13041971

61449134,

إجمالي األصول

1616911794

1417,11496

719,41736

551357195,

,9316751941

إجمالي الخصوم

5913561616

,313991317

,13901933

5916431,,3

361,5,1131

 -10اهيضخلبح اهيبهيج
أبرمتتت المجموعتتة اتفاقيتتات تحتتوط لمقايضتتة ستتعر الفائتتدة للستتيطرة علتتر التعتتر لمختتاطر ستتعر الفائتتدة المتوقت متتن
التدفقات النقدية المستقبلية فيما يتعلق بستعر الفائتدة المتغيتر لتديونها .المبلت األصتلي والقيمتة العادلتة لألثتر الفعتال لهته
التحوطات بتاريخ  19سبتمبر 59,9م هو  61,36مليون لاير و  703مليون لاير سعودي علر التوالي.
لقد تم أظهار اثر المشتتقات الماليتة فتي القتوائم الماليتة األوليتة الموحتدة فتي  19ستبتمبر 59,9م  1وفيمتا يتعلتق بؤرقتام
المقارنتتة لتتم يتتتم أظهتتار أثرهتتا .حي ت تقتتوم الشتتركة حالي تا ل بالتنستتيق م ت الشتتركات المستتتثمر فيهتتا الستتتكمال البيانتتات
المطلوبة ويعتبر هها االحتياطي األثر التراكمي منه تاريخ بداية هه العقود.

17

ضرنج االخظبالح اهشعوديج
(ضرنج يشبهيج شعوديج)

ئيغبضبح ضول اهلوائى اهيبهيج األوهيج اهيوضدث هفخرخي اهذالذج واهخشعج أضهر اهيٌخهيخيً في  03شتخيتر 0313ى (غير يراسعج)

 -10األضداد اهالضلج
أقر مجلتس اإلدارة فتي اجتماعته المنعقتد يتوم الثالثتاء  ,,هو القعتدة ,31,هت (الموافتق  ,0أكتتوبر 59,9م) توزيت
أرباح أولية مقدارها  ,1399مليون لاير عن الرب الثال من عام 59,9م بواق  9163لاير عن كل سهم.

 -14عرع اهتيبٌبح تلبئيج اهدخل األوهيج اهيوضدث وأركبى اهيلبرٌج
قامتتت المجموعتتة بةعتتادة تبويتتب المصتتاريف التشتتغيلية ليتتتم عتتر تكلفتتة الختتدمات والمصتتروفات البيعيتتة والتستتويقية
والمصروفات العمومية واإلدارية بشكل مستقل 1مما ترتتب عليته إعتادة تصتنيف بعت أرقتام المقارنتة لفترتتي الثالثتة
والتستتعة أشتتهر المنتهيتتتين فتتي  19ستتبتمبر 5990م لتتوافتتق م ت التصتتنيف المستتتخدم لفترتتتي الثالثتتة والتستتعة أشتتهر
المنتهيتين في  19سبتمبر 59,9م .كما تم إعادة تبويب بع أرقام المقارنة لتتفق م العر للفترة الحالية.
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