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 انصفذت انًذخىيبث
  

 اٌزمش٠ش ؽٛي ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ 
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 )غ١ش ِذلك(  اٌّىضف اٌّشؽٍٟ اٌٍّى١خ ؽمٛق فٟ اٌزغ١شاد ث١بْ
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 )غ١ش ِذلك( اٌّىضف اٌّشؽٍٟ إٌمذ٠خ اٌزذفمبد ث١بْ
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 ّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ )غ١ش ِذلمخ( اٌ ؽٛي بدئ٠ؼبؽ
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   دىل يراجؼت انًؼهىيبث انًبنيت انًردهيت  انًطخقهيٍ انذطبببث ييراقب حقرير
 

 انًذخرييٍ أػضبء يجهص اإلدارة  انطبدة/
 ظ.و.ك. انكىيخيت االحصبالث شركت
 انكىيج دونت

 
 ِمذِخ 

 
)"اٌششوخ"( وّب فٟ  ػ.َ.ناالرظبالد اٌى٠ٛز١خ ٌششوخ  اٌّشؽٍٟ اٌّىضف اٌّشفكث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌمذ ساعؼٕب 

 إٌّز١ٙخ اٌضالصخ أشٙشح ٌفزش ا٢خشظٍخ ٌألسثبػ أٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً اٌشبًِ اٌ اٌّىضف رٚٚاٌج١بْ  2014ِبسط  31
ثزٌه اٌزبس٠خ إٌّز١ٙخ اٌضالصخ أشٙش ٌفزشح اٌزغ١شاد فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٚث١بٔبد  2014ِبسط  31فٟ 

ئْ اإلداسح ِغئٌٛخ ػٓ ئػذاد ٚػشع ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ ٚفمبً ٌّؼ١بس . )"اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ"(
. ئْ ِغئ١ٌٛزٕب ٟ٘ ئثذاء اعزٕزبط ؽٛي رٍه اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ 34اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ 

 ثٕبء ػٍٝ ِشاعؼزٕب.
 

 ٔطبق اٌّشاعؼخ
 

ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ ِٓ اٌّزؼٍك ثّٙبَ اٌّشاعؼخ " 2410ذٌٟٚ سلُ ٌمذ لّٕب ثّشاعؼزٕب ٚفمب ٌٍّؼ١بس اٌ
". رزّضً ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ فٟ رٛع١ٗ االعزفغبساد، ثظفخ لجً ِشالت اٌؾغبثبد اٌّغزمً ٌٍّٕشأح

١ٍ١خ ٚئعشاءاد اٌّشاعؼخ سئ١غ١خ ٌألشخبص اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ األِٛس اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعج١خ، ٚرطج١ك اإلعشاءاد اٌزؾٍ
اٌذ١ٌٚخ، ٚثبٌزبٌٟ ال  ٌزذل١كااألخشٜ. رؼزجش اٌّشاعؼخ عٛ٘ش٠ب أػ١ك ٔطبلب ِٓ اٌزذل١ك اٌزٞ ٠زُ ئعشاؤٖ ٚفمب ٌّؼب١٠ش 

رّىٕٕب ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ رأو١ذ ثأْ ٔىْٛ ػٍٝ ػٍُ ثىبفخ األِٛس اٌٙبِخ اٌزٟ وبْ ِٓ اٌّّىٓ رؾذ٠ذ٘ب ِٓ خالي 
 ٔجذٞ سأٞ رذل١ك.اٌزذل١ك. ٌزٌه، فإٔب ال 

 
 االعزٕزبط

 
 31 وّب فٟ اعزٕبدا ئٌٝ ِشاعؼزٕب، فأٗ ٌُ ٠شد ئٌٝ ػٍّٕب ِب ٠غؼٍٕب ٔؼزمذ أْ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّشفمخ

 .اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ 34، ٌُ رؼذ ِٓ وبفخ إٌٛاؽٟ اٌّبد٠خ، ٚفمبً ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ سلُ 2014ِبسط 
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ش.م.ك.شركة االتصاالت الكويتية 
الكويت دولة

المرحلي المكثف )غير مدقق(  المالي المركز بيان
2014مارس  31كما في 

3 

 يبرش  31
2014 

 ديطًبر  31
2013 

 يبرش  31
2013 

ديُبر أنف إيضبح
كىيخي

ديُبر أنف 
كىيخي

ديُبر أنف 
كىيخي

 )غير يذققت()يذققت( )غير يذققت(
انًىجىداث

4114,446118,961111,815ِّزٍىبد ِٚؼذاد
533,66430,5768,264ِٛعٛداد غ١ش ٍِّٛعخ

711734837ِٛعٛداد غ١ش ِزذاٌٚخ أخشٜ
148,821150,271120,916انًىجىداث غير انًخذاونت

5,8584,9434,867ِخضْٚ
3,7024,2944,037أخشِٜزذاٌٚخ ِذفٛػبد ِمذِبً ِٚٛعٛداد 

16,22912,77713,058ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ
4,9326,7052,843إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي

30,72128,71924,805انًىجىداث انًخذاونت
179,542178,990145,721إجًبني انًىجىداث

دقىق انًهكيت
49,94049,94049,940سأط اٌّبي

(59,681)(40,358)(31,796)خغبئش ِزشاوّخ
(9,741)18,1449,582إجًبني دقىق انًهكيت

انًطهىببث
1,8341,698976ِىبفأح ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ

645,02740,7348,750 رغ١ٙالد ر٠ًّٛ ئعالِٟ
89632,24410,072دائْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ

47,82444,67619,798انًطهىببث غير انًخذاونت 

624,99925,00025,000 رغ١ٙالد ر٠ًّٛ ئعالِٟ
74,6718,40913,254 اٌششوخ األَاٌّغزؾك ئٌٝ 

883,90491,32397,410دائْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ
113,574124,732135,664انًطهىببث انًخذاونت
161,398169,408155,462إجًبني انًطهىببث

179,542178,990145,721دقىق انًهكيت وانًطهىببثإجًبني 

 

 

 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 الكويت دولة

 
 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف )غير مدقق( 

 2014مارس  31إلى  2014يناير  1للفترة من 
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 Note يبرش 31في  انًُخهيت انثالثت أشهر 
  2014  2013 

ديُبر أنف   
  كىيخي

ديُبر أنف  
  كىيخي

     
 39,814  55,382  اإل٠شاداد

     
 (27,237)   (32,228)  ِظبس٠ف رشغ١ٍ١خ

 (6,138)  (14,048)  االعزٙالن ٚاإلؽفبء 
 (273)  (535)  رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ 

 (1,184)    87  ئ٠شاداد / )ِظبس٠ف( أخشٜ
     

يؤضطت انكىيج  قبم يكبفأة أػضبء يجهص اإلدارة ودصت انربخ
 نهخقذو انؼهًي وانسكبة

 
8,658  4,982 

     
 (53)    (96)  اٌضوبح

 4,929    8,562  م اآلخر نهفخرةانشبي صبفي انربخ وانذخم
     

 9.87    17.15 10 نطهى األضبضيت وانًخففت )فهص(ربذيت ا
 

 اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ. ٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ ئْ اإل٠ؼبؽبد 
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  ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 الكويت دولة

 
 المرحلي المكثف )غير مدقق(  الملكية حقوق في التغيرات بيان

 2014مارس  31إلى  2014يناير  1للفترة من 
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 اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ. ٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ ئْ اإل٠ؼبؽبد 

 

  رأش 
 انًبل

  خطبئر 
 اإلجًبني  يخراكًت

 كىيخي ديُبرأنف   كىيخي ديُبرأنف   كىيخي ديُبرأنف  
      

 (14,670)  (64,610)  49,940   ٠2013ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 
 4,929  4,929  - اٌذخً اٌشبًِ ٌٍغٕخئعّبٌٟ طبفٟ اٌشثؼ ٚ

 (96741)  (596681)  49,940   2013ِبسط  31اٌشط١ذ فٟ 
      

 9,582  (40,358)  49,940   ٠2014ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 
 8,562  8,562  - اٌذخً اٌشبًِ ٌٍفزشحئعّبٌٟ اٌشثؼ ٚ

 18,144  (31,796)  49,940  2014ِبسط  31اٌشط١ذ فٟ 

 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 الكويت دولة

 
 المرحلي المكثف )غير مدقق(  النقدية التدفقات بيان

 2014مارس  31إلى  2014يناير  1للفترة من 
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  يبرش 31في  انًُخهيت انثالثت أشهر  
 2013  2014 إيضبح 
 ديُبر كىيخي أنف  ديُبر كىيخي  أنف  

     انخذفقبث انُقذيت يٍ األَشطت انخشغيهيت 
 4,929  8,562  طبفٟ سثؼ اٌفزشح

     
     رؼذ٠الد ٌـ:

 6,138  14,048  االعزٙالن ٚاإلؽفبء
 273  550  رىب١ٌف ر٠ًّٛ 

 398  634  ِخظض د٠ْٛ ِشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب
 12  189  ِخظض ِىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ

 25  98  ِخضْٚ ثطٟء اٌؾشوخ ِخظض 
  24,081  11,775 

     اٌزغ١شاد فٟ:
 (117)  23  ِٛعٛداد غ١ش ِزذاٌٚخ أخشٜ  -
 (2,694)  (1,015)  اٌّخضْٚ  -
 1,705  592  ِذفٛػبد ِمذِبً ِٚٛعٛداد أخشٜ  -
 (3,566)  (4,098)  ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ  -
 1,679  (3,738)  ِغزؾك ئٌٝ اٌششوخ األَ -
 21,736  (4,915)  دائْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ  -

 30,518  10,930  انُقذ يٍ األَشطت انخشغيهيت
     

 (29)  (53)  اٌّذفٛع ِٓ ِىبفأح ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ 
 30,489  10,877  انُقذ انُبحج يٍ األَشطت انخشغيهيتصبفي 

     
     انخذفقبث انُقذيت يٍ األَشطت االضخثًبريت 

 (17,778)  (280) 4 ششاء ِّزٍىبد ِٚؼذاد
 (9,447)  (12,341) 5 ششاء ِٛعٛداد غ١ش ٍِّٛعخ 

 (27,225)  (12,621)  صبفي انُقذ انًطخخذو في األَشطت االضخثًبريت
     

     األَشطت انخًىيهيتانخذفقبث انُقذيت يٍ 
 (7,974)  (3,656)  دائْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜفٟ إٌمض 

 (1,250)  4,292  طبفٟ اٌّؾظً ِٓ رغ١ٙالد اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ
 (244)  (665)   رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ

 (9,468)  (29)  األَشطت انخًىيهيتانًطخخذو في  صبفي انُقذ
     

 (6,204)        (1,773)  في انُقذ وانُقذ انًؼبدلانُقص صبفي 
 9,047  6,705  ثذا٠خ اٌفزشحإٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي فٟ 

 2,843  4,932  َهبيت انفخرةانُقذ وانُقذ انًؼبدل في 
 

 اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ. ٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ ئْ اإل٠ؼبؽبد 
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 المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(  حول إيضاحات

 2014مارس  31إلى  2014يناير  1للفترة من 
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 انخأضيص وانُشبط .1
 

 فٟ  187ششوخ االرظبالد اٌى٠ٛز١خ )"اٌششوخ"( ٟ٘ ششوخ ِغبّ٘خ و٠ٛز١خ رأعغذ ٚفمب ٌٍّشعَٛ األ١ِشٞ سلُ 
 .2007ٌغٕخ  2فٟ اٌى٠ٛذ ٚفمبً ٌٍمبْٔٛ سلُ  GSMإلداسح ٚرشغ١ً شجىخ اٌٙبرف اٌّؾّٛي اٌضبٌضخ  ١ٌٛ٠2008ٛ  22

 
فٟ اٌى٠ٛذ. ٚلذ رُ رغغ١ً ٚاٌج١بٔبد رؼًّ اٌششوخ ثظفخ أعبع١خ فٟ رمذ٠ُ خذِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ اٌخ٠ٍٛخ 

 اڤ٠ـڤٚثذأد ػ١ٍّبرٙب اٌزغبس٠خ ثبعُ  329673رغغ١ً سلُ ثّٛعت  2008ٔٛفّجش  9اٌششوخ فٟ اٌغغً اٌزغبسٞ فٟ 
 .2008د٠غّجش  3فٟ 

 
 رمَٛ اٌششوخ ثزٕف١ز ػ١ٍّبرٙب ٚفمبً ألؽىبَ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ اٌغشاء.

 
غٛق اٌّب١ٌخ اٌاٌششوخ ربثؼخ ٌششوخ االرظبالد اٌغؼٛد٠خ )"االرظبالد اٌغؼٛد٠خ" أٚ "اٌششوخ األَ"( ٚاٌّذسعخ فٟ 

 .اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓئداسح ِغ  ١خارفبلثّٛعت  اٌغؼٛد٠خ
 

دٌٚخ ، 22002، اٌغب١ٌّخ 181ة. ٠مغ ِمش اٌششوخ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚػٕٛأٙب اٌّغغً فٟ ِجٕٝ أٌّٚج١ب، ص.
 اٌى٠ٛذ.

 
رُ اٌؾظٛي ػٍٝ أسلبَ اٌّمبسٔخ ٌج١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّشؽٍٟ ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 . 2013د٠غّجش  31
 

دساط أعُٙ اٌششوخ فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ. ٚال رضاي إل ثطٍت ِغٍظ ئداسح اٌششوخ رمذَ ،2012فٝ ػبَ 
 اٌشلبث١خ ل١ذ اإلٔغبص وّب فٟ ربس٠خ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ.اٌغٙبد ِٛافمبد 

 
اٌّغب١ّ٘ٓ فٟ اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ ٌّٛافمخ  2013د٠غّجش  31رخؼغ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 اٌغ٠ٕٛخ.
 

 .2014 أثش٠ً 10ثزبس٠خ ِٓ لجً ِغٍظ ئداسح اٌششوخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ رُ اػزّبد ئطذاس 
 

 أضبش اإلػذاد .2
 

 ث١بْ االٌزضاَ (أ 
 

، "اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 34ٚفمب ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ  اٌّىضفخ رُ ئػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ
٠زُ اإلفظبػ ػٓ ثؼغ اإل٠ؼبؽبد ٌششػ األؽذاس ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاٌزٟ رىْٛ ِّٙخ ٌفُٙ اٌزغ١شاد  اٌّشؽ١ٍخ".

 31 فٟ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٚأداء اٌششوخ ِٕز اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ األخ١شح وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 .2013د٠غّجش 

 
رزؼّٓ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ٌٍج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ  ال

 .2013د٠غّجش  31 اٌىبٍِخ ٠ٚغت االؽالع ػ١ٍٙب ِغ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 

د٠غّجش  31) 2014ِبسط  31أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ وّب فٟ  316796ثّجٍغ رىجذد اٌششوخ خغبئش ِزشاوّخ 
(، ٚوّب فٟ رٌه أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 596681: 2013ِبسط  31ٚ د٠ٕبس و٠ٛزٟأٌف  406358: 2013

 31أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) 826853اٌزبس٠خ رغبٚصد اٌّطٍٛثبد اٌّزذاٌٚخ ٌٍششوخ ِٛعٛدارٙب اٌّزذاٌٚخ ثّجٍغ 
ئال أْ  (.أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 1106859: 2013ِبسط  31ٚ أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 966013: 2012د٠غّجش 

ٚفٟ  8اٌششوخ ٔغؾذ فٟ ئػبدح عذٌٚخ ِطٍٛثبرٙب اٌّزذاٌٚخ ِغ ِٛسد سئ١غٟ وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ ئ٠ؼبػ 
. ئْ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌزشغ١ٍ١خ اٌّزٛلؼخ 6اٌؾظٛي ػٍٝ رغ١ٙالد ر٠ًّٛ ئعالِٟ وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ ئ٠ؼبػ 

أْ  باٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ شأٔٙ ٚاٌزشر١جبد اٌز١ٍ٠ّٛخ 2014فٟ  اٌزٟ رٕزٌٍٟٙغٕخ 
وّب رّىٕذ اٌششوخ ِٓ رؾم١ك . اٌمش٠تّىِّٓ اٌششوخ ِٓ اٌٛفبء ثبٌزضاِبرٙب اٌّب١ٌخ اٌّغزؾمخ فٟ اٌّغزمجً ر

. وّب ٘ٛ ِزٛلغ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد ٠غبث١خ ِٓ ػ١ٍّبرٙب خالي اٌفزشح اٌؾب١ٌخئأسثبػ ٚرذفمبد ٔمذ٠خ 
 رُ ئػذاد ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ػٍٝ أعبط ِجذأ االعزّشاس٠خ.ٚػ١ٍٗ، 
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 األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد (ة 
 

٠زطٍت ِٓ اإلداسح ارخبر األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد  اٌّىضفخ ئْ ئػذاد اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ
اٌزٟ رإصش ػٍٝ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌّجبٌغ اٌّذسعخ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد ٚاإل٠شاداد 

 ٚاٌّظبس٠ف. ٚلذ رخزٍف إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ ػٓ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد.
 

ؽىبَ اٌٙبِخ اٌّزخزح ِٓ لجً اإلداسح ػٕذ رطج١ك ، فاْ األاٌّىضفخ ػٕذ ئػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ
، ٚاٌّظبدس اٌشئ١غ١خ ٌؼذَ اٌزأوذ ِٓ اٌزمذ٠شاد ٟ٘ ٔفظ رٍه اٌّطجمخ ػٍٝ ٌٍششوخاٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ 

 .2013د٠غّجش  31اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 

 انطيبضبث انًذبضبيت انهبيت .3
 

ِزغمخ ِغ رٍه اٌّغزخذِخ فٟ ئػذاد اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ ئْ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ فٟ ئػذاد ٘زٖ 
 . 2013د٠غّجش  31اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌّذلمخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 
 يًخهكبث ويؼذاث  .4

 
أٌف  280 ِّزٍىبد ِؼذاد ثزىٍفخ ، لبِذ اٌششوخ ثششاء2014ِبسط  31فٟ  إٌّز١ٙخ اٌضالصخ أشٙش فزشح خالي

 (.أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 176778: 2013ِبسط  31د٠ٕبس و٠ٛزٟ )
 

 يىجىداث غير يهًىضت  .5
 

 ٚاٌّزىجذحو٠ٛزٟ  د٠ٕبس أٌف 336567ثّجٍغ  اٌّشزشو١ٓرزؼّٓ اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ ثظٛسح سئ١غ١خ رىب١ٌف 
٠ٚزُ اؽفبئٙب ػٍٝ عضء ال ٠زغضأ ِٓ رمذ٠ُ خذِبد االرظبالد  اٌّشزشو١ٓ. ٚرؼزجش رىب١ٌف ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌؼّالء

: 2013ِبسط  31أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) ٠96235جٍغ اإلؽفبء اٌّؾًّ ػٍٝ اٌفزشح  .اٌؼ١ًّ ِغ ثبٌؼمذ االٌزضاَِذٜ فزشح 
 أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ(.  16263

 
 حطهيالث حًىيم اضاليي  .6

 
١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ ِٓ خالي رشر١جبد اٌز٠ًّٛ  51، ػٍٝ رغ١ٙالد ثّجٍغ 2011ؽظٍذ اٌششوخ، خالي ػبَ 

 286750، وبْ ِجٍغ 2014ِبسط  31اإلعالِٟ رغزؾك اٌغذاد ػٍٝ ِذٜ اٌغٕخ ئٌٝ اٌخّظ عٕٛاد اٌمبدِخ. وّب فٟ 
( أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 336750: 2013ِبسط  31ٚ ١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ 30: 2013د٠غّجش  31د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) أٌف

 لبئُ ِمبثً ٘زٖ اٌزغ١ٙالد. 
 

١ٍِْٛ  270د٠ٕبس و٠ٛزٟ )أٞ  أٌف 766000ر٠ًّٛ ئعالِٟ ثّجٍغ  ارفبل١خ ػٍٝ اٌششوخ ٚلؼذ ،2013 ١ٔٛ٠ٛ فٟ
. ٚوّب سثغ ع٠ٕٛخ ِزغب٠ٚخدفؼبد ػٍٝ  2015ِٓ عجزّجش  ءثذعٕٛاد  3 ٜغزؾك ػٍٝ ِذردٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( 

١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( ِٓ ٘زٖ  156د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) أٌف 446000، رُ عؾت ِجٍغ 2014 ِبسط 31فٟ 
ؼم١ت ئْ اٌّجٍغ اٌّفظؼ ػٕٗ فٟ ثذا٠خ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّىضف ثبٌظبفٟ ثؼذ رىٍفخ اٌز٠ًّٛ ٚسعَٛ اٌز اٌزغ١ٙالد.

 اٌّذفٛػخ ِمذِب ٚفشٚق رشعّخ اٌؼّالد األعٕج١خ.
 

 األطراف راث انصهت األرصذة وانًؼبيالث يغ .7
 

ثظٛسح ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح ِٓ خالي  ،٠زُ اػزجبس األؽشاف أؽشافبً راد طٍخ ػٕذِب ٠ىْٛ ٌٍطشف اٌمذسح
ػٍٝ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌطشف ا٢خش أٚ ٠ّىٕٗ ِّبسعخ رأص١ش ٘بَ ػ١ٍٗ ػٕذ ارخبر لشاساد ِب١ٌخ  ،ٚع١ؾ أٚ أوضش

 ٚرشغ١ٍ١خ. 
 

رزؼّٓ األؽشاف راد اٌظٍخ ثشىً سئ١غٟ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓ ثبٌششوخ ٚأػؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚأػؼبء 
 ػ١ٍٙب.  ٘بَاإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاٌششوبد اٌزٟ ٠ّىُٕٙ ِّبسعخ رأص١ش 
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رذخً اٌششوخ فٟ ِؼبِالد األؽشاف راد اٌظٍخ ِغ اٌششوخ األَ. ٠زُ اإلفظبػ ػٓ اٌشط١ذ وّب فٟ ربس٠خ ث١بْ 
 ض اٌّبٌٟ فٟ ِمذِخ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّىضف.اٌّشو

 
 ف١ّب ٠ٍٟ اٌّؼبِالد اٌٙبِخ ِغ اٌششوخ األَ اٌّذسعخ فٟ ث١بْ األسثبػ أٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً اٌشبًِ اٌّىضف: 

 
يبرش 31في  انًُخهيت انثالثت أشهر   
 2014  2013 
  ديُبر كىيخيأنف    ديُبر كىيخيأنف  
 )غير يذققت(  )غير يذققت( 

    انًؼبيالث
 1,394  1,937 أرؼبة ئداسح ِزىجذح

 117  117 ِظبس٠ف رشغ١ٍ١خ أخشٜ
 
 ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ.ظٍخ فٟ األؽشاف راد ا٠ٌزُ ػشع األسطذح ٌذٜ ٚ
 

 دائُىٌ حجبريىٌ وأرصذة دائُت أخري .8
  

 يبرش  31 
2014 

ديطًبر  31 
2013 

 يبرش  31 
2013 

ديُبر أنف  
  كىيخي

ديُبر أنف  
  كىيخي

ديُبر أنف  
  كىيخي

      
      يخذاونت

 37,386  19,362  15,826 دائْٕٛ رغبس٠ْٛ 
 50,040  59,995  55,911 ِغزؾمبد ِٚخظظبد

 9,984  11,966  12,167 أسطذح دائٕخ أخشٜ 
 83,904  91,323  97,410 

      غير يخذاونت
 10,072  2,244  963 دائْٕٛ رغبس٠ْٛ 

 84,867  93,567  107,482 
 

أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ  426015، ثبٌذخٛي فٟ ارفبل١خ اٌغذاد اٌّإعً ِغ ِٛسد سئ١غٟ ثّجٍغ 2011لبِذ اٌششوخ فٟ ػبَ 
١ٍِْٛ  15أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) ١ٍِ46202ْٛ دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( ِؼّٛٔخ ِمبثً وفبٌخ ثٕى١خ ثّجٍغ ئعّبٌٟ  150)

 13.6: 2013د٠غّجش  31)١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ  9.9ٍغ ، ٕ٘بن ِج2014ِبسط  31دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً(. ٚوّب فٟ 
 لبئُ ِمبثً ٘زٖ اٌزغ١ٙالد.( ١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ 30.7: 2013د٠غّجش  31ٚ ١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ

 
 انخسايبث ويطهىببث يذخًهت .9

 
 يبرش  31 

2014 
ديطًبر  31 

2013 
 يبرش  31 

2013 
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
      

      االنخسايبث
 146261  16,845  14,743 اٌزضاِبد سأعّب١ٌخ

      
      يطهىببث يذخًهت
 106316  10,189  4,545 خطبثبد اٌؼّبْ

 
 ئْ خطبثبد اٌؼّبْ ٟ٘ رٍه اٌخطبثبد اٌزٟ رظذس٘ب اٌجٕٛن ٌظبٌؼ اٌششوخ. 
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 كؼقذ إيجبر  انخسايبث ػقىد انخأجير انخشغيهي
 

دخٍذ اٌششوخ فٟ ػمٛد رأع١ش رشغ١ٍٟ غ١ش لبثٍخ ٌإلٌغبء فٟ ئؽبس إٌشبؽ االػز١بدٞ ٌألػّبي، ٚاٌزٟ رزؼٍك ثظفخ 
 بٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد.ثأعبع١خ 

 
 اٌزأع١ش اٌزشغ١ٍٟ غ١ش لبثٍخ ٌإلٌغبء:ػمٛد اٌزأع١ش اٌّغزمج١ٍخ ثّٛعت ٌّذفٛػبد اٌؾذ األدٔٝ ف١ّب ٠ٍٟ 

 
 يبرش  31 

2014 
ديطًبر  31 

2013 
 يبرش  31 

2013 
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف    ديُبر كىيخيأنف  

  كىيخي
      

 36271  4,432  3,338 ٚاؽذح عٕخألً ِٓ 
 46  28  23 خّظ عٕٛادٚاؽذح ٚٓ عٕخ ث١
 3,361  4,460  36317 
 

 ربذيت انطهى األضبضيت وانًخففت  .10
 

يبرش 31في  انًُخهيت انثالثت أشهر   
 2014  2013 
 )غير يذققت(  )غير يذققت( 

    
 4,929  8,562 سثؼ اٌفزشح )أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ( 

 499,400,000  499,400,000 اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ
 9.87  17.15 سثؾ١خ اٌغُٙ األعبع١خ ٚاٌّخففخ )فٍظ(

 
اٌفزشح ػٍٝ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ اٌؼبد٠خ اٌمبئّخ ٠زُ اؽزغبة سثؾ١خ اٌغُٙ األعبع١خ ٚاٌّخففخ ثمغّخ سثؼ 

 خالي اٌفزشح.
 

 قطبػبث انخشغيم .11
 

رمذَ اٌششوخ خذِبد االرظبالد فٟ اٌى٠ٛذ ؽ١ش رىغت اإل٠شاداد ٚرزىجذ اٌّظبس٠ف، ٠ٚزُ ِشاعؼخ ٔزبئغٙب 
فمؾ ٌشفغ اٌزمبس٠ش  ثبٔزظبَ ِٓ لجً ِغٍظ ئداسح اٌششوخ. ٚٚفمب ٌزٌه، فاْ اٌششوخ ٌذ٠ٙب لطبع أػّبي ٚاؽذ

  ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع ِج١ٕخ فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّىضف ٚث١بْ األسثبػ أٚ اٌخغبئش اٌّىضف.
 

 انقيًت انؼبدنت نألدواث انًبنيت .12
 

 اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٟ٘ اٌغؼش اٌزٞ ٠زُ اعزالِٗ ٌج١غ أؽذ األطٛي أٚ دفؼٗ ٌٕمً اٌزضاَ فٟ ِؼبٍِخ ِٕزظّخ ث١ٓ اٌّشبسو١ٓ
فٟ اٌغٛق فٟ ربس٠خ اٌم١بط، أٞ عؼش اٌزخبسط. رفزشع ل١بط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ أْ ِؼبِالد ث١غ األطً أٚ رؾ٠ًٛ 

 االٌزضاَ رمغ ثأٞ ِٓ اٌؾبٌز١ٓ:
 
 بالسوق األصلي الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 
 في حالة عدم توافر السوق الرئيسي، بالسوق األكثر ربحية لألصل أو االلتزام. 
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 األدٚاد اٌّب١ٌخ ِٓ اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ.رزأٌف 
 

رزأٌف اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ِٓ إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ اٌزغبس١٠ٓ ٚاألسطذح اٌّذ٠ٕخ األخشٜ. رزأٌف اٌّطٍٛثبد 
 ألَ.اٌّب١ٌخ ِٓ اٌذائ١ٕٓ اٌزغبس١٠ٓ ٚاألسطذح اٌذائٕخ األخشٜ ٚرغ١ٙالد اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ ٚاٌّغزؾك ٌٍششوخ ا

 
٠زُ رظ١ٕف اٌم١ّخ  .اٌذفزش٠خ ل١ّزٙبئْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ال رخزٍف ثشىً ِبدٞ ػٓ 

اٌؼبدٌخ ٌزٍه األدٚاد اٌّب١ٌخ ػّٓ اٌّغزٜٛ اٌضبٌش اٌزٞ رُ رؾذ٠ذٖ ػٍٝ أعبط اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّخظِٛخ ؽ١ش 
 .رزّضً أُ٘ اٌّذخالد فٟ عؼش اٌخظُ اٌزٞ ٠ؼىظ ِخبؽش االئزّبْ ٌألؽشاف اٌّمبثٍخ
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