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 انصفذت انًذخىَبث
  

 اٌزمش٠ش ؽٛي ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ 
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 )غ١ش ِذلك( اٌّىضف اٌّشؽٍٟ  اٌّبٌٟ اٌّشوض ث١بْ
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 )غ١ش ِذلك(  اٌّىضف اٌّشؽٍٟ ا٢خش ث١بْ األسثبػ أٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً اٌشبًِ
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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 بدا٠ؼبؽ
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 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية

 الكويت دولة
 

 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف )غير مدقق( 
 2015 يونيو 30إلى   2015ريناي 1للفترة من 
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 َىَُى 30أشهر انًُخهُت فٍ  انطخت  َىَُى 30أشهر انًُخهُت فٍ  انثالثت  

  2015  2014  2015  2014 

 
 

 إَضبح
دَُبر أنف 

   كىَخٍ
دَُبر أنف 

  كىَخٍ
دَُبر أنف  

   كىَخٍ
دَُبر أنف 

  كىَخٍ
         

 113,492  134,352  58,110  67,874  اإل٠شاداد

         
 (63,789)  (69,711)  (31,561)  (34,371)  ِظبس٠ف رشغ١ٍ١خ

 (29,431)  (39,538)  (15,383)  (20,624)  االعزٙالن ٚاإلؽفبء 

 (1,139)  (1,350)  (604)  (706)  رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ 

 48  (931)  (39)  (335)  أخشٜ ا٠شاداد/  (ِظبس٠ف)

يكبفأة أػضبء يجهص قبم  انربخ

ودصت يؤضطت انكىَج اإلدارة 

وضرَبت دػى انؼًبنت نهخقذو انؼهًٍ 

 وانسكبةانىطُُت 

 

11,838  10,523 

 

22,822 

 

19,181 

         

ؽظخ ِئعغخ اٌى٠ٛذ ٌٍزمذَ 

 اٌؼٍّٟ

 (135) 

 - 

 (267)  - 

 -  (694)  -  (348)  ػش٠جخ دػُ اٌؼّبٌخ اٌٛؽ١ٕخ

 (211)  (278)  (115)  (139)  اٌضوبح

صبفٍ انربخ وانذخم انشبيم اِخر 

 نهفخرة

 

11,216  10,408 

 

21,583 

 

18,970 

         

نطهى األضبضُت وانًخففت ربذُت ا

 )فهص(

 

10 22  21 

 

43  38 

 

 

 . اٌّىضفخ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّؼٍِٛبد٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11اٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ اْ اإل٠ؼبؽبد 
 



  ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية

 الكويت دولة
 

 المرحلي المكثف )غير مدقق(  الملكية حقوق في التغيرات بيان
 2015يونيو  30إلى   2015ريناي 1للفترة من 
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 . اٌّىضفخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11اٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ اْ اإل٠ؼبؽبد 

 

 
  رأش

  ادخُبطٍ إجببرٌ  انًبل

 أرببح يردهت / 

 اإلجًبنٍ  )خطبئر يخراكًت(

 دَُبر كىَخٍأنف   دَُبر كىَخٍأنف   دَُبر كىَخٍأنف   دَُبر كىَخٍأنف  
        

 99582  (40,358)  -  499940   )ِذلك( ٠2014ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 

 18,970  18,970  -  - ٌٍغٕخ ا٢خش اٌذخً اٌشبًِٚطبفٟ اٌشثؼ 

 28,552  (21,388)  -  49,940   )غ١ش ِذلك( 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌشط١ذ فٟ 

        

 49,946  5  1  49,940   ٠2015ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 

 21,583  21,583  -  - ٌٍغٕخ ا٢خش اٌذخً اٌشبًِٚطبفٟ اٌشثؼ 

 71,529  21,588  1  49,940  ِذلك()غ١ش  2015 ١ٔٛ٠ٛ 30اٌشط١ذ فٟ 



 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية

 الكويت دولة
 

 المرحلي المكثف )غير مدقق(  النقدية التدفقات بيان
 2015يونيو  30إلى   2015ريناي 1للفترة من 
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 َىَُى 30أشهر انًُخهُت فٍ  انطخت  

 2014  2015 إَضبح 

 
دَُبر  أنف 

 كىَخٍ 
دَُبر  أنف 

 كىَخٍ

     انخذفقبث انُقذَت يٍ األَشطت انخشغُهُت 

ؽظخ ِئعغخ اٌى٠ٛذ ٌٍزمذَ اٌؼٍّٟ ٚػش٠جخ دػُ اٌؼّبٌخ لجً  اٌشثؼ
 اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌضوبح 

 
22,822   19,181 

     

     رؼذ٠الد ٌـ:

 29,431    39,538  االعزٙالن ٚاإلؽفبء

 1,139   1,350  رىب١ٌف ر٠ًّٛ 

 1,341   1,289  ِخظض د٠ْٛ ِشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب

 321   249  ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ

 127   54  ِخضْٚ ثطٟء اٌؾشوخ ِخظض 

  65,302  51,540 

     اٌزغ١شاد فٟ:

 45   46  ِٛعٛداد غ١ش ِزذاٌٚخ أخشٜ  -

 (2,893)  (10,939)  اٌّخضْٚ  -

 (347)  (67)  ِذفٛػبد ِمذِبً ِٚٛعٛداد أخشٜ  -

 (9,789)  (1,249)  ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ  -

 (10,332)   13,308  دائْٕٛ رغبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ  -

 28,224  66,401  األَشطت انخشغُهُتيٍ انُبحج انُقذ 

     

 (75)  (70)  اٌّذفٛع ِٓ ِىبفؤح ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ 

 28,149   66,331  انُقذ انُبحج يٍ األَشطت انخشغُهُتصبفٍ 

     

     انخذفقبث انُقذَت يٍ األَشطت االضخثًبرَت 

 (10,201)  (18,789) 4 ششاء ِّزٍىبد ِٚؼذاد

 (25,022)  (37,177) 5 ششاء ِٛعٛداد غ١ش ٍِّٛعخ 

 (35,223)  (55,966)  صبفٍ انُقذ انًطخخذو فٍ األَشطت االضخثًبرَت

     

     األَشطت انخًىَهُتانخذفقبث انُقذَت يٍ 

 (7,277)  (2,322)  ٓ ٚأسطذح دائٕخ أخش١ٜٓ رغبس١٠دائٕ فٟإٌمض 

 19,677  (765)  اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟاٌّؾظً ِٓ رغ١ٙالد )اٌغذاد( / 

 (1,115)  (1,385)   رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ

 11,285  (4,472)  األَشطت انخًىَهُت انُبحج يٍ / )انًطخخذو فٍ( صبفٍ انُقذ

     

 4,211  5,893  فٍ انُقذ وانُقذ انًؼبدل انخغُرصبفٍ 

 6,705   32,260  ثذا٠خ اٌفزشح إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي فٟ 

 10,916   38,153  َهبَت انفخرةانُقذ وانُقذ انًؼبدل فٍ 

 

 . اٌّىضفخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ٘زٖ  رشىً عضءاً ِٓ 11اٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفؾبد ِٓ اْ اإل٠ؼبؽبد 
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 الكويت دولة
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة )غير مدققة(  حول إيضاحات
 2015يونيو  30إلى   2015ريناي 1للفترة من 
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 انخأضُص وانُشبط .1
 

 فٟ  187ششوخ االرظبالد اٌى٠ٛز١خ )"اٌششوخ"( ٟ٘ ششوخ ِغبّ٘خ و٠ٛز١خ رؤعغذ ٚ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  329673سلُ رغغ١ً ثّٛعت  2008ٔٛفّجش  9اٌششوخ فٟ اٌغغً اٌزغبسٞ فٟ 

 .2008د٠غّجش  3فٟ 

 

األغشاع اٌزٟ أعغذ ِٓ أعٍٙب اٌششوخ ٟ٘ رمذ٠ُ ع١ّغ خذِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ ٚٔظبَ إٌّبداح ٚثّب ال٠زؼبسع 

ِغ أؽىبَ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ٚٚفمب ٌٍؼٛاثؾ اٌزٟ رؼؼٙب ٚصاسح اٌّٛاطالد، ٌٍٚششوخ فٟ عج١ً رٌه أْ رمَٛ 

 ثبألغشاع اٌزب١ٌخ:

 

ٚاداسح ٚط١بٔخ أعٙضح ِٚؼذاد االرظبالد اٌالعٍى١خ ) خذِبد اٌٙٛارف اٌّزٕمٍخ ٚٔظبَ  ششاء ٚرٛس٠ذ ٚرشو١ت .1

 إٌّبداح ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد اٌالعٍى١خ (.

 اعز١شاد ٚرظذ٠ش األعٙضح ٚاٌّؼذاد ٚاألدٚاد اٌالصِخ ألغشاع اٌششوخ. .2

بٌزٕغ١ك ٚدْٚ رذاخً أٚ ششاء اٚاعزئغبس خطٛؽ االرظبي ٚاٌزغ١ٙالد اٌالصِخ ٌزمذ٠ُ خذِبد اٌششوخ ٚرٌه ث .3

 رؼبسع ِغ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌذٌٚخ.

ششاء اِز١بصاد اٌزظ١ٕغ راد اٌؼاللخ اٌّجبششح ثخذِبد اٌششوخ ِٓ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ أٚ رظ١ٕؼٙب فٟ اٌى٠ٛذ  .4

 ) ٚرٌه ثؼذ ِٛافمخ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍظٕبػخ ثبٌٕغجخ ٌٍزظ١ٕغ ( .

ثٙخ ِٚىٍّخ ٌخذِبد االرظبالد اٌالعٍى١خ ثغشع رط٠ٛش ٘زٖ ادخبي أٚ اداسح خذِبد أخشٜ راد ؽج١ؼخ ِشب .5

 اٌخذِبد أٚ عؼٍٙب ِزىبٍِخ.

اعشاء اٌجؾٛس اٌف١ٕخ اٌّزؼٍمخ ثؤػّبي اٌششوخ ثغشع رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش خذِبد اٌششوخ، ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ  .6

 اٌغٙبد راد االخزظبص داخً اٌى٠ٛذ ٚخبسعٙب.

اٌالصِخ ٌزؾم١ك أغشاع اٌششوخ ) فٟ اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب ٚفمب أشبء ٚششاء ٚثٕبء ٚرٍّه األساػٟ ٚإٌّشآد  .7

 ٌٍمبْٔٛ (.

 ششاء وبفخ اٌّٛاد ٚا٢الد اٌالصِخ ٌم١بَ اٌششوخ ثؤغشاػٙب ٚط١بٔزٙب ثىبفخ اٌطشق اٌؾذ٠ضخ اٌّّىٕخ. .8

اعزغالي اٌفٛائغ اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌذٜ اٌششوخ ػٓ ؽش٠ك اعزضّبس٘ب فٟ ِؾبفع ِب١ٌخ رذاس ِٓ لجً ششوبد  .9

 ٚعٙبد ِزخظظخ ٚرخ٠ًٛ ِغٍظ اإلداسح اٌم١بَ ثزٌه.

 

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

 .اٌششوخ األَاداسح ِغ  ١خثّٛعت ارفبل ،اٌغؼٛد٠خ

 

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

 ، رُ ادساط أعّٙٙب فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ.2014د٠غّجش  14ٚاػزجبساً ِٓ  اٌى٠ٛذ.

 

رُ اٌؾظٛي ػٍٝ أسلبَ اٌّمبسٔخ فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّشؽٍٟ ِٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ 

. رُ اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد اٌّمبسٔخ فٟ ث١بٔبد اٌذخً اٌشبًِ ٚاٌزغ١شاد فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ 2014 د٠غّجش 31فٟ 

 .2014 د٠غّجش 31ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّشؽ١ٍخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّؼذٌخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 

، ٚافك اٌّغبّْ٘ٛ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ 2015ِبسط  31فٟ ؼمذ إٌّفٟ اعزّبع اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٕٛٞ 

ٌُ ٠زُ اإلػالْ ػٓ أٞ رٛص٠ؼبد أسثبػ ف١ّب ٠زؼٍك ثغٕخ  .2014د٠غّجش  31ٌٍششوخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

2014. 

 

 .2015 ١ٌٛ٠ٛ 30ثزبس٠خ ِٓ لجً ِغٍظ اداسح اٌششوخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّىضفخ رُ اػزّبد اطذاس 
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 أضبش اإلػذاد .2

 

 ث١بْ االٌزضاَ (أ 
 

، "اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 34ٚفمب ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ  اٌّىضفخ رُ اػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ

رُ ادخبي ثؼغ اإل٠ؼبؽبد اٌزٛػ١ؾ١خ اٌّخزبسح ٌج١بْ األؽذاس ٚاٌّؼبِالد اٌٙبِخ فٟ اٌزٛطً  اٌّشؽ١ٍخ".

اٌٝ فُٙ ؽٛي اٌزغ١شاد فٟ اٌّشوض ٚاألداء اٌّبٌٟ ٌٍششوخ ِٕز اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ األخ١شح وّب فٟ 

 ١ٔٛ٠2015ٛ  30ّٕز١ٙخ فٟ اْ إٌزبئظ اٌزشغ١ٍ١خ ٌفزشح اٌغزخ أشٙش اٌ .2014د٠غّجش  31ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 .2015د٠غّجش  31ال رش١ش ثبٌؼشٚسح اٌٝ إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 

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

 .2014د٠غّجش  31اٌىبٍِخ ٠ٚغت االؽالع ػ١ٍٙب ِغ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 

 األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد (ة 
 

٠زطٍت ِٓ اإلداسح ارخبر األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد  خاٌّىضف اْ اػذاد اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ

اٌزٟ رئصش ػٍٝ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌّجبٌغ اٌّذسعخ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد ٚاإل٠شاداد 

 ٚاٌّظبس٠ف. ٚلذ رخزٍف إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ ػٓ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد.
 

، فبْ األؽىبَ اٌٙبِخ اٌّزخزح ِٓ لجً اإلداسح ػٕذ رطج١ك اٌّىضفخ ػٕذ اػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ

، ٚاٌّظبدس اٌشئ١غ١خ ٌؼذَ اٌزؤوذ ِٓ اٌزمذ٠شاد ٟ٘ ٔفظ رٍه اٌّطجمخ ػٍٝ ٌٍششوخاٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ 

 .2014د٠غّجش  31اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 

 انطُبضبث انًذبضبُت انهبيت .3
 

 أؽذسِزغمخ ِغ رٍه اٌّغزخذِخ فٟ فٟ اػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ  اٌّغزخذِخاْ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ 

اٌزؼذ٠الد ٚاٌزؾغ١ٕبد رطج١ك ثبعزضٕبء  ،2014د٠غّجش  31ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ  اٌّذلمخ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ

غشٞ ػٍٝ اٌفزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ راد اٌظٍخ ثبٌششوخ، ٚاٌزٟ ر اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّؼب١٠شاٌغ٠ٕٛخ ػٍٝ 

 ، ٌُٚ ٠ٕزظ ػٕٙب أٞ رؤص١ش ِبدٞ ػٍٝ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ أٚ اٌّشوض اٌّبٌٟ أٚ أداء اٌششوخ.١ٌٛ٠2014ٛ  1

 

 يًخهكبث ويؼذاث  .4
 

أٌف  189789 ، لبِذ اٌششوخ ثششاء ِّزٍىبد ِؼذاد ثزىٍفخ2015 ١ٔٛ٠ٛ 30فٟ  إٌّز١ٙخ أشٙش اٌغزخفزشح  خالي

  12,822ِٚؾًّ االعزٙالن اٌّزؼٍك ثٙب ٌٍفزشح ٠جٍغ (د٠ٕبس و٠ٛزٟأٌف  109201: 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30و٠ٛزٟ ) د٠ٕبس

 .أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ( 99974: 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ )

 

 يىجىداث غُر يهًىضت  .5
 

. ٚرؼزجش ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌؼّالء ٚاٌّزىجذح اٌّشزشو١ٓرزؼّٓ اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ ثظٛسح سئ١غ١خ رىب١ٌف 

 ِغ ثبٌؼمذ االٌزضا٠َٚزُ اؽفبئٙب ػٍٝ ِذٜ فزشح عضء ال ٠زغضأ ِٓ رمذ٠ُ خذِبد االرظبالد  اٌّشزشو١ٓرىب١ٌف 

أٌف  379149، رىجذد اٌششوخ رىب١ٌف ِشزشو١ٓ اػبف١خ ثّجٍغ 2015 ١ٔٛ٠ٛ 30إٌّز١ٙخ فٟ  اٌفزشحخالي  .اٌؼ١ًّ

أٌف د٠ٕبس  ٠269569جٍغ اإلؽفبء اٌّؾًّ ػٍٝ اٌفزشح ٚ أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ( 259022: 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30)د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

 .(أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 199421: 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30) و٠ٛزٟ

 

 حطهُالث حًىَم اضاليٍ  .6
 

د٠ٕبس و٠ٛزٟ ِٓ خالي رشر١جبد اٌز٠ًّٛ  أٌف 519000، ػٍٝ رغ١ٙالد ثّجٍغ 2011ؽظٍذ اٌششوخ، خالي ػبَ 

 229495، وبْ ِجٍغ 2015 ١ٔٛ٠ٛ 30اإلعالِٟ رغزؾك اٌغذاد ػٍٝ ِذٜ اٌغٕخ اٌٝ اٌخّظ عٕٛاد اٌمبدِخ. وّب فٟ 

 ِمبثً ٘زٖ اٌزغ١ٙالد.  بً لبئّ( د٠ٕبس و٠ٛزٟ أٌف 329500: 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) أٌف
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دٚالس أٌف  2709000د٠ٕبس و٠ٛزٟ )أٞ  أٌف 769000ر٠ًّٛ اعالِٟ ثّجٍغ  ارفبل١خ ػٍٝ اٌششوخ ٚلؼذ ،2013 فٟ

 30. ٚوّب فٟ سثغ ع٠ٕٛخ ِزغب٠ٚخدفؼبد ػٍٝ  2015ِٓ عجزّجش  ءثذعٕٛاد  3 ٜغزؾك ػٍٝ ِذرأِش٠ىٟ رمش٠جبً( 

دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( ِٓ ٘زٖ أٌف  2159781د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) أٌف 659166، رُ عؾت ِجٍغ 2015 ١ٔٛ٠ٛ

أٌف د٠ٕبس  569759: ١ٔٛ٠2014ٛ  30أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) 659166، وبْ ِجٍغ ١ٔٛ٠2015ٛ  30وّب فٟ  اٌزغ١ٙالد.

ثبٌظبفٟ ثؼذ رىٍفخ  اٌّىضف اْ اٌّجٍغ اٌّفظؼ ػٕٗ فٟ ثذا٠خ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟو٠ٛزٟ( لبئّبً ِمبثً ٘زٖ اٌزغ١ٙالد. 

 .اٌؼٍّخ األعٕج١خ اٌّذفٛػخ ِمذِبً ٚفشٚق رؾ٠ًٛؼم١ت اٌز٠ًّٛ ٚسعَٛ اٌز

 

 األرصذة وانًؼبيالث يغ األطراف راث انصهت .7
 

ثظٛسح ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح ِٓ خالي ٚع١ؾ  ،٠زُ اػزجبس األؽشاف أؽشافبً راد طٍخ ػٕذِب ٠ىْٛ ٌٍطشف اٌمذسح

 رؤص١ش ٘بَ ػ١ٍٗ ػٕذ ارخبر لشاساد ِب١ٌخ ٚرشغ١ٍ١خ.  ِّبسعخػٍٝ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌطشف ا٢خش أٚ ٠ّىٕٗ  ،أٚ أوضش

 

رزؼّٓ األؽشاف راد اٌظٍخ ثشىً سئ١غٟ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓ ثبٌششوخ ٚأػؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚأػؼبء اإلداسح 

 ػ١ٍٙب.  ٘بَرؤص١ش  ِّبسعخاٌؼ١ٍب ٚاٌششوبد اٌزٟ ٠ّىُٕٙ 

 

رذخً اٌششوخ فٟ ِؼبِالد األؽشاف راد اٌظٍخ ِغ اٌششوخ األَ. ٠زُ اإلفظبػ ػٓ اٌشط١ذ وّب فٟ ربس٠خ ث١بْ 

 .8ا٠ؼبػ اٌّشوض اٌّبٌٟ فٟ 

 

 اٌّىضف:ا٢خش  ف١ّب ٠ٍٟ اٌّؼبِالد اٌٙبِخ ِغ اٌششوخ األَ اٌّذسعخ فٟ ث١بْ األسثبػ أٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً اٌشبًِ

 
 َىَُى 30أشهر انًُخهُت فٍ  انطخت  َىَُى 30أشهر انًُخهُت فٍ  انثالثت 

 2015  2014  2015  2014 
دَُبر أنف  

  كىَخٍ

دَُبر أنف  

  كىَخٍ

دَُبر أنف  

  كىَخٍ

دَُبر أنف  

  كىَخٍ
 )غُر يذققت(  )غُر يذققت(  )غُر يذققت(  )غُر يذققت( 

        انًؼبيالث

 3,971  4,702  2,034  2,376 ِزىجذح أرؼبة اداسح

 231  101  114  51 ِظبس٠ف رشغ١ٍ١خ أخشٜ

 

 دائُىٌ حجبرَىٌ وأرصذة دائُت أخري .8
 

  َىَُى 30 
2015 

دَطًبر  31 
2014 

  َىَُى 30 
2014 

دَُبر أنف  
  كىَخٍ

دَُبر أنف  
  كىَخٍ

دَُبر أنف  
  كىَخٍ

 )غُر يذققت(  )يذققت(  )غُر يذققت( 
      

      يخذاونت
 11,264  11,571   5,170  دائْٕٛ رغبس٠ْٛ 

 56,182  45,751   63,502  ِغزؾمبد ِٚخظظبد

 2,911  3,379   2,918  ِغزؾك اٌٝ أؽشاف راد طٍخ
 14,047  15,212   16,513  أسطذح دائٕخ أخشٜ 

  88,103   75,913  84,404 

      غُر يخذاونت

 198  -  - دائْٕٛ رغبس٠ْٛ 

 88,103  75,913  84,602 
 

د٠غّجش  31أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) 249445ِظشٚفبد سأعّب١ٌخ ِغزؾمخ ثّجٍغ  ٠زؼّٓ ثٕذ اٌّغزؾمبد ٚاٌّخظظبد

أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ( رّضً ِظشٚفبد سأعّب١ٌخ  239971: 2014 ١ٔٛ٠ٛ 30)ٚ  (د٠ٕبس و٠ٛزٟ 189738: 2014

 رىجذ٘ب اٌششوخ، ٌٚىٓ ٌُ رظذس ثٙب فٛار١ش ِٓ لجً اٌّٛسد٠ٓ ثؼذ.
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 انخسايبث ويطهىببث يذخًهت .9
 

  َىَُى 30 
2015 

دَطًبر  31 
2014 

  َىَُى 30 
2014 

دَُبر أنف  
  كىَخٍ

دَُبر أنف  
  كىَخٍ

دَُبر أنف  
  كىَخٍ

 )غُر يذققت(  )يذققت(  )غُر يذققت( 
      االنخسايبث

 18,414  14,060  14,803 اٌزضاِبد سأعّب١ٌخ
      

      يطهىببث يذخًهت
 4,561  10,614  367 خطبثبد اٌؼّبْ

 

 اْ خطبثبد اٌؼّبْ ٟ٘ رٍه اٌخطبثبد اٌزٟ رظذس٘ب اٌجٕٛن ٌظبٌؼ اٌششوخ. 
 

 كؼقذ إَجبر  انخسايبث ػقىد انخأجُر انخشغُهٍ
 

دخٍذ اٌششوخ فٟ ػمٛد رؤع١ش رشغ١ٍٟ غ١ش لبثٍخ ٌإلٌغبء فٟ اؽبس إٌشبؽ االػز١بدٞ ٌألػّبي، ٚاٌزٟ رزؼٍك ثظفخ 

 بٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد.ثأعبع١خ 
 

 اٌزؤع١ش اٌزشغ١ٍٟ غ١ش لبثٍخ ٌإلٌغبء:ػمٛد اٌزؤع١ش اٌّغزمج١ٍخ ثّٛعت ٌّذفٛػبد اٌؾذ األدٔٝ ف١ّب ٠ٍٟ 

 
  َىَُى 30 

2015 
دَطًبر  31 

2014 
  َىَُى 30 

2014 
دَُبر أنف  

  كىَخٍ
دَُبر أنف  

  كىَخٍ
دَُبر أنف  

  كىَخٍ
 )غُر يذققت(  )يذققت(  )غُر يذققت( 

 4,586  4,095  4,978 ٚاؽذح عٕخألً ِٓ 
 20  14  12 خّظ عٕٛادٚاؽذح ٚٓ عٕخ ث١

 4,990  4,109  4,606 

 

 ربذُت انطهى األضبضُت وانًخففت  .10
 

 َىَُى 30أشهر انًُخهُت فٍ  انطخت  َىَُى 30أشهر انًُخهُت فٍ  انثالثت 

 2015  2014  2015  2014 
 )غُر يذققت(  )غُر يذققت(  )غُر يذققت(  )غُر يذققت( 
        

سثؼ اٌفزشح )أٌف د٠ٕبس طبفٟ 

 11,216 و٠ٛزٟ( 

 

10,408 

 

21,583 

 

18,970 

 499,400,000  499,400,000  499,400,000  499,400,000  اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ

سثؾ١خ اٌغُٙ األعبع١خ ٚاٌّخففخ 

 22 )فٍظ(

 

21 

 

43 

 

38 

 

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

 خالي اٌفزشح.
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 قطبػبث انخشغُم .11
 

رمذَ اٌششوخ خذِبد االرظبالد فٟ اٌى٠ٛذ ؽ١ش رىغت اإل٠شاداد ٚرزىجذ اٌّظبس٠ف، ٠ٚزُ ِشاعؼخ ٔزبئغٙب 

ثبٔزظبَ ِٓ لجً ِغٍظ اداسح اٌششوخ. ٚٚفمب ٌزٌه، فبْ اٌششوخ ٌذ٠ٙب لطبع أػّبي ٚاؽذ فمؾ ٌشفغ اٌزمبس٠ش 

  ألسثبػ أٚ اٌخغبئش.اٚٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع ِج١ٕخ فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّىضف 

 

 انقًُت انؼبدنت نألدواث انًبنُت .12

 

اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٟ٘ اٌغؼش اٌزٞ ٠زُ اعزالِٗ ٌج١غ أؽذ األطٛي أٚ دفؼٗ ٌٕمً اٌزضاَ فٟ ِؼبٍِخ ِٕزظّخ ث١ٓ اٌّشبسو١ٓ 

٠ً فٟ اٌغٛق فٟ ربس٠خ اٌم١بط، أٞ عؼش اٌزخبسط. رفزشع ل١بط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ أْ ِؼبِالد ث١غ األطً أٚ رؾٛ

 االٌزضاَ رمغ ثؤٞ ِٓ اٌؾبٌز١ٓ:

 

 بالسوق األصلي الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 

 في حالة عدم توافر السوق الرئيسي، بالسوق األكثر ربحية لألصل أو االلتزام. 

 رزؤٌف األدٚاد اٌّب١ٌخ ِٓ اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ.

 

رزؤٌف اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ِٓ إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ اٌزغبس١٠ٓ ٚاألسطذح اٌّذ٠ٕخ األخشٜ. رزؤٌف اٌّطٍٛثبد 

 .اٌششوخ األَاٌٝ اٌّب١ٌخ ِٓ اٌذائ١ٕٓ اٌزغبس١٠ٓ ٚاألسطذح اٌذائٕخ األخشٜ ٚرغ١ٙالد اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ ٚاٌّغزؾك 

 

٠زُ رظ١ٕف اٌم١ّخ  .اٌذفزش٠خ ل١ّزٙبٌّب١ٌخ ال رخزٍف ثشىً ِبدٞ ػٓ اْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد ا

ِؼظُ  اػزجبس ، ِغاٌّخظِٛخ خإٌمذ٠ بدرؾذد ػٍٝ أعبط اٌزذفمٚ اٌضبٌشّغزٜٛ ٌٍ ٚفمباٌؼبدٌخ ٌٙزٖ األدٚاد اٌّب١ٌخ 

 .اٌّمبثٍخ ٌألؽشافرّضً ِؼذي اٌخظُ اٌزٞ ٠ؼىظ ِخبؽش االئزّبْ أٔٙب  اٌٙبِخّذخالد اٌ

 

 
 

 

 


