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 1                                                        البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(  شركة
 

     )تم عرضها للعلم فقط( لمحات مالية 
  2020  تمبرسب 30أشهر المنتهية في   للتسعة

 

 تغيرلا 2019 2020 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعة

 % مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني 

    

 ( %4.3) 298.5 285.7 إجمالي اإليرادات 

    

 % 10.3 243.0 218.1 المصروفات  

    

 % 13.8 44.2 50.3 أرباح منسوبة لمساهمي شركة بتلكو

    

 % 27.3 * 11.0 14.0 سنوياً )%(  -وجودات العائد على صافي الم

    

 % 0 1,657 1,657 دد األسهم القائمة خالل الفترة )مليون(لموزون لعالمتوسط ا

    

 % 13.9 26.7 30.3 )فلس(للفترة لكل سهم  والمخفض العائد األساسي

 
 . 2019ديسمبر  31* بناًء على الربح الفعلي للسنة المنتهية في 
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 الموحدة المرحلية المختصرة ماليةمات الالمعلو ةعاجمر تقرير مدقق الحسابات عن
 إلى

 حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة
 البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب( شركة

 مملكة البحرين –المنامة 
 
 

 مقدمة
صاالت السلكية  تين لالرحلبة اشركل 2020 سبتمبر 30في الموحدة المرحلية المختصرة كما  ات الماليةبيانال بمراجعة قمنا لقد
ً وال  "المجموعة "(، والتي تتكون من: السلكية )ش.م.ب( )"الشركة"( وشركاتها التابعة )معا

 
 ؛2020 سبتمبر 30بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في  •

 ؛ 2020 مبرسبت 30المنتهية في  التسعة أشهرالثالثة أشهر وتي لفتر بيان الدخل الشامل الموحد المختصر •

 ؛ 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرفترة بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر ل •

   ؛  2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرفترة بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر ل •

 ات المالية الموحدة المرحلية المختصرة. بياناإليضاحات حول الو •
 

ً لمعيار المحاسبة  المعلومات الماليةض هذه اد وعرإعد  نع ة مسئولشركال إن مجلس إدارة الموحدة المرحلية المختصرة وفقا
الموحدة المرحلية  المعلومات المالية، وإن مسئوليتنا هي إصدار استنتاجنا عن هذه التقارير المالية المرحلية – 34الدولي رقم 
 مراجعتنا لها.على اًء المختصرة بن

 
 ةاجعلمرنطاق ا
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدققي  "  -2410 –عتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بأعمال المراجعة مراج تلقد تم

ن  وظفيالم الموحدة المرحلية المختصرة على االستفسارات، بشكل أساسي من المعلومات المالية". تشمل أعمال مراجعة الحسابات
ة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة شمل إجراء مراجعة تحليليكما ت بية،ساية والمحمالال المسئولين عن األمور

يقل كثيرا عن أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي ال تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون  
  نبدي رأياً كمدققين.التدقيق، وعليه فإننا ال أعمال خالل نحديدها من تيمكألمور الجوهرية والتي كل اية بعلى درا

 
 االستنتاج 

الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة   المعلومات الماليةبناءاً على المراجعة التي قمنا بها، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن 
ً ل  ية،وهر في جميع النواحي الج تعد،لم  2020 سبتمبر 30كما في  التقارير المالية   – 34سبي الدولي رقم المحا عيارملوفقا
 . المرحلية

 
 
 
 

 2020 أكتوبر 28



 3                                                                  ب(.م.والالسلكية )ش السلكية االتحرين لالتصشركة الب
 

  بيان المركز المالي الموحد المختصر 
 البحرينية نير بآالف الدنا                                                                         2020 سبتمبر  30في  كما

 

  ضاحي إ 2020 تمبر بس 30  2019ديسمبر  31
 الموجودات   )مراجعة(   )مدققة( 

 الموجودات غير المتداولة    
 عقارات ومعدات   274,190  277,143
 حق استخدام األصول     50,359  45,391

 الشهرة    136,366  136,208
 موجودات غير ملموسة أخرى   140,115  151,417

 ملكية وق الحقة  ريق بط محتسبة  ات تثمار في شركسا  -  13
 ب مؤجلة أصول ضرائ   10,793  10,058
 أصول المنافع التقاعدية  12 179  5,183

 استثمارات أخرى   19,902  19,756
 موجودات غير متداولة أخرى   556  -

 مجموع الموجودات غير المتداولة   632,460  645,169
     

 اولة لمتدالموجودات ا    
 ن وزمخال  7,967  8,221

 ذمم تجارية مدينة وأخرى   147,683  136,901
 استثمارات أخرى   696  27,075

 النقد وأرصدة البنوك 3 181,974  175,508

 مجموع الموجودات المتداولة   338,320  347,705

 ع الموجودات ومجم  970,780  992,874
     

 المطلوبات     
 المتداولة  غير   وباتالمطل     

 ائنة وأخرى رية دذمم تجا  19,478  18,502
 مطلوبات اإليجار     44,162  37,642
 قروض وسلفيات  4 204,152  38,854
 ب مؤجلة مطلوبات ضرائ   9,341  10,512

 مجموع المطلوبات غير المتداولة   277,133  105,510
     

 المطلوبات المتداولة     
 ذمم تجارية دائنة وأخرى   159,674  168,587

 يجار   ات اإلمطلوب   6,604  6,562
 قروض وسلفيات  4 25,156  198,840

 مجموع المطلوبات المتداولة   191,434  373,989

 مجموع المطلوبات   468,567  479,499

 وجودات  صافي الم   502,213  513,375
     

 حقوق الملكية    
 لمال رأس ا  166,320  166,320
 ني انوي قاحتياط  83,285  83,160
 احتياطي عام   44,000  44,000

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية  ( 17,174)  ( 14,490)
 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   ( 28,902)  ( 28,684)
 االحتياطي االكتواري للمنافع التقاعدية 12 -  ( 4,177)
 نة ي الخزأسهم   ( 876)  ( 2,059)

 اةتبقأرباح مس  217,955  229,040

 مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم  464,608  473,110

 حصة غير مسيطرة   37,605  40,265

   مجموع حقوق الملكية  502,213  513,375
 

  قعها وو  2020 أكتوبر 28 فيدارة س اإلمجل  من قبل  16إلى  3على الصفحات من  المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتاعتمدت 
 لمجلس: ا عن بةنيابال
 
 
 
 
 

 ميكيل فينتر  رائد عبدهللا فخري  عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
 الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 

 

 .ةمختصردة ال لموحاية المرحل الماليةلبيانات اجزءاً أساسياً من هذه  15إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 4                                                                  ب(.م.والالسلكية )ش السلكية االتحرين لالتصشركة الب
 

  مختصر ال حدموالالشامل  لدخالبيان 
 البحرينية  بآالف الدنانير                                             2020 سبتمبر 30 في أشهر المنتهية   للتسعة

 

 التسعة أشهر المنتهية في إيضاح 
  سبتمبر 30 

  الثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

  2020  2019   2020  2019  
 ة( اجع)مر ( ةاجع)مر  ة( عجرا)م )مراجعة(   

 96,870 95,873  298,538 285,669 5 اإليرادات 

       المصروفات  
 ( 34,993) ( 33,688)  ( 110,312) ( 98,082)  المصروفات التشغيلية للشبكات 

( 36,106)  تكلفة الموظفين  (41,717 )  (13,306 ) (12,818 ) 

 ( 8,117) -  ( 10,083) -  االختياري  الموظفين تقاعد برنامج تكلفة

 ( 16,937) ( 18,081)  ( 50,356) ( 52,472)  ء وانخفاض قيمة موجودات ملموسة ك وإطفاهالاست 

         لتجارية المدينةا ممالذ ة قيمانخفاض  خسارة من

 ( 1,230) ( 810)  ( 3,636) ( 3,642)  العقود  وأصول
 ( 8,131) ( 9,830)  ( 26,853) ( 27,771)  ات تشغيلية أخرى مصروف

 ( 82,226) ( 75,715)  ( 242,957) ( 218,073)  فات  المصروع  موجم

 14,644 20,158  55,581 67,596  النتائج من األنشطة التشغيلية 
 1,973 1,063  5,775 4,275  إيرادات التمويل  

 ( 4,068) ( 3,159)  ( 11,734) ( 11,733)  مصروفات التمويل  

 120 ( 145)  325 401  أخرى )صافي(  داتاإير

 1,184 -  28,421 -    في شركة تابعة تثمارع اسمن بي بح الر

 - -  ( 20,305) -  يمة استثمار في شركة زميلةاض قانخف

 - ( 152)  ( 2,479) ( 550)  شركة زميلة )صافي(   خسارةحصة الشركة من 

 13,853 17,765  55,584 59,989  بة األرباح قبل احتساب الضري
 ( 1,397) ( 1,669)  ( 4,149) ( 3,915)  ضريبة الدخل 

 12,456 16,096  51,435 56,074  ربح الفترة 

       : الدخل الشامل اآلخر   مجموع
         البنود التي صنفت أو من الممكن إعادة تصنيفها

       الخسارة:   إلى بيان الربح أو الحقا  
 ( 2,255) 3,330  ( 2,596) ( 2,680)  األجنبية العمليات  –روقات تحويل عمالت أجنبية ف

 119 43  876 ( 218)  )أدوات الدين( لالستثمارات  دلة قيمة العالات اتغير

  (2,898 ) (1,720 )  3,373 (2,136 ) 

       إعادة تصنيفها إلى بيان   أبدا  البنود التي لن يتم 
       : الربح أو الخسارة 

       المنافع المحددة بما فيها أصول إعادة قياس 
 - -  - ( 4,414) 12 قة الضرائب المتعل

  (4,414 ) -  - - 

 ( 2,136) 3,373  ( 1,720) ( 7,312)  خر، صافي من الضرائب الدخل الشامل اآل

 10,320 19,469  49,715 48,762  مجموع الدخل الشامل للفترة 
       

       ربح الفترة منسوب إلى: 
 10,234 14,410  44,232 50,278  م الشركة األمساهمي 

 2,222 1,686  7,203 5,796  ر مسيطرة غي  حصة 

  56,074 51,435  16,096 12,456 
       

       مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى: 
 8,098 17,780  42,509 42,962  م مساهمي الشركة األ
 2,222 1,689  7,206 5,800  حصة غير مسيطرة 

  48,762 49,715  19,469 10,320 
       

 6.2 8.7  26.7 30.3 6 )فلس( لكل سهم فضوالمخ اسياألس ائدالع

ووقعها   2020 أكتوبر 28 في دارة س اإلمجل  من قبل 16إلى  3على الصفحات من  المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتاعتمدت 
 عن المجلس:  بالنيابة

 
 

 ميكيل فينتر  رائد عبدهللا فخري  عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
 الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  ئبنا رة إلدا جلس اس مرئي 

 
.رحلية الموحدة المختصرةلما يةالمال البياناتجزءاً أساسياً من هذه  15إلى   1ة من تشكل اإليضاحات المرفق
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 المختصر  بيان التدفقات النقدية الموحد
 البحرينية  بآالف الدنانير                                              2020 سبتمبر 30 في أشهر المنتهية   للتسعة

 
 

 سبتمبر 30ي أشهر المنتهية ف للتسعة  إيضاح 

  2020 
 )مراجعة( 

 2019 
    )مراجعة(  

     
     انشطة التشغيل 

 51,435  56,074  ربح الفترة
     تسويات: 

 4,146  11,522  بنود غير تشغيلية، شاملة الضرائب 
 50,356  52,472  ت ملموسة وجودا مة ماض قي نخفوا استهالك وإطفاء 

 3,636  3,642  العقود  وأصول   انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة خسارة من

  123,710  109,573 
     

     التغيرات في رأس المال العامل 
 ( 12,543)  ( 16,500)  الزيادة في الذمم التجارية المدينة واألخرى 

 ( 712)  236  ون في المخز ( ةالزياد)  لنقص /ا
 9,641  2,599  الزيادة في الذمم التجارية الدائنة واألخرى 

 105,959  110,045  النقد من أنشطة التشغيل 
     

 ( 6,453)  ( 4,945)  ة ع دفوالضرائب الم
 ( 611)  ( 4,218)  مدفوعات لألعمال الخيرية 

 98,895  100,882  أنشطة التشغيل صافي النقد من  

     
     تثمار االسأنشطة 

 ( 58,131)  ( 45,470)  شراء عقارات ومعدات وموجودات غير ملموسة 
 17,687  -    المستلم من بيع استثمار في شركة تابعة

 ( 35,356)  1,757  أخرى  استثمارات ( لشراءبيع / ) نمقد صافي الن 
 5,562  6,897  فوائد وإيرادات استثمارات مستلمة 

     
 ( 70,238)  ( 36,816)  االستثمار  ةطشأن يدم فالمستخد لنقصافي ا

     
     

     أنشطة التمويل 
 ( 54,943)  ( 56,487)  أرباح أسهم مدفوعة 

 ( 7,246)  ( 6,328)      ريجاإلت ا مدفوعات لمطلوبا
 ( 6,968)  ( 10,789)  فوائد مدفوعة  

 223  ( 8,705)  القروض )صافي( 
 ( 2,112)  1,183     أسهم خزينة  ( شراء) بيع /

     
 ( 71,046)  ( 81,126)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 

     
 ( 42,389)  ( 17,060)  مه خالل الفترة في النقد وما في حك النقص

     
 96,357  86,410  يناير 1النقد وما في حكمه في 

     
 53,968  69,350 3 سبتمبر  30النقد وما في حكمه في 

 

 
 

 .المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتجزءاً أساسياً من هذه  15ى  إل 1المرفقة من احات يضتشكل اإل
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                                                                                                                     المختصر حدوالمبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                             2020 سبتمبر 30المنتهية في هر أش عةتسلل

                                

مجموع  

 حقوق الملكية

حصة غير  
 مسيطرة 

 2020 مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم 
   احتياطيات    

 المجموع 
  ح رباأ

 بقاة مست
 ينة  أسهم خز

االحتياطي  
االكتواري  
للمنافع  
 التقاعدية 

احتياطي  
القيمة العادلة  
 لالستثمارات 

احتياطي  
تحويل عمالت  

 ةأجنبي
 م تياطي عاحا

ي  تياطحا
 ني قانو

 
 رأس المال 

 

 2020ير اين  1في  166,320 83,160 44,000 ( 14,490) ( 28,684) ( 4,177) ( 2,059) 229,040 473,110 40,265 513,375

 ربح الفترة  - - - - - - - 50,278 50,278 5,796 56,074
            

 آلخر الدخل الشامل ا           
 فروقات تحويل عمالت أجنبية   - - - ( 2,684) - - - - ( 2,684) 4 ( 2,680)
 تغيرات القيمة العادلة            
 تلالستثمارا - - - - ( 218) - - - ( 218) - ( 218)
 إعادة قياس مطلوبات المنافع           
 المحددة بما فيها الضرائب            
   قةتعلالم - - - - - 4,177 - ( 8,591) ( 4,414) - ( 4,414)

 خر مجموع الدخل الشامل اآل - - - ( 2,684) ( 218) 4,177 - ( 8,591) ( 7,316) 4 ( 7,312)

 مجموع الدخل الشامل للفترة  - - - ( 2,684) ( 218) 4,177 - 41,687 42,962 5,800 48,762
            

 المساهمات والتوزيعات            
 نة أرباح أسهم نهائية معلنة لس           
(28,994 ) - (28,994 ) (28,994 ) - - - - - - - 2019 
 ية معلنة لسنة مرحلأرباح أسهم            
(22,362 ) - (22,362 ) (22,362 ) - - - - - - - 2020 
 2019لسنة  معتمدةتبرعات  - - - - - - - ( 1,291) ( 1,291) - ( 1,291)

 ة   شراء أسهم خزين  - - - - - - 1,183 - 1,183 - 1,183
 القانوني المحول لالحتياطي  - 125 - - - - - ( 125) - - -
 حصة غير مسيطرة محتسبة            

   عند الشراء   - - - - - - - - - 397 397
 أرباح أسهم لحصة غير مسيطرة  - - - - - - - - - ( 8,857) ( 8,857)

 لتوزيعات ا وهمات  امس ال  مجموع - 125 - - - - 1,183 ( 52,772) ( 51,464) ( 8,460) ( 59,924)

 2020 سبتمبر  30في  166,320 83,285 44,000 ( 17,174) ( 28,902) - ( 876) 217,955 464,608 37,605 502,213

 . دة المختصرةلموحاية  المرحل المالية البياناتأساسياً من هذه اً جزء 15إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                                                                  ختصر المحد بيان التغيرات في حقوق الملكية المو

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                   )يتبع( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في للتسعة 

                                                                                                                                                     

  قوقمجموع ح

 ملكيةال

حصة غير  
 مسيطرة 

 مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم 

2019 

  احتياطيات    

 أرباح مستبقاة المجموع 
 أسهم

 نةي خز

االحتياطي  
االكتواري  

للمنافع 
 تقاعديةلا

احتياطي  
القيمة العادلة  
 لالستثمارات

احتياطي  
تحويل  

 عمالت أجنبية 
 احتياطي عام 

احتياطي  
 قانوني

 
 مال ال رأس

 2019يناير  1في  166,320 83,160 44,000 ( 18,254) ( 29,838) ( 4,328) - 224,188 465,248 39,632 504,880

 ترةفربح ال - - - - - - - 44,232 44,232 7,203 51,435
            
 الدخل الشامل اآلخر            
 أجنبية   عمالت يل تحوفروقات  - - - ( 2,598) - - - ( 1) ( 2,599) 3 ( 2,596)
 تغيرات القيمة العادلة            

 لالستثمارات - - - - 876 - - - 876 - 876

 اآلخر  لمجموع الدخل الشام  - - - ( 2,598) 876 - - ( 1) ( 1,723) 3 ( 1,720)

 مجموع الدخل الشامل للفترة  - - - ( 2,598) 876 - - 44,231 42,509 7,206 49,715
            

 مساهمات والتوزيعات لا           
 أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة            
(28,983 ) - (28,983 ) (28,983 ) - - - - - - - 2018 
 أرباح أسهم مرحلية معلنة            
 2019لسنة  - - - - - - - ( 16,554) ( 16,554) - ( 16,554)
 2018ة ن سل مدةمعت ات تبرع - - - - - - - ( 1,253) ( 1,253) - ( 1,253)
   الخزانة شراء أسهم  - - - - - - ( 2,112) - ( 2,112) - ( 2,112)
 المحول لالحتياطي القانوني - 336 - - - - - ( 336) - - -
 ب شركة تابعةا إلغاء احتس           

 عند فقدان السيطرة  - ( 566) - 370 - - - 566 370 ( 360) 10
 لحصة غير مسيطرة  أسهم  أرباح - - - - - - - - - ( 9,410) ( 9,410)

 مجموع المساهمات والتوزيعات  - ( 230) - 370 - - ( 2,112) ( 46,560) ( 48,532) ( 9,770) ( 58,302)

 2019 سبتمبر 30في  166,320 82,930 44,000 ( 20,482) ( 28,962) ( 4,328) ( 2,112) 221,859 459,225 37,068 496,293

 
 . المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات أساسياً من هذه اً ءجز 15لى  إ 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 تقرير المنشأة.   1

ي شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصة  شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب )"الشركة"( ه
  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  عةستالرة لفتي والموحدة المرحلية المختصرة كما ف المالية البياناتكون ت. تالبحرين

ً "المجموعة"(، وحصة المجموعة في   المالية البياناتمن  الموحدة المرحلية المختصرة للشركة وشركاتها التابعة )معا
 والخدمات والمنتجات المتعلقة بها. الت اتصكة زميلة. تعمل المجموعة في مجال توفير خدمات االشر

 
 دادإلعأساس ا.   2

 
 اللتزاما نبيا (أ

"التقارير المالية المرحلية". إن   – 34الموحدة المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المالية  البياناتأعدت 
ً  ة للبيانات المالية السنوية الكاملةطلوبمال البياناتالموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل  المالية البيانات  المعدة طبقا

ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  ،يةر المالدولية إلعداد التقاريلاايير لمعل
تغيرات في  . مع ذلك، تم تضمين إيضاحات تفسيرية مختارة لتوضح أحداث ومعامالت جوهرية لفهم ال2019ديسمبر  31

 .  2019ديسمبر   31لية موحدة سنوية كما في وعن السنة المنتهية في امت ناايب خرآالمركز واألداء المالي للمجموعة منذ 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (ب

الموحدة المرحلية   المالية البياناتالسياسات المحاسبية وإطار إدارة المخاطر المطبقة من قبل المجموعة في إعداد 
،  2019ديسمبر  31موحدة مدققة للسنة المنتهية في  ةليما تانيابتي استخدمت في إعداد آخر ختصرة هي نفسها تلك الالم

فيما عدا تطبيق المعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية ذات العالقة، والتعديالت والتفسيرات الصادرة عن المجلس  
الجديدة / المعدلة أي   ريايمعلا ههذ . لم يكن لتطبيق2020يناير  1المفعول ابتداء من الدولي للمعاير المحاسبية، والسارية 

 الموحدة المرحلية المختصرة.   المالية البياناتأثر جوهري على 

الموحدة المرحلية المختصرة مراجعة وليست مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد   المالية البيانات
. تم استخراج أرقام المقارنة  2019ديسمبر  31ية فى هتمنال ةنسال لمختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة عنا

الموحدة المرحلية   المالية البياناتللبيانات المختصرة للدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية من 
 . 2019 مبرسبت 30في منتهية أشهر الالتسعة المختصره المراجعه لفترة 

 
   مية(   الطبيعة الموسج

الموحدة المرحلية المختصرة قد ال تمثل نسبة   المالية البياناتثر االختالفات الموسمية، فإن النتائج المعلنة في أل يجةتن
 متناسبة من الدخل السنوي العام. 

 
 التقديرات واالجتهادات (   د

قعات والفرضيات مما وت، التيراتقددة المرحلية المختصرة أن تضع اإلدارة بعض الموحال المالية البياناتيتطلب إعداد 
يؤثر على عملية تطبيق السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصروفات المعلنة. النتائج  

لية المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام  ة المرحالموحد المالية  البياناتالفعلية قد تختلف عن التقديرات. عند إعداد هذه 
ة ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم  يرلجوهاام حكاأل

  تلك  آثار، ما عدا 2019ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في  المالية الموحدة البياناتاليقينية، والتي تم تطبيقها على 
  .13م المحددة في إيضاح رقية األحكام الجوهر

 
 

 النقد وأرصدة البنوك  .3

دينار بحريني( عبارة عن ودائع قصيرة  89,098: 2019دينار بحريني ) 112,624يشمل النقد وأرصدة البنوك على 
في حكمه في بيان  من النقد وما تم استثناءها  .أشهر، وأرباح أسهم غير مطالب بها 3األجل ذات فترات استحقاق أكثر من 

  ختصر.مال  دموحالتدفقات النقدية ال
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 وض والسلفيات.  القر4

 سبتمبر 30 مليون دينار بحريني كما في  26,8مبلغ  منهمليون دينار بحريني ) 58.4قرض طويل األجل بقيمة  (1
رسوم الترخيص. ال التشغيلي وتم استخدامه من قبل إحدى شركات المجموعة لتمويل رأس الم الزال قائماً( 2020

 سبتمبر  30. كما في 2023% سنوياً، ومن المقرر تسويتها في سنة PLR - 3.35 غتبل ئدةاتحمل التسهيالت معدل ف
مليون دينار بحريني من المبلغ القائم ضمن المطلوبات المتداولة وذلك الستحقاقها خالل  9.8، تم تصنيف مبلغ 2020

 لقادمة. فترة اإلثني عشر شهراً ا

  2020 سبتمبر 30 مليون دينار بحريني كما في 7,6مبلغ  منه) يينبحرمليون دينار  8,0ويل األجل بقيمة قرض ط (2
تحمل التسهيالت معدل جموعة لتمويل متطلبات البنية التحتية والشبكة. إحدى شركات الم حصلت عليه الزال قائماً(

نيف ، تم تص2020 سبتمبر 30. كما في 2025سويتها في سنة % سنوياً، ومن المقرر تPLR - 2.20لغ تبفائدة 
مليون دينار بحريني من المبلغ القائم ضمن المطلوبات المتداولة وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر  1.6 بلغم

   شهراً القادمة.

ل. تحمل  حصلت إحدى شركات المجموعة على تسهيالت سحب على المكشوف لدعم احتياجات رأس المال العام (3
مليون دينار بحريني  11.5تم استخدام مبلغ ياً. ونس  %5.35ى % إل 5.00ت معدل فائدة يتراوح بين التسهيال

 سبتمبر 30كما في مليون دينار بحريني( من هذه التسهيالت كما في تاريخ بيان المركز المالي.  10.1: 2019)
دينار مليون  5: 2019)يني مليون دينار بحر 3,6، بلغت تسهيالت السحب على المكشوف غير المسحوبة 2020

 . بحريني(

 سبتمبر 30كما في  بحرينيمليون دينار  12.7)منه مبلغ  بحرينيمليون دينار  12.8جل بقيمة األ ليطو ضقر (4
شركات المجموعة لتمويل رسوم الترخيص. تحمل التسهيالت معدل  ىالزال قائماً( تم استخدامه من قبل أحد 2020

  2.1تم تصنيف مبلغ  ، 2020بر سبتم 30في  كما. 2024ومن المقرر تسويتها في  % سنوياً،PLR - 2.125فائدة 
دينار بحريني من المبلغ القائم ضمن المطلوبات المتداولة وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً  مليون 
 القادمة. 

 سبتمبر 30كما في  بحرينيمليون دينار  169.7)منه مبلغ  بحرينيمليون دينار  169.7قرض طويل األجل بقيمة  (5
. تحمل التسهيالت معدل فائدة 2020سداد سنداتها في مايو  الشركة لتمويل حصلت عليه ئماً(،ال قاالز 2020

LIBOR  +1,80 2025% سنوياً، ومن المقرر تسويتها دفعة واحدة في . 

  2020 سبتمبر 30 ني كما فيمليون دينار بحري 1.1مبلغ  منهمليون دينار بحريني ) 8.0قرض طويل األجل بقيمة  (6
تحمل التسهيالت معدل في مشروع مشترك.  لمنشأةالتمويل حصة جموعة ركات المإحدى ش عليه حصلت ئماً(الزال قا

، تم تصنيف 2020 سبتمبر 30. كما في 2024% سنوياً، ومن المقرر تسويتها في سنة PLR – 1.75فائدة تبلغ 
ة اإلثني عشر اقها خالل فترستحقذلك الالقائم ضمن المطلوبات المتداولة و بحريني من المبلغ مليون دينار 0.2مبلغ 

     هراً القادمة.ش
 

 .  اإليرادات 5
 

   اإليرادات تصنيف . أ
 

 سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  للثالثة  سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر  اإليرادات حسب  

 2019  2020  2019  2020 األساسية  المنتجات

 )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(   ( )مراجعة 
        

 48,343  45,332  145,707  136,385 دمات االتصاالت النقالة خ

        خدمات االتصاالت  

 16,699  16,975  56,899  52,744 البيانية

 15,099  17,824  46,270  50,674 رنت الثابتةخدمة االنت 

 5,628  5,476  17,781  16,584 خدمات الهاتف الثابتة 

 4,894  5,190  13,206  14,782 ة ملخدمات البيع بالج

 6,207  5,076  18,675  14,500 أخرى 
        

 285,669  298,538  95,873  96,870 
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 )تتمة( .  اإليرادات5
 

 )تتمة( اإليرادات تصنيف . أ
 

 سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  للثالثة  سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر  

 2020  2019  2020  2019 
 )مراجعة(   )مراجعة(   مراجعة( )  )مراجعة(  حسب توقيت  رادات اإلي

        اب االحتس
        

        عند   ة المحول المنتجات 

        )إيرادات  نقطة زمنية

 7,361  7,581  24,039  20,294 المعدات( 

          المنتجات والخدمات 

        الوقت   ر بمرو المحولة 

        م)إيرادات من تقدي 

 89,509  88,292  274,499  265,375 الخدمات( 
        

 285,669  298,538  95,873  96,870 

 
 (.15إيضاح رقم )  راجععات الجغرافية الرئيسية للمجموعة، ادات حسب القطالتفاصيل إضافية حول مجموع اإلير

 
 أرصدة العقود .ب

 مع العمالء.  وبات العقودل ومطلوأصو ،يقدم معلومات حول الذمم المدينة الجدول التالي
 

 ديسمبر 31  سبتمبر  30 

 2020  2019 

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 82,566  89,977 ذمم مدينة أخرى( ي ذمم تجارية و)متضمنة فوأصول العقود  ذمم مدينة

 3,954  2,380 أخرى(  مطلوبات العقود )متضمنة في ذمم تجارية وذمم دائنة 

 

اريخ التقرير.  بت والتي لم تصدر فواتير لهارئيسي بحقوق المجموعة مقابل األعمال المنجزة  ق بشكلتتعلأصول العقد 
غير مشروطة. ويحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة   ما تصبح الحقوقتحول أصول العقد إلى ذمم مدينة عندت

ً لق بشكل رئيسي بالمقابل المستلم مقتتع العقد فاتورة للعميل. مطلوبات مع   عنه عمالء والذي تم احتساب اإليرادمن ال دما
 .    خالل سنة واحدة داء ذات العالقةمرور الزمن مع استيفاء التزامات األ

 
 

 كل  سهم. العائد ل6
 
 سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  للثالثة  سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر  

 2020 2019  2020 2019 

 جعة( )مرا ( اجعة)مر  )مراجعة(  )مراجعة(  
      

      ربح الفترة المنسوب  
 10,234 14,410  44,232 50,278 لشركة المساهمي 

      المتوسط الموزون لعدد  
      األسهم القائمة خالل الفترة 

 1,657 1,657  1,657 1,657 )مليون( 
      

      العائد األساسي لكل سهم 
 6.2 8.7  26.7 30.3 )فلس( 
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 والطارئة  المحتملة ت الجوهريةزامالتاال . 7

 
 أ( االلتزامات  

  17.7: 2019ديسمبر ) بحرينيدينار  مليون 30لغت ب 2020 سبتمبر 30كما في  التزامات رأسمالية لدى المجموعة
  (.مليون دينار بحريني

 
 محتملةب( مطلوبات 

وإخطارات  لمطالباتالضريبية الحكومية  تارامية واإلدتعلق بإخطارات من الهيئات التنظيت مناقشات في المجموعة تشارك
ً حال المجموعة وترى(. ال شيء: 2019) يءال ش بمبلغأخرى    واإلخطارات،  المطالبات لهذه مشروعة أسباب توجد  ال أنه يا
 .موقفها  عن  وللدفاع للرد الالزمة القانونية الخطوات جميع اتخاذ ويجري

 
 ج( الضمانات

:  2019ديسمبر مليون دينار بحريني ) 12.7 ك المجموعة ضمانات بقيمةوبن ، أصدرت2020 سبتمبر 30في  كما (1
مليون دينار  10: 2019ديسمبر مليون دينار بحريني ) 6.1ئتمان بمبلغ دينار بحريني(، وخطابات إمليون  15

 بحريني(.

بنوك ألحد ال حريني(مليون دينار ب 1.5: 2019ديسمبر حريني )مليون دينار ب 1.2 ة ضمانات بقيمةمجموعقدمت ال (2
 يد تسهيالت ائتمانية ألحد استثماراتها في المملكة العربية السعودية. تمد مقابل

مليون دينار بحريني(  1.9: 2019ديسمبر مليون دينار بحريني ) 1.9طاب تطمين بمبلغ قامت المجموعة بتقديم خ (3
 ن. عاملة في األردلي األردن لتقديم ضمان مالي للشركات التابعة اإلى هيئة تنظيم االتصاالت ف

 
 
 ة العادلة  لقيم.  ا8

مننن خننالل  بالقيمة العادلةبعض االستثمارات يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة عدا 
د صننل أو سننداده عننن ألعادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيننع القيمة ا، والتي تظهر بالقيمة العادلة. الدخل الشامل اآلخر

 .بتاريخ القياس المشاركين في السوقبين وعلى أسس تجارية  عاديةفي معاملة  تزامتحويل إل
 

يمة العادلة هو افتراض أن المؤسسة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقلننيص حجننم من أسس تعريف الق
 تها أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.عمليا

 
 لةة القيمة العاديتراتيب

مة في القيننام بهننذه عة القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي، والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمجموتقيس ال
 القياسات:

 مماثلة. :  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط ألداة مالية1المستوى  (1

ي السننعر( أو غيننر مباشننرة )أي مشننتقة مننن ة )أرصنند، مباشننردخالت قابلننة للمنن : تقنيات تقييم مبنية علننى 2المستوى  (2
السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة، وأسعار  األسعار(. هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسعار

ق و مشننابهة فنني سننوأر السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلننة مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة، وأسعا
ن نشط، أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة منن  ل منيعتبر أق

 معلومات السوق.

ألدوات التنني تشننمل تقنيننات : تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد. تشننمل هننذه الفئننة جميننع ا3المستوى  (3
، حيث يكون للمدخالت الغير قابلننة تننأثير جننوهري علننى تقيننيم لرصدات قابلة لبنية على معلوممتقييمها مدخالت غير 

وات ماليننة مقيمننة علننى أسنناس األسننعار المدرجننة ألدوات مشننابهة، بحيننث تتطلننب األدوات المالية. تشمل هذه الفئة أد
 لمالية.اد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين األدوات تعديالت جوهرية غير قابلة للرص
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   )تتمة( دلةالعا.  القيمة 8
 

القيمننة العادلننة، حيننث تننم  راتبيةمستوى ت، من خالل 2020 سبتمبر 30الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة كما في 
 تصنيف مقياس القيمة العادلة:

 
 2020 سبتمبر  30 القيمة العادلة  

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  مجموع   مجموع  
     القيمة  القيمة 

     العادلة  رية لدفت ا
      

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة      
 ارة من خالل الربح أو الخس      

 أدوات دين وحقوق ملكية  – استثمارات أخرى - - 707 707 707
 ادلة الموجودات المالية بالقيمة الع      
 الدخل الشامل اآلخر من خالل       

 أدوات دين وحقوق ملكية  – ثمارات أخرىاست  10,946 - 1,948 12,894 12,894
      

 

 2019ديسمبر  31 العادلة القيمة  

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  مجموع   مجموع  
     لقيمةا القيمة

     ة العادل دفترية ال
      

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة      
 ح أو الخسارة من خالل الرب      

   أدوات حقوق ملكية -  استثمارات أخرى - - 88 88 88
 الية بالقيمة العادلة الموجودات الم     
 دخل الشامل اآلخر من خالل ال     

   ين وحقوق ملكيةات دأدو -  ات أخرىاستثمار 38,282 - 1,464 39,746 39,746
      

 

 
ة. تننم سننعارها المدرجنن أبالقيمة العادلة باستخدام  السنداتيم الل الفترة. تم تقين أي من المستويات خلم تكن هناك تحويالت بي

روض والسلفيات األخرى على فتننرات متكننررة، وبالتننالي فننإن القيمننة الدفتريننة هنني تقريننب معقننول لقيمتهننا الق إعادة تسعير
، قصيرة األجل دينة األخرىالمدينة والذمم الملية مثل الذمم التجارية العادلة. لم تكشف المجموعة القيمة العادلة لألدوات الما

 ة لدى البنوك، وذلك ألن قيمتها الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة.رصداألخرى والنقد واألنة التجارية وئوالذمم الدا
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 .  أطراف ذوي عالقة 9
 

 أ(   معامالت مع األطراف ذوي العالقة

ً ل قة. توفر حكومي ذي عال ف( المعدل، فإن الشركة تعتبر كطر24قم )المحاسبة الدولي ر  لتعريفات المعدلة لمعياروفقا
االتصاالت للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات في مملكة البحرين. وتستفيد الشركة من   دماتالشركة خ

في سياق تتم هذه المعامالت ركات في مملكة البحرين. الخدمات المتنوعة من المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والش
 ت جوهرية.تعتبر معامال  العمل االعتيادي  للمجموعة وال

 
 ت مع أعضاء اإلدارة الرئيسيين عامالب(   م

يتكون األعضاء الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لديهم التخويل ومسئولية التخطيط 
 كالتالي: كانت مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين موعة. خالل الفترة،جيه والتحكم بأنشطة المجوالتو

 
 سبتمبر 30 ة فيأشهر المنتهي للتسعة  

 2020  2019 

 )مراجعة(   )مراجعة(  
    

 1,604  1,190 منافع قصيرة األجل

 452  6 منافع ما بعد التقاعد

    

 2,056  1,196 مجموع مكافآت فريق اإلدارة الرئيسيين 

    

 448  437 عات(امجلس اإلدارة )بما في ذلك رسوم حضور االجتم مكافآت أعضاء 

 
 
 تصيصا. التخ10

مليون  45.7 على توزيع أرباح أسهم نقدية بمبلغ 2020مارس  25وافق مساهمو الشركة في اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 
 .2019مليون دينار بحريني تتعلق بسنة  1.3دينار بحريني وتبرعات بمبلغ 

 
كاربنناح مليننون دينننار بحريننني  22,4علننى توزيننع مجلننس لا وافق، 2020يوليو  27مجلس اإلدارة بتاريخ  خالل اجتماع
 . لكل سهم(فلس  13.5) أسهم مرحلية

 
 
 شركة تابعة على االستحواذ.  11

 ة حصننتها اإلسننمية فننيألردنية التابعة( بزينناد، قامت المجموعة )من خالل شركة أمنية، شركتها ا2020مارس  1بتاريخ 
% 11.67خدمات رقمية مسجلة في األردن، وذلننك مننن ركة بالهاتف النقال )الُحلول(، وهي ش المالية للدفع شركة الحلول

%، مننع األخننذ باالعتبننار أن المجموعننة تملننك حصننة تبلننغ 63.36% إلننى 11.2% )ارتفعت الحصة الفعلية من 66إلى 
 .الُحلولالسيطرة على شركة  مانحة إياها، (كة أمنية% من أسهم شر96

 
 مفترضةت الابلة للتحديد المشتراة، والمطلوباالموجودات الق أ(
 

 61 ممتلكات، وآالت ومعدات
 665 ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

 922 النقد وما في حكمه
 (480) ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

 1,168 صافي الموجودات المشتراة
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 )تتمة(ركة تابعة ش االستحواذ على. 11

 
مننارس  1كمننا فنني  سننتحوذ عليهنناا مننن قبننل الشننركة المعنهنن  نالل القيمة الدفترية كمننا تننم اإلعنن ورة أعاله تمثكالمبالغ المذ

دمننج  –( 3، وتم إدراجها علننى أسنناس مؤقننت وفقنناً لمننا يسننمح بننه المعيننار النندولي إلعننداد التقننارير الماليننة رقننم )2020
تحواذ، االسنن لموحدة للمجموعة ابتداء مننن تنناريح نات المالية االيها في البيالشركة المستحوذ ع كما تم إدراج نتائج ات.العملي

 .تقديريعلى أساس 
 

ة سننائدإذا تم الحصول على معلومات جديدة خالل سنة واحدة من تنناريخ االسننتحواذ حننول الوقننائع والظننروف التنني كانننت 
المحاسننبية لالسننتحواذ. جعة المعالجننة افإنه سيتم مرغ المذكورة أعاله، د التعديالت على المبالبتاريخ االستحواذ، والتي تحد

 جعة للمعالجة المحاسبية المؤقتة لالستحواذ على أساس رجعي.   لمرايجب إجراء ا
 

 الشهرةب( 
 

 تم احتساب الشهرة الناتجة من االستحواذ كما يلي:
 

 1,063 المقابل المحول
  والمطلوبات بة للموجودات سالمبالغ المحتاسبية للمجموعة في ، بناء على الحصة التنحصة غير مسيطرة

 397 لشركة الُحلول
 77 ُحلول *اليمة العادلة للحصة السابقة في شركة الق

 (1,168) القيمة العادلة لصافي األصول القابلة للتحديد

 369 الشهرة

 
انت تقارب   ك، والتي ألف 77شركة الُحلول إلى ة في حالييمة حصتها ال، قامت المجموعة بإعادة قياس ق2019* خالل 

   . 2020مارس   1في  حواذتيمتها العادلة كما في تاريخ االسق
 

 المنافع المحددة  خطة . 12

   Sure (Guernsey) Ltdفيمنافع محددة "الخطة"  ذاتخطة معاشات تقاعدية  لمجموعةل ،2020سبتمبر  30 في
  م تيراتب التقاعدي للموظف وطول مدة الخدمة. الى التقاعد عل  فعامنلخطة، تستند . بموجب هذه امنشأةللعاملين في تلك ال

إبريل   1. كانت الخطة مغلقة أمام الداخلين الجدد من أمناءفي صندوق منفصل يتم إدارته من قبل  ةخطالأصول ب حتفاظاال
 .  2014يوليو  31 في الحاليين لألعضاء ستقبليةالم لالستحقاقات، وكانت مغلقة 2005

معاشات الخطة وفير خطة شراء ل، لتةعقداً  مع شركة تأمين بريطاني Sure (Guernsey) Ltdبرمت ، أةخالل الفتر
،  2020بتحويل أصولها التقاعدية إلى شركة التأمين في يونيو  منشأةالوكخطوة أولى تجاه هذا العملية، قامت   .تقاعديةال
العملية لزيادة االحتياطي االكتواري إللغاء  . أدت هذه 2020 لربع األخير منتنوي االنتهاء من العملية مع حلول نهاية او
ألف دينار بحريني في األرباح   8,591ساب واألصول التقاعدية ذات الصلة، مما نتج عن صافي انخفاض بمبلغ الحتا

    قوق الملكية.ألف دينار بحريني في ح 4,414المستبقاة، ومبلغ 

 
 

 (19 –د يالكورونا )كوف  جائحة –حدث جوهري  . 13

(، والذي تطور بسرعة على مستوى العالم. نتيجة  19-يد )كوف كان هناك انتشار لفيروس كورونا المستجد ،2020خالل 
لمحاولة احتواء  لذلك، نفذت الحكومات والسلطات، بما في ذلك حكومة مملكة البحرين، العديد من اإلجراءات المضادة 

ما كختلفة، وقيود أخرى على السفر، والحجر الصحي. إلى دول م/من ةعدة رحالت جوي انتشار الفيروس، مثل تعليق
علنت عدد من إجراءات الدعم لمواجهة اآلثار االقتصادية السلبية. تسببت هذه اإلجراءات والسياسات في حدوث أ

 كجد في ظهور شكوحول العالم. كما تسبب فيروس كورونا المست اضطراب وإرباك في عمليات الكثير من الشركات
 لم يتأثر بالفيروس كثيراً. طاع  قبيئة االقتصادية العالمية. تعمل المجموعة في هرية في الجو
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 ( )تتمة(19 –جائحة الكورونا )كوفيد  –حدث جوهري  . 13

 
  ملية عالمتضمنة في  حالي في االقتصاد، والتحديات وعدم اليقينيةأخذ مجلس اإلدارة باالعتبار اآلثار المحتملة لالنكماش ال

، وتعتبر أنها تمثل المالية المعلوماتالمالية للمجموعة في هذه غير ومبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات المالية تحديد ال
هناك أثر مادي  م يكنمجلس اإلدارة، ل بناء على تقديرأفضل تقييم لإلدارة استناداً على المعلومات المتاحة والقابلة للرصد. 

 لمجموعة. لة ات الماليبيانلا على مالحظ   جوهري
 

 ً ً للشركة يإجما منحت حكومة مملكة البحرين دعما مليون دينار   3.2ذلك مبلغ  يشمل ،مليون دينار بحريني 3.4بلغ ليا
تم تسوية هذه  ذلك للتخفيف من أثر الفيروس.، و(مليون دينار لخدمات المرافق العامة 0.2بحريني لتكاليف الموظفين، و

 صلة في بيان الدخل للفترة. ذات ال البنود مبالغ مقابلال
 

 
 ةنأرقام المقار   .14

إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية. إن إعادة التصنيف  تم
لنندخل الشننامل فنني انننة المقار أرقننام بقاً.خل الشامل للفترة أو حقوق الملكيننة المعلنننة سننالم تؤثر على األرباح أو مجموع الد
تي نت"(، والتنني تننم بيعهننا يواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م )"كوالكة كرش المتعلقة بحصة ملكية المجموعة في

التابعننة  دان المجموعننة السننيطرة علننى الشننركةممننا أدى لفقنن ، 2019مننايو  6لشركة االتصاالت الكويتية )"فيفننا"( بتنناريخ 
  .ريخلك التا من ذءً ابتدا ويتيةالك
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 غير مراجعة  -إضافية    معلومات 

 
 .   التحليل القطاعي15

 ةيالقطاعات التشغل

ى للمجموعة. المعلومننات القطاعيننة للفتننرة المنتهيننة خراأل الشركات وعمليات ،اليمنودول أخرى. الدول األخرى تشمل  Sureم توزيع عمليات المجموعة بين كل من البحرين واألردن والمالديف ومجموعة يت
 ما يلي:هي ك 2020 سبتمبر 30في 

 

 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية للتسعة  )مراجعة( 2020 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية للتسعة 

ديفلالما األردن البحرين مبيعات وأرباح القطاع  

Sure 

Group دول أخرى 

 استبعاد

الت المعام

ديفلالما األردن البحرين  المجموع الداخلية  

Sure 

Group أخرى لدو  

 استبعاد

المعامالت 

 المجموع الداخلية

                

 298,538 - 9,550 39,480 51,461 66,565 131,482  285,669 (1) - 39,863 45,514 66,109 134,184 اإليرادات )زبائن خارجيين(

 - ( 2,299) 1,860 - - 334 105  - ( 375) - - - 314 61 إيرادات داخلية

 51,435 ( 47) ( 22,225) 4,443 14,765 1,645 52,854  56,074 ( 28) ( 14) 4,208 12,103 1,454 38,351 ()الخسارة / الربح

 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31كما في   ة()مراجع 2020 سبتمبر 30كما في  

 
 تموجودات ومطلوبا

ديفلالما األردن البحرين القطاع  

Sure 

Group دول أخرى 

 استبعاد

المعامالت 

لمجموعا الداخلية ناألرد البحرين   ديفلالما   

Sure 

Group دول أخرى 

اد ستبعا

المعامالت 

 المجموع الداخلية
                

 633,049 ( 19,001) 12,073 94,317 101,129 266,481 178,050  632,460 ( 19,553) 6,997 88,047 99,933 268,015 189,021 اولةالموجودات غير المتد

 331,420 ( 20,280) 200 31,102 23,175 24,807 272,416  338,320 ( 13,773) 173 27,200 38,400 40,177 246,143 لةات المتداوالموجود

 964,469 ( 39,281) 12,273 125,419 124,304 291,288 450,466  970,780 ( 33,326) 7,170 115,247 138,333 308,192 435,164 مجموع الموجودات
                

 368,242 ( 35,587) 77 12,276 15,588 86,765 289,123  191,434 ( 42,265) 74 11,983 29,786 81,863 109,993 اولةدمتوبات الالمطل

 99,934 ( 10,128) - 15,254 12,719 71,872 10,217  277,133 ( 21,529) - 14,893 12,228 91,711 179,830 المطلوبات غير المتداولة

 468,176 ( 45,715) 77 27,530 28,307 158,637 299,340  468,567 ( 63,794) 74 26,876 42,014 173,574 289,823 وباتمجموع المطل

 
 


