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

     )تم عرضها للعلم فقط( لمحات مالية 
  2021مارس  31 30نتهية في  أشهر الم للثالثة

 

 يرغتلا 2020 2021 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

 % مليون دينار بحريني  مليون دينار بحريني  

    

 % 2 97,6 99,7 إجمالي اإليرادات 

    

 %( 1.6) 73,1 74,3 المصروفات  

    

 % 6.4 18,5 19,7 أرباح منسوبة لمساهمي شركة بتلكو

    

 % 4.2 15.1 15.7 سنوياً )%(   -وجودات الملى صافي  العائد ع

    

 %( 0.1) 1,657 1,656 سهم القائمة خالل الفترة )مليون( األدد لع زونلمواالمتوسط 

    

 % 6.4 11.2 11.9 )فلس(للفترة لكل سهم  والمخفض ألساسيئد االعا
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 رحلية المختصرةدة المالموح ماليةمات الالمعلو ةعاجمر نع  المستقلين  تلحساباتقرير مدقق ا
 إلى 

 ارة عضاء مجلس اإلدأالسادة 
 البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب( شركة

 مملكة البحرين –المنامة 
 
 

 مقدمة

المالية بمراجعة قمنا لقد المختصرة كما    البيانات  المرحلية  كية  السل  ين لالتصاالتالبحر  ركةلش  2021رس  ما  31في  الموحدة 
 :"(، والتي تتكون من ا "المجموعةعة )معب التا هام.ب( )"الشركة"( وشركاتسلكية )ش.والال

 
 ؛ 2021مارس  31بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في  •

 ؛ 2021س مار  31في  بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية •

 ؛ 2021ارس م 31ي ف للثالثة أشهر المنتهية د المختصردية الموحان التدفقات النقيب •

 ؛   2021مارس  31الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في  في حقوق الملكيةتغيرات بيان ال •

 الموحدة المرحلية المختصرة.  واإليضاحات حول البيانات المالية •
 

إدارة الماليض هذه  وعراد  إعد   نع  ة مسئولشركال  إن مجلس  لمعي  ةالمعلومات  المختصرة وفقاً  المرحلية  المحاسبة    راالموحدة 
الموحدة المرحلية   المعلومات المالية، وإن مسئوليتنا هي إصدار استنتاجنا عن هذه  التقارير المالية المرحلية  –  34رقم  الدولي  

 مراجعتنا لها.على اًء المختصرة بن
 

 ةاجعرملنطاق ا
رحلية من قبل مدققي  ية الملومات المالعممراجعة ال"   -2410  –خاص بأعمال المراجعة  فقاً للمعيار الدولي الا وعتنمراج  تملقد ت

ن  وظفيالم  الموحدة المرحلية المختصرة على االستفسارات، بشكل أساسي من  المعلومات المالية". تشمل أعمال مراجعة  الحسابات
لمراجعة ا  ة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعماليشمل إجراء مراجعة تحليلا تكم بية،ساحية والممالال المسئولين عن األمور

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

 
 االستنتاج 

المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة كما   البياناتى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن  تي قمنا بها، لم يرد إلالمراجعة ال   علىاً ءبنا
 . لمالية المرحليةرير االتقا – 34سبي الدولي رقم  لمحار اعياوفقاً للم لم تعد، في جميع النواحي الجوهرية، 2021مارس  31في 

 
 أمر آخر

جائحة   لتفشي  )كوفيد  فيروس  نظراً  المستجد  العام    (19  –كورونا  التعميم            2020بداية  المركزي  البحرين  مصرف  أصدر   ،
العامة والبنوك المؤسسة  مة  ساهلشركات الم، والذي تم بموجبه إعفاء جميع ا2020مارس    30بتاريخ     OG/124/2020رقم  

المعلومات ونشر  إعداد  من  المرحلية    محلياً  في  الم  الموحدةالمالية  المنتهية  أشهر  للثالثة  نقم 2020مارس    31ختصرة  لم   .
 الموحدةالمعروضة في هذه المعلومات المالية المرحلية    2020مارس    31بمراجعة معلومات المقارنة للثالثة أشهر المنتهية في  

 أي استنتاج مراجعة عليها.       للمجموعة، وعليه فإننا ال نبدي  رة، والتي تم استخراجها من الحسابات اإلداريةصختالم
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  تصر الي الموحد المخبيان المركز الم
 البحرينية  نيرانلد ا بآالف                                                                        2021مارس  31في  كما

 

  احإيض 2021مارس  31  2020ديسمبر 31
 الموجودات   )مراجعة(   قة( )مدق

 الموجودات غير المتداولة    
 عقارات ومعدات   282,510  282,651
 حق استخدام األصول     52,165  50,970

 الشهرة    137,637  137,504
 سة أخرى موجودات غير ملمو  134,521  137,821

 قوق الملكية محتسبة بطريقة ح استثمار في شركات زميلة   7,548  4,709
 ئب مؤجلة أصول ضرا  8,834  8,642

   اراتاستثم  29,928  20,071
 موجودات غير متداولة أخرى   5,108  1,850

 ولة ات غير المتدا مجموع الموجود  658,251  644,218
     

 الموجودات المتداولة     
 مخزون لا  9,209  8,255

 ذمم تجارية مدينة وأخرى   148,264  143,887
 استثمارات    149  497

 النقد وأرصدة البنوك 3 200,221  195,299

 داولة جودات المتمجموع المو  357,843  347,938

 ع الموجودات ومجم  1,016,094  992,156
     

 المطلوبات     
 ر المتداولة المطلوبات غي    

 ذمم تجارية دائنة وأخرى   20,170  19,832
 يجار   ات اإلمطلوب   44,424  43,852

 سلفيات ض و قرو 4 221,434  201,290
 مؤجلة  بت ضرائ مطلوبا  8,777  8,896

 مجموع المطلوبات غير المتداولة   294,805  273,870
     

 المطلوبات المتداولة     
 نة وأخرى ذمم تجارية دائ   195,578  176,680

   اإليجار مطلوبات   8,525  7,185
 ات وسلفي قروض  4 5,508  22,339

 المتداولة مطلوبات مجموع ال  209,611  206,204

 ع المطلوبات موجم  504,416  480,074

 صافي الموجودات    511,678  512,082
     

 حقوق الملكية    
 رأس المال   166,320  166,320
 ي ن واحتياطي قان   83,285  83,285
 احتياطي عام   44,000  44,000

 احتياطيات أخرى   ( 31,675)  ( 42,035)
 أسهم الخزينة   ( 4,008)  ( 2,792)

 ةمستبقا أرباح  212,411  224,390

 مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة    470,333  473,168

 حصة غير مسيطرة   41,345  38,914

 ( 12- 11)صفحة   يةلملكا ق ومجموع حق  511,678  512,082
 

 لمجلس: ا  عن بةنيا بال قعهاوو 2021 أبريل  28  فيرة داس اإلمجل  من قبل رحلية الموحدة المختصرةلما المالية البياناتاعتمدت 
 
 
 

 ميكيل فينتر  رائد عبدهللا فخري  عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
 الرئيس التنفيذي دارة اإل س ئب رئيس مجل ان  رئيس مجلس اإلدارة 

 .ةمختصرل دة الموحا ية المرحل الماليةنات يالب اجزءاً أساسياً من هذه  13إلى   1ن تشكل اإليضاحات المرفقة م
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  مختصر ال حدموالالشامل  لدخالبيان 
 البحرينية  رينبآالف الدنا                                                2021س ارم 31لمنتهية في  ا أشهر للثالثة

 

 رس ما 31هر المنتهية في ثة أش للثال يضاحإ 

  2021  2020 
 ة( اجع مرغير )  )مراجعة(   

     

 97,597  99,728 5 اإليرادات 

     روفات  صملا
 ( 32,979)  ( 32,671)  المصروفات التشغيلية للشبكات 

( 12,804)  تكلفة الموظفين   (13,144 ) 

 ( 17,074)  ( 18,319)  لموسة وجودات مم ةمء وانخفاض قي ك وإطفاهالاست 

 ( 1,134)  ( 620)  العقود  ل وأصو  لتجارية المدينةا ممالذ ة قيم اض انخف خسارة من
 ( 8,763)  ( 9,870)  خرى لية أتشغي  تا مصروف

 ( 73,094)  ( 74,284)  فات  صروالمع  موجم

 24,503  25,444  النتائج من األنشطة التشغيلية 
 1,871  1,075  ادات ذات العالقة ري واإلل التموي  إيرادات

 ( 4,330)  ( 2,892)  لمصروفات  ذات العالقة او مصروفات التمويل 

 792  308  أخرى )صافي(  اتمصروف

     قة حقوق الملكية محتسبة بطري  زميلة  ات شرك  خسارةكة من حصة الشر

 ( 171)  ( 164)  )صافي(  

 22,665  23,771  بة ب الضرياألرباح قبل احتسا 
 ( 1,336)  ( 1,619)  ة الدخل يب رض

 21,329  22,152  ربح الفترة 

     : الدخل الشامل اآلخر   مجموع
     إلى بيان  الحقا    هاتصنيف  إعادة  البنود التي صنفت أو من الممكن

     الخسارة:  الربح أو 
 ( 5,618)  498  األجنبية العمليات  –عمالت أجنبية تحويل روقات ف

 ( 983)  42  لدين( ات ا)أدولالستثمارات  ة ل داقيمة العلا تاتغير
     

 ( 6,601)  540  خر، صافي من الضرائب ل اآلالدخل الشام
     

     ن يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى بيان الربح أو الخسارة: البنود التي ل 
 -  9,608  ( حقوق الملكية ات  )أدولالستثمارات  دلة قيمة العالات اتغير

  9,608  - 

 ( 6,601)  10,418  ب صافي من الضرائ ، ل الشامل اآلخردخلا
     

 14,728  32,300  فترة لل لشامل  مجموع الدخل ا 
     

     ب إلى: ربح الفترة منسو 
 18,528  19,721  م الشركة األمساهمي 

 2,801  2,431  ر مسيطرة غي  حصة 

  22,152  21,329 
     

     ى: ب إلومنس الة للفتر   شامللدخل المجموع ا
 11,911  29,869  م مساهمي الشركة األ
 2,817  2,431  حصة غير مسيطرة 

  32,300  14,728 
     

 11.2  11.9 6 )فلس(  لكل سهم فضوالمخ اسياألس ائدالع

 
 عن المجلس:  ووقعها بالنيابة 2021 يلرإب  28  يفارة دس اإلمجل  بلمن ق ختصرةالمرحلية الموحدة الم المالية البياناتاعتمدت 

 
 

 ميكيل فينتر  ري فخ  عبدهللارائد  عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
 الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  بئ نا رة إلدا جلس اس مرئي 

 
.رةة المختصلية الموحدحرلما يةالمال البياناته سياً من هذجزءاً أسا 13إلى   1ة من تشكل اإليضاحات المرفق
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 المختصر  التدفقات النقدية الموحد انيب
 البحرينية  بآالف الدنانير                                                 2021 مارس 31 في للثالثة أشهر المنتهية 

 

 بآالف الدنانير البحرينية  إيضاح 

 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في   

  2021 
 عة( )مراج

 2020 
    مراجعة(غير ) 

     
     انشطة التشغيل 

 21,329  22,152  ربح الفترة
     تسويات: 

 3,003  3,128  يلية، شاملة الضرائب شغير ت بنود غ
 171  164    قة حقوق الملكيةمحتسبة بطري  زميلة  ات شرك  خسارةحصة الشركة من 

 17,074  18,319  ت ملموسة وجودا مة ماض قي نخفوا ء استهالك وإطفا
 1,134  620  العقود  وأصول   قيمة الذمم التجارية المدينة ض فاخان  ارة منسخ

  44,383  42,711 
     

     عامل الل رأس الماالتغيرات في 
 ( 9,872)  ( 6,434)  الزيادة في الذمم التجارية المدينة واألخرى 

 1,081  ( 951)  ون في المخز لنقصا /   (ةدالزيا)
 ( 7,959)  ( 4,877)  ى رخألوا الدائنة ية م التجارفي الذم نقصال

 25,961  32,121  التشغيل  النقد من أنشطة 
     
 ( 2,226)  ( 1,710)  ة ع دفوالمب ائ ضرال

 ( 77)  ( 75)  مدفوعات لألعمال الخيرية 

 23,658  30,336  أنشطة التشغيل صافي النقد من  

     
     تثمار االسأنشطة 

 ( 21,098)  ( 16,847)  االستبعاد ي صاف، ر ملموسةوموجودات غي شراء عقارات ومعدات 
 73,646  ( 23,419)  أخرى  استثمارات بيع /  ( شراء)  منقد لن ي اصاف

 2,918  1,859  ستثمارات مستلمة يرادات اإفوائد و

     
 55,466  ( 38,407)  االستثمار  ةطشأن  (/ من ي دم فالمستخ )د لنقاصافي  

     
     أنشطة التمويل 

 ( 4)  ( 1)  عة وسهم مدفأرباح أ
 ( 2,650)  ( 2,245)      ريجاإلت ا مدفوعات لمطلوبا

 ( 974)  ( 1,737)  فوائد مدفوعة  
 3,063  3,263  )صافي(  بة مسحوقروض 

 -  ( 165)    األسهم أساس لمدفوعات على  ل ةأسهم خزين  شراء
 77  ( 1,051)  أسهم صناعة السوق  بيع /  (شراء )

     
 ( 488)  ( 1,936)  يل ومتال ة أنشط في خدم قد المستصافي الن 

     
 78,636  ( 10,007)  مه خالل الفترة حك في النقد وما في   ة( / الزياد النقص )
     

 86,410  143,457  يناير 1ه في حكم  النقد وما في 

     
 165,046  133,450 3 مارس  31النقد وما في حكمه في 

 

 
 
 .رةالمرحلية الموحدة المختص المالية البياناتمن هذه  اً سيساجزءاً أ 13ى  إل 1من المرفقة احات يضشكل اإلت
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                                                                                                                      تصرالمخ  حدوالمفي حقوق الملكية تغيرات بيان ال

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                      2021مارس  31تهية في أشهر المن  للثالثة

                  

  م ألا ة ركاهمي الش لمنسوبة لمس مجموع الحقوق ا  

 2021    أخرى طيات احتيا أسهم خزينة     

مجموع  

حقوق  

 ية الملك

حصة غير  
 مسيطرة 

 المجموع 
أرباح  

 ة تبقا مس

 أسهم 
الخزينة  

لمدفوعات  ل
على أساس  
 األسهم  

أسهم  
صناعة  
 السوق

احتياطي  
للمدفوعات  
على أساس  
 األسهم 

احتياطي  
القيمة  
العادلة  

 لالستثمارات 

اطي  احتي
تحويل  

مالت  ع
 ةبيأجن

اطي  تيحا
 عام 

احتياطي  
 قانوني 

 
 رأس المال 

 إيضاح 

 2021يناير  1في  166,320 83,285 44,000 ( 13,228) ( 28,807) - ( 2,076) ( 716) 224,390 473,168 38,914 512,082

 ة فتر ربح ال  - - - - - - - - 19,721 19,721 2,431 22,152

             
 آلخر الشامل اخل  الد            

 تحويل عمالت أجنبية   قات فرو  - - - 498 - - - - - 498 - 498
     ارات      عادلة لالستثمالة لقيمتغيرات ا - - - - 9,650 - - - - 9,650 - 9,650

 الشامل اآلخر مجموع الدخل  - - - 498 9,650 - - - - 10,148 - 10,148

 ة فتر الشامل لل  ل دخال مجموع   - - - 498 9,650 - - - 19,721 29,869 2,431 32,300
             

 ت المساهمات والتوزيعا            
 10  2020ة معلنة لسنة ئي سهم نهاأرباح أ - - - - - - - - ( 27,308) ( 27,308) - ( 27,308)

 2020تبرعات معتمدة لسنة  - - - - - - - - ( 4,392) ( 4,392) - ( 4,392)
                    شراء أسهم صناعة السوق  - - - - - - ( 1,051) - - ( 1,051) - ( 1,051)

                                                                 ةشراء أسهم الخزين  - - - - - - - ( 165) - ( 165) - ( 165)

   هم مسددة على أساس األس مدفوعات             
 ملكية لاحقوق سهم أب  - - - - - 212 - - - 212 - 212

 المساهمات والتوزيعات   مجموع - - - - - 212 ( 1,051) ( 165) ( 31,700) ( 32,704) - ( 32,704)
    

  
       

 2021مارس  31في  166,320 83,285 44,000 ( 12,730) ( 19,157) 212 ( 3,127) ( 881) 212,411 470,333 41,345 511,678

 
 
 
 

ً أسا اً جزء 13إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من   . دة المختصرةلموحاية رحللما المالية البيانات ذهه من سيا
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                                                                                                                      ختصرالم  حدوالمت في حقوق الملكية لتغيرابيان ا 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                    2021س مار 31ة في أشهر المنتهي  للثالثة

                    

  م ألا كة همي الشرمنسوبة لمسامجموع الحقوق ال  

 )غير مراجعة(  2020    اطيات أخرى تي اح أسهم خزينة     

مجموع  

حقوق  

 الملكية

حصة غير  
 مسيطرة 

 موع المج
  أرباح
 ة اقمستب 

أسهم  
صناعة  

 وق الس

حتياطي  اال
االكتواري  

للمنافع 
 التقاعدية

احتياطي  
القيمة  
العادلة  

 لالستثمارات

احتياطي  
تحويل  
عمالت  
 أجنبية

اطي  تي اح
 عام

تياطي  حا
 يون ان ق

 
 رأس المال 

 يضاح إ

 2021ير ينا 1في  166,320 83,160 44,000 ( 14,490) ( 28,684) ( 4,177) ( 2,059) 229,040 473,110 40,265 513,375

 ةفترربح ال - - - - - - - 18,528 18,528 2,801 21,329

            
 الدخل الشامل اآلخر            
 ت أجنبية  فروقات تحويل عمال - - - ( 5,634) - - - - ( 5,634) 16 ( 5,618)
      مارات    تغيرات القيمة العادلة لالستث  - - - - ( 983) - - - ( 983) - ( 983)

 شامل اآلخر لامجموع الدخل  - - - ( 5,634) ( 983) - - - ( 6,617) 16 ( 6,601)

 ة فترلل لشاملا خل مجموع الد  - - - ( 5,634) ( 983) - - 18,528 11,911 2,817 14,728
            
 المساهمات والتوزيعات            
                    2019أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة  - - - - - - - ( 28,994) ( 28,994) - ( 28,994)
 2019 تبرعات معتمدة لسنة - - - - - - - ( 1,291) ( 1,291) - ( 1,291)

                                ق سوال اعة صن سهم شراء أ  - - - - - - 77 - 77 - 77
                                                                          شراء أسهم الخزينة - 125 - - - - - ( 125) - - -
                       لالحتياطي القانوني ل ومحال           

                       ء اشرال محتسبة  رة ر مسيطغي  حصة  - - - - - - - - - 397 397

 المساهمات والتوزيعات مجموع  - 125 - - - - 77 ( 30,410) ( 30,208) 397 ( 29,811)
    

 
       

 )غير مراجعة( 2020مارس  31في  166,320 83,285 44,000 ( 20,124) ( 29,667) ( 4,177) ( 1,982) 217,158 454,813 43,479 498,292

 
 
 

 . المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتهذه  نم أساسياً اً ءجز 13  لىإ 1ن ة مرفقلميضاحات اتشكل اإل
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 صرة لمخت ا رحليةالم الموحدة  المالية البيانات حول  إيضاحات
     ة   لبحرينير اف الدنانيبآال                                              2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 

 
 تقرير المنشأة.   1

البح لالتصشركة  هرين  )"الشركة"(  ش.م.ب  والالسلكية  السلكية  مساهمة  االت  شركة  مدبحريني  بورصة  رجة  ية  في 
  2021مارس    31ة في  نتهيملأشهر ا   الثالثة  ةرتلفو  ي ف  كما رة  لية المختصدة المرحموحال  المالية   اناتبي الكون  ت. تالبحرين

وشركا  المالية  البياناتمن   للشركة  المختصرة  المرحلية  المالموحدة  وحصة  "المجموعة"(،  )معاً  التابعة  في  تها  جموعة 
 ها. المتعلقة ب لخدمات والمنتجاتاوالت اتصل توفير خدمات االي مجاوعة ف المجمكة زميلة. تعمل شر

 
 دادعإلا اسأس .  2

 
 اللتزاما  نايب (أ

"التقارير المالية المرحلية". إن    –  34الموحدة المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    المالية   البيانات  تدأع
المرحل  المالية  البيانات الالموحدة  المالية  ةطلوبمال  البياناتتشمل كل  ة ال  مختصرية  ال  للبيانات    بقاً طدة  المع  كاملةالسنوية 

المالالتقاري  د دولية إلعدالا  ريايلمعل للسن  ،يةر  للمجموعة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  قراءتها مع  المنتهية في ويجب  ة 
تغيرات في  ال  أحداث ومعامالت جوهرية لفهم لتوضحتارة  . مع ذلك، تم تضمين إيضاحات تفسيرية مخ2020ديسمبر   31

 .  2020ديسمبر   31وعن السنة المنتهية في  ية كما فيون لية موحدة سام تانايب رخآ منذعة الي للمجموواألداء المالمركز 
 

 المرحلية المختصرة مراجعة وليست مدققة.  الموحدةالبيانات المالية 

 
 معلومات المقارنة

جائحة   لتفشي  )كوفيد  نظراً  كورونا  العام  19  –فيروس  بداية  في  م2020(  أعفى  البحرين،  جميع  صرف   المركزي 
المرحلية المختصرة للثالثة    الموحدةة  مة العامة والبنوك المؤسسة محلياً من إعداد ونشر المعلومات الماليهالمسالشركات ا

المختصر من    الموحد. وبالتالي، فقد تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي  2020مارس    31أشهر المنتهية في  
)الالبيانات   المدقق المالية  الموحدة(  للسنة  في  يهمنتة  ل2020ديسمبر    31ة  المقارنة  وأرقام  ختصرة  الم  الموحدةلبيانات  ، 

الملكية  النقدية والتغيرات في حقوق  الشامل اآلخر والتدفقات  من الحسابات اإلدارية للشركة /    للربح أو الخسارة والدخل 
المنتهية في   الثالثة أشهر  لفترة  تتوع  . 2020مارس    31للمجموعة،  لم  فا معلوم مراجعة مليه،  المتضمنة  المقارنة  ي ت 

للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية من قبل المدقق   بيانات الفترة الحالية
 الخارجي. 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (ب

ال  اساتالسي المخاطر  إدارة  وإطار  قبالمحاسبية  من  فيمطبقة  المجموعة  المرحلية    المالية  تاانيبالاد  إعد   ل  الموحدة 
،  2020ديسمبر    31تهية في  للسنة المن  موحدة مدققة  ةليام  تانايباد آخر  تي استخدمت في إعدختصرة هي نفسها تلك الالم

مجلس  ن الات الصادرة عرالت والتفسيالتقارير المالية ذات العالقة، والتعديفيما عدا تطبيق المعايير الدولية الجديدة إلعداد  
معدلة أي  لاالجديدة /    ريايمعلا  هذه  لتطبيق  . لم يكن2021يناير    1المفعول ابتداء من  اير المحاسبية، والسارية  ي للمعلدولا

 الموحدة المرحلية المختصرة.   المالية البياناتأثر جوهري على 
 
   ميةموسبيعة ال(   الطج

االختالفاأل  يجةتن الثر  المعال  فإنية،  موسم ت  في  نتائج  قد    المالية  تايان الب لنة  المختصرة  المرحلية  نسبة  الموحدة  تمثل  ال 
 السنوي العام. متناسبة من الدخل 

 
 هاداتتجالتقديرات واال (   د

إعداد   اإلدموحال  المالية  البياناتيتطلب  أن تضع  المختصرة  المرحلية  الدة  والفرضياوتال  ،تيراتقدارة بعض  ت مما  قعات 
يرادات والمصروفات المعلنة. النتائج  لمطلوبات، اإلدات، اية وعلى مبالغ الموجولية تطبيق السياسات المحاسبى عمثر عليؤ

التقديرات عن  تختلف  قد  هذه  ع  .الفعلية  إعداد  المرحوحدالم  المالية   البياناتند  بة  اإلدارة  قامت  المختصرة،  استخدام  لية 
التي  يرجوهلاام  حكاأل ذاتها  استخدامها  ة  عدم  تم  لتقدير  الرئيسية  والمصادر  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في 
تم تطبيقها على  ا الموحدة  البياناتليقينية، والتي  للس  المالية  المنتهيالمدققة    تلك   آثاردا  ، ما ع2020ديسمبر    31ة في  نة 

  .11م قالمحددة في إيضاح رية األحكام الجوهر
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 البنوك ة النقد وأرصد  .3

البنوك على    يشمل عن ودائع قصيرة  ني( عبارة  دينار بحري  51,842:  2020دينار بحريني )  66,771النقد وأرصدة 
النقد وما  تم استثناءها    .أرباح أسهم غير مطالب بهاو  د مقيد،نقوأشهر،    3من  األجل ذات فترات استحقاق أكثر     في من 

   صر.ختمال دموحل حكمه في بيان التدفقات النقدية ا 

 
 وض والسلفيات رالق . 4

بقيمة   (1 األجل  طويل  )  58.5قرض  بحريني  دينار  دملي  24.4مبلغ    منهمليون  فيون  كما  بحريني    مارس   31  ينار 
الترخيص.   رسومال التشغيلي وويل رأس المخدامه من قبل إحدى شركات المجموعة لتماست  تم  الزال قائماً(  2021

خالل فبراير، تم    . 2024، ومن المقرر تسويتها في سنة  سنوياً %  PLR  -  3.35  غلتب  ئدةافتحمل التسهيالت معدل  
ه  شروط  بشأن  التفاوض  ل إعادة  تمديده  تم  وبالتالي  القرض،  سنواتفترة  ذا  سماحعشر  فترة  مع  ،  سنوات   3تبلغ    ، 

يتم تصنيف لم  المتد  وبالتالي  المطلوبات  في    .اولةأي رصيد ضمن  مبلغ  2020  ديسمبر  31كما  تم تصنيف   ،9.7  
دينار   الممليون  المطلوبات  ضمن  القائم  المبلغ  من  شهراً  بحريني  عشر  اإلثني  فترة  خالل  الستحقاقها  وذلك  تداولة 

 لقادمة. ا

ر  ان دينمليو  6.8  مبلغ  منه)  ني(يرمليون دينار بح  8.0:  2020)  يينربحر  نامليون دي  8ويل األجل بقيمة  قرض ط (2
ً   2021  مارس  31  كما في  بحريني إحدى شركات    حصلت عليه  (( دينار بحرينين  مليو  7.2:  2020)  الزال قائما

البنية التحتية والشبكة.    جموعة لتمويلالم ، ومن % سنوياً PLR  -  2.20لغ  تبمعدل فائدة  تحمل التسهيالت  متطلبات 
فترة  ذا القرض، وبالتالي تم تمديده لبشأن شروط هل فبراير، تم إعادة التفاوض  خال.  2025سويتها في سنة  المقرر ت

كما في    . ، وبالتالي لم يتم تصنيف أي رصيد ضمن المطلوبات المتداولةسنوات  3فترة سماح تبلغ    ، مععشر سنوات
مني م تص، ت2020  ديسمبر  31 دينار    1.6  بلغف  الممليون  المطلوبابحريني من  القائم ضمن  المتداولة وذلك بلغ  ت 

   إلثني عشر شهراً القادمة. خالل فترة االستحقاقها 

مليون    12.7)منه مبلغ    (بحرينيمليون دينار    12.8:  2020)  بحرينيمليون دينار    12.8جل بقيمة  األ  ليطو  ضقر (3
ً   2021  مارس  31كما في    بحرينيدينار   قائما قبل    تم استخدامه من   ((بحرينيمليون دينار  12.7 :  2020)  الزال 

لتم  ىأحد المجموعة  فائشركات  معدل  التسهيالت  تحمل  الترخيص.  رسوم  سنPLR  -  2.125دة  ويل  ومن   وياً،% 
عشر فترة  ذا القرض، وبالتالي تم تمديده لخالل فبراير، تم إعادة التفاوض بشأن شروط ه  .2024المقرر تسويتها في  

لم يتم تصنيف سنوات  3تبلغ    ، مع فترة سماحسنوات المتد  ، وبالتالي  المطلوبات    31ي  ف  كما  .اولةأي رصيد ضمن 
تص  ،2020ديسمبر مبلغتم  بمليون    2.1  نيف  وذ دينار  المتداولة  المطلوبات  ضمن  القائم  المبلغ  من  لك  حريني 

 حقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمة. الست

ار مليون دين  8.0مبلغ    منه)  (ينيمليون دينار بحر  8.0  : 2020)  رينيار بحمليون دين  8.0ألجل بقيمة  قرض طويل ا (4
ً ئال قاالز  2021  مارس  31  ني كما فيبحري ات ركإحدى ش  عليه  حصلت  ((ني دينار بحري  مليون  1.1  : 2020)  ما

تبفي مشروع مشترك.    لمنشأةا لتمويل حصة  جموعة  الم فائدة  التسهيالت معدل  % سنوياً،  PLR  –  1.75لغ  تحمل 
ذا القرض، وبالتالي تم تمديده ن شروط هفبراير، تم إعادة التفاوض بشأخالل    . 2024من المقرر تسويتها في سنة  و
كما   .، وبالتالي لم يتم تصنيف أي رصيد ضمن المطلوبات المتداولةسنوات  3رة سماح تبلغ  ، مع فتعشر سنواتة  فترل
لك ذولة ولمتداالقائم ضمن المطلوبات ا  يني من المبلغبحر  مليون دينار  0.2، تم تصنيف مبلغ  2020  مبرديس  31ي  ف
    هراً القادمة. اإلثني عشر ش ةل فترقها خالاستحقال

 مارس  31كما في    بحريني مليون دينار    169.7)منه مبلغ    بحرينيمليون دينار    169.7ألجل بقيمة  يل اقرض طو (5
لتمويلالش  حصلت عليه  ،(  بحرينيمليون دينار    169.7  :2020)  ئماً(قا  الالز  2021 ايو  سداد سنداتها في م  ركة 
 . 2025ي ويتها دفعة واحدة فمقرر تس% سنوياً، ومن الLIBOR  +1,80. تحمل التسهيالت معدل فائدة 2020

تسهيال (6 على  المجموعة  شركات  إحدى  العامحصلت  المال  رأس  احتياجات  لدعم  المكشوف  على  سحب  تحمل  ت  ل. 
:  2020مليون دينار بحريني ) 5.5لغ م مبتم استخدااً. يونس %5.35ى % إل 5.00ت معدل فائدة يتراوح بين التسهيال

بلغت   ،2021  مارس  31كما في  ان المركز المالي.  ت كما في تاريخ بييالالتسهمليون دينار بحريني( من هذه    8.7
 . يني(دينار بحرمليون  6.4:  2020)يني مليون دينار بحر 9,6تسهيالت السحب على المكشوف غير المسحوبة 
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 .  اإليرادات 5
 

   اإليرادات تصنيف . أ
 
 مارس   31ير المنتهية فهللثالثة أش  

 2021  2020 

 مراجعة(  غير)  جعة( )مرا 

    

 48,054  46,192 ات االتصاالت النقالة خدم
  18,200  17,975 خدمات االتصاالت البيانية

  16,212  19,323 نترنت الثابتةخدمة اال
  5,719  5,605 الثابتة  خدمات الهاتف 

  4,503  4,877 ع بالجملة بي خدمات ال
 4,909  5,756 أخرى 

    

 99,728  97,597 

 
 مارس   31المنتهية فيللثالثة أشهر  تساب دات حسب توقيت االحاإليرا 

 2021  2020 

 مراجعة( غير )  )مراجعة(  

    

  6,656   8,575 )إيرادات المعدات(   عند نقطة زمنية المحول المنتجات 
  90,941   91,153 (  ديم خدمات)إيرادات من تق الوقت  بمرور  حولةالم ت والخدما تجاتالمن 

    

 99,728  97,597 

 
 (.13إيضاح رقم )  راجعالجغرافية الرئيسية للمجموعة،  عاتادات حسب القطال مجموع اإليرصيل إضافية حو لتفا

 
 أرصدة العقود  . أ

 عمالء. مع ال عقودوبات اللل ومطوأصو ،يقدم معلومات حول الذمم المدينة الجدول التالي
 

 ديسمبر 31  مارس  31 

 2021  2020 

 ققة( )مد  اجعة( )مر 
    

 91,829   95,915 مدينة أخرى( ذمم ي ذمم تجارية و)متضمنة فود وأصول العق نةذمم مدي 
 3,298  3,268 أخرى(  )متضمنة في ذمم تجارية وذمم دائنة  مطلوبات العقود 

 

التقرير.    اريخبت  لهاصدر فواتير  والتي لم تزة  المنجعمال  رئيسي بحقوق المجموعة مقابل األ  ق بشكلتتعلأصول العقد  
أصت عندتحول  مدينة  ذمم  إلى  العقد  الول  تصبح  المجموعة  غي  حقوقما  تصدر  عندما  عادة  هذا  ويحدث  مشروطة.  ر 

ً لق بشكل رئيسي بالمقابل المستلم مقتتع  العقد  لعميل. مطلوباتفاتورة ل   مع   نهع  عمالء والذي تم احتساب اإليرادمن ال  دما
 .    نة واحدةخالل س ذات العالقةداء ات األيفاء التزامالزمن مع است مرور
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 كل  سهم. العائد ل6
 

مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة   

 2021  2020 

( راجعةمغير )  )مراجعة(    

    

 18,528  19,721 ربح الفترة المنسوب لمساهمي الشركة  

    

 1,657  1,656 ون( ي )ملالفترة د األسهم القائمة خالل لمتوسط الموزون لعدا

    

 11.2   11.9  لعائد األساسي لكل سهم )فلس( ا

 
 والطارئة  المحتملة ت الجوهريةزامالتاال . 7

 
 أ( االلتزامات  

المجموعة رأسمالية  لدى  في  كم  التزامات    53.7:  2020ديسمبر  )  بحريني دينار    يونمل  35لغت  ب  2021مارس    31ا 
  (.مليون دينار بحريني 

 
 محتملة وباتب( مطل

وإخطارات    مطالباتلالضريبية الحكومية    تارادمية واإلتعلق بإخطارات من الهيئات التنظيت  مناقشات  يف  المجموعة  ركتشا
ً حال  موعةالمج  وترى(.  ال شيء:  2020)  ذه األمورولكن ال تتوقع أي تعرض من ه،  أخرى  مشروعة  بأسبا  توجد  ال  أنه  يا

 .موقفها ن ع وللدفاع لردل الالزمة ةنونيالقا الخطوات جميع اذاتخ ويجري واإلخطارات، المطالبات لهذه
 

 ج( الضمانات 

بقيموبن  ، أصدرت2021مارس    31في    كما (1 المجموعة ضمانات  )  9.5  ةك  بحريني  دينار  :  2020ديسمبر  مليون 
بحرينمليون    12.5 إدينار  وخطابات  بمبلغ  ي(،  )  4ئتمان  بحريني  دينار  دي  5.3:  2020ديسمبر  مليون  نار مليون 

 بحريني(. 

ال (2 ريني(  دينار بحمليون    1.9:  2020ديسمبر  مليون دينار بحريني )  1.9طاب تطمين بمبلغ  عة بتقديم خمجموقامت 
 ن. عاملة في األردلي األردن لتقديم ضمان مالي للشركات التابعة اتصاالت فهيئة تنظيم االإلى 
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 ة العادلة  لقيما . 8

مننن خننالل  بالقيمة العادلةبعض االستثمارات لية للمجموعة بالتكلفة المطفأة عدا مات الات المالية والمطلوباس الموجوديتم قيا
د عننن  صننل أو سنندادهألعادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيننع القيمة ا  قيمة العادلة.ي تظهر بال، والتخرالدخل الشامل اآل

 .بتاريخ القياس قسوي الالمشاركين فبين ارية لى أسس تجوع عاديةفي معاملة  تزامإلتحويل 
 

حجننم فية أو تقلننيص حاجة للتص ي نية أويمة العادلة هو افتراض أن المؤسسة مستمرة في أعمالها دون أمن أسس تعريف الق
 تها أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.عمليا

 
 لةعادة القيمة اليتراتيب

مة في القيننام بهننذه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخد  ي،لتاللسل القيمة العادلة استخدام تسعة القيم العادلة بامجموالتقيس  
 القياسات:

 مماثلة. داة ماليةفي سوق نشط ألالمعدلة(  رجة )غير:  أسعار السوق المد1المستوى  (1

شننتقة مننن شننرة )أي مي السننعر( أو غيننر مباة )أشننررصنند، مبالل  دخالت قابلننةمنن : تقنيات تقييم مبنية علننى  2المستوى   (2
السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة، وأسعار  ة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسعارفئه الاألسعار(. هذ

ق سننو و مشننابهة فننيأر السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلننة هة، وأسعاماثلة أو مشابات مالية مرجة ألدومد
ن قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة منن ة لهامتكون جميع المدخالت اأخرى حيث نشط، أو طرق تقييم    ل منأقيعتبر  

 معلومات السوق.

ألدوات التنني تشننمل تقنيننات ئننة جميننع اتشننمل هننذه الف بلة للرصد.ت غير قا: تقنيات تقييم مبنية على مدخال3المستوى   (3
م تقيننيبلننة تننأثير جننوهري علننى الغير قا ، حيث يكون للمدخالتلرصدل  ات قابلةلومبنية على معمتقييمها مدخالت غير  

لننب بحيننث تتطوات ماليننة مقيمننة علننى أسنناس األسننعار المدرجننة ألدوات مشننابهة، األدوات المالية. تشمل هذه الفئة أد
 لمالية.اد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين األدوات ابلة للرصجوهرية غير ق  تعديالت

 
القيمننة العادلننة، حيننث تننم  راتبيننةمستوى ت خالل، من 2021مارس  31في ة كما قاسجدول التالي يحلل األدوات المالية المال

 لعادلة:تصنيف مقياس القيمة ا
 

 2021مارس  31 ادلة القيمة الع  

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  مجموع   مجموع  
     القيمة  القيمة 

     العادلة  رية ت لدفا
      

 دلة لعاالموجودات المالية بالقيمة ا     
 ارة س الخ من خالل الربح أو     

 حقوق ملكية أدوات  – استثمارات - - 11 11 11
 ادلة يمة الع مالية بالقالموجودات ال     
 الدخل الشامل اآلخر من خالل       

 ةأدوات دين وحقوق ملكي  – ثماراتاست  13,419 7,362 2,289 23,070 23,070
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   مة()تت دلةالعا .  القيمة8
 

 2020ديسمبر  31 العادلة القيمة  

  1المستوى  2المستوى  3ستوى الم مجموع   مجموع  
     لقيمةا القيمة

     ة العادل دفترية ال
      

 العادلة ة بالقيمة المالي  الموجودات     
 ح أو الخسارة من خالل الرب      

   أدوات حقوق ملكية  - استثمارات - - 11 11 11
 عادلة لالية بالقيمة اوجودات الممال     
 آلخر دخل الشامل امن خالل ال     

   ين وحقوق ملكيةات دأدو - اتاستثمار - 7,697 5,863 13,560 13,560
      

 
سننعارها ألقيمننة العادلننة باسننتخدام با  السنننداتم  يفتننرة. تننم تقينن الل الخ  1  إلى المستوى  3من المستوى  لم تكن هناك تحويالت  

ية هي تقريننب معقننول سلفيات األخرى على فترات متكررة، وبالتالي فإن القيمة الدفترلاروض والق  تم إعادة تسعيرة.  جالمدر
صننيرة ق ينة األخرىدة والذمم المالمدينرية  لية مثل الذمم التجاالعادلة لألدوات الماالعادلة. لم تكشف المجموعة القيمة    لقيمتها
لبنوك، وذلك ألن قيمتها الدفترية هنني تقريننب معقننول للقيمننة ا ة لدىرصدخرى والنقد واألاألونة التجارية ئ، والذمم الدااألجل

 دلة.العا
 

 اف ذوي عالقة .  أطر9
 

 اف ذوي العالقةأ(   معامالت مع األطر

ل المعدلةوفقاً  الدوليال  لمعيار  لتعريفات  )ر   محاسبة  ال24قم  فإن  المعدل،  تعتبر كطر(  ذي عال  فشركة  توفر حكومي   قة. 
خالش للمؤا  دماتركة  اسالتصاالت  مملكة  في  والشركات  الحكومية  وشبه  الحكومية  منسات  الشركة  وتستفيد    لبحرين. 

الحكو المنظمات  من  المتنوعة  والشالخدمات  الحكومية  وشبه  المية  مملكة  في  المعامال  تتمبحرين.  ركات  سياق ت  هذه  في 
 .ت جوهريةتعتبر معامال  ي  للمجموعة والالعمل االعتياد

 
 ارة الرئيسيين  دمع أعضاء اإل  تعامال(   مب

الرئيسيين من أعضا التخويل  ء مجلس اإلدارة وأعضاء اإليتكون األعضاء  لديهم  الذين  الرئيسيين  التخطيط  دارة  ومسئولية 
 كالتالي: دارة الرئيسيينكانت مكافآت أعضاء اإل ة،ة. خالل الفترموعطة المججيه والتحكم بأنشوالتو

 
 مارس  31لمنتهية في هر ا للثالثة أش  

 2021  2020 

 مراجعة( غير )  )مراجعة(  
    

 399  286 ألجلمنافع قصيرة ا

 8  7 عد التقاعدمنافع ما ب
    

 407  293 مكافآت فريق اإلدارة الرئيسيين  مجموع
    

 144  128 عات(احضور االجتم  رسوم   ة )بما في ذلكجلس اإلدار ممكافآت أعضاء 
 
 
 
 
 
 



 14                                                         )ش.م.ب(كية  ية والالسلت السلكاالصين لالتحرشركة الب
 

 صرة لمخت ا رحليةالم الموحدة  المالية البيانات حول  إيضاحات
     ة   لبحرينير اف الدنانيبآال                                              2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 

 

 ت صاصيتخ. ال10

مليون  27.3 غعلى توزيع أرباح أسهم نقدية بمبل 2021مارس  25لذي عقد بتاريخ اجتماعهم ا يوافق مساهمو الشركة ف
 .ها خالل الفترةم تنفيذالتي تو، 2020مليون دينار بحريني تتعلق بسنة  4.4رعات بمبلغ دينار بحريني وتب

 
 

 (19 –جائحة الكورونا )كوفيد  –ث جوهري حد. 11

والذي  ،  (، والذي تطور بسرعة على مستوى العالم19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد  ل  ، كان هناك انتشار2020ل  خال
في ذلك حكومة مملكة البحرين، العديد من اإلجراءات    . نتيجة لذلك، نفذت الحكومات والسلطات، بما2021استمر في  

لسفر،  تلفة، وقيود أخرى على اخدول مى  رحالت جوية من/إل  يروس، مثل تعليق عدةالمضادة لمحاولة احتواء انتشار الف
اإلجراءات   هذه  تسببت  السلبية.  االقتصادية  اآلثار  لمواجهة  الدعم  إجراءات  من  عدد  أعلنت  كما  الصحي.  والحجر 

وس كورونا المستجد لسياسات في حدوث اضطراب وإرباك في عمليات الكثير من الشركات حول العالم. كما تسبب فيروا
 ة. تعمل المجموعة في قطاع لم يتأثر بالفيروس كثيراً. يئة االقتصادية العالميب في الة ي ظهور شكوك جوهريف

 

الي في االقتصاد، والتحديات وعدم اليقينية المتضمنة في عملية  أخذ مجلس اإلدارة باالعتبار اآلثار المحتملة لالنكماش الح
ل  المعلنة  المبالغ  الم  لموجودات والمطلوباتتحديد  للالالمالية وغير  المية  أنها تمثل  ات  بيانجموعة في هذه  المالية، وتعتبر 

جلس اإلدارة، لم يكن هناك أثر مادي أفضل تقييم لإلدارة استناداً على المعلومات المتاحة والقابلة للرصد. بناء على تقدير م
 . حتى تاريخه على البيانات المالية للمجموعةمالحظ  جوهري 

 
 
 ة نالمقار أرقام   .12

ء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية. إن إعادة التصنيف إلعطاأرقام المقارنة، عند الضرورة،    بعض  إعادة تصنيف  تم
  بقاً.أو حقوق الملكية المعلنة سا خل الشامل للفترةلدثر على األرباح أو مجموع الم تؤ
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 ة رصت خ ملا ةدحوملا ة يلحرم لا ةيلاملا ت انايبلا لوح تاحاضيإ
   ة   ر البحرينيف الدنانيبآال                                                                                                                              2021ارس م 31أشهر المنتهية في   لثالثةل

 

 
 اعيالتحليل القط   .13

 ةيالقطاعات التشغل

موعة. المعلومننات القطاعيننة للفتننرة المنتهيننة ى للمجخراأل الشركات ملياتوع ،اليمنودول أخرى. الدول األخرى تشمل  Sureالمالديف ومجموعة ن واألردن وحريبات المجموعة بين كل من الزيع عمليم تويت
 ما يلي:هي ك 2021مارس  31ي ف

 

 مراجعة(  غير) 2020مارس   31المنتهية في ثة أشهر للثال  )مراجعة(  2021مارس   31ثالثة أشهر المنتهية في لل 

ديف ل الما األردن  البحرين  ت وأرباح القطاع مبيعا  

Sure 

Group دول أخرى 

  استبعاد

الت  المعام

داخلية ال ديف لالما األردن البحرين   المجموع    

Sure 

Group أخرى  لدو  

  استبعاد

المعامالت  

اخلية الد  المجموع  

                

 97,597 - - 13,367 17,800 21,308 45,122  99,728 - - 14,521 16,140 22,093 46,974 ن خارجيين( بائاإليرادات )ز

 - ( 123) - - - 103 20  - ( 128) - - - 107 21 إيرادات داخلية 

 21,329 ( 19) (3) 1,327 5,856 ( 90) 14,258  22,152 1 (2) 2,151 5,037 746 14,219 ( )الخسارة / الربح

 

 )مدققة(  2020يسمبر د  31 كما في  ة( )مراجع 2021 مارس 31ي كما ف 

 
  تمطلوبا موجودات و 

ديف ل ماال األردن  البحرين  القطاع   

Sure 

Group دول أخرى 

  اداستبع

المعامالت  

لمجموع ا الداخلية  ناألرد البحرين    ديف لامال   

Sure 

Group  دول أخرى 

اد  ستبعا

المعامالت  

 المجموع  الداخلية 
                

 644,218 ( 18,451) 9,915 90,803 99,207 266,305 196,439  658,251 ( 18,451) 9,829 88,518 97,222 274,544 206,589 اولة ات غير المتد لموجودا

 347,938 ( 10,752) 174 29,183 42,410 35,980 250,943  357,843 ( 10,750) 185 25,385 46,458 36,062 260,503 لة ات المتداوالموجود

 992,156 ( 29,203) 10,089 119,986 141,617 302,285 447,382  1,016,094 ( 29,201) 10,014 113,903 143,680 310,606 467,092 وع الموجودات مجم
                

 206,204 ( 15,136) 75 14,178 30,665 80,174 96,248  209,611 ( 15,492) 87 13,798 27,733 63,833 119,652 اولة دمتوبات الطلالم

 273,870 ( 20,365) - 16,455 11,920 87,183 178,677  294,805 ( 20,365) - 15,420 11,878 111,147 176,725 لة و االمطلوبات غير المتد

 480,074 ( 35,501) 75 30,633 42,585 167,357 274,925  504,416 ( 35,857) 87 29,218 39,611 174,980 296,377 وبات موع المطل مج 
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 مراجعةغير  –معلومات إضافية 

 

 
  )غير مدققة(ورونا  الك  ةبجائح لقةعإفصاحات إضافية مت

 
وتطورها بسرعة على مستوى العالم. وقد أدى ذلك   ( 19-كورونا )كوفيد تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية2020  مارس 11في 

العمل ذلك تعطيل  البيئة االقتصادية. ويشمل  اليقين في  اقتصادي عالمي مع عدم  تباطؤ  الم  في   إلى  االئتماأسواق  تدهورة، الم  ن ال، وأسواق 
تراقب    .السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحيومخاوف السيولة. اتخذت  

بتفعيل خطة مواصلة  19-كورونا )كوفيد المجموعة عن كثب وضع جائحة قامت  آثارها،  مع  إدارة   عمال، وبعضاأل(، وتجاوباً  ممارسات 
بناء على المذكور أعاله، ترى اإلدارة   .لتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها الماليالمختلفة األخرى، بغرض إدارة واطر  اخالم

 نات المالية الموحدة. بياأن المجموعة ستواصل عملها بموجب فرضية االستمرارية لفترة اإلثني شهراً القادمة، ابتداء من تاريخ هذه ال

 
الرئيسي على نتائج المجموعة   ة فيما يتعلق ببعض خطوط اإليرادات وبنود المصروفات. األثرة بعض األثر المالي على المجموعائحجلكان ل
   على أساس ربع سنوي.ريني حمليون دينار ب 2.4  إنخفاض إيرادات التجوال الدولي بمبلغبسبب هو 

 

)إصدار تقريرعن األثر المالي لجائحة     OG/259/2020البحرين المركزي رقم    صرفم  ضافية أعاله إلتزاماً بتعميماإل  تم تقديم المعلومات
. يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة بأكملها، أو االعتماد عليها 2020يوليو    14((، المؤرخ  19  –الكورونا )كوفيد  

ألثر أعاله هو كما في تاريخ ن ا( الذي ال يزال يتطور، فإ19  –د  وفيك)المحيطة بوضع جائحة الكورونا  وك  نظراً للشك ألي أغراض أخرى.
نافعة المعلومات ألن تصبح قديمة وغير  الظروف، مما يؤدي بهذه  المعلومات. قد تتغير  المعلومات ال  .إعداد هذه  لذلك، فإن هذه  باإلضافة 

المعلومات لمراجمومل( على ا19  –الكورونا )كوفيد    ئحةتمثل تقييماً شامالً وكامالً ألثر جا المدقق    جعةعة. لم تخضع هذه  رسمية من قبل 
 .الخارجي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


