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  3        ركز المالي الموحد المختصرملا نايب

 4        الموحد المختصرالدخل الشامل  بيان
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 1                                                        البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(  شركة

 
     )تم عرضها للعلم فقط( لمحات مالية 

  2021 يونيو  30نتهية في الم هر أشللستة 

 

 التغير 2020 2021 

 % مليون دينار بحريني  مليون دينار بحريني  نيويو 30نتهية في للستة أشهر الم

    

 %  4 189.8 198.2 إجمالي اإليرادات 

    

 ( %  4.6)  142.4 148.9 المصروفات  

    

   %  4.6 35.9 37.5 اهمي شركة بتلكوسوبة لمسأرباح من

    

 %  25 * 12.0 15.0 ياً )%( سنو  - وجوداتالعائد على صافي الم

    

   (%  0.1) 1,656 1,655 سهم القائمة خالل الفترة )مليون( األدد لع زونلمواالمتوسط 

    

 %   4.6 21.7 22.7 )فلس(للفترة لكل سهم  والمخفض ألساسيئد االعا

 
 2020ديسمبر  31في  داً إلى الربح الفعلي للسنة المنتهيةنااست *
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 رةرحلية المختصدة المالموح ماليةمات الالمعلو ةعاجمر نع  المستقلين  تلحسابامدقق اير  رقت

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

 مملكة البحرين –المنامة 
 
 

 مقدمة

ال بمراجعة قمنا لقد المختصرة ك  ماليةالبيانات  المرحلية  لالتصاالتالبحر  ركةلش  2021  يونيو  30في    ماالموحدة  كية السل  ين 
 :"(، والتي تتكون من ا "المجموعةعة )معب التا هاوشركات( م.ب( )"الشركة" سلكية )ش.والال

 
 ؛ 2021 يونيو 30بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في  •
 ؛ 2021 يونيو 30هية في منتال الثالثة أشهر والستة أشهرتي لفتر الموحد المختصرشامل خل الالد بيان •
 ؛ 2021 يونيو 30منتهية في لا  لستة أشهرفترة ات النقدية الموحد المختصر لدفقاالت بيان •
   ؛ 2021 يونيو 30لستة أشهر المنتهية في فترة ابيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر ل •
 . الية الموحدة المرحلية المختصرةالمات بيانت حول الضاحااإليو •
 

المحاسبة الدولي    رامعيالمختصرة وفقاً ل  ية الموحدة المرحل  ةالمالي  البياناتض هذه  وعراد  إعد  نع ئولة مسشرك ال  إن مجلس إدارة
المختصرة  المرحلية  الموحدة    المالية  البيانات  ه، وإن مسئوليتنا هي إصدار استنتاجنا عن هذالتقارير المالية المرحلية  –  34رقم  

 ا لها. تنمراجععلى اًء بن
 

 ةاجعرملنطاق ا
رحلية من قبل مدققي  ية الملومات المالعممراجعة ال"   -2410  –ة  جعخاص بأعمال المرافقاً للمعيار الدولي الا وعتنمراج  تمتد  لق

ن وظفيالم  سارات، بشكل أساسي منرة على االستفختصالمية  رحلالمالموحدة    المالية  البيانات". تشمل أعمال مراجعة  الحسابات
لمراجعة ا  مالأخرى. إن نطاق أع عةة وإجراءات مراجيشمل إجراء مراجعة تحليلا تكم بية،ساحالمية ومالال األمور ولين عنسئالم

بأننا سنكون    لى تأكيداتحصول عمن ال  نناتمك ، وبالتالي فهي ال  عن أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية  يقل كثيرا
 قين.دق نبدي رأياً كمالالتدقيق، وعليه فإننا  مالأع خالل نمها حديدن تكميوالتي  لجوهرية ا ألموركل اية بعلى درا

 
 االستنتاج 

ما رة المرفقة كمختصلية المرحال   المالية الموحدة  البياناتى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن  تي قمنا بها، لم يرد إلالمراجعة ال   علىاً ءبنا
 . لية رحلمالية المرير االتقا – 34سبي الدولي رقم لمحار اايعللموفقاً  ة،النواحي الجوهري يعلم تعد، في جم 2021 يونيو 30في 

 
 أمر آخر

جائحة   لتفشي  )كوفيد  فيروس  نظراً  المستجد  العام    (19  –كورونا  الت2020بداية  المركزي  البحرين  مصرف  أصدر            م  عمي، 
العامة والبنوك المؤسسة  مة  هاسالملشركات  موجبه إعفاء جميع اب  ، والذي تم2020مارس    30بتاريخ     OG/124/2020رقم  

. لم نقم بمراجعة 2020مارس    31للثالثة أشهر المنتهية في  ختصرة  الم  الموحدةالمالية المرحلية    البياناتمحلياً من إعداد ونشر  
رة، صختالم  الموحدة  المالية المرحلية  البياناتفي هذه    المعروضة  2020يونيو    30هية في  المنتأشهر  ثة  للثالمعلومات المقارنة  

 أي استنتاج مراجعة عليها.       وعليه فإننا ال نبدي موعة، مجلل والتي تم استخراجها من الحسابات اإلدارية
 
 
 
 

 2021 يوليو 29
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  تصر الي الموحد المخبيان المركز الم
 البحرينية  نيرانلد ا ف بآال                                                                           2021 يونيو 30في  اكم

 

  احإيض 2021 و يوني 30  2020ديسمبر 31
 الموجودات   )مراجعة(   قة( )مدق

 الموجودات غير المتداولة    
 عقارات ومعدات   280,696  282,651
   األصول  استخدام  ق ح  50,530  50,970

 الشهرة    137,716  137,504
 خرى أ  سةموجودات غير ملمو  131,824  137,821

 قوق الملكية محتسبة بطريقة ح استثمار في شركات زميلة   7,393  4,709
 ئب مؤجلة ضرا ول أص  8,971  8,642

   اراتاستثم  27,749  20,071
 رى موجودات غير متداولة أخ  5,361  1,850

 ولة ات غير المتدا دالموجو مجموع    650,240  644,218
     

 الموجودات المتداولة     
 مخزون لا  9,692  8,255

 ذمم تجارية مدينة وأخرى   150,855  143,887
 استثمارات    150  497

 النقد وأرصدة البنوك 3 196,418  195,299

 داولة جودات المتمجموع المو  357,115  347,938

 دات موجو ع الومجم  1,007,355  992,156
     

 المطلوبات     
 ر المتداولة المطلوبات غي    

 ذمم تجارية دائنة وأخرى   23,130  19,832
 يجار   ات اإلمطلوب   42,376  43,852

 سلفيات ض و قرو 4 223,737  201,290
 مؤجلة  بت ضرائ مطلوبا  8,428  8,896

 متداولة غير ال ات مطلوب مجموع ال  297,671  273,870
     

 المطلوبات المتداولة     
 ى أخرو نةذمم تجارية دائ   170,155  176,680

   اإليجار مطلوبات   7,429  7,185
 ات وسلفي قروض  4 5,574  22,339

 المتداولة مطلوبات مجموع ال  183,158  206,204

 ع المطلوبات موجم  480,829  480,074

 ت  وجودا الم   صافي  526,526  512,082
     

 حقوق الملكية    
 رأس المال   166,320  166,320
 ي ن وي قان تياطحا  83,285  83,285
 احتياطي عام   44,001  44,000

 احتياطيات أخرى   ( 32,000)  ( 42,035)
 أسهم الخزينة   ( 3,885)  ( 2,792)

 ةمستبقا أرباح  230,216  224,390

 مي الشركة  لمساهالمنسوبة الملكية   حقوق   مجموع  487,937  473,168
 ر مسيطرة غي  ة صح  38,589  38,914

 ( 7-6 صفحات )  يةلكلم ا ق وحقوع  مجم  526,526  512,082
 

 لمجلس: ا  عن بةنيا بال قعهاوو 2021 يوليو 29  فيرة داس اإلمجل  من قبل رحلية الموحدة المختصرةلما المالية البياناتاعتمدت 
 
 
 

 ميكيل فينتر  فخري هللا عبد رائد  يفة لآل خ  ةخليف عبدهللا بن 
 تنفيذييس الرئ ال دارة اإل س ئب رئيس مجل ان  رة دا رئيس مجلس اإل

 
 .ةمختصرل دة الموحا ية المرحل الماليةنات يالب اجزءاً أساسياً من هذه  14إلى   1ن ات المرفقة مإليضاحكل اشت
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  مختصر ال حدموالالشامل  لدخالبيان 
 ية البحرين رين بآالف الدنا                                                      2021 يونيو  30 يية ف تهلمن ا أشهر  للستة

 

  
 إيضاح

 الستة أشهر المنتهية في 
  يونيو 30 

   الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

  1202  2020  2021 2020 
 مراجعة( غير ) )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(   
       

 92,199 98,435  189,796 198,163 5 ات اإليراد
         اتفروصملا

 ( 31,415) ( 31,360)   ( 64,394) ( 64,031)  المصروفات التشغيلية للشبكات 
 ( 9,656) ( 13,350)  ( 22,800) ( 26,154)  ة الموظفينلفتك

 ( 17,317) ( 17,831)  ( 34,391) ( 36,150)  ء وانخفاض قيمة موجودات ملموسة ك وإطفاهالاست 
         ةن المدي رية لتجا ا ممالذ ة قيم انخفاض  من ة خسار

 ( 1,698) ( 1,054)  ( 2,832) ( 1,674)  العقود  وأصول
 ( 9,178) ( 11,010)  ( 17,941) ( 20,880)  ات تشغيلية أخرى مصروف

 ( 69,264) ( 74,605)  ( 142,358) ( 148,889)  مجموع المصروفات  

 22,935 23,830  47,438 49,274  النتائج من األنشطة التشغيلية 
 1,341 1,052  3,212 2,127  قة ذات العال داتراي واإلل موي الت  إيرادات

 ( 4,244) ( 2,877)  ( 8,574) ( 5,769)  والمصروفات  ذات العالقة يل مصروفات التمو
 ( 246) 317  546 625  )صافي(   (ات فرو مص) /  أخرى  إيرادات

       محتسبة   زميلة  اتشرك ئرخساكة من حصة الشر
 ( 227) ( 157)  ( 398) ( 321)  )صافي(  كية مللا ققو ح  قةبطري 

 19,559 22,165  42,224 45,936  بة ب الضرياألرباح قبل احتسا 
 ( 910) ( 2,514)  ( 2,246) ( 4,133)  ضريبة الدخل 

 18,649 19,651  39,978 41,803  ربح الفترة 
       

       : الدخل الشامل اآلخر
         اتصنيفه  ن إعادة ك مالم من أو  فت البنود التي صن 

       الخسارة:   الربح أو ن يابإلى  ا  حقال
 ( 392) 211  ( 6,010) 709  األجنبية لعمليات ا –عمالت أجنبية تحويل روقات ف

 722 15  ( 261) 57  لدين( ات ا)أدولالستثمارات  دلة قيمة العالات اتغير

  766 (6,271 )  226 330 
       إلى بيان ها ة تصنيف د اإع  دا  أب م يتالبنود التي لن  

       رة: اسلخ اربح أو لا
       المحددة بماإعادة قياس موجودات المنافع 

 ( 4,414) -  ( 4,414) -               ذات الصلة فيها الضرائب 
       حقوق ات  )أدولالستثمارات  دلة قيمة العالات اتغير
 - ( 724)  - 8,884  ية(ملك

  8,884 (4,414 )  (724 ) (4,414 ) 

 ( 4,084) ( 498)  ( 10,685) 9,650  الضرائب خر، صافي من ل ال الدخل الشام مجموع 

 14,565 19,153  29,293 51,453  فترة مجموع الدخل الشامل لل 
       

       إلى:  ربح الفترة منسوب
 17,340 17,805  35,868 37,526  مساهمي الشركة األم 

 1,309 1,846  4,110 4,277  طرة سي حصة غير م

  41,803 39,978  19,651 18,649 
       

       ع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى: مومج
 13,271 17,307  25,182 47,176  ة األم مساهمي الشرك

 1,294 1,846  4,111 4,277  حصة غير مسيطرة 

  51,453 29,293  19,153 14,565 
 

 10.5 10.8  21.7 22.7 6 )فلس(  سهم  كلل والمخفض سيالعائد األسا
 

 عن المجلس:  ووقعها بالنيابة 2021 يوليو 29  يفارة دس اإلمجل  بلمن ق ختصرةالمرحلية الموحدة الم المالية اتالبياناعتمدت 
 
 

 ميكيل فينتر  ري فخ  عبدهللارائد  بن خليفة آل خليفة  عبدهللا 
 نفيذيالت  ئيسالر إلدارة ا رئيس مجلس  بئ نا رة إلدا جلس اس مرئي 

ً سياً أسازءج 14إلى   1ة من رفقت الميضاحال اإلكشت .رةة المختصلية الموحدحرلما يةالمال البياناته من هذ ا
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 المختصر  التدفقات النقدية الموحد انيب
 ينية البحر رين الدنبآالف ا                                                     2021 يونيو  30لمنتهية في ا أشهر  للستة

 

 نيو يو 30تهية في المن  أشهر  ة للست إيضاح 

  2021 
 عة( )مراج

 2020 
    مراجعة( ) 

     
     غيل انشطة التش
 39,978  41,803  ربح الفترة 
     تسويات: 

 7,062  7,150  بنود غير تشغيلية، شاملة الضرائب 
 398  321    لملكيةق اقة حقو محتسبة بطري  زميلة  ات شرك  خسارةحصة الشركة من 

 34,391  36,150  موسة ت ملوجودا م ةماض قي نخفوا ء طفاوإك هالاست 
 2,832  1,674  ود عقال وأصول   قيمة الذمم التجارية المدينةفاض انخ من خسارة 

  87,098  84,661 
     

     عامل الل التغيرات في رأس الما
 ( 14,758)  ( 9,200)  الزيادة في الذمم التجارية المدينة واألخرى 

 ( 1,056)  ( 1,434)  ونخز لمفي ا ةدالزيا
 109  2,096  في الذمم التجارية الدائنة واألخرى  صنقال

 68,956  78,560  النقد من أنشطة التشغيل 
     

 ( 3,484)  ( 3,798)  ة ع دفوالضرائب الم
 ( 4,117)  ( 528)  عمال الخيرية مدفوعات لأل

 61,355  74,234  غيل أنشطة التشمن   صافي النقد 

     
     تثمار االس طةأنش
 ( 33,037)  ( 32,144)  ي االستبعادصاف، ومعدات وموجودات غير ملموسة  عقارات اءشر

 36,815  ( 32,969)  أخرى  استثمارات بيع /  ( شراء)  من قد صافي الن 
 5,629  2,900  ستثمارات مستلمة ادات ايرإفوائد و

     
 9,407  ( 62,213)  ر االستثما  ةطشأن  (/ من ي فدم المستخ )د لنقاصافي  

     
     ل موي التأنشطة 

 ( 31,929)  ( 31,912)  أرباح أسهم مدفوعة 
 ( 4,596)  ( 6,652)      ريجاإلت ا مدفوعات لمطلوبا

 ( 7,877)  ( 3,384)  فوائد مدفوعة  
 ( 4,824)  5,561  )صافي(   )مدفوعة( /  بة مسحوقروض 

 -  ( 164)  اس األسهم ت على أسوعاللمدف ةأسهم خزين  شراء
 ( 455)  ( 929)  السوق عة صناهم أس اءرش

     
 ( 49,681)  ( 37,480)  مويل نشطة التخدم في أ لمستالنقد ا  فيصا

     
 21,081  ( 25,459)  مه خالل الفترة وما في حك  لنقدفي ا   ة( / الزياد النقص )
     

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

     
 107,491  117,998 3 نيو وي  30في النقد وما في حكمه 

 

 
 
 .ةرالمختصالمرحلية الموحدة  المالية البياناتذه من ه اً سيساجزءاً أ 14ى  إل 1من  المرفقةت احايضشكل اإلت
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                                                                                                                       تصرالمخ  حدوالمفي حقوق الملكية تغيرات بيان ال

 ية بحريننير الا الدن بآالف                                                                                                                                                                                        2021 يونيو  30ية في هتهر المنشأ  ةللست

 

                  

  لحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم مجموع ا                   

 2021    رى احتياطيات أخ سهم خزينة أ    

مجموع  

حقوق  

 الملكية 

حصة غير  
 مسيطرة 

 المجموع 
أرباح  
 مستبقاة 

 أسهم 
الخزينة  

وعات  للمدف
ساس  أى لع

 األسهم  

أسهم  
صناعة  
 قالسو

طي  احتيا
  عاتدفو للم 
ى أساس  عل

 األسهم 

احتياطي  
مة  يقلا
ة  ادلالع

 ات الستثمارل

احتياطي  
تحويل  
عمالت  
 أجنبية

احتياطي  
 عام 

احتياطي  
 قانوني 

 
 مال رأس ال

  

 2021يناير  1 في 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  - - - - - - - - 37,526 37,526 4,277 41,803

             
 الدخل الشامل اآلخر             

 جنبية  مالت أحويل عفروقات ت  - - - 707 - - - - 2 709 - 709
         تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات   - - - - 8,942 - - - ( 1) 8,941 - 8,941

 آلخر الشامل ال دخع ال مجمو - - - 707 8,942 - - - 1 9,650 - 9,650

 ة فتر مجموع الدخل الشامل لل  - - - 707 8,942 - - - 37,527 47,176 4,277 51,453
             
 المساهمات والتوزيعات             
                2020سنة لنة ة معلي أرباح أسهم نهائ  - - - - - - - - ( 27,308) ( 27,308) - ( 27,308)
 2020نة لسدة مت عتبرعات م - - - - - - - - ( 4,392) ( 4,392) - ( 4,392)
                         سهم صناعة السوق شراء أ  - - - - - - ( 929) - - ( 929) - ( 929)
                                                                       شراء أسهم الخزينة - - - - - - - ( 164) - ( 164) - ( 164)
   ة دهم مسدس األسأسا  على فوعات دم            

 ملكية الحقوق بأسهم  - - - - - 386 - - - 386 - 386
 االحتياطي العام إلى محول ال - - 1 - - - - - ( 1) - - -
 أرباح أسهم لحصة غير مسيطرة  - - - - - - - - - - ( 4,602) ( 4,602)

 ت ا عيالمساهمات والتوزمجموع   - - 1 - - 386 ( 929) ( 164) ( 31,701) ( 32,407) ( 4,602) ( 37,009)
    

  
       

 2021 يونيو 30في  166,320 83,285 44,001 ( 12,521) ( 19,865) 386 ( 3,005) ( 880) 230,216 487,937 38,589 526,526

 

 
ً أسا اً ءزج 14إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من   . صرةتالمخ ةدلموحاية رحللما المالية البيانات ذهه نم سيا
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                                                                                                                      ختصرالم  حدوالمية ك ملت في حقوق اليرالتغ بيان ا 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                              2021 يويون  30تهية في أشهر المن  للستة

                  

  م ركة األهمي الشمجموع الحقوق المنسوبة لمسا   

 2020    رى احتياطيات أخ ة أسهم خزين     

مجموع  

حقوق  

 يةلملكا

حصة غير  
 رة مسيط

 المجموع 
ح  باأر

 اة مستبق

أسهم  
صناعة  
 السوق 

حتياطي  اال
االكتواري  

للمنافع 
 ةالتقاعدي 

احتياطي  
القيمة  

لعادلة  ا
 لالستثمارات

احتياطي  
تحويل  
عمالت  
 أجنبية

احتياطي  
 عام

احتياطي  
 قانوني

 
 لمال رأس ا

  

 2020يناير  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 - - - - - - - 35,868 35,868 4,110 39,978

            
 الدخل الشامل الخر            
 ت أجنبية  عمالتحويل فروقات  - - - ( 6,011) - - - - ( 6,011) 1 ( 6,010)
    ت      ارامتث لالسمة العادلة يرات القي غت  - - - - ( 261) - - - ( 261) - ( 261)
 إعادة قياس موجودات المنافع             
                المتعلقة المحددة بما فيها الضرائب  - - - - - 4,177 - ( 8,591) ( 4,414) - ( 4,414)

 لخر مل اشاالدخل مجموع ال - - - ( 6,011) ( 261) 4,177 - ( 8,591) ( 10,686) 1 ( 10,685)

 ة فترمجموع الدخل الشامل لل - - - ( 6,011) ( 261) 4,177 - 27,277 25,182 4,111 29,293
            
 وزيعات ات والت المساهم           
                2019أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة  - - - - - - - ( 28,994) ( 28,994) - ( 28,994)
 2019لسنة عتمدة رعات متب  - - - - - - - ( 1,291) ( 1,291) - ( 1,291)
                         شراء أسهم صناعة السوق  - - - - - - ( 455) - ( 455) - ( 455)
                                                                     ينةشراء أسهم الخز - 125 - - - - - ( 125) - - -
                        نيالقانوتياطي ول لالحمحال           

                       الشراء عند حصة غير مسيطرة محتسبة  - - - - - - - - - 397 397
 أرباح أسهم لحصة غير مسيطرة  - - - - - - - - - ( 7,010) ( 7,010)

 ات لمساهمات والتوزيعامجموع  - 125 - - - - ( 455) ( 30,410) ( 30,740) ( 6,613) ( 37,353)
    

 
       

 2020 يونيو 30في  166,320 83,285 44,000 ( 20,501) ( 28,945) - ( 2,514) 225,907 467,552 37,763 505,315

 

            
 . صرةالمخت المرحلية الموحدة ليةالما البياناتهذه  نم أساسياً اً ءجز 14  لىإ 1ن ة مرفقلميضاحات ااإل كلتش



 8                                                              )ش.م.ب(كية  والالسل يةت السلكاالصين لالتحرة البشرك
 
 ة صرمخت لا رحليةالم حدة المو المالية البيانات حول  يضاحاتإ

     ة   لبحرينير ادنانيف البآال                                             2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 تقرير المنشأة.   1

ا واالسلكاالت  صلالتن  ريلبحشركة  ش.م.ب  ية  هلشر ا)" لالسلكية  مساهمة    يكة"(  مدبحرينشركة  بورصة  رجة  ية  في 
من    2021  يونيو  30ة في  نتهيملأشهر االستة    ةرتلفو  يف  كمارة  لية المختصلمرحا  دةموحال   يةمالال  اتان بي الكون  ت. تالبحرين
المرحوحدالم  يةالمال  البيانات للشركة وشرة  المختصرة  الم"المجمواً  عة )معتابال   تهاكالية  كة  في شرة  عومجعة"(، وحصة 

 ها.  لقة بالمتع لمنتجاتاات ولخدماوالت اتصل توفير خدمات االي مجاوعة فالمجملة. تعمل زمي
 
 دادعإلا اسأس .  2

 
 اللتزاما  نايب (أ

لية". إن  ة المرحاليير المالتقار"   –  34 لمعيار المحاسبة الدولي رقم  فقاً تصرة والموحدة المرحلية المخ  المالية   البيانات  تدأع
المرحلموحال  المالية  اتالبيان الدة  الالسنو  المالية  اناتللبي  ةطلوبمال  البياناتتشمل كل  ة ال  مختصرية    بقاً طدة  المع  كاملةية 

المالالتقاري  د دولية إلعدالا  ريايلمعل البيا  ،يةر  قراءتها مع  الويجب  للمالنات  للمجموعة  المدققة  الموحدة  ا سنية  ة في تهيلمنة 
ت في  تغيراال  أحداث ومعامالت جوهرية لفهم لتوضحتارة  تفسيرية مخ  تاإيضاح  مينضت  . مع ذلك، تم 2020يسمبر  د 31

 .  2020بر ديسم  31ة في ة المنتهيوعن السن ية كما فيون لية موحدة سام تانايب رخآ منذعة الي للمجموء المواألداالمركز 
 

 مدققة.  تليساجعة وصرة مرالمخت ة رحليالم الموحدةالبيانات المالية 

 
 ارنةلمقات معلوما

جائحة  راً نظ لتفشي  )كوفيد    كورونا  العام  19  –فيروس  بداية  في  م  ،2020(  الأعفى  جميع  بحرينصرف   المركزي 
  ثة ثالللالمرحلية المختصرة    الموحدةة  اليات الممن إعداد ونشر المعلوممة العامة والبنوك المؤسسة محلياً  هالمسالشركات ا

من  المختصر    الموحدأرقام المقارنة لبيان المركز المالي    ستخراج د تم اق، فيال. وبالت2020ارس  م  31ية في  المنتهأشهر  
الالمدقق  موحدةالة  الماليبيانات  ال   خلدلوا  رصختالم  الموحد  لبيانرنة ل، وأرقام المقا2020ديسمبر    31ة في  يهمنتة للسنة 

الخر  الش اامل  اإلدلحسابمن  الفل(ة،  للمجموع  اريةات  أشهر  الثالثة  في  منتهيترة  تتوع  .)2020  يونيو  30ة  لم  م ليه، 
 . لخارجيق اقمدمن قبل الت المقارنة امعلومراجعة م

 
 السياسات المحاسبية الهامة (ب

إدار  اساتالسي وإطار  المالمحاسبية  الة  قبخاطر  من  فيمطبقة  المجموعة  المرحلية   المالية  تاانيبالاد  إعد   ل    الموحدة 
،  2020ديسمبر    31تهية في  للسنة المن  موحدة مدققة  ةليام  تانايباد آخر  تي استخدمت في إعدال  ا تلكنفسه  ة هيصرتخالم

س  مجلال  ن ات الصادرة عرالت والتفسيوالتعديقة،  التقارير المالية ذات العالر الدولية الجديدة إلعداد  المعايي  دا تطبيقفيما ع
معدلة أي  لاالجديدة /    ريايمعلا  هذه  لتطبيق  . لم يكن2021يناير    1ء من  ابتداعول  مفلارية  اير المحاسبية، والسا ي للمعلدولا

 ة المختصرة.  المرحلي الموحدة المالية البياناتأثر جوهري على 
 
   ميةموسبيعة ال(   الطج

األ  يجةتن الفاالالختثر  المعال  فإنية،  موسم ت  المرحلية   المالية  تايان الب في  ة  نلنتائج  قدتصرالمخ  الموحدة  ت  ة  نسبة  مثل  ال 
 السنوي العام. متناسبة من الدخل 

 
 هاداتتجالتقديرات واال (   د

إعداد   اموحال  المالية  البياناتيتطلب  اإلددة  أن تضع  المختصرة  اللمرحلية  ا  ت ممضياوالفرقعات  وتال  ،تيراتقدارة بعض 
والمصروفات المعلنة. النتائج  دات يراإل، اوباتلمطلادات، ية وعلى مبالغ الموجومحاسبال سياساتلية تطبيق الى عمثر عليؤ

التقديرات عن  تختلف  قد  هذه  ع  .الفعلية  إعداد  ا وحدالم  الية الم  البياناتند  بلمرحة  اإلدارة  قامت  المختصرة،  استخدام  لية 
ذاتيرجوهلاام  حكاأل الة  اتي  ها  تستخدامها  تم  السياسافي  المحطبيق  والمصادراسبت  للمجموعة،  ع لتقد  الرئيسية  ية  دم  ير 
تم تطبيقها على    نية،ليقيا الموحدة  البياناتوالتي  للس  المالية  المنتهيالمدققة    تلك   رآثادا  ، ما ع2020ديسمبر    31ة في  نة 

  .12م قالمحددة في إيضاح رية األحكام الجوهر
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 بنوك الة أرصدالنقد و  .3

وأرصدة  الن  يشمل بحريني  196,418ى  عل  البنوكقد  تشملدينار  بحريني  78,420،  دينار   51,842:  2020)   دينار 
 .مطالب بهاأرباح أسهم غير و يد،د مقنقوأشهر،  3من عن ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق أكثر عبارة  ني(بحري

   .صرختمال دموحلاقدية حكمه في بيان التدفقات الن فيمن النقد وما تم استثناءها 
 

 وض والسلفيات رالق . 4

ون  ملي  24.4مبلغ    منه)  مليون دينار بحريني(  58.5:  2020)  نين دينار بحريمليو  58.5جل بقيمة  قرض طويل األ (1
بحرينيد بحريني(  2020:24.4)  ينار  دينار  في  مليون  قائماً(   2021  يونيو  30  كما  من خداست  تم  الزال  قبل    امه 

  -  PLR  غلتب  ةئداف  يالت معدلالترخيص. تحمل التسه  رسوميلي وشغال التمويل رأس الموعة لتمإحدى شركات المج
المقرر تسويتها في سنة  سنوياً %  3.35 القرض،  التفاوض بشأن شروط هخالل فبراير، تم إعادة    . 2024، ومن  ذا 

ل تمديده  تم  سنواتفترة  وبالتالي  سماحعشر  فترة  مع  يسنوات  3بلغ  ت  ،  لم  وبالتالي  تصنيف،  ض  تم  رصيد  من  أي 
المتدلوالمط في    اولةبات  في    .2021  يونيو  30كما  تص،  2020  سمبردي  31كما  مبلغ  تم  دينار ملي  9.7نيف  ون 

على    بناءً   ،لقادمة تحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً اتداولة وذلك السبحريني من المبلغ القائم ضمن المطلوبات الم
 . الشروط السابقة للقرض

ر ان دينمليو  6.8  غمبل  منه)  ني(يرر بحانمليون دي  8.0:  2020)  يينربحر  ناليون ديم  8.0ويل األجل بقيمة  قرض ط (2
بحرينيدينن  مليو  7.2:  2020)  بحريني في  (ار  ً   الزال  2021  يونيو  30  كما  عليه  (قائما إحدى شركات   حصلت 

البنية التحتية والشبكة.  متطل  جموعة لتمويلالم ومن   ،ياً % سنوPLR  -  2.20لغ  تبمعدل فائدة  تحمل التسهيالت  بات 
فترة  مديده لي تم تذا القرض، وبالتالبشأن شروط هتم إعادة التفاوض  ل فبراير،  خال.  2025سويتها في سنة  لمقرر تا

كما في    . من المطلوبات المتداولة، وبالتالي لم يتم تصنيف أي رصيد ضسنوات  3فترة سماح تبلغ    ، معسنواتعشر  
مني م تص، ت2020  ديسمبر  31 دينمل  1.6  بلغف  المحريني  ب  اريون  القائم ضمن  من  المتداولةلمطلوباابلغ  وذلك   ت 

   . الشروط السابقة للقرضعلى  بناءً  ، لقادمةإلثني عشر شهراً اخالل فترة االستحقاقها 

مليون    12.7منه مبلغ  )  (بحرينيمليون دينار    12.8:  2020)  بحرينيمليون دينار    12.8ل بقيمة  جاأل  ليطو  ضقر (3
في  كم  بحرينيدينار   ً   2021  ونيوي  30ا  قائما است  ((حرينيبدينار  مليون  12.7   : 2020)  الزال  قبل    خدامه منتم 

لتم  ىأحد المجموعة  التسهشركات  تحمل  الترخيص.  رسوم  م ويل  فائيالت  سنPLR  -  2.125دة  عدل  ومن   وياً،% 
عشر فترة  ديده لتمالي تم  ذا القرض، وبالتالتفاوض بشأن شروط هخالل فبراير، تم إعادة    .2024المقرر تسويتها في  

فترةسنوات ي  ،سنوات  3تبلغ    ماحس  ، مع  لم  المتد  تم تصنيفوبالتالي  المطلوبات  في    اولةأي رصيد ضمن    30كما 
تص  ،2020ديسمبر  31ي  ف  كما  .2021يونيو   مبلغنتم  بن  مليو  2.1  يف  ضمن  دينار  القائم  المبلغ  من  حريني 

 . قرضلشروط السابقة للا ى عل بناءً  ، ي عشر شهراً القادمةثنترة اإلحقاقها خالل فلك الستالمطلوبات المتداولة وذ

ار مليون دين  8.0مبلغ    منه  (ينيينار بحرمليون د  8.0  : 2020)  نيرير بحامليون دين  8.0ألجل بقيمة  قرض طويل ا (4
فيبحري قااالز  2021  يونيو  30  ني كما  ً ئل  بحري   مليون  1.1  :2020)  ما ات ركإحدى ش  عليه  حصلت   ((نيدينار 

م  لمنشأةا   لتمويل حصةة  جموعالم التسهيالك.  شترفي مشروع  تبتحمل  فائدة  % سنوياً،  PLR  –  1.75لغ  ت معدل 
ده م تمديذا القرض، وبالتالي تن شروط هفبراير، تم إعادة التفاوض بشأخالل    . 2024رر تسويتها في سنة  ن المقمو
ا  كم  المطلوبات المتداولةرصيد ضمن    أيتصنيف    ، وبالتالي لم يتمسنوات  3رة سماح تبلغ  ، مع فتاتعشر سنوة  فترل

القائم ضمن    المبلغني من  يبحر  مليون دينار  0.2، تم تصنيف مبلغ  2020  مبرديس  31ي  كما ف  . 2021يونيو    30في  
    .الشروط السابقة للقرضعلى  بناءً  ، دمةهراً القااإلثني عشر ش ةل فترقها خالاستحقلك الذولة ولمتداطلوبات االم

  يونيو   30كما في    بحرينيون دينار  ملي  169.7مبلغ    )منه  بحرينيمليون دينار    169.7يمة  بقألجل  ا  يلقرض طو (5
لتمويلرالش  هحصلت علي  ،(  بحرينيمليون دينار    169.7  :2020)  ئماً(قا  الالز  2021 ايو  ا في مسداد سنداته  كة 
 . 2025ي واحدة ف ةعيتها دفومقرر تسومن ال% سنوياً، LIBOR  +1,80. تحمل التسهيالت معدل فائدة 2020

اقرض طو (6 دين  3يمة  بقل  ألجيل  مبلغ    بحرينيار  مليون  دينار    2.7)منه  في    بحرينيمليون    2021  يونيو  30كما 
تحمل  سمالية المؤجلة.  أالمدفوعات الر  لتمويلجموعة  ات الم ركإحدى ش  ه حصلت علي  ، (ال شيء  : 2020)  ئماً(قا  الالز

  30ا في  كم  .2024  وماي  يفها  ويت مقرر تسومن ال% سنوياً،  LIBOR  +  4,75  اشهر  3يبلغ    التسهيالت معدل فائدة
قها استحقلك الذولة ولمتداطلوبات االقائم ضمن الم  المبلغني من  يبحر  مليون دينار  0.6تم تصنيف مبلغ  ،  2021يونيو  

 . دمةهراً القا اإلثني عشر ش ةل فترخال
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 )تتمة(  وض والسلفياترالق . 4
 

ا (7 شركات  إحدى  تسهيالع  لمجموعةحصلت  الملى  على  سحب  لدت  المعكشوف  رأس  احتياجات  العامم  تحمال  ل  ل. 
:  2020مليون دينار بحريني ) 5.0لغ م مبداتم استخاً. يونس %5.35ى % إل 5.00ت معدل فائدة يتراوح بين التسهيال

بحريني(  8.7 دينار  تص  مليون  المتد  يفهانتم  المطلوبات  هذه  م  اولة.ضمن  كما  يالالتسهن  المركز  بيخ  تاري  فيت  ان 
يني  مليون دينار بحر  10,2لى المكشوف غير المسحوبة  ب عسهيالت السحبلغت ت  ،2021  يونيو  30كما في  المالي.  

 .ي(يندينار بحرمليون  6.4: 2020)
 
 .  اإليرادات 5
 

   اإليرادات فتصني . أ
 
 يونيو  30نتهية في للثالثة أشهر الم  يونيو  30 ير المنتهية فهأش للستة  

 2020  2021  2020  2021 األساسية   المنتجاتسب ح يرادات اإل

 مراجعة( غير )  )مراجعة(   ة( )مراجع  ( راجعة)م 

        
 42,999  44,813   91,053  91,005 دمات االتصاالت النقالة خ

 17,569  18,401   35,769  36,376 يةالبيان خدمات االتصاالت 
 16,638  19,416   32,850  38,739 ثابتةرنت الخدمة االنت 

 5,389  5,379   11,108  10,984 بتة اخدمات الهاتف الث 
 5,089  5,218   9,592  10,095 ة ملخدمات البيع بالج

 4,515  5,208   9,424  10,964 أخرى 

        

 198,163       189,796   98,435  92,199 

 
 يونيو  30في  يةالمنته  للثالثة أشهر   نيو يو 30 ير المنتهية فهأش للستة  

 2020  2021  2020  2021 تساب قيت االحودات حسب ت اإليرا 

 مراجعة( غير )  )مراجعة(   )مراجعة(   ( )مراجعة 

        
          يةعند نقطة زمن  المحول لمنتجات ا

 6,057  6,809   12,713  15,384 )إيرادات المعدات( 
          بمرور  ةحول الم ت والخدما تجاتالمن 
 86,142  91,626  177,083  182,779 ( ديم خدمات )إيرادات من تق  قت الو

        

 198,163  189,796   98,435  92,199 

 
 (.14إيضاح رقم )  راجعئيسية للمجموعة، الجغرافية الر عاتطاالقادات حسب ل مجموع اإليرصيل إضافية حو لتفا
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 )تتمة( .  اإليرادات5
 
 ود قلعأرصدة ا .ب

  عمالء.مع ال عقودوبات اللل ومطوأصو ،حول الذمم المدينة تقدم معلوماي الجدول التالي
 

 مبرديس 31  يونيو  30 

 2021  2020 

 ققة( )مد  اجعة( )مر 
    

 91,829  93,133 مدينة أخرى( ذمم و رية ي ذمم تجا)متضمنة فود وأصول العق نةذمم مدي 
 3,298  3,337 ى(  أخر مم دائنة ارية وذتجفي ذمم )متضمنة  مطلوبات العقود 

 

التقرير.    اريخبت  لهاصدر فواتير  ت  والتي لمزة  المنجعمال  رئيسي بحقوق المجموعة مقابل األ  ق بشكلتتعل  أصول العقد
أصت عندتحول  مدينة  ذمم  إلى  العقد  الول  تصبح  مغي  وقحقما  ويحدر  المجموعة  شروطة.  تصدر  عندما  عادة  هذا  ث 

ً قبالمقابل المستلم م  يبشكل رئيسلق  تتع  العقد  طلوباتم  لعميل.لفاتورة     مع   نهع  عمالء والذي تم احتساب اإليرادمن ال  دما
 .    نة واحدةخالل س ذات العالقةداء ات األيفاء التزامستالزمن مع ا مرور

 

 سهم كل . العائد ل6
 

 يونيو  30للثالثة أشهر المنتهية في   يونيو  30 ير المنتهية فهأش للستة  

 2021  2020  2021  2020 

 مراجعة( غير )  اجعة( )مر  )مراجعة(   ( عةج)مرا 

        
 17,340  17,805  35,868  37,526 منسوب لمساهمي الشركةلربح الفترة ا

        
        ائمةد األسهم القلمتوسط الموزون لعدا

 1,655  1,655  1,656           1,655 ون( ي )ملالفترة خالل  
         

 10.5  10.8   21.7        22.7 )فلس(   مد األساسي لكل سهلعائ ا

 
 ة والطارئ المحتملة ريةالجوه تزامالتاال . 7

 
 أ( االلتزامات  

المجموعة رأسمالية  لدى  في  كم  التزامات  :  2020ديسمبر    31)  بحرينيينار  د  يونمل  16.6ت  لغب  2021  يونيو  30ا 
   (.نيمليون دينار بحري 53.7

 
 ملةمحت وباتمطل ب(

وإخطارات    مطالباتللضريبية الحكومية  ا  تارادمية واإلبإخطارات من الهيئات التنظيتعلق  ت  مناقشات  يف  ةوعالمجم  ركتشا
ً يحال  موعةالمج  رىوت(.  شيءال  :  2020ديسمبر  )  ذه األمورولكن ال تتوقع أي تعرض من ه،  أخرى  بأسبا  توجد  ال  أنه   ا

 .موقفها نع وللدفاع لرد ل الالزمة ةنونياالق تالخطوا جميع اذاتخ ويجري ارات،خطواإل اتالمطالب لهذه مشروعة
 

 ضمانات ج( ال

:  2020ديسمبر    31مليون دينار بحريني )   9.9  ةبقيممجموعة ضمانات  ك الوبن  ، أصدرت2021  يونيو  30في    كما (1
نار مليون دي  5.3:  2020بر  سم دييني )مليون دينار بحر  6.2ئتمان بمبلغ  ابات إي(، وخطنار بحرينديمليون    12.5
 ي(. نبحري

خعة  مجموالقامت   (2 بمبلغ  بتقديم  تطمين  ب  1.9طاب  دينار  )مليون  دينار مليون    1.9:  2020  ديسمبر  31حريني 
 . ناألردعاملة في لابعة امالي للشركات التي األردن لتقديم ضمان تصاالت فهيئة تنظيم االريني( إلى حب
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 ة العادلة  لقيما . 8

مننن خننالل  ة العادلةبالقيمثمارات بعض االستلتكلفة المطفأة عدا لية للمجموعة باماالت  باات المالية والمطلوالموجود  سيتم قيا
د عننن  صننل أو سنندادهأعند بيننع ذي سيتم استالمه هي المبلغ اللعادلة  القيمة ا  قيمة العادلة.ي تظهر بال، والتخرالشامل ال  الدخل

 .بتاريخ القياس قسوالي ف المشاركينبين ارية أسس تج ىلوع اديةعفي معاملة  تزامإلتحويل 
 

حجننم فية أو تقلننيص حاجة للتص ي نية أومالها دون أأن المؤسسة مستمرة في أعلة هو افتراض  يمة العادمن أسس تعريف الق
 الت بشروط مجحفة.إجراء المعامتها أو عمليا

 
 لةعادة القيمة اليتراتيب

يننام بهننذه مة في القية المدخالت المستخدوالذي يعكس أهم  ي،اللتا  لسل القيمة العادلةخدام تستسادلة باعة القيم العمجموالتقيس  
 اسات:القي

 .مماثلة داة ماليةفي سوق نشط ألالمعدلة(  رجة )غيرالسوق المد :  أسعار1المستوى  (1

شننتقة مننن ة )أي مرشنن غيننر مباي السننعر( أو  ة )أشننررصنند، مبالل  دخالت قابلننةمنن نية علننى  تقنيات تقييم مب  :2المستوى   (2
، وأسعار نشط ألدوات مالية مماثلةمدرجة في سوق السوق ال يمة باستخدام: أسعارة تشمل أدوات مقفئاله  هذاألسعار(.  

ق سننو و مشننابهة فننيأمماثلننة  سوق ألدوات ماليةالمدرجة في  ر السوقهة، وأسعاماثلة أو مشابات مالية مرجة ألدومد
ن شرة أو غير مباشرة منن قابلة للرصد مباة املها تكون جميع المدخالترى حيث خأتقييم    نشط، أو طرق  ل منأقيعتبر  

 السوق.  معلومات

نيننات التنني تشننمل تقألدوات ئننة جميننع اتشننمل هننذه الف بلة للرصد.ت غير قاة على مدخال: تقنيات تقييم مبني3وى  المست (3
م يننيتقى بلننة تننأثير جننوهري علنن لغير قاا لمدخالت، حيث يكون للرصدل  ات قابلةلومبنية على معمالت غير  تقييمها مدخ

لننب بحيننث تتطات مشننابهة، اس األسننعار المدرجننة ألدومقيمننة علننى أسنن   وات ماليننة. تشمل هذه الفئة أداألدوات المالية
 لمالية.ااألدوات كس الفروقات بين فتراضات، لتعد، أو اابلة للرصجوهرية غير ق  تعديالت

 
لقيمننة العادلننة، حيننث تننم ا  راتبيننةمسننتوى ت  لالخن  ، م2021  يونيو  30في  ة كما  ساقلية المجدول التالي يحلل األدوات الماال

 لعادلة:مقياس القيمة اتصنيف  
 

    2021 يونيو  30 ة ادلالقيمة الع  

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  مجموع   مجموع  
     لقيمة ا القيمة 

     العادلة  رية ت لدفا
      

 دلة عالا مة ة بالقيالموجودات المالي     
 ارة س الخ أومن خالل الربح      

 كية حقوق ملأدوات  – استثمارات - - 11 11 11
 ادلة يمة الع مالية بالقجودات الالمو     
 الدخل الشامل اآلخر من خالل       

 ةأدوات دين وحقوق ملكي  – ثماراتاست  12,695 7,349 2,596 22,640 22,640
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   مة()تت دلةاالع مة.  القي8

 

 2020ديسمبر  31 ة ادلالعالقيمة  

  1المستوى  2وى المست  3ستوى لما مجموع   مجموع  
     لقيمةا القيمة

     ة العادل دفترية ال
      

 العادلة  ة بالقيمةالمالي  وجوداتالم     
 ح أو الخسارة من خالل الرب      

   كية حقوق ملأدوات   - استثمارات - - 11 11 11
 عادلة لة اقيمالية بالوجودات الممال     
 لخر امل ادخل الشمن خالل ال     

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

 
م يتقينن تننم فتننرة. لالل اخنن  حقننوق الملكيننة ألدوات 1 إلننى المسننتوى  3ستوى  من المدينار    12,695بقيمة  هناك تحويالت    كان

ة، ى علننى فتننرات متكننررسننلفيات األخننرلاو روضالقنن  تننم إعننادة تسننعيرة. جلمدرعارها اسألة باستخدام لقيمة العادبا  اتالسند
يننة مثننل الننذمم لالعادلة لألدوات الما العادلة. لم تكشف المجموعة القيمة ية هي تقريب معقول لقيمتهان القيمة الدفتروبالتالي فإ

لبنوك، وذلك ا دىة لرصدخرى والنقد واألاألورية ة التجانئوالذمم الدا ،صيرة األجلق خرىة األيندالممم ة والذنالمديرية  التجا
 دلة.قول للقيمة العاية هي تقريب معألن قيمتها الدفتر

 
 اف ذوي عالقة .  أطر9
 

 القةاف ذوي العأ(   معامالت مع األطر

ل اوفقاً  الدوال  لمعيار  لمعدلةلتعريفات  المع24)قم  ر   ليمحاسبة  ف(  الدل،  تعتبر  إن  ذي    فكطرشركة   توفر قة.  عالحكومي 
خالش لالتصاالا  دماتركة  الحكوميةسلمؤت  وا  سات  الحكومية  مملكوشبه  في  الشركات  وتستة  منلبحرين.  الشركة    فيد 

الحكو المنظمات  من  المتنوعة  االخدمات  وشبه  والشمية  مملحكومية  في  الركات  المعام  تتمبحرين.  لكة  ق سيافي  ت  الهذه 
 .هريةت جومالتعتبر معا  وال ي  للمجموعةعتيادل االالعم
 
 ن  ارة الرئيسييداإلاء مع أعض  تعامال(   مب

أيتكون األعضاء   التخويل  رة وأعضاء اإلء مجلس اإلداعضاالرئيسيين من  لديهم  الذين  الرئيسيين  ادارة  لتخطيط  ومسئولية 
 كالتالي: ييندارة الرئيسء اإلأعضا مكافآتنت كا ة،ترة. خالل الفموعطة المجم بأنشجيه والتحكوالتو

 
 يونيو  30لمنتهية في هر اأش للستة  

 2021  2020 

 مراجعة( )  جعة( )مرا 
    

 790  846 ألجلة امنافع قصير

 22  12 عد التقاعدمنافع ما ب
    

 812  858 سيين مكافآت فريق اإلدارة الرئي  مجموع
    

 298  220 ات(ع احضور االجتم  رسوم   لكا في ذ)بمة  إلدار جلس اممكافآت أعضاء 
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 ابعةتكة  شر اإلنفصال المالي مع.  10

 بنني نننتشننركة    وكة بالكاملحرين مع شركتها التابعة الممللي لعملياتها في البكملت الشركة الفصل الما، أ2021و  في يوني
الخطننة  وفقاً لمتطلبننات رينحالوطنية في الب  دبان  ندبروشبكة ال  لياتعمللقيام ب  س شركة بي نت. تم تأسيبي نت"(" ش.م.ب )

 ، بعنند2021يونيننو  1الكاملة في ، وبدأت عملياتها 2016مايو    8ي  الصادرة ف(  ”NTP-4“)الرابعة لالتصاالت    الوطنية
 نقل موجودات وعمليات الشبكة.

 
 

 ت صاصيتخ. ال11

ون ملي 27.3 غقدية بمبلرباح أسهم نزيع أعلى تو 2021مارس  25عقد بتاريخ لذي اجتماعهم ا يوافق مساهمو الشركة ف
 .2020تتعلق بسنة  ليون دينار بحرينيم 4.4رعات بمبلغ دينار بحريني وتب

 
 غوافننق أعضنناء مجلننس اإلدارة أربنناح أسننهم مرحليننة بمبلنن ،  2021يوليو    29قد بتاريخ  جلس اإلدارة الذي عفي اجتماع م

  .هذهقة األسهم المستحأرباح كس ة ال تعلكل سهم. هذه البيانات المالي فلس 13.5
 
 (19 –د ة الكورونا )كوفيجائح –جوهري  ثحد. 12

الذي  و،  لى مستوى العالمرعة ع (، والذي تطور بس19-كوفيد  فيروس كورونا المستجد )ل  انتشار، كان هناك  2020ل  الخ
ديد من اإلجراءات  ن، العحريلكة البلك حكومة ممفي ذ  . نتيجة لذلك، نفذت الحكومات والسلطات، بما2021استمر في  

لسفر،  تلفة، وقيود أخرى على اخدول مى  إل  رحالت جوية من/  ةتعليق عد  يروس، مثلشار الفلة احتواء انتالمضادة لمحاو
أ كما  الصحي.  عوالحجر  الدعلنت  إجراءات  من  اإلجراءات  دد  هذه  تسببت  السلبية.  االقتصادية  الثار  لمواجهة  عم 

 ا المستجدوس كورونتسبب فيرالعالم. كما    ي عمليات الكثير من الشركات حولرباك فوإ  اضطراب   سات في حدوثلسياوا
 . ثر بالفيروس كثيراً لم يتأة. تعمل المجموعة في قطاع يئة االقتصادية العالميب في الة ي ظهور شكوك جوهريف

 

اليقينية المتضمنة في عملية    ت وعدم ديا، والتحفي االقتصادالي  أخذ مجلس اإلدارة باالعتبار الثار المحتملة لالنكماش الح
اتح المبالغ  ل ديد  الم  اتوالمطلوب  لموجوداتلمعلنة  للالالمالية وغير  المية  أنها تمثل ات  بيانجموعة في هذه    المالية، وتعتبر 

دي أثر مااك يكن هن اإلدارة، لمجلس ناداً على المعلومات المتاحة والقابلة للرصد. بناء على تقدير متقييم لإلدارة استأفضل 
 . حتى تاريخه عةلمالية للمجموعلى البيانات امالحظ  جوهري 

 
 

 ة نالمقار امأرق    .13

الية. إن إعادة التصنيف مع عرض الفترة الحعادلة  ء مقارنة  إلعطاد الضرورة،  أرقام المقارنة، عن  بعض  ة تصنيفإعاد  تم
ً لمعلنة ساية الكالمو حقوق أ للفترة خل الشامللدثر على األرباح أو مجموع الم تؤ   . )أ(( 2راجع إيضاح ) بقا
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 ة رصت خ ملا ةدحوملا ة يلحرم لا ةيلاملا ت انايبلا لوح تاحاضيإ
   ة   ر البحرينينانيف الد بآال                                                                                                                                 2021 يونيو  30في أشهر المنتهية  للستة 

 

 
 اعيالتحليل القط   .14

 ةيلتشغلعات االقطا

 نتهيننةمال للفتننرة موعة. المعلومننات القطاعيننةى للمجخراأل الشركات ملياتوع ،اليمناألخرى تشمل الدول ودول أخرى.  Sureومجموعة  المالديفن واألردن وحريبات المجموعة بين كل من المليزيع عتو  ميت
 ما يلي:هي ك 2021يونيو  30ي ف

 

 مراجعة() 2020 يونيو 30منتهية في ال أشهر  ستةلل  مراجعة( )  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة 

ديف ل ام ال األردن  البحرين  القطاع  ت وأرباحمبيعا  

Sure 

Group  خرىدول أ  

  استبعاد

الت  المعام

داخلية ال ناألرد البحرين   المجموع   ديف لالما   

Sure 

Group أخرى  لدو  

  ستبعادا

  المعامالت

اخلية الد  المجموع  

                

 189,796 (2) - 26,041 31,168 42,724 89,865  198,163 - - 28,921 31,237 44,229 93,776 ( يينن خارج ائبيرادات )زاإل

 - (253) - - - 212 41  - (255) - - - 216 39 اخلية إيرادات د

 39,978 (24) (11) 2,452 8,624 192 28,745  41,803 - (6) 4,374 8,789 2,169 26,477 ( ارةلخس)ا / بحالر

 

 ة( )مدقق 2020يسمبر د  31 كما في  ة( )مراجع 2021 ونيوي 30ي كما ف 

 
  تلوبا مط موجودات و 

ديف ل ماال األردن  رين البح القطاع   

Sure 

Group دول أخرى 

  اداستبع

مالت  المعا

مجموع لا الداخلية  ناألرد بحرين ال   ديف لامال   

Sure 

Group خرى دول أ  

اد  ستبعا

المعامالت  

وع المجم الداخلية   
                

  644,218 (18,451)  9,915  90,803  99,207  266,305  196,439  650,240 (10,801) 7,936 79,031 95,869 273,775 204,430 اولة ات غير المتد وجودلما

  347,938 (10,752)  174  29,183  42,410  35,980  250,943  357,115 (11,382) 182 30,610 50,658 37,158 249,889 لة تداوات المالموجود

  992,156 (29,203)  10,089  119,986  141,617  302,285  447,382  1,007,355 (22,183) 8,118 109,641 146,527 310,933 454,319 وع الموجودات مجم
                

  206,204 (15,136)  75  14,178  30,665  80,174  96,248  183,158 (20,383) 87 15,382 33,461 61,566 93,045 اولة دمتوبات الطلالم

  273,870 (20,365) -  16,455  11,920  87,183  178,677  297,671 (29,569) - 14,990 14,335 112,367 185,548 لة و ادالمطلوبات غير المت

  480,074 (35,501)  75  30,633  42,585  167,357  274,925  480,829 (49,952) 87 30,372 47,796 173,933 278,593 وبات لمطل موع اج م

 
 
 



   16                                                                      ش.م.ب(ة والالسلكية )سلكيالت الكة البحرين لالتصاشر

 
 جعةمراغير  – إضافية مات معلو

 

 
  )غير مدققة(ورونا  الك  ةبجائح لقةعإفصاحات إضافية مت

 
ى  أد العالم. وقد    توىا بسرعة على مسوتطوره (  19  -فيدكورونا )كو تفشي جائحة  صحة العالميةظمة ال، أعلنت من2020  مارس  11في  

تدهورة،  الم  ناق االئتما ال، وأسوأسواق الم  في  العمل  دية. ويشمل ذلك تعطيلقتصا ليقين في البيئة االذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم ا
  تراقب   .الصحي  حجر سفر وتدابير العلى الود  طبيق قيالحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك ت  مختلفةلطات تدابير  السومخاوف السيولة. اتخذت  

إدارة    ممارسات  عمال، وبعضاألواصلة  ا، قامت بتفعيل خطة مآثاره(، وتجاوباً مع  19  -كورونا )كوفيد لمجموعة عن كثب وضع جائحةا
رة دار أعاله، ترى اإلالمذكولى  بناء ع  .عمال في عملياتها وأدائها الماليطيل لألامل مع أي تعلتعالمختلفة األخرى، بغرض إدارة واطر  اخالم

 ةالموحد  المرحلية    نات الماليةبياهذه المة، ابتداء من تاريخ  القادلفترة اإلثني شهراً  ستواصل عملها بموجب فرضية االستمرارية    ةأن المجموع
 . المختصرة

 
الرئيسي على نتائج المجموعة   ألثرفات. اصرونود الم ط اإليرادات وبعض خطويما يتعلق ببة فة بعض األثر المالي على المجموعائحجلكان ل

  سنوي. نصفعلى أساس ريني حنار بمليون دي 1.5  بمبلغادات التجوال الدولي إنخفاض إيربب بس هو
 

ئحة  ثر المالي لجارعن األ)إصدار تقري   OG/259/2020البحرين المركزي رقم    صرفم  ماً بتعميمضافية أعاله إلتزااإل  علوماتتم تقديم الم
ملها، أو االعتماد عليها على نتائج السنة بأكهذه المعلومات كمؤشر  أن ال تعتبر    يجب.  2020يوليو    14((، المؤرخ  19  –فيد  نا )كووروالك

في تاريخ و كما  ألثر أعاله هن ا( الذي ال يزال يتطور، فإ19  –د  وفيك)الكورونا    المحيطة بوضع جائحةوك   للشكنظراً  ألي أغراض أخرى.
ال  إعداد الظروف، مما يؤدي بهذه اومات.  معلهذه  نافعةمات ألن تصبح  علولم قد تتغير  لذلك، فإن هذبا .قديمة وغير  المعلومات ال إلضافة  ه 

المعلومات لمراجمومل( على ا19  –الكورونا )كوفيد    ئحةثر جاماً شامالً وكامالً أل تمثل تقيي  المدرسمية من قب  جعةعة. لم تخضع هذه  قق  ل 
 .الخارجي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


