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MTN るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや  
ラゅي بيヤحゲヨلや ملゅゼلや خلギلや   

 りゲわヘلるわلسや ゲヰفي  أش るيヰわレヨلや30  2016حزيران 

 .やلゅヨليや るلゲヨحヤيや るلわガヨصヱ りゲتゲボأ معや ゅヰلらيゅنれゅتムゼل جゴءやً من هま21  ログلや ラま1  ヴإيゅツحや れゅلゲヨفるボ من 
2 

 るستヤفي أل るيヰر المنتヰحزيران 30ش    るثاثヤفي أل るيヰر المنتヰحزيران 30ش   
  2015 

  مدقるボ(غير )
 

2016 
 مدققる(غير )

  
2015 

)るボغير مدق( 
 

2016 
 مدققる(غير )

 إيضゅح 

 
 るريヱليرة س  るريヱليرة س   るريヱليرة س  るريヱليرة س   

 
 26,468,388,622  29,295,034,358   13,953,695,191  15,508,144,874  3 れلي اإيراداゅإجم 

 (12,725,153,805)  (8,943,332,799)   (6,743,727,277)  (4,731,434,453)  4 るحص  れاゅلاتص るريヱالس るالشرك /るريヱالس るمヱالحكれمن اإيرادا 
 13,743,234,817  20,351,701,559   7,209,967,914  10,776,710,421    るحصMTN れمن اإيرادا ゅريヱس 

 (7,805,509,062)  (10,812,489,097)   (3,757,318,894)  (5,598,518,358)  5 るيヤريف التشغيゅالمص 

 التشغيヤي  مجمل الربح   5,178,192,063  3,452,649,020   9,539,212,462  5,937,725,755 

            
 (3,876,246,761)  (5,074,629,122)   (1,964,608,388)  (2,613,908,413)   るريف اإداريゅالمصヱ ベيヱالتسヱ ريف البيعゅمص 

  اكれゅستヰا 6  (346,191,765)  (482,959,704)   (753,130,610)  (758,314,689) 

 (467,666,052)  (165,061,685)   (419,158,002)  (91,912,524)  7 れءاゅヘإط  
 (28,517,748)  (5,201,364)   (8,549,936)  (4,022,827)   るمصرفي れاヱعم 
 (4,781,231)  (5,062,823)   (2,411,246)  (2,569,390)   ポヱن المشكヱفي  مخصص الديゅヰヤتحصي 
 أخرى بゅلصゅفي مصゅريف   3,539,237  (8,502,259)   (147,626,534)  (333,931,272) 

 ربح التشغيل   2,123,126,381  566,459,485   3,388,500,324  468,268,002 

            

 إيراداれ الヱヘائد   65,363,977  348,553,095   251,603,203  678,512,884 

 تكゅليف التمヱيل   (65,398,076)  (317,868,600)   (251,603,203)  (678,512,884) 

 (2,884,521,905)  (968,085,385)   119,977,009  (1,120,564,485)  11 ゲئゅسガلや るボボحヨلや るイتゅレلや عن れやゲتغي ケゅف أسعゲلصや 
 やلصゲف أسعケゅ تغيれやゲ عن やلゅレتや るイلヨحるボボ غيや ゲلゅムヨسب 11  54,417,309  63,828,465   1,175,405,086  2,388,207,375 
 قبل الضريبる )الخسゅرة( الربحصゅفي     1,056,945,106  780,949,454   3,595,820,025  (28,046,528) 

            

 ضريبる الدخلإيراد )مصرヱف(  13  (152,523,614)  (53,188,118)   (376,487,435)  385,789,113 

            

 صゅفي ربح الفترة   904,421,492  727,761,336   3,219,332,590  357,742,585 
            
 بنヱد الدخل الشゅمل اأخرى   -  -   -  - 

 الدخل الشゅمل   904,421,492  727,761,336   3,219,332,590  357,742,585 

            

 صゅفي الربح منلヤسヱ  ュヰالمخفض اأسゅسي عゅئدال 14  60.29  48.52   214.62  23.85 
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MTN るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや 
ラゅبي ヲボفي ح れやゲغيわلやベ يヤحゲヨلや ينヨهゅسヨلや  

 りゲわヘلるわلسや ゲヰفي  أش るيヰわレヨلや30  2016حزيران 
 

 .やلゅヨليや るلゲヨحヤيや るلわガヨصヱ りゲتゲボأ معや ゅヰلらيゅنれゅتムゼل جゴءやً من هま21  ログلや ラま1  ヴإيゅツحや れゅلゲヨفるボ من 
4 

 

 ベヱボع حヱمجم
 المسゅهمين

 
مكゅسゆ مدヱرة غير 

محるボボ نゅتجる عن 
تغيراれ أسعゅر 

 الصرف* 

أربゅح )خسゅئر( مدヱرة  
るボボمح 

ااحتيゅطي   دخل  الヘترة 
 الゅボنヱني

   رأس المゅل المدفヱع 

るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س    るريヱليرة س  るريヱليرة س   

             

             

6,488,231,077  2,312,575,167  1,925,655,910  -  750,000,000  1,500,000,000  
كゅنや ラヲلゅんني  や1لゲصيギ في 

2016 
 إجمゅلي الدخل الشゅمل لヘヤترة  -  -  3,219,332,590  -  -  3,219,332,590

 تخصيص دخل الヘترة  -  -  (3,219,332,590)  2,043,927,504  1,175,405,086  -

             

 2016 حゴيや30 ラやゲلゲصيギ في   1,500,000,000  750,000,000  -  3,969,583,414  3,487,980,253  9,707,563,667

             

             

5,576,480,972  3,088,967,169  237,513,803  -  750,000,000  1,500,000,000  
كゅنや ラヲلゅんني  や1لゲصيギ في 

2015  
357,742,585  -  -  357,742,585  -  -  りゲわヘヤل るヤمゅゼلや りケゅسガلや ليゅヨجま 

 خسや りケゅلりゲわヘتガصيص   -  -  (357,742,585)  (2,030,464,790)  2,388,207,375  -

(2,950,026,788)    (2,950,026,788)        るعコヲم ゥゅبケأ 

             

 2015حゴيや30  ラやゲلゲصيギ في   1,500,000,000  750,000,000  -  (4,742,977,775)  5,477,174,544  2,984,196,769

 
やلعゅمる بヘصل やلゅムヨسب  やلヨسゅهや るヨلヨغゅ るヤヘسケヲي MTN ، قゅمت شゲك2015るشヅゅら  15بケゅわيخ  やلصや ケキゅلや ヴلゲゼكや れゅلヨسゅهるヨ من قらل هيや るゃأやヱ ベやケヱأسや ベやヲلゅヨليや るلسケヲيや12 るسや ًやキゅレわلや ヴلわعヨيم ケقم * 

 .غيや ゲلヨحや るボボلゅレتるイ عن まعりキゅ تボييم やلや キヲレらلギボレيる عن やأケبや ゥゅلりケヱギヨ في قゅئや るヨلわغيれやゲ في حや ベヲボلヨسゅهヨين



MTN るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや 
ラゅي بيヤحゲヨلや るيギボレلや れゅボفギわلや 

 りゲわヘلるわلسや ゲヰفي  أش るيヰわレヨلや30  2016حزيران 
 

 .やلゅヨليや るلゲヨحヤيや るلわガヨصヱ りゲتゲボأ معや ゅヰلらيゅنれゅتムゼل جゴءやً من هま21  ログلや ラま1  ヴإيゅツحや れゅلゲヨفるボ من 
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   حزيران  30 لヘتりゲ الستる أشゲヰالヨنتヰيる في
2015  2016 ゥゅツيま  (るボقギم ゲغي)  (るボقギم ゲغي) 

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   
   15 るالتشغيلي るトاأنش 
 قらل やلゲツيるら( やلガسりケゅ) صゅفي やلゲبح  3,595,820,025  (28,046,528)
    るليゅわلや キヲレらヤل れياギتع: 

3,521,138,934   4,606,909,220 6  ヱ7 れゅاكヰわسや れやءゅヘヅやヱ 
8,121,547   546,207    るكゲلحや يءトب ラヱゴガصص مガم 
 やلギيや ラヲلポヲムゼヨ في تحصيゅヰヤ مガصص   5,062,823   4,781,231

(418,046)  (16,930,181)  ゥゅبケأ るسヲヨヤم ゲغي れやキヲجヲمヱ れやギمعヱ れゅムヤわヨعن بيع م るヨجゅن 
678,512,884   251,603,203    ギئやヲヘلや يفケゅمص 

(678,512,884)  (251,603,203)  ギئやヲヘلや れやキやゲيま 
       

 الゲبح التشغيلي قらل التغيゲاれ في ケأサ الヨاメ العامل   8,191,408,094   3,505,577,138
     
(2,086,000,000)  (461,213,586)  るيケヲلسや るمヲムحヤل ゅمギボم ネヲفギヨلや 

16,835,950   (4,495,485)  るكゲゼلや حق منわسヨلや れاゅلإتص るيケヲلسや 
(143,109,310)  (79,012,916)  ラヱゴガヨلや 
(2,387,593,948)  (13,307,643,362)  ンゲأخ るレيギم りギصケأ 
(449,944,037)  (1,307,636,162)  るレيギمم مク 

3,489,494,227   (307,476,187)  るيケヲلسや るمヲムلحや ヴلや حقわسヨلや 
(3,036,865,608)  (62,882,074)  れاゅلإتص るيケヲلسや るكゲゼلや ヴلや حقわسヨلや 
(1,265,518,473)  (5,173,687,965)  るレئやキ ممク 

3,459,062,323   3,941,236,858  ンゲأخ るレئやキ りギصケأ 
     

 やلギわفや れゅボلギボレيる من やلゼわغيل   (8,571,402,785)   1,101,938,262
(12,293,520)  (516,733,269) 13 るعヲفギヨلや خلギلや るらيゲض 
       

1,089,644,742   (9,088,136,054)   るالتشغيلي るトفي( من اأنش るمギガستヨال( るيギボالن れاボفギصافي الت 
     
   15 るيケاヨんااست るトاأنش 
(1,203,363,354)  (4,959,059,669) 6 れやギمع ヱ れゅムヤわヨء مやゲش 

434,726   19,403,709  るسヲヨヤم ゲغي れやキヲجヲمヱ れやギمعヱ れゅムヤわヨحصل من بيع مヨلや ギボレلや 
(25,002,906,316)  (1,749,957,542) 7 るسヲヨヤم ゲغي れやキヲجヲء مやゲش 

426,766,539   11,089,486,132  ポヲレらلや ンギئع لやキヱ 
804,212,513   814,254,532   るضヲらボم ギئやヲف 

       
 اأنشるト ااستヨんاケيる ( الヨستギガمる في)صافي التギفボاれ النギボيる من    5,214,127,162  (24,974,855,892)
     
   15 るトاأنش るيليヲヨالت 
 تコヲيعれゅ أケبゥゅ مギفヲعる لゲゼكる تيヤي やنヘست  -  (1,000,000)

2,239,816,378   2,040,711,432   るعاق れやク فやゲヅأ るレئやキ りギصケأ 
     

 اأنشるト التヲヨيليる  صافي التギفボاれ النギボيる من   2,040,711,432   2,238,816,378
     

2,382,079,498  1,736,872,331   ゲثيほفتゲلصや ケゅأسع れやゲتغي 
     

 صافي النボص في النヱ ギボما في حヨムه  (96,425,129)  (19,264,315,274)
     

35,734,851,072  13,767,632,526  りゲわヘلや るيやギه في بヨムفي ح ゅمヱ ギボレلや 
     

16,470,535,798  13,671,207,397  9 りゲتヘال るايヰه في نヨムما في حヱ ギボالن 
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 الشゲكる نمعلヲماれ ع        1
 

 るكゲشNTM るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや "るكゲゼلや "るヤヘمغ るヨهゅمس るكゲهي ش るمゅع  るيケヲلسや るبيゲلعや るيケヲヰヨイلや في るヤイمسヱ
るيヲيヤガلや れاゅاتصや れゅمギيم خギボわب ュヲボت.  るらسレب るكヲヤヨم るكゲゼلや ラま72.98%  شنゅムنيヲميヲيل كゅبヲم ュヲムわسヘنや るكゲل شらمن ق

ギわヨفي. لي ゅヰヅゅゼن るكゲゼلや サケゅヨت るيケヲلسや るبيゲلعや るيケヲヰヨイلや . ゅيケやキ ヲل هイسヨلや るكゲゼلや ゴكゲق -مゼمキ يفケ るヌفゅمح. 
 

ュاや るكゲゼلや ラま るئيسيゲلや هي  ギわヨشن ليゅムنيヲميヲيل كゅبヲم ュヲムわسヘنや るكゲゼل Group Limited   MTN サケゅヨتヱ るヤイمس ،
ゅيボيゲأف ゆヲレج ،ァゲらنسゅهヲفي ج ゅヰتゅヅゅゼن. 

 
 لاتصゅاや れلسケヲيゲゼ るكるبين やل( آ / ケ10قم    BOTمネヱゲゼ ) تم تヲقيع عギボ بゅレء ヱتゼغيل ヱتحヲيل  2001شヅゅら  12في 

 )れاゅلاتص るمゅالع るالمؤسس ًゅボبゅس("(りケやキإや )" りキヱギحヨلや メゅبヲヤغ ュヲムわسヘنや るكゲشヱ"(ギヰعわヨلや )"ヲわه بらجヲヨب ギヰعわヨلや ュゴわヤيギيケ 
ヱ るيヲيヤخ れاゅتصや るムらء شゅレらل るمコلاや れやゴيヰイわلや كيبゲت"GSM " لらق ゅヰتゅيヤヨع るكゲゼلや أギらت ラأ ヴヤ14ع  ヅゅら2001ش. 
 

ل عギボ بゅレء ヱتゼغيやاتベゅヘ عヴヤ مレح تやゲخيص やاتصゅاや れلゅボレلる في سケヲيまヱ るنゅヰء  محゲツ تヲقيع 2014تコヲヨ  10تم بケゅわيخ 
 ヱNTMشゲكる  لاتصゅاヱ れشゲكや るنヘسュヲムわ غヲヤبや メゅلヨحや りキヱギلسケヲيゲゼ るكるبين やل( آ / ケ10قم   BOTمネヱゲゼ ) ヱتحヲيل 

るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや  يخケゅわء بゅヰإنや るقيゅヘتま ヴヤقيع عヲわلや يه تمヤعヱ30  メヱأや ينゲゼ2014ت .ヨتت  ケやゲق ヴヤع るقキゅصヨلや
ケيる من قらل مヤイس やلやケコヲء في やلヲヰヨイ (آ / ケ10قم   BOTمネヱゲゼ ) عギボ بゅレء ヱتゼغيل ヱتحヲيل مレح やلゲわخيص まヱتゅヘقيま るنゅヰء 

 るيケヲلسや るبيゲلعやゆゅわムلや جبヲヨقم  بケ1/20730  يخケゅわ31ب  メヱأや ラヲنゅ2014ك.  

やلصりケキゅ عن  やلعゅمや るلヨسゅهや るヨلヨغゅ るヤヘسケヲي MTN تم بギء やلعヨل بゅلゲخصや るلヲレヨヨحる لゲゼكる 2015كゅنや ラヲلゅんني  1بケゅわيخ 
れاゅاتصや ネゅトボل るヨドゅレلや るゃيヰلや )るيケヲلسや るمヲムلحや عن るヤんヨيخ  .)مケゅًء من تやギわبや خيصゲわلや やグه ヵゲني  1يسゅんلや ラヲنゅ2015ك 

 るيゅلغヱ31  メヱأや ラヲنゅ2034ك . れやギئゅضي عゅボتヱ りケやキまヱ غيلゼتヱ كヤヨتヱ كيبゲتヱ ءゅゼنま るكゲゼヤل れاゅاتصや خيصゲيح تわي
 るكゲゼヤل れやキキゲわلや خيصゲيح تわي ゅヨخيص، كゲわلや るボثيヲل ًゅボفヱ るلゅボレلや るميヲヨلعや れاゅاتصや るムらش ヴヤع るخصゲヨلや れゅمギガلや يمギボتヱ

 ュやギガわسゅب ًゅيゲحص ًゅボح れやク れゅمギガلや يمギボتヱ ،ゅヰب るصゅガلや るلゅボレلや れاゅاتصや るムらغيل شゼわل るصصガヨلや るيヲيキやゲلや るيキキゲわلや ュゴلحや
ゅヰيヤع るヤلصや. 

ヲثيや るボلゲわخيص やافや ヵキやゲلゅガصる لゼわغيل شや れゅムらاتصゅاや れلعヲヨميや るلゅボレلや るلصりケキゅ عن やلヰيや るゃلるヨドゅレ لヱ ネゅトボفゅボً ل
بわسギيギ بや メギلゲわخيص  やلعゅمる سケヲيや ゅلヨسゅهや るヨلヨغや ュゅMTN るヤヘلゲヨخص له شゲكや るاتصゅاれ في やلケヲヰヨイيや るلعゲبيや るلسケヲيる ق

كゅヨ سわسキギ لヤحヲムمや るلسケヲيる عن ゲヅيق やلヰيるゃ  2015ليりゲ سケヲيる خاメ شゲヰ كゅنや ラヲلゅんني  や25,000,000,000ابやギわئي やلゅらلغ 
 るلغゅらلや خيصゲわلや りギم るヤيヅ ،れاゅاتصや ネゅトボل るヨドゅレلや20 حわسヨلや لغゅらヨلや ،ًゅمゅليعゅわلや ヲحレلや ヴヤع れやキやゲايや سمゅボمن ت るボ : 

كゅنや ラヲأメヱ  31حヴわ  2015كゅنや ラヲلゅんني  1من やإيや れやキやゲلゅガضعる لゅボわسم やإيキやゲ من تケゅيخ سゲيや ラゅلゲわخيص في  50%
2015. 

 .ヱ2017  2016من やإيや れやキやゲلゅガضعる لゅボわسم やإيキやゲ عن عゅمي  30%
 .や2034لヴ  2018من やإيや れやキやゲلゅガضعる لゅボわسم やإيキやゲ عن بゅقي やاعュやヲ من  20%
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2- るامヰال るيらحاسヨال れالسياساヱ キاギأسس اإع 
 
2-1 キاギأسس اإع 
 

 キやギعま تمれゅنゅيらلや るليゅヨلや لや りゲわヘل りゲصわガヨلや るيヤحゲヨلやるわفي  س るيヰわレヨلや ゲヰلي  2016حزيران  30أشヱギلや るらسゅحヨلや ケゅعيヨل ًゅボفヱ
 .やلソゅガ بゅلらيゅنや れゅلゅヨليや るلゲヨحヤيケ(34 )るقم 

ま るヤヨهي ع るيケヲلسや りゲيヤلや ラまキやギع ヨلや るيヤحゲヨلや るليゅヨلや れゅنゅيらلやلや るヤヨلعや لんヨي تわلやヱ りゲصわガるيヤغيゼわ るكゲゼヤل. 
ギأ بعや グخ ケゅらわاعや بعين ゲشぽم ゐギي أأحヨسケヱ كヤヰわسヨلや ケゅلسعや れやゲشぽヨلや るعيヲレأやキゅصわاقや ゲらわا يع ،ンゲخ ヵグلや   لヨتع

 ًやキゅصわقや るكゲゼلや ع بهヘتゲم مガツت やク. 

 
2-2  るامヰال るيらحاسヨال れالسياسا 
 

ゅ في まعキやギ تم まتゅらعや ヰلわي や ラまلسيゅسや れゅلヨحゅسらيや るلらわヨعる في まعキやギ هや ログلらيゅنや れゅلゅヨليや るلゲヨحヤيや るلわガヨصりゲ هي مゅトبるボ لヤわك
 .2015 كゅنや ラヲأや31 メヱلらيゅنや れゅلゅヨليや るلسヲレيる لヤسや るレلヰわレヨيる في 

 
 るيヲレلسや るليゅヨلや れゅنゅيらلや キやギإع るبヲヤトヨلや れゅحゅツإيやヱ れゅمヲヤعヨلや るفゅك ヴヤع ヵヲわا تح りゲصわガヨلや るيヤحゲヨلや るليゅヨلや れゅنゅيらلや ラま

كゅヨ . 2015كゅنや ラヲأヱ31  メヱفゅボً لヨعゅييや ゲلケゅボわيや ゲلゅヨليや るلヱギليヱ ،るيイب أラ تゲボأ مع やلらيゅنや れゅلゅヨليや るلسヲレيる لゲゼヤكる كゅヨ في 
ا تんヨل بゅلりケヱゲツ نゅわئج やأعや メゅヨلヲわヨقعる لヤسや るレلヰわレヨيる  2016حزيران  30أشや ゲヰلヰわレヨيる في  سるわلやأعメゅヨ لや りゲわヘأラ نゅわئج 

 .2016كゅنや ラヲأメヱ  31في 
 
2-3 るيらحاسヨال れاゲيギボالتヱ れاキاヰأهم ااجت 
ラま キやギعま れゅنゅيらلや るليゅヨلや るيヤحゲヨلや りゲصررررررわガヨلや بヤトわمن ت りケやキま るكゲررررررゼلや ュゅيボلや れやゲيギボわب れやキゅヰわجやヱ ゲثぽقيم في ت やれやキやゲاي 

ほわكギ عや .ラま ュギلゅヨليや るلらيゅنれゅ تケゅيخ في やلヨحやヱ るヤヨわالやゴわمやヱ れゅلヲヤトヨبやヱ れゅلヲヨجやヱ れやキヲلヨصرررررررケゅيف  في やلツわヨررررررヨن やل
れやキゅヰわجや れやゲيギボتヱ りケやキإや ギق ヵキぽي ヴلや れياギتع るمゅيم في هボلや るليゅلحや れやキヲجヲヨヤل れゅبヲヤトヨلやヱ りケギボヨلや ل فيらボわسヨلや. 

ゅヨي فيヤأهم ي ログه れやゲيギボわلや: 

 
るيケاゲヨأ ااستギらم 

るيケやゲヨわاسや أギらم サゅأس ヴヤل عヨلعや في ケやゲヨわاسや ヴヤع るكゲゼلや りケギق ンギم ゲيギボわب るكゲゼلや りケやキま متゅق . るلゅغم من حゲلや ヴヤعヱ
や ラلゲゼكや るعや ュギاسや ケやゲボわلわي تゲヨ بや ゅヰلケヲヰヨイيや るلعゲبيや るلسケヲيヱ るحゅلる عや ュギلわيボن やلヨسヤらボわيる فإや りケやキま ラلゲゼكる مほわكりギ من 

ケヲヌレヨلや يヤらボわسヨلや ンギヨلや ل فيヨلعゅب ケやゲヨわاسや ヴヤع ゅهギعゅسわل るفيゅムلや キケやヲヨلや ゅヰيギل.  ヴヤليست ع りケやキإや ラلك فإク ヴヤع りヱعاヱ
りゲヨわمس りほゼレヨك ケやゲヨわاسや ヴヤع るكゲゼلや りケギボم メヲح るمゅه ゅكヲムش ゲيんت ラن أムヨヨلや من るيゲهヲج ケヲأم るيほب るيやケキ .ボيه، فヤًء عゅレب ギ

ゅنゅيらلや キやギعま تمるيケやゲヨわاسや أギらم サゅأس ヴヤع るليゅヨلや れ. 
 

 الヨاليる غيゲ الヲヨجキヲاれ قيم التギني في
 メヲأصرや るヨي قيゅヘガنま るنيゅムمま ヴヤع ゲشرぽم ポゅレه ラゅك やクま ゅييم مボわب りゲصرわガヨلや るيヤحゲヨلや るليゅヨلや れゅنゅيらلや يخケゅفي ت るكゲرゼلや ュヲボت

るليゅヨلや ゲغي . ゲيギボわب るكゲررゼلや ュヲボت ،ネヲレلや やグمن ه ゲشررぽم ヵأ ギجヱ やクまヱ أصررلや るヨقي ラين أらت メゅفي ح ヱ ،キやキゲわبل لإسررゅボلや غヤらヨلや
キやキゲわلاس るヤبゅボلや るヨيボلや メキゅتع ヴわأصل حや るヨي قيゅヘガنゅف بやゲわاعや مわي キやキゲわلاس るヤبゅボلや るヨيボلや من ゲらأك るヤイسヨلや. 

ラأ ヴヤع るالキ るأي ギجヲنت تゅك やクま ゅييم مボم تわي ،りゲصわガヨلや るيヤحゲヨلや るليゅヨلや れゅنゅيらلや キやギعま يخケゅفي ت わي معゅヘガنや りケゅخس ゅヰف بゲ
أصل مゅ في やلسや れやヲレلسゅبるボ، عやギ عن やلりゲヰゼ، لم تعギ تヲجギ أヱ أنゅヰ قや ギنツヘガت، ヱ やクまヱجれギ هや ログلحゅلる، تや ュヲボلゲゼكる بボわييم 

 .やلヤらヨغ やلゅボبل لاسキやキゲわ لグلك やأصل
لゅボبل ギمる لわحギيギ مヤらغ やأصررل やعムس خسررや りケゅإنゅヘガي やلヨعゲわف بゅヰ أصررل فボط やクま كラゅ هポゅレ تغيゲ في やلギボわيや れやゲلヨسررわ ガわمي

 أصرررررل まلヴ مヤらغه やلゅボبلや قيコるヨيりキゅ  يわملإسرررررキやキゲわ مや グレإعやゲわف بسخゲ خسرررررりケゅ في やنゅヘガي やلボيやクまヱ ،るヨ كゅنت やلحゅلる كグلك 
キやキゲわلإس. 
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2 るامヰال るيらحاسヨال れالسياساヱ キاギأسس اإع (るヨتت) 
 

2-3 るيらحاسヨال れاゲيギボالتヱ れاキاヰأهم ااجت )るヨتت( 
 

ラヱゴガヨال メحاヨاض 
تギボيゲ  أヱ مキゅボわمゅً، يわم عヨل تゅلゅヘً عギレمゅ يصらح やلラヱゴガヨ . يや ァケギلラヱゴガヨ بゅلるヘヤムわ أヱ صゅفي やلボيや るヨلヲわヨقع تحボيゅヰボ، أيゅヨヰ أقل

ゅヰボيボقع تحヲわヨلや るヨيボلや فيゅلص .るمゅヰلや لغゅらヨلや ヴヤع ヵキゲل فムゼب ゲيギボわلや やグل هヨم عわي . ゲلغ غيゅらヨلや ゅلأمやلムゼب るمゅヰ  ゅヰレムلヱ ヵキゲف
るヘلゅي تヱ عيゅヨل جムゼب ゅヰヨييボم تわفي ،るمキゅボわم ヱأラヲム るجケキヱ ラヱゴガヨلや ネヲレل ًゅボفヱ صصガヨلや فヤわلや ヱأ ュキゅボわلや ءゅレب ، ًや  ケゅأسع ヴヤع

るقعヲわヨلや يعらلや.  るヨئゅفي ق るقعヲわヨلや لغゅらヨلやヱ るيヤらボわسヨلや れやゲわヘلや في るボボحヨلや るيヤعヘلや لغゅらヨلや بين ベゲف ヵأ れゅらثま مわيやملゅゼلや خلギل. 
 

 るينギヨال るيケمم التجاグال メحاヨاض 
يわم عヨل هやグ  .بゅلゅムمل غيゲ محヨわليわم عヨل تギボيゲ لゅらヨلغ  やلグمم やلケゅイわيや るلギヨيや るレلゅボبるヤ لわヤحصيل عギレمゅ يラヲム تحصيل やلゅらヨلغ 

るمゅヰلや لغゅらヨلや ヴヤع ヵキゲل فムゼب ゲيギボわلや . ゲلغ غيゅらヨلや ゅلأمや لムゼب ゅヰヨييボم تわي ،ゅヰقゅボحわسま ギعيやヲتت مゅي فわلやヱ ،ヵキゲل فムゼب るمゅヰ
 りギヨل ًゅボفヱ صصガل مヨم عわيヱ عيゅヨءجゅツボنや ベゅボحわإسや ギعيやヲم .ヱ るيヤعヘلや لغゅらヨلや بين ベゲف ヵأ れゅらثま مわليや لغゅらヨلやヲわヨ るفي قع

 るヨئゅفي ق るيヤらボわسヨلや れやゲわヘلやملゅゼلや خلギلや. 
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3 れاキاゲالي اإيヨإج 
    حゴيゲاラ 30 لヘتりゲ الستる أشゲヰ الヨنتヰيる في

2015  2016    
)るボغير مدق(  (るボقギم ゲغي)    
るريヱليرة س  るيケヲس りゲلي    

      

 まيや れやキやゲلヅヲトガ مسや るボらلギفع   20,007,229,413  19,369,846,522

 まيや れやキやゲلヅヲトガ احや るボلギفع   5,172,962,169  4,516,965,161

 まيれやキやゲ خや ヅヲトلイيل やلゅんلث   3,410,662,320  2,247,455,616

262,223,007  590,856,778   メやヲイわلや れやキやゲيま  るムらゼلや ァケゅخ ケやヱコ من 

71,898,316  113,323,678   ンゲأخ れゅمギخ れやキやゲيま 

      

26,468,388,622  29,295,034,358    

4 るحص るيケヲالس るمヲムالح  / るكゲالشるيケヲالس  れلاتصااれاキاゲمن اإي 
لヤحヲムمや るلسケヲيる عن ゲヅيق やلゲゼكる سわسヱ キギبゅレًء عヤيه  ،تم بギء やلعヨل بゅلゲخصや るلヲレヨヨحる لゲゼヤكる 2015كゅنや ラヲلゅんني  1بケゅわيخ 

 .やلヨسわحるボ من تゅボسم やايやれやキやゲلヰيや るゃلるヨドゅレ لや ネゅトボاتصゅاヅ ،れيるヤ مや りギلゲわخيص やلゅらヨلغ 
 ュゅاإيراد خال ع ュسゅボت る30هي  2016حص%  るبنسب るيヱر سنヱأج るيئヰال ヴأن تسدد إل るالشرك ヴヤع ポذل ヴإل るفゅإضゅ1.5ب% 

،ヵヱرالترخيص السنヱلي ) أجヱالت ヴヤهي عヱ ،اإيراد ュسゅボلت るضعゅالخ るيヱالسن れمن اإيرادا  れاゅارد ااتصヱء مゅボر لヱأج
 ،るالمستخدم.)るヤمゅالش るفي الخدم るهمゅر المسヱأجヱ 

れやキやゲايや ログمن ه るيケヲلسや るمヲムلحや るحصヱ ゅヰらحسب نس キやゲإيや سمゅボわل るضعゅガلや れやキやゲإيや آتيや メヱギイلや ينらي:   
  حゴيゲاラ 30 لヘتりゲ الستる أشゲヰ الヨنتヰيる في

2015  2016  
(るボقギم ゲغي)  (るボقギم ゲغي)  

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي  
 るمヲムلحや るحص

るيケヲلسや 
  るضعゅガلや れやキやゲإيや

キやゲإيや سمゅボわل 
  るمヲムالح るحص

るيケヲالس 
  るاضعガال れاキاゲاإي

キاゲاسم اإيボلت 
 

       
+  %30اايراداれ الخاضعる لـ 

% るيヱر سنヱ1.5أج 

  やلヅヲトガ مسや るボらلギفع 19,314,367,038  6,084,025,617  -  -
-  -  1,593,890,199  5,059,968,885  るボاح ヅヲトガلやفعギلや* 
 خや ヅヲトلイيل やلゅんلث 3,422,963,004  1,078,233,346  -  -
-  -  180,781,023  573,908,009  るムらゼلや ァケゅخ ケやヱコ من メやヲイわلや 
        

-  -  8,936,930,185  28,371,206,936  

 %50اايراداれ الخاضعる لـ        

 الخطヱط مسبるボ الدفع  (12,900,266)  (6,450,133)  18,516,745,251  9,258,372,625

 الخطヱط احるボ الدفع* 9,336,238  4,668,119  4,419,638,502  2,209,819,251

 خطヱط الجيل الثゅلث 871,679  435,840  2,258,048,850  1,129,024,425

127,937,504  255,875,007  7,748,788  15,497,576  るرج الشبكゅار خヱال من زヱالتج 

        
12,725,153,805  25,450,307,610  6,402,614  12,805,227  

12,725,153,805  25,450,307,610  8,943,332,799  28,384,012,163  
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4 るحص るيケヲالس るمヲムالح  / れلاتصاا るيケヲالس るكゲالشれاキاゲمن اإي (るヨتت) 
 

تعゲわف やلゲゼكる بإيれやキやゲ . خギمや れゅاشやゲわكや れゅلゲヰゼيや るلギボヨمる لゴヤبゅئن まيまれやキやゲيや れやキやゲلヅヲトガ احや るボلギفع  تヨツわن*  
ي لم تわم やلわجゴء من قيるヨ هや ログاشやゲわكれゅ بギボわيゲ  عギレ تحゅヰボボ، كゅヨ تや ュヲボلゲゼكる خギمや れゅاشやゲわكや れゅلゲヰゼيや るلギボヨمる لゴヤبゅئن

 るكゲゼلや れゅمギガي لヤعヘلや ئنゅبゴلや ュやギガわاس ًゅボفヱ لكクヱ ゅヰب るらلゅトヨلやヱف ゅヰتゅらثま مわيゲヰكل ش るيゅヰفي . ي ن ゅヨ2016حزيران  30ك 
: 2015حゴيラやゲ  30 ( ليりゲ سケヲيる 2,544,236,182بヤغت قيや るヨيれやキやゲ خギمや れゅاشやゲわكや れゅلゲヰゼيや るلヨحるボボ مヤらغ 

1,848,074,537  るيケヲس りゲغ )ليヤらم りケギボヨلや るيゲヰゼلや れゅكやゲわاشや れゅمギخ れやキやゲيや るヨغت قيヤب ゅヨ43,584,903، ك  りゲلي
( るيケヲ30س  ラやゲيゴ27,721,820 : 2015ح)るيケヲس りゲلي. 

 :やلや キヲレらلゅわليや るلゲゼكや るلسケヲيる لاتصゅاれ منまيや キやゲلゲبط やلらيレي مع ラヲムわ ي

 
  حزيران 30 لヘتりゲ الستる أشゲヰ الヨنتヰيる في

2015  2016  
(るボقギم ゲغي)  (るボقギم ゲغي)  

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي  
مصヱゲف やلゲبط 

 やلらيレي
まيや れやキやゲلゲبط  

 やلらيレي
مصヱゲف الゲبط  

 الらيني
إيゲاキاれ الゲبط  

 الらيني
 

        

 やلヅヲトガ مسや るボらلギفع  667,443,064  667,443,064  815,878,774  815,878,774
 やلヅヲトガ احや るボلギفع 121,028,524  121,028,524  169,360,367  169,360,367

6,348,006  6,348,006  1,531,401  1,531,401  るムらゼلや ァケゅخ ケやヱコ من メやヲイわلや 
        

991,587,147  991,587,147  790,002,989  790,002,989  

 
5 るيف التشغيليケصاヨال  
 

   حزيران 30 لヘتりゲ الستる أشゲヰ الヨنتヰيる في

2015  2016   

(るボقギم ゲغي)  (るボقギم ゲغي)   

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   

     

509,266,013  558,127,901  ゅヰب るボヤعわヨلや يفケゅصヨلやヱ عينコヲヨلや れاヲヨع 

1,465,462,265  3,027,874,245  るムらゼلや れやギمع ポاヰわسや فヱゲمص  ゥゅツيま(6) 

829,695,928  660,842,680   ゥゅツيま( غيلゼわلや るخصケ ءゅヘヅま فヱゲ7مص) 

991,587,147  790,002,989  るكゲゼلや ي معレيらلや بطゲلや ليفゅムت  ゥゅツيま( れاゅلاتص るيケヲلسや4) 

667,343,566  1,091,950,093   ヴレليف بゅムت ヱ ゅヰわيゅヨح ヱ れやキキゲわلや ليفゅムتンゲأخ るيわتح 

1,433,009,955  1,902,566,298  るムらゼلや るنゅيف صيケゅمص 

330,465,391  293,310,166  るيヲيヤقع خやヲم れやケゅイيま 

1,068,361,845  1,711,825,985  るيヲيヤガلや قعやヲヨلゅب るトらتゲم ンゲيف أخケゅمص 

264,989,019  387,342,274  メやヲイわلや ليفゅムت 

 بゅトقれゅ مسや るボらلギفعتゅムليف   48,959,709  50,311,543

46,487,687  161,643,502  るفゅツヨلや れゅمギガلや ヵキヱゴليف مゅムت 

114,492,754  132,022,486  ンゲأخ るيヤغيゼيف تケゅمص 

 تゅムليف خギمや れゅلイيل やلゅんلث  46,020,769  34,035,949

     

7,805,509,062  10,812,489,097   
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6 れاギمعヱ れاムتلヨم  
 

メخا れやギعヨلやヱ れゅムヤわヨヨلや るكゲح ラま لやるわفي  س るيヰわレヨلや ゲヰي 2016حزيران  30أشヤي ゅヨهي ك: 
 

   معや れやギلるムらゼ  تヰイيや れやゴلゅムヨتب やلヨعや れやギلسيれやケゅ مヱゲヘشや れゅلゅムヨتب ( **)مケゅゼيع قيや ギلヘレわيや  グإجゅヨلي
るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي  りゲليるيケヲس   

        るヘلムالت 

78,972,264,946 18,380,766,584 202,119,270 173,374,579 905,509,406 5,875,280,676 53,435,214,431   ギصيゲلやゅヨني  1في  كゅんلや ラヲنゅ2016ك  

 ضゅفやれゅإ  4,176,241,025 359,426,522 7,382,876 - 526,000 415,483,246 4,959,059,669

(90,593,780) - (2,900) - - (1,000,209) (89,590,671)  れやキゅعらわسや 

- (7,836,826,754) 4,304,468 8,154,000 14,856,060 947,325,417 6,862,186,809  れياヲتح 

         

83,840,730,835 10,959,423,076 206,946,838 181,528,579 927,748,342 7,181,032,406 64,384,051,594   ギصيゲلやゅヨ2016حزيران  30في  ك 
         

        ポاヰاإست 
45,140,078,221 - 185,270,393 173,374,579 748,356,230 3,992,182,204 40,040,894,815   ゅヨك ギصيゲلや ني  1فيゅんلや ラヲنゅ2016ك  

3,781,004,855 - 3,478,862 672,816 29,077,883 719,901,049 3,027,874,245  ポاヰわإسや لヨحヨلや りゲわヘヤل 

(88,120,252) - (2,900) - - (890,702) (87,226,650)  れやキゅعらわسや 
         

48,832,962,824 - 188,746,355 174,047,395 777,434,113 4,711,192,551 42,981,542,410  ゅヨك ギصيゲلや  2016حزيران  30في   
         

        るيゲفتギال るヨيボصافي ال 

 (غيゲ مギقるボ) 2016حزيران  30في   21,402,509,184 2,469,839,855 150,314,229 7,481,184 18,200,483 10,959,423,076 35,007,768,011
         

 

** ヱ れやケゅلسيやヱ れやギعヨلや るヘヤムت ヴヤع グيヘレわلや ギيع قيケゅゼل مヨわゼلتやヴلま ゅヰわيムヤت مヤボわنやヱ جيينケゅين خキケヲمن م ゅهぼやゲي تم شわلや تبゅムヨلや れやゴيヰイتヱ れゅشヱゲヘヨ كゲヨイلや يصヤガわلや れやءやゲجま لヨムわلم تس ゅヰレムلヱ ،りゲわヘلや メخا るكゲゼلや るيゅヰي في ن
りゲわヘلや. 

ليりゲ   30,842,105,781: 2015حزيران  30 ( 2016حزيران  30ليりゲ سケヲيやヱ るلわي مやコゅلت قيや ギاسュやギガわ كゅヨ في  33,051,371,274تヨわゼل やلやヱ れゅムヤわヨヨلヨعれやギ عヴヤ مヲجれやキヲ مسるムヤヰわ كヤيゅ بま るヘヤムわجゅヨليる تヤらغ  -
るيケヲس(. 

: 2015حزيران  やヱ2016 (30لわي لم تسュギガわ بعヱ ギيヲわقع أラ يわم تゲكيやヱ ゅヰらسやギガわمゅヰ خاメ سるレ  2016حزيران  30ليりゲ سケヲيる كゅヨ في  6,325,324,112تヨわゼل やلやヱ れゅムヤわヨヨلヨعれやギ عヴヤ مヲجれやキヲ بま るヘヤムわجゅヨليる تヤらغ  -
2,239,226,498 るيケヲس りゲلي.)  
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6  れاギمعヱ れاムتلヨم(るヨتت) 
 

 هي كمゅ يヤي: 2015كゅنヱن اأヱل  31إن حركる الممتヤكヱ れゅالمعداれ خال السنる المنتヰيる في 
 

   معداれ الشبكる   تجヰيزاれ المكゅتゆ  المعداれ  السيゅراれ  مヘرヱشれゅ المكゅتゆ  مشゅريع قيد التنヘيذ   اإجمゅلي

るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س   

              るヘヤالتك 

51,124,752,882  -  192,426,692  174,714,579  834,492,946  3,866,568,420  46,056,550,245  
كゅنヱن الثゅني  1الرصيد كمゅ في 

2015 

22,067,930,707  15,613,775,591  8,665,655  -  71,016,460  898,971,392  5,475,501,609  れゅفゅاإض 

(194,836,772)  -  -  (1,340,000)  -  (955,494)  (192,541,278)  れداゅاستبع 

 ま(7)يゥゅツ إعゅدة تصنيف   -  -  -  -  -  5,974,418,129  5,974,418,129

-  (3,207,427,136)  1,026,923  -  -  1,110,696,358  2,095,703,855  れياヱتح 

               

78,972,264,946  18,380,766,584  202,119,270  173,374,579  905,509,406  5,875,280,676  53,435,214,431  
كゅنヱن اأヱل  31الرصيد كمゅ في 

2015 

               

              ポاヰاإست 

40,589,201,071  -  179,340,061  174,087,289  699,102,105  2,793,842,880  36,742,828,736  
كゅنヱن الثゅني  1الرصيد كمゅ في 

2015 

 اإستヰاポ المحمل لヘヤترة  3,490,605,661  1,198,836,792  49,254,125  627,290  5,930,332  -  4,745,254,200

(194,377,050)  -  -  (1,340,000)  -  (497,468)  (192,539,582)  れداゅاستبع 

               

45,140,078,221  -  185,270,393  173,374,579  748,356,230  3,992,182,204  40,040,894,815  
كゅنヱن اأヱل  31الرصيد كمゅ في 

2015 

               

              るالدفتري るيمボفي الゅص 

 )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31في   13,394,319,616  1,883,098,472  157,153,176  -  16,848,877  18,380,766,584  33,832,186,725

               

 
  



MTN るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや  
 メヲح れゅحゅツيまれゅنゅيらلや るيヤحゲヨلや るليゅヨلや りゲصわガヨلや  
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6  れاギمعヱ れاムتلヨم(るヨتت) 
 

メخا れやギعヨلやヱ れゅムヤわヨヨلや るكゲح ラま لやるわفي  س るيヰわレヨلや ゲヰي 2015حزيران  30أشヤي ゅヨهي ك: 
 

   معや れやギلや るムらゼلゅムヨتبتヰイيや  れやゴلヨعや れやギلسيれやケゅ مヱゲヘشや れゅلゅムヨتب مケゅゼيع قيや ギلヘレわيや グإجゅヨلي
るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي   

        るヘヤムわلや 

51,124,752,882 - 192,426,692 174,714,579 834,492,946 3,866,568,420 46,056,550,245   ギصيゲلやゅヨني  1في  كゅんلや ラヲنゅ2015ك 

 ضゅفやれゅإ  658,002,984 362,563,654 27,745,293 - 1,009,600 154,041,823 1,203,363,354

(6,638,258) - - (1,340,000) - (125,494) (5,172,764)  れやキゅعらわسや 

 ま(7)يま  ゥゅツعりキゅ تصレيف  - - - - - 5,974,418,129 5,974,418,129
- (3,361,468,960) 1,026,923 - - 1,110,696,358 2,249,745,679  れياヲتح 

         

58,295,896,107 2,766,990,992 194,463,215 173,374,579 862,238,239 5,339,702,938 48,959,126,144   ギصيゲلやゅヨ30في  ك ラやゲيゴ2015 ح 
         

        ポاヰわإسや 

40,589,201,071 - 179,340,061 174,087,289 699,102,105 2,793,842,880 36,742,828,736   ゅヨك ギصيゲلや ني  1فيゅんلや ラヲنゅ2015ك 

2,223,776,954 - 2,828,708 535,562 22,962,263 731,988,156 1,465,462,265  ポاヰわإسや لヨحヨلや りゲわヘヤل 

(6,621,578) - - (1,340,000) - (110,510) (5,171,068)  れやキゅعらわسや 
         

42,806,356,447 - 182,168,769 173,282,851 722,064,368 3,525,720,526 38,203,119,933  ゅヨك ギصيゲلや  30في ラやゲيゴ2015 ح 
         

        るيゲわفギلや るヨيボلや فيゅص 

 (غيゲ مギقるボ) 2015 حゴيラやゲ 30في   10,756,006,211 1,813,982,412 140,173,871 91,728 12,294,446 2,766,990,992 15,489,539,660
         

 
 في قゅئمる الدخل الشゅمل كمゅ يヤي:الممتヤكヱ れゅالمعداれ  استヰاポ مصرヱفتュ تヱزيع 

   2016حزيران  30  2015حزيران  30

るريヱليرة س  るريヱليرة س   

ポاヰف ااستヱمصر  ポاヰف ااستヱمصر   

 (5المصرヱف المحمل عヴヤ المصゅريف التشغيヤيる )إيضゅح   3,027,874,245  1,465,462,265

758,314,689  753,130,610  るريف اإداريゅالمص ヴヤف المحمل عヱالمصر 

2,223,776,954  3,781,004,855   



MTN るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや  
 メヲح れゅحゅツيまれゅنゅيらلや るيヤحゲヨلや るليゅヨلや りゲصわガヨلや  
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7  るسヲヨلヨال ゲغي れاキヲجヲヨال 
 

メخا るسヲヨヤヨلや ゲغي れやキヲجヲヨلや るكゲح ラま لやるわفي  س るيヰわレヨلや ゲヰي 2016حزيران  30أشヤي ゅヨهي ك: 

  ケخصる التشغيل تゲاخيص التキキゲ تゲاخيص الゲらامج اإجヨالي

るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي  

    るヘلムالت 

 ** や2016لゅんني  كゅنや1 ラヲلゲصيギ كゅヨ في  25,000,000,000  1,508,201,000  2,470,943,504   28,979,144,504
1,749,957,542   249,957,542  1,500,000,000  - れゅفゅإضや 

(1,587,144,698)  (78,943,698)  (1,508,201,000)  - れやキゅعらわسや 

        

 ()غير مدقるボ 2016حزيران  30الゲصيギ كヨا في  25,000,000,000  1,500,000,000  2,641,957,348   29,141,957,348

        

 اإヘヅاء ヱتギني الボيるヨ الヨتゲاكم    

 2016كゅنや ラヲلゅんني  や1لゲصيギ كゅヨ في   1,250,000,000 1,508,201,000 2,241,910,064  5,000,111,064

 やلヨحヨل لや りゲわヘヤاゅヘヅء  621,584,699 39,257,981 165,061,685  825,904,365

(1,587,144,698) (78,943,698) (1,508,201,000) - れやキゅعらわسや 

        

 2016حزيران  や30لゲصيギ كゅヨ في  1,871,584,699 39,257,981 2,328,028,051 4,238,870,731

        

       るيゲわفギلや るヨيボلや فيゅص 

 )غير مدقるボ( 2016حزيران  や30لゲصيギ كゅヨ في  23,128,415,301 1,460,742,019 313,929,297 24,903,086,617

 
حزيران  30) 2016حزيران  30ليりゲ سケヲيやヱ るلわي مやコゅلت قيや ギاسュやギガわ كゅヨ في ヨわゼ  1,894,259,624ل やلヲヨجれやキヲ غيや ゲلヲヨヤヨسる عヴヤ مヲجれやキヲ مりほヘト كヤيゅ بま るヘヤムわجゅヨليる تヤらغت** 

2015: 1,583,639,034るيケヲس りゲلي.) 
 



MTN るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや  
 メヲح れゅحゅツيまれゅنゅيらلや るيヤحゲヨلや るليゅヨلや りゲصわガヨلや  
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7  るسヲヨلヨال ゲغي れاキヲجヲヨال(るヨتت) 
 

 هي كمゅ يヤي: 2015كゅنヱن اأヱل  31إن حركる المヱجヱداれ غير المヤمヱسる خال السنる المنتヰيる في 
 

   رخصる التشغيل  تراخيص  التردد  تراخيص البرامج  مشゅريع قيد التنヘيذ  اإجمゅلي

るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س   

          るヘヤالتك 

 2015كゅنヱن الثゅني  1الرصيد كمゅ في   -  1,508,201,000  1,897,559,280  6,386,459,337  9,792,219,617

25,161,343,016  -  161,343,016  -  25,000,000,000  れゅفゅاإض 

 (ま6يゥゅツ )إعゅدة تصنيف   -  -  -  (5,974,418,129)  (5,974,418,129)

-  (412,041,208)  412,041,208  -  -  れياヱتح 

           

 2015كゅنヱن اأヱل  31الرصيد كمゅ في   25,000,000,000  1,508,201,000  2,470,943,504  -  28,979,144,504

           

 اれاإطゅヘء          

 2015كゅنヱن الثゅني  1الرصيد كمゅ في   -  1,155,062,728  1,561,374,752  -  2,716,437,480

 المحمل لヘヤترةااطゅヘء   1,250,000,000  353,138,272  680,535,312  -  2,283,673,584

           

 2015كゅنヱن اأヱل  31الرصيد كمゅ في   1,250,000,000  1,508,201,000  2,241,910,064  -  5,000,111,064

           

          るالدفتري るيمボفي الゅص 

 )مدقるボ( 2015كゅنヱن اأヱل  31في   23,750,000,000  -  229,033,440  -  23,979,033,440

           

 
  



MTN るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや ゅيケヲس るمゅلعや  
 メヲح れゅحゅツيまれゅنゅيらلや るيヤحゲヨلや るليゅヨلや りゲصわガヨلや  
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7  るسヲヨلヨال ゲغي れاキヲجヲヨال(るヨتت) 
 

メخا るسヲヨヤヨلや ゲغي れやキヲجヲヨلや るكゲح ラま لやるわفي  س るيヰわレヨلや ゲヰي 2015حزيران  30أشヤي ゅヨهي ك: 
 

   ケخصや るلゼわغيل  تやゲخيص  やلキキゲわ تやゲخيص やلやゲらمج مケゅゼيع قيや ギلヘレわيや グإجゅヨلي
るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي  

     るヘヤムわلや 
9,792,219,617 6,386,459,337 1,897,559,280 1,508,201,000 - ゅヨك ギصيゲلや  1في ラヲنゅني  كゅんلや2015 

 ضゅفやれゅإ  25,000,000,000  -  2,906,316  -  25,002,906,316
(26,674,281)  -       (26,674,281)  -   -   れياギتع 

 (ま6يゥゅツ )まعりキゅ تصレيف      -   -   -                      (5,974,418,129) (5,974,418,129)
-  (412,041,208) 412,041,208   -   -  れياヲتح 
      

28,794,033,523 -   2,285,832,523 1,508,201,000 25,000,000,000 ゅヨك ギصيゲلや  30في ラやゲيゴ2015 ح 
      
 やلやゲわヨكمヱتギني やلボيや るヨإゅヘヅء      

2,716,437,480  -   1,561,374,752 1,155,062,728  -   ゅヨك ギصيゲلや  ني  1فيゅんلや ラヲنゅ2015ك 
 لや りゲわヘヤلヨحヨل やاゅヘヅء  619,863,015 209,832,913 467,666,052  -  1,297,361,980

      
4,013,799,460 -  2,029,040,804 1,364,895,641 619,863,015 ゅヨك ギصيゲلや  30في ラやゲيゴ2015 ح 

      
     るيゲわفギلや るヨيボلや فيゅص 

 (غيゲ مギقるボ) 2015 حゴيラやゲ 30في      24,380,136,985 143,305,359 256,791,719  -                       24,780,234,063
      

  
 إطゅヘء المヱجヱداれ غير المヤمヱسる في قゅئمる الدخل الشゅمل كمゅ يヤي: تュ تヱزيع مصرヱف

   2016حزيران  30  2015 حزيران 30 

るريヱليرة س  るريヱليرة س   

   مصرヱف ااطヘاء  مصرヱف ااطゅヘء

     

 (5المصرヱف المحمل عヴヤ المصゅريف التشغيヤيる )إيضゅح   660,842,680  829,695,928

467,666,052  165,061,685  るريف اإداريゅالمص ヴヤف المحمل عヱالمصر 

     

1,297,361,980  825,904,365   



 やلعゅمる سケヲيや ゅلヨسゅهや るヨلヨغるMTN るヤヘ شゲك
 るليゅヨلや ئمやヲボلや メヲح れゅحゅツيま 

 2016حزيران  30
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8  れلاتصاا るريヱالس るالشركヱ )れطاع ااتصااボل るالناظم るيئヰال( るريヱالس るمヱمع الحك れالمعاما 
 

 るريヱالس るمヱمع الحك れالمعاما)れطاع ااتصااボل るالناظم るيئヰال(  

  

31  メヱأや ラヲنゅ2016حزيران  30  2015ك  
 

(るボقギم)  (るボقギم ゲغي)  
るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   

     

(3,457,914,022)  (3,150,437,835)   ヴال ベالمستحるريヱالس るمヱالحك 

2,049,714,964  2,510,928,550  るريヱالس るمヱحكヤل ゅدمボع مヱالمدف 

     

(1,408,199,058)  (639,509,285)   

 
ベيشمل الرصيد المستح るريヱالس るمヱالحك ヴإل  るالشرك れمن إيرادا るيئヰال るالتي تمثلحصヱ 30%  るضعゅالخ れمن اايرادا
 ヵرヰاايراد لش ュسゅボرلتゅحزيران  أيヱ.2016 

 
 ًゅدمボع مヱغ المدفヤيمثل المبるريヱالس るمヱحكヤحص ل ゅヰاإيراد ت ュسゅボل من كل من تヱع اأヱالمسدد خال اأسب ヵديرボالت ヵرヰالش

 ةتجرヵ تسヱيる الヘرヱقれゅ بين اارقュゅ التボديريヱ るاارقュゅ الヘعヤيる فヱر جヱヰزيる بيゅنれゅ اارقュゅ الヘعヤيる لدى الشركる خال فتر شヰر.
 ا تتجヱゅز الشヰرين من انتゅヰء الشヰر الذヵ يجرヵ تسヱيる ايراده.

 
الى الشركる السヱريる لاتصااれ /لمستحベ منا  
 

31  メヱأや ラヲنゅ2016حزيران  30  2015ك   
(るボقギم)  (るボقギم ゲغي)   

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   
     

(163,063,249)  (100,181,175)  れاゅلاتص るريヱالس るالشرك ヴال るボلغ المستحゅالمب 

94,354,007  98,849,492   るمن الشرك るボلغ المستحゅالمبれاゅلاتص るريヱالس 

     

(68,709,242)  (1,331,683)   

 
الヴ تسヱيれゅ أخرى من سنヱاる  れبゅإضゅف، من ايراداれ الربط تゅヰيمثل الرصيد المستحベ لヤشركる السヱريる لاتصゅاれ حص

 سゅبボه.
 

أخرى  الヴ تسヱيる れゅبゅإضゅف ،كمゅ يمثل الرصيد المستحベ من الشركる السヱريる لاتصゅاれ حصる الشركる من ايراداれ الربط
 .من سنヱاれ سゅبボه

 
  



 やلعゅمる سケヲيや ゅلヨسゅهや るヨلヨغるMTN るヤヘ شゲك
 るليゅヨلや ئمやヲボلや メヲح れゅحゅツيま 
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9 ポヲنらال ンギائع لキヱヱ ギボن 

31  メヱأや ラヲنゅ2016حزيران  30  2015ك   

(るボقギم)  (るボقギم ゲغي)   

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   

     

22,994,624,723  14,941,351,447  ポヲレらلや ンギئع لやキヱ 

10,173,627,387  9,396,715,400  ベヱギレلصや في ギボن  ヱポヲレらلや ンギل  るيケゅج れゅبゅحس  

     

33,168,252,110  24,338,066,847   

 
 ゲゼكるمحりコヲイ لصゅلح やلليりゲ سケヲيる  145,458,995مヤらغ عヴヤ  2016حزيران  30تヨわゼل やلやキヲئع لや ンギلポヲレら كゅヨ في 

るيケヲلسや  れاゅلاتصるボヤعわヨلや  るيヲسわبれやギئゅلعや れやヲف ンヲعキ ゆゅحس メヲاف حガلやヱ ، لكクحق أヤヨヤل ゅボفヱ-1 ギボء  لعゅヰنま ءゅレب ギボع
مヤらغ يعメキゅ نصف قيるヨ فيه فわح حسゆゅ ضラゅヨ خソゅ يや ギヨイلヵグ يレص عヴヤ ( آ / ケ10قم  BOTمネヱゲゼ )  ヱتゼغيل ヱتحヲيل

らヨلやゅヰيヤف عヤわガヨلや لغゅ  ゥゅツيま(16.) 
 

やヱلわي بヤغت  ヱبやヲلص شحن やヱلやゴわمれゅ أخンゲ مゅボبل كゅヘاれ مصゲفيるهポゅレ مゅらلغ مボيりギ لや ンギلポヲレら بゅإضゅفや るلク ヴلك 
まيゥゅツ ) (ليりゲ سケヲي70,044,010る :2015كゅنや ラヲأメヱ  31) 2016حزيران  30ليりゲ سケヲيる كゅヨ في  106,573,858

16). 
 

 キやギعま يゲلغラゅبي るليゅわلや لغゅらヨلや ه منヨムفي ح ゅمヱ ギボレلや ラヲムわي، يヤحゲヨلや るيギボレلや れゅボفギわلや: 
 

   2016حزيران  30  2015حزيران  30

(るボقギم ゲغي)  ( ゲغيるボقギم)   

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   

     

14,725,022,698  9,396,715,400  ベヱギレلصや في ギボن ポヲレらلや ンギل るيケゅج れゅبゅحسヱ 

 やسわحゅボقゅتや ゅヰأصヤيる ا تわعンギ سるわ أشやキヱ– ゲヰئع لや ンギلポヲレら قصيや りゲأجل   4,274,491,997  1,745,513,100

     

16,470,535,798  13,671,207,397   

 
 ケأサ الヨاメ الギヨفヲع 10
 
まラ サأケ  في ゅヨك ネヲفギヨلやヱ به ゥゲصヨلや るكゲゼلや メゅ2016حزيران  30م  ヱ31  メヱأや ラヲنゅ2015ك  ヲ1,500,000,000ه  りゲلي

 ヴلま سمボم るيケヲ15,000,000س  メキゅتع るيヨسや るヨيボم بヰم 100سヰل سムل るيケヲس りゲلي . 
 

من ケأسメゅヨ  %1بヲヨجب أحや ュゅムلや ュゅヌレأسゅسي لゲゼヤكヱ るقゅنや ラヲلや りケゅイわلسヵケヲ يイب أラ يヤわヨك ケئيس مヤイس やإりケやキ عや ヴヤأقل 
 りケやキإや سヤイم ヲツعヱ るكゲゼلや0.5%  لらق ゅヰلヱやギت コヲイا يヱ りコヲイمح りケやキإや سヤイء مゅツم أعヰأس ヴボらتヱ るكゲゼلや メゅヨأسケ من

 .مツي سるわ أشゲヰ عヴヤ تケゅيخ نゅヰيる مりギ عヲツيヰわم
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 الناتجる عن تغيゲاれ أسعاケ الصゲف ( الガسائゲ)الムヨاسب   11
 

تわレج やلゅムヨسب やヱلガسゅئや ゲلわヨعるボヤ بわغيれやゲ أسعや ケゅلصゲف عن ゲヅيق معゅماれ مع مキケヲين أجゅنب ヱ شゲكや れゅلや メやヲイわلعゅلヨي 
ギレمや ゅلゅムヨسب やヱلガسゅئゲ محるボボ عتعゲらわ . بゅلعや るヤヨأجらレيやるلヨصゲفيやキヲ  るئعやلحسゅبやヱヱ れゅلヨعゅماれ مع やأやゲヅف や れやクلعاقやヱ るل

،るيキゅيわاعや るيヤغيゼわلや ゅヰتゅヅゅゼレب るكゲゼلや ュゅقي るイيわن るليゅヨلや るレلسや メخا ゅヰヤتحصي ヱأ ゅهギيギتسヱ るيらレأجや るヤヨلعゅب れماゅعヨلや ュやゲبま مわي 
يゅヰヤ في تケゅيخ حصأمや ゅلゅムヨسب やヱلガسゅئゲ غيや ゲلヨحるボボ فヰي やلわي تわレج عن やلヨعゅماれ بゅلعや るヤヨأجらレيや るلわي لم يわم تسヲيゅヰわ أヱ ت

 :やلゅムヨسب やلヨحヱ るボボغيや ゲلヨحや るボボلゅレتるイ عن まعりキゅ تボييم やلや キヲレらلギボレيる هي كゅヨ يヤي( やلガسゅئゲ)مصや .ラま  ケキゅلゲヨكや ゴلゅヨلي
るボボمح ゲغي  るボボمح   

   2016حزيران  30  2015حزيران  30  2016حزيران  30  2015حزيران  30

)るボغير مدق(  )るボغير مدق(  )るボغير مدق(  )るボغير مدق(   

るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س   

         

2,963,146,213  7,369,135,066  66,492,116  16,802,065  
 ュييボدة تゅعن إع るتجゅن ゆسゅمك

るلヱالمتدا れداヱجヱالم 

(574,938,838)  (6,193,729,980)   (2,951,014,021)  (984,887,450)   
إعゅدة تボييュ المطヱヤبれゅ خسゅئر نゅتجる عن 

るلヱالمتدا 

         

2,388,207,375  1,175,405,086  (2,884,521,905)  (968,085,385)   

 
 

 :や ラまلわغيや れやゲلわي ゲヅأれ عや ヴヤلゅムヨسب غيや ゲلヨحや るボボلゅレتるイ عن تغيれやゲ أسعや ケゅلصゲف هي كゅヨ يヤي
 

 2015حزيران  30
كゅنヱن اأヱل  31 

   2016حزيران  30  2015
(るボقギم ゲغي)  )るボمدق(  (るボقギم ゲغي)   

るريヱليرة س  るريヱليرة س  るريヱليرة س   
       

  كゅنや ラヲلゅんني や1لゲصيギ في   2,312,575,167  3,088,967,169  3,088,967,169

2,388,207,375  (776,392,002)  1,175,405,086  
 ケゅعن أسع るイتゅレلや るボボحヨلや ゲغي )ゲئゅسガلや( سبゅムヨلや

 や /りゲわヘلسるレخاや メلやلصゲف 

       

   نゅヰيる الヘترة/ السنや るلゲصيギ في   3,487,980,253  2,312,575,167  5,477,174,544

 

شや15  ヅゅらلصや ケキゅلや ヴلゲゼكや れゅلヨسゅهるヨ من قらل هيや るゃأやヱ ベやケヱأسや ベやヲلゅヨليや るلسケヲيる بケゅわيخ  や12سや ًやキゅレわلや ヴلわعヨيم ケقم 
2015るكゲمت شゅق ، MTN يケヲسゅ るヤヘغヨلや るヨهゅسヨلや  عن るيギボレلや キヲレらلや ييمボت りキゅعま عن るイتゅレلや るボボحヨلや ゲسب غيゅムヨلや صلヘب るمゅلعや

 .やأケبや ゥゅلりケヱギヨ في قゅئや るヨلわغيれやゲ في حや ベヲボلヨسゅهヨين
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12 るالعاق れاク افゲヅمع اأ れعاماヨال  
 

るعاق れاク افゲヅأ るائنキ りギصケأ 
 

31  メヱأや ラヲنゅ2016حزيران  30   2015ك    

(るボقギم)  ( ゲغيるボقギم)   

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   

     

  (أュま ヵ سي)やلゲصيや ギلヨسわحق لゲゼكや るنヘسュヲムわ مヲبゅيل كヲميヲنيゅムشن   13,473,955,379  12,079,573,724

 やلゲصيや ギلヨسわحق لゲゼكる تيヤي まنヘست    1,920,562,520  1,709,593,454

 クمم やキئるレ لゼヨغヤين آخゲين  1,145,694,136  333,494,711

     

14,122,661,889  16,540,212,035   

 
 سداد معينる بإستثنゅء المبゅلغ المستحるボإن اأرصدة مع اأطراف ذاれ العاقる هي غير مضمヱنる، ا تحمل فゅئدة ヱليس لゅヰ مヱاعيد 

 るلغゅالبヱ )سي ュإ ヵشن ليمتد )أゅنيكヱميヱيل كゅبヱم ュヱستكヘان るشرك ヴفي  13,473,955,379إل ゅكم るريヱحزيران  30ليرة س
(، ヱالمبゅلغ المستحるボ لشركる تيヤي انヘسヱ れالبゅلغる ليرة سヱريる 12,079,573,724 :2015كゅنヱن ااヱل  31) 2016

 .)ليرة سヱري1,709,593,454る  :2015كゅنヱن ااヱل  31) 2016حزيران  ヱ30ريる كمゅ في ليرة س 1,920,562,520
 

كゅنヱن  31) 2016حزيران  30ليرة سヱريる كمゅ في  292,125,190 إن اأرصدة المدينる لヤمشغヤين ااّخرين ヱالتي تبヤغ
 متضمنる في اأرصدة المدينる اأخرى في بيゅن المركز المゅلي المرحヤي. )ليرة سヱريる 224,203,554: 2015اأヱل 

 
 ラまれماゅعヨلや يヤي ゅヨي هي كヤحゲヨلや ملゅゼلや خلギلや ラゅفي بي るレヨツわヨلや るلعاقや れやク فやゲヅأや مع: 
 

    2016حزيران  30   2015حزيران  30
)るボغير مدق(  )るボغير مدق(   
るريヱليرة س  るريヱليرة س   

     

 استشゅراれ إداريる مボدمる من شركる انヘستكュヱ مヱبゅيل كヱميヱنيكゅشن ليمتد )أヵ إュ سي(  877,967,990  708,445,080

506,449,972  187,178,902  
الدائنる لشركる انヘستكュヱ مヱبゅيل كヱميヱنيكゅشن ليمتد )أヵ إュ فヱائد عヴヤ الكゅヘاヱ れ اأرصدة 

 سي( ヱتヱزيعれゅ اأربゅح

132,291,520  146,327,998  れسヘي إنヤتي るمن شرك るدمボم るإداري れراゅاستش 

 مصゅريف مدفヱعる عن الشركる من قبل شركる إュ تي إن دبي  662,730,397  245,299,901

172,062,912  64,424,302   ヴヤائد عヱحفゅاأرب れゅزيعヱتヱ れسヘي إنヤتي るلشرك るاارصدة الدائنヱ れاゅヘالك 

     

1,764,549,385  1,938,629,589   

 
 تعヲيツاれ مヘドヲي اإキاりケ الゲئيسيين

ゅكヱ りケやキإや سヤイء مゅツأع れゅツيヲنت تعゲわف メخا ゅيヤلعや りケやキإや ين فيゲء آخゅツلتي أعやるわين في  سわيヰわレヨلや ゲヰحزيران  30أش
 :كゅلゅわلي

    2016حزيران  30   2015حزيران  30
)るボغير مدق(  )るボغير مدق(   
るريヱليرة س  るريヱليرة س   

     
 الرヱاتゆ اأسゅسيる أعضゅء اإدارة الرئيسيين  47,891,935  34,562,700

 تعヱيضれゅ أعضゅء اإدارة الرئيسيين  16,543,295  17,287,742

     

51,850,442  64,435,230   
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 ضريبる الدخلمخصص  13
 

 メギعヨب ゥゅبケأや ヴヤخل عギلや るらيゲض ゆゅسわحや في  %14تم るيヰわレヨلや りゲわヘヤ2016حزيران  30 ل.  ゆゅحس ヴヤع るكゲلحや ラま
 :やلヲヨجや れやキヲلゲツيらيや るلぽヨجるヤ هي كゅヨ يヤي

 

31  メヱأや ラヲنゅ2016حزيران  30  2015ك   

(るボقギم)  (るボقギم ゲغي)   

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   

     

195,337,842  -   りゲわヘلや るيやギفي ب ギصيゲلや /るレلسや 

 やلسるレ/ ضゲيや るらلギخل عن やلりゲわヘ  مصヱゲف  -  (195,337,842)

     

-  -  りゲわヘلや るيゅヰفي ن ギصيゲلや /るレلسや 

 
 هي كمゅ يヤي: ستحるボإن الحركる عヴヤ حسゆゅ المطヱヤبれゅ الضريبيる الم

 

31  メヱأや ラヲنゅ2015ك 
 

 2016حزيران  30
  

(るボقギم)  (るボقギم ゲغي) 
るريヱليرة س  るريヱليرة س   

     

-  369,599,399   りゲわヘلや るيやギفي ب ギصيゲلや /るレلسや 

 やلسるレ/ ضゲيや るらلギخل عن やلりゲわヘ  مصヱゲف   376,487,435  369,599,399

  (369,599,399)   メخا るعヲفギヨلや るらيゲツلや りゲわヘلや /るレلسや 
     

 やلسるレ/ نゅヰيや るلや りゲわヘلゲصيギ في  376,487,435  369,599,399

 
 :や ラまلعاقる بين やلゲبح やلゲツيらي やヱلゲبح やلヨحゅسらي مヘصるヤ كゅヨ يヤي

 
 2015حزيران  30

 
 2016حزيران  30

 
 

 (るボقギم ゲغي)  (るボقギم ゲغي) 
るريヱليرة س  るريヱليرة س   

     

(28,046,528)  3,595,820,025  るرة( قبل الضريبゅفي الربح )الخسゅص 

     

    
 れإيراداヱ るضريبヤضع  لゅعند تحديد الربح الخ ゅヰヤبل تنزيゅريف غير قゅمص

:るضريبヤل れخضعヱ ベسب 

(2,049,077,112)  (1,005,785,551)  れゅمخصص 

 إيراداれ الヱヘائد  (251,603,203)  (678,512,884)

     

 الربح الضريبي  2,338,431,271  (2,755,636,524)

 لضريبる الدخلالمعدل الヘعヤي   14%  14%

     

 مصرヱف )إيراد( ضريبる الدخل لヘヤترة   327,380,378  (385,789,113)

 -   32,738,038   るيヤاإدارة المح る10ضريب% )*( 

 )**( %5ضريبる إعゅدة اإعمゅر   16,369,019   - 

 مجمヱع مصرヱف )إيراد( ضريبる الدخل   376,487,435  (385,789,113)      
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 )تتるヨ( ضゲيるら الギخلمガصص  13
 

ュゅيذاً أحكヘتن )*(  ュالتشريعي رق ュヱ10المرس  ュゅ2015لع  るضريب るفゅبإض るالشرك れمゅقりケやキإや るيヤحヨلや  るلغゅ32,738,038الب 
 .2016حزيران  30من ضريبる الدخل عن الヘترة المنتヰيる في  %10ليرة سヱريヱ るالتي تمثل 

 
 ュالتشريعي رق ュヱالمرس ュゅيذاً أحكヘ13)**( تن  ュゅ2013لع  るلغゅر البゅدة اإعمゅفي إع るهمゅالمس るضريب るفゅبإض るالشرك れمゅق

ا يتヱجゆ عヴヤ . 2016حزيران  30عن الヘترة المنتヰيる في  من ضريبる الدخل %5ليرة سヱريヱ るالتي تمثل  16,369,019
 .やلヨسや ケゅゼわلゲツيらي لゲゼヤكる بنゅًء عヴヤ رأヵ 2015حزيران  30ة المنتヰيる في الشركる إضゅفる ضريبる إعゅدة اإعمゅر عن الヘتر

 
 :ラま ضゲيや るらلギخل やلギヨفヲعる كゅヨ هヲ مらين في بيや ラゅلギわفや れゅボلギボレيや るلゲヨحヤي مヘصるヤ عや ヴヤلムゼل やلゅわلي

 
   2016حزيران  30  2015حزيران  30

)るボغير مدق(  )るボغير مدق(   

るريヱليرة س  るريヱليرة س   

     

- 
 ヱ2015  2016ضريبる الدخل المستحるボ عن عゅمي   369,599,399 

(78,908,751)  (195,067,846)  
)مدرجる ضمن  ヱ2014 2015نゅقصゅ: ضريبる الدخل المدفヱعる مボدمゅ خال عゅمي 

 أرصدة مدينる أخرى(

 ヱ2015  2016صゅفي ضريبる الدخل المدفヱعる عن عゅمي   174,531,553  (78,908,751)

91,202,271  342,201,716  
)مدرجる ضمن أرصدة  ヱ2015 2016ضريبる الدخل المدفヱعる مボدمゅ خال عゅمي 

 مدينる أخرى(
     

12,293,520  516,733,269   

 
 

 الゲبح من صافيللسヰم  الヘガヨضヱ اأساسي لعائギا 14
 

 خاや メلゅボئや るヨأسヰم لعや キギلゲヨجح لヲわヨسطや عや ヴヤلسケ るレبح صゅفي قسるヨ خاメ من لヤسヰم やأسゅسي عゅئやギل حわسやゆゅ يムヨن
 :يヤي كクヱ ゅヨلك やりゲわヘل
 

 اラحゴيゲ 31أشゲヰ الヨنتヰيる في  ستるلل  
  2016 

(るボقギم ゲغي) 
 2015 

(るボقギم ゲغي) 

     

 357,742,585  3,219,332,590  (سケヲيる  ليりゲ) やلケ りゲわヘبح صゅفي

     

 や   15,000,000  15,000,000لりゲわヘ خاや メاسヰم عやキギلヲわヨسط やلゲヨجح ل

     

ギئゅلعや سيゅأسや مヰسヤفي من لゅص りゲわヘلや  بحケ (りゲلي るيケヲس)  23.85  214.62 

 

ラま لやギئゅض عヘガヨلや مヰسヤفي من لゅل صやبحゲ بقゅトم ヤلギئゅسي عゅأسや مヰسヤل ュギلع ケやギصま るكゲゼلや れやヱキأ ギق ラヲムي ゅヰث لほتゲي ヴヤع 
ギئゅم عヰلسや بح منゲلや りケゅسガلや ヱأ ギレع ゅヰヤيヲتح. 
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15  メヲح れاحاツحليإيゲヨال るيギボالن れاボفギالت ラبيا  
 
ليりゲ   562,651,329بمبヤغやأケصررررや りギلギヨيや るレأخンゲ في  ボレصبتツわررررヨن やأنゼررررや るトلゼわررررغيヤيる عヤヨيれゅ غيゲ نギボيる تんヨわل  -

حزيران  30أشや ゲヰلヰわレヨيる في  سやるわل في やلやヲヘئや ギلヲらボヨضる في やأنや るトゼاسケゅヨんわيる بヘレس やلヤらヨغ لコ りゲわヘيりキゅسケヲيる مゅボبل 
في やلやヲヘئや ギلヲらボヨضرررる في  コيりキゅليりゲ سرررケヲيる مゅボبل   125,699,629بمبヤغやأケصرررや りギلギヨيや るレأخンゲ في  بボレص) 2016

りゲわヘغ لヤらヨلや سヘレب るيケゅヨんわاسや るトゼأنや لやるわفي  س るيヰわレヨلや ゲヰ2015حزيران  30أش.) 
 
-  ギئやヲヘلや ص فيボレل بんヨわت るيギボن ゲغي れゅيヤヨع るيヤيヲヨわلや るトゼأنや نヨツわغتヤらヨب るعヲفギヨلや 251,603,203  بلゅボم るيケヲس りゲلي

 れやク فやゲヅأ るレئやギلや りギصケأや في りキゅيコترةヘغ لヤس المبヘبن るال عاقるفي  ست るيヰر المنتヰص في ) 2016حزيران  30أشボبن
ليりゲ سررررケヲيる مゅボبل コيりキゅ في やأケصررررや りギلやギئるレ أやゲヅف れやク عاقる بヘレس やلヤらヨغ   678,512,884 الヱヘائد المدفヱعる بمبヤغ

りゲわヘل لやるわفي  س るيヰわレヨلや ゲヰ2015حزيران  30أش.)  
 

16 るئケاトال れاماゴاالت 

-  れゅレميほわلや ラま لやるيギボレ るلغゅらلやヱ りゴイわحヨلや 106,573,858  るيケヲس りゲفي لي ゅヨ31) 2016حزيران  30ك メヱأや ラヲنゅك 
2015 :70,044,010  るيケヲس りゲلي) ( ゥゅツيま9) るلغゅらلやヱ るفيゲصヨلや れاゅヘムلや بلゅボم るيギボレلや れゅレميほわلや من ラヲムわت ،

900,000  るيケヲس りゲلي(31  メヱأや ラヲنゅ900,000  : 2015كるيケヲس りゲلي)や لصやヲبل بゅボم るيギボレلや れゅレميほわلや منヱ ، حنゼل
 るلغゅらلや ンゲأخや れゅمやゴわالやヱ105,673,858  るيケヲس りゲلي(31  メヱأや ラヲنゅ69,144,010 : 2015ك  るيケヲس りゲلي.) 

 
クヱلك فيゅヨ يわعヤق بれやヲヘ عゅئや2010  れやギبやギわًء من عュゅ  لاتصゅاれ عキ りギعンヱゅ قゅツئيる ضや ギلゲゼكや るلسケヲيゲゼ るكるأقゅمت やل -

 ゲكゼるمن やلゲわゼヨكين やلグين قゅمやヲ بゅسわعメゅヨ شや るムらلゅヰتف やلヵヲヤガ لゲヨわيゲ مゅムلヱキ れゅヨليる غيゲ مヱゲゼعヱ ،るبゅلゅわلي ゅヅلらت やل
るيケヲلسや  هわヨغ قيヤらヨب るكゲゼلや れاゅ277,212,963لاتص るيケヲس りゲلي クゅガتや ュギع ゅヰレم ًゅヨعコ るكゲゼلや  هヤيヘムلや れやヲトガلや

やا أや りケやキま ラلゲゼكヱ るمسケゅゼわهや ゅلゅボنヲني يラヱゲ أや ラلヲضع やلゅボنヲني في هログ . لاتصゅاや れلسケヲيゲゼ るكるبわحصيل حや ベヲボل
るكゲゼلや لحゅلص ヲه るيツボلや. 

レヨلや りゲわヘلや メفي خا るيヰわ31  メヱأや ラヲنゅحق أ 2015كヤヨヤل ゅボفヱヱ-1  ネヱゲゼيل ) مヲتحヱ غيلゼتヱ ءゅレب ギボء عゅヰنま ギボلعBOT  
/ آ ( تم فわح حسゆゅ ضラゅヨ خヱ ソゅجギヨ مヤらغ يعメキゅ نصف قيや るヨلゅらヨلغ やلヤわガヨف عヤيゅヰ بガصキ ソヲعンヲ فケ10 れやヲقم 

 るヨيボب ロأعا りケヲكグヨلや れやギئゅلعや145,458,995 ب るボヤمعヱ りコヲイمح るيケヲس りゲلي れやギئゅلعや れやヲف ンヲعキ メヲاف حガلや るيヲسわ
 ゥゅツيま( れاゅلاتص るيケヲلسや るكゲゼلや 9مع .) 

るئيゅツق ンヱゅعキ في ゅヰيヤع ヴعギهي م ゅヰتゅヅゅゼن るيعらヅ بらبس るكゲゼلや ラま ،ロأعا キケヱ ゅم ヴلま るفゅإضゅب . るكゲゼلや りケやキま ラま
ヱるجعやゲم ギبع ンヱゅعギلや ログيع هヨلي  جゅヨجま ラほب ギボわتع ゅهケゅゼわمع مسれゅمやゴわالや  من るكゲゼلや ヴヤتب عゲわت ギي قわلや ゲئゅسガلや ヱأ

るكゲゼヤلي لゅヨلや ضعヲلや ヴヤع ヵキゅم ゲثيほت ゅヰل ラヲムلن ي りケゅسガلや メゅفي ح ،ンヱゅعギلや ログء هやゲج. 
 

クヱلك  2001قゅمت مギيゲيる مゅليケ るيف キمゼق بギボわيゲ مヤらغ ضゲيや るらلギخل やلヨسわحるボ عや ヴヤلゲゼكる عن عュゅ  2007أيケゅ  7في  -
 ゅهケギق りキゅيゴ224,167,547ب りゲلي ケギボヨلや غヤらヨلや عن るيケヲس  ュゅفي ع るليゅヨلや ゅヰتゅنゅل في بيイسヨلやヱ るكゲゼلや لら2001من ق .

グلك نわيるイ لヱ تギボيゲ ضゲيや るらلギخلقゅمت やلゲゼكる بギボわيم やعやゲわي やلヴ مギيゲيケ るيف キمゼق عヴヤ  2007حゴيラやゲ  5بケゅわيخ 
لヵグ تم بヲヨجらه خヘض مヤらغ やلゴيやヱ りキゅ 2007كゅنや ラヲأや11  メヱسヨヤわت やلゲゼكや るلヤムわيف やلゅんني من قらل لや るレイلゲヘي بケゅわيخ 

ヴلや りケギボヨلや خلギلや るらيゲغ  113,062,957 في ضヤらفع مギب るكゲゼلや متゅيه قヤء عゅレبヱ るيケヲس りゲ108,540,439لي  りゲلي
 .やلわسギيや ギلゲムらヨ في حゅلる %4 سケヲيる كヤらヨغ قゅبل لاسや キやキゲわلヴ مギيゲيや るلゅヨليる لاسりキゅヘわ من حسم

   
تعや りケやキま ギボわلゲゼكや ،るسや ًやキゅレわلケ ヴأヵ مسケゅゼわيゅヰ لや ラヱぽゼヤلゲツيらيやヱ るلゅボنヲنيる، أや ラلゲゼكる سヲف لن تわحヨل やلゴيりキゅ في 
 ュゅفي ع るليゅヨلや ゅヰتゅنゅه في بيヤيイتسヱ ロゲيギボわب るكゲゼلや متゅق ヵグلや غヤらヨلや ラまヱ るليゅヨلや るيゲيギل مらمن ق ケギボヨلや るらيゲツلや غヤらم

やلゲゼكヱ  るبゅレء عヤيه، قゅمت. や るらلギخل やلヨعメヲヨ بゅヰ في やلケヲヰヨイيや るلعゲبيや るلسケヲيるيゅヨわشヴ مع تعヤيヱ れゅヨقやヲنين ضゲي 2001
، لم يわم やلゲヌレ في やاعやゲわي من 2016حزيران  ヱ30حヴわ تケゅيخ . بゅاعやゲわي عや ヴヤلヤムわيف やلصケキゅ عن لや るレイلゲヘي

ゲヌレلや りキゅعま るレイل لらق. 
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-  るمديري れمゅق ゅكم ュاヱعن اأع るボالدخل المستح るغ ضريبヤدير مبボبت ベريف دمش るليゅ2002م  ヱ2003 ヱ 2004  ポذلヱ

 ゅدة قدرهゅ135,119,898بزي  ヱ るريヱ236,046,382ليرة س  ヱ るريヱ426,905,035ليرة س  ヴヤع るريヱليرة س
 ポلذل るنتيجヱ رةヱالمذك ュاヱلأع れيف المؤقヤالتك ヴヤاعتراض ع ュديボبت るالشرك れمゅالي. قヱالتالت るالشرك れمヤيف استヤك

ヱالذヵ تュ بمヱجبه خヘض مبヤغ الزيゅدة في ضريبる الدخل  2009أيゅر  4الثゅني من قبل لجنる فرض الضريبる بتゅريخ 
 ュاヱدرة عن اأعボ2002الم  ヱ2003  ヱ2004  ヴ35,514,097ال  ヱ るريヱ64,657,118ليرة س  ヱ るريヱليرة س

38,580,130   ュأن يت ヴヤالي عヱالت ヴヤع るريヱليرة س るلغゅالبヱ るボبゅلغ السゅئدة من المبゅヘليرة  38,525,159تنزيل ال
، قゅمれ الشركる 2009تشرين ااヱل  4. بتゅريخ 2009تشرين اأヱل  31سヱريる في حゅل قゅمれ الشركる بゅلتسديد قبل 

ليرة سヱريる كمبヤغ قゅبل لإسترداد ヱتボدمれ بإعتراض عヴヤ التكヤيف الثゅني الصゅدر عن  100,226,186بتسديد مبヤغ 
ヱ ،رضヘال るدير لجنボيه، ا يمكن تヤء عゅبنヱ .るمن قبل الشرك ュدボلنظر في ااعتراض المゅب るليゅالم るمديري ュボت ュاآن ل ヴحت

.るه الشركヤيمكن أن تتحم ヵالذ るغ الضريبヤدة في مبゅالزي 
 
قدرهゅ  بزيゅدة ヱذلポ 2005 عュゅ عن المستحるボ الدخل ضريبる لمبヤغ المؤقれ ااخبゅر الشركる استヤمれ 2011أيゅر  26في  -

315,569,720 れمゅق .るريヱليرة س るالشرك ュديボاعتراض بت ヴヤر عゅااخب れريخ المؤقゅريخ  2011حزيران 23 بتゅبتヱ ،
ヱذلポ بزيゅدة قدرهゅ  2005استヤمれ الشركる التكヤيف الثゅني لمبヤغ ضريبる الدخل المستحるボ عن عュゅ  2012تمヱز  8

آゆ  2    ا المبヤغ ヱبتボديュ اعتراض عヴヤ التكヤيف الثゅني بتゅريخ ليرة سヱريる. قゅمれ الشركる بتسديد هذ 182,769,762
لュ يتュ النظر في ااعتراض المボدュ من قبل الشركヱ .るبنゅء عヤيه، ا يمكن تボدير  2016حزيران  ヱ ،30حتヴ تゅريخ 2012

.るه الشركヤيمكن أن تتحم ヵالذ るغ الضريبヤدة في مبゅالزي 
ヱذلヱ2007  ポ  2006المستحるボ عن عゅمي  الدخل ضريبる لمبヤغ المؤقれ ااخبゅر الشركる استヤمれ 2012آذار  25في  -

 ゅدة قدرهゅ196,220,554بزي  ヱ るريヱالي 154,448,301ليرة سヱالت ヴヤع るريヱليرة س. れمゅق るالشرك ュديボاعتراض بت 
ヴヤر عゅااخب れريخ المؤقゅن  23 بتゅريخ 2012نيسゅبتヱ ،3  لヱني  2012تشرين اأゅيف الثヤالتك るالشرك れمヤغ استヤلمب

ليرة سヱريヱ196,220,554  ヱ るذلポ بزيゅدة قدرهヱ2007  ゅ  2006ضريبる الدخل المستحるボ عن عゅمي 
ليرة سヱريる عヴヤ التヱالي. قゅمれ الشركる بتسديد هذه المبゅلغ ヱتボديュ اعتراضين عヴヤ التكヤيف الثゅني بتゅريخ  154,448,301

لュ يتュ النظر في ااعتراض المボدュ من قبل الشركる.  إصدار هذه الヱボائュ المゅليヱ .るحتヴ تゅريخ 2012تشرين ااヱل  24
.るه الشركヤيمكن أن تتحم ヵالذ るغ الضريبヤدة في مبゅدير الزيボيه، ا يمكن تヤء عゅبنヱ 

 
 قدرهゅ بزيゅدة ヱذلポ 2008 عュゅ عن المستحるボ الدخل ضريبる لمبヤغ المؤقれ ااخبゅر الشركる استヤمれ 2013 آゆ 18 في  -

، ヱبتゅريخ  2013ايヱヤل 17 بتゅريخ المؤقれ ااخبゅر عヴヤ اعتراض بتボديュ الشركゅ るمれق .سヱريる ليرة  168,288,495
 ヱ168,288,495البゅلغ  2008استヤمれ الشركる التكヤيف الثゅني لمبヤغ ضريبる الدخل المستحるボ عن عュゅ  2014ايヱヤل  22
سヱريる كمゅ جゅء في اإخطゅر المؤقれ. قゅمれ الشركる بتسديد هذا المبヤغ ヱتボديュ اعتراض عヴヤ التكヤيف الثゅني بتゅريخ  ليرة
 ヱبنゅء لュ يتュ النظر في ااعتراض المボدュ من قبل الشركる. 2016حزيران  ヱ30حتヴ تゅريخ . 2014تشرين اأヱل  21

 الشركる. تتحمヤه أن يمكن الذヵ الضريبる مبヤغ في الزيゅدة تボدير يمكن ا عヤيه،
 
 بزيゅدة ヱذلポ 2009 عュゅ عن المستحるボ الدخل ضريبる لمبヤغ المؤقれ اإخبゅر الشركる استヤمれ 2014 تشرين الثゅني 5 في  -

ゅليرة  190,066,920 قدره .るريヱس れمゅق るالشرك ュديボاعتراض بت ヴヤر عゅااخب れريخ المؤقゅل  2 بتヱن اأヱنゅك 
 2009استヤمれ الشركる التكヤيف الثゅني لمبヤغ ضريبる الدخل المستحるボ عن عュゅ  2015تشرين اأヱل  ヱ1بتゅريخ  .2014
سヱريる كمゅ جゅء في اإخطゅر المؤقれ. قゅمれ الشركる بتسديد هذا المبヤغ ヱتボديュ اعتراض  ليرة ヱ162,349,221البゅلغ 

لجنる الطعن ヱتュ صدر قرار  2016كゅنヱن الثゅني  26. بتゅريخ 2015تشرين الثゅني  25عヴヤ التكヤيف الثゅني بتゅريخ 
 ليرة سヱريる من قيمる الضريبる المدفヱعる.   4,386,709استرداد مبヤغ

 ヱ2011  2010 عュゅ عن المستحるボ الدخل ضريبる لمبヤغ المؤقれ ااخبゅر الشركる استヤمれ 2015كゅنヱن اأヱل  29 في  -
ポذلヱ دةゅبزي ゅ143,830,082قدره ヱ 250,750,434 ليرة るريヱالي سヱالت ヴヤعれمゅق . るالشرك ュديボاعتراض بت ヴヤع 

 ا عヤيه، ヱبنゅء لュ يتュ النظر في ااعتراض المボدュ من قبل الشركる. ،2016  ثゅنيكゅنヱن ال 14 بتゅريخ المؤقれ ااخبゅر
 .2016حزيران  30حتヴ تゅريخ  الشركる تتحمヤه أن يمكن الذヵ الضريبる مبヤغ في الزيゅدة تボدير يمكن

 تشكيل لجنる خبرة لدراسる نゅボط ااعتراض المボدュ الヴ الدヱائر المゅليる عن عゅمي طヤبれ الشركる 2016حزيران  7في 
2010 ヱ2011 . 

 

-   ュاヱأع るالشرك れゅبゅحس れزالゅ2012م  るتحديد النتيج ًゅليゅا يمكن ح .るائر الضريبيヱمن قبل الد るدراسヤل るضعゅبعد خ ゅمヱ
.るائر الضريبيヱمن قبل الد るقد ينتج عن هذه المراجع ゅلم 



 やلعゅمる سケヲيや ゅلヨسゅهや るヨلヨغるMTN るヤヘ شゲك
 るليゅヨلや ئمやヲボلや メヲح れゅحゅツيま 

 2016حزيران  30
 

25 
 

16 るئケاトال れاماゴاالت )るヨتت( 
 

، قゅمت やلや れゅヰイلわガヨصる في や りケやコヱلゅヨليる بゅلほわكギ من تボيギ 2007آヱ /1  ケやク بケゅわيخ 628بヲヨجب قコヱ ケやゲيや ゲلゅヨليケ るقم    -
  ケ 6870قم やانや ケやグسわاヱ ュتعギياته やلわヨعヤق بゲسم やلゅトبع. تم 2005لعや44  ュゅلゲゼكる بらトわيق أحや ュゅムلゲヨسや ュヲلゲゼわيعي ケقم 

 ليりゲ سケヲيる  242,108,220مヤらغ بわسギيやヱ ギلヵグ يゅトلب キمゼق ケيف مゅليる مギيゲيる من やلヲヨجه 2007حゴيラやゲ  4 تケゅيخ
るヨسم قيケ بعゅヅ .ギيギتس れゅمやゲغヱ متゅق るكゲゼلや يخケゅわ2 ب  コヲヨ2007ت ギيギسわغ بヤらمت   19,754,367 مギボتヱ るيケヲس りゲلي

やلゲゼكやヱ  るلヵグ يゅトلب ヨ3058ت やلゲゼكや るنやケやグً آخケ ًやゲقم やسヤわ 2015كゅنや ラヲاメヱ  28. في بゅعやゲわي عや ヴヤلヤらヨغ やلゅらقي
 قゅمت .بعや ギعやケキ りキゅسや るلらツط やلسゅبق ゅトبع ヱغやゲمれゅ تسギيやギلليりゲ سケヲيる قيケ るヨسم   1,763,033,262بわسギيギ مヤらغ

るكゲゼلや يمギボわي بやゲわعや  ゲيخآخケゅわل 5 بや ラヲنゅنيكゅん  2016،  ヴわح るヘヤムヨلや るレイヤلや لらي من قやゲわاعゅت بらلや مわيخ لم يケゅت
るليゅヨلや れゅنゅيらلや ケやギصま.  るكゲゼلや れゅسケゅヨم ラأ ،るيらيゲツلや ラヱぽゼヤل لボわسヨلや ケゅゼわسヨلや ヵأケ ヴلや ًやキゅレわسや ،るكゲゼلや りケやキま ギボわتع

 .ヱأنゅヰ لن تわحヨل أيや るلやゴわمれゅ مゅليま るضゅفيる 44تゅヨわشヴ مع やلゲヨسや ュヲلゲゼわيعي ケقم 
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やヱلわي تヨツわن مヤらغ  ليりゲ سケヲيケ22,484,639,254 るأسゅヨليる بヤらヨغ  ケやتれゅヅゅら، عや ヴヤلゲゼكる 2016حزيران  30كゅヨ في 
ليりゲ سケヲيる مわعヤق بやゲゼء معれやギ  21,468,884,480ليりゲ سケヲيる مわعヤق بヲトわيゲ نや ュゅヌلヨعヲヤمゅتيヱ ،るمヤらغ  962,081,650

 るムらشれاゅتصや  غヤらمヱ53,673,124 るيケヲس りゲلي ンゲليه أخゅヨأسケ れゅヅゅらتケゅق بヤعわل )مヱلشراء أص るليゅرأسم れゅطゅجد ارتبヱا ي
  .(2015كゅنヱن اأヱل   31رأسمゅليる أخرى كمゅ في 
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 ヴلま るكゲゼلや メゅヨسيم أعボتم ت ،りケやキإや يやゲأغるسヨلي خゅわلや ヲحレلや ヴヤع るمギボヨلや れゅمギガلや ヴヤء عゅレب  るئيسيケ メゅヨأع れゅعゅトق: 
ゅسゲلや ،れゅヨلゅムヨلや れゅمギخ ،りゲصيボلや ئلンゲأخヱ メやヲイわلや   れゅمギفعخギلや るボらمس ヅヲトガلや - 
ゅسゲلや ،れゅヨلゅムヨلや れゅمギخンゲأخヱ メやヲイわلや ،りゲصيボلや ئل   れゅمギفعخギلや るボاح ヅヲトガلや - 

 - خギمや れゅلイيل やلゅんلث   خギمや れゅانゲわنت やلاسムヤيる بやヲسるト تレボيや るلイيل やلゅんلث 
るムらゼلや ァケゅخ ケやヱコ من メやヲイわلや れゅمギخ  メやヲイわلや れゅمギخ - 

 ンゲأخ キヲレب  ンゲأخ れゅمギخ - 
 

. やキءやلや れケやゲボلわヨعるボヤ بガわصيص やلヱ キケやヲヨتボييم やأ やتクゅガتや ュヲボإりケやキ بやゲヨقるら نゅわئج عヤヨيヱ れゅحれやギ أعゅヨلゅヰ بصりケヲ مヘレصるヤ لغゲي 
 るيヤغيゼわلや りケゅسガلや ヱبح أゲلや サゅأس ヴヤع ネゅトボلや ءやキييم أボم تわي メヱギイلや ضح فيヲم ヲه ゅヨك ،るレحي معيやヲف من نヤわガتم أحيث ت クや ،ロゅنキ

るيヤغيゼわلや りケゅسガلや ヱبح أゲلや عن るヘヤわガم るボيゲトسه بゅقي るليゅヨلや ئمやヲボلや في . るكゲゼلや يلヲヨت りケやキま مわي(や ليفゅムت るレヨツわم れやキやゲيまヱ يلヲヨわل
 .  عヴヤ مسや ンヲわلゲゼكヱ るا يわم تヨツيゅヰレ في やلゅトボعや れゅلゼわغيヤيや )るلヲヨわيل

  
 ヅヱゲش ラヱキ هي るيヤغيゼわلや れゅعゅトボلや يل بينヲحわلや ケゅأسعンゲف أخやゲヅمع أ れماゅعヨヤل るヰبゅゼم るボيゲトبヱ るيヤيツヘت. 

 
 れゅムヤわヨمن م ًゅسゅأس ラヲムわتヱ メゅヨأعや ネゅトل قらمن ق るمギガわسヨلや るيヤغيゼわلや れやキヲجヲヨلや يعヨج メゅヨأعや れゅعゅトق れやキヲجヲن مヨツわت

れやギمعヱれやキヲجヲم ، ،るسヲヨヤم ゲغي ،ラヱゴガم ،るレيギヨلや ممグلや れゅبゅيف  حسケゅمصヱلや من るボحわسヨلや لغゅらヨلやるكゲゼ るيケヲلسや れاゅلاتص 
らيる بيゅヨレ أغヤ. ، أケصりギ مギيるレ أخヱ ンゲأケصりギ لや ンギلヱ ポヲレらنヰギボيや るゃلるヨドゅレ لや ネゅトボاتصゅاやれلゅらヨلغ やلヨسわحるボ من やلヱمصケゅيف 

ゅトボعや れゅأعや メゅヨلキゲヘيる، فإや ラلゅらヨلغ やلケギヨجる لらعض やلヲヨجや れやキヲلヨسギガわمる بصりケヲ مゲわゼكる بمゅらشケ  りゲبやゅヰトلヲヨجれやキヲ يムヨن 
 .أヱ أكゲん يわم تコヲيعゅヰ عや ヴヤلゅトボعれゅ عヴヤ أسس معヲボلる من قらل قゅトعين

 
 .مسわحケゅ るボيفتヨツわن مヲヤトبや れゅلゅトボعれゅ جヨيع やلヲヤトヨبや れゅلゼわغيヤيヱ るتラヲムわ أسゅسゅً من クمم やキئヱ るレمص

 
るيケヲلسや るبيゲلعや るيケヲヰヨイلや في るらسわムهي م ًゅيゲهヲج ロأعا りケヲكグヨلや メゅヨأعや れゅعゅトمن ق るكゲゼلや ゥゅبケأヱ れゅيعらيع مヨج . 
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18  メاヨاأع れاعاトق れماヲمعل(るヨتت) 
 

الヅヲトガ احるボ الギفعخギماれ   خギماれ الجيل الんالث  خギماれ التجヲاメ من ヱコاケ خاァケ الشるムら  خギماれ أخンゲ  الヨجヲヨع   خギماれ الヅヲトガ الヨسるボら الギفع  
                  

حゴيゲاラ 30الヨنتヰيる في  أشゲヰ ستるلل 2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015   
るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي  りゲليるيケヲس   るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي るيケヲس りゲلي  

                  

 やايや れやキやゲلゼわغيヤيるأجゅヨلي  20,007,229,413 19,369,846,522  5,172,962,169 4,516,965,161  3,410,662,320 2,247,455,616  590,856,778 262,223,007  113,323,678 71,898,316  29,295,034,358 26,468,388,622

(12,725,153,805) (8,943,332,799)   - -  (127,937,504) (188,529,811)   (1,129,024,425) (1,078,669,186)   (2,209,819,251) (1,598,558,318)   (9,258,372,625) (6,077,575,484)  
 るكゲゼلや /るيケヲلسや るمヲムلحや るحص
れやキやゲإيや من れاゅلاتص るيケヲلسや 

(7,805,509,062) (710,812,489,09)   (21,202,763) (642,136,04)   (77,329,379) (219,692,556)   (662,773,070) (1,188,153,561)   (1,332,049,827) (1,923,412,459)   (5,712,154,023) (7,439,094,475)   るيヤغيゼわلや يفケゅصヨلや 

                  

                          

 やجヤヨي やلゲبح やلゼわغيヤي  6,490,559,454 4,399,319,874  1,650,991,392 975,096,083  1,143,839,573 455,658,121   182,634,411 56,956,124  71,187,632 50,695,553  9,539,212,462 5,937,725,755

                  

(3,876,246,761) (5,074,629,122)  (10,143,073) (19,630,483)  (38,402,076) (102,351,100)  (329,135,296) (590,811,607)  (661,888,080) (896,085,806)  (2,836,678,236) (3,465,750,126) 
مصケゅيف やلらيع やヱلわسヲيق やヱلヨصケゅيف 

るيケやキاや 
(1,225,980,741) (918,192,295)   (43,330,23)  (3,551,897)   (12,145,823)  (18,519,184)    (104,099,171)  (106,900,160)    (209,219,850)  (162,135,806)   (897,185,663)  (627,085,248)  やاسヰわاやヱ ポاゅヘヅء  

(28,517,748) (5,201,364)  (74,623) (20,120)  (282,526) (104,907)  (2,421,465) (605,567)  (4,869,545) (918,465)  (20,869,589) (3,552,305)  れاヲヨعるفيゲمص 
(4,781,231) (5,062,823)  - -  - -  - -  - (5,062,823)  (4,781,231) - ゅヰヤفي تحصي ポヲムゼヨلや ラヲيギلや صصガم 

 مصケゅيف أخンゲ بゅلصゅفي (100,822,477) (244,374,425)  (26,068,120) (57,020,397)  (17,187,358) (28,354,379)  (2,977,506) (3,308,266)  (571,073) (873,805)  (147,626,534) (333,931,272)
678,512,884 251,603,203   678,512,884 251,603,203   - -  - -  - -  - - ギئやヲヘلや れやキやゲيま 

 تゅムليف やلヲヨわيل - -  - -  - -  - -  (251,603,203) (678,512,884)  (251,603,203) (678,512,884)

(2,884,521,905) (968,085,385)  (7,548,002) (3,744,900)  (28,577,033) (19,525,487)  (244,927,124) (112,708,943)  (492,546,213) (170,946,005)  (2,110,923,533) (661,160,050) 
 れやゲعن تغي るイتゅレلや るボボحヨلや ゲئゅسガل

 أسعや ケゅلصゲف

2,388,207,375 1,175,405,086   6,249,282 4,546,888   23,660,032 23,706,955   202,784,650 136,846,053   407,798,082 207,554,836   1,747,715,329 802,750,354  
やلゅムヨسب غيや ゲلヨحや るボボلゅレتるイ عن 

 تغيれやゲ أسعや ケゅلصゲف
 ضゲيや るらلギخل ( まيキやゲمصヱゲف) (280,876,462) 194,891,394  (68,247,074) 52,410,544  (53,900,286) 44,430,717  (6,838,507) 3,002,491   33,374,894 91,053,967  (376,487,435) 385,789,113

                          
 صゅفي やلゲبح  2,154,063,140 227,113,920  529,082,129 9,760,624  398,571,705 (6,063,947)  56,024,675 902,923  81,590,941 126,029,065  3,219,332,590 357,742,585

                  

                  

  2016حزيران   30 2015كゅنヱن اأヱل  31

كゅنヱن اأヱل  31
  2016حزيران   30 2015

كゅنヱن اأヱل  31
  2016حزيران   30 2015

كゅنヱن اأヱل  31
 2016حزيران   30 2015كゅنヱن اأヱل  31  2016حزيران   30 2015كゅنヱن اأヱل  31  2016حزيران   30 2015

 

                  
109,615,197,701  119,724,653,574   95,061,610 463,137,809  2,015,318,976 2,414,747,906  10,192,887,918 13,938,893,524  18,831,331,801 21,141,163,259  78,480,597,396 81,766,711,076 れやキヲجヲヨلや ネヲヨイم 

                  

103,126,966,624  110,017,089,907   89,429,282 425,585,479  1,896,030,269 2,218,954,322  9,589,566,422 12,808,694,419  17,716,686,799 19,426,986,753  73,835,253,852 75,136,868,934 れゅبヱヤع المطヱمجم 

  
                

47,229,273,723  6,709,017,211   40,958,652 25,952,879  868,328,969 135,315,366  4,391,751,359 781,094,568  8,113,748,302 1,184,688,566  33,814,486,441 4,581,965,832 るليゅヨأسゲلや れゅボヘレلや 
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 - Share Appreciation Rights (SARs) -حや ベヲボانネゅヘわ من やاケتネゅヘ في قيや るヨأسヰم 
やヱلわي يムヨن تسヲيゅヰわ نやギボً فボط، بヲヨجب خるト مりケやギ  ،(SARs)يわم مレح やاや りケやキلヘレわيグيる حベヲボ لانネゅヘわ من やاケتネゅヘ في قيや るヨأسヰم 

 ュأや るكゲゼلや لらمن ق“MTN Group Limited” . るيグيヘレわلや りケやキاや キヲヰج るيケやゲヨわسや ラゅヨضヱ ゲيギボわل るトガلや يمヨتم تصドヲヨلやヱ ينヘ
るكゲゼلや ヲヨن ケやゲヨわسや في るヨهゅسヨلや من أجل  るفيゅضま ゴفやヲيم حギボيق تゲヅ ين عنヤهぽヨلや. 

 
ヴヤع ベヲボلحや ログح هレتم م るضيやゲわفや مヰأس れやケゅل خيムش Notional Share Options.  يخケゅわب ベヲボلحや ログヰل るلキゅلعや るヨيボلや サゅボت

بيゅヨレ يわم قيヱキ(GAN)  サゅليゅ  بゅلゲجま ネヲلや ヴأسعや ケゅلヨعるレヤ أسヰم やلゲゼكや るأュ فيゅヨ يわعヤق بゅلحや ベヲボلゅボヨسやヲボ るئم やلゅヨليまるعや キやギل
 るيヤحヨلや ベヲボلحや るヨقي(LAN ) ュやギガわبإس るらسわحヨلや るكゲゼلや るヨقي ヴヤًء عゅレب れゅヘعゅツمギئゅا عヰわاسやヱ るらيゲツلやヱ りギئゅヘلや لらبح قゲلや ポ

 .يゲ مسعりゲحيث أラ أسヰم やلゲゼكる غやヱ(EBITDA )اゅヘヅء 
 

تستحベ هذه الحベヱボ عند استيゅヘء شرヱط معينヱ るالتي تتعベヤ أسゅسゅ بゅلعمر، الحد اأدنヴ لسنヱاれ الخدمヱ るدرجる المヱظヘين المؤهヤين. 
عند اكتمゅل السنる اأヱلヴ، الثゅنيヱ100%  ،る  %70، %40، %20، %0فتراれ ااستحベゅボ كمゅ هヱ مبين في الخطる هي: 

تュ تعديل فتراれ ااستحベゅボ لヤحベヱボ الممنヱحる  2014نيسゅن  ヴヤ1 التヱالي بعد تゅريخ المنح. بتゅريخ الثゅلثる، الرابعヱ ،るالخゅمسる ع
.るلثゅالث るل السنゅمل عند اكتمゅبشكل ك るボريخ لتصبح مستحゅـ  بعد هذا التヤل るرسゅتحديد سعر المم ュيتGAN  ュヰأس ベبسعر ااغا

( るيヤالمح ュヰلأس るلنسبゅب ゅريخ المنح. أمゅي تヤي ヵالذ ュヱفي الي ュاأ るالشركLAN ئدゅع れゅヘعゅمض ュبإستخدا ゅتحديد سعره ュفيت )
 نيسゅن لヤسنる المゅليる السゅبるボ. 1( بتゅريخ EBITDAالربح قبل الゅヘئدة ヱالضريبヱ るااستヰاヱ ポااطゅヘء )

 
や ログه るسケゅヨم مわلم ي メゅفي ح りゲわヘل ベヲボح 10لحレヨلや يخケゅت ギبع れやヲレس ヱ5  يخケゅわب るحヲレヨヨلや ベヲボحヤل れやヲレ1س  ラゅ2014نيس  ゅمヱ

ギبعるيヰわレح مらتص ، .るفゅإضゅب ベヲボلحや كヤت ベゅボحわسや لらه قわلゅボわسや るلゅف في حドヲヨヤل るحヲレヨヨلや ベヲボلحや ヴغヤلك، تク ヴلま. ヱ ゅヨغت كヤب
كゅنラヲ  31)ليりゲ سケヲيる  562,538,934 مヤらغ 2016حزيران  や30لゅヨلي やلわヨعヤق بヤわك やلحベヲボ كゅヨ في  لالやュやゴわلギفゲわيボ るيや るヨل

 メヱأや2015 :390,471,582 るيケヲس りゲي( ليヤي ゅヨك るヤصヘヨلやヱ: 
 

31  メヱأや ラヲنゅك
2015 

حزيران  30 
2016 

  

(るボقギم)  (るボقギم ゲغي)   

るيケヲس りゲلي  るيケヲس りゲلي   

     

335,313,825  390,471,582  るレلسや / りゲわヘلや るيやギفي ب ギصيゲلや 

-  -  / りゲわヘヤل لヨحヨلや るレسヤل 

 فヱゲقれゅ أسعや ケゅلصゲف  172,067,352  55,157,757

     

390,471,582  562,538,934  るレلسや / りゲわヘلや るيゅヰفي ن ギصيゲلや 

 
れياギتع ヵأ ポゅレن هムلم ي ヱأ  ュゅع メخا るトガヤل れやءゅلغま2015  في るيヰわレヨلや りゲわヘلやヱ30  2016حزيران. 

 
 ベヲボلحや キギع ラま(GAN and LAN )لや るيゅヰレب るفヲقヲヨلやりゲわヘ ليゅわلや لムゼلや ヴヤع るヤصヘم: 

 
31  メヱأや ラヲنゅ2016حزيران  30 2015ك  

(るボقギم)  (るボقギم ゲغي)  
ベヲボلحや キギع ベヲボالح キギع  

   
189,930 177,720  りゲわヘلや るيやギفي ب ベヲボلحや キギع/ るレلسや 
70,420 19,160  りゲわヘلや メخا るحヲレヨم/ るレلسや  

(16,290) -  りゲわヘلや メخا りゅغヤم/ るレلسや  
  やلسるレ /خاや メلりグヘレ  りゲわヘم - (66,340)
   

177,720 196,880  りゲわヘلや るيゅヰفي ن ベヲボلحや キギع/ るレلسや 
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كゅنラヲ  31ليりゲ سケヲيる كゅヨ في  2,986)ليりゲ سケヲي4,681  る( やGANلحや ベヲボلヱギليる )، بヤغ سعゲ 2016حゴيラやゲ  30كゅヨ في 
 メヱأや2015) ( るيヤحヨلや ベヲボحヤل るلキゅلعや るヨيボلや غتヤب ゅヨレبي るليゅヨلや ベやケヱلأ ァゲらنسゅهヲج ベヲن في سヤمع ヲه ゅヨكLAN ヴヤء عゅレب )

 5,545)ليりゲ سケヲيる  5,850( مヤらغ EBITDAنァクヲヨ مゅツعれゅヘ عゅئや ギلゲبح قらل やلゅヘئやヱ りギلゲツيやヱ るらاسヰわاやヱ ポاゅヘヅء )
 سま .れやヲレلヴ عゲゼ ثاゐيゥヱやゲわ بين  . や ラまلعや ゲヨلわعゅقや ヵギلボらわヨي لや ログヰلحベヲボ(2015كゅنや ラヲأメヱ  31ليりゲ سケヲيる كゅヨ في 

 
20 るاليヨال れاヱキلأ るلキيم العاボال 
 

ラヲムわت れやヱキأや るليゅヨلや من れやキヲجヲم るليゅم れゅبヲヤトمヱ るليゅم. 
 

 れゅبヲヤトヨلや لفほわينتキケヲヨヤل るレئやキ ممク من るكゲゼヤل るليゅヨلや るعاق れやク فやゲヅأ るレئやキ りギصケأヱ . るليゅم れやキヲجヲヨب るكゲゼلや ظヘわتح
るكゲゼلや れゅيヤヨمن ع りゲشゅらج مわレي تわلやヱ ポヲレらلや ンギئع لやキヲلやヱ ギボレلやヱ るレيギヨلや ممグلゅك りキギعわم . 

 
 ゅヰヨعن قي ًゅيゲهヲف جヤわガا ت るليゅヨلや れゅبヲヤトヨلやヱ れやキヲجヲヨヤل るلキゅلعや يمボلや ラまるجケギヨلや. 

 
るلキゅلعや るヨيボلゅب るكゲゼヤل るليゅヨلや れゅبヲヤトヨلやヱ るليゅヨلや れやキヲجヲヨلや من ًゅأي サゅقي りキゅعま مわلم ي. 

 
 
21 るرنゅالمق ュゅأرق 
 

 ュゅبعض أرصدة ع ゆيヱدة تبゅإع ュ2015ت  .るボالمطب るليヱالد るسبゅيير المحゅمع れتعدياヱ るليゅترة الحヘأرصدة ال ゆيヱمع تب ゆسゅلتتن
.るボبゅترة السヘربح ال ヱهمين أゅالمس ベヱボح ヴヤهذه ع ゆيヱدة التبゅإع るيヤتؤثر عم ュل 

 
 :ゅヰヘدة تصنيゅإع ュلغ التي تゅلي المبゅل التヱخص الجدヤي 
 

 بيゅن الدخل الشゅمل المرحヤي        
       

 2015 حزيران 30التبヱيゆ كمゅ في   2016حزيران  30التبヱيゆ كمゅ في   المبヤغ ليرة سヱريる  الヱصف
       

 れءاゅヘتراخيص التردداط   209,832,913  るيヤريف التشغيゅالمص  れءاゅヘإط 
 


