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  1                                                         شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب
  

     (تم عرضها للعلم فقط)  لمحات مالية



  
    2021 سبتمبر 30هية في تنلما هر أش ةسعللت
 
 التغير 2020 2021 

  % مليون دينار بحرينيمليون دينار بحريني سبتمبر 30نتهية في أشهر الم للتسعة

 
 %4 285.7 296.4 إجمالي اإليرادات

    
  %)3.3( 218.1 225.3 المصروفات 

    
 %5.8 50.3 53.2 اهمي شركة بتلكوسوبة لمسأرباح من

    
ً سنو - وجوداتعلى صافي الم د ئعاال  %21.7 *12.0 14.6 ) (%  يا
    

 %)0.1(  1,657  1,655  سهم القائمة خالل الفترة (مليون)األدد لع زونلمواالمتوسط 
    
 %6.3 30.3 32.2 (فلس)للفترة لكل سهم  والمخفض ألساسيئد االعا

  
 2020ر ديسمب 31 يف  داً إلى الربح الفعلي للسنة المنتهيةنااست *
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  رةرحلية المختصدة المالموح ماليةال البيانات ةعاجمر نع المستقلين تلحسابامدقق اير رقت

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

  مملكة البحرين –المنامة 
  
  

  مقدمة

شركة البحرين لالتصاالت السلكية  ل  2021 سبتمبر 30في  ماالموحدة المرحلية المختصرة ك ماليةال اناتالبي بمراجعة نا قم لقد 
  :")، والتي تتكون من ا "المجموعةعة (معبالتا هاوشركات) ("الشركة"  والالسلكية ش.م.ب

 
  ؛2021 سبتمبر 30بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في 

 ؛2021 سبتمبر 30هية في منتال أشهرالتسعة الثالثة أشهر وتي لفتر المختصر وحد المشامل خل اللد ا بيان 

 ؛2021 سبتمبر 30منتهية في لا أشهر التسعةفترة ت النقدية الموحد المختصر لدفقاالت انيب 

 ؛ 2021  سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة فترة بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر ل  

 الية الموحدة المرحلية المختصرةالمات بيانل الحوت حاضااإليو.  
  

المحاسبة الدولي  را معيالمختصرة وفقاً ل يةالموحدة المرحل ةالمالي البياناتض هذه وعراد إعد نع ئولمسة كرشال إن مجلس إدارة
المختصرة المرحلية الموحدة  يةاللما اناتبيال هذ ه ، وإن مسئوليتنا هي إصدار استنتاجنا عنالتقارير المالية المرحلية – 34رقم 
  ا لها. تنمراجع على 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 مناالستف علىرة صختالمية رحلملا الموحدة المالية البيانات". تشمل أعمال مراجعة الحسابات

لمراجعة ا مالأخرى. إن نطاق أع  عةة وإجراءات مراجيشمل إجراء مراجعة تحليلا ت كم بية،ساحملاو ةيمالال األمور ولين عنسئالم
بأننا سنكون  لى تأكيداتع ولحصمن ال  ننا كمت  ، وبالتالي فهي العن أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية يقل كثيرا
  قين.دق نبدي رأياً كمالالتدقيق، وعليه فإننا  مالأع خالل نم اهيد د حن ت كميوالتي  لجوهريةا ألموركل اية بعلى درا

  
  االستنتاج 

ً ءبنا ما  لمرفقة كا رةتصمخلية المرحال ةالمالية الموحد  البياناتى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن تي قمنا بها، لم يرد إلالمراجعة ال  علىا
ً فقو ة،النواحي الجوهري يعلم تعد، في جم  2021  سبتمبر 30في   .ليةرحلمالية المرير االتقا – 34سبي الدولي رقم لمحار اايعللم ا

  
  
 
  
  
  

  2021 أكتوبر 31



 3                                                                     شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب
 

   تصر الي الموحد المخبيان المركز الم
  البحرينية نيرا نلدا ف بآال                                                                         2021 سبتمبر  30في  امك
 

2020 ديسمبر 31   إيضاح 2021 سبتمبر 30 
 الموجودات   (مراجعة)  قة)(مدق

  الموجودات غير المتداولة      
 عقارات ومعدات  281,693  282,651

  ام األصول  ستخدحق ا  53,630  50,970
  هرةالش  137,334  137,504
  موجودات غير ملموسة أخرى  128,341  137,821

 محتسبة بطريقة حقوق الملكية ركات زميلةر في شاستثما  7,190  4,709
  أصول ضرائب مؤجلة   9,128  8,642

  استثمارات  27,004  20,071
  أخرىاولة موجودات غير متد  5,236  1,850

 ولة داات غير المتمجموع الموجود 649,556  644,218
     

 جودات المتداولةموال   
 المخزون  7,704  8,255

 ينة وأخرىذمم تجارية مد  145,673  143,887
  استثمارات    100  497

 النقد وأرصدة البنوك 3 196,066  195,299
  ولة ادجودات المتمجموع المو  349,543  347,938
 ع الموجوداتومجم  999,099  992,156

      

 ت امطلوبلا    
 ر المتداولة ت غيوبامطللا    

  ذمم تجارية دائنة وأخرى  25,777  19,832
 مطلوبات اإليجار    46,054  43,852

 فياتوسل قروض 4 223,449  201,290
 مؤجلةمطلوبات ضرائب   8,138  8,896

 ر المتداولة غي تلوبا مطالوع مجم  303,418  273,870
     
 اولةالمطلوبات المتد     

  ذمم تجارية دائنة وأخرى  169,246  176,680
  اإليجار مطلوبات   7,435  7,185

 قروض وسلفيات 4 1,573  22,339
  المتداولة مجموع المطلوبات   178,254  206,204
 لوباتلمطع امومج  481,672  480,074
 ودات وجملصافي ا  517,427  512,082

     

 حقوق الملكية     
  لامال رأس  166,320  166,320

 احتياطي قانوني  83,285  83,285
  احتياطي عام  44,001  44,000

 احتياطيات أخرى  )34,228(  )42,035(
  أسهم الخزينة  )4,307(  )2,792(

 ةمستبقاأرباح   223,564  224,390
 ي الشركة مهية المنسوبة لمسالكملا حقوقموع جم 478,635  473,168

 طرةمسي حصة غير 38,792  38,914
  مجموع حقوق الملكية 517,427  512,082

  

  لمجلس:ا عن بةنيابال قعهاوو 2021 أكتوبر 31 فيرة داس اإلمجل من قبل رحلية الموحدة المختصرةلما المالية البياناتاعتمدت 
  
 

  فينتر ل كيمي فخريهللا عبد رائد  يفةلآل خ ةخليف عبدهللا بن
  تنفيذييس الرئال ةارداإل سليس مجئرئب ان ةردارئيس مجلس اإل

  
 
  .ةمختصرلدة الموحا يةالمرحل الماليةنات يالباجزءاً أساسياً من هذه  14إلى  1ن  ات المرفقة مإليضاحكل اشت
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    مختصر ال حد موالالشامل  لدخالبيان 
  يةالبحرين رينا دنف الالبآ                                                  2021 سبتمبر 30 ي ية فتهلمنا أشهر  للتسعة

 

  ة فيتهيلمنر اأشه التسعة  إيضاح 
    سبتمبر 30 

   يالثالثة أشهر المنتهية ف
  سبتمبر  30

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

  95,873  98,204    285,669  296,367  5  اإليرادات 
روفات صملا              

  ) 33,688(  )31,066(    ) 98,082(  )95,097(    ت اشبكة لللتشغيليالمصروفات ا
  )13,306(  )13,336(    )36,106(  )39,490(    ة الموظفينلفتك
  )18,081(  )18,804(    )52,472(  )54,954(    ء وانخفاض قيمة موجودات ملموسةك وإطفاهالاست

                ة المدينةاريلتجا ممالذ ةقيم انخفاض خسارة من
 )810( )816(   )3,642( )2,490(   العقود وأصول
  )9,830(  )12,423(    )27,771(  )33,303(    أخرى ات تشغيليةمصروف

  )75,715(  )76,445(    )218,073( )225,334(    مجموع المصروفات 

  20,158  21,759    67,596  71,033    النتائج من األنشطة التشغيلية
  1,063  966    4,275  3,093    قةذات العال واإليراداتل  التموي إيرادات
  )3,159(  )2,907(    )11,733(  )8,676(    القةذات العوالمصروفات  ت التمويل وفامصر

 )145(  59   401  684    أخرى (صافي))اتفرومص( إيرادات /
              محتسبة  زميلة اتشرك خسارةكة من الشرحصة 
  )152(  )204(    )550(  )525(    (صافي) قة حقوق الملكيةبطري

  17,765  19,673    59,989  65,609    ةبالضري باحتسا األرباح قبل
  )1,669(  )1,932(    )3,915(  )6,065(    خلالد ضريبة

  16,096  17,741    56,074  59,544    ربح الفترة
              

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

 ً               رة:خساال الربح أو إلى بيان الحقا
  3,330  )1,466(    )2,680(  ) 757(    ة جنبيألاالعمليات  –عمالت أجنبية تحويل  روقاتف

  43  )76(    )218(  )19(    لدين)ات ا(أدولالستثمارات دلة قيمة العالات اتغير
    )776(  )2,898(    )1,542(  3,373  

              يانإلى بفها تصني   إعادةأبداً البنود التي لن يتم 
              :ةراالخس ربح أولا

              بما المحددةقياس موجودات المنافع دة إعا
  -  -    )4,414(  -                  المتعلقة فيها الضرائب

              حقوقات (أدولالستثمارات دلة قيمة العالات اتغير
  -  )760(    -  8,124    ية)ملك
    8,124  )4,414(    )760(  -  
  3,373  )2,302(    )7,312(  7,348    ، صافي من الضرائبرخل اآل الشامخل الد

  19,469  15,439    48,762  66,892    فترةمجموع الدخل الشامل لل
              

              إلى: منسوبالربح الفترة 
  14,410  15,693    50,278  53,219     مساهمي الشركة 

  1,686  2,048    5,796  6,325    حصة غير مسيطرة
    59,544  56,074    17,741  16,096  
             

             منسوب إلى:ة اللفترمل لاشل لدخل امجموع ا
  17,780  13,391    42,962  60,567    ركة ي الشمساهم

  1,689  2,048    5,800  6,325   حصة غير مسيطرة
   66,892  48,762    15,439  19,469  

 8.7  9.5   30.3  32.2 6  (فلس)  سهم  كلل والمخفض  سيالعائد األسا
  

  عن المجلس: ووقعها بالنيابة 2021 أكتوبر 31 يفارة د س اإلمجل بلمن ق ختصرةالم ةد الموح مرحليةلا المالية اتالبياناعتمدت 
 

  ميكيل فينتر  ريفخ عبدهللارائد   بن خليفة آل خليفة عبدهللا
  نفيذيالت ئيسالر إلدارةا رئيس مجلس بئنا رةإلداجلس امس يئر

 
ً سياً أسازء ج 14إلى  1ة من  رفقت الميضاحال اإلكشت .رةة المختصلية الموحدحرلما  يةماللا تاالبيان همن هذ  ا
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 المختصر  التدفقات النقدية الموحد انيب
  ينيةالبحر رينا لدنبآالف ا                                               2021 سبتمبر 30لمنتهية في ا أشهر  للتسعة

 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة إيضاح 
  2021 

 عة)(مراج
2020 

   مراجعة)( 
    

    غيلانشطة التش
 56,074 59,544  ربح الفترة
    تسويات:

 10,972 10,964   الضرائبيلية، شاملة بنود غير تشغ
 550 525    يةقة حقوق الملكريبة بطمحتس لةزمي اتشرك خسارةحصة الشركة من 
 52,472 54,954  ت ملموسةوجودام ةماض قينخفوا ءاستهالك وإطفا

 3,642 2,490   العقود وأصول قيمة الذمم التجارية المدينةض فاخنا من خسارة
  128,477 123,710 
    

    عامل الل التغيرات في رأس الما
 )16,500( )4,295(  الزيادة في الذمم التجارية المدينة واألخرى

 236 545  ونفي المخز النقص
 2,599 2,315  ألخرىوا ة في الذمم التجارية الدائن نقصال

 110,045 127,042   النقد من أنشطة التشغيل
     

 )4,945( )5,569(   ةعدفوالضرائب الم
 )4,218( )531(   عمال الخيريةمدفوعات لأل

 100,882 120,942   أنشطة التشغيلمن  صافي النقد
    

    تثماراالسأنشطة 
 )45,470( )46,621(  ادبعتسالي اصاف، سةموملومعدات وموجودات غير  عقارات اءشر

 1,757 )49,423(  أخرى استثمارات بيع / )شراء( منقد صافي الن
 6,897 3,332  ةستثمارات مستلمادات ايرإفوائد و

    
 )36,816( )92,712(  االستثمار ةطشأن يدم فالمستخد لنقاصافي 

    
    التمويل طة أنش
 )56,487( )56,103(   ةوعرباح أسهم مدفأ

 )6,328( )8,942(    ريجاإلت امدفوعات لمطلوبا
 )10,789( )4,820(  فوائد مدفوعة 

 )8,705( 1,364   يصاف , (مدفوعة)  / بةمسحوقروض 
 - )164(     للمدفوعات على أساس األسهم ةأسهم خزين شراء

 1,183 )1,351(  أسهم صناعة السوق يعب /) اءشر(
    

 )81,126( )70,016(  مويل نشطة التخدم في أتالمسصافي النقد 
    
 )17,060( )41,786(  مه خالل الفترةفي النقد وما في حك نقصال
    

 86,410 143,457  ر ايين 1ه في النقد وما في حكم
    

 69,350 101,671 3 سبتمبر 30مه في النقد وما في حك

  

  
 
ً سيساجزءاً أ 14 ىإل 1من   المرفقة ت احايضشكل اإلت   .ةرالمختصوحدة ية المحلرمال  المالية ناتالبياذه من ه ا
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                                                                                                                      تصرالمخ حدوالمفي حقوق الملكية تغيرات  بيان ال
  يةبحرينالر نيا الدن بآالف                                                                                                                                                                                  2021  برتمسب 30ية في هتهر المنشأ للتسعة

  
   كة األملشرهمي المسا حقوق المنسوبةلمجموع ا                 

 2021        أخرى ت اياحتياط  خزينةم سهأ      

مجموع 
قوق ح

 الملكية

غير  حصة
 مسيطرة

 المجموع
أرباح 
 بقاةمست

  أسهم 
الخزينة 

للمدفوعات 
ساس على أ

 األسهم 

أسهم 
صناعة 
  السوق

احتياطي  
للمدفوعات 
على أساس 

 ألسهما

احتياطي  
قيمة ال

لة العاد
تالالستثمار

احتياطي  
يل  تحو
الت عم
 نبية جأ

احتياطي  
 عام

اطي  تياح
 قانوني 

  
 ل الماس أر

 

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

  ةفترربح ال - - - - - - -  - 53,219 53,219 6,325 59,544
             
 آلخرلدخل الشامل اا            
 حويل عمالت أجنبية  ت اتقوفر - - - )757( - - -  - - )757( - )757(

 تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات      - - - - 8,105 - -  - - 8,105 - 8,105
 الشامل اآلخرمجموع الدخل  - - - )757( 8,105 - -  - - 7,348 - 7,348

 ةفترلل مجموع الدخل الشامل - - - )757( 8,105 - -  - 53,219  60,567 6,325 66,892
              
  مات والتوزيعاتالمساه                        
   2020سنة ة معلنة لأرباح أسهم نهائي  -  -  -  -  -  -  -  - )27,308( )27,308( - )27,308(
 2021ارباح أسهم مرحلية معلنة لسنة   -  -  -  -  -  -  -  -  )22,344( )22,344( - )22,344(
 2020ة مدة لسنت معترعابت - - - - - -  -  - )4,392( )4,392( - )4,392(
               سهم صناعة السوقشراء أ - - - - - -  )1,351(  - - )1,351( - )1,351(
                        شراء أسهم الخزينة  -  -  -  -  -  -  -  )164( - )164( - )164(
   هم مسددةألسا ساعلى أس مدفوعات             

  ملكيةالحقوق هم بأس - - - - - 459 -  - - 459 - 459
  محول إلى االحتياطي العامال - - 1 - - - -  - )1( - - -
  ر مسيطرةباح أسهم لحصة غيأر  - - - -  -  - -  - - - )6,447( )6,447(
  والتوزيعات همات مسالامجموع  - - 1 - - 459  )1,351(  )164( )54,045( )55,100( )6,447( )61,547(
        

    
              

  مراجعة)(  2021 سبتمبر 30في  166,320 83,285 44,001 )13,985( )20,702( 459 )3,427(  )880( 223,564 478,635 38,792 517,427

   
ً ء زج 14إلى  1قة من  تشكل اإليضاحات المرف ً أسا ا  . ةرصتالمخ ةدلموحاية رحللما  ماليةلا اتالبيان ذهه نم سيا
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                                                                                                                      ختصرالم  حدوالمية كمل ت في حقوق اليراغتلن ابيا
  بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                 2021سبتمبر   30تهية في لمنأشهر ا  للتسعة

            

موع حقوق جم
 الملكية

حصة غير 
 مسيطرة

 2020  ساهمي الشركة األمالمنسوبة لم قوقمجموع الح
     احتياطيات  ةنيزخأسهم     

 بقاةمست حرباأ المجموع
أسهم صناعة 

  السوق

االحتياطي 
االكتواري 

للمنافع 
 التقاعدية

احتياطي 
لة  القيمة العاد
 لالستثمارات

احتياطي 
تحويل 
ةعمالت أجنبي

 مي عاتياطحا
ي تياطحا

 نيقانو
  

 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

  رةربح الفت - - - - - - - 50,278 50,278 5,796 56,074
            

 آلخرالدخل الشامل ا           
 ية  فروقات تحويل عمالت أجنب - - - )2,684( - - - - )2,684( 4 )2,680(
  لةتغيرات القيمة العاد               
  تلالستثمارا - - - - )218( - - - )218( - )218(
  إعادة قياس مطلوبات المنافع                      
  قةتعلالم المحددة بما فيها الضرائب  -  -  -  -  -  4,177  -  )8,591(  )4,414(  -  )4,414(

 خرموع الدخل الشامل اآلجم - - - )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
             

  التوزيعاتالمساهمات و                      
  نةأرباح أسهم نهائية معلنة لس                  
)28,994( - )28,994( )28,994( -  - - - - - - 2019 
  ية معلنة لسنة مرحلح أسهم باأر               
)22,362( - )22,362( )22,362( -  - - - -  -  -  2020  
 2019لسنة  معتمدةتبرعات  - - - - - -  - )1,291( )1,291( - )1,291(

    قوالس ةاعنصشراء أسهم   -  -  -  -  -  -  1,183 - 1,183 - 1,183
  يالقانون المحول لالحتياطي - 125 - - - - - )125( - - -
  حصة غير مسيطرة محتسبة                      

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

  يعاتوزلتاوهمات امسال مجموع - 125 - - - -  1,183 )52,772( )51,464( )8,460( )59,924(

  (مراجعة) 2020 سبتمبر 30في  166,320 83,285 44,000 )17,174( )28,902( - )876( 217,955 464,608 37,605 502,213
ً ء جز 14 لىإ 1ن  ة مرفقلميضاحات ااإل كلشت  . صرةالمرحلية الموحدة المخت  ليةالما البياناتهذه  نم أساسياً ا
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  تقرير المنشأة .   1

في بورصة  رجة ية مد بحرينة شركة مساهم ي كة") هلشرا("لالسلكية ش.م.ب ية واالسلكاالت صلالتن ريلبحشركة ا
 2021 سبتمبر 30ة في نتهيملأشهر ا التسعة ةرتلفو يف كمارة لية المختصلمرحا ةدموحال يةمالال اتنابيالكون ت. تالبحرين

ً عة (معبتاال تها كالية المختصرة للشركة وشرة المرحوحدالم المالية البياناتمن  في  ة عومجعة")، وحصة الم "المجموا
  ها.  لقة بمتعال تلمنتجااات ودمخلاوالت اتصاالل توفير خدمات ي مجاوعة فالمجممل لة. تع زميكة شر

  
  دادعإلا اسأس .  2

  
 اللتزاما نايب ) أ

ً الموحدة المرحلية المختصرة و المالية البيانات  تد أع لية". إن  ة المرحاليير المرالتقا" – 34 لمعيار المحاسبة الدولي رقم فقا
ً طدة المع كاملةية السنوال ةالمالي انات بيلل ةطلوبمال اتالبيان تشمل كل ة ال مختصرية الرحلدة المموحال المالية اتالبيان   بقا

ة في  يتهلمنة اسنية الموحدة المدققة للمجموعة للمالويجب قراءتها مع البيانات ال ،يةر المالالتقاري د دولية إلعدالا ريايلمعل
ت في  رايتغال رية لفهم أحداث ومعامالت جوه لتوضحتارة مخ تفسيرية تااحإيض مينضت . مع ذلك، تم2020يسمبر د  31

  . 2020ديسمبر  31ة في ة المنتهيوعن السن ية كما فيونلية موحدة سام ت اناي ب رخآ منذ عة الي للمجموء المداواأل المركز
  
 اسات المحاسبية الهامةسيال )ب

 لمرحليةالموحدة ا المالية تاانيبالاد إعد  مجموعة في الل مطبقة من قبخاطر الة المية وإطار إدارحاسبالم اساتالسي
، 2020ديسمبر  31تهية في للسنة المن ة مدققةحد مو ةليام تانايباد آخر تي استخدمت في إعد ال ا تلكنفسه ة هيرصتخالم
س مجلن الالصادرة ع تارالت والتفسيوالتعديقة، ذات العال المالية التقارير ر الدولية الجديدة إلعداد اييالمع دا تطبيقع فيما
معدلة أي لاديدة / لجا ر يايمعلا هذ ه لتطبيق . لم يكن2021يناير  1ء من ابتداعول فملارية ، والسااير المحاسبيةي للمعلدولا

   ة المختصرة.حليالمر الموحدة يةالمال البياناتأثر جوهري على 

لي الموحد ز الما تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المرك المرحلية المختصرة مراجعة وليست مدققة.  وحدةالم المالية البيانات 
. تم استخراج أرقام المقارنة  2020ديسمبر  31ية فى هتمنال ةنسال من البيانات المالية الموحدة المدققة عن تصرخلما

الموحدة المرحلية  المالية البياناتة من غيرات في حقوق الملكيلتدفقات النقدية والتللبيانات المختصرة للدخل الشامل وا
  .2020 مبر سبت 30في  هية تمنأشهر ال سعةالتالمختصره المراجعه لفترة 

  
    ميةموسبيعة ال)   الطج

نسبة   مثلال ت ة قد تصرالمخ الموحدة المرحلية المالية تا يانالبفي لنة نتائج المعال فإنية، موسمت الفاالالختثر األ يجةتن
  السنوي العام.متناسبة من الدخل 

  
 هاداتتجالتقديرات واال  )  د

ا  ت ممضياوالفرقعات وتال ،تيراتقد ارة بعض الة المختصرة أن تضع اإلد حليلمرادة حموال يةالمال البياناتيتطلب إعداد 
والمصروفات المعلنة. النتائج    داتيراإل، اوباتلمطلادات، ية وعلى مبالغ الموجومحاسبال لية تطبيق السياساتى عمثر عليؤ

استخدام مختصرة، قامت اإلدارة بال ليةحلمراة وحد لما اليةالم البياناتند إعداد هذه ع .ف عن التقديراتتلالفعلية قد تخ
دم  ير علتقد  الرئيسية ية للمجموعة، والمصادراسبطبيق السياسات المحفي تستخدامها تم اتي ها الة ذاتيرجوهلاام حكاأل
  لكت راآثدا ع ، ما2020ديسمبر  31ة في نة المنتهيالمدققة للس موحدةالمالية ال البياناتوالتي تم تطبيقها على  ،نيةليقيا
   . 12م ق المحددة في إيضاح رية حكام الجوهرألا

  
  
  

  بنوكالة أرصدالنقد و  .3

       على، ريني)دينار بح 195,299: 2020(ديسمبر  دينار بحريني 196,066ى عل قد وأرصدة البنوكالن يشمل
ترات استحقاق  ف تة األجل ذاعن ودائع قصير عبارة ني)دينار بحري 51,842: 2020 ديسمبر( دينار بحريني 94,395

قدية  حكمه في بيان التدفقات الن في من النقد وما تم استثناءها  . مطالب بهاهم غير ح أسباأرو  يد،مق د نقوأشهر،  3من أكثر 
    صر.ختمال د موحلا

  



  9                                                           شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب
  
  ةصرمختلا  رحليةلما الموحدة المالية اتالبيانحول  اتيضاحإ
     ة  لبحرينير ادنانيف البآال                                             2021مبر سبت 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

  
  

  وض والسلفيات رالق . 4

  وف من البنوك تشمل ما يلي: على المكش التمويالت ألجل وتسهيالت السحب

ون ملي 24.4مبلغ  منه( حريني) ر ب ينامليون د  58.5: 2020( ني ن دينار بحريمليو 58.5جل بقيمة قرض طويل األ  ) 1
قبل   امه منخد است تم الزال قائماً) 2021 سبتمبر 30 كما في ) رينيمليون دينار بح  2020:24.4(  ينار بحرينيد 

  -  PLR غ لتب ةئد اف يالت معدلالترخيص. تحمل التسه رسوم يلي وشغال التويل رأس المموعة لتمإحدى شركات المج
3.35 % ً ذا القرض،  فاوض بشأن شروط هالتخالل فبراير، تم إعادة  .2024ا في سنة تسويته، ومن المقرر سنويا

أي رصيد ضمن   تم تصنيف، وبالتالي لم يسنوات 3بلغ ت ، مع فترة سماحعشر سنواتفترة ل م تمديدهوبالتالي ت
ون دينار ملي 9.7نيف مبلغ تم تص، 2020 سمبردي 31في ا كم .2021 سبتمبر  30كما في  اولةبات المتدلوالمط

ً االستداولة وذلك الم بحريني من المبلغ القائم ضمن المطلوبات على   بناءً  ،ةلقادمتحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهرا
 . الشروط السابقة للقرض

  ر ان دينمليو 6.8 غ مبل منه ( ني) يرر بح ا نمليون دي 8.0: 2020( ي ينربح ر نامليون دي 8.0بقيمة ويل األجل قرض ط ) 2
ً  الزال 2021 سبتمبر 30 كما في )ار بحريني دينن مليو 7.2: 2020( بحريني إحدى شركات   لت عليهحص )قائما

ً % سنوPLR  - 2.20لغ بتمعدل فائدة تحمل التسهيالت لبنية التحتية والشبكة. بات امتطل جموعة لتمويلالم ومن  ،يا
فترة مديده لي تم تالقرض، وبالتالذا بشأن شروط هتم إعادة التفاوض ل فبراير، خال. 2025سويتها في سنة لمقرر تا

كما في   مطلوبات المتداولةمن ال، وبالتالي لم يتم تصنيف أي رصيد ضسنوات 3فترة سماح تبلغ  ، معسنواتعشر 
بلغ القائم ضمن  ممن الحريني ب ارمليون دين 1.6 بلغف منيم تص، ت2020 ديسمبر 31كما في  .2021سبتمبر  30
   .للقرض  الشروط السابقةعلى  بناءً  ،لقادمةني عشر شهراً اإلثخالل فترة اتحقاقها وذلك الس ت المتداولةلمطلوباا

مليون  12.7نه مبلغ م ( ) بحريني مليون دينار  12.8: 2020( بحريني ون دينار ملي 12.8ل بقيمة جاأل  ليطو ض قر ) 3
ً ال  2021 سبتمبر 30كما في  يني بحر دينار  قبل   خدامه منتم است ) )حريني بدينار مليون 12.7  :2020( زال قائما

ومن   وياً،% سنPLR  - 2.125ة د عدل فائيالت م سهويل رسوم الترخيص. تحمل التشركات المجموعة لتم ىأحد 
شر عفترة ديده لتم، وبالتالي تم ذا القرضالتفاوض بشأن شروط ه خالل فبراير، تم إعادة .2024المقرر تسويتها في 

  30كما في  اولةضمن المطلوبات المتد  أي رصيد  تم تصنيفي لم يوبالتال ،سنوات 3تبلغ  ماحس ، مع فترةسنوات
حريني من المبلغ القائم ضمن  دينار بن مليو 2.1 يف مبلغنتم تص ،2020برديسم 31ي ف كما . 2021 سبتمبر
ً ثنا خالل فترة اإلحقاقهلك الستبات المتداولة وذالمطلو  . قرض لشروط السابقة للاى عل بناءً  ،القادمة ي عشر شهرا

ار مليون دين 8.0مبلغ  منه  )يني ينار بحرمليون د  8.0 :2020( نيرير بحامليون دين 8.0ألجل بقيمة ض طويل اقر ) 4
ً ئ ل قااالز 2021 سبتمبر  30 ما في ني كبحري ات  ركدى شإح عليه  حصلت ) )ني دينار بحري مليون 1.1 :2020( ما
% سنوياً،  PLR – 1.75لغ فائدة تب ت معدلتحمل التسهيالك. شترفي مشروع م  لمنشأةا لتمويل حصةة جموعالم
ده م تمديا القرض، وبالتالي تذ ن شروط هة التفاوض بشأفبراير، تم إعاد  خالل .2024رر تسويتها في سنة ن المقمو
ا كم المطلوبات المتداولةرصيد ضمن  أيلي لم يتم تصنيف ، وبالتاسنوات 3رة سماح تبلغ ، مع فت اتعشر سنوة فترل

القائم   المبلغني من يبحر مليون دينار 0.2تم تصنيف مبلغ ، 2020 مبرديس 31ي ما ف ك .2021 سبتمبر  30في 
     .الشروط السابقة للقرض على  بناءً  ،دمةهراً القااإلثني عشر ش ةل فترقها خالا ستحقلك الذ ولة ولمتدالوبات اطضمن الم

  بتمبر س 30كما في  بحرينينار ون ديملي 169.7مبلغ  (منه بحرينيمليون دينار  169.7يمة بقألجل يل اقرض طو ) 5
ايو  ا في مسداد سنداته كة لتمويلرالش هلت عليحص ،)  بحرينينار مليون دي 169.7 :2020( ئماً)قا الالز 2021
 .2025ي واحدة ف  ةعويتها دف مقرر تسال ومن% سنوياً، LIBOR  +1.80دة . تحمل التسهيالت معدل فائ2020

 ال الز 2021 سبتمبر 30كما في  بحرينييون دينار مل 3(منه مبلغ  حرينيبار مليون دين 3يمة بقل ألجيل اقرض طو ) 6
تحمل  سمالية المؤجلة. أالمدفوعات الر لتمويلجموعة ات المركإحدى ش هحصلت علي ،) شيء ال :2020( ئماً)اق

           يا ف كم .2024 وماي ي ف ها ويتمقرر تسومن الاً، سنوي % LIBOR + 4.75 اشهر 3يبلغ  التسهيالت معدل فائدة
لك ذ ولة ولمتداا طلوباتئم ضمن المالقا المبلغني من يبحر مليون دينار 1نيف مبلغ تم تص، 2021سبتمبر 30
 .دمةهراً القااإلثني عشر ش ةل فترقها خال استحقال

ل  ل. تحمال العامياجات رأس المم احتعكشوف لد حب على المت سلى تسهيال ع إحدى شركات المجموعةحصلت  ) 7
ً يونس % 5.35ى % إل5.00يتراوح بين  معدل فائدةت التسهيال كان المبلغ المسحوب كما في تاريخ بيان المركز  و، ا
لى  ب عسهيالت السحغت تبل ،2021 سبتمبر  30كما في  .مليون دينار بحريني)  8.7: 2020( الشيء المالي

 . ي) ينردينار بحمليون  6.4:  2020(يني  ار بحرمليون دين 15.1المسحوبة غير المكشوف 
 

  



  10                                                           شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب
  
  ةصرمختلا  رحليةلما الموحدة المالية اتالبيانحول  اتيضاحإ
     ة  لبحرينير ادنانيف البآال                                             2021مبر سبت 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 
  

 ) تتمة ( وض والسلفياترالق . 4
 

تحمل   الرأسمالية.قرض استيراد لدعم متطلبات مصروفاتها  تلى تسهيالع حصلت إحدى شركات المجموعة ) 8
ً للم 365خالل ها تويمقرر تسومن ال  % سنوياً، LIBOR  + 4.75 اشهر  3يبلغ  التسهيالت معدل فائدة الغ  بيوما

كما  ء). : ال شي2020مليون دينار بحريني ( 0.6 ن المركز الماليكان المبلغ المسحوب كما في تاريخ بيا المسحوبة.
ال  : 2020(يني مليون دينار بحر  3.9غير المسحوبة لى المكشوف ع ب سهيالت السحبلغت ت ، 2021سبتمبر  30في 
 . ) شيء

  
  .  اإليرادات 5
  

   اإليرادات فتصني . أ
  
  سبتمبر 30ي نتهية فللثالثة أشهر الم    سبتمبر 30في ر المنتهية هأش للتسعة  

 2020  2021  2020 2021 األساسية المنتجاتسب ح اإليرادات
 مراجعة)(  اجعة)(مر   ة)(مراجع  )راجعة(م 
        

 45,332  45,663  136,385  136,668  النقالة دمات االتصاالت خ
 16,975  16,681  52,744  53,057  ية البيانات االتصاالت خدم

 17,824  19,473  50,674  58,212  بتة ثارنت الخدمة االنت
 5,476  5,433  16,584  16,417  بتة اخدمات الهاتف الث

 5,190  5,174  14,782  15,269  ةملالبيع بالجخدمات 
  5,076    5,780   14,500  16,744  رىأخ

        
 296,367  285,669  98,204  95,873 

 
  سبتمبر 30نتهية في ثة أشهر المثاللل    سبتمبر 30في ر المنتهية هأش للتسعة  

 2020  2021  2020 2021 تسابقيت االحودات حسب تاإليرا
 مراجعة)(  (مراجعة)   (مراجعة)  )عة(مراج 
        

          يةد نقطة زمنعن المحوللمنتجات ا
 7,581  7,181  20,294  22,565  رادات المعدات)(إي
          مرورب ةحولالم توالخدما تجاتالمن
  88,292    91,023   265,375  273,802  )ديم خدماتدات من تق(إيرا قتالو

        
 296,367  285,669  98,204  95,873 

  
  . 14يضاح رقم إ راجعئيسية للمجموعة، رالجغرافية ال عاتطاالقحسب  ادات ل مجموع اإليرحوصيل إضافية لتفا
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  (تتمة)  .  اإليرادات5
  
  ود قلعأرصدة ا .ب

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

 مبرديس 31 سبتمبر 30 
 2021   2020  
 ققة)(مد  اجعة)(مر 

     

 91,829  87,878  مدينة أخرى)ذمم و ةريي ذمم تجا(متضمنة فود قوأصول الع نةذمم مدي
 3,298  3,265  ى) أخرمم دائنة ارية وذتج(متضمنة في ذمم  ودمطلوبات العق

  
.  التقرير اريخبت هالاتير صدر فوت والتي لمزة المنجعمال موعة مقابل األسي بحقوق المجرئي ق بشكلتتعل أصول العقد 

وعة ث هذا عادة عندما تصدر المجمشروطة. ويحد ر مغي وققحما تصبح الذمم مدينة عند  ول العقد إلىتحول أصت
ً قبالمقابل المستلم م  يبشكل رئيسلق تتع العقد  طلوباتم لعميل. فاتورة ل   مع نه ع تساب اإليراد ء والذي تم احعمالمن ال دما
  .   نة واحدةخالل س قةذات العالداء ت األالتزاميفاء استالزمن مع ا مرور

  

  سهم  كل  . العائد ل6
  

  سبتمبر 30لمنتهية في للثالثة أشهر ا   سبتمبر 30 ير المنتهية فهأشسعة تلل  
 2021 2020  2021  2020 

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

 14,410  15,693  50,278  53,219  منسوب لمساهمي الشركةلربح الفترة ا
         
         ائمةد األسهم القزون لعدلمتوسط الموا

  1,657    1,655   1,657  1,655  ون)ي(ملالفترة خالل 
        

 8.7  9.5  30.3  32.2 (فلس) مد األساسي لكل سهلعائا
  
  ة  والطارئ المحتملة ريةهالجو تزامالتاال . 7

 
  أ) االلتزامات 

 53.7: 2020ديسمبر  31(  بحرينينار يد  يونمل 15ت لغب 2021 سبتمبر 30في  اكم التزامات رأسمالية وعةجملدى الم
    ).مليون دينار بحريني

  
  ملةمحت وبات مطل ب)

وإخطارات  مطالباتللضريبية الحكومية ا تاراد مية واإلبإخطارات من الهيئات التنظيتعلق ت  مناقشات ي ف ةوعالمجم ركتشا
ً يحال موعةالمج رى وت ). شيءال : 2020ديسمبر ( شيء ال  غلبم أخرى  المطالبات هذهل مشروعة بأسبا  توجد  ال أنه ا
  . موقفها  نع وللدفاع لرد ل الالزمة ةنونياالق تطواالخ جميع اذ اتخ ويجري ارات،خطواإل

  
  ضماناتج) ال

: 2020ديسمبر  31مليون دينار بحريني ( 8.8 ة بقيممجموعة ضمانات ك الوبن ، أصدرت2021سبتمبر 30في  كما ) 1
نار  مليون دي 5.3: 2020بر سمدين دينار بحريني (وملي 8.4ئتمان بمبلغ ابات إطي)، وخبحرين ناردييون مل 12.5
 ي). نبحري

دينار  مليون  1.9: 2020 ديسمبر 31حريني (مليون دينار ب 1.9طاب تطمين بمبلغ بتقديم خعة مجموالقامت  ) 2
 .ناألرد لة في عاملابعة التللشركات امالي ي األردن لتقديم ضمان تصاالت ف هيئة تنظيم االإلى  ريني)حب
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  العادلة    ةلقيما . 8

مـن خـالل  ة العادلةبالقيمثمارات بعض االستلتكلفة المطفأة عدا لية للمجموعة باماالت باات المالية والمطلوالموجود  سيتم قيا
د عنـ  أو سـداده صـلأعنـد بيـع ه م استالمذي سيتهي المبلغ اللعادلة القيمة ا قيمة العادلة.ظهر بالي ت، والتخرلشامل اآلا الدخل

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

حجـم فية أو تقلـيص جة للتصحا ي نية أولها دون أماأن المؤسسة مستمرة في أعلة هو افتراض يمة العاد من أسس تعريف الق
  ة.روط مجحفالت بشإجراء المعامتها أو عمليا

  
  لةعاد القيمة الة يتراتيب

يـام بهـذه مة في القية المدخالت المستخد والذي يعكس أهم ي،اللتا لسل القيمة العادلةخدام تستسة القيم العادلة باعمجموالتقيس 
  اسات:القي

 .مماثلة داة ماليةفي سوق نشط ألمعدلة) ال رجة (غيرلسوق المد ا :  أسعار1المستوى  ) 1

شـتقة مـن ة (أي مرشـ السـعر) أو غيـر مبا ية (أشـررصـد، مبالل الت قابلـةدخمـ نية علـى مبت تقييم تقنيا :2المستوى  ) 2
وأسعار ، نشط ألدوات مالية مماثلةمدرجة في سوق السوق ال يمة باستخدام: أسعارة تشمل أدوات مقفئاله هذ األسعار). 

ق سـو مشـابهة فـيو أمماثلـة  يةدوات مالسوق ألالمدرجة في  ر السوقهة، وأسعاماثلة أو مشابمالية مات رجة ألدومد 
ن شرة أو غير مباشرة مـ قابلة للرصد مباة املها تكون جميع المدخالترى حيث خأنشط، أو طرق تقييم  ل منأقيعتبر 

 السوق. معلومات

نيـات التـي تشـمل تقألدوات ئـة جميـع اتشـمل هـذه الف للرصد. بلةت غير قاعلى مدخالة : تقنيات تقييم مبني3وى المست ) 3
م يـيتقى بلـة تـأثير جـوهري علـ لغير قاا حيث يكون للمدخالت ،لرصد ل ات قابلةلومية على معبنمالت غير دخقييمها مت

لـب بحيـث تتطمشـابهة،  اتاس األسـعار المدرجـة ألدومقيمـة علـى أسـ  وات ماليـة. تشمل هذه الفئة أد األدوات المالية
 الية.لمااألدوات ن روقات بيكس الففتراضات، لتعد، أو اابلة للرصجوهرية غير ق تعديالت

  
لقيمـة العادلـة، حيـث تـم ا راتبيةمستوى ت لالخن م ،2021 سبتمبر 30في ة كما ساقألدوات المالية الماجدول التالي يحلل ال

  لعادلة:مقياس القيمة اتصنيف 
  

    2021 سبتمبر 30  ةادلالقيمة الع  
    1المستوى   2المستوى   3المستوى   مجموع   جموع م

          لقيمةا  القيمة
          لعادلةا  رية تلدفا

            

  دلةعالا مةوجودات المالية بالقيمال      
  ارةسالخ أوالربح من خالل           

  كيةحقوق ملأدوات  – أخرى استثمارات -   -   11 11 11
  ادلةيمة العبالقمالية جودات الالمو          
 ل الشامل اآلخرالدخالل من خ          

  ةأدوات دين وحقوق ملكي – رىأخ ثماراتاست  10,938  7,192  3,716  21,846  21,846
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     مة)(تت دلةاالع مة .  القي8
  

  2020ديسمبر  31  ةادلالعالقيمة   
    1المستوى   2وى المست  3ستوى لما  مجموع   مجموع 
        لقيمةا  القيمة

       ةالعادل دفتريةال
            

  لعادلة ا قيمةة بالالمالي وجوداتالم      
  ح أو الخسارةلربمن خالل ا     

   كيةأدوات حقوق مل -  ماراتاستث  -   -   11 11  11
  عادلة لة اقيمالية بالدات الموجومال         
  آلخرامل ادخل الشمن خالل ال         

   كيةين وحقوق ملات دأدو -  اتاستثمار  -   7,697  5,863  13,560  13,560
       

 
م يتقيـ تـم فتـرة. الل الخـ  ملكيـةلحقـوق ا ألدوات 1 لـى المسـتوىإ 3ستوى من الم دينار 10,938 بقيمةهناك تحويالت  كان

 ة،ى علـى فتـرات متكـررسـلفيات األخـرلاو روضالقـ  تـم إعـادة تسـعيرة. جلمدرعارها اسألة باستخدام لعاد لقيمة ابا اتالسند 
يـة مثـل الـذمم لألدوات الماالعادلة ل جموعة القيمةشف المالعادلة. لم تك ي تقريب معقول لقيمتهاية هن القيمة الدفتروبالتالي فإ

لبنوك، وذلك ا دىة لرصد خرى والنقد واألاألورية ة التجانئوالذمم الدا ،جلصيرة األق خرىة األيند الممم ة والذ المدينرية تجالا
  دلة.قول للقيمة العاهي تقريب مع يةألن قيمتها الدفتر

  
  اف ذوي عالقة.  أطر9
 

  القةاف ذوي العطرمع األأ)   معامالت 

 ً   توفر قة. عالحكومي ذي  فكطر تبر شركة تعإن الدل، ف) المع24(قم ر الدولي محاسبةلا لمعيار لمعدلةلتعريفات ال وفقا
 ة منمجموعالفيد لبحرين. وتستة اركات في مملكلشوشبه الحكومية وا سات الحكوميةسلمؤت لالتصاالا دماتركة خالش

ق  سيافي ت لمعامالهذه ا تتم بحرين. لكة الركات في مموالشلحكومية مية وشبه الحكوات االخدمات المتنوعة من المنظم
  . هريةت جومالتعتبر معا  وال مجموعةي  للعتياد ل االالعم

  
  ن ارة الرئيسييداإلاء مع أعض  تعامال)   مب

لتخطيط ومسئولية اويل التخدارة الرئيسيين الذين لديهم أعضاء اإلرة وء مجلس اإلداعضاالرئيسيين من أيتكون األعضاء 
  كالتالي:  يينالرئيسدارة ء اإلأعضا مكافآتنت كا ة،ل الفترة. خالموعجطة المم بأنشجيه والتحكالتوو
  
 سبتمبر 30لمنتهية في هر اأش للتسعة 
 2021  2020 
 مراجعة)(  جعة)(مرا 

    
 1,190  705 ألجلة امنافع قصير
 6  5 عد التقاعدمنافع ما ب

    
 1,196  710 سيينئي ت فريق اإلدارة الرمكافآ مجموع

    
 437  408 ات)عار االجتمحضو رسوم لكا في ذم(بة جلس اإلدارمأعضاء  تمكافآ
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  ابعةتكة شر اإلنفصال المالي مع. 10

 بـي نـتشـركة  ملوكة بالكاحرين مع شركتها التابعة المملي البلي لعملياتها فكملت الشركة الفصل الما، أ2021و يفي يون
 وفقـاً لمتطلبـات رينحـ فـي البالوطنيـة  د انـ ب ند بروشبكة ال لياتعمللقيام ب نت س شركة بي. تم تأسينت")بي "( (م) بش.م.

                 الكاملـــة فـــي، وبـــدأت عملياتهـــا 2016مـــايو  8ي درة ـفــ الصـــا) ”NTP-4“(الرابعـــة لالتصـــاالت  الخطـــة الوطنيـــة
  دات وعمليات الشبكة.نقل موجو ، بعد 2021نيو يو 1

  
  
  تصاصيتخ. ال11

ون ملي 27.3 غقدية بمبلأسهم نرباح زيع أتوعلى  2021مارس  25عقد بتاريخ لذي ااجتماعهم  يركة فمو الشفق مساهوا
  .2020تتعلق بسنة  ليون دينار بحرينيم 4.4رعات بمبلغ دينار بحريني وتب

  
بمبلغ  مرحليةهم أرباح أسعلى وافق أعضاء مجلس اإلدارة ، 2021يوليو  29قد بتاريخ ي عجلس اإلدارة الذ في اجتماع م

  . مليون دينار بحريني 22.3وبقيمة تبلغ  هملكل س 13.5
  
  
  )19 –د  ة الكورونا (كوفيجائح  –ي ث جوهرحد. 12

ي الذ و، لى مستوى العالمرعة علذي تطور بس)، وا19- كوفيد فيروس كورونا المستجد (ل انتشارن هناك ، كا2020ل الخ
ديد من اإلجراءات  لعن، احرية مملكة البلك حكومفي ذ  ، بماذلك، نفذت الحكومات والسلطات. نتيجة ل2021استمر في 

لسفر،  تلفة، وقيود أخرى على اخدول مى إل من/ رحالت جوية ةعليق عد ت يروس، مثلشار الفتواء انتالمضادة لمحاولة اح
ءات  ة السلبية. تسببت هذه اإلجرالمواجهة اآلثار االقتصاديعم دد من إجراءات الد علنت علصحي. كما أوالحجر ا

 المستجد ا وس كورونتسبب فيرلم. كما ي عمليات الكثير من الشركات حول العاف  رباكوإ حدوث اضطرابسات في لسياوا
ً لم يتأ عة في قطاع ة. تعمل المجمويئة االقتصادية العالميبفي الة ك جوهريي ظهور شكو ف   .  ثر بالفيروس كثيرا

  

اليقينية المتضمنة في عملية   دمت وعدياتصاد، والتحفي االقالي اش الحتبار اآلثار المحتملة لالنكمأخذ مجلس اإلدارة باالع
  ر أنها تمثل المالية، وتعتبات بيانجموعة في هذه المية للالغير المالمالية و اتالمطلوبو لموجوداتلمعلنة للمبالغ اتحديد ا
دي  ماأثر اك ، لم يكن هناإلدارةجلس قدير م والقابلة للرصد. بناء على ت  اً على المعلومات المتاحةناد تقييم لإلدارة استأفضل 

  . حتى تاريخه  عةة للمجموعلى البيانات الماليمالحظ  جوهري 
  

 
  ةنالمقار ام أرق  .13

ة. إن إعادة التصنيف اليمع عرض الفترة الحعادلة ء مقارنة طاإلعد الضرورة، أرقام المقارنة، عن بعض ة تصنيفإعاد  تم
ً لمعلنة ساية الكالمأو حقوق  للفترة خل الشاملد لثر على األرباح أو مجموع اؤلم ت    .بقا
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  ةرصتخم لا  ةدحوملا ة يلحرمل ا ةيلام لا تانايبلا لوح تاحاضيإ
   ة  ر البحرينينانيف الدبآال                                                                                                                            2021 سبتمبر 30 في أشهر المنتهية  للتسعة

 
  اعيالتحليل القط   .14

  ةيلتشغلعات االقطا

 نتهيـةمال للفتـرةموعة. المعلومـات القطاعيـة ى للمجخراأل الشركات اتمليعو ،اليمناألخرى تشمل الدول ودول أخرى.  Sureومجموعة  مالديفالن واألردن وحريبة بين كل من الات المجموعمليزيع عوت ميت
  ما يلي:هي ك 2021 سبتمبر 30ي ف
  

 مراجعة) (  2020  سبتمبر 30في  منتهيةال أشهرلتسعة ل  مراجعة) ( 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة 

ديفلامال األردن البحرين القطاع ت وأرباحيعامب  
Sure 

Group ىخرأ دول  

 استبعاد
الت المعام
داخليةال ألردن ا البحرين   المجموع  ديف لالما    

Sure 
Group خرى أ لدو  

 ستبعادا
المعامالت 

خلية االد  المجموع  
                 
 285,669 )1( -  39,863 45,514 66,109 134,184  296,367 -  -  43,447 46,157 67,356 139,407 ) يينن خارج ائب(ز يرادات اإل

 -  )375( -  -  -  314 61  -  )391( -  -  -  320 71 اخلية ات دإيراد

 56,074 )28( )14( 4,208 12,103 1,454 38,351  59,544 -  )18( 6,452 12,930 3,869 36,311 ) رة الخس(ا  / الربح

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

  
 تلوباطمموجودات و

ألردنا رينالبح القطاع ديفلماال   
Sure 

Group دول أخرى 

 اداستبع
ت مالالمعا

عمجمولا الداخلية ن رد األ بحرين ال   ديف لا مال   
Sure 

Group  دول أخرى 

اد ستبعا
المعامالت 

وع المجم الداخلية   
                
  644,218 (18,451)  9,915  90,803  99,207  266,305  196,439  649,556 )10,802( 7,732 76,758 96,350 275,626 203,892 اولة ات غير المتدوجودلما
  347,938 (10,752)  174  29,183  42,410  35,980  250,943  349,543 )12,546( 185 32,339 53,325 38,928 237,312 ة ل ات المتداولموجودا

  992,156 (29,203)  10,089  119,986  141,617  302,285  447,382  999,099 )23,348( 7,917 109,097 149,675 314,554 441,204 وع الموجوداتمجم
                
  206,204 (15,136)  75  14,178  30,665  80,174  96,248  178,254 )22,215( 102 14,581 35,303 57,965 92,518 اولة د متت الوباطلالم

  273,870 (20,365) -  16,455  11,920  87,183  178,677  303,418 )29,961( -  14,459 15,145 117,860 185,915 لة وادالمطلوبات غير المت 

  480,074 (35,501)   75  30,633  42,585  167,357  274,925  481,672 )52,176( 102 29,040 50,448 175,825 278,433 وباتلمطلموع اجم
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  جعةمراغير  – إضافيةمات معلو
  

   )مراجعةر (غيورونا الك ةبجائح لقةعإفصاحات إضافية مت
  
أدى العالم. وقد  توىسرعة على مسا بوتطوره ) 19 - كورونا (كوفيد  ةتفشي جائح  صحة العالميةظمة ال، أعلنت من2020 مارس 11 في
تدهورة، الم ناق االئتماال، وأسوأسواق الم في العمل مل ذلك تعطيل دية. ويشقتصا ليقين في البيئة االإلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم ا ذلك

  تراقب .الصحي حجروتدابير ال سفرعلى الود قيبما في ذلك تطبيق الحتواء تفشي الوباء،  مختلفةلطات تدابير السة. اتخذت ومخاوف السيول
ً مع 19 - كورونا (كوفيد  عة عن كثب وضع جائحةالمجمو إدارة  ممارسات  عمال، وبعض األواصلة بتفعيل خطة م ا، قامت آثاره)، وتجاوبا

رة داعاله، ترى اإلر أالمذكولى ع بناء . ائها الماليعمال في عملياتها وأد طيل لألامل مع أي تعلتعض إدارة واة األخرى، بغر المختلفطر اخالم
 ةالموحد  المرحلية  نات الماليةبياهذه الداء من تاريخ مة، ابتالقاد لفترة اإلثني شهراً صل عملها بموجب فرضية االستمرارية ة ستواأن المجموع
  . المختصرة

  
الرئيسي على نتائج المجموعة  ر ألثفات. اصرولماإليرادات وبنود اط عض خطويما يتعلق ببة فبعض األثر المالي على المجموع ةائحجلكان ل
    نوي.سلى أساس ع ريني حنار بدي  مليون 0.3  بمبلغادات التجوال الدولي إنخفاض إيربب بس هو
  

ً ضافية أعاله إلتزااإل علوماتتم تقديم الم مالي لجائحة ثر الرعن األ(إصدار تقري   OG/259/2020رين المركزي رقم البح  صرفم بتعميم ما
عتماد عليها لها، أو االمنتائج السنة بأكعلى هذه المعلومات كمؤشر أن ال تعتبر  يجب. 2020يوليو  14))، المؤرخ 19 –فيد نا (كووورالك

ً  اض أخرى. ألي أغر يخ  في تار و كما ألثر أعاله هن ا) الذي ال يزال يتطور، فإ19 –د وفيك( كورونا ال المحيطة بوضع جائحة وك  للشك نظرا
ال المعلومات  هفة لذلك، فإن هذ إلضابا .قديمة وغير نافعة مات ألن تصبح علور الظروف، مما يؤدي بهذه المقد تتغيومات. لمعإعداد هذه ال
ً شام تمثل تقيي قق ل المد رسمية من قب جعةم تخضع هذه المعلومات لمراعة. لجمومل) على ا19 –الكورونا (كوفيد  ئحةثر جاالً وكامالً ألما

 .ارجيالخ
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


