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 راجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتقرير الم
 
 أعضاء رللس اإلدارةلسادة ااىل 
   .عش.م.ك - ومعع  النااعات العناه  الااضض رل

 الكعيت
 

 ادلادم 
 الشرك  األم"(") عام (  شرك  مسامه  كعيته)ومعع  النااعات العناه  الااضض  جمل اجملومع ادلرفق ضهان ادلركز ادلايل ادلرحلي ادلكثفقوماا دبراجع  

الدخل ضهان و  لألرضاح أو اخلسائر اجملومع  ادلتعلا  ض  ادلرحله  ادلكثف  والبهانات 2014 سبتومرب 30كوما فـي )"اجملومعع "(   ذلا التاضع  والشركات
عن اإلدارة هي ادلسؤول   ان تاريخ.أشهر ادلاتهه  يف ذلك ال التسع التدفاات الاادي  لفًتة ضهان التغَتات يف حاعق ادللكه  و ضهان و الشامل 

ان مسؤولهتاا هي أن  ."التارير ادلايل ادلرحلي" 34دلعهار احملاسب  الدويل رقم اجملومع  وفاا  ادلكثف  اعداد وعرض تلك ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله 
 عتاا.استاادا اىل مراج اجملومع  ادلكثف  نعرب عن استاتاجاا حعل تلك ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله 

 

 نطاق ادلراجع 
 ن قبل مدقق احلساضات ادلستالادلتعلق دبهام ادلراجع  "مراجع  ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله  م 2410قوماا دبراجعتاا وفاا للومعهار الدويل 

عر ادلاله  تعجه  االستفسارات ضشكل رئهسي إىل األشخاص ادلسؤولُت عن األم للوماشأة". تتضومن مراجع  ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله 
ان نطاق ادلراجع  يال ضشكل جعهري عن التدقهق وفاا للومعايَت الدوله  راجع  التحلهله  واجراءات أخرى. واحملاسبه ، وتطبهق اجراءات ادل

وضااء للتدقهق، وضالتايل ال ميكااا من احلنعل على تأكهدات حعل كاف  األمعر اجلعهري  واليت ميكن أن يتم ربديدها من خالل التدقهق.  
 عله ، فاناا ال نبدي رأيا يتعلق ضالتدقهق.         

 

 االستاتاج
ادلرفا  مل يتم إعدادها، من كاف   اجملومع  ادلكثف  استاادا اىل مراجعتاا، مل يرد اىل علوماا ما يستعجب االعتااد ضأن ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله 

 ."التارير ادلايل ادلرحلي" 34وفاا دلعهار احملاسب  الدويل رقم الاعاحي ادلادي ، 
 

 تقرير المراجعة حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرىتقرير المراجعة حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
علوماــا علوماــا   . حســبوما و ــل الهــ . حســبوما و ــل الهــ األماألم  للشــرك للشــرك   متفاــ  مــع الســاالت احملاســبه متفاــ  مــع الســاالت احملاســبه   اجملومعــ اجملومعــ   ادلكثفــ ادلكثفــ   ادلالهــ  ادلرحلهــ ادلالهــ  ادلرحلهــ   ادلعلعمــاتادلعلعمــات  اســتاادا اىل مراجعتاــا ، فــاناســتاادا اىل مراجعتاــا ، فــان

عاــد عاــد   اواو  20122012لســا  لســا    ((2525رقــم )رقــم )الحكــام قــانعن الشــركات الحكــام قــانعن الشــركات سلالفــات سلالفــات   20142014  ســبتومربســبتومرب  3030اتههــ  يف اتههــ  يف أشــهر ادلأشــهر ادل  التســع التســع   فــًتةفــًتةخــالل خــالل   واعتاادنــا مل تاــعواعتاادنــا مل تاــع
   ..أو يف مركزها ادلايلأو يف مركزها ادلايلاألم األم   الشرك الشرك على وج  يؤثر ماديا يف نشاط على وج  يؤثر ماديا يف نشاط الالحا  ذلوما الالحا  ذلوما والتعديالت والتعديالت   األماألم  لشرك لشرك والاظام األساسي لوالاظام األساسي ل  تأسهستأسهسالال
 
 

 ادلاجد عبداللطهف عبداهلل هعشان  (CPAعبداللطهف زلومد العهبان )
 (أ 70زلاسب قانعين )  فئ   أ( 94)مراقب مرخص رقم 

 (احملاسبعن ادلتحدون ) ضاركر راندال  الاطامي والعهبان وشركاهم – جرانت ثعرنتعن
 
 

 الكعيت
 2014نعفومرب  12
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 المجمع المجمع المرحلي المكثف المرحلي المكثف   األرباح أو الخسائراألرباح أو الخسائربيان بيان 
 
 

 اشهر المنتهية في التسعة  ية فيأشهر المنته الثالثة 

 

 
 

 إيضاح
 سبتمبر 03

4302 

 )غير مدقق(

 )ادلعدل (
 سبتومرب 30

2013 

  )غَت مدقق(
 سبتمبر 03

4302 

 )غير مدقق(

 )ادلعدل (
 سبتومرب 30

2013 

 )غَت مدقق(
 الف د.ك د.كالف   الف د.ك د.كالف   العمليات المستمرةالعمليات المستمرة

 75,495  83,112  23,159  25,490  ادلبهعات

 (58,650) (64,801)  (18,597) (20,216)  تكلف  ادلبهعات 

 16,845  18,311  4,562  5,274  مجمل الربح

 39,663  38,524  7,489  11,930 3 ستثوماراتإلا اتايراد

 1,148  1,140  154  807 7 زمهل  رضح ضهع شركات

 15,368  11,811  4,838  3,473  حن  يف أرضاح شركات زمهل  

 -  563  -  -  رضح زلاق من ضهع عاارات استثوماري 

 6,867  4,248  2,372  1,449 4 فعائد وايرادات اخرىاجيار وايرادات ايرادات 

 (3,126) (3,805)  (1,011) (1,331)  تعزيعالتكالهف 

 (15,623) (18,342)  (5,178) (5,799)  اخرىمناريف و  اداري و مناريف عومعمه  

 (1,141) (2,315)  550  (1,954)  ربعيل عومل  أجابه )خسارة( / رضح 

  13,849  13,776  50,135 60,001 

 (26,092) (22,902)  (8,086) (7,730)  تكالهف سبعيل

 (118) (111)  -  - 7 عط يف قهوم  استثومار يف شرك  زمهل هب

 (17,059) (8,835)  (6,610) (2,935) 8 هبعط يف قهوم  استثومارات متاح  للبهع

 (627) (711)  -  -  هبعط يف قهوم  ذمم مديا  وأ عل أخرى

 / )الخسارة( قبل الضريبة ومساىمات  ربحال
  قانونية أخرى  

3,184 (920)  17,576 16,105 

 (1,224) (1,122)  (455) (256) 5 الضريب  ومسامهات قانعنه  أخرى

 14,881  16,454  (1,375) 2,928  من العمليات المستمرةالربح / )الخسارة( 

       العمليات المتوقفة 

 (72) -  4  - 17 الفًتة من العوملهات ادلتعقف  (سارةالرضح / )اخل

 14,809  16,454  (1,371) 2,928  / )خسارة( الفترة ربح

       الخاص بـ :

 10,494  9,618  60  1,614  مالكي الشرك  األم

 4,315  6,836  (1,431) 1,314  احلنص غَت ادلسهطرة

  2,928 (1,371)  16,454  14,809 

األساسية والمخففة المخصصة السهم ية ربح
  6 لمالكي الشركة األم

 

  

 

 فلس 7.9  فلس 7.0  -  فلس 0.4  ةمن العوملهات ادلستومر  -

 -  -  -  -  من العوملهات ادلتعقف  -

 فلس 7.9  فلس 7.0  -  فلس 0.4  المجموع

 

 
 ..اجملومع اجملومع   ادلرحله  ادلكثف ادلرحله  ادلكثف   ادلاله ادلاله   علعماتعلعماتتشكل جزءا من هذه ادلتشكل جزءا من هذه ادل  2424  -  1010ن اإليضاحات ادلبها  على النفحات ن اإليضاحات ادلبها  على النفحات اا
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 المجمع الشامل المرحلي المكثف بيان الدخل
 اشهر المنتهية في التسعة  ية فيأشهر المنته الثالثة 

  
 
 

 سبتمبر 03
4302 

 )غير مدقق(

 )ادلعدل (
 سبتومرب 30

2013 

  )غَت مدقق(

 سبتمبر 03
4302 

 )غير مدقق(

 )ادلعدل (
 سبتومرب 30

2013 

 )غَت مدقق(
 الف د.ك د.كالف   الف د.ك د.كالف   

 14,809  16,454  (1,371) 2,928  الفًتة/ )خسارة( رضح 

    إيرادات أخرى شاملة :
 

  

بنود سيتم إعادة تصنيفها الى األرباح او الخسائر 
       في فترات الحقة :

ت اسعار النرف الااذب  عن ربعيل عوملهات فروقا
 (2,722) 4,341  (2,687) 678  اجابه 

       استثومارات متاح  للبهع :

التغَتات يف الاهوم  العادل  الااذب  خالل  ايف   -
 3,729  551398  10,616  591029  الفًتة

ادلرحلي  األرضاح أو اخلسائرحملعل اىل ضهان ا  -
 (17,783) (11,131)  (4,004) (4,456)  لبهعمن ا اجملومعادلكثف 

األرضاح أو اخلسائر ادلرحلي احملعل اىل ضهان   -
 17,059  8,835  6,610  2,935  من هبعط يف الاهوم  اجملومع ادلكثف

       حن  يف ايرادات شامل  اخرى لشركات زمهل 

 (973) 1,515  701  (3,112)  التغَتات يف الاهوم  العادل  -

اإليرادات الشاملة األخرى التي سيتم  مجموع
إعادة تصنيفها الى األرباح او الخسائر في 

 (690) 581658  11,236  551092  فترات الحقة

الى األرباح أو  بنود لن يتم اعادة تصنيفها
  : الخسائر في فترات الحقة

 
 

 

 
 

األرضاح / )اخلسائر( االكتعاري  اخلا   خبط  ادلاافع 
 (262) 947  (911) 670  احملددة

األخرى غير المصنفة  الشاملة مجموع اإليرادات
 (262)  947  (911) 670  الى األرباح او الخسائر في فترات الحقة

 (952) 591635  10,325  551862  للفًتة رلومعع االيرادات االخرى الشامل 

 13,857  761359  8,954  581794  مجموع االيرادات الشاملة للفترة

       ومعع اإليرادات الشامل  اخلا   ضـ :رل

 7,341  551399  7,845  201588  مالكي الشرك  االم

 6,516  20,960  1,109  15,204  احلنص غَت ادلسهطرة

  581794  8,954  761359  13,857 

 
 ..اجملومع اجملومع   له  ادلكثف له  ادلكثف ادلرحادلرح  ادلاله ادلاله   علعماتعلعماتتشكل جزءا من هذه ادلتشكل جزءا من هذه ادل  2424  -  1010ان اإليضاحات ادلبها  على النفحات ان اإليضاحات ادلبها  على النفحات 
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 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
 

 
 

 سبتمبر 30

4302 

 (ة)غير مدقق

 ديسومرب 31

2013 

 ( )مدقا

 سبتومرب 30

2013 

 ( )غَت مدقا
 الف د.ك الف د.ك الف د.ك اتإيضاح األصول

     األصول غير المتداولة

 8,927  9,221 9,428  شهره

 68,074  70,712 70,689  شلتلكات وآالت ومعدات

 292,947  294,406 300,078 7 استثومار يف شركات زمهل 

 29,159  49,943 55,050  عاارات استثوماري 

 654,032  673,285 722,913 8 استثومارات متاح  للبهع 

 2,211  2,086 2,220  ذمم مديا 

 1,055,350  1,099,653 1,160,378  مجموع األصول غير المتداولة

     األصول المتداولة

 29,281  31,908 31,166  ضضاع  

 85,326  75,958 75,430 8 استثومارات متاح  للبهع 

 54,687  66,174 52,188  أ عل أخرىمديا  و  ذمم

 -  4,500 596 13 استثومارات يف عاعد مراحب  ووكال  

 61,881  65,199 65,543 9 ضالاهوم  العادل  من خالل األرضاح أواخلسائراستثومارات 

 4,362  2,061 3,717 13 ودائع قنَتة األجل

 41,954  32,253 45,501 13 أر دة لدى الباعك وناد

 277,491  278,053 274,141  األصول المتداولةمجموع 

 1,332,841  1,377,706 1,434,519  مجموع األصول

     والخصومالملكية حقوق 

     الملكية المخصصة لمالكي الشركة األمحقوق 

 129,510  129,510 135,985 10 رأس ادلال 

 (30,375) (30,375) (30,375)  أسهم خزيا 

 122,962  122,962 122,962 10 معالوة إ دار اسه

 138,605  164,439 205,904  التغَتات ادلًتاكوم  يف الاهوم  العادل 

 15,624  18,552 21,621 11 ضاعد أخرى يف حاعق ادللكه 

 13,143  10,344 14,950  األرضاح ادلرحل  

 389,469  415,432 471,047  األم الشركة لمالكيحقوق الملكية المخصصة 

 136,248  147,976 161,037  حلنص غَت ادلسهطرةا

 525,717  563,408 632,084  مجموع حقوق الملكية
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  المالي المرحلي المكثف المجمع بيان المركزتابع / 

 
 

  

 سبتمبر 30

4302 

 (ة)غير مدقق

 ديسومرب 31

2013 

 ( )مدقا

 سبتومرب 30

2013 

 ( )غَت مدقا
 الف د.ك الف د.ك الف د.ك إيضاح الخصوم غير المتداولو

 428,660  529,632 388,301 12 قروض نعيل  األجل

 178  131 594  دائاع تأجَت

 15,180  12,688 13,026  سلننات

 444,018  542,451 401,921  مجموع الخصوم غير المتداولة

     الخصوم المتداولة 

 51,510  48,398 44,346  دائا  وخنعم أخرى ذمم

 287,580  200,375 325,390 12 قروض قنَتة األجل

 24,016  23,074 30,778 13 ضاعك دائا 

 363,106  271,847 400,514  مجموع الخصوم المتداولة

 807,124  814,298 802,435  مجموع الخصوم

 1,332,841  1,377,706 1,434,519  والخصوم الملكيةمجموع حقوق 

 
 
 
 

 
 سعد زلومد السعد

 رئهس رللس اإلدارة   
 امحد زلومد حسن 

 الرئهس التافهذي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..اجملومع اجملومع   ادلرحله  ادلكثف ادلرحله  ادلكثف   ادلاله ادلاله علعمات علعمات تشكل جزءا من هذه ادلتشكل جزءا من هذه ادل  2424  -  1010ان اإليضاحات ادلبها  على النفحات ان اإليضاحات ادلبها  على النفحات 
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 المجمع  المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

   لخاصة بمالكي الشركة األمحقوق الملكية ا 

 

 
 

رأس 
 المال

 
 

 أسهم 
 خزينة

عالوة 
إصدار 
 اسهم

التغيرات 
المتراكمة في 

القيمة 
 العادلة

بنود أخرى 
في حقوق 

 الملكية
 أرباح مرحلة (00)ايضاح

 
 

 المجموع
 الفرعي

الحصص غير 
 المجموع المسيطرة

 الف د.ك الف د.ك د.كالف  الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك  الف د.ك 
 563,408 147,976 415,432 10,344 18,552 164,439 122,962  (30,375) 129,510   4302 يناير 0الرصيد في 

          تعامالت مع المالكين

 - - - (6,475) - - - - 6,475 (ب 10إ دار أسهم ماح  )ايضاح 

 (2,075) (2,075) - - - - - - - ت التاضع تعزيعات أرضاح مدفعع  للحنص غَت ادلسهطرة من الشركا

 (729) (1,245) 516 516 - - - - - حهازة احلنص غَت ادلسهطرة من شرك  تاضع 

مبلغ مستحق اىل احلنص غَت ادلسهطرة من زبفهض رأس مال لشرك  تاضع  
 (3,912) (3,912) - - - - - - - د( 10)ايضاح 

 (667) (667) - - - - - - -  ايف التغَت يف احلنص غَت ادلسهطرة 

 (7,383) (7,899) 516 (5,959) - - - - 6,475 تعامالت مع المالكينمجموع 

          اإليرادات الشاملة

 16,454 6,836 9,618 9,618 - - - - - رضح الفًتة

 59,605 14,124 45,481 947 3,069 41,465 - - - اإليرادات الشامل  األخرى للفًتة )أرضاح اكتعاري  وأخرى(

 76,059 20,960 55,099 10,565 3,069 41,465 - - - مجموع اإليرادات الشاملة للفترة

 632,084 161,037 471,047 14,950 21,621 205,904 122,962 (30,375) 135,985 4302سبتمبر  30الرصيد في 
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 المجمع  الملكية المرحلي المكثفبيان التغيرات في حقوق تابع / 
 

 
   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 

 
 

 رأس المال

 
 

 أسهم 
 خزينة

عالوة 
إصدار 
 اسهم

التغيرات 
المتراكمة في 

القيمة 
 العادلة

بنود أخرى 
في حقوق 

 الملكية
 ارباح مرحلة (00)ايضاح

 
 

 المجموع
 الفرعي

الحصص غير 
 المجموع المسيطرة

 الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك  الف د.ك 
 523,918  141,790  382,128  2,911  16,921  140,199  122,962  (30,375) 129,510   4300 يناير 0الرصيد في 

          تعامالت مع المالكين

 (1,229) (1,229) -  -  -  -  - - - شرك  تاضع لاسًتداد وحدات للحنص غَت ادلسهطرة 

 747  747  -  -  -  -  - - -  ايف الزيادة يف احلنص غَت ادلسهطرة نتها  اإلستحعاذ على شرك  تاضع 

 (6,642) (6,642) -  -  -  -  - - - شرك  تاضع لاسًتداد رأس ادلال من قبل احلنص غَت ادلسهطرة 

 (4,558) (4,558) -  -  -  -  - - - تعزيعات ارضاح مدفعع  للحنص غَت ادلسهطرة للشركات التاضع 

 (376) (376) -  -  -  -  - - -  ايف التغَت يف احلنص غَت ادلسهطرة

 (12,058) (12,058) -  -  -  -  - - - وع تعامالت مع المالكينمجم

          اإليرادات الشاملة

 14,809  4,315  10,494  10,494  -  -  - - - رضح الفًتة

 (952) 2,201  (3,153) (262) (1,297) (1,594) - - - اإليرادات الشامل  األخرى للفًتة )أرضاح اكتعاري  وأخرى(

 13,857  6,516  7,341  10,232  (1,297) (1,594) - - - يرادات الشاملة للفترةمجموع اإل

 5451707  0061428  0891269  001020  051642  0081635  0441964  (031075) 0491503 4300سبتمبر  03الرصيد في 
 

 
 

 

 ..اجملومع اجملومع   ادلرحله  ادلكثف ادلرحله  ادلكثف   ه ه ادلالادلال  علعماتعلعماتتشكل جزءا من هذه ادلتشكل جزءا من هذه ادل  2424  -1010ان اإليضاحات ادلبها  على النفحات ان اإليضاحات ادلبها  على النفحات 
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  المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقديو
 
 

 
أشهر  التسعة

 المنتهية في
 سبتمبر 30

4302 

 )ادلعدل (
أشهر  التسع 

 ادلاتهه  يف
 سبتومرب 30

2013 
 )غَت مدقا ( )غير مدققة( 

 الف د.ك الف د.ك أنشطة التشغيل
 16,105 17,576 الربح قبل الضريبة ومساىمات قانونية أخرى

   تعديالت :

 5,017 4,900 شلتلكات وآالت ومعداتاستهالك 

 - (563) رضح زلاق من ضهع عاارات استثوماري 

 19 - خسارة من ضهع شلتلكات وآالت ومعدات

 (15,368) (11,811) شركات زمهل   نتائجحن  يف 

 (1,148) (1,140) زمهل  رضح ضهع شركات

 118 111 هبعط يف قهوم  استثومار يف شرك  زمهل 

 (19,739) (14,868) ايرادات تعزيعات ارضاح نادي  من استثومارات متاح  للبهع

 (283) - م على الذمم ادلديا اثر رد اخلن

 17,059 8,835  هبعط يف قهوم  استثومارات متاح  للبهع

 627 711 هبعط يف قهوم  ذمم مديا  وأ عل أخرى

 (16,743) (16,653)  رضح ضهع استثومارات متاح  للبهع

 41 338 مردوده نناتسل  ايف

 26,092 22,902 تكالهف سبعيل

 (332) (357) ضاعك وودائع قنَتة األجل واستثومارات وكال  ومراحب / أرضاح من ار دة  فعائد ايراد

 9,981 11,465 

   التغَتات يف أ عل وخنعم التشغهل :

 (3,637) 742 ضضاع  

 2,723 001805 مديا  وأ عل أخرى ذمم

 111 (022) ضالاهوم  العادل  من خالل األرضاح أواخلسائراستثومارات 

 (464) (01003) دائا  وخنعم أخرى ذمم

 10,198 441862  الااد الااتج من العوملهات

 (208) (425) مدفعع  ضرائب

 (565) (878) حن  مؤسس  الكعيت للتادم العلومي والزكاة ودعم العومال  العناه  ادلدفعع 

 9,425 401720  الناتجة من أنشطة التشغيل صافي التدفقات
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  المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقديوتابع / 
 

 

 ايضاح

أشهر  التسعة
 المنتهية في

 سبتمبر 30
4302 

 )ادلعدل (
أشهر  التسع 

 ادلاتهه  يف
 سبتومرب 30

2013 
 )غَت مدقا ( غير مدققة()  

 الف د.ك الف د.ك  اإلستثمار نشطة أ
 (4,021) (4,502)  شلتلكات وآالت ومعداتشراء 

 (3,900) (9,683)  شراء عاارات استثوماري 

 - 51009  ناتج من ضهع عاارات استثوماري 

 6,299  4,276  ناتج من ضهع شركات زمهل 

 (6,696) (1,831)  اضافات اىل استثومار يف شركات زمهل 

 8,201 7,349  تعزيعات ارضاح مستلوم  من شركات زمهل 

 (19,957) (21,972)  شراء استثومارات متاح  للبهع 

 57,832 021009  ضهع استثومارات متاح  للبهع ناتج

 11,293 3,904  الااص يف استثومارات عاعد وكال  تستحق ضعد ثالث  اشهر

 3,954  (1,186)  تازة)الزيادة( / الااص يف أر دة زل

 19,739 021868  مستلوم  من استثومارات متاح  للبهعنادي  تعزيعات ارضاح 

من ار دة ضاعك وودائع قنَتة األجل وإستثومارات  مستلوم  / ارضاح فعائدايرادات 
 168 455  وكال  و مراحب 

 72,912 031906  النقدية الناتجة من أنشطة اإلستثمار صافي التدفقات

    شطة التمويلأن

 (14) 500  ادلابعض / )ادلدفعع( تومعيليالجيار اإل

 (4,107) (431740)  يف قروض نعيل  األجلالزيادة / )الااص(   ايف

 (59,911) 21237    قروض قنَتة األجل يف ايف الااص 

 (44) (83)  دلالكي الشرك  األم تعزيعات ارضاح مدفعع 

 (25,239) (22,930)  تكالهف سبعيل مدفعع 

 (12,058) (7,899)  الاانان يف احلنص غَت ادلسهطرة

 (101,373) (46,728)   في أنشطة التمويل المستخدمة النقدية  صافي التدفقات

 (19,036) 51929  والااد ادلعادليف الااد الزيادة / )الااص(   ايف

 (14) 65  ربعيل العومل  األجابه   فروقات

  61302 (19,050) 

 37,608 91806  فًتةال  ضداييف  والااد ادلعادللااد ا

 18,558 051803 13 نهاية الفترة في والنقد المعادلالنقد 
 

 
 

 
 ..اجملومع اجملومع   ادلكثف ادلكثف   ادلرحله ادلرحله   ادلاله ادلاله   ادلعلعماتادلعلعماتتشكل جزءا من هذه تشكل جزءا من هذه   2424  –  1010ان اإليضاحات ادلبها  على النفحات ان اإليضاحات ادلبها  على النفحات 
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 المجمعو  المكثفة المرحلية المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 
 التأسيس والنشاط     .1

دبعجـب قـانعن دبعجـب قـانعن وذلـك وذلـك كعيتهـ  كعيتهـ  مسـامه   مسـامه   شـرك  شـرك  كك    19611961  عـامعـام  يفيفاالم( االم(   الشـرك الشـرك ))  .ع.عش.م.كش.م.ك  –النـااعات العناهـ  الااضضـ  النـااعات العناهـ  الااضضـ    رلومعع رلومعع تأسست تأسست 
سبثـل معـا سبثـل معـا   والشـركات التاضعـ  ذلـاوالشـركات التاضعـ  ذلـااألم األم   الشـرك الشـرك إن إن . .   اىل شـرك  قاضضـ اىل شـرك  قاضضـ   20032003وقد مت ربعيلهـا يف اضريـل وقد مت ربعيلهـا يف اضريـل   ،،  الشركات التااري  يف دول  الكعيتالشركات التااري  يف دول  الكعيت

   ..  وسعق ديب ادلايلوسعق ديب ادلايل  يف سعق الكعيت لالوراق ادلاله يف سعق الكعيت لالوراق ادلاله   سهم الشرك  االمسهم الشرك  االميتم تداول ايتم تداول ا  ..  "اجملومعع ""اجملومعع "
 هي الاهام دبا يلي :هي الاهام دبا يلي :اض الشرك  االم الرئهسه  اض الشرك  االم الرئهسه  غر غر ان أان أ
زلـدوده كعيتهـ  أو زلـدوده كعيتهـ  أو   مسـؤوله مسـؤوله شركات مسامه  كعيته  أو أجابه  وكـذلك سبلـك حنـص يف شـركات ذات شركات مسامه  كعيته  أو أجابه  وكـذلك سبلـك حنـص يف شـركات ذات   حنص يفحنص يفو و   سبلك أسهمسبلك أسهم -

 وإدارهتا وكفالتها لدى الغَت .وإدارهتا وكفالتها لدى الغَت .وإقراضها وإقراضها اإلشًتاك يف تأسهس هذه الشركات اإلشًتاك يف تأسهس هذه الشركات و و اجابه  اجابه  
   وكفال  هذه الشركات لدى الغَت .وكفال  هذه الشركات لدى الغَت .  ادلاًتض ادلاًتض   للشرك للشرك من رأس ادلال أو أكثر من رأس ادلال أو أكثر   %%2200اقراض الشركات اليت سبلك فهها اقراض الشركات اليت سبلك فهها  -
سبلك حاعق ادللكه  النااعه  من ضراءات اخًتاع أو عالمات ذباري   ااعه  أو رسعم  ااعهـ  أو أي  حاعق أخرى تتعلق ضذلك سبلك حاعق ادللكه  النااعه  من ضراءات اخًتاع أو عالمات ذباري   ااعه  أو رسعم  ااعهـ  أو أي  حاعق أخرى تتعلق ضذلك  -

 وتأجَتها لشركات أخرى الستغالذلا سعاء يف داخل الكعيت أو خارجها.وتأجَتها لشركات أخرى الستغالذلا سعاء يف داخل الكعيت أو خارجها.
 ادلااعالت الالزم  دلباشرة نشانها يف احلدود ادلسومعح هبا وفاا للاانعن .ادلااعالت الالزم  دلباشرة نشانها يف احلدود ادلسومعح هبا وفاا للاانعن .و و العاارات العاارات سبلك سبلك  -
وجهـات وجهـات   استثوماري  وعااري  تدار من قبل شـركاتاستثوماري  وعااري  تدار من قبل شـركاتعن نريق استثومارها يف زلافظ عن نريق استثومارها يف زلافظ   اجملومعع اجملومعع استغالل الفعائض ادلاله  ادلتعفره لدى استغالل الفعائض ادلاله  ادلتعفره لدى  -

 متخنن  .متخنن  .
)"قانعن الشركات"(، الذي مت نشره يف  2012لسا   25رسعم ضالاانعن رقم ضادل 2012نعفومرب  26ان قانعن الشركات النادر ضتاريخ 

 مارس 27. كوما مت الحاا ضتاريخ 1960لسا   15، قام ضالغاء قانعن الشركات التااري  رقم 2012نعفومرب  29اجلريدة الرمسه  ضتاريخ 
 .2013لسا   97تعديل قانعن الشركات هذا ضالاانعن رقم  2013
وذلك وفق  425/2013، أ درت وزارة التاارة والنااع  قرار الالئح  التافهذي  لاانعن الشركات ربت رقم  2013 سبتومرب 29ضتاريخ 

 متطلبات الاانعن وعلى الشركات الاائوم  تعفهق أوضاعها وفاا ألحكام هذا الارار خالل سا  من تاريخ نشره.  
 الكعيت .الكعيت .دول  دول    –  1300513005النفاة النفاة   417417األم : ص.ب األم : ص.ب   الشرك الشرك عاعان مكاتب عاعان مكاتب 

 .2014 نعفومرب 12اجملومع  لال دار يف  ادلكثف  ادلرحله  ادلاله  ادلعلعماتاعتومد رللس ادارة الشرك  االم هذه 
 

 الهامة السياسات المحاسبيةو اساس اإلعداد .    2
 س اإلعداداأس

 . ""التارير ادلايل ادلرحلي 34لدويل رقم نباا  دلعهار احملاسب  ا للوماومعع  اجملومع  مت اعداد ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله  ادلكثف 
 األم. ضالدياارالكعييت وهي العومل  األساسه  للشرك  اجملومع  مت عرض ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله  ادلكثف 

ة وفاا على كاف  ادلعلعمات واالفناحات ادلطلعض  لبهانات ماله  كامل  معد اجملومع  الربتعي هذه ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله  ادلكثف 
، فاد مت ادراج مجهع التعديالت ادلكعن  من مستحاات عادي  متكررة واليت تعترب إدارة الشرك  األمللومعايَت الدوله  للتاارير ادلاله . ضرأي 

 ضروري  لعرض عادل. 
ًتاضات اليت تؤثر على تطبهق يتطلب من اإلدارة ازباذ األحكام والتاديرات واإلف اجملومع إن اعداد ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله  ادلكثف  

 السهاسات احملاسبه  وادلبالغ ادلسال  لأل عل واخلنعم ، واإليرادات وادلناريف. قد زبتلف الاتائج الفعله  عن تلك التاديرات. 
هاسات احملاسبه  ، فإن األحكام اجلعهري  ادلتخذة من قبل اإلدارة يف تطبهق الساجملومع عاد اعداد ادلعلعمات ادلاله  ادلرحله  ادلكثف  

الساعي  ادلدقا  للسا  ادلاتهه   اجملومع  ، وادلنادر الرئهسه  لعدم التأكد من التاديرات ، هي نفسها ادلطبا  يف البهانات ادلاله للوماومعع 
 .2013ديسومرب  31يف 

تائـج اليت  ميكن تعقعهـا للسا  ادلاتهه  يف ال تشَت ضالضرورة اىل الا 2014 سبتومرب 30اشهر ادلاتهه  يف  التسع ان الاتائج التشغهله  لفًتة 
 31وااليضاحات حعذلا للسا  ادلاتهه  يف  اجملومع  الساعي  . وللومزيد من ادلعلعمات، يرجى الرجعع اىل البهانات ادلاله 2014ديسومرب  31

  .2013ديسومرب 
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 المجمعو المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 
 الهامة السياسات المحاسبيةو اساس اإلعداد تابع / .    2

 التغيرات في السياسات المحاسبية
 الدولية الجديدة و المعدلة خالل الفترة اسبةمعايير المحتطبيق المعايير المصدرة من مجلس 

 اجملومعع شلاثل  لتلك ادلطبا  يف إعداد ضهانات  اجملومع  ادلاله  ادلرحله  ادلكثف  ادلعلعماتإن السهاسات احملاسبه  ادلستخدم  يف إعداد 
لدوله  للتاارير ادلاله  اجلديدة وادلعدل  ادلفعل  كوما يف ضاستثااء تطبهق ادلعايَت ا 2013ديسومرب  31الساعي  للسا  ادلاتهه  فــي  اجملومع  ادلاله 

 . 2014يااير  1

 ادلعهار أو التفسَت
يفعل للفًتات 
 ادلاله  اليت تبدأ يف

 2014 يااير 1 تعديالت –(: االدوات ادلاله : العرض IAS 32)  32معهار احملاسب  الدويل رقم 
 2014يااير  1 معدل –(: اخنفاض قهوم  اال عل IAS 36)  36ادلعهار الدويل للتاارير ادلاله  رقم 

ومعهار احملاسب  الدويل رقم  12و  10التعديالت على ادلعايَت الدوله  للتاارير ادلاله  ارقام  –ادلاشات االستثوماري  
27 

 2014يااير  1

 2014يااير  1 (39ذبديد ادلشتاات واستومرار زلاسب  التحعط )التعديالت على معهار احملاسب  الدويل رقم 
   2014يااير  1 الرسعم( IFRIC) 21التفسَت 

 ان نبهع  وتاثَت كل معهار جديد / معدل مبُت أدناه 
 

    تعديالت –االدوات المالية: العرض  (:IAS 32) 04معيار المحاسبة الدولي 
التااقضات يف تطبهق معايَت معهار احملاسب  الدويل  ضاضاف  تعجههات تطبهاه  دلعاجل  23تاعم التعديالت على معهار احملاسب  الدويل رقم 

 لتسعي  اال عل واخلنعم ادلاله  يف اجملالُت التالهُت:  23رقم 
 معٌت "لديها حالها حق قانعين ملزم للتسعي " •
 ان ضعض امجايل انظوم  التسعي  قد تعترب معادل  لنايف التسعي .  •

ادلرحله  ادلكثف   تأثَتا جعهريا على ادلعلعمات ادلاله  ان تبٍت التعديل مل ياتج عا  يتم تفعهل التعديالت وسهطلب تطبهاها ضأثر رجعي.
   .وماومععلل اجملومع 

 معدل –انخفاض قيمة االصول :(IAS 36) 36معيار المحاسبة الدولي رقم 
بلغ اال عل او العحدات ادلاتا  ضاحلد من الظروف اليت يطلب فهها االفناح عن م 36تاعم التعديالت على معهار احملاسب  الدويل رقم 

للااد ادلومكن اسًتداده وكذلك تعضهح االفناحات ادلطلعض  وتادًن متطلبات واضح  لالفناح عن سعر اخلنم ادلستخدم يف ربديد 
بعاد( وذلك اخنفاض الاهوم  )او االنعكاسات( حهث يتم ربديد ادلبلغ ادلومكن اسًتداده )استاادا اىل الاهوم  العادل  ناقنا تكالهف االست

   . وماومععلل اجملومع  ضاستخدام تااه  تاههم حاله . ان تطبهق التعديالت مل يكن ذلا األثر اجلعهري على ادلعلعمات ادلرحله  ادلكثف 
 47ومعيار المحاسبة الدولي رقم  04و   03التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية ارقام  –المنشآت االستثمارية 

تعديالت ضتحديد عبارة "ماشأة استثوماري " وتادًن تعجههات دعم ومطالب  ادلاشآت االستثوماري  ضاهاس االستثومارات على شكل تاعم ال
 حنص مسهطرة يف ماشأة اخرى ضالاهوم  العادل  من خالل االرضاح او اخلسائر. 

لتكعن ماشأة استثوماري  دبعجب ادلعهار الدويل مؤهل  ال يعجد ذلذه التعديالت أي أثر على اجملومعع  الن  ال تعجد ماشأة يف اجملومعع  
  .10للتاارير ادلاله  رقم 
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 المجمعو المرحلية المكثفة  ةالمالي المعلوماتإيضاحات حول تابع / 
 
 الهامة السياسات المحاسبيةو اساس اإلعداد تابع / .    2

 

 (09تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ط  العفاء ضبعض ادلعايَت. يعضح التعديل ضان  ال يعجد هااك حاج  اليااف زلاسب  التحعط اذا مت ذبديد اداة ربعط مشتا ، شري

يشَت التاديد اىل حدث حهث تتفق االنراف اال له  الداة مشتا  على ان ياعم واحد او اكثر من انراف ادلاا   ادلااضل  ضاستبدال 
عط، الطرف ادلااضل اال لي لهنبح الطرف ادلااضل اجلديد لكل نرف من االنراف. ومن اجل تطبهق التعديالت واستومرار زلاسب  التح

( جيب ان حيدث كاتها  للاعانُت او اللعائح او ادخال قعانُت او لعائح. كوما ان تبٍت التعديل CCPفان التاديد لطرف مااضل مركزي )
 . على أدائهاأو   وماومععلل ادلركز ادلايلمل يكن ل  اي تأثَت جعهري على 

 ( الرسوم( الرسومIFRIC))  4040التفسير التفسير 
 ما يلي:  21يعضح التفسَت رقم 

لزم الذي يؤدي اىل االلتزام هع الاشاط الذي يؤدي اىل دفع الرسعم كوما هع زلدد من قبل تشريع احلكعم . فاذا نشأ احلدث ادل •
 هذا الاشاط يف تاريخ زلدد خالل فًتة زلاسبه ، فان  يتم رباق هذا االلتزام ضكامل  ضذلك التاريخ. 

 دلرحله . يتم تطبهق نفس مبادىء التحاق يف البهانات ادلاله  الساعي  وا •
 ادلركز ادلايلضاثر رجعي وفاا الحكام  االنتااله  لكن تبٍت التعديل مل يكن ل  اي تأثَت جعهري على  21مت تطبهق التفسَت رقم 

 . أو على أدائها  وماومععلل
 مت ا داره ومل يتم تفعهل  ضعد. آخرضتطبهق أي معهار أو تفسَت أو تعديل  مبكرا مل تام اجملومعع 

 
 ستثماراتستثماراتإلإلاا  اتاتايرادايراد.   .   33

 اشهر المنتهية في التسعة  ية فيأشهر المنته الثالثة 

  
 

 

 سبتمبر 03
4302 

 )غير مدقق(

 سبتومرب 30
2013 

 )غَت مدقق(

 سبتمبر 03 
4302 

 )غير مدقق(

 سبتومرب 30
2013 

 )غَت مدقق(

 الف د.ك الف د.ك  الف د.ك الف د.ك  : ارضاح تعزيعات اتايراد
العادل  من خالل األرضاح أو  ضالاهوم من استثومارات  -

 220  830  13 567  اخلسائر

 19,739  14,868  1,616 685  من استثومارات متاح  للبهع -

 16,743 16,653  3,511 7,412  ضهع استثومارات متاح  للبهعرضح 

أرضاح زلاا  من استثومارات ضالاهوم  العادل  من خالل األرضاح 
 442 1,258  186 911  أو اخلسائر

ضالاهوم  العادل  من خالل استثومارات  أرضاح غَت زلاا  من
 2,519 21905  2,163 41055  األرضاح أو اخلسائر

  001903 7,489  081542 39,663 
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 المرحلية المكثفة المجمعةالمرحلية المكثفة المجمعة  الماليةالمالية  المعلوماتالمعلوماتايضاحات حول ايضاحات حول تابع / تابع / 
 
 

 فوائد وايرادات اخرى ايجار وإيرادات ايرادات.    4

 اشهر المنتهية في التسعة  ية فيأشهر المنته الثالثة 

  
 

 

 سبتمبر 03
4302 

 )غير مدقق(

 سبتومرب 30
2013 

 )غَت مدقق(

 سبتمبر 03 
4302 

 )غير مدقق(

 سبتومرب 30
2013 

 )غَت مدقق(

 الف د.ك الف د.ك  الف د.ك الف د.ك  
فعائد / ارضاح من أر دة ضاعك وودائع قنَتة األجل 

 332  357  69 140  وإستثومارات وكال  ومراحب 

 358  269  107 101  ايرادات من سبعيل عاعد اجل  من العومالء

 ايف الدخل من عوملهات الفاادق ومن خدمات تكاعلعجها 
 1,618 1,569  599 554  ادلعلعمات لشركات تاضع  

 283  -  47 -  أثر رد اخلنم على الذمم ادلديا  

 1,240  1,147  398 390  ايرادات تأجَت

 874  -  874 -  رد سلنص هبعط قهوم  استثومارات وكال 

 694  -  - -  ا رد سلنص هبعط قهوم  ذمم مدي

 1,468  936  278 462  ايرادات إدارة واكتتاب وإيرادات أخرى

  1,449 2,372  4,248  6,867 

 
 الضريبة ومساىمات قانونية أخرىالضريبة ومساىمات قانونية أخرى.    .    55

 أ( الضريب   على الشركات التاضع  األجابه  *أ( الضريب   على الشركات التاضع  األجابه  *
 اشهر المنتهية في التسعة  ية فيأشهر المنته الثالثة 
  

 
 

 سبتمبر 03
4302 

 غير مدقق()

 سبتومرب 30
2013 

 )غَت مدقق(

 سبتمبر 03 
4302 

 )غير مدقق(
 سبتومرب 30

2013 

 )غَت مدقق(
 الف د.ك الف د.ك  الف د.ك الف د.ك  ضريبة حاليةمصروف 

 (440) (208)  (362) (58)  احملومل على الفًتة احلاله 

 (440) (208)  (362) (58)  المجموع

العلومي وضريب  دعم العومال  ب( حن  مؤسس  الكعيت للتادم 
    العناه  والزكاة للشركات التاضع  احملله  **

 

  

 (173) (198)  5 (47)  حن  مؤسس  الكعيت للتادم العلومي

 (438) (495)  (68) (95)  سلنص ضريب  دعم العومال  العناه 

 (173) (221)  (30) (56)  سلنص الزكاة

  (198) (93)  (914) (784) 

  (256) (455)  (1,122) (1,224) 

 
 *    مت أحتساب الضريب  اعاله وفاا لاانعن الضرائب ادلطبق يف ادلوملك  ادلتحدة .*    مت أحتساب الضريب  اعاله وفاا لاانعن الضرائب ادلطبق يف ادلوملك  ادلتحدة .

  للشـرك  األم للفــًتةللشـرك  األم للفــًتة**  إن احلنـص وادلخننـات هــي علـى رضــح الشـركات التاضعــ  احمللهـ  ، حهــث مل يـتم احتســاب حنـص وسلننــات **  إن احلنـص وادلخننـات هــي علـى رضــح الشـركات التاضعــ  احمللهـ  ، حهــث مل يـتم احتســاب حنـص وسلننــات 
 اخلاضع  للضريب  ادلخنن  دلالكي الشرك  األم كانت خسارة .اخلاضع  للضريب  ادلخنن  دلالكي الشرك  األم كانت خسارة .: ال شيء( حهث ان  ايف الاتائج : ال شيء( حهث ان  ايف الاتائج   20132013احلاله  )احلاله  )
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 لمجمعةلمجمعةالمرحلية المكثفة االمرحلية المكثفة ا  الماليةالمالية  المعلوماتالمعلوماتايضاحات حول ايضاحات حول تابع / تابع / 
 
 

 المخصصة لمالكي الشركة االمالمخصصة لمالكي الشركة االم  األساسية والمخففةاألساسية والمخففة  ربحية السهمربحية السهم.    .    66
األم على ادلتعسط ادلعزون لعدد األسهم الاائوم  خالل الفًتة كوما األم على ادلتعسط ادلعزون لعدد األسهم الاائوم  خالل الفًتة كوما   الشرك الشرك   دلالكيدلالكيالفًتة ادلخنص الفًتة ادلخنص   السهم ضاسوم  رضحالسهم ضاسوم  رضح  رحبه رحبه   يتم احتسابيتم احتساب

 اشهر المنتهية في التسعة  ية فيأشهر المنته الثالثة  يلي :يلي :

 

 
 
 

 سبتمبر 03
 )غير مدقق( 4302

 )ادلعدل (
 سبتومرب 30

  )غَت مدقق( 2013
 سبتمبر 03

 )غير مدقق( 4302

 )ادلعدل (
 سبتومرب 30

        )غَت مدقق( 2013
الفترة المخصص لمالكي الشركة األم  / )خسارة( ربح

       )الف د.ك(

 10,566 91608  56 01602  من العوملهات ادلستومرة -

 (72) -  4 -  ادلتعقف من العوملهات  -

 10,494 91608  60 01602  المجموع

لعدد االسهم القائمة خالل الفتره  الموزونالمتوسط 
 1,325,056,997 0104513561997  1,325,056,997 0104513561997  سهم -)باستثناء اسهم الخزينو( 

       األساسية والمخففة  السهم ربحية

 فلس  7.9  فلس 7.0  - فلس 0.4  من العوملهات ادلستومرة -

 -  -  - -  من العوملهات ادلتعقف  -

 فلس 7.9  فلس 7.0  - فلس 0.4  المجموع
  

 (. (. 1010خـــــالل الفـــــًتة )ايضـــــاح خـــــالل الفـــــًتة )ايضـــــاح   ادلعزعـــــ ادلعزعـــــ   أســـــهم ادلاحـــــ أســـــهم ادلاحـــــ   إلضـــــاف إلضـــــاف   الســـــاضا الســـــاضا   الفـــــًتاتالفـــــًتات  خـــــاللخـــــالل  الاائومـــــ الاائومـــــ   األســـــهماألســـــهم  لعـــــددلعـــــدد  ادلـــــرجحادلـــــرجحمت تعـــــديل ادلتعســـــط مت تعـــــديل ادلتعســـــط 
و و   ال شـيءال شـيءكانـت  كانـت      20132013  سـبتومربسـبتومرب  3030أشـهر ادلاتههـ  يف أشـهر ادلاتههـ  يف   التسـع التسـع ل الفـًتة السـاضا  لفـًتة الثالثـ  أشـهر و ل الفـًتة السـاضا  لفـًتة الثالثـ  أشـهر و عاهـا خـالعاهـا خـال  ادلعلنادلعلنعائد السهم من األرضاح عائد السهم من األرضاح 

 فلس على التعايل.فلس على التعايل.  8.38.3
 

     استثمار في شركات زميلةاستثمار في شركات زميلة ..  77
 ::كوما يلي كوما يلي     / السا / السا   ان احلرك  على اإلستثومار يف الشركات الزمهل  خالل الفًتةان احلرك  على اإلستثومار يف الشركات الزمهل  خالل الفًتة

 سبتمبر 30 
4302 

 ديسومرب 31

2013 

 سبتومرب 30

2013 

 )غَت مدقا ( )مدقا ( )غير مدققة( 
 د.ك الف د.ك الف الف د.ك 

 287,497  287,497 294,406 يااير  1الر هد يف 

 7,114  10,820 1,831 اضافات خالل الفًتة / السا 

 15,368  18,398 001800 حن  من الااتج

 (973) 2,702 01505 حن  يف اإليرادات الشامل  األخرى

 (8,201) (8,201) (7,349) زيعات ارضاح مستلوم ايرادات تع 

 (5,151) (6,131) (3,136) ضهع شركات زمهل 

 (118) (118) (111) اذلبعط يف الاهوم 

 -  (5,084) - إعادة تناهف 

 (2,888) (3,349) 1,850 تعديالت ترمج  عومالت اجابه  

 299  (2,128) (709) تعديالت أخرى

 292,947  294,406 300,078 السا  الر هد يف هناي  الفًتة /

: : 20132013  سـبتومربسـبتومرب  30الـف د.ك و الـف د.ك و   90,23390,233: :   20132013ديسـومرب ديسـومرب   3131الف د.ك )الف د.ك )  93,01993,019شرك  زمهل  ضاهوم  مدرج  تبلغ شرك  زمهل  ضاهوم  مدرج  تبلغ   منمنهااك حن  جعهري  هااك حن  جعهري  
 ادلبادل  دلارضُت اجملومعع .ادلبادل  دلارضُت اجملومعع .  خلهارخلهارد.ك( خاضع  د.ك( خاضع  الف الف   87,75887,758

 الف د.ك.الف د.ك.  1,1401,140 احدى شركاهتا الزمهل  ادلدرج  ونتج عا  رضح دببلغ  احدى شركاهتا الزمهل  ادلدرج  ونتج عا  رضح دببلغ خالل الفًتة ، قامت اجملومعع  جزئها ضبهع حن  غَت جعهري  يفخالل الفًتة ، قامت اجملومعع  جزئها ضبهع حن  غَت جعهري  يف
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 المجمعو لمكثفة المرحلية ا المالية المعلوماتإيضاحات حول تابع / 
 
 استثمارات متاحة للبيع استثمارات متاحة للبيع  ..  88

 سبتمبر 30 
4302 

 ديسومرب 31

2013 

 سبتومرب 30

2013 

 )غَت مدقا ( )مدقا ( )غير مدققة( 
 د.ك الف د.ك الف الف د.ك غير متداولة

 172,381 155,127 165,163  ااديق مداره

 195,749 177,823 176,234 غَت مسعرة حاعق ملكه مسامهات يف 

 285,902 340,335 381,516 مسعرة أسهم 

 722,913 673,285 654,032 

    متداولة
 85,326 75,958 75,430 اسهم مسعرة 

 798,343 749,243 739,358 

 
ادلـ  مـن ادلـ  مـن   الع  العــــــضالاهومضالاهوم  تنـاهفها السـاضقتنـاهفها السـاضقعلـ  مـن علـ  مـن احملاحمل  اإلسـتثوماراتاإلسـتثومارات  ادلتباهـ  مـنادلتباهـ  مـن  سـتثوماراتسـتثوماراتاالاالان األسهم ادلسعرة وادلنـاف  كومتداولـ  سبثـل ان األسهم ادلسعرة وادلنـاف  كومتداولـ  سبثـل  أ(أ(

 ..  20020088يعلهع يعلهع   11كوما يف كوما يف     اخلسائراخلسائر  ووأأاألرضاح األرضاح خالل خالل 
الــف الــف   17,05917,059: :   20132013  ســبتومربســبتومرب  30))الــف د.ك الــف د.ك   8,8358,835تبلــغ تبلــغ   الاهومــ الاهومــ يف يف   هبــعطهبــعط  دباومــعع خســائردباومــعع خســائريف هنايــ  الفــًتة ، اعًتفــت اجملومععــ  يف هنايــ  الفــًتة ، اعًتفــت اجملومععــ        ((بب

 ادلسعرة وغَت ادلسعرة .ادلسعرة وغَت ادلسعرة .  االسهماالسهم  لبعضلبعضد.ك( د.ك( 
  141,725141,725: :   20132013  ســبتومربســبتومرب  30د.ك و د.ك و   الـفالـف  169,526169,526  ::20132013  ديســومربديســومرب  3131.ك ).ك )الـف دالـف د  192,339192,339ان أسـهم مسـعرة ضاهومــ  عادلـ  تبلــغ ان أسـهم مسـعرة ضاهومــ  عادلـ  تبلــغ  ((جج

  ..ألجلألجل  قروضقروضمااضل مااضل   مرهعن مرهعن   ((د.كد.ك  الفالف
  و الخسائرو الخسائرأأاألرباح األرباح خالل خالل من من استثمارات بالقيمة العادلة استثمارات بالقيمة العادلة .     .     99

  
 سبتمبر 30

4302 

 ديسومرب 31

2013 

 سبتومرب 30

2013 

 )غَت مدقا ( )مدقا ( )غير مدققة(  
 الف د.ك الف د.ك الف د.ك  : جرهمحتفظ بها للمتا

 35,893  38,113 37,935  أسهم مسعرة وأدوات دين

     : المبدئي التحقق عندمحدده 

 10,879  11,030 9,321    ااديق زلله  

 15,109  16,056 18,287   ااديق وزلافظ خارجه  مدارة

  27,608 27,086  25,988 

  65,543 65,199  61,881 
 

 30الف د.ك و  11,502:  2013ديسومرب  31الف د.ك ) 12,810تاضع  زلله  ضاهوم  عادل  تبلغ  شركاتض خا  مسعرة  مان اسه
  .اروضالالف د.ك ( مضومعن  مااضل  12,842:  2013 سبتومرب

 
 رأس المال وعالوة اصدار األسهمرأس المال وعالوة اصدار األسهم.   .     1111

ـــ    1,359,853,0751,359,853,075مــن مــن   ادلــدفعع ضالكامــلادلــدفعع ضالكامــلو و وادلنــدر وادلنــدر   يتكــعن رأس مــال الشــرك  األم ادلنــرح ضــ يتكــعن رأس مــال الشــرك  األم ادلنــرح ضــ   20142014  ســبتومربســبتومرب  3030يف يف  ((أأ   ـــ  ســهم ضاهومــ  امسهـ ســهم ضاهومــ  امسهـ
 ..ومجهع االسهم نادي ومجهع االسهم نادي   ((سهمسهم  1,295,098,1671,295,098,167  ::  20132013  سبتومربسبتومرب  30و و   20132013ديسومرب ديسومرب   3131فلس للسهم العاحد )فلس للسهم العاحد )  100100

هم من األسهم الاائوم  كأس %5وافق ادلسامهعن على تعزيع  ،2014مايع  28ادلاعاده يف  الساعي  يف اجتوماع اجلومعه  العومعمه  (ب 
 الف 6,475فلس للسهم دببلغ  100سهم ضاهوم   64,754,908واليت تشكل  الساعي  ماح  كوما ضتاريخ اجتوماع اجلومعه  العومعمه 

 نادا. د.ك
 ان عالوة اال دار غَت قاضل  للتعزيع . (ج 
 مبلغ ماها ف د.ك ال 9,000 دببلغ اضايف لرأس ادلال زبفهض للوماومعع ، التاضع  الشركات إحدى مسامهع قرر ، 2014 مارس 5 يف (د 

الف د.ك حلنص غَت مسهطرة ويظهر الر هد ضومن  3,580. مت دفع مبلغ  مسهطرة غَت حبنص يتعلقالف د.ك  3,912
 احلساضات الدائا  وادلطلعضات االخرى.
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  مجمعةالمرحلية المكثفة ال المالية معلوماتال
  )غير مدققة( 4302 سبتمبر 30
 

 المجمعو المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتإيضاحات حول تابع / 
 

 بنود أخرى في حقوق الملكيةبنود أخرى في حقوق الملكية      . . 1111

 
احتياطي 

 احتياطي عام قانوني
احتياطي ربح 
بيع اسهم 

 خزينة
احتياطي 

تحويل عملة 
 أجنبية

 
 

 المجموع
 د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف د.ك الف 

 18,552  (4,395) 18,452 1,892 2,603 4302 يناير 0الرصيد في 

      اإليرادات الشامل  األخرى :

 3,069  3,069 - - - فروقات ربعيل عومل  أجابه  

 401640  (01046) 081254 01894 41630 4302 سبتمبر 03الرصيد في 

 16,921  (3,270) 18,452 507 1,232  4300يناير  0الرصيد في 

      اإليرادات الشامل  األخرى :

 (1,297) (1,297) - -  -  فروقات ربعيل عومل  أجابه  

 15,624  (4,567) 18,452 507  1,232  4300 سبتمبر 03الرصيد في 
 
 

 طويلة األجل وقصيرة األجلطويلة األجل وقصيرة األجل.  قروض .  قروض   1111
الف د.ك الف د.ك   25,00025,000الف د.ك وقـروض تالهدي  تبلغ الف د.ك وقـروض تالهدي  تبلغ   101,607101,607  تبلغ   تبلغ اسالمهاسالمه  سبعيلسبعيلخالل الفًتة قامت اجملومعع  ضإعادة تناهف ترتهبات خالل الفًتة قامت اجملومعع  ضإعادة تناهف ترتهبات  ((  أأ

 من قروض نعيل  األجل اىل قروض قنَتة األجل حهث أن هذه الاروض تستحق خالل سا .من قروض نعيل  األجل اىل قروض قنَتة األجل حهث أن هذه الاروض تستحق خالل سا .

، قامــت شــرك  تاضعــ  زللهــ  للوماومععــ  ضإعــادة جدولــ  اتفاقهــات سبعيــل لــديها مــع ضاــعك زللهــ  وعلهــ  فــإن ، قامــت شــرك  تاضعــ  زللهــ  للوماومععــ  ضإعــادة جدولــ  اتفاقهــات سبعيــل لــديها مــع ضاــعك زللهــ  وعلهــ  فــإن   20120122و و   20120111خــالل عــامي خــالل عــامي  ((  بب
الف د.ك( مت ربعيلهـا اىل تسـههالت مضـومعن  نعيلـ  األجـل. حسـب الف د.ك( مت ربعيلهـا اىل تسـههالت مضـومعن  نعيلـ  األجـل. حسـب   38,67838,678الف د.ك )ضعد سداد مبلغ الف د.ك )ضعد سداد مبلغ   116,032116,032الغ  الغ  الاروض البالاروض الب

، فــإن هــذه الاــروض مضــومعن  جزئهــا وأن ، فــإن هــذه الاــروض مضــومعن  جزئهــا وأن   20142014ســبتومرب ســبتومرب   3030كومــا يف كومــا يف اتفاقهــ  إعــادة اجلدولــ ، فــإن الاــروض مطلــعب ضــوماهنا ضالكامل.اتفاقهــ  إعــادة اجلدولــ ، فــإن الاــروض مطلــعب ضــوماهنا ضالكامل.
خطـ  الســداد خطـ  الســداد تاـعم الشــرك  التاضعـ  حالهـا ضإعــادة جدولـ  تاـعم الشــرك  التاضعـ  حالهـا ضإعــادة جدولـ  قهــد التافهـذ. قهــد التافهـذ.   ال تـزالال تـزالطلعضـ  طلعضـ  اإلســتثوماري  ادلاإلســتثوماري  ادل  ورهــن أر ـدة احملـافظورهــن أر ـدة احملـافظعوملهـ  ربديـد عوملهـ  ربديـد 

الـف د.ك الـف د.ك   77,35577,355ومبلـغ ومبلـغ واحـدة واحـدة ستحق خالل سـا  ستحق خالل سـا  الف د.ك ادلالف د.ك ادل  678678,,3838الف د.ك متضوما  مبلغ الف د.ك متضوما  مبلغ   116,032116,032غ  غ  احلاله  لاروضها البالاحلاله  لاروضها البال
  مبلـغمبلـغ  ادلـدير للاـرض لًتحهـل سـدادادلـدير للاـرض لًتحهـل سـدادتأكهـد مـن الباـك تأكهـد مـن الباـك ى ى علـعلـالشـرك  التاضعـ  الشـرك  التاضعـ    حنـلتحنـلت. الحاـا لتـاريخ التاريـر ، . الحاـا لتـاريخ التاريـر ، واحـدةواحـدة  ستحق ضعـد سـا ستحق ضعـد سـا ادلادل

ضاك مارض ضاك مارض   وكذلك تأكهد منوكذلك تأكهد من  20152015حىت هناي  يااير حىت هناي  يااير وذلك وذلك   20142014سبتومرب سبتومرب   منمناستحق يف االسبعع األخَت استحق يف االسبعع األخَت والذي والذي الف د.ك الف د.ك   624624,,1515
 ..20142014حىت هناي  ديسومرب حىت هناي  ديسومرب وذلك وذلك   20142014استحق يف اكتعضر استحق يف اكتعضر والذي والذي الف د.ك الف د.ك   2,7502,750  آخر مادارهآخر ماداره  لًتحهل سداد مبلغلًتحهل سداد مبلغآخر آخر 

ضشــكل رمســي ضاهايــ  الســا  ضشــكل رمســي ضاهايــ  الســا    اجلدولــ اجلدولــ . ومــن ادلتعقــع اإلنتهــاء مــن إعــادة . ومــن ادلتعقــع اإلنتهــاء مــن إعــادة اجلدولــ اجلدولــ وقــد أكــد هــذين الباكــُت معافاتهومــا ادلبدئهــ  علــى إعــادة وقــد أكــد هــذين الباكــُت معافاتهومــا ادلبدئهــ  علــى إعــادة 
 احلاله  شلا يؤثر على خط  السداد احلاله  وادلبالغ ادلستحا  خالل سا  واحدة.احلاله  شلا يؤثر على خط  السداد احلاله  وادلبالغ ادلستحا  خالل سا  واحدة.

 
 

     دلدلوالنقد المعاوالنقد المعاالنقد النقد و و استثمارات في عقود مرابحة ووكالة استثمارات في عقود مرابحة ووكالة .   .     1313
 استثمارات في عقود مرابحة ووكالةاستثمارات في عقود مرابحة ووكالة        0000.0.0
 سبتمبر 30 

4302 

 ديسومرب 31

2013 

 سبتومرب 30

2013 

 )غَت مدقا ( )مدقا ( )غير مدققة( 
 الف د.ك الف د.ك الف د.ك 

 14,324  14,324 021042  مستحق من شرك  استثوماري  اسالمه  زلله  / مستحق من انراف ذات  ل 

 (14,324) (14,324) (021042) لاهوم سلنص االخنفاض يف ا

  - -  - 

 -  4,500 596   ضاك إسالمي زلليمعدع  لدى 

  596 4,500   -   
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 المجمعو المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتإيضاحات حول  تابع /
 
 
     والنقد المعادلوالنقد المعادلالنقد النقد و و تابع / استثمارات في عقود مرابحة ووكالة تابع / استثمارات في عقود مرابحة ووكالة .   .     1313
 استثمارات في عقود مرابحة ووكالةاستثمارات في عقود مرابحة ووكالةتابع / تابع /         0000.0.0

 .: ال شيء(  2013سبتومرب  30و  2013ديسومرب  31احلاله  ) ل  اليت اخنفضت قهومتها خالل الفًتةعلى استثومارات العكا مل يتم تساهل ارضاح
د.ك( معدع  الف  14,324: 2013سبتومرب 30 و  د.كالف  14,324: 2013ديسومرب  31د.ك ) الف 14,324ان استثومارات وكال  ضاهوم  تبلغ 

ر دة يف تاريخ استحااقها. وفاا . زبلفت تلك الشرك  االستثوماري  عن تسعي  هذه األ2008شرك  استثوماري  زلله  اسالمه  ، استحات يف  لدى
 لاانعن سلنص االئتومان لباك الكعيت ادلركزي ، مت اخذ سلنص على كامل ادلبلغ ذلذه الذمم ادلديا .

، ، 19601960من قانعن الشركات التااري  لعام من قانعن الشركات التااري  لعام   151151و و   148148خالل الساعات الساضا  ، قامت احدى الشركات التاضع  احملله  للوماومعع  دبخالف  ادلادة خالل الساعات الساضا  ، قامت احدى الشركات التاضع  احملله  للوماومعع  دبخالف  ادلادة 
الـف د.ك، حهـث قامـت تلـك الشـرك  التاضعـ  الـف د.ك، حهـث قامـت تلـك الشـرك  التاضعـ    9,9689,968ربوملت نهاض  عن عومالئها التبعات ادلاله  والاانعنه  ادلرتبط  ضإستثومارات وكال  دببلـغ ربوملت نهاض  عن عومالئها التبعات ادلاله  والاانعنه  ادلرتبط  ضإستثومارات وكال  دببلـغ عادما عادما 

ضايــداعها نهاضــ  عــن عومالئهــا لــدى شــرك  اســتثوماري  وربــت ضاــد اتفاقهــ  اســتثومارات وكالــ  مــع انــراف ذات  ــل  ، دون ربومــل ايــ  تبعــات ضــومن ضايــداعها نهاضــ  عــن عومالئهــا لــدى شــرك  اســتثوماري  وربــت ضاــد اتفاقهــ  اســتثومارات وكالــ  مــع انــراف ذات  ــل  ، دون ربومــل ايــ  تبعــات ضــومن 
الــف د.ك متضــوماا الــف د.ك متضــوماا   9,9689,968كالــ  هــذه. قامــت اجملومععــ  ضازبــاذ االجــراءات الاانعنهــ  ضــد االنــراف ذات النــل  ادلعاهــُت الســتعادة مبلــغ كالــ  هــذه. قامــت اجملومععــ  ضازبــاذ االجــراءات الاانعنهــ  ضــد االنــراف ذات النــل  ادلعاهــُت الســتعادة مبلــغ اتفاقهــ  الع اتفاقهــ  الع 

  %%77الـف د.ك ضاالضـاف  اىل ارضـاح ضاسـب  الـف د.ك ضاالضـاف  اىل ارضـاح ضاسـب    8,2858,285ا درت زلكوم  االسـتئااف حكومهـا ضـالزام االنـراف ادلعاهـ  ضـدفع مبلـغ ا درت زلكوم  االسـتئااف حكومهـا ضـالزام االنـراف ادلعاهـ  ضـدفع مبلـغ   ،،خالل الفًتةخالل الفًتة  ..االرضاحاالرضاح
لكـن قامــت االنـراف ذات  ــل  ضتاـدًن نعــن حملكومـ  التومههــز ضـد حكــم زلكومـ  اإلســتئااف. اإلجـراءات الاانعنهــ  ادلتعلاــ  لكـن قامــت االنـراف ذات  ــل  ضتاـدًن نعــن حملكومـ  التومههــز ضـد حكــم زلكومـ  اإلســتئااف. اإلجـراءات الاانعنهــ  ادلتعلاــ  ععــ . ععــ . علههـا اىل اجملومعلههـا اىل اجملوم

 الف د.ك ال تزال قهد التافهذ.الف د.ك ال تزال قهد التافهذ.  1,6831,683دببلغ دببلغ 

 
 

 النقد والنقد المعادلالنقد والنقد المعادل        0000.4.4
 سبتمبر 30   

4302 

 )غير مدققو(

 ديسومرب 31

2013 

 )مدقا (

 سبتومرب 30

2013 

 قا ()غَت مد

 د.ك الف الف د.ك الف د.ك   
 4,362  2,061  01707    ودائع قنَتة االجل

 41,954  32,253  251530    أر دة لدى الباعك وناد

 (24,016) (23,074) (031778)   ضاعك دائا 

  081223  11,240  22,300 

 (3,742) (1,424) (41603) أر دة زلتازهناقنا : 

 18,558  9,816  051803  المرحلي المكثف المجمع دل الغراض بيان التدفقات النقديةالنقد والنقد المعا
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  المرحلية المكثفة المجمعة المالية معلوماتال
  )غير مدققة( 4302 سبتمبر 30
 المجمعو المرحلية المكثفة  اليةالم المعلوماتإيضاحات حول تابع /  
   
 .   تحليل القطاعات .   تحليل القطاعات 1414

 ان اسلعب اجملومعع  اخلاص دبعلعمات تاارير الاطاعات هع قطاع األعومال ، الذي يتطاضق مع التاارير الداخله  ادلادم  لإلدارة :ان اسلعب اجملومعع  اخلاص دبعلعمات تاارير الاطاعات هع قطاع األعومال ، الذي يتطاضق مع التاارير الداخله  ادلادم  لإلدارة :
 
 المجمـوع  ىندسو تخصصيو  مواد البناء  استثمار 

 الثالثة أشهر
 سبتمبر 30

 تومربسب 30  4302
 سبتمبر 30  2013

 سبتومرب 30  4302
 سبتمبر 30  2013

4302  
 )ادلعدل (

 سبتومرب 30
2013 

 سبتمبر 30 

4302  
 )ادلعدل (

 سبتومرب 30
2013 

 د.ك الف  الف د.ك  د.ك الف  الف د.ك  د.ك الف  الف د.ك  د.ك الف  الف د.ك 
 38,012   43,149  13,382  14,810  9,777  10,680  14,853  17,659 ايراد الاطاع

                ناقنا :

 (7,489)  (11,930)             استثومارات اتايراد

 (4,838)  (3,473)             حن  يف أرضاح شركات زمهل  

 (154)  (807)             رضح ضهع شركات زمهل 

 (2,372)  (1,449)             ايرادات إجيار وإيرادات فعائد وايرادات اخرى

 األرضاح أو اخلسائر ادلرحلي ادلكثف ادلبهعات حسب ضهان
 23,159   25,490             اجملومع

                

 6,616  12,868  608  133  1,100  1,637  4,908  11,098 الاطاع حرض

                ناقنا :

 (8,086)  (7,730)             تكالهف سبعيل

 550   (1,954)             غَت معزع ف( / ايرادات أخرى )مناري

ومسامهات قانعنه  أخرى  الضريب  قبلرضح / )خسارة( الفًتة 
 (920)  3,184             اجملومعادلرحلي ادلكثف األرضاح أو اخلسائر حسب ضهان 
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  المرحلية المكثفة المجمعة المالية معلوماتال
  )غير مدققة( 4302 سبتمبر 30
 المجمعو المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتإيضاحات حول تابع /  
 
 تحليل القطاعات تحليل القطاعات   تابع /تابع /.  .  1414
 المجمـوع  ىندسو تخصصيو  مواد البناء  استثمار 

 سبتمبر 03 اشهر التسعة

 سبتومرب 30  2014
 سبتمبر 03  2013

 سبتومرب 30  2014
 سبتمبر 03  2013

2014  
 )ادلعدل (

 سبتومرب 30
2013 

 سبتمبر 03 

2014  
 )ادلعدل (

 سبتومرب 30
2013 

 د.ك الف  الف د.ك  د.ك الف  الف د.ك  د.ك الف  الف د.ك  د.ك الف  الف د.ك 
 138,541   139,398  43,755   47,851  31,740   35,261  63,046   56,286 ايراد الاطاع

                ناقنا :

 (39,663)  (38,524)             استثومارات اتايراد

 (15,368)  (11,811)             حن  يف أرضاح شركات زمهل  

 (1,148)  (1,140)             زمهل  ضهع شركات رضح

 -   (563)             رضح زلاق من ضهع عاارات استثوماري 

 (6,867)  (4,248)             ايرادات اجيار وايرادات فعائد وايرادات اخرى

 األرضاح او اخلسائر ادلرحلي ادلكثف ادلبهعات حسب ضهان
 75,495   83,112             اجملومع

 43,338  42,793  3,461  2,308  4,958   5,739  34,919   34,746 الاطاع حرض

                ناقنا :

 (26,092)  (22,902)             تكالهف سبعيل

 (1,141)  (2,315)             غَت معزع أخرى  مناريف

حسب ضهان  ومسامهات قانعنه  أخرى الضريب  قبلرضح الفًتة 
 16,105  17,576             اجملومعادلرحلي ادلكثف  األرضاح أو اخلسائر

 1,332,841   1,434,519  73,540   73,758  52,842   62,757  1,206,459   1,298,004 الاطاع  علأ

 (66,868)  (57,966)  (29,255)  (17,957)  (15,753)  (17,940)  (21,860)  (22,069) خنعم الاطاع

 1,265,973   1,376,553  44,285   55,801  37,089   44,817  1,184,599   1,275,935  ايف ا عل الاطاع

 (740,256)  (744,469)             عك دائا وضاقروض 

ادلرحلي ادلكثف  ومعع حاعق ادللكه  حسب ضهان ادلركز ادلايلرل
 525,717   632,084             اجملومع
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  المرحلية المكثفة المجمعة المالية معلوماتال
  )غير مدققة( 4302 سبتمبر 30
 

 المجمعو المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتإيضاحات حول تابع / 
 
 
 

 معامالت مع أطراف ذات صلومعامالت مع أطراف ذات صلو  ..1515
مثل  ذات  ل أخرى وأنراف  للوماومعع وأعضاء رللس اإلدارة ومعظفي اإلدارة العلها  شركات زمهل  يف نل تتومثل األنراف ذات ال

ة تأثَت سبتومرب حننا  رئهسه  أو ضإمكاهنم م ميلك فهها اعضاء رللس اإلدارة ومعظفي اإلدارة العلها للوماومعع وشركات  ادلسامهُت الرئهسهُت
 . اجملومعع ملومعس أو سهطرة مشًتك  علهها. يتم ادلعافا  على سهاسات تسعَت وشروط هذه ادلعامالت من قبل إدارة 

 : نراف ذات النل األمع األر دة و  التعامالت فهوما يلي ضهان ضأهم
 سبتمبر 30 

4302 

 ديسومرب 31
2013 

 سبتومرب 30
2013 

 )غَت مدقا ( )مدقا ( )غير مدققو( 
 د.ك الف الف د.ك الف د.ك المجمع بيان المركز المالي المرحلي المكثفاألرصدة المتضمنة في 

    أخرى( وأ علأنراف ذات  ل  )متضوما  يف الذمم ادلديا   منمستحق 

 5,255 2,331 01679 ق من شركات زمهل مستح   -

 1,059 1,068 906 مستحق من أنراف أخرى ذات  ل     -

 233 233 400 مستحق من معظفي اإلدارة العلها   -

    مستحق اىل أنراف ذات  ل  )متضوما  يف الذمم الدائا  وخنعم أخرى(

 9,688 279 788 مستحق اىل شركات زمهل     -

 375 1,698 41650 راف اخرى ذات  ل مستحق اىل أن   -

)متضوما  يف قروض قنَتة األجل   مراحب  دائا  اىل شرك  زمهل  –قروض نعيل  األجل 
 15,076 15,069 051327 (2014سبتومرب  30كوما يف 

 

 اشهر المنتهية في التسعة  ية فيأشهر المنته الثالثة  
  

 
 

 سبتمبر 03
4302 

 )غير مدقق(

 سبتومرب 30
2013 

  مدقق()غَت

 سبتمبر 03 
4302 

 )غير مدقق(
 سبتومرب 30

2013 

 )غَت مدقق(
 الف د.ك الف د.ك  الف د.ك الف د.ك  

العمليات المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 
       المكثف المجمع

 740 559  249 088  تكالهف سبعيل زلومل  من شرك  زمهل 

 142 8  18 -  اف ذات  ل رسعم إدارة واكتتاب مكتسب  من أنر 

 3,098 01390  493 01346  من شركات زمهل  –معاد أوله   تكالهف

       

       مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة

 2,479 41022  797 559  قنَتة االجل للومعظفُت ماافع

 226 01676  175 294  ماافع هناي  اخلدم  

  01350 972  01843 2,705 
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  المرحلية المكثفة المجمعة المالية معلوماتال
  )غير مدققة( 4302 سبتمبر 30
 

 المجمعو المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتإيضاحات حول تابع / 
 
 
 

 األدوات الماليةاألدوات المالية ..1616

استثومارات  عل ادلاله  )الذمم ادلديا  واأل عل األخرى واستثومارات متاح  للبهع واستثومارات مراحب  ووكال  و تتكعن األدوات ادلاله  من األ
( واخلنعم ادلاله  )الباعك الدائا  واقًتاض وناد أر دة لدى الباعكودائع قنَتة األجل و  ضالاهوم  العادل  من خالل األرضاح أو اخلسائر

 والذمم الدائا  واخلنعم االخرى(.                قنَت ونعيل االجل ودائاع إجاره

األخرى  األخرى    واخلنعم ادلاله  واخلنعم ادلاله    ادلبالغ ادلدرج  لأل علادلبالغ ادلدرج  لأل علفان فان   ،،الف د.ك( الف د.ك(   467467,,6060))  ضاستثااء ضعض االستثومارات ادلتاح  للبهع واليت تظهر ضالتكلف ضاستثااء ضعض االستثومارات ادلتاح  للبهع واليت تظهر ضالتكلف 
 ..تاارب قهومتها العادل تاارب قهومتها العادل   20142014  سبتومربسبتومرب  3030كوما يف كوما يف 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة اتالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدو 
وفاا للتسلسل  ادلرحلي ادلكثف اجملومع ضهان ادلركز ادلايل ضومنادلاله  ادلااس  ضالاهوم  العادل   ادلعجعدات وادلطلعضاتيعضح اجلدول التايل 
 اذلرمي للاهوم  العادل . 
 ثالث  مستعيات استاادا اىل امهه  ادلدخالت ادلستخدم  يف ادلاله  اىل ادلعجعدات وادلطلعضاتضتناهف  للوماومعع  ياعم التسلسل اذلرمي

 قهاس الاهوم  العادل  لال عل واخلنعم ادلاله . فهوما يلي مستعيات التسلسل اذلرمي للاهوم  العادل : 
 اسعار مدرج  )غَت معدل ( يف اسعاق نشط  دلعجعدات ومطلعضات شلاثل . : 1مستعى  -
واليت ميكن تتبعها للومعجعدات وادلطلعضات سعاء  ضنعرة مباشرة  1ادلدرج  ادلتضوما  يف مستعى  معطهات غَت االسعار : 2مستعى  -

 )كاالسعار( او ضنعرة غَت مباشرة )معطهات متعلا  ضاألسعار( . و
 ب (.معطهات ادلعجعدات وادلطلعضات اليت ال تستاد اىل معلعمات سعقه  ميكن تتبعها )معطهات غَت قاضل  للومراق : 3مستعى  -

اىل قهاس الاهوم   للومعطهات اذلام  اليت أدتادلاله  يتم ربديده ضااء على ادىن مستعى  ادلعجعدات وادلطلعضاتادلستعى الذي تناف ضوما  
 العادل .

م لاهاس ادلستخدالتسلسل اذلرمي  حسبادلاله  ادلااس  ضالاهوم  العادل  يف ضهان ادلركز ادلايل  مت تناهف رلامهع ادلعجعدات وادلطلعضات
 العادل  كوما يلي:  الاهوم 

 المجموع 0مستوى  4مستوى  0مستوى   ::  43024302  سبتمبرسبتمبر  30
 د.كألف  د.كألف  د.كألف  د.كألف  ايضاح بالقيمة العادلةبالقيمة العادلة  أصولأصول

      استثومارات متاح  للبهع

       ااديق مدارة ااديق مدارة    -

   53,702 53,702 - - ج  ااديق ملكه  خا   ااديق ملكه  خا 

 103,420 94,341 9,079 - ج زلافظ مدارة اخرىزلافظ مدارة اخرى 

 123,808 123,808 - - د مسامهات يف حاعق ملكه  غَت مسعرةمسامهات يف حاعق ملكه  غَت مسعرة    -

 456,946 - - 456,946 أ مسعرةمسعرة  اسهماسهم    -

      استثومارات ضالاهوم  العادل  من خالل األرضاح أو اخلسائراستثومارات ضالاهوم  العادل  من خالل األرضاح أو اخلسائر

 37,935 - - 37,935 أ اسهم مسعرةاسهم مسعرة    -

 9,321 - 9,321 - ب  ااديق زلله  ااديق زلله     -

 18,287 18,287 - - ىـ ااديق اجابه  مدارةااديق اجابه  مدارةزلافظ و  زلافظ و      -

 803,419 290,138 18,400 494,881  األ علاأل علرلومعع رلومعع 

 
 اجملومعع 3مستعى  2مستعى  1مستعى   ::  43004300ديسمبر ديسمبر   0000

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ايضاح أصول بالقيمة العادلةأصول بالقيمة العادلة
      استثومارات متاح  للبهع

       ااديق مدارة ااديق مدارة    -

  54,61054,610 54,61054,610 - - ج ملكه  خا  ملكه  خا   ااديق  ااديق 

 91,29791,297 82,35582,355 8,9428,942 - ج  ااديق مدارة اخرى ااديق مدارة اخرى 

 126,496126,496 126,496126,496 - - د غَت مسعرةغَت مسعرة  مسامهات يف حاعق ملكه مسامهات يف حاعق ملكه     -

 416,293416,293 - - 416,293416,293 أ اسهم مسعرةاسهم مسعرة    -

      استثومارات ضالاهوم  العادل  من خالل األرضاح أو اخلسائراستثومارات ضالاهوم  العادل  من خالل األرضاح أو اخلسائر

 37,83737,837 - - 37,83737,837 ا اسهم مسعرةاسهم مسعرة    -

 276276 - - 276276 ا ادوات دين مسعرةادوات دين مسعرة -

 11,03011,030 - 11,03011,030 - ب  ااديق زلله  ااديق زلله     -

 16,05616,056 16,05616,056 - - هـ زلافظ و  ااديق اجابه  مدارةزلافظ و  ااديق اجابه  مدارة    -

 753,895753,895 279,517279,517 19,97219,972 454,406454,406  رلومعع األ علرلومعع األ عل
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  المرحلية المكثفة المجمعة اليةالم معلوماتال
  )غير مدققة( 4302 سبتمبر 30
 

 المجمعو المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتإيضاحات حول تابع / 
 
 
 

 تابع / األدوات الماليةتابع / األدوات المالية ..1616

 قياسات القيمة العادلة 
اههم تستاد اىل مدخالت غَت مباه  على البهانات تستخدم تااهات ت (3)ادلاله  ادلناف  يف ادلستعى  قهاس اجملومعع  لأل عل واخلنعمان 

 السعقه  ادلعلا . كوما ميكن تسعي  االدوات ادلاله  ضومن هذا ادلستعى من االر دة االفتتاحه  اىل االر دة اخلتامه  على الاحع التايل: 
 سبتمبر 30  

4302 

 ديسومرب 31

2013 

 )غير مدققة(  
 ألف د.ك

 )مدقا (
 ألف د.ك

 319,317  4791507  احيالر هد االفتت

 (1,143) 492   ايف التغَت ضالاهوم  العادل  ادلسال يف اإليرادات الشامل  األخرى

 (8,748) (41888)  هبعط يف قهوم  االستثومارات ادلسال يف األرضاح أو اخلسائر

 2,115  842   ايف التغَت ضالاهوم  العادل  ادلسال يف األرضاح او اخلسائر

 (33,529) 041090  / )االستبعادات( خالل الفًتة / السا  ايف اإلضافات 

 1,505  -  استثومارات معاد تناهفها من استثومارات مدرج  ضالتكلف  اىل استثومارات ضالاهوم  العادل  

 279,517  4931008  الاهائيالر هد 

 

يغَت ضشكل كبَت ادلبالغ ادلسال  يف ضهان األرضاح او  اىل افًتاضات ضديل  زلتومل  معاعل  لن (3ان تغهَت ادلدخالت لتاههومات ادلستعى )
 اخلسائر او امجايل األ عل او امجايل اخلنعم او امجايل حاعق ادللكه . 

 

 القياس بالقيمة العادلة 
 ه  الساضا :     فهوما يلي الطرق وتااهات التاههم ادلستخدم  لغرض قهاس الاهوم  العادل  واليت مل تتغَت ضادلاارن  مع فًتة التاارير ادلال

 االدوات المالية للمستوى االول 
 أسهم مسعرة وأدوات دين )المستوى االول( ( أ

دل  سبثل األسهم ادلسعرة وادوات الدين مجهع االسهم ادلدرج  وادوات الدين و اليت يتم تداوذلا يف األسعاق ادلاله  . مت ربديد الاهم العا
 ر ادلاله .ضالرجعع اىل آخر عروض اسعار ضتاريخ التااري

  
 االدوات المالية للمستوى الثاني والثالث 

 صناديق محلية )المستوى الثاني( ( ب
تتكعن استثومارات هذه النااديق ضشكل رئهسي من اسهم زلله  مسعرة وادوات السعق الاادي وقد مت ربديد الاهوم  العادل  لالستثومار 

 كوما يف تاريخ التاارير ادلاله . ضااء على  ايف قهوم  اال ل ادلعلا  من قبل مدراء النااديق  
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  المرحلية المكثفة المجمعة المالية معلوماتال
  )غير مدققة( 4302 سبتمبر 30
 
 

 المجمعو المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتإيضاحات حول تابع / 
 
 
 

 ألدوات الماليةألدوات الماليةتابع / اتابع / ا ..1616

  ج(  صناديق أجنبية ) المستوى الثاني(
ان اإلستثومارات يف هذه النااديق اخلا   تتومثل أساسا يف اوراق ماله  أجابه  مسعرة وغَت مسعرة . كوما ان ادلعلعمات اخلا   هبذه 

ستثومارات ضنايف قهوم  األ عل ادلعلا  من قبل اإلستثومارات ماتنرة على تاارير ماله  دوري  يادمها مدراء اإلستثومار . يتم إدراج هذه اإل
مدراء اإلستثومار . ونظرا لطبهع  هذه اإلستثومارات ، فإن  ايف قهوم  اال عل ادلعلا  من قبل مدراء اإلستثومار سبثل افضل تادير للاهوم  

 العادل  ادلتاح  ذلذه اإلستثومارات .

 محافظ مدارة اخرى ) المستوى الثالث( 
ظ ادلدارة االخرى سبثل أوراق ماله  أجابه  مسعرة وغَت مسعرة مدارة من قبل مدراء احملافظ ادلختنُت . يتم تاههومها ضااءا ان استثومارات احملاف

 على التارير الدوري ادلستلم من مدراء احملافظ.
 ) المستوى الثالث(  غير مسعرةسهم د( ا

ج  يتم قهاسها ضالاهوم  العادل . كوما يتم تادير الاهوم  العادل  ذلا ضاستخدام تتضومن البهانات ادلاله  اجملومع  ملكهات يف اوراق ماله  غَت مدر 
 نظام تدفق نادي سلنعم وأسالهب تاههم أخرى تشومل ضعض االفًتاضات غَت ادلدععم  من قبل اسعار او معدالت سعقه  قاضل  للومراقب .

 ) المستوى الثالث(ىـ( محافظ وصناديق أجنبية مدارة 
 افظ والنااديق األجابه  ادلدارة تتومثل يف أوراق ماله  مسعرة وغَت مسعرة . يتم تاههومها ضااءا على تارير من مدير النادوق.ان استثومارات احمل
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  ديدييب يب و و   20132013  ضرضرأكتـع أكتـع اليت مت ضهعها يف اليت مت ضهعها يف كعنًتول لهومتد كعنًتول لهومتد     اتشاتشديامعند ديامعند ))شركتُت تاضعتُت شركتُت تاضعتُت لل  ادلكعن  من عوملهاتادلكعن  من عوملهاتقامت اجملومعع  ضإيااف أنشطتها قامت اجملومعع  ضإيااف أنشطتها 
 التشغهله  لتلك الشركتُت التاضعتُت:التشغهله  لتلك الشركتُت التاضعتُت:  للخسائرللخسائروفهوما يلي ملخص وفهوما يلي ملخص   ((20132013  سبتومربسبتومربيف يف   التنفه التنفه اليت مت وضعها ربت اليت مت وضعها ربت ( لهومتد ( لهومتد شازهعشازهعايلهكًتيك )ايلهكًتيك )

 

الثالث  اشهر 
 ادلاتهه  يف

  سبتومرب 30 
2013 

اشهر  التسع 
 ادلاتهه  يف

  سبتومرب 30 
2013 

 الف د.ك الف د.ك 
 788 329 ادلبهعات

 (683) (297) تكلف  ادلبهعات

 105 32 رلومل الرضح

 (42) 14 تكالهف التعزيعات

 (87) (37) مناريف عومعمه  وإداري  وأخرى

 9 (24) 

 (48) (5) تكالهف التومعيل

 (72) 4 عمليات المتوقفةمن الللفترة  (الخسارةالربح / )
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 المجمعوالمجمعوالمرحلية المكثفة المرحلية المكثفة   الماليةالمالية  المعلوماتالمعلوماتإيضاحات حول إيضاحات حول تابع / تابع / 
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 31ادلاتهه  يف  ادلاله  على البهانات ادلاله  اجملومع  للسا  2014 مايع 28 م ادلاعادة يفالشرك  األسامهُت اجلومعه  العومعمه  الساعي  دل وافات

 .2013ديسومرب 
مـــن رأس ادلـــال الشـــرك  األم اىل مـــن رأس ادلـــال الشـــرك  األم اىل   %%55الشـــرك  األم أيضـــا يف اجتومـــاع اجلومعهـــ  العومعمهـــ  الســـاعي  علـــى تعزيـــع أســـهم ماحـــ  ضاســـب  الشـــرك  األم أيضـــا يف اجتومـــاع اجلومعهـــ  العومعمهـــ  الســـاعي  علـــى تعزيـــع أســـهم ماحـــ  ضاســـب    مســـامهعمســـامهعوافـــق وافـــق 

 ..20132013ديسومرب ديسومرب   3131ادلاتهه  يف ادلاتهه  يف   ادلاله ادلاله   األم ضتاريخ اجلومعه  العومعمه  عن السا األم ضتاريخ اجلومعه  العومعمه  عن السا ادلسامهُت ادلسالُت يف ساالت الشرك  ادلسامهُت ادلسالُت يف ساالت الشرك  
 
 بصفة االمانةبصفة االمانة  أصولأصول     ..1919
أوراق ماله  يف وربتفظ ض خارجه  ذات  ل  وانراف اخرىعن أنراف نهاض   زلافظو  مشًتك  ااديق  احدى الشركات التاضع  للوماومعع تدير 

 سبتومرب 30فـي كوما    ــ  األمانـ. ضلغ إمجايل األ عل ادلداره ضنفاجملومع ادلرحلي ادلكثف ادلركز ادلايل ضهان ضومن تساهلهايتم حساضات أمان  ال 
وهي تتضومن أ عل  (الف د.ك 7,901 مبلغ 2013 سبتومرب 30ويف  د.ك الف 6,804 : 2013 ديسومرب 31د.ك )الف  7,774مبلغ  2014

 .(الف د.ك 4,349 : 2013 سبتومرب 30 و الف د.ك 4,234 : 2013ديسومرب  31) الف د.ك 5,542مداره نهاض  عن أنراف ذات  ل  ضاهوم  
 
 

 ارتباطات رأسماليةارتباطات رأسمالية ..1111
ـــــــمعمعو و   وشلتلكــات وآالتوشلتلكــات وآالتيعجــد علــى اجملومععــ  ارتبانــات رأمسالهــ  لشــراء اســتثومارات يعجــد علــى اجملومععــ  ارتبانــات رأمسالهــ  لشــراء اســتثومارات   لتاريــرلتاريــرضتــاريخ اضتــاريخ ا ـــدببلدببلدات دات ـ ــــ ديســومرب ديســومرب   3131))  د.كد.كالــف الــف   25,00525,005غ غ ـ

 ..  ((د.كد.كألف ألف   23,22523,225  ::  20132013  سبتومربسبتومرب  30و و   د.كد.كالـف الـف   25,43825,438  ::  20132013
 

 معلومات المقارنةمعلومات المقارنة ..1111
كانت متعقف  من   نشط  ادلتعقف  خالل السا  الساضا اجملومع ضاعتبار األ ادلرحلي ادلكثفإعادة عرض ارقام ادلاارن  لبهان االرضاح او اخلسائر مت 

 (.17ضداي  سا  ادلاارن  )انظر ايضاح 
عرض البهانات ادلاله  للسا  احلاله . إن إعادة التناهف تلك لهس ذلا  دلاارن  لتتااسب معمت إعادة تناهف ضعض ارقام اذالك ،  إضاف  اىل

 و ايف الااص يف الااد والااد ادلعادل الساضق تساهل  . وحاعق ادللكه  و ايف نتائج الفًتة تأثَت على  ايف األ عل
 
 
 
 

 


