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 إيضبح 
 انثالثت أشهر انًُخهيت في 

 ضبخًبر 30
 أشهر انًُخهيت في  انخطؼت 

 ضبخًبر 30
  2014  2013  2014  2013 
ديُبر أنف   

   كىيخي
ديُبر أنف 

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
         

 129,434  174,106  46,745  60,614  اإل٠شاداد
         

 (86,058)  (94,603)  (29,630)  (30,814)  ِظبس٠ف رشغ١ٍ١خ

  االعزٙالن ٚاإلطفبء 
(17,771)  (11,894)  

 
(47,202) 

  
(26,878) 

 (936)  (1,613)  ( 382 )  (474)  رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ 
 (629)  (1,079)   679  (1,127)  / ئ٠شاداد أخشٜ (ِظبس٠ف)

انًطبهًبث اإلجببريت قبم  انربخ
 يكبفأة أػضبء يجهص اإلدارةو

 
10,428  5,518 

 
29,609 

 
14,933 

         
 (173)  (323)  (69)  (112)  اٌضوبح

م اآلخر انشبي صبفي انربخ وانذخم
 نهفخرة

 
10,316  5,449 

 
29,286 

 
14,760 

         
نطهى األضبضيت وانًخففت ربذيت ا
 )فهص(

 
10 21  11 

 
59  30 

 
 . اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ٘زٖ  رشىً خضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفسبد ِٓ ئْ اإل٠ضبزبد 
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 . اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ٘زٖ  رشىً خضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفسبد ِٓ ئْ اإل٠ضبزبد 

 

  رأش 
 انًبل

  خطبئر 
 اإلجًبني  يخراكًت

 كىيخي ديُبرأنف   كىيخي ديُبرأنف   كىيخي ديُبرأنف  
      

 (14,670)  (64,610)  49,940   ٠2013ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 
 14,760  14,760  - اٌذخً اٌشبًِ ٌٍغٕخئخّبٌٟ طبفٟ اٌشثر ٚ

 90  (498850)  49,940   2013 عجزّجش 30اٌشط١ذ فٟ 
      

 9,582  (40,358)  49,940   ٠2014ٕب٠ش  1اٌشط١ذ فٟ 
 29,286  29,286  - اٌذخً اٌشبًِ ٌٍفزشحئخّبٌٟ اٌشثر ٚ

 38,868  (11,072)  49,940  2014 عجزّجش 30اٌشط١ذ فٟ 

 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية
 الكويت دولة
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  ضبخًبر 30في  انًُخهيت أشهر انخطؼت  
 2013  2014 إيضبح 
 ديُبر كىيخي أنف  ديُبر كىيخي  أنف  

     انخذفقبث انُقذيت يٍ األَشطت انخشغيهيت 
 14,760  29,286  طبفٟ سثر اٌفزشح

     
     رؼذ٠الد ٌـ:

 26,878  47,202  االعزٙالن ٚاإلطفبء
 936  1,613  رىب١ٌف ر٠ًّٛ 

 946  2,328  ِخظض د٠ْٛ ِشىٛن فٟ رسظ١ٍٙب
 651  422  ِخظض ِىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ

 363  215  ِخضْٚ ثطٟء اٌسشوخ ِخظض 
  81,066  44,534 

     اٌزغ١شاد فٟ:
    57) (  22  ِٛخٛداد غ١ش ِزذاٌٚخ أخشٜ  -
 (3,162)  (1,075)  اٌّخضْٚ  -
 594  (472)  ِذفٛػبد ِمذِبً ِٚٛخٛداد أخشٜ  -
 (2,988)  (12,813)  ِذ٠ْٕٛ ردبس٠ْٛ ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ  -
 2,953  (3,010)  طشف رٞ طٍخِغزسك ئٌٝ  -
 22,404  (391)  دائْٕٛ ردبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜ  -

 64,278  63,327  يٍ األَشطت انخشغيهيتانُبحج انُقذ 
     

 (101)  (121)  اٌّذفٛع ِٓ ِىبفأح ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ 
 64,177  63,206  انُقذ انُبحج يٍ األَشطت انخشغيهيتصبفي 

     
     انخذفقبث انُقذيت يٍ األَشطت االضخثًبريت 

 (29,396)  (16,772) 4 ششاء ِّزٍىبد ِٚؼذاد
 (36,088)  (38,173) 5 ششاء ِٛخٛداد غ١ش ٍِّٛعخ 

 (65,484)  (54,945)  صبفي انُقذ انًطخخذو في األَشطت االضخثًبريت
     

     األَشطت انخًىيهيتانخذفقبث انُقذيت يٍ 
 (20,406)  (9,504)  فٟ دائْٕٛ ردبس٠ْٛ ٚأسطذح دائٕخ أخشٜإٌمض 

 27,393  25,023  رغ١ٙالد اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ طبفٟ اٌّسظً ِٓ
 (932)  (1,685)   رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ

 6,055  13,834  األَشطت انخًىيهيت انُبحج يٍ صبفي انُقذ
     

 4,748  22,095  في انُقذ وانُقذ انًؼبدل انسيبدةصبفي 
 9,047  6,705  ثذا٠خ اٌفزشحإٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي فٟ 

 13,795  28,800  َهبيت انفخرةانُقذ وانُقذ انًؼبدل في 
 

 . اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ٘زٖ  رشىً خضءاً ِٓ 11ئٌٝ  7اٌّشفمخ فٟ اٌظفسبد ِٓ ئْ اإل٠ضبزبد 
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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 اٌّسّٛي اٌثبٌثخ  ١ٌٛ٠2008ٛ  22

 
فٟ اٌى٠ٛذ. ٚلذ رُ رغد١ً ٚاٌج١بٔبد رؼًّ اٌششوخ ثظفخ أعبع١خ فٟ رمذ٠ُ خذِبد االرظبالد اٌّزٕمٍخ اٌخ٠ٍٛخ 

 اڤ٠ـڤٚثذأد ػ١ٍّبرٙب اٌزدبس٠خ ثبعُ  329673سلُ رغد١ً ثّٛخت  2008ٔٛفّجش  9اٌششوخ فٟ اٌغدً اٌزدبسٞ فٟ 
 .0820د٠غّجش  3فٟ 

 
 رمَٛ اٌششوخ ثزٕف١ز ػ١ٍّبرٙب ٚفمبً ألزىبَ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ اٌغشاء.

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

 .اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓئداسح ِغ  ١خثّٛخت ارفبل اٌغؼٛد٠خ
 

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

 
فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق  ٙبئدساج أعّٙػٍٝ ق اٌّبي اعٛأ١٘ئخ ِٛافمخ اعزٍّذ اٌششوخ ، 2014أغغطظ  28فٟ 

 اٌالصِخ ثٙزا اٌشأْ.زب١ٌبً ثظذد االٔزٙبء ِٓ اإلخشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌششوخ  .اٌّب١ٌخ
 

، ٚافك اٌّغبّْ٘ٛ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ ١ٔٛ٠2014ٛ  8فٟ ؼمذ إٌّفٟ اخزّبع اٌدّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٕٛٞ 
 .2013د٠غّجش  31ٌٍششوخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 
 .2014اوزٛثش 30ثزبس٠خ ِٓ لجً ِدٍظ ئداسح اٌششوخ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ رُ اػزّبد ئطذاس 

 
 اإلػذادأضبش  .2

 
 ث١بْ االٌزضاَ (أ 

 
، "اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 34ٚفمب ٌّؼ١بس اٌّسبعجخ اٌذٌٟٚ  اٌّىثفخ رُ ئػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ

  اٌّشز١ٍخ".
 

اٌّطٍٛثخ ٌٍج١بٔبد اٌّب١ٌخ  ٚاإلفظبزبد ال رزضّٓ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ اٌّىثفخ خ١ّغ اٌّؼٍِٛبد
. ٚفٟ سأٞ اإلداسح، فمذ رُ ئدساج وبفخ ٠زُ ئػذاد٘ب ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخاٌزٟ اٌغ٠ٕٛخ اٌىبٍِخ 

اٌزغ٠ٛبد اٌزٟ رزأٌف ِٓ اٌّغزسمبد اٌّزىشسح اٌزٟ رؼذ ضشٚس٠خ ٌٍؼشع اٌؼبدي. ئْ إٌزبئح اٌزشغ١ٍ١خ ٌفزشح 
زٟ ٠ّىٓ رٛلؼٙب ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ ال رؼجش ثبٌضشٚسح ػٓ إٌزبئح اٌ 2014عجزّجش  30اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ 

. ٌٍسظٛي ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً، ٠شخٝ اٌشخٛع ئٌٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ 2014د٠غّجش  31اٌزٟ رٕزٟٙ فٟ 
 .2013د٠غّجش  31 إٌّز١ٙخ فٌٍٟغٕخ 

 
د٠غّجش  31) 2014 عجزّجش 30أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ وّب فٟ  118072ثّجٍغ رىجذد اٌششوخ خغبئش ِزشاوّخ 

(، ٚوّب فٟ رٌه أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 498850: 2013 عجزّجش 30ٚ د٠ٕبس و٠ٛزٟأٌف  408358: 2013
 31أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) 608846اٌزبس٠خ ردبٚصد اٌّطٍٛثبد اٌّزذاٌٚخ ٌٍششوخ ِٛخٛدارٙب اٌّزذاٌٚخ ثّجٍغ 

ئْ اٌزذفمبد  (.أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 978318: 2013 عجزّجش 30ٚ أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 968013: 2013د٠غّجش 
ٚاٌزشر١جبد اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌزٟ رُ اٌسظٛي ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ  2014فٟ  اٌزٟ رٕزٟٙإٌمذ٠خ اٌزشغ١ٍ١خ اٌّزٛلؼخ ٌٍغٕخ 

وّب رّىٕذ . اٌمش٠تّىِّٓ اٌششوخ ِٓ اٌٛفبء ثبٌزضاِبرٙب اٌّب١ٌخ اٌّغزسمخ فٟ اٌّغزمجً رأْ  باٌّشزٍخ ِٓ شأٔٙ
وّب ٘ٛ ِزٛلغ فٟ ٘زٖ  ث١خ ِٓ ػ١ٍّبرٙب خالي اٌفزشح اٌسب١ٌخ٠دبئاٌششوخ ِٓ رسم١ك أسثبذ ٚرذفمبد ٔمذ٠خ 

 ٚػ١ٍٗ، رُ ئػذاد ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ػٍٝ أعبط ِجذأ االعزّشاس٠خ.. اٌّشزٍخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد
 

، ٚافك اٌّغبّْ٘ٛ رٛط١خ ِدٍظ ١ٔٛ٠2014ٛ  25فٟ خ غ١ش اٌؼبد٠خ إٌّؼمذ ١ِّٛاٌدّؼ١خ اٌؼاخزّبع فٟ 
  سأط ِبي ئضبفٟ.ص٠بدح دْٚ اٌزشغ١ً ّٛاطٍخ ثاإلداسح ٌٍششوخ 

 ش.م.ك. شركة االتصاالت الكويتية 
 الكويت دولة
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 األزىبَ ٚاٌزمذ٠شاد (ة 
 

٠زطٍت ِٓ اإلداسح ارخبر األزىبَ ٚاٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاضبد  اٌّىثفخ ئْ ئػذاد اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ
اٌزٟ رإثش ػٍٝ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ ٚاٌّجبٌغ اٌّذسخخ ٌٍّٛخٛداد ٚاٌّطٍٛثبد ٚاإل٠شاداد 

 ٚاٌّظبس٠ف. ٚلذ رخزٍف إٌزبئح اٌفؼ١ٍخ ػٓ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد.
 

زىبَ اٌٙبِخ اٌّزخزح ِٓ لجً اإلداسح ػٕذ رطج١ك ، فاْ األاٌّىثفخ ػٕذ ئػذاد ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ
، ٚاٌّظبدس اٌشئ١غ١خ ٌؼذَ اٌزأوذ ِٓ اٌزمذ٠شاد ٟ٘ ٔفظ رٍه اٌّطجمخ ػٍٝ ٌٍششوخاٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ 

 .2013د٠غّجش  31اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 

 انطيبضبث انًذبضبيت انهبيت .3
 

ِزغمخ ِغ رٍه اٌّغزخذِخ فٟ ئػذاد اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّشز١ٍخ ئْ اٌغ١بعبد اٌّسبعج١خ اٌّغزخذِخ فٟ ئػذاد ٘زٖ 
اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  اٌّؼب١٠شرطج١ك ثبعزثٕبء  2013د٠غّجش  31اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌّذلمخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 ٚاٌزٟ رٕطجك ػٍٝ اٌششوخ. 2014 ٠ٕب٠ش 1 ِٓ اػزجبساً  رغشٞ اٌزٟاٌدذ٠ذح ٚاٌّؼذٌخ اٌزب١ٌخ 
 

أخفبع ل١ّخ اٌّٛخٛداد: اإلفظبذ ػٓ اٌّجبٌغ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد ٌٍّٛخٛداد غ١ش  – 36ِؼ١بس اٌّسبعجخ اٌذٌٟٚ 
 اٌّب١ٌخ )رؼذ٠ً( 

 
زٛي  13رؼًّ ٘زٖ اٌزؼذ٠الد ػٍٝ اٌزخٍض ِٓ اٌزجؼبد غ١ش اٌّمظٛدح ٌٍّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 

. ثبإلضبفخ ئٌٝ رٌه، رزطٍت اٌزؼذ٠الد اإلفظبذ ػٓ 36اإلفظبزبد اٌّطٍٛثخ ثّٛخت ِؼ١بس اٌّسبعجخ اٌذٌٟٚ 
ُ رغد١ً أٚ ػىظ خغبسح أخفبع اٌم١ّخ ٌٙب خالي اٌّجبٌغ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد ٌٍّٛخٛداد أٚ ٚزذاد ئٔزبج إٌمذ اٌزٟ ر

ِغ اٌغّبذ ثبٌزطج١ك  ٠2014ٕب٠ش  1اٌفزشح. رغشٞ اٌزؼذ٠الد ثأثش سخؼٟ ٌٍفزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ 
ٚثبٌشغُ ِٓ أٔٗ ٌُ ٠زشرت ػٍٝ ٘زٖ . 13اٌّجىش ثششط أْ ٠زُ أ٠ضبً رطج١ك اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 

د أٞ ئفظبزبد ئضبف١خ فٟ اٌٛلذ اٌسبٌٟ، ئال أٔٗ ٠زؼ١ٓ االعزّشاس فٟ أخز٘ب فٟ االػزجبس ثبٌٕغجخ اٌزؼذ٠ال
 .ٌإلفظبزبد اٌّغزمج١ٍخ

 
 نى يخى حطبيقهب بؼذو ةدربانًؼبيير انجذيذة انص

 
 اإل٠شاداد ِٓ اٌؼمٛد ِغ اٌؼّالء  - 15اٌّب١ٌخ اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش 

 
٘زٖ اٌى١بٔبد ِٓ زطٍت ٠بإل٠شاداد ٚوزٌه ثى١بْ اٌف اػزشٛػذ اِٚ ١خو١ف 15اٌّب١ٌخ اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش ٠سذد 

ِٓ خّظ ٚازذ فشدٞ ّٔٛرج ّؼ١بس اٌٚئفظبزبد راد طٍخ. ٠ٛفش أوثش  رض٠ٚذ ِغزخذِٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ثّؼٍِٛبد
ٍٝ ػ٠ٕٚطجك  2014ِب٠ٛ فٟ ّؼ١بس اٌاٌّجبدب ١ٌزُ رطج١مٗ ػٍٝ خ١ّغ اٌؼمٛد ِغ اٌؼّالء. طذس خطٛاد لبئُ ػٍٝ 

٘زا اٌّؼ١بس ػٍٝ رطج١ك ١ُ أثش ١رمثظذد زب١ٌب داسح ئْ اإل. ٠2017ٕب٠ش  1اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ 
 اٌّبٌٟ ٌٍششوخ.ٚاألداء اٌّشوض 

 
 يًخهكبث ويؼذاث  .4

 
أٌف  168772 ، لبِذ اٌششوخ ثششاء ِّزٍىبد ِؼذاد ثزىٍفخ2014 عجزّجش 30فٟ  إٌّز١ٙخ أشٙش اٌزغؼخ فزشح خالي

 158819ِٚسًّ االعزٙالن اٌّزؼٍك ثٙب ٌٍفزشح ٠جٍغ  (أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ 298396: 2013 عجزّجش 30د٠ٕبس و٠ٛزٟ )
 .أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ( 158780: 2013 عجزّجش 30أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ )

 
 يىجىداث غير يهًىضت  .5

 
. ٚرؼزجش ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌؼّالء ٚاٌّزىجذح اٌّشزشو١ٓرزضّٓ اٌّٛخٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ ثظٛسح سئ١غ١خ رىب١ٌف 

 ِغ ثبٌؼمذ االٌزضا٠َٚزُ اطفبئٙب ػٍٝ ِذٜ فزشح خضء ال ٠زدضأ ِٓ رمذ٠ُ خذِبد االرظبالد  اٌّشزشو١ٓرىب١ٌف 
، رىجذد اٌششوخ رىب١ٌف ِشزشو١ٓ ئضبف١خ ثّجٍغ 2014عجزّجش  30فٟ خالي فزشح اٌزغؼخ أشٙش إٌّز١ٙخ  .اٌؼ١ًّ

 118099: 2013 عجزّجش 30أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) ٠318383جٍغ اإلطفبء اٌّسًّ ػٍٝ اٌفزشح د٠ٕبس و٠ٛزٟ ٚ 388173
 أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ(.
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 حطهيالث حًىيم اضاليي  .6
 

د٠ٕبس و٠ٛزٟ ِٓ خالي رشر١جبد اٌز٠ًّٛ أٌف  518000، ػٍٝ رغ١ٙالد ثّجٍغ 2011زظٍذ اٌششوخ، خالي ػبَ 
، وبْ ِجٍغ 2014 عجزّجش 30اإلعالِٟ رغزسك اٌغذاد ػٍٝ ِذٜ اٌغٕخ ئٌٝ اٌخّظ عٕٛاد اٌمبدِخ. وّب فٟ 

أٌف د٠ٕبس  338250: 2013 عجزّجش 30ٚ ١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ 30: 2013د٠غّجش  31د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) أٌف 318247
 ( لبئُ ِمبثً ٘زٖ اٌزغ١ٙالد. و٠ٛزٟ

 
أٌف  2708000د٠ٕبس و٠ٛزٟ )أٞ  أٌف 768000ر٠ًّٛ ئعالِٟ ثّجٍغ  ارفبل١خ ػٍٝ اٌششوخ ٚلؼذ ،2013 ١ٔٛ٠ٛ فٟ

. ٚوّب سثغ ع٠ٕٛخ ِزغب٠ٚخدفؼبد ػٍٝ  2015ِٓ عجزّجش  ءثذعٕٛاد  3 ٜغزسك ػٍٝ ِذردٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( 
دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( ِٓ ٘زٖ أٌف  2218389د٠ٕبس و٠ٛزٟ ) أٌف 638771، رُ عست ِجٍغ 2014 عجزّجش 30فٟ 

ؼم١ت ئْ اٌّجٍغ اٌّفظر ػٕٗ فٟ ثذا٠خ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّىثف ثبٌظبفٟ ثؼذ رىٍفخ اٌز٠ًّٛ ٚسعَٛ اٌز اٌزغ١ٙالد.
 اٌّذفٛػخ ِمذِب.

 
 األرصذة وانًؼبيالث يغ األطراف راث انصهت .7

 
ثظٛسح ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح ِٓ خالي  ،راد طٍخ ػٕذِب ٠ىْٛ ٌٍطشف اٌمذسح ٠زُ اػزجبس األطشاف أطشافبً 

رأث١ش ٘بَ ػ١ٍٗ ػٕذ ارخبر لشاساد ِب١ٌخ  ِّبسعخػٍٝ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌطشف ا٢خش أٚ ٠ّىٕٗ  ،ٚع١ظ أٚ أوثش
 ٚرشغ١ٍ١خ. 

 
اسح ٚأػضبء رزضّٓ األطشاف راد اٌظٍخ ثشىً سئ١غٟ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓ ثبٌششوخ ٚأػضبء ِدٍظ اإلد

 ػ١ٍٙب.  ٘بَرأث١ش  ِّبسعخاإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاٌششوبد اٌزٟ ٠ّىُٕٙ 
 

رذخً اٌششوخ فٟ ِؼبِالد األطشاف راد اٌظٍخ ِغ اٌششوخ األَ. ٠زُ اإلفظبذ ػٓ اٌشط١ذ وّب فٟ ربس٠خ ث١بْ 
 اٌّىثف.اٌّشزٍٟ اٌّشوض اٌّبٌٟ فٟ ِمذِخ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ 

 
ا٢خش اٌّشزٍٟ  غ اٌششوخ األَ اٌّذسخخ فٟ ث١بْ األسثبذ أٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً اٌشبًِف١ّب ٠ٍٟ اٌّؼبِالد اٌٙبِخ ِ

 اٌّىثف:
 

 30انثالثت أشهر انًُخهيت في  
 ضبخًبر

 30أشهر انًُخهيت في  انخطؼت 
 ضبخًبر

 2014  2013  2014  2013 
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
 )غير يذققت(  )غير يذققت(  )غير يذققت(  )غير يذققت( 

        انًؼبيالث
 4,528  6,092  1,634  2,121 أرؼبة ئداسح

 374  368  132  137 ِظبس٠ف رشغ١ٍ١خ أخشٜ
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 دائُىٌ حجبريىٌ وأرصذة دائُت أخري .8
  

  ضبخًبر 30 
2014 

ديطًبر  31 
2013 

  ضبخًبر 30 
2013 

ديُبر أنف  
  كىيخي

ديُبر أنف  
  كىيخي

ديُبر أنف  
  كىيخي

 )غير يذققت(  )يذققت(  )غير يذققت( 
      يخذاونت

 29,610  19,362  13,594 دائْٕٛ ردبس٠ْٛ 
 50,620  59,995  55,045 ِغزسمبد ِٚخظظبد

 11,432  11,966  14,961 أسطذح دائٕخ أخشٜ 
 83,600  91,323  91,662         

      يخذاونتغير 
 4,032  2,244  - دائْٕٛ ردبس٠ْٛ 

 83,600  93,567  95,694 
 

أٌف د٠ٕبس و٠ٛزٟ  428015، ثبٌذخٛي فٟ ارفبل١خ اٌغذاد اٌّإخً ِغ ِٛسد سئ١غٟ ثّجٍغ 2011لبِذ اٌششوخ فٟ ػبَ 
د٠ٕبس و٠ٛزٟ  أٌف 48202دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً( ِضّٛٔخ ِمبثً وفبٌخ ثٕى١خ ثّجٍغ ئخّبٌٟ أٌف  1508000)
 31)د٠ٕبس و٠ٛزٟ أٌف  48106، ٕ٘بن ِجٍغ 2014 عجزّجش 30دٚالس أِش٠ىٟ رمش٠جبً(. ٚوّب فٟ أٌف  158000)

لبئُ ِمبثً ٘زٖ ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ 188251: 2013عجزّجش  30ٚ  د٠ٕبس و٠ٛزٟأٌف  138600: 2013د٠غّجش 
 اٌزغ١ٙالد.

 
 انخسايبث ويطهىببث يذخًهت .9

 
  ضبخًبر 30 

2014 
ديطًبر  31 

2013 
  ضبخًبر 30 

2013 
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
ديُبر أنف  

  كىيخي
 )غير يذققت(  )يذققت(  )غير يذققت( 

      االنخسايبث
 128165  16,845  13,675 اٌزضاِبد سأعّب١ٌخ

      
      يطهىببث يذخًهت
 108175  10,189  10,440 خطبثبد اٌضّبْ

 
 ئْ خطبثبد اٌضّبْ ٟ٘ رٍه اٌخطبثبد اٌزٟ رظذس٘ب اٌجٕٛن ٌظبٌر اٌششوخ. 

 
 كؼقذ إيجبر  انخسايبث ػقىد انخأجير انخشغيهي

 
دخٍذ اٌششوخ فٟ ػمٛد رأخ١ش رشغ١ٍٟ غ١ش لبثٍخ ٌإلٌغبء فٟ ئطبس إٌشبط االػز١بدٞ ٌألػّبي، ٚاٌزٟ رزؼٍك ثظفخ 

 بٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد.ثأعبع١خ 
 

 اٌزأخ١ش اٌزشغ١ٍٟ غ١ش لبثٍخ ٌإلٌغبء:ػمٛد اٌزأخ١ش اٌّغزمج١ٍخ ثّٛخت ٌّذفٛػبد اٌسذ األدٔٝ ف١ّب ٠ٍٟ 
 

  ضبخًبر 30 
2014 

ديطًبر  31 
2013 

  ضبخًبر 30 
2013 

ديُبر أنف  
  كىيخي

 ديُبر أنف  
  كىيخي

ديُبر أنف  
  كىيخي

      
 48555  4,432  3,571 ٚازذح عٕخألً ِٓ 

 32  28  16 خّظ عٕٛادٚازذح ٚٓ عٕخ ث١
 3,587  4,460  48587 
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 ربذيت انطهى األضبضيت وانًخففت  .10
 

 30أشهر انًُخهيت في  انخطؼت  ضبخًبر 30انثالثت أشهر انًُخهيت في  
 ضبخًبر

 2014  2013  2014  2013 
 )غير يذققت(  )غير يذققت(  )غير يذققت(  )غير يذققت( 
        

طبفٟ سثر اٌفزشح )أٌف د٠ٕبس 
 10,316 و٠ٛزٟ( 

 
5,449 

 
29,286 

 
14,760 

 اٌّزٛعظ اٌّشخر ٌؼذد األعُٙ
 499,400 ٌف()ثبأل

 
499,400 

 
499,400 

 
499,400 

سثس١خ اٌغُٙ األعبع١خ ٚاٌّخففخ 
 21 )فٍظ(

 
11 

 
59 

 
30 

 
 

ػٍٝ اٌّزٛعظ اٌّشخر ٌؼذد األعُٙ اٌؼبد٠خ سثر اٌفزشح طبفٟ ٠زُ اززغبة سثس١خ اٌغُٙ األعبع١خ ٚاٌّخففخ ثمغّخ 
 اٌمبئّخ خالي اٌفزشح.

 
 قطبػبث انخشغيم .11

 
رمذَ اٌششوخ خذِبد االرظبالد فٟ اٌى٠ٛذ ز١ث رىغت اإل٠شاداد ٚرزىجذ اٌّظبس٠ف، ٠ٚزُ ِشاخؼخ ٔزبئدٙب 
ثبٔزظبَ ِٓ لجً ِدٍظ ئداسح اٌششوخ. ٚٚفمب ٌزٌه، فاْ اٌششوخ ٌذ٠ٙب لطبع أػّبي ٚازذ فمظ ٌشفغ اٌزمبس٠ش 

ٚاٌذخً اٌشبًِ ا٢خش ١بْ األسثبذ أٚ اٌخغبئش ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع ِج١ٕخ فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّىثف ٚث
  اٌّىثف.

 
 انقيًت انؼبدنت نألدواث انًبنيت .12

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

اٌؼبدٌخ أْ ِؼبِالد ث١غ األطً أٚ رس٠ًٛ فٟ اٌغٛق فٟ ربس٠خ اٌم١بط، أٞ عؼش اٌزخبسج. رفزشع ل١بط اٌم١ّخ 
 االٌزضاَ رمغ ثأٞ ِٓ اٌسبٌز١ٓ:

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

 رزأٌف األدٚاد اٌّب١ٌخ ِٓ اٌّٛخٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ.
 

رزأٌف اٌّٛخٛداد اٌّب١ٌخ ِٓ إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ اٌزدبس١٠ٓ ٚاألسطذح اٌّذ٠ٕخ األخشٜ. رزأٌف اٌّطٍٛثبد 
ئٌٝ طشف رٞ اٌّب١ٌخ ِٓ اٌذائ١ٕٓ اٌزدبس١٠ٓ ٚاألسطذح اٌذائٕخ األخشٜ ٚرغ١ٙالد اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ ٚاٌّغزسك 

 .طٍخ
 

  .اٌذفزش٠خ ل١ّزٙبئْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛخٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ال رخزٍف ثشىً ِبدٞ ػٓ 
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