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 فًخبش صذ

  0202ؼاو نه انُهائٍتانًانٍت ئج ُخاانػٍ دو حؼهٍ 
 

  20ثض٠بدح  0202ؼبَ ٌٍدسُ٘ ئِبسارٟ  اد١ٍِبس 6زغبٚص راٌؼبئذاد% 

  ػٓ اٌؼبَ اٌغبثك% 020ثّٕٛ  ١ٍِبس دسُ٘ 0.0زخيٝ ٠لجً ؽمٛق االِز١بص فبفٟ األسثبػ 

 

 األخ١شػٓ ٔزبئغٙب اٌّب١ٌخ ٌٍشثغ ا١ٌَٛ  –ع .َ.زىبٍِخِ ػؽشوخ اإلِبساد ٌالرقبالد اٌّ –أػٍٕذ دٚ  – 0200ياسط  3دبً، 

، ٚص٠بدح ٚفبفٟ األسثبػ فٟ اٌؼبئذاد ًّٔٛا ل١بع١ًبٚلذ ػىغذ إٌزبئظ اٌّب١ٌخ ، 0202د٠غّجش  20ٌٍٚغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

 . ؼّالءِغزّشح فٟ ػذد اٌ

 

 8بأكًهه 0202نهؼاو  انُخائج انًانٍت  يٍ أبشص ياليخ

 ئٌٝ  0202 فٟ ٔٙب٠خ ػبَ اٌؼّالءػذد ئعّبٌٟ ١قً ٌ، يٍ ػًالء انهاحف انًخذشن 1فؼال ػًٍم 634,222ار ػهى االعخذى

 . ػ١ًٍِ١ّْٛ  3.2

 ٚاٌزٟ ثٍغذ  0228ؼبَ فٟ اٌ ٌؼبئذادبِمبسٔخ ث% 20ثض٠بدح أٞ ، يهٍىٌ دسهى إياساحً 5,252 نخصم إنى انؼائذاث ًَى

  .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 43228

  ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ ِمبسٔخ ثؼبَ  33520 ٚفً ئٌٝؽ١ش ػٍٝ أعبط عٕٛٞ  %10 انشبخ اإلجًانً بُغبتصٌادة هايش

 .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسرٟ 23426ؽ١ش ثٍغ ٘بِؼ اٌشثؼ اإلعّبٌٟ  0228

  ًَىا فً األسباح لبم الخطاع انفائذة وانضشٌبت وانًغخههكاث(EBITDA)2  ١ٍِْٛ دسُ٘  03207ثّب ٠ؼبدي % 82ثٕغجخ

 .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 03253ؽ١ش ثٍغذ  0228ؼبَ بٌِمبسًٔخ ث، ئِبسارٟ

  ؽ١ش 0228ؼبَ ب١ٌٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ ِمبسٔخ ث 03005 ثٍغؽ١ش  %010بُغبت  (لبم دمىق االيخٍاص)صافً األسباح ًَى 

 .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 407 وبْ

  053ؽ١ش وبْ  0228سارٟ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِب 03202دٍث بهغ ًَى صافً األسباح بؼذ خصى سعىو االيخٍاص 

 ٠0202ٕب٠ش  0اثزذاءًا ِٓ " دٚ"ػٍٝ " سعُ ؽك اإلِز١بص"، ثؼذ ئػالْ اٌؾىِٛخ االرؾبد٠خ ثفشك ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ

 0202.3د٠غّجش  20اٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ  ِٓ فبفٟ اٌشثؼ ػٓ %04رؾذ٠ذ ٔغجخ ٚ

 ٍ١ٍِْٛ دسُ٘ 22 ثّمذاس انششكت يُز حأعٍظ ألول يشة 4انُمذي انذشخذفك فً ان 0202َخائج إٌجابٍت فً انؼاو  كحذم. 

ٚعزغزخذَ اٌؾشوخ ٘زٖ اٌزذفمبد ثبالمبفخ ئٌٝ رٍه إٌبرغخ ػٓ ػ١ٍّخ ئفذاس أعُٙ ؽمٛق األ١ٌٚخ اٌزٟ رّذ ثٕغبػ فٟ ػبَ 

ٌّٕٛ ٚرؾم١ك ػبئذ ٚل١ّخ ، ٌّٚزبثؼخ ا ١ٍِ0200بساد دسُ٘ ٚاٌّغزؾك فٟ ١ٔٛ٠ٛ  2ٌزغذ٠ذ اٌمشك اٌجبٌغ ل١ّزٗ  0202

 .ِنبفخ ٌٍّغب١ّ٘ٓ

  أٞ  ػ١ًّ 0523222 ئٌٝ ًقٌز 0202فً ػاو % 67بُغبت انهاحف انًخذشن بُظاو انذفغ اَجم  ػًالءػذد فً صٌادة

 . اٌؼّالءِٓ لبػذح % 5 ثٕغجخ

                                                 
1
   

2
كأرباح حشغيم قبم خصى انفائذة وانضزيبت وانًسخههكاث، ورسىو االَخفاض في انقيًت، وانذخم غيز انخشغيهي، وانًصزوفاث،  EBITDAحقىو دو بحساب  

 .  وانعائذاث
3

 1هيىٌ درهى كاَج يقزرة كزسى حق ايخياس قبم ي 864وانخي َخجج عٍ ححزيز يخصصاث بقيًت   يهيىٌ درهى إياراحي 48َخج عٍ فزض رسى االيخياسإرجاع 

 يهيىٌ درهى نهذا انعاو  148ودفع رسىو  8212يُايز 
4
إقخصاديت خالل فخزة سيُيت يحذدة ، واإلسخثًار، وانخًىيم نًُشأة يتَشةت انخشغيهاأليٍ  وصافً انخغيز فً انُقذقائًت حعزض انًقبىضاث، وانًذفىعاث انُقذيت  

 .بصىرة حؤدي انً حىفيق رصيذ انُقذيت فً أول انفخزة وآخز انفخزة 
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 ٌزقجؼدسُ٘،  2.25ٚاٌزٟ وبٔذ  0228دسُ٘، ِمبسٔخ ثا٠شاداد اٌغُٙ ٌٍؼبَ  2.20ثٍغذ  حذمٍك إٌشاداث نهغهى انىادذ 

ل١ّخ اٌغُٙ ثؼ١ٓ االػزجبس، فٟ ؽ١ٓ وبٔذ  0202ِغ أخز سعُ االِز١بص ٌٍؼبَ  0202دسُ٘ ٌٍؼبَ  2.03اٌغُٙ األ١ٌٚخ ل١ّخ 

 . 0228ػٓ اٌؼبَ % 74 ثٕغجخ ص٠بدح أٞ ِب ٠ؼٕٟ، 0228فٟ اٌؼبَ  دسُ٘ ٌٍغُٙ 2.02

  862ؽ١ش ثٍغذ  0228ؼبَ بٌدسُ٘ ئِبسارٟ ِمبسٔخ ث١ٍِْٛ  03066 ٌزقً ئٌٝ %00انثابج بُغبت انهاحف صٌادة ػائذاث 

 .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ

 

 02028يٍ أبشص ياليخ انُخائج انًانٍت نهشبغ األخٍش يٍ انؼاو 

 

 خالي اٌشثغ األخ١ش يٍ ػًالء انهاحف انًخذشن ػًٍم فؼال 030,222 االعخذىار ػهى. 

 ِمبسٔخ ثبٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ % 23لذس٘ب ثض٠بدح أٞ ، حًيهٍىٌ دسهى إياسا 0,224نخصم إنى  حذمٍك سلى لٍاعً نهؼائذاث

ؽ١ش  0202ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ % 06 لذس٘ب١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ، ٚص٠بدح  03422 ؽ١ش ثٍغذ اٌؼبئذاد 0228

  .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 03634ثٍغذ 

  ًدسُ٘ ئِبسارٟ ِمبسٔخ ثبٌشثغ ١ٍِٛ 03225 ثٍغذؽ١ش ػٍٝ أعبط عٕٛٞ  %10بُغبت صٌادة هايش انشبخ اإلجًان ْ

ِمبسٔخ ثبٌشثغ % 05 لذس٘بض٠بدح ث١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسرٟ، ٚ 822٘بِؼ اٌشثؼ اإلعّبٌٟ  ؽ١ش ثٍغ 0228األخ١ش ِٓ ػبَ 

 . ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 03005ؽ١ش ثٍغ  0202اٌضبٌش ِٓ ػبَ 

  ًَىا فً األسباح لبم الخطاع انفائذة وانضشٌبت وانًغخههكاث(EBITDA)5 ١ٍِْٛ دسُ٘  564 ؽ١ش ثٍغذ %62 بُغبت

ِمبسٔخ ثبٌشثغ % ١ٍِ08ْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ، ٚص٠بدح ثٕغجخ  255ؽ١ش وبٔذ  0228ِمبسًٔخ ثبٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ ئِبسارٟ، 

 .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 402ؽ١ش ثٍغذ  0202اٌضبٌش ِٓ ػبَ 

 ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ ِمبسٔخ  320 ئٌٝ ٌزقًػهى أعاط عُىي % 024بُغبت ( لبم دمىق االيخٍاص)صافً األسباح  صٌادة

اٌشثغ  ػٓ% 20 ٚ ثض٠بدح لذس٘ب١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ،  028ٚاٌزٟ وبٔذ لذ ٚفٍذ ئٌٝ  0228ثبٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ 

 . ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 205 ٚاٌزٟ ثٍغذ اٌضبٌش

  ثؼذ ئػالْ اٌؾىِٛخ االرؾبد٠خ فشك ، ٌٍشثغ األخ١ش١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ،  800صافً األسباح بؼذ خصى سعىو االيخٍاص بهغ

 .0202ػٓ اٌؼبَ " دٚ"ػٍٝ " سعُ ؽك اإلِز١بص"% 04

  فٟ اٌشثغ األخ١ش فؼبي ػ١ًّ  423522ثٛالغ  خذياث انهاحف انًخذشن بُظاو انذفغ اَجم ػًالءصٌادة يغخذايت فً أػذاد

ؽ١ش  0228ٔخ ثبٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ ِمبس% 78 لذس٘بض٠بدح أٞ ث، 0523222ئٌٝ  ؼّالءػذد اٌ ١ٌقً ئعّبٌِٟٓ اٌؼبَ، 

ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ  %03لذس٘ب ٚثض٠بدح  ،0273222خذِبد اٌٙبرف اٌّزؾشن ثٕظبَ اٌذفغ ا٢عً  ػّالء ثٍغ ػذد

 . ؽب١ًٌب اٌٙبرف اٌّزؾشن ػّالء ِٓ ئعّبٌٟ لبػذح% ٠ٚ5ّضً ٘زا اٌؼذد ،  ػ١ّاًل 0283222 ػذدُ٘ ؽ١ش وبْ 0202

  4503222ئٌٝ  0228خو فٟ اٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ  3243822ِٓ  انهاحف انثابج ػًالءفً لاػذة % 16صٌادة لذسها 

 .زا اٌشثغٌٙخو  423622ثض٠بدح لذس٘ب أٞ ، 0202خو فٟ اٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ 

 

عذ٠ذح ِٓ عٍغٍخ  ؽٍمخ 0202ٌمذ ؽىً اٌؼبَ "  "8دو"، سئٍظ يجهظ إداسة ششكت أدًذ بٍ بٍاثٚرؼ١ٍمًب ػٍٝ إٌزبئظ اٌّب١ٌخ، لبي 

اإلٔغبصاد ِٓ ؽ١ش االعزّشاس فٟ إٌّٛ ٚاٌز١ّض ِٚٛافٍخ اٌزٛعٗ إٌبعؼ اٌزٞ رج١ٕبٖ ِٕز ٔؾأرٕب ٚارجؼٕب ٔٙغٗ ىٛاي اٌغٕٛاد األسثؼخ 

الِز١بص ئْ ٘زا إٌغبػ ٘ٛ صّشح االثزىبس اٌزٞ ؽشفٕب ػٍٝ اٌزشو١ض ػ١ٍٗ، ٌزمذ٠ُ اٌم١ّخ ٌؼّالئٕب ِٓ خالي اٌؾشؿ ػٍٝ رؾم١ك ا. اٌغبثمخ

 .فٟ األػّبي اٌزؾغ١ٍ١خ ِٓ خالي ل١بدح ؽى١ّخ ٚفش٠ك ئداسٞ لٛٞ

 

                                                 
5
كأرباح حشغيم قبم خصى انفائذة وانضزيبت وانًسخههكاث، ورسىو االَخفاض في انقيًت، وانذخم غيز انخشغيهي، وانًصزوفاث،  EBITDAحقىو دو بحساب  

 .  وانعائذاث
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ثزفبؤي ٌّب ؽٙذٔبٖ ِٓ ِإؽشاد رذي ػٍٝ ػٛدح إٌؾبه االلزقبدٞ ئٌٝ اٌّغز٠ٛبد اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب فٟ اٌغٕٛاد  0202ٚلذ ثذأٔب اٌؼبَ "

١ٌّٕؾٕب % 0.3ئعّبٌٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ ٌذٌٚخ اإلِبساد ثٕغجخ ٚعبء ئػالْ فٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ اٌزٞ سفغ رٛلؼبرٗ ٌّٕٛ . اٌم١ٍٍخ اٌّبم١خ

ٚلذ رجذٚ ٘زٖ اٌزٛلؼبد ِزٛامؼخ ٌٍجؼل، ئال أٔٙب ثبٌٕغجخ ٌٕب ِإؽشًا ٘بًِب ٠جؾش ثّٕٛ ِنيشد . اٌّض٠ذ ِٓ اٌؾّبط فٟ ِٛافٍخ عٙٛدٔب

ؾبه االلزقبدٞ ٚػٛدح اٌضمخ فٟ ِخزٍف اٌميبػبد ٚلذ سأ٠ٕب أزؼبؽًب ٌٍٕ. 0228فٟ أػمبة اٌجوء اٌزٞ ؽٙذٖ االلزقبد اٌؼبٌّٟ فٟ اٌؼبَ 

ٚػٍٝ مٛء ٘زٖ  .فٟ اٌذٌٚخ، ِّب ٠ٕؼىظ ثذٚسٖ ػٍٝ االسرفبع فٟ اٌيٍت ػٍٝ خذِبرٕب ِٕٚزغبرٕب اٌزٟ رٍجٟ وبفخ االؽز١بعبد

ب، ٌالسرمبء اٌّإؽشاد، فمذ اعزّشد دٚ فٟ اٌؾفبً ػٍٝ ِغز٠ٛبد ّٔٛ ٚأداء ِنيشد٠ٓ، وّب سوضٔب ػٍٝ االعزضّبس ٚري٠ٛش ؽجىزٕ

 ".ثّغز٠ٛبد خذِبرٕب ٚوفبءح فش٠ك ػٍّٕب

 

ٌمذ ّٔب فبفٟ األسثبػ لجً ؽمٛق  .ٚئٔٗ ٌّٓ دٚاػٟ عشٚسٞ أْ أػٍٓ ثفخش إٔٔب ؽممٕب ئٔغبصاد ػظ١ّخ فٟ ٘زا اٌقذدٚأمبف لبئاًل، 

مبفخ ئٌٝ رٌه، اعزٍّٕب لشاس ثبإل. ١ٍِ0228بس دسُ٘ فٟ اٌؼبَ  ١ٍِ2.4بس دسُ٘ ثؼذ أْ وبْ  ١ٌ0.0قً ئٌٝ % 020االِز١بص ثٕغجخ 

خ مبدِػٓ إٌغجٗ اٌّؾذدح ثؾأْ اٌغٕٛاد اٌ  ئخيبس اٌؾشوخ، ٚع١زُ 0202اٌؾىِٛخ االرؾبد٠خ ف١ّب ٠خزـ  ثٕغجخ ؽك االِز١بص ػٓ اٌؼبَ 

ثٍغ فبفٟ اٌشثؼ ٚ. ٚلذ عبػذٔب ٘زا اٌمشاس ػٍٝ ثٍٛسح ِغإ١ٌٚزٕب رغبٖ اٌؾىِٛخ االرؾبد٠خ ف١ّب ٠خزـ ثؾك االِز١بص. فٟ اٌٛلذ إٌّبعت

 ."١ٍِ0228ْٛ دسُ٘ ٌٍؼبَ  053ثؼذ أْ وبْ  ١ٍِ0202بس دسُ٘ ٌٍؼبَ  0.2ثؼذ خقُ ؽك االِز١بص 

 

ًّٔٛا ِزٛافالال  ١ِّٚالضًا،    0226ٌمذ ؽممذ دٚ ِٕز رأع١غٙب فٟ اٌؼبَ  " 9لائاًل" دو"ػثًاٌ عهطاٌ، انشئٍظ انخُفٍزي نششكت وّب فشػ 

وّالب أصجزٕالب أداءام ١ِّالضًا ٌؼ١ٍّبرٕالب ٚفش٠مٕالب اٌؼبِالً اٌالزٞ ػّالً ػٍالٝ رمالذ٠ُ خالذِبد            . وبفالخ اٌزٛلؼالبد   أؼىظ ػٍٝ ٔزبئغٕالب اٌّب١ٌالخ اٌزالٟ فبلالذ    

ٌُٚ ٠مزقش أداؤٔب ػٍٝ رؾم١ك ّٔٛ ل١بعٟ فٟ اٌؼبئالذاد فؾغالت، ثالً رغالبٚصٖ ١ٌؾالًّ      . ِٕٚزغبد ػب١ٌخ اٌغٛدح  ػجش وبفخ ليبػبد أػّبٌٕب

ػالبَ   0202ٌمالذ والبْ اٌؼالبَ    . ٓ اٌّنٟ فٟ االعزضّبس فالٟ ثٕالبء ٚريال٠ٛش ث١ٕزٕالب اٌزؾز١الخ     رؾم١ك وفبءح ػب١ٌخ فٟ أٔؾيزٕب اٌزؾغ١ٍ١خ، فناًل ػ

ٛ ي ٌؾالالشوخ  ، ؽ١الالش ثالالذأٔب خالٌالالٗ فالالٟ اٌزؾنالال١ش ٌز٠ٕٛالالغ ٔؾالالبىبرٕب ٚاٌجٕالالبء ٌؼبئالالذاد ِغالالزمج١ٍخ ِالالٓ خالالالي رأعالال١ظ ؽالالشوخ اإلِالالبساد     "دٚ"رؾالال

  "..اٌّؾذٚدح ٌالرقبالد اٌّزىبٍِخ ٌالعزضّبس اٌمبثنخ

 

ًّب ئِبسار١ًب فٟ اٌؼبَ  6.0ٌمذ ؽممٕب ػبئذاد ل١بع١خ ثٍغذ  9 "ٚأمبف ػضّبْ ثفنً عٙٛدٔب اٌؾض١ضخ فٟ ئىالق ِٕزغبد  ١ٍِ0202بس دس٘

٠ٚؼذ ٘زا إٌّٛ فٟ اٌؼبئذاد اٌغ٠ٕٛخ، ٚاٌزٞ ٠ؼبدي ص٠بدح ثٕغالجخ  . ٚخذِبد ِجزىشح رٍجٟ اؽز١بعبد االرقبي ٌؼّالئٕب ِٓ أفشاد ِٚإعغبد

ِالٓ اٌؾقالخ اٌغالٛل١خ فالٟ     % 32وّالب ٔفخالش ثزؾمالك ٔغالجخ اعالزؾٛار ثٍغالذ       . بع االرقبالد فٟ إٌّيمخ، ِٓ أػٍٝ اٌّؼذالد فٟ لي20%

فٕؾٓ ٔمذَ ا١ٌَٛ وبفخ . دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، ٚ٘ٛ ِب ٠ّضً ئٔغبصًا وج١شًا فٟ خالي أسثؼخ أػٛاَ فمو ِٕز ئىالق خذِبرٕب ثبٌذٌٚخ

  ٛ ٚلالذ وبٔالذ اٌض٠البدح فالٟ ػالذد اٌؼّالالء خالالي اٌؼالبَ         . دح ٚاالثزىالبس ٚاٌم١ّالخ اٌّنالبفخ   اؽز١بعبد األفشاد ٚاٌّإعغبد ِغ اٌؾشؿ ػٍالٝ اٌغال

 ً . ١ٍِالالْٛ ػ١ّالالً 3.2، ٌززخيالٝ لبػالالذح ػّالئٕالالب   0202ػ١ّالالً فؼالالبي فالالٟ اٌؼالالبَ  7453222" دٚ"فمالالذ أنالالُ ٌؼبئٍالخ  . إٌّقالشَ خ١الالش د١ٌالال

ثؾىً خبؿ ٚاٌزٞ فبؽجٗ ئلجالباًل ؽالذ٠ذًا ػٍالٝ اٌٙٛارالف      ٚئمبفخ ئٌٝ ّٔٛ ػذد ػّالئٕب، فمذ عبُ٘ االصد٠بد اٌٍّؾًٛ فٟ اعزخذاَ اٌج١بٔبد

ِّالب أدٜ ئٌالٝ رؾم١الك ِؼالذي ػبئالذ خالذِبد اٌٙالبرف اٌّزؾالشن ٌىالً ِغالزخذَ           . اٌزو١خ فٟ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، ئٌالٝ ّٔالٛ فالٟ اٌؼبئالذاد    

(ARPU )ٓأػٍٝ اٌّؼذالد فٟ إٌّيمخ ٚفك آساء اٌّؾ١ٍٍٓ اٌّب١١ٌ ِٓ. " 

 

ػٍالٝ رالذػ١ُ األعالظ ثؼالذ فزالشح ِالٓ إٌّالٛ اٌغالش٠غ، وّالب ثالذأد فالٟ اٌؼالبَ ٔفغالٗ ثؼالذح                0202ػٍالٝ ِالذاس اٌؼالبَ    ٌمذ سوضد ئداسح اٌؾالشوخ   "

ٚثفنً أداء ِٛظف١ٕب ٚرفب١ُٔٙ فٟ اٌؼًّ، فمذ ىجمذ ٘زٖ اٌّجبدساد فٟ ع١ّغ ألغالبَ  . ِجبدساد ػجش ِخزٍف ئداسارٙب ٌزؾغ١ٓ وفبءح األداء

ًّالالب ئِبسار١ًالالب ٌٍؼالالبَ   0، ثٍغالالذ (EBITDA)فبئالالذح ٚاٌنالالش٠جخ ٚاٌّغالالزٍٙىبد اٌؾالالشوخ، ِؾممالالخ أػٍالالٝ ٔغالالجخ أسثالالبػ لجالالً الزيالالبع اٌ  ١ٍِالالبس دس٘

ًّب ئِبسار١ًب فبفٟ أسثبػ لجً ؽمالٛق االِز١البص، أٞ ثض٠البدح     0.0، ِٚغغٍخ 0202 ئْ اٌؼّالً  . 0228ػّالب ؽممٕالبٖ فالٟ    % ١ٍِ020بس دس٘

ٚعٕزبثغ اٌزشو١ض ػٍٝ ثٕبء ٘الزٖ  . ٛ آ١ٌخ رؼًّ ثؾىً ِغزّشػٍٝ ص٠بدح اٌىفبءح اٌزؾغ١ٍ١خ ٌٍؾشوخ ال ٠مزقش ػٍٝ ػًّ ػبَ ٚاؽذ فمو ثً ٘

 ".ا١ٌ٢خ ٌّٛاوجخ ِغ١شح ّٔٛ اٌؾشوخ
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ثبٌذٚس اٌٙبَ اٌزٞ ٠ٍؼجٗ فش٠ك ػٍّٕب فٟ رؾش٠ه ػغٍخ ّٔٛ اٌؾشوخ، فٍٛال اٌزضاَ ٘زا اٌفش٠ك ٚاٌؾّبط اٌزٞ أظٙالشٖ  " دٚ"ٔؾٓ ٔإِٓ فٟ "

ًّالب ٔؾالٛ رؾف١الض ٚرالذس٠ت ِٙالبسارُٙ        . فٟ أداء ػٍّٗ ِب وٕب ٌٕؾمك رٍه إٌزبئظ اٌّز١ّضح ٚئ٠ّبًٔب ِٕب ثأ١ّ٘خ ِٛاسدٔب اٌجؾش٠خ،  فإٔالب ٔغالؼٝ دائ

وّب ؽمك ثشٔالبِظ  . ٌٕىْٛ اٌٛعٙخ اٌّفنٍخ ٌٍجبؽض١ٓ ػٓ ػًّ اٌزٟ رغززة أفنً اٌّٛا٘ت ٚاٌخجشاد فٟ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح

ِالٓ ئعّالبٌٟ ػالذد اٌؼالب١ٍِٓ ٌالذ٠ٕب، ٚثٕغالجخ       % 02ف١ٓ اإلِبسار١١ٓ ٌالذ٠ٕب ١ٌؾالىٍٛا   اٌزٛى١ٓ اٌزٞ أىٍمٕبٖ ٔزبئظ ِضّشح، فمذ صادد ٔغجخ اٌّٛظ

ثشٔبًِغالب    0202ِٚٓ أعً اٌؾفبً ػٍٝ ٘الزا اٌزٛعالٗ فالٟ ع١بعالخ اٌزالٛى١ٓ، أىٍمٕالب فالٟ اٌؼالبَ         . ٚاؽذ ئٌٝ صالصخ فٟ اٌّشاوض اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب

وّب أٚمؾذ . ، ٚلذ اللٝ ٘زا اٌجشٔبِظ ئلجبال ٚٔغبؽًب وج١شًا"ِغبس"ػٝ رذس٠ج١ًب عذ٠ًذا ٌٍخش٠غ١ٓ اٌّٛاى١ٕٓ ٠زؼٍك ثبٌّغزمجً اٌٛظ١فٟ ٠ٚ ذ

      ٓ ٚأؼىالظ رٌاله   . ٔزبئظ اٌذساعبد اٌزٟ أعشرٙب ؽشوخ عبٌٛة اسرفبػًب فٟ ِم١بط اسرجبه اٌّالٛظف١ٓ ثبٌؾالشوخ ػٍالٝ ِالذاس اٌؼالب١ِٓ اٌّبمال١١

ًّب ٌغٙٛدٔب اٌّ. ػٍٝ رؾغًٕب ٍِؾٛظًب فٟ األداء ػجش وبفخ ليبػبد أػّبٌٕب  ."جزٌٚخ ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ اٌّز١ّض٠ٓ رٜٚ األداء اٌؼبٌٟٚدػ

 

ئٕٔالب ٔغالزؼذ ا٢ْ   . ٌىٛٔٗ ػبَ رؾٌٟٛ ٘بَ ثبٌٕغجخ ٌٕب، رخيٝ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌؼّالء ١ٌؾالًّ ِشؽٍالخ عذ٠الذح فالٟ ريٛسٔالب      0202أفشد اٌؼبَ "

ئٌالٝ ِشؽٍالخ ئىالالق اٌّجالبدساد اٌغذ٠الذح       ٌٍذخٛي فٟ ِشؽٍخ أوضش ٔنًغب، ٚٔجؾش ػٓ عجً ٌزٛع١غ آفبلٕب ثبالٔزمبي ِالٓ ِشؽٍالخ ّٔالٛ عالش٠غ    

ٚوالبْ  . اٌّؾالذٚدح  ؽشوخ اإلِبساد ٌالرقبالد اٌّزىبٍِخ ٌالعالزضّبس اٌمبثنالخ  ٚاٌّزٕٛػخ اٌزٟ رمذَ اٌم١ّخ اٌّنبفخ ٚرٌه ِٓ خالي رأع١ظ 

ي ِّب ٠ؼالضص رالذفك   اٌٙذف االعزشار١غٟ خٍف رأع١ظ ٘زا اٌى١بْ اٌغذ٠ذ ٘ٛ اعزٙذاف ٚاٌزٛعغ فٟ أعٛاق عذ٠ذح راد فٍخ ثميبع االرقب

، ٚ٘ٛ ٔظبَ ِزؼذد اٌؾبؽبد ِقُّ ٌزغ١ًٙ رٛف١ً اٌخالذِبد  "أٔب ٠ٛ"ثاىالق أٚي ِجبدسح ؽٍّذ اعُ  0202فمذ لّٕب فٟ اٌؼبَ . ػبئذارٕب

اٌشل١ّخ ِٓ خالي االٔزشٔذ، ٚاٌٙبرف اٌّزؾشن ٚاٌزٍفبص اٌشلّٟ، ثٙالذف خٍالك ِغالبؽخ سل١ّالخ ٌغ١الً اٌمالشْ اٌؾالبدٞ ٚاٌؼؾالش٠ٓ فالٟ اٌؼالبٌُ           

 ".ثٟ اٌشلّٟاٌؼش

ًِب ١ًِّضا فٟ ؽ١بح ؽشوخ دٚ، فمالذ ؽممٕالب ئٔغالبصاد سائؼالخ ٔفخالش ثٙالب، ٘الٟ ٔزالبط ٌزشو١ضٔالب اٌضبثالذ ٚاٌّغالزّش ػٍالٝ              0202ٌمذ وبْ ػبَ " ػب

سعبٌزٕب اٌّزّضٍخ فٟ ئدخبي اٌجٙغخ ئٌٝ لٍالٛة ػّالءٔالب، ٚاٌغالؼٟ ٌٕىالْٛ اٌٛعٙالخ اٌّفنالٍخ ٌٍجالبؽض١ٓ ػالٓ ػّالً ٌٕؾزنالٓ أفنالً اٌّٛا٘الت             

ٌؼبٍِخ، ٚخٍك اٌم١ّخ اٌّضب١ٌخ اٌزٟ ٠شعٛ٘ب ِغب١ّٕ٘ب ِالٓ خالالي اٌز١ّالض فالٟ أػّبٌٕالب ٚاالثزىالبس، ٚفخشٔالب ثبٌزضإِالب اٌغالذٞ ٔؾالٛ           ٚاٌخجشاد ا

 ٗ ٔؾالٓ ػٍالٝ أ٘جالخ االعالزؼذاد     . 0200ٚثالزٌه فإٔالب ٔغال١ش ثخيالٝ صبثزالخ ٚل٠ٛالخ ٔؾالٛ اٌؼالبَ         . اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌّغزّؼٕب ٚاإلعٙبَ فٟ ٔٙنالز

وّب ٠غؼذٟٔ أْ أؤوذ إٔٔب ا٢ْ فٟ ِشوض . خ اٌمبدِخ ٌخذِبد اٌٙبرف اٌضبثذ اٌزٟ عزذخً ؽ١ض اٌزٕف١ز فٟ ٘زا اٌؼبٌَٕٛاوت اٌّشؽٍخ اٌزٕبفغ١

 ."٠إٍٕ٘ب ٌّٛاوجخ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزيٛساد اٌزٟ ٠ؾٙذ٘ب اٌغٛق فٟ اٌّشؽٍخ اٌّمجٍخ

 

  0202ؼاو هحذهٍم انُخائج انًانٍت ن

  

 (باألنف)فً انهىاحف انًخذشكت وانثابخت  ءؼًالًَى ان (دسهى بانًهٍىٌ)ًَى انؼائذاث 

ٚاٌزٟ  0228ثا٠شاداد اٌؼبَ  ِمبسٔخ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 63263ؽ١ش ثٍغ % 20ثٛالغ  0202ّٔب ئعّبٌٟ اٌؼبئذاد خالي اٌؼبَ 

ٝ ؽٛاٌٟ ٌزقً ئٌصٕٝ ػؾش ؽًٙشا اٌّبم١خ، خالي اال٠ٚؼضٜ رٌه ئٌٝ ّٔٛ ؽقخ دٚ اٌغٛل١خ ؛ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 43228 وبٔذ

 االرقبالد رٚ اٌخ١بس اٌّفن٠ًؼضص ِىبٔخ دٚ وّضٚد ٚ٘زا ، 0202فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ  ؼٍٕخاٌّ ث١بٔبد ١٘ئخ رٕظ١ُ االرقبالدؽغت % 32

خالي ٘زا اٌؼبَ،  ػ١ًّ 7453222ئمبفخ ٚ ،اٌغذد فٟ اٌٙٛارف اٌّزؾشوخ فٟ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ؼّالءٌٍغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ اٌ

 . فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ بيفؼ ػ١ًّ 332203722 ئٌٝ ؼّالء١ٌٌقً ئعّبٌٟ ا
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ئٌٝ  ٌزقً% 32صادد ثٕغجخ اٌزٟ ّٔٛ ػبئذاد اٌٙٛارف اٌّزؾشوخ، ٚ ِؼذالدفٟ دفغ  ؼّالءؾٛار اٌم٠ٛخ ٌٍاعزّشد ِؼذالد االعز

ٚلذ أدٜ . ئِبسارٟدسُ٘  ١ٍِْٛ 23606ؽ١ش وبٔذ اٌؼبئذاد  0228ؼبَ بٌسٔخ ثِمب ،0202خالي اٌؼبَ  ِبسار١ٍِْٟٛ دسُ٘ ئ 43200

ٌٙٛارف اٌّزؾشوخ ٌخذِخ ا ا١ٌّّض٠ٓ اٌؼّالءٝ عذد ٚاالعزؾٛار ػٍػّالء عزشار١غ١خ االعزضّبس ٌغزة اػٍٝ اٌّغزّش ؽشوخ دٚ رشو١ض 

، 0523222ئٌٝ  ؼّالءاٌئعّبٌٟ ِّب سفغ ثٕظبَ اٌذفغ ا٢عً اٌز٠ٓ رّذ ئمبفزُٙ خالي اٌؼبَ،  ؼّالءفٟ ػذد اٌ% 78 لذس٘ب ئٌٝ ص٠بدح

 .  فٟ اٌٙٛارف اٌّزؾشوخ ؼّالءِٓ ئعّبٌٟ لبػذح اٌ% 5 أٞ ِب ٠غبٚٞ

 

١ٍِْٛ دسُ٘  03066اٌخيٛه اٌضبثزخ خالي اٌؼبَ، ثّب ف١ٙب اٌٙبرف اٌضبثذ، ٚاٌزٍفض٠ْٛ، ٚاإلٔزشٔذ اٌغش٠غ ِٓ " دٚ"ثٍغذ ل١ّخ ػبئذاد 

ٔؾٛ  ، أٞ ثض٠بدح١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 862ٌٝ ، ؽ١ش ٚفٍذ ئ0228ؼبَ بٌِمبسٔخ ث% 00ثض٠بدح ٔغجزٙب أٞ ، 0202ئِبسارٟ ٌٍؼبَ 

 .خو رمش٠ًجب 4553222

 

 

  
األسباح لبم الخطاع انفائذة وانضشٌبت وانًغخههكاث 

(EBITDA( )بانًهٍىٌ دسهى) 

 (بانًهٍىٌ دسهى إياساحً)صافً األسباح لبم دمىق االيخٍاص 

 

% 4.6ثٕغجخ صاد  0202ٌٍؼبَ ِزٛعو اٌّقشٚفبد اٌؼبِخ خ، فاْ ٚاٌخذِبد اٌّمذِ ؼّالءفٟ ػذد اٌ اٌٍّؾًٛاٌشغُ ِٓ إٌّٛ ٚػٍٝ 

 . ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 03332 ؽ١ش وبٔذ 0228ثبٌؼبَ ِمبسٔخ ٚ٘زٖ ص٠بدح ل١ٍٍخ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ،  03472ئٌٝ قً ١ٌ

 

١ْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ ٍِ 03207ؽ١ش ٚفٍذ ئٌٝ % 82ثٕغجخ  (EBITDA)األسثبػ لجً الزيبع اٌفبئذح ٚاٌنش٠جخ ٚاٌّغزٍٙىبد ّٔذ 

لجً خقُ اٌفبئذح ٚاٌنش٠جخ  ٘بِؼ اٌشثؼ اإلعّبٌٟ ؽٙذوّب . ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٝ 03253وبٔذ  ، ؽ١ش0228ؼبَ ثبٌِمبسٔخ 

 .0228ِمبسٔخ ثؼبَ % 02، ؽ١ش ٚفً ئٌٝ 0202فٟ ػبَ % 08ثٕغجخ ٚاٌّغزٍٙىبد رؾغًٕب 

 

% 020ص٠بدح لذس٘ب ، ٚ٘ٛ ِب ٠ّضً ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 03005 لجً ؽمٛق االِز١بص 0202ثٍغ فبفٟ أسثبػ ؽشوخ دٚ خالي ػبَ 

 .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 407 ؽ١ش ثٍغ 0228ثبٌؼبَ ِمبسٔخ 

 

ِٓ فبفٟ % 04ٚرؾذ٠ذ ٔغجخ  ٠0202ٕب٠ش  0اثزذاءًا ِٓ " دٚ"ػٍٝ " سعُ ؽك اإلِز١بص"ٚػمت ئػالْ اٌؾىِٛخ االرؾبد٠خ ثفشك 

 .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 03202، ثٍغ فبفٟ األسثبػ ثؼذ خقُ سعَٛ االِز١بص 0202ّجش د٠غ 20اٌشثؼ ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 

 .ؽ١ٕٗفٟ اٌغٕٛاد اٌمبدِخ فغ١زُ ئخيبس اٌؾشوخ ػٓ إٌغجٗ اٌّؾذدح فٟ " سعُ ؽك اإلِز١بص"أِب ثؾأْ 
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ِٚغ . دسُ٘ 2.25ٚاٌزٟ وبٔذ  0228دسُ٘، ِمبسٔخ ثا٠شاداد اٌغُٙ ٌٍؼبَ  2.20وّب ؽممٕب ص٠بدح فٟ ئ٠شاداد اٌغُٙ اٌٛاؽذ ثٍغذ 

ِمبسٔخ ثم١ّخ اٌغُٙ ٌٍؼبَ  0202دسُ٘ ٌٍؼبَ  2.03، فاْ ل١ّخ اٌغُٙ األ١ٌٚخ وبٔذ 0202ئػالْ فشك سعُ االِز١بص ػٍٝ دٚ ٌٍؼبَ 

 .0228ػٓ اٌؼبَ % 74ثٕغجخ دسُ٘ ٌٍغُٙ، ٟٚ٘ ص٠بدح  2.02ٚاٌزٟ وبٔذ  0228

 

 22 ثٍغألٚي ِشح ِٕز رأع١غٙب  ئ٠غبث١خ فٟ اٌزذفك اٌّبٌٟ اٌؾشٚ زبئظ ِب١ٌخ ل١بع١خثاؽشاٚ ٔ 0202ٚلذ أٔٙذ اٌؾشوخ عٕزٙب اٌّب١ٌخ 

 .١ٍِْٛ دسُ٘

 

  0202َخائج حذهٍالث انشبغ األخٍش نؼاو 

 

سٔخ ثبٌشثغ األخ١ش ِٓ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ، ِمب ١ٌ03253قً ئٌٝ  0202ئعّبٌٟ اإل٠شاداد اٌّغّؼخ خالي اٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ  ّٔب

فٟ  ٌّٕٛ اٌّغزذاَ، ِّب ٠ؼىظ اٌمٛح ٚا%23ض٠بدح ع٠ٕٛخ ث أ١ٍِْٞٛ دسُ٘ ئِبسارٟ،  03422ئعّبٌٟ اإل٠شاداد  ثٍغ ؽ١ش 0228ػبَ 

 .صٕٝ ػؾش ؽًٙشا اٌّبم١خػٍٝ ِذاس االاٌٙبرف اٌّزؾشن  ػّالءأػذاد 

 

 .عذ٠ذ ػ١ًّ ١ٌ0403222قً ئٌٝ ٌٙبرف اٌّزؾشن فٟ ٘زا اٌشثغ ِٓ اٌؼبَ ا ػّالءوّب اسرفغ ػذد 

 

١ٍِْٛ دسُ٘  03465ئٌٝ  اٌٙبرف اٌّزؾشنئ٠شاداد  ٚفٍذ

ِمبسٔخ ثبٌشثغ األخ١ش ِٓ % 30 أٞ ثض٠بدح لذس٘بئِبسارٟ، 

أٞ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ،  03002ذ ثٍغ، ؽ١ش 0228ػبَ 

 0202ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌضبٌش ِٓ اٌؼبَ % 02ثض٠بدح لذس٘ب 

١ٍِْٛ دسُ٘  03228ؽ١ش ثٍغذ ئ٠شاداد اٌٙبرف اٌّزؾشن 

اٌٙبرف اٌّزؾشن  ػّالءػذد فٟ ص٠بدح ٚلذ ؽٙذد دٚ . ئِبسارٟ

خالي اٌشثغ  عذ٠ذ ػ١ًّ 423522لذس٘ب  ثٕظبَ اٌذفغ ا٢عً

 .     ِٓ اٌؼبَاألخ١ش 

 

  

ِزٛعو ػبئذ خذِبد اٌٙبرف اٌّزؾشن ٌىً ِغزخذَ  ٚلذ اسرفغ

 0202فٟ اٌشثغ األخ١ش ِٓ اٌؼبَ  فٟ خذِبد اٌٙبرف اٌّزؾشن

ًّ 004قً ئٌٝ ١ٌ ٙزا اٌشثغ ِٓ اٌؼبَ ثؼذ أْ ٌ بئِبسار١ً بدس٘

ًّ 000وبْ  ، 0228خالي اٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ  بئِبسار١ً بدس٘

عٛدح اٌخذِخ ٔزظ ػٓ  ،ٌض٠بدح فٟ االعزخذاَٚ٘زا أؼىبط 

، وّب رؼٛد ئٌٝ ص٠بدح ٚاالثزىبس اٌزٟ ٔغؼٝ دًِٚب ٌزمذ٠ّٙب

فٟ  دٟ رشوضزٌٚا ٚاألػ١بد عُ االؽزفبالدااالعزخذاَ فٟ ِٛ

 .اٌشثغ األخ١ش

 

 رؾًّاٌخيٛه اٌضبثزخ ٌذٜ ؽشوخ دٚ ٚاٌزٟ  ٚلذ ثٍغذ ػبئذاد

١ٍِْٛ دسُ٘  205 االٔزشٔذ اٌغش٠غاٌٙبرف اٌضبثذ، ٚاٌزٍفبص، ٚ

. ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 045ئٌٝ  0228ؼبَ اٌفٟ اٌشثغ األخ١ش ِٓ  اٌؼبئذاد ٚفٍذث١ّٕب ، %06 لذس٘بض٠بدح ع٠ٕٛخ ث أِٞبسارٟ، ئ

 .0202اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ فٟ  ٠085شاداد اإل وبٔذؽ١ش ، سثغ عٕٛٞ ػٍٝ أعبط% 02 ٕغجخث٘زٖ ص٠بدح ٚ

  

 

 

 (بانًالٌٍٍ)ًَى اإلٌشاداث      

بانذسهى )يخىعظ ػائذ خذياث انهاحف انًخذشن نكم يغخخذو  

 (اإلياساحً
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 522ُ٘ ئِبسارٟ ثؼذ أْ وبْ ١ٍِْٛ دس 520فً ئٌٝ ، ؽ١ش ٚسثغ عٕٛٞاسرفبػًب ػٍٝ أعبط  ؽٙذ ِزٛعو اٌّقشٚفبد اٌؼبِخٚلذ 

 506رٍه إٌفمبد  وبٔذ ؽ١ش، ظٍذ صبثزخ ئال أْ اٌض٠بدح ػٍٝ أعبط عٕٛٞ 0202دسُ٘ ئِبسارٟ خالي اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ  ١ٍِْٛ

زٕظ١ّٟ ٌقبٌؼ ؽشوخ دٚ فٟ اٌشثغ اٌضبٌش اٌمشاس اٌإٌبرظ ػٓ  اٌزؼذ٠ً ٜ، ٚلذ أد١ٍِ0228ْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ فٟ اٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ 

 .0228 رزؼٍك ثبٌؼبَ ١ٍِ6ْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 64ػٓ ئػبدح 

  

، ٚٔغجخ ػٍٝ أعبط عٕٛٞ% 73ثٕغجخ فٟ اٌشثغ األخ١ش ( EBITDA)األسثبػ لجً الزيبع اٌفبئذح ٚاٌنش٠جخ ٚاٌّغزٍٙىبد اسرفؼذ 

 ١ٍِ255ْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ  ؽ١ش ثٍغذ 0228، ِمبسٔخ ثبٌؼبَ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 564سثغ عٕٛٞ، ٌزقً ئٌٝ ػٍٝ أعبط % 08

خالي اٌشثغ % 22 ٘بِؼ اٌشثؼ اإلعّبٌٟ رؾغًٕب ثٕغجخ ٚوزٌه ؽٙذ، ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 402ِٚمبسٔخ ثبٌشثغ اٌضبٌش ؽ١ش ثٍغذ 

 . 0228خالي اٌشثغ األخ١ش ٌؼبَ % 03ٚخالي اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ٔفظ اٌؼبَ % 22 ؽٙذ ص٠بدحثؼذ أْ  0202األخ١ش ِٓ ػبَ 

 

  
يهٍىٌ دسهى )األسباح لبم خصى انضشائب وانفىائذ واالعخهالن  

 (إياساحً

 (يهٍىٌ دسهى إياساحً)صافً انشبخ لبم دمىق االيخٍاص   

 

 ثٕغجخ ص٠بدحٟٚ٘ ١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ،  320، ثٍغ فبفٟ أسثبػ ؽشوخ دٚ لجً ؽمٛق االِز١بص 0202األخ١ش ِٓ ػبَ  ٚفٟ اٌشثغ

مؼف أسثبػ  وّب رّض١ًٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ،  205 ، ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ٔفظ اٌؼبَ ؽ١ش ثٍغذسثغ عٕٛٞػٍٝ أعبط  % 20

١ٍِْٛ  800ٚلذ ثٍغ فبفٟ األسثبػ ثؼذ خقُ سعَٛ االِز١بص  .١ٍِْٛ دسُ٘ ئِبسارٟ 028ٚاٌزٞ ثٍغ  0228اٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ 

 .0202ػٓ اٌؼبَ " دٚ"ػٍٝ " سعُ ؽك اإلِز١بص% "04 فشكثؼذ ئػالْ اٌؾىِٛخ االرؾبد٠خ  ،دسُ٘ ٌٍشثغ األخ١ش

 

 ٛارف اٌّزؾشوخٌٍٙاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ رؾغ١ٓ ٚري٠ٛش بٌزشو١ض ثؾىً أعبعٟ ػٍٝ ثاٌخبؿ ثؾشوخ دٚ  إٌفمبد اٌشأعّب١ٌخ٠ٚغزّش ثشٔبِظ 

  .  ِغزّشح رؾغ١ٓ ؽجىخ دٚ ثقٛسحٚ

    

 انًُخجاث وانخذياث

 9اٌّجبدساد اٌزب١ٌخ ، فٟ اٌشثغ األخ١شٚاٌخذِبد ، ٚاٌؾّالد اٌزش٠ٚغ١خ،إٌّزغبد رنّٕذ

 

 8انهاحف انًخذشن

أٔؾبء  ِخزٍفح ئٌٝ ثؾىً ٠ِٟٛ فٟ غ١ش أٚلبد اٌزسٚ( د٠ٛاٌٟ)لذِذ أعؼبًسا خبفخ فٟ ِٛاعُ اٌؼ١ذ، ٚاٌؾظ، ٚػ١ذ األٔٛاس  -

ِٓ االرقبي ثأفذلبئُٙ ٚر٠ُٚٙ ثغٌٙٛخ أوضش  ؼّالءِش اٌزٞ ٠ّىٓ اٌاأل ،ئمبفخ ئٌٝ رمذ٠ُ رؼشفخ خبفخ ٌٍشعبئً اٌمق١شحاٌؼبٌُ، 

 . ٚثزىٍفخ ِؼمٌٛخ

                                                 
6
 . يهيىٌ درهى 57يهيىٌ درهى، ونكٍ انقيًت انحقيقيت هي  66نزبع انثانث ب قذر انًبهغ في ا 
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فٟ اإلِبساد  BlackBerry® Torch™ 9800 smartphone 8722أىٍمذ اٌٙبرف اٌزوٟ اٌغذ٠ذ، ثالن ث١شٞ رٛسػ   -

 .ٚظبئف ِزٕٛػخ ؼّالءٌٍ ٚفشاٌؼشث١خ اٌّزؾذح ٚاٌزٞ 

 ث١بٔبد رقً ئٌٝ ٚاؽذ ع١غب وً ؽٙش ثبلخ ٌزٛف١ش ( Nokia C7) 6رف ٔٛو١ب عٟدخٍذ فٟ ؽشاوخ ِغ ٔٛو١ب فٟ ئٔزبط ٘ب -

 

 8انخطىط انثابخت

ٍٕيبق اٌؼش٠ل ٌ ثاىالق رٍه اٌغشػبدِّب عؼٍٙب األٌٚٝ فٟ إٌّيمخ  -30.0 االٔزشٔذ راد إٌيبق اٌؼشك ثغشػخأىٍمذ  -

 .DC-HSPA ١ٕخثزم ٌٍٙٛارف اٌّزؾشوخ، ٚاٌزٞ عبء ثؼذ رؾذ٠ش اٌؾجىخ ئٌٝ اٌغ١ً اٌّمجً

- b اٌّشئ١خ  ئداسح اٌؾجىخِشوض أىٍمذ أٚي(VNOC ) فٟ ِٕيمخ اٌؾشق األٚعو ِٓ خالي االرفبل١خ اٌزٟ ألبِزٙب ِغ ِٛصع اٌم١ّخ

فٟ أٔؾبء ( FVC)ع١ذح ٌألػّبي  رٍفبصاٌّنبفخ ٌؾشوخ ث١ٌٛىَٛ فٟ ِٕيمخ اٌؾشق األٚعو ٚؽّبي أفش٠م١ب،  ٚاٌزٟ ٚفشد خذِبد 

 .  خ اٌّزؾذحدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١

اٌزٟ رذ٠ش ( Turner Broadcasting System)ٚلؼذ ارفبل١خ ؽشاوخ ِغ ؽشوخ ر١شٔش ثشٚدوبعز١ٕظ ع١غزُ اٌّؾذٚدح  -

ًِب ( CNN  ٚ Cartoon Network)ِٓ اٌمٕٛاد اٌّؾٙٛسح ِضً عٟ ئْ ئْ ٚوبسرْٛ ١ٔزٛٚسن  ٚرؾغً اٌىض١ش ٌزمذَ ؽاًل ٘ب

 .الؽز١بعبد اٌجش فٟ ِٕيمخ اٌؾشق األٚعو

 8خُىٌغان

فٟ اٌشثغ األخ١ش ِٓ اٌؼبَ، ٚاٌزٞ ٠ؾًّ ِغّٛػخ عذ٠ذح ِجزىشح ِٓ اٌخذِبد " nxt"ػٓ أٔظّخ ثشٚد٠ب  اإلػالِٟأػٍٓ ِؼًّ دٚ  -

٠خ عٙبص أِٓ اٌٛفٛي ئ١ٌٙب ػٓ ثؼذ ِٓ خالي  ػ١ًٌّزغ١ًٙ ؽ١بح األفشاد اٌشل١ّخ ٚرؼض٠ض٘ب، ١ٌزّىٓ وً  قًٛفباٌزٟ فّّذ خ

سط، ٚلذ رُ ئىالق اٌخذِخ أٚاًل فٟ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ٚعشػبْ ِب ع١زُ ئىاللخ فٟ عٛاء وبْ ثبٌّٕضي أٚ فٟ اٌخب

   . ؼّالءِٓ اٌفٛائذ ٌٍ ٚػٕذ ئىاللٙب عزمذَ اٌخذِخ اٌىض١شِٕيمخ اٌؾشق األٚعو، 

o  nxt ٠ٛٔبد، ٌىً ِٓ اٌؼشث١خ ٚاٌزٍفض دٚس اٌغ١ّٕبٌؼشك األفالَ ٚاٌجشاِظ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ثأؽذس ئفذاسارٙب ِٓ  -”عزٛس

 .  زّزغ وٍٙب ثؾذح اٌٛمٛػٚث١ٌٛٛٚد ٌشؤ٠زٙب ثؾغت اٌيٍت، ٚر ١ٌٛ٘ٛٚد

o  “nxt رؼشك وً ِب ٠ّىٕه ِؾب٘ذرٗ ِٓ األفالَ اٌشائؼخ ٚثشاِظ اٌزٍفبص اٌّفنٍخ -”وٍت . 

o  “nxt ٌؼشك ِمبىغ ف١ذ٠ٛ ا١ٌٛر١ٛة ػٍٝ ؽبؽبح اٌزٍفبص اٌخبفخ ثىُ ثذسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌٛمٛػ -”٠ٛر١ٛة . 

o “nxt ٌؼشك ؽغبثه اٌخبؿ ِٓ اٌـ -”عٛؽ١بيfacebook ٚtwitter  ػٍٝ ؽبؽخ اٌزٍفبص اٌخبفخ ثه ث١ّٕب رؾب٘ذ أٔذ

 .ثشاِظ اٌزٍفبص اٌّفنٍخ ٌذ٠ه

o  “nxt ِٛؾيخ ساد٠ٛ ِٓ اإلٔزشٔذ ػٍٝ ؽبؽخ اٌزٍفبص اٌخبؿ ثه، ِغ اعز١ش٠ٛ ساد٠ٛ  64222ػشك أوضش ِٓ  -ساد٠

 .رب٠ُ

o  “nxt ؾبسوخ ع١ّغ فٛسن، ِٚغّٛػبد اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌّٛع١مٝ ػجش األعٙضح اٌّخزٍفخ ثبٌّٕضي خذِخ اٌّؾبسوخ ٌّ” -ؽب٠ش

ِٓ رٍفبص ئٌٝ رٍفبص أٚ ِٓ خالي أٞ  ”nxt“ٌذ٠ه، ِٚٓ خالي ٘زٖ اٌخذِخ ٠ّىٕه ِؾبسوخ ا٢خش٠ٓ ِٓ ِغزخذِٟ خذِخ 

 .ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ

o  “nxt َي ئ١ٌٙب ٚاٌزؾىُ ثٙب ِٓ رٍفبصن اٌخبؿ، أٚ خذِخ أِبْ اٌج١ٛد ثىب١ِشاد ِضٚدح ثـ ٚاٞ فبٞ ٠ّىٕه اٌٛفٛ -”وب

 . ُعٙبص اٌؾبعت أٚ اٌٙبرف ِٓ أٞ ِىبْ ؽٛي اٌؼبٌ

o  “nxt ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّغبػذح فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ػٍٝ اٌٙبرف أٚ ِٓ خالي ؽجىخ اإلٔزشٔذ ٌؾً ع١ّغ  -”و١ش

 .ِؾىالد اٌؾجىخ ثبٌّٕضي

 

 -اَخهى  -

 َبزة ػٍ دو

 00اٌّزىبٍِخ فٟ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، خذِبرٙب ٌٍٙبرف اٌّزؾشن فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌذٌٚخ فٟ أىٍمذ دٚ، ِضٚد خذِبد االرقبالد 

، ؽ١ش رٛفش دٚ خذِبد اٌٙبرف اٌّزؾشن ٚاٌٙبرف اٌضبثذ فٟ ع١ّغ أٔؾبء اإلِبساد وّب رٛفش خذِخ اإلٔزشٔذ ٚاٌزٍفض٠ْٛ 0226فجشا٠ش 
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ٚثٕٙب٠خ اٌشثغ  0226ٚرٌه فٟ ١ٌٛ٠ٛ " اخز١بس اٌّؾغً "ِخ اٌٙبرف اٌضبثذ ػجش خذِخ اٌّذفٛع فٟ إٌّبىك اٌؾشح فٟ دثٟ، ٚىشؽذ دٚ خذ

.ػ١ًٍِ١ّْٛ  3دٚ ٌٍٙبرف اٌّزؾشن ػّالء  ثٍغ ئعّبٌٟ 0202اٌضبٌش ِٓ ػبَ   

١مٙب ٔظبَ اٌذفغ ثبٌضب١ٔخ، ئىالق ؽٍّزٙب اٌزبس٠خ١خ ٌؾغض األسلبَ ٌألفشاد ٚاٌّإعغبد ٚوزٌه ريج9 ِٚٓ ث١ٓ اٌّجبدساد اٌزٟ وبْ ٌذٚ اٌغجك فٟ رمذ٠ّٙب

ٚاٌزٟ رز١ؼ ٌٍّغزخذَ )إلػبدح رؼجئخ اٌشف١ذ اٌفش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب " ٚاٚ"ٚخذِخ رٍفض٠ْٛ اٌٙبرف اٌّزؾشن، ٚخذِخ اٌذفغ ػجش اٌٙبرف اٌّزؾشن ٚثيبلخ 

( ئمبفٟ ػٍٝ اٌّىبٌّبد اٌذ١ٌٚخ ٚ٘ٛ خ١بس ئػبدح رؼجئخ اٌشف١ذ ِغ سف١ذ" دٌٟٚ أوضش"ؽش٠خ االخز١بس ث١ٓ سف١ذ أوضش أٚ صِٓ أوضش ٚا٢ْ خ١بس 

 .ئمبفخ ئٌٝ اٌخذِخ اٌزار١خ ٌٍؼّالء

٠ٚمذَ لغُ . ٚثبٌٕغجخ ٌٍّإعغبد رمذَ دٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌخذِبد ِٓ ث١ٕٙب ِغّٛػخ ِغزخذِٟ اٌّإعغخ اٌّؾذدح ِٕٚبىك االرقبي اٌذٌٟٚ اٌّفنٍخ

 .ٚغشفخ اٌزؾىُ اٌشئ١غ١خ( عّبوَٛ)جش ِٓ خالي ِشافك ر١ٍجٛسدخذِبد اٌجش ثذٚ ِٕقبد رم١ٕخ ئػال١ِخ ِزيٛسح ٚؽٍٛي االرقبالد ٌّغزّغ اٌ

ِشوض ث١غ فٟ ِٛالغ اعزشار١غ١خ فٟ أسعبء دٌٚخ  22رزٛفش خذِبد ِٕٚزغبد دٚ ٌؼّالئٙب ػجش ؽجىخ ِٛصػ١ٓ ث١غ ثبٌزغضئخ رنُ ؽب١ًٌب ِب ٠ض٠ذ ػٓ 

9  ؼبد اإلٌىزشٟٚٔ اٌّزبػ ػٍٝ اٌشاثو اٌزبٌٟربعش ِؼزّذ أٚ ِٓ خالي ِشوض اٌّج١ 2222اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ٚأوضش ِٓ 

http://www.du.ae/en/where-to-buy/eshop.html. ٌ ٍٙبرف ػًٍّب ثأْ ِشاوض ِج١ؼبد دٚ ِٓ اٌّشاوض اٌزٟ رٛفش خذِبد ؽبٍِخ

 . اٌّزؾشن، ٚاخز١بس إٌبلً فناًل ػٓ خذِبد عذاد اٌفٛار١ش

ِٓ األعُٙ، ٚ ؽشوخ اإلِبساد ٌٍزف١ٕخ %  08.64ع .َ.ِٓ أعُٙ دٚ، ٚرّزٍه ؽشوخ ِجبدٌخ ٌٍز١ّٕخ ػ%  ٠28.4ّزٍه عٙبص اإلِبساد ٌالعزضّبس 

عذ٠ش ثبٌزوش أْ أعُٙ اٌؾشوخ ِيشٚؽخ ٌٍزذاٚي فٟ عٛق دثٟ . ١خِٓ األعُٙ ث١ّٕب ٠ّزٍه ؽٍّخ األعُٙ إٌغجخ اٌّزجم% 08.4َ .َ.ٚاالرقبالد ر

 .اٌّبٌٟ رؾذ اعُ دٚ

  

  8نًضٌذ يٍ انًؼهىياث، بشجاء االحصال بـ

 بانهغت انؼشبٍت بانهغت اإلَجهٍضٌت -انًذههىٌ/انًذشسوٌ

 ٔب٘ذ ػبؽٛس و١ذ د٠ٍٙبٔزٟ

 وبث١زبي ئَ ئط آٔذ ئي ع١ّظ ٘ٛوغٛسس

 +860 44 377 3877 وبث١زبي ئَ ئط آٔذ ئي

547 0000 44 860+  

du@capitalmsl.com  
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