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 بيان رئيس مجلس اإلدارة 

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم التقرير السنوي األربعين لشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية  
 . 2021ديسمبر  31ش.م.ب )بتلكو( والشركات التابعة لها للسنة المنتهية في 

 
%  16، مع زيادة سنوية في صافي األرباح لمساهمي الشركة بنسبة  2021نجحت شركة بتلكو بتحقيق نتائج مالية قوية في عام  

 مليون دوالر أمريكي(. 174.8مليون دينار بحريني ) 65.9وبقيمة 
 

ستراتيجية وااللتزام بتحقيق عوائد  قوة وقدرة الشركة على التأقلم والتكيّف بجانب متابعة تنفيذ أهدافها اال  2021تعكس نتائج عام  
زيادة في اإليرادات على أساس سنوي، بما في ذلك ارتفاع األرباح قبل   2021مجزية للمساهمين. وقد شهدت النتائج المالية لعام  

التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات ) التشغيلي وصافي األرباح لمساهمي الشركة في EBITDAتكاليف  (، والربح 
 جميع األرباع السنوية لهذا العام. 

 
% من  3أّي بزيادة قدرها    ،مليون دوالر أمريكي(  1,059.9مليون دينار بحريني )  399.6وبلغت إجمالي اإليرادات هذا العام  

% على أساس  5( بنسبة  EBITDA، وارتفعت األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات )2020عام  
%. ووصل الربح 41مليون دوالر أمريكي( مع هامش ممتاز بنسبة    432.4مليون دينار بحريني )  163.0يث بلغت  سنوي ح

% عن العام  10مليون دوالر أمريكي(، أي بزيادة قدرها    236.6مليون دينار بحريني )  89.2إلى    2021التشغيلي في عام  
 الماضي. 

 
مليون دوالر   2,733.7مليون دينار بحريني )  1,030.6أصول بتلكو بقيمة    وحافظت الميزانية العمومية على قوتها مع إجمالي

. وأنهت   2021ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي( في    1,407.7مليون دينار بحريني )  530.7أمريكي( وبصافي أصول بقيمة  
مليون دوالر أمريكي(، وبلغ معدل صافي   585.4مليون دينار بحريني )  220.7الشركة العام بمبالغ نقدية وأرصدة بنكية بقيمة  

 .0.5x(EBITDA) الديون إلى األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات 
 

 االعتمادات المقترحة
 . 2021 بناًء على النتائج المالية، أوصى مجلس اإلدارة بموافقة المساهمين لالعتمادات التالية لعام

 

 مليون دينار بحريني  2021 2020

 توزيعات األرباح النقدية النهائية المقترحة 27.44 27.44

 توزيعات األرباح النقدية المرحلية المدفوعة  22.35 22.36

 التبرعات 1.65 4.39

 التحويل إلى االحتياطي القانوني - -

 
تلتزم بتلكو باستمرار تقديم عوائد مجزية لمساهميها. ووفقًا لذلك، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مدار العام بقيمة  

فلس للسهم وليتم االتفاق عليه خالل الجمعية العمومية    30مليون دوالر أمريكي(، بمبلغ    132.1مليون دينار بحريني )  49.8
فلس المتبقية بعد    16.5، على أن يتم دفع  2021فلًسا منها للسهم الواحد خالل الربع الثالث من عام    13.5السنوية، وقد تم توزيع  

 .  2022انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في مارس 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
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 االسم  المكافآت الثابتة  المكافآت المتغيرة 

 المجموع
 )د.ب(

 أخرى
 )د.ب(

ــ    ــ ـــ خـــ
 تحفيزية
 )د.ب(

Bonus 
 )د.ب( 

ــأة   ــافــ ــكــ مــ
رئــــــيــــــس  
وأعضـــــــاء  

 المجلس
 )د.ب(

 المجموع
 )د.ب(

 أخرى
 )د.ب(

 رواتب
 )د.ب(

مجموع ـبدالت  
حضــــــــــــور  
ــات   جــــلســــــ
ــلـــس   ــمـــجـ الـ

 واللجان
 )د.ب(

س   ـي رـئ كـــافـــأة  ـم
 وأعضاء المجلس  

 )د.ب(

 

 اوالً: األعضاء المستقلين:  

1,020 103,910 0 0 0 0 0 0 103,910 0 0 3,000 100,910 

*الشيخ عبدهللا بن  
  –خليفة آل خليفة 

 رئيس مجلس اإلدارة 

0 54,455 0 

0 

0 0 0 0 54,455 0 0 9,000 45,455 

  – *رائد عبدهللا فخري 
نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة  

0 45,591 0 

0 

0 0 0 0 45,591 0 0 1,500 44,091 

*الشيخ علي بن خليفة  
عضو   –آل خليفة 

 مجلس إدارة  

0 58,455 0 
0 

0 0 0 0 58,455 0 0 3,000 55,455 
جان كريستوف دوراند  

 عضو مجلس إدارة  –

0 60,705 0 
0 

0 0 0 0 60,705 0 0 10,250 50,455 
  –*خالد حسين تقي  
 عضو مجلس إدارة 

0 47,455 0 

0 

0 0 0 0 47,455 0 0 2,000 45,455 

*عبدهللا عبدالرزاق  
عضو   –بوخوة  

 مجلس إدارة 

0 58,705 0 

0 

0 0 0 0 58,705 0 0 8,250 50,455 

أحمد عبدالواحد  
عضو   –عبدالرحمن
 مجلس إدارة 

0 54,455 0 

0 

0 0 0 0 54,455 0 0 4,000 50,455 

*اللواء الركن علي 
  –صقر النعيمي  

 عضو مجلس إدارة 
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 مكافآت مجلس اإلدارة .1
ار بحريني، تشمل المكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة )وفقاً لموافقة الجمعية العامة العمومية(، المكافآت السنوية الخاصة  ألف دين 573,749إلى  2021بلغ اجمالي مكافأة مجلس اإلدارة خالل العام  

 : 2021دارة لسنة  بالشركات التابعة، بدالت حضور اجتماعات اللجان وأي مصروفات أخرى تم دفعها ألعضاء المجلس. يفصل الجدول اآلتي تفاصيل مكافأة مجلس اإل
 
 مكافآت اإلدارة التنفيذية .2

 فيما يلي إجمالي المكافآت المدفوعة لستة المدراء التنفيذيين األعلى أجراً في الشركة: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين:  

868 40,675 0 0 0 0 0 0 40,675 0 0 4,500 36,175 

*عبدهللا عبدالحميد  
عضو   – الحمادي 
 مجلس إدارة 

0 47,455 0 0 0 0 0 0 47,455 0 0 2,000 45,455 

*فاطمة غازي  
عضو   – العريض 
 مجلس إدارة 

 المجموع  524,361 47,500 0 0 571,861 0 0 0 0 0 0 571,861 1,888

 مالحظات:  
مبلغ المكافآت السنوية لمجلس اإلدارة والتي تخضع لموافقة الجمعية  ة. وتشمل أيًضا تشمل مكافآت مجلس اإلدارة المدرجة في الجدول أعاله أي مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة العاملين في أي من المجالس التابعة للشرك  (1

 العامة العادية. 
 ( * تُدفع المكافأة السنوية لمجلس اإلدارة للجهة )المساهم( التي يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة. 2

 المجموع الكلي 
 )د.ب( 

أي مكافآت أخرى نقدية  
  2021عينية للعام  /

 )د.ب( 

مجموع المكافآت المدفوعة  
(Bonus )د.ب( ) 

مجموع الرواتب والبدالت  
 )د.ب( المدفوعة 

 اإلدارة التنفيذية 

1,318,822 0 396,571 922,251 
 

 أعلى ستة مكافآت من التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
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% وارتفاع اإليرادات 16في صععافي األرباح بنسععبة  شععملت ارتفاعا بنتائج مالية إيجابية  2021يسعععد مجلس اإلدارة إنهاء عام  

 (EBITDA) % وكذلك ارتفاع األرباح التشعغيلية واألرباح قبل تكاليف التمويل والضعرائب واالسعتهالك واالسعتقطاعات3بنسعبة  
هذه النتائج تنفيذ اسعتراتيجية بتلكو بنجاح والتي تضعمنت تعزيز األعمال األسعاسعية وطرح  % على التوالي. تعكس  5% و10بنسعبة  

 .حلول جديدة ومبتكرة ضمن إطار الخطط الرقمية الطموحة للشركة
 

وتميز العام الماضعي بننجازات رئيسعية تمحورت حول أعمالنا األسعاسعية باإلضعافة إلى التقدم الذي احرزناه في النمو الرقمي بما 
نحن سععداء للغاية بدخول هذا الفصعل الجديد ونتطلع إلى   .Beyon Moneyفي ذلك إطالق الهوية الرقمية األولى لشعركة بتلكو،  

 .رؤية التطورات في العام المقبل
 

وبناء  نولي اهتمام كبير بفريق عمل شعععركة بتلكو وبناًء على ذلك اسعععتمرت الشعععركة في مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الفريق 
ثقافة األداء العالي وتكوين بيئة عمل ملهمة. ويسعععدني أن أشععهد نتائج هذه الجهود والتي كان لها دور في تصععنيف بتلكو كأفضععل 

وذلك للعام الثاني على التوالي. كما إنني فخور بتكريم أفراد فريق  Great Place to Work مكان للعمل من المنظمة العالمية
في نسععخته  ”Chairman’s Award“ شععخصععيًا لجائزة رئيس مجلس اإلدارة  2021ختيارهم خالل عام  عمل بتلكو الذين تّم ا

 .الثانية
 

كر  أود أن أشععيد بجهود ومسععاهمات أعضععاء مجلس اإلدارة الذين يسععاهمون بكمية خبرات قيمة، وأود أن أتقدم لهم شععخصععيًا بالشععُ
ا أن أعبر عن خال  واالمتنان على الدور البارز الذي قاموا به في سعبيل مواصع  لة االلتزام بتلبية توقعات المسعاهمين. وأود أيضعً

شُعكري وتقديري إلدارة بتلكو وجميع أعضعاء فريق العمل لجهودهم في تنفيذ اسعتراتيجية بتلكو التي سعاهمت في تحقيق هذه النتائج 
 .المالية القوية للشركة

 
المسعاهمين ويسععدنا أن نعلن عن ارتفاع جيد في ربحية السعهم لعام أعضعاء مجلس إدارة شعركة بتلكو حريصعون على تلبية توقعات  

. وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن تقديري العميق للمسععععاهمين على ثقتهم الكبيرة بشععععركة بتلكو وتوجهها 2021
 .االستراتيجي ونتطلع لالستمرار بتحقيق عوائد قوية الستثماراتهم في العام المقبل

 
ا اعالن الحكومة الموقرة عن خطة جديدة للنمو االقتصادي الوطني والتوازن المالي بهدف دعم التعافي في مرحلة ما بعد وقد سّرن

الكورونا. وبالنيابة عن مجلس إدارة بتلكو، أود أن أعرب عن أسعمى آيات الشعكر والعرفان لحضعرة صعاحب الجاللة الملك حمد بن 
فظه هللا ورعاه، وإلى صععاحب السععمو الملكي األمير سععلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد عيسععى آل خليفة عاهل البالد المفدى ح

 .رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، على الدعم المستمر لما لذلك من أهمية بارزة لجميع القطاعات بما في ذلك قطاع االتصاالت
 

، حيث سعيسعتمر 2022من وضعع خطط طموحة لعام  بخلق منصعة قوية مكنتنا 2021لقد سعاهمت النجاحات العديدة خالل العام 
تركيز الشعععععركعة على خطط النمو في المجعاالت الرقميعة المختلفعة لتلععب الشعععععركعة دور أكبر في عمليعاتهعا خعار  نطعاق األعمعال 

 األساسية. إنني على ثقة تامة من التزام إدارة بتلكو وأعضاء فريقها وأتطلع لعام آخر ملئ بالنجاح والتقدم.
 ن المدققو

 
المنتهية في   المالية  للسنة  بتلكو  ديسمبر    31سيوصي مجلس اإلدارة بنعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخرو كمدقق حسابات 

2022 . 
 

 الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة
 رئيس مجلس اإلدارة

ش.م.ب   والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  البحرين  شركة 
 )بتلكو( 
 2022فبراير   24

 ي رائد عبدهللا فخر
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ش.م.ب   والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  البحرين  شركة 
 )بتلكو( 
 2022فبراير   24
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
 

 إلى السادة المساهمين 
 

         ش.م.ب شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية 
  مملكة البحرين  –المنامة 

    
 

 الرأي 

دققنا ش.م.ب البيانات  لقد  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  البحرين  لشركة  الموحدة  لها    )"الشركة"(  المالية  التابعة  والشركات 
في  )"المجموعة"(   كما  الموحد  المالي  المركز  بيان  من  تتكون  وبيان  2021ديسمبر  31والتي  الشاملا،  بيان  و،  الموحد  لدخل 
ذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكون من في  للسنة المنتهية    الموحد  التغيرات في حقوق الملكيةبيان  و،  الموحد  التدفقات النقدية

 ملخ  السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.
 

المالي الموحد للمجموعة   عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المعركز المالية الموحدة المرفقة تظهر بصعورة البيانات برأينا، أن
وفقا للمعايير  وذلك  التاريخ،  ذلكفي    المنتهية للسنة النقدية الموحدة   ، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها2021ديسمبر 31كما في  
 إلعداد التقارير المالية.  الدولية
 

 الرأيأساس 

"مسئوليات  لمعايير التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا وفق هذه المعايير مشروحة بمزيد من التفصيل في قسم  وفقاً  لقد قمنا بأعمال التدقيق  
من تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لمدونة قواعد السلوك األخالقي    المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة " 

للمحاسبين الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  لمجلس  التابعة  المهنيين  ووفقاً   للمحاسبين  الدولية(،  االستقالل  معايير  ذلك  في  )بما 
حدة في مملكة البحرين، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقاً للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية المو

لهذه المتطلبات وللمدونة المذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا 
 إليه. 
 

 أمور التدقيق الرئيسية 

للفترة   الموحدةمور التي تعتبر، وفق تقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األإن  
ككل، وفي صياغة رأينا المهني بشأنها، ونحن ال نُبدي رأياً   الموحدةتم اعتبار هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية  . الحالية

 منفصالً بشأن هذه األمور. 
 

 احتساب اإليرادات : 1أمر التدقيق الرئيسي رقم 

 فيواإلفصعاحات   ) (  8إيضعاح رقم    فيالسعياسعات المحاسعبية  و  5إيضعاح    فياسعتخدام تقديرات وأحكام اإلدارة   )راجع
 حول البيانات المالية الموحدة(. 26إيضاح رقم 

 كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق أمر التدقيق الرئيسي 

 ركزنا على هذا األمر بسبب:لقد 
وذلك    المسجلة   اإليرادات  بدقة  تتعلق  متأصلة  مخاطر  وجود -

اإليرادات، واثر لمعالجة معامالت  لنظم معقدة    االحتياجه
)هياكل   اإليرادات  احتسابعلى    التسعير  نماذ تغيير  

 التعريفات، وترتيبات الحوافز، والخصومات، إلخ(؛ 

  تدقيق   وإجراءات  الرقابة،   نظم  اختبار  التدقيق  إجراءات  شملت
لتدفقات اإليرادات الرئيسية التي تغطي على وجه   أخرى  أساسية

 : يلي ماالخصو  

عمليات   - بها  توجد  التي  المعلومات  تقنية  بيئة  التقييم اختبار 
ذات  و األخرى  الدعم  ونظم  والتصنيف  الفواتير  إصدار 
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المحاسبية المتعلقة باحتساب اإليراد معقد تطبيق المعايير   -
 ويشمل عدداً من األحكام والفرضيات الرئيسية.

العالقة، بما في ذلك إجراءات التحكم على التغييرات المطبقة 
 حول نظم اإليرادات الجوهرية؛ 

 
 

 )يتبع(  ش.م.ب الحسابات إلى السادة المساهمين شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية  مدققي  تقرير
 
 

 كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق أمر التدقيق الرئيسي 

اختبار أنظمة الرقابة والحوكمة على عمليات التسوية ابتداًء  - 
التقييم   نظم  إلى  األعمال  دعم  نظم  الفواتير ومن  إصدار 

 وانتهاءاً باألستاذ العام؛

اختبار دقة إصدار فواتير العمالء على أساس العينات،  القيام ب -
التسهيالت االئتمانية والخصومات شاملة   اختبار عينات من 

 فواتير العمالء؛ المطبقة على

المجمعة،   توزيع   إجراءات  اختبار - للعقود  اإليرادات 
 الفترات؛ متعددة العقود على اإليرادات احتساب إجراءاتو

دقة تخصي  وتسجيل اإليرادات التي لم يتم إصدار    اختبار -
الفواتير المتعلقة التي تمثل التزامات المنتجات والخدمات التي 

 تم أداؤها ولكن لم يتم إصدار فواتيرها بعد؛  

المجموعة    تقييم - إفصاحات  باحتساب  مالئمة  المتعلقة 
     اإليرادات، بالرجوع إلى المعايير المحاسبية ذات العالقة.

 

 القيمة الدفترية للشهرة : 2أمر التدقيق الرئيسي رقم 

إيضاح  اإلفصاح في  و(  2)   ن  8إيضاح  في    المحاسبيةسياسة  ال، و5إيضاح    في)راجع استخدام تقديرات وأحكام اإلدارة  
 .(حول البيانات المالية الموحدة 11

 كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق أمر التدقيق الرئيسي 

محتسبة  شهرة  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  تضمنت 
،  2021ديسمبر  31مليون دينار بحريني في    137.3بمبلغ  

 والتي نشأت من االستحواذ على شركات تابعة.
 

السابقة.   السنوات  في  الشهرة  قيمة  قي  انخفاض  احتساب  تم 
تتطلب المعايير المحاسبية تقييم سنوي لهذه الشهرة لتحديد ما  

من    إذا كان  إذا  أو  احتسابها،  في  االستمرار  يجب  كان 
الضروري احتساب انخفاض في قيمتها. تقييم انخفاض القيمة 
في   لالستثمار  لالسترداد  القابل  المبلغ  تحديد  على  يعتمد 
الشركة التابعة أو الوحدة المولدة للنقد، باستخدام طرق التقييم  

الت تحديد  إن  المخصومة.  النقدية  التدفقات  النقدية  مثل  دفقات 
المستقبلية والمعدل الذي يتم خصمها على أساسه غير مؤكدة 
التقييم،  عملية  تتطلبها  جوهرية  تقديرات  وتشمل  بطبيعتها 
تم   التي  الرئيسية  األمور  كأحد  هذا األمر  تحديد  تم  وبالتالي 

 التركيز عليها في التدقيق. 

م أخرى،  أمور  بها، ضمن  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  ا شملت 
 يلي:
 
المجموعة، والتي   - التي تتبعها  الميزانية  فهم إجراءات إعداد 

 تستند عليها التوقعات؛ 

 قمنا بنشراك خبراء التقييم الخاصين بنا للمساعدة في:  -

تقييم مالئمة المنهجية التي استخدمتها المجموعة لتحديد   •
 انخفاض قيمة  الشهرة؛ 

في   • الرئيسية  والفرضيات  المعلومات  تقديرات تقييم 
التدفقات النقدية المستخدمة من قبل المجموعة، مقارنة 
بالبيانات المستمدة خارجياً، باإلضافة لتقييمنا للظروف 
الصلة،   ذي  القطاع  في  والخبرة  لالستثمار،  المحددة 
السيما اشتقاق معدالت الخصم، ومعدالت النمو طويلة 
قبل  األرباح  وهامش  واإليرادات،  المتوقعة،  األجل 

رائب واالستهالك واإلطفاءات، ومقارنة التطورات  الض
 في مقابل خطط العمل المعلنة. 

إفصاحات   - مالئمة  قيمة بالمتعلقة  المجموعة  تقييم  انخفاض 
 . ، بالرجوع إلى المعايير المحاسبية ذات الصلةالشهرة
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 )يتبع(  ش.م.ب الحسابات إلى السادة المساهمين شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية  مدققي  تقرير
 

  غير   األخرى  واألصولاالتصاالت    معداتموجودات الشبكة ول  اإلنتاجية  األعماروتحديد    رسملة:  3أمر التدقيق الرئيسي رقم  
 الملموسة 

  في   واإلفصاحات  (، و)  8( و د )  8  إيضاح   في   المحاسبية   السياسة ،  5استخدام التقديرات واالجتهادات في إيضاح  )راجع  

 (.الموحدةالبيانات المالية  حول  (12) إيضاح و( 9) إيضاح 

 كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق أمر التدقيق الرئيسي 

 قبل  من  هامة  تقديرات  وجود  بسبب  األمر  هذاركزنا على    لقد
موجودات الشبكة ومعدات  ل  الدفترية   القيمة  على  تؤثر  اإلدارة

الملموسة، و  األخرى  واألصول  االتصاالت،   خصائ  غير 
 كل منها. وتشمل: إطفاءاستهالك/ 

 المصروفات؛ احتسابرسملة أو  قرار -

إلى التشغيل  /اإلنشاء  تحت   الموجودات  تحويل  توقيت -  ،
 الصلة؛ فئات األصول المرسملة ذات 

  ذلك   في  بما  ألصل،االفتراضي ل  عمرلل  السنوية  المراجعة -
 . المجموعة استراتيجية في التغييرات أثر

 ما  أخرى،  أمور  ضمن  بها،  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  شملت
 :يلي

الثابتة  الرقابة  أنظمة  اختبار - األصول  دورة  عملية  و  ،على 
الرسملة،    األصول،   شراء سياسات  مالئمة    وتوقيت وتقييم 
 اإلنشاء؛   عمليات أثناء الموجودات تحويل

في    تكاليفالطبيعة    تقييم - والمرسملة  المشاريع المتكبدة 
إذا  ما  وتقييم  المسجلة،  المبالغ  اختبار  خالل  من  الرأسمالية 

 ؛ ستوفي معايير الرسملةالمتكبدة تالنفقات ت كان

 االنتاجية  لألعمار  السنوية  المراجعة   ضوابط  اختبار -
  قرارات   مالئمة  بفح   قمنا  لذلك،  باإلضافة .  للموجودات
  خالل  من لألصول، اإلنتاجية باألعمار  يتعلق فيما المجموعة
  على   االتصاالت  قطاع  في  والممارسات  باألعمال  معرفتنا
 أوسع؛ نطاق

المتعلقة    إفصاحاتمالئمة    تقييم - الموحدة  المالية  البيانات 
االتصاالت   وأعماربرسملة   ومعدات  الشبكة    موجودات 

األخرى الملموسة  غير  المعايير   ،واألصول  إلى  بالرجوع 
       المحاسبية ذات العالقة.

 
 

 المعلومات األخرى

لكنها ال المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ومجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى  إن  
مثل يي  ذمجلس اإلدارة والرئيس  الموحدة وتقريرنا حولها. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير  تشمل البيانات المالية  

 تاريخ.   جزءاً من التقرير السنوي، ومن المتوقع توفير األقسام المتبقية من التقرير السنوي لنا بعد ذلك ال
 

المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا    يشملالبيانات المالية الموحدة ال    فيإن رأينا  
 الشأن. 

 
نأخذ أعاله، وعند القيام بذلك   وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة

مع البيانات المالية الموحدة، أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها هذه المعلومات األخرى تتعارض جوهرياً  بعين االعتبار ما إذا كانت  
 من خالل أعمال التدقيق، أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة.  
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وإذا ما استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أنها تحتوي على 
 معلومات جوهرية خاطئة، فننه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك. ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )يتبع(  ش.م.ب الحسابات إلى السادة المساهمين شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية  مدققي  تقرير
 
 

 اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة  مسئولية مجلس

المالية،  الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير    إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية 
الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات رورياً إلعداد البيانات المالية  وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ض
 جوهرية خاطئة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ. 

 
المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، عن تقييم قدرة فنن مجلس اإلدارة مسئوالً وعند إعداد البيانات المالية الموحدة؛ 

عن األمور المتعلقة بفرضية االستمرارية، واستخدامها كأساس محاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي   كلما كان ذلك ضرورياً، 
 تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها، أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.     

 

 البيانات المالية الموحدة ن تدقيق المدققين ع مسئولية

ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء   الموحدة  في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات الماليةإن أهدافنا تتمثل  
كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المدققين الذي يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه 

الخاطئة عند وجودها.  يمكن ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية  
أن تنجم المعلومات الخاطئة من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر، بصورة فردية أو مجتمعة، على  

 البيانات المالية الموحدة.المتخذة من قبل مستخدمي القرارات االقتصادية 
 

التدقيق الدولية، إننا نمارس التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع كجزء من أعمال التدقيق وفقاً لمعايير 
 مراحل التدقيق. كما نقوم باآلتي: 

تحديد وتقييم مخاطر المعلومات الجوهرية الخاطئة في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ،   •
يق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساساً وتصميم والقيام بنجراءات التدق

لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية 
ذف المتعمد، أو التحريف، أو تجاوز  خاطئة ناتجة عن الخطأ، كون االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير، أو الح 

 نظم الرقابة الداخلية. 

الحصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف   •
 القائمة، وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.   

سياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس  تقييم مدى مالئمة ال •
 اإلدارة.     

الوصول إلى استنتا  حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية، واستناداً إلى أدلة   •
بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة  ا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط  فيما إذالتدقيق التي تم الحصول عليها،  

االنتباه في   لفت  فننه يتوجب علينا  لمثل هذا االستنتا ،  العمل كمنشأة مستمرة. وإذا توصلنا  المجموعة على  قدرة  حول 
انت هذه اإلفصاحات غير كافية، يتوجب  تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا ك

، مع ذلك فننه يمكن علينا تعديل رأينا المهني. تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير
 لألحداث أو الظروف المستقبلية أن تدفع المجموعة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة. 
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  كانت البيانات المالية الموحدة   وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذاتقييم العرض العام   •
 تمثل المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 

المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن • المجموعة    الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات 
بغرض إبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق المجموعة،  

 ومسئولون حصراً فيما يخ  رأينا هذا.
 

 
 
 
 
 
 
 

 )يتبع(  ش.م.ب الحسابات إلى السادة المساهمين شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية  مدققي  تقرير

 
 

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخ ، من بين أمور أخرى، نطاق التدقيق، وتوقيت أعماله المخطط لها، والنقاط المهمة التي 
 مة، إن وجدت، في نظم الرقابة الداخلية.برزت اثناء أعمال التدقيق، بما في ذلك أوجه القصور الها

 
واألمور  العالقات  جميع  على  ونطلعه  باالستقاللية،  الصلة  ذات  األخالقية  للمتطلبات  امتثالنا  يفيد  بياناً  اإلدارة  لمجلس  نقدم  كما 

المتخذة للتخل  من مخاطرها، أو  األخرى، إن وجدت، التي قد يعتقد بشكل معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات  
 الوقاية منها.

 
ة  من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة، نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالي 

الم تحظر القوانين أو األنظمة اإلفصاح والتي تمثل أمور التدقيق الرئيسية. كما أننا نقوم بشرح هذه األمور في تقرير المدققين، م
العلني عن هذه األمور، أو عندما نحدد، في حاالت نادرة جداً، أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا ألن اآلثار السلبية 

 لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة المتحققة عن ذلك اإلبالغ.
  

 المت لبات التنظيمية األخرىتقرير حول 

   
 وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية نفيد بما يلي:( 1

 معها؛   المالية الموحدة تتفق البيانات وان منتظمة محاسبية بسجالت إن الشركة تحتفظ  أ( 

 المالية الموحدة؛ مع البيانات مجلس اإلدارة متفقةرئيس في تقرير  الواردةالمالية إن المعلومات   ب( 

 والنظام التأسيس التجارية، أو لمتطلبات عقد الشركات أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون   ( 
 المالي؛  مركزها الشركة أو أعمال على جوهري أثر سلبي لها أن يكون يمكن األساسي للشركة،

 التدقيق. ألغراض طلبناها التي والمعلومات  اإليضاحات جميع على اإلدارة من حصلنا وقد   د( 
 
بخصو  متطلبات المادة الثامنة  2020يناير 30وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب خطابها المؤرخ ( 2

 من الفرع الثاني للفصل األول من ميثاق حوكمة الشركات نفيد بأن لدى الشركة: 
 

 الحوكمة؛ موظف مسؤول عن    (أ

 دليل إرشادي وإجراءات للحوكمة معتمد من قبل مجلس اإلدارة.و    ( ب
 
 

   .منجاليسلمان السيد الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو 
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 كي بي ام جي فخرو 
 213الشريك قيد رقم 
 2022 فبراير 24
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 المركز المالي الموحد بيان 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                    2021ديسمبر   31كما في 

 

  إيضاح 2021  2020
 الموجودات     

 الموجودات غير المتداولة    
 عقارات ومعدات  9 300,494  282,651
 حق استخدام األصول    10 55,170  50,970
 الشهرة   11 137,259  137,504
 موجودات غير ملموسة أخرى  12 125,882  137,821
 زميلة  ات استثمار في شرك 13 7,142  4,709
 أصول ضرائب مؤجلة  14 7,429  8,642
 استثمارات   16 23,078  20,071
 موجودات غير متداولة أخرى   5,099  1,850

 مجموع الموجودات غير المتداولة   661,553  644,218
     

 الموجودات المتداولة     
 المخزون   8,784  8,255

 ذمم تجارية مدينة وأخرى  17 135,893  143,887
   استثمارات 16 3,611  497

 النقد وأرصدة البنوك 18 220,744  195,299

 مجموع الموجودات المتداولة   369,032  347,938

 ع الموجودات ومجم  1,030,585  992,156
     

 الم لوبات     
 الم لوبات غير المتداولة     

 ذمم تجارية دائنة وأخرى  19 26,740  19,832
    مطلوبات اإليجار  10 45,527  43,852
 قروض وسلفيات  21 223,151  201,290
 مطلوبات ضرائب مؤجلة  14 7,701  8,896

 مجموع الم لوبات غير المتداولة   303,119  273,870
     

 الم لوبات المتداولة     
 ذمم تجارية دائنة وأخرى  19 185,015  176,680
    مطلوبات اإليجار  10 8,046  7,185
 قروض وسلفيات  21 3,722  22,339

 مجموع الم لوبات المتداولة   196,783  206,204

 الم لوبات مجموع    499,902  480,074

 صافي الموجودات    530,683  512,082
     

 حقوق الملكية    
 رأس المال  23 166,320  166,320
 ي قانوني احتياط 24 83,285  83,285
 ي عام احتياط 24 44,001  44,000

 احتياطيات أخرى   ( 35,668)  ( 42,035)
 اسهم الخزينة  25 ( 4,578)  ( 2,792)

 أرباح مستبقاة  236,236  224,390

 مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة    489,596  473,168

 حصة غير مسيطرة   41,087  38,914

 ( 12-11)صفحة   مجموع حقوق الملكية  530,683  512,082

 
 عن  المجلس:  ووقعها بالنيابة 2022  فبراير  24من قبل مجلس اإلدارة في  اعتمدت البيانات المالية الموحدة 

 
 
 
 
 
 

 ميكيل فينتر  رائد عبدهللا فخري  عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
 الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 
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 . جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة  40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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  الموحد الشامل بيان الدخل
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                       2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 عن  المجلس:  ووقعها بالنيابة 2022  فبراير  24اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 

 
 
 
 

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

  إيضاح 2021  2020

     

 اإليرادات  26 399,644  387,303

 المصروفات       
 المصروفات التشغيلية للشبكات  27 ( 130,206)  ( 135,046)
  تكلفة الموظفين  ( 53,152)  ( 51,236)
 االختياري  الموظفين تقاعد برنامج تكلفة 20 ( 2,120)  -
 ء وانخفاض قيمة الموجودات الملموسة إطفا ،استهالك 12،10،9 ( 73,817)  ( 73,572)
 وأصول العقود خسارة من انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة   17 ( 3,448)  ( 4,302)
 مصروفات تشغيلية أخرى  28 ( 47,745)  ( 42,035)

 مجموع المصروفات     ( 310,488)  ( 306,191)
     

 النتائج من األنش ة التشغيلية   89,156  81,112
     

 وااليرادات ذات العالقة إيرادات التمويل   4,059  5,387
 والمصروفات ذات العالقة مصروفات التمويل   ( 11,626)  ( 14,968)
 خرى )صافي( أ( مصروفات)  /  إيرادات 29 1,246  ( 1,908)
 حصة الشركة من خسارة شركات زميلة )صافي(   ( 573)  ( 829)

 األرباح قبل احتساب الضريبة    82,262  68,794
 ضريبة الدخل   14 ( 7,750)  ( 4,949)

 ربح السنة     74,512  63,845

     

 الدخل الشامل اآلخر     
 الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو البنود التي صنفت أو من     
 الخسارة:     

 العمليات الخارجية  – جنبية أفروقات تحويل عمالت   ( 1,644)  1,264
 لالستثمارات )أدوات الدين(  تغيرات القيمة العادلة  ( 51)  ( 123)

1,141  (1,695 )   

     

 الربح  أو الخسارة: إعادة تصنيفها إلى  أبداً  البنود التي لن يتم    

 المنافع المحددة بما فيها الضرائب المتعلقة  أصول إعادة قياس   -  ( 4,439)
 )أدوات حقوق الملكية(   لالستثمارات  تغيرات القيمة العادلة 16 7,530  -

(4,439 )  7,530   

 الدخل الشامل اآلخر، صافي من الضرائب مجموع    5,835  ( 3,298)

 مجموع الدخل الشامل للسنة   80,347  60,547

     

 منسوب إلى : الربح السنة     
   م مساهمي الشركة األ  65,891  56,738
 حصة غير مسيطرة   8,621  7,107
63,845  74,512   

 منسوب إلى : المجموع الدخل الشامل للسنة     
   م مساهمي الشركة األ  71,725  53,438
 مسيطرة حصة غير   8,622  7,109

60,547  80,347   

     

 )بالفلس(  سهم لكل   والمخفض  األساسي العائد 30 39.9  34.2
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جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة.   40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                        2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  إيضاح 2021  2020

     

 انش ة التشغيل     

 السنة  ربح  74,512  63,845

 تسويات:     

 بنود غير تشغيلية، شاملة الضرائب   14,071    16,438

 )صافي(  زميلة  ات شرك  خسارةحصة الشركة من   573  829

 وانخفاض قيمة الموجودات الملموسة   إطفاء ،استهالك  73,817  73,572

 العقود  وأصول   انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة خسارة من 17 3,448  4,302

158,986  166,421   

     

 التغيرات في رأس المال العامل:     

 في الذمم التجارية المدينة واألخرى  ( الزيادةالنق  / )  4,480  ( 14,845)

 في المخزون الزيادة  ( 541)  ( 13)

 في الذمم التجارية الدائنة واألخرى  الزيادة  7,512  9,338

 النقد المتولد من أنش ة التشغيل   177,872  153,466

     

 الضرائب المدفوعة   ( 5,156)  ( 5,638)

 مدفوعات لألعمال الخيرية   ( 878)  ( 4,428)

 صافي النقد من أنش ة التشغيل   171,838  143,400

     

 أنش ة االستثمار     

 شراء عقارات ومعدات وموجودات غير ملموسة، صافي االستبعاد  ( 68,672)    (61,760)

  من بيع استثمارات / شراء( لصافي النقد )  ( 40,428)    65,086

 فوائد وإيرادات استثمارات مستلمة   4,039  7,404

     

 المستخدم في أنش ة االستثمار المتولد )المستخدم في( /  صافي النقد   ( 105,061)    10,730

     
 أنش ة التمويل 

 أرباح أسهم مدفوعة   ( 54,446)  ( 60,223)

 مدفوعات لمطلوبات اإليجار     ( 12,553)  ( 10,584)

 فوائد مدفوعة    ( 5,936)  ( 11,155)

 )مدفوعة(، صافي   /القروض مسحوبة    3,214  ( 14,388)

 للمدفوعات على أساس األسهم  شراء أسهم خزينة  ( 165)  ( 716)

 ، صافيأسهم صناعة السوق معامالت  ( 1,621)  ( 17)

     

 صافي النقد المستخدم في  أنش ة التمويل   ( 71,507)    (97,083)

     

 في النقد وما في حكمه خالل السنة  النقص  ( 4,730)  57,047

 يناير 1النقد وما في حكمه في  18 143,457  86,410

     

 ديسمبر    31النقد وما في حكمه في  18 138,727  143,457

 
 
 
 
 
 

 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.   40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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                                                                                             بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد                         

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                                  2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 2021  مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم   

      احتيا يات أخرى  اسهم الخزينة     

مجموع  

حقوق  

 الملكية 

حصة غير  
 مسي رة 

 المجموع 
أرباح  
 مستبقاة 

 أسهم 
الخزينة  
للمدفوعات  
على أساس  
 األسهم  

أسهم  
صناعة  
 السوق

احتيا ي  
للمدفوعات  
على أساس  
 األسهم 

احتيا ي  
القيمة  
العادلة  

 لالستثمارات 

احتيا ي  
تحويل  
عمالت  
 أجنبية

احتيا ي  
 عام 

احتيا ي  
 قانوني 

 
 رأس المال 

 ايضاح

 

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

 السنةربح   - - - - - - - - 65,891 65,891 8,621 74,512

              

 الدخل الشامل اآلخر             

 فروقات تحويل عمالت أجنبية   - - - ( 1,645) - - - - - ( 1,645) 1 ( 1,644)

   تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات  - - - - 7,479 - - - -   7,479 - 7,479

 مجموع الدخل الشامل اآلخر  - - - ( 1,645)   7,479 - - - -     5,834 1 5,835

 ة سنمجموع الدخل الشامل لل  - - - ( 1,645)   7,479 - - - 65,891 71,725 8,622 80,347

              

 المساهمات والتوزيعات             

 2020 أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة 31 - - - - - - - - ( 27,308) ( 27,308) - ( 27,308)

 2021أرباح أسهم مرحلية معلنة لسنة  31 - - - - - - - - ( 22,344) ( 22,344) - ( 22,344)

 2020لسنة  معتمدةتبرعات   - - - - - - - - ( 4,392)   (4,392) -   (4,392)

 معامالت أسهم صناعة السوق، صافي 25 - - - - - - ( 1,621) - -   (1,621) -   (1,621)

 شراء أسهم الخزينة للمدفوعات على  25            

 أساس األسهم   - - - - - - - ( 165) -   ( 165) -   ( 165)

  مسددة بأسهم حقوق الملكيةمدفوعات   - - - - - 533 - - - 533 - 533

 المحول لالحتياطي العام  24 - - 1 - - - - - ( 1) - - -

 أرباح أسهم لحصة غير مسيطرة   - - - - - - - - - - ( 6,449) ( 6,449)

 مجموع المساهمات والتوزيعات   - - 1 - - 533 ( 1,621) ( 165) ( 54,045) ( 55,297) ( 6,449) ( 61,746)

              

 2021 ديسمبر 31في   166,320 83,285 44,001   (14,873) ( 21,328) 533 ( 3,697) ( 881) 236,236 489,596 41,087 530,683
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أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة. جزءا   40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                                 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

        

   لمساهمي الشركة األم مجموع الحقوق المنسوبة   

 2020     احتياطيات أخرى  أسهم خزينة     

مجموع  

ق  حقو

 الملكية

حصة غير  
 مسيطرة 

 المجموع 
أرباح  
 مستبقاة 

 أسهم  
الخزينة  
للمدفوعات  
على أساس  
 األسهم  

أسهم  
صناعة  
 السوق 

احتياطي  
للمدفوعات  
على أساس  
 األسهم

احتياطي  
القيمة  
العادلة  
 لالستثمارات

احتياطي  
تحويل  
عمالت  
 أجنبية

احتياطي  
 عام

احتياطي  
 قانوني

 
 رأس المال 

 ايضاح 

  

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

 ربح السنة  - - - - - - - - 56,738 56,738 7,107 63,845

              

 الدخل الشامل اآلخر              

 فروقات تحويل عمالت أجنبية   - - - 1,262 - - - - - 1,262 2 1,264

 تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات           - - - - ( 123) - - - - ( 123) - ( 123)

 إعادة قياس موجودات المنافع المحددة             

            بما فيها الضرائب المتعلقة      - - - - - 4,177 - - ( 8,616) ( 4,439) - ( 4,439)

 مجموع الدخل الشامل اآلخر   - - - 1,262 ( 123) 4,177 - - ( 8,616) ( 3,300) 2 ( 3,298)

 مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - 1,262 ( 123) 4,177 - - 48,122 53,438 7,109 60,547

              

 والتوزيعات المساهمات              

               2019أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة  30 - - - - - - - - ( 28,994) ( 28,994) - ( 28,994)

           2020أرباح أسهم مرحلية معلنة لسنة  30 - - - - - - - - ( 22,362) ( 22,362) - ( 22,362)

 2019معتمدة لسنة تبرعات   - - - - - - - - ( 1,291) ( 1,291) - ( 1,291)

 معامالت أسهم صناعة السوق، صافي 25 - - - - - - ( 17) - - ( 17) - ( 17)

 شراء أسهم الخزينة للمدفوعات على              

 أساس األسهم  25 - - - - - - - ( 716) - ( 716) - ( 716)

             المحول لالحتياطي القانوني         24 - 125 - - - - - - ( 125) - - -

                      عند الشراء حصة غير مسيطرة محتسبة  - - - - - - - - - - 397 397

 أرباح أسهم لحصة غير مسيطرة   - - - - - - - - - - ( 8,857) ( 8,857)

 مجموع المساهمات والتوزيعات   - 125 - - - - ( 17) ( 716) ( 52,772) ( 53,380) ( 8,460) ( 61,840)

              

 2020ديسمبر  31في   166,320 83,285 44,000 ( 13,228) ( 28,807) - ( 2,076) ( 716) 224,390 473,168 38,914 512,082
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جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.   41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  



 15شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب                                                       
                                                    

 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات
 بآالف الدنانير البحرينية                                                   2021 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 المنشأة .  1

( كشركة مساهمة بحرينية عامة  "الشركة األم"   ،)" الشركة "   ش.م.ب  تأسست شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
وتعمل في مجال توفير خدمات االتصاالت   1981في مملكة البحرين في سنة  11700بموجب سجل تجاري رقم  مسجلة

على البيانات المالية    2021ديسمبر    31  والخدمات والمنتجات المتعلقة بها. تشمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في
التابعة   والشركات  بع)للشركة  جميعاً  إليها  المجموعة" " وفردياً    )"المجموعة"(  المشار  في    ( شركات  المجموعة  وحصة 

ما لم ين  على خالف ذلك، يتكون   .، المنامة، مملكة البحرين14تحت صندوق بريد    . الشركة مسجلةالزميلة  اتالشرك
رأس المال للشركات التابعة المبينة أدناه على أسهم عادية فقط والتي تملكها المجموعة بشكل مباشر ونسبة حص  الملكية 
لعملها.  الرئيسي  المكان  أيضاً  والتسجيل هو  التأسيس  بلد  أن  كما  المجموعة.  قبل  المملوكة من  التصويت   تساوي حقوق 

 :الزميلة المتضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة هي كالتالي اتتابعة والشركالشركات ال
 

 النشا  األساسي بلد التأسيس  الشركة
 الحصة

المملوكة  
% 

    الشركات التابعة 
Bnet B.S.C.(c)  100 خدمات اتصاالت  مملكة البحرين 
 100 خدمات رقمية مملكة البحرين بي سيكيور ذ.م.م 

 100 خدمات رقمية مملكة البحرين سولوشنز ذ.م.مبيون 
 100 خدمات رقمية مملكة البحرين ( ش.م.ب )مقفلة( 2 ةعامال) المساحة العامةشركة 

 100 رقميةمالية خدمات  مملكة البحرين شركة بتلكو للخدمات المالية ش.م.ب )مقفلة(
 100 خدمات مالية رقمية البحرينمملكة  شركة بتلكو لخدمات التحويل ش.م.ب )مقفلة(
 100 شركة قابضة  مملكة البحرين بتلكو الشرق األوسط القابضة )ش.م.ب( )مقفلة( 

 100 شركة قابضة  مملكة البحرين شركة بتلكو الدولية )ش.م.ب( )مقفلة(
 100 شركة قابضة  المملكة األردنية بتلكو الشرق األوسط األردن 
 96 خدمات اتصاالت  المملكة األردنية أمنية لالتصاالت ش.م.ع   

 96 خدمات اتصاالت  المملكة األردنية بتلكو األردن 
 96 خدمات اتصاالت  المملكة األردنية أورسيل لالتصاالت والخدمات التقنية 

 96 الطاقة المتجددة  المملكة األردنية أمنية للطاقة المتجددة 
 63.36 خدمات رقمية المملكة األردنية المالية للدفع بالهاتف النقال شركة الحلول 

Dhivehi  Raajjeyge Gulhun Plc (Dhiraagu)  52 خدمات اتصاالت  المالديف 
Sure (Guernsey) Limited  Guernsey  100 خدمات اتصاالت 
Sure (Jersey) Limited Bailiwick of Jersey  100 خدمات اتصاالت 
Foreshore Limited Bailiwick of Jersey  100 خدمات اتصاالت 
Sure (Isle of Man) Limited Isle of Man  100 خدمات اتصاالت 
Sure (Diego Garcia) Limited Bermuda  100 خدمات اتصاالت 
Sure South Atlantic Limited Falklands  100 خدمات اتصاالت 
BMIC Limited  Mauritius  100 شركة قابضة 
Batelco Egypt Communications (S.A.E.) 100 خدمات اتصاالت  جمهورية مصر العربية 

Batelco International Group Holding Limited Bailiwick of Jersey  100 شركة قابضة 
Batelco International Finance No1 Limited Cayman Islands  100 شركة قابضة 
BTC Islands Limited  100 شركة قابضة  المملكة المتحدة 
BTC Sure Group Limited  100 شركة قابضة  المملكة المتحدة 
    الشركات الزميلة المحتسبة ب ريقة حقوق الملكية 

 26.94 خدمات اتصاالت  الجمهورية اليمنية  شركة اليمن لالتصاالت المتنقلة )سبأفون( 
    األردنية لأللياف الضوئية المتطورةالشركة 
 49 خدمات اتصاالت  المملكة األردنية )فايبرتك(  -

Advanced Regional Communication  50 خدمات اتصاالت  االمارات العربية 
Solutions Holding Limited (ARC)  المتحدة   
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 لتزاماإل بيان.  2

  ،ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني  ، البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  تم إعداد
تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة    . للشركات المدرجة  ومعايير اإلفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي 

 . 2022فبراير  24الصادر بتاريخ الشركة وفقاً لقرار أعضاء مجلس إدارة 
 

 .8تفاصيل السياسات المحاسبية للمجموعة، بما في ذلك التغييرات التي أدخلت عليها، متضمنة في إيضاح 
 

 .  عملة التعامل والعرض3

إن هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة مبينة بالدينار البحريني، والتي تعد العملة الرئيسية لمعامالت الشركة. تم تدوير 
 جميع المعلومات المالية المعروضة بالدينار البحريني إلى أقرب ألف، فيما عدا المشار إليه خالف ذلك.  

 
 أساس القياس.  4

 . لقيمة العادلةاوالتي تظهر ب، االستثماراتبعض  قياس وحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عداأعدت البيانات المالية الم
 
 استخدام التقديرات واالجتهادات  .5

التوقعات   التقديرات،  أن تضع اإلدارة بعض  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  المالية حسب  البيانات  إعداد  يتطلب 
والفرضيات مما يؤثر على عملية تطبيق السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصروفات  

 ن التقديرات. المعلنة. النتائج الفعلية قد تختلف ع

كما أن التقديرات والفرضيات يتم مراجعتها بشكل مستمر. يتم احتساب التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات وأي  
 فترات مستقبلية متأثرة. 

 
 عدم يقينية الفرضيات والتقديراتأ. 

ويمكن أن ينتج عنها   2021ديسمبر  31كما في  المعلومات المتعلقة بالفرضيات والتقديرات المهمة التي لها مخاطر عالية 
 : التاليةخالل السنة المالية القادمة مبينة في اإليضاحات على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات تعديالت جوهرية 

 

 ؛رجاعات المتوقعةستاحتساب اإليراد: تقديرات اإل ) (   8إيضاح  •

 إنخفاض القيمة الدفترية لشركات زميلة؛   (5()أ) 8إيضاح رقم  •

فح  انخفاض قيمة األصول غير الملموسة والشهرة. الفرضيات الرئيسية التي تحدد   (2)(ن) 8إيضاح رقم  •
 ؛ المبالغ القابلة لالسترداد

العقود: قياس مخص  الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات  ( 1-ن) 8إيضاح  •
  ؛الفرضيات الرئيسية التي تحدد الخسائر االئتمانية المتوقعة

احتساب وقياس المخصصات والطواريء: الفرضيات الرئيسية حول احتمالية وحجم   (م) 8إيضاح رقم  •
 ؛ و تدفق الموارد

استغاللها احتساب موجودات الضرائب المؤجلة: توفر ارباح ضريبية مستقبلية  يمكن  ( ) 8إيضاح رقم  •
 مقابل فروقات مؤقتة قابلة للخصم وخسائر الضرائب المرحلة. 
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 (تكملةاستخدام التقديرات واالجتهادات ) .5
 

 ب. األحكام
في   متضمنة  المالية  البيانات  في  المحتسبة  المبالغ  على  تأثير  أكبر  ذات  المحاسبية  السياسات  لتطبيق  المتخذة  األحكام 

 التالية: اإليضاحات 
  

تحديد التزامات األداء، وما إذا كان يجب احتسععععاب إيراد العقود مع احتسععععاب اإليراد:  ) (   8إيضاح  •
 العمالء على مدى فترة من الزمن، أو في نقطة معينة من الزمن.

االسعععععتثمعار في الشعععععركعات الزميلعة: معا إذا كعانعت المجموععة تملعك تعأثيراً جوهريعاً على   )أ( رقم  إيضاح •
 .الشركة الزميلة

 التوحيد: ما إذا كانت المجموعة تملك سيطرة بحكم األمر الواقع على االستثمار. (أ) 8إيضاح رقم  •

 األعمار االفتراضية للمتلكات والمعدات، والموجودات غير الملموسة األخرى. )و(، )د( 8إيضاح رقم  •

حق اسععتخدام األصععول: ما إذا كانت المجموعة متيقنة بشععكل معقول من  ،فترة اإليجار )ز( 8إيضاح رقم  •
 ممارسة خيارات التمديد.

 
 ج. قياس القيمة العادلة

يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية  
 وغير المالية. 

 
 التدقيق في المجموعة بأي مشاكل جوهرية في التقييم.يتم إبالغ لجنة 

 
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للرصد، كلما كان ذلك ممكناً. تصنف  

 نيات التقييم، كما يلي:القيمة العادلة لمستويات مختلفة ضمن تراتبية القيمة العادلة، استناداً إلى المدخالت المستخدمة في تق

 :  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط للموجودات والمطلوبات مماثلة.1المستوى •

، والتي يمكن رصدها للموجودات والمطلوبات،  1: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى •
 شتقة من األسعار(.إما مباشرةً )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة )م

 : مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة )مدخالت غير مرصودة(.3المستوى •
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تندر  ضمن مستويات مختلفة في تراتبية القيمة العادلة،  
   المهمة للقياس بأكمله.  العادلةلعادلة بمجملها في نفس مستوى أدنى المدخالت في تراتبية القيمة  إذا يتم تصنيف قياس القيمة ا

 
تراتبية القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير المالية، والتي حدث خاللها  تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات 

  هذا التغيير.
 

 االفتراضات المتخذة لقياس القيمة العادلة، متضمنة في اإليضاحات التالية: معلومات إضافية حول 
  

 األدوات المالية   33و 32إيضاح  •

 االستثمارات 16إيضاح  •

 المدفوعات على أساس األسهم ( ) 15إيضاح  •
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 الجوهريةالمحاسبية  اتالتغير في السياس.  6

خالل تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية  لم يكن هناك أي  .  8تفاصيل السياسات المحاسبية مشروحة في إيضاح رقم  
   السنة.

 
 ة بعد الساريالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير   .7

يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  
، مع السماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة  2022يناير    1

 البيانات المالية الموحدة.   هذه التالية في إعداد
 
 ( 37تكلفة الوفاء بالعقد )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –العقود المرهقة  . أ

ة أن تشملها في تحديد تكاليف الوفاء بالعقد، لغرض تقييم ما إذا كان العقد  جموعتحدد التعديالت التكاليف التي يمكن للم
على العقود السارية بتاريخ تطبيق التعديالت   2022يناير    1مرهق. التعديالت سارية المفعول للفترات التي تبدأ من أو بعد  

الت المتراكم من تطبيق  األثر  احتساب  يتم  المبدئي،  التطبيق  بتاريخ  االفتتاحي ألول مرة.  الرصيد  على  عديالت كتسوية 
 لألرباح المستبقاة، أو بنود أخرى في حقوق الملكية، حسب الحاجة. ال يتم تعديل أرقام المقارنة.    

 
 األخرى المعايير  .ب

 وقع ان يكون للمعايير والتعديالت الجديدة التالية أي أثر جوهري على البيانات المالية للمجموعة. ال يت
 
   2020  - 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
 ((3اإلشارة إلى إطار المفاهيم )التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -
حاسبة الدولي رقم  الممتلكات واآلالت والمعدات: العوائد المستلمة قبل االستخدام المقصود )التعديالت على معيار الم -
(16.)) 
 .((1تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
( وبيان ممارسات المعايير الدولية  1اح عن السياسات المحاسبية )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) صاإلف -

 ( 2إلعداد التقارير المالية رقم 
 ((  8تعريف التقديرات المحاسبية )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
الدولي رقم   - المحاسبة  )التعديالت على معيار  الناشئة من معاملة واحدة  المؤجلة  الضريبية  الموجودات والمطلوبات 
(12)) 
)تعديالت المعيار الدولي إلعداد    تركالبيع أو المساهمة بموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المش -

 (( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10التقارير المالية رقم )
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة.  8

المجموعة على  شركات  في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل  الموضحة أدناه  السياسات المحاسبية الهامة    تم تطبيق
 . السابقةالفترات كما كانت مطبقة في على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة نحو ثابت 

 

 أساس التوحيد ( أ

 دمج األعمال ( 1

باستخدام   األعمال  دمج  عمليات  باحتساب  المجموعة  واألصول تقوم  األنشطة  تستوفي مجموعة  عندما  االستحواذ  طريقة 
المستحوذ عليها تعريف األعمال التجارية، ويتم نقل السيطرة إلى المجموعة.  لتحديد ما إذا كانت مجموعة معينة من األنشطة 

اة تشمل، كحد أدنى، واألصول تمثل عمالً تجارياً، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة األنشطة واألصول المشتر
 مدخالت وعملية معالجة جوهرية، وما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها القدرة على إنتا  الُمخرجات.

تملك المجموعة خيار تطبيق "فح  التمركز" الذي يسمح بتقييم مبسط لتحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة واألصول 
تجارياً. يتم استيفاء فح  التمركز االختياري، إذا كانت كل القيمة العادلة إلجمالي األصول  المستحوذ عليها ال تمثل عمالً  

 المستحوذ عليها تتركز بصورة جوهرية في أصل واحد قابل للتحديد، أو مجموعة من األصول المماثلة القابلة للتحديد. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8
 

 )تكملة(أ(  أساس التوحيد 
 

الشراء بشكل عام بقيمته العادلة، كما هو الحال بالنسبة لصافي األصول القابلة للتحديد    في عمليةيتم قياس المقابل المحول  
في    فوراً المستحوذ عليها. يتم اختبار انخفاض القيمة للشهرة التي تنشأ، بشكل سنوي. يتم تسجيل أي أرباح شراء مساومة  

الموحد. يتم احتساب تكاليف المعاملة عند تكبدها، إال إذا كانت هذه التكاليف تتعلق بنصدار أوراق  بيان الربح أو الخسارة  
 مالية للدين أو أدوات حقوق الملكية.

 
   المقابل المحول ال يشمل المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة مسبقاً. تحتسب هذه المبالغ عادة في بيان الربح أو الخسارة 

 الموحد.  
 

بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء. إذا تم تصنيف مقابل المطلوبات المحتملة ضمن حقوق مقابل المطلوبات المحتملة  يتم قياس  
إعادة قياسه بالقيمة العادلة  الملكية، فننه ال يتم إعادة قياسه ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية. ما عدا ذلك، فننه يتم  

 احتساب أي تغيرات الحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو الخسارة.      لمالي، ويتم بتاريخ كل بيان للمركز ا
 
 الشركات التابعة( 2

الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة. توجد السيطرة عندما تتعرض المجموعة، أو تملك الحق في  
الشركة التابعة، ويوجد لديها قدرة التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة  عوائد مختلفة من عالقتها من  

السيطرة حتى   الموحدة من تاريخ الحصول على  البيانات  التابعة في  المالية الخاصة بالشركات  البيانات  التابعة. تم توحيد 
  تاريخ فقدان السيطرة.

 
 حص  غير مسيطرة( 3

 من خالل الحص  النسبية من صافي أصول المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.  الحص  غير مسيطرة قياس يتم 

   .يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في الشركات التابعة بطريقة الحقوق الملكية إذا لم تؤدي إلى فقد السيطرة
 
 فقد السيطرة (  4

التابعة، وأية حص  غير   الشركة  فننها تستبعد موجودات ومطلوبات  تابعة،  السيطرة على شركة  المجموعة  تفقد  عندما 
.  الخسارة   وأخسارة ناتجة في بيان الربح  مسيطرة ذات الصلة وغيرها من عناصر حقوق الملكية. يتم إحتساب أي ربح أو  

  ابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة الس
 
 محتسبة بطريقة حقوق الملكية (  استثمارات في شركات زميلة 5

 تتكون حصة المجموعة في االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية من حصتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.  
على   مشتركة  سيطرة  أو  سيطرة  لها  ليس  ولكن  المجموعة،  قبل  من  مهم  لتأثير  الخاضعة  الشركات  هي  الزميلة  الشركات 

المشروع المشترك هو اتفاقية يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة، حيث تملك الحق في صافي  السياسات المالية التشغيلية.  
 ها والتزاماتها مقابل مطلوباتها.موجودات االتفاقية، بدال عن حقوقها في موجودات

 
تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، وتحتسب مبدئياً على أساس التكلفة،  

دخل  تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة حصة المجموعة من الوالتي تشمل تكاليف المعاملة. بعد االحتساب المبدئي،  
والمصروفات والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، من تاريخ البدء في ممارسة التأثير الجوهري  

تنخفض قيمة صافي االستثمار    يتم تقييم الشركات الزميلة النخفاض القيمة.  حتى زوال ذلك التأثير أو زوال السيطرة المشتركة.
في حال وجود دليل موضوعي على انخفاض  في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة،  

، وكان لحدث الخسارة )"أحداث )"حدث الخسارة"(  بعد االحتساب المبدئي لصافي االستثمار  حصلالقيمة، نتيجة لحدث أو أكثر،  
 أثراً على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من صافي االستثمار، وكان باإلمكان تقديرها بصورة موثوقة. الخسارة"(
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 أ(  أساس التوحيد )تكملة(
 
 معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية   (6

وأي واألرصدة  المعامالت  جميع  استبعاد  ومصروفات تم  إيرادات  أو  محققة  وخسائرغير  وخسائر   أرباح  أرباح  )عدا 
ً  ناتجة عن عمليات بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. المعامالت بالعملة األجنبية( استبعاد  يتم أيضا

األرباح الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد نصيب المجموعة  
من هذه الشركات. كما يتم أيضاً استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها، فقط لحد أن ال يكون هناك دالئل انخفاض  

 في القيمة.  
 
 العمالت األجنبية ( ب
 

 العمليات بالعملة األجنبية ( 1

  .يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة
النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ  يتحويتم   إلى العملة الوظيفية لشركات    بيان المركز الماليل الموجودات والمطلوبات 

أرباح وخسائر العمالت األجنبية على البنود النقدية الفرق بين التكلفة   تمثل  المجموعة بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ.
رة، معدلة للمدفوعات خالل الفترة، والتكلفة المطفأة للعمالت األجنبية التي يتم تحويلها المطفأة للعملة الوظيفية في بداية الفت

بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة المالية. تحتسب الفروقات الناتجة من سداد ومن إعادة تحويل البنود النقدية ضمن  
 . الربح أو الخسارةبيان 

إلى العملة  يتم تحويلها    األجنبيةة بالقيمة العادلة بالعمل  ملة األجنبية والتي يتم قياسهاغير النقدية بالع  الموجودات والمطلوبات
المقاسة بناء على التكلفة التاريخية يتم تحويلها  البنود غير النقدية   .  عن تحديد القيمة العادلةبأسعار الصرف السائدة    الوظيفية

األجنبية في الربح أو  تدر  أرباح وخسائر فروقات العملة  كل عام،  بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. بش
 الخسارة، وتدر  ضمن تكاليف التمويل. 

على الرغم من ذلك، فنن فروقات العمالت األجنبية الناتجة من تحويل االستثمارات في أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة 
العمالت األجنبية   الحالة، فنن فروقات تحويل  القيمة، وفي هذه  الدخل الشامل اآلخر )باستثناء انخفاض  العادلة من خالل 

 تصنيفها إلى الربح أو الخسارة( يتم احتسابها في الدخل الشامل اآلخر.    المحتسبة في الدخل الشامل اآلخر يتم
 
 البيانات المالية للعمليات األجنبية (2

مطلوبات الناتجة عن استحواذ الشركات التابعة والشركات الزميلة التي تعمل خار  مملكة البحرين الموجودات واليتم تحويل  
إلى الدينار البحريني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ   ، بما فيها الشهرة وتعديالت القيمة العادلة، )"عمليات أجنبية"(

أسعار الصرف  السائدة    متوسطبيان المركز المالي. تحول إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية إلى الدينار البحريني وفقا ل
السنة. تحتسب فروقات   الملكية ضمن العمالت األجنبية  خالل  الشامل اآلخر، ويتم عرضها في حقوق  الدخل  كجزء من 

احتياطي   في  األجنبية  العملة  فروقات  تجميع  يتم  األجنبية.  العمالت  تحويل  األجنبية  احتياطي  العمالت  حقوق  تحويل  في 
 .  حص  غير المسيطرةالملكية، باستثناء حد تخصي  فروقات تحويل العمالت األجنبية إلى ال

 
أو التأثير الجوهري، او السيطرة المشتركة،  بحيث يتم فقد للسيطرة،    كلياً أو جزئياً  تم التخل  من العمليات األجنبية  عندما ي

يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحويل إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد كجزء من األرباح أو الخسائر من  
 البيع.
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     العقود مع العمالء إيراد( ج

يتم قياس اإليراد استناداً إلى المقابل المحدد في العقود مع العمالء. تحتسب المجموعة اإليراد عند نقل السيطرة على المنتج 
 أو الخدمة إلى العميل.

 
  بيعة المنتجات والخدمات

 
 بيع معدات (1

 اإليرادات المتحصلة من مبيعات األجهزة والمعدات األخرى يتم احتسابها عند تسليم المنتج، وعند نقل السيطرة للزبون. 
 

بالنسبة التفاقيات اإليرادات حيث يكون هناك أكثر من التزام أداء وتكون ذي قيمة للزبون على اساس مستقل، يتم تخصي   
 بناء على سعر البيع المستقل النسبي.، لتزام أداءامقابل االتفاقية لكل 

 

بالنسبة للمنتجات المباعة مع حق اإلرجاع بعد نقل السيطرة للزبون، تؤجل المجموعة اإليراد بناًء على اإلرجاعات المتوقعة 
 صلة. شهراً. يجب احتساب مثل هذا اإليراد فقط عند انتهاء فترة اإلرجاع ذات ال  24حسب معلومات اإلرجاع التاريخية آلخر  

 
 تقديم خدمات الشبكة (2

تحتسب اإليرادات ويتم إحتساب إيرادات رسوم الخدمات، وإيرادات المكالمات، والرسائل من زبائن العقود عند تقديم الخدمة،  
التي لم يتم إصدار فواتير لها بعد والناتجة من الخدمات التي تم تقديمها بالفعل في نهاية كل فترة، وتأجيل احتساب اإليرادات 

 غير المستحقة من الخدمات التي سيتم تقديمها في المستقبل. 
 

يؤجل احتساب إيرادات بيع االتصاالت المدفوعة مسبقاً إلى حين يقوم الزبون باستخدامها، أو إلى حين انتهاء صالحيتها.  
ن قبل الزبون. عند انهاء  ، يتم احتسابها حال استخدامها مغير المستخدمة   اإليرادات المؤجلة والمتعلقة بالخدمات الهوائية

 العقد مع الزبون يتم احتساب جميع اإليرادات المؤجلة المتعلقة بالخدمات الهوائية غير المستخدمة في بيان الربح أو الخسارة. 
 

 يتم احتساب إيرادات رسوم خدمات الربط البيني حين تقديم هذه الخدمات.
 

اإليرادات المتحصلة من الخدمات البيانية وخدمات المعلومات يتم احتسابها عندما تقوم المجموعة بتقديم الخدمة المطلوبة،  
وبحسب طبيعة الخدمة، يتم احتساب المبلغ اإلجمالي حسب ما هو مذكور في الفواتير أو المبلغ المستحق للمجموعة كعمولة 

 نظير تسهيل عملية تقديم الخدمة.  
 
 تكاليف العقود (3

تكاليف العقود اإلضافية المتكبدة للحصول على عقود مع العمالء يتم رسملتها وإطفاءها على فترة اإليرادات ذات العالقة.  
(، تقوم المجموعة باحتساب التكاليف  15عند تطبيق اإلجراء العملي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

ى العقود كمصروفات عند تكبدها، إذا كانت فترة إطفاء الموجودات التي كانت ستستخدمها المجموعة اإلضافية للحصول عل
 في ظروف أخرى سنة واحدة أو أقل. 

 
 العقود أصول (4

العقود بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في مقابل األعمال المنجزة والخدمات المقدمة، ولكن لم يصدر لها فواتير   أصولتتعلق  
العقود إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة. يحدث هذا   أصول  يتم تحويلتاريخ بيان المركز المالي.   حتى

 عادة عندما تصدر المجموعة الفاتورة للعميل. 
 
 وبات العقود مطل (5

تتعلق مطلوبات العقود بشكل رئيسي بالمقابل المستلم مقدماً من الزبائن، والذي يتم احتساب اإليراد له بمرور الوقت، مع  
 استيفاء التزامات األداء المتعلقة به.   
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 عقارات ومعداتد( 

 االحتساب والقياس  (1

مطروحاً منها متجمع االستهالك وخسائر   ، والتي تشمل تكاليف االقتراض المرسملة،تحتسب العقارات والمعدات بالتكلفة
التي تم إنشائها   األصول، إن وجدت. وتشمل التكلفة جميع التكاليف المنسوبة مباشرة لشراء األصل.  المتراكمة  انخفاض القيمة

 ً  التالية: تكاليفال على ملتتش ،ذاتيا

   ؛المواد وأجور العمالة المباشرة •

 ؛أية تكاليف منسوبة مباشرة لوضع األصل في الحالة التشغيلية التي تمكنه من تحقيق غرض بناءه  •

تقدير لتكلفة تفكيك وإزالة األصل وإعادة تأهيل الموقع الذي كان  منشأَ عليه األصل، عندما يكون على المجموعة   •
 ؛إلزالة الموجودات أو إعادة تأهيل الموقعالتزام 

 المرسملة. االقتراض  تكاليف •
 

من  يتم رسملتها كجزء  المطلوب  الغرض  أداء  من  المعدات  لتمكين  أنها ضرورية  باعتبار  يتم شراءها  التي  البرمجيات 
يتم إدراجها كبند منفصل )األجزاء   فننه  المعدات. عندما تكون أجزاء من العقارات والمعدات ذات أعمار افتراضية مختلفة

 الكبيرة( في العقارات والمعدات. 

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة من استبعاد أي بند من العقارات والمعدات عن طريق مقارنة عوائد البيع مع القيمة  
 الدفترية لألصل، ويتم احتسابها في بيان الربح أو الخسارة. 

 
 القياس الالحق    (2

رسم هذه تتم  تؤدي  عندما  فقط  الثابتة  الموجودات  على  والمعدات  العقارات  من  جزء  باستبدال  المتعلقة  المصروفات  لة 
على   تحمل  الجارية  والصيانة  اإلصالح  تكاليف  للمجموعة.  المستقبلية  االقتصادية  القيمة  في  زيادة  إلى  المصروفات 

 المصروفات عند تكبدها.  
 

 واألعمار االفتراضية  االستهالك  تقييم (3

وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لهذه الربح أو الخسارة  يحتسب االستهالك كمصروف في بيان  
الموجودات جاهزة لالستخدامالعقارات   الموجودات عندما تكون  استهالك  يبدأ  أو  والمعدات.  إنشائها بواسطة    ،  في حالة 
. ال يحتسب استهالك على األراضي المملوكة والمشاريع  جاهزة لالستخدام  عندما تكون  من تاريخ التكملة و    ،المجموعة

 :كاآلتيتحت التنفيذ والمواد الخاصة بالمشروعات الرأسمالية. العمر اإلنتاجي المقدر المستخدم للسنة الحالية والسنة المقارنة  
 

 )بالسنوات( العمر اإلنتاجي المقدر الصنف

 50 - 5 المباني  
  40 - 2 الشبكات وأجهزة االتصاالتموجودات 

   10 - 2 السيارات واألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

  
   في نهاية السنة.  ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك االنتاجي تم مراجعة طرق االستهالك والقيمة الباقية للموجودات وعمرها ي
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 د( عقارات ومعدات )تكملة(
 

 انخفاض القيمة   (4

قيمة األصل القابلة لالسترداد أقل من صافي القيمة الدفترية، يتم  عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض القيمة بحيث تكون 
عمل مخص  لمثل هذا االنخفاض في القيمة. يتم فح  الموجودات النخفاض القيمة بشكل فردي كل على حدة، كلما كان  

ن التدفقات النقدية  ذلك ممكناً. على الرغم من ذلك، فننه عادة يمكن فح  االنخفاض في القيمة لمجموعة من الموجودات، أل
التي يتم على أساسها الحساب ال تنتج من استخدام أصل واحد. في مثل هذه الحاالت، يتم قياس انخفاض القيمة ألصغر 
مجموعة من الموجودات )الوحدة المولدة للنقد( التي تولد تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن بقية موجودات المجموعة، 

 لناحية العملية واألهمية.وتكون خاضعة للقيود من ا
 
 االستثمارات العقارية(  هـ

االستثمارات العقارية هي عقارات محتفظ بها لغرض التأجير أو ارتفاع قيمتها أو كليهما، والتي ال تستخدمها المجموعة 
التكلفة(، بما في ذلك تكاليف   لنموذ يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة )وفقاً    .غراض إداريةأللتقديم خدماتها أو  

المتكبد االقتراض  وتكاليف  أو  المعاملة  اإلنشاء،  أو  الشراء،  لغرض  االستهالك    تهيئةة  منه  عقاري، مطروحاً  استثمار 
الالحقة على القيمة الدفترية لألصل فقط عندما تؤدي   المصروفاتالمتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم رسملة  

 بصورة موثوقة.هذه المصروفات إلى تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة، ويمكن قياس البند 

يتم احتساب إيراد اإليجار من االستثمارات العقارية  ضمن بند اإليرادات األخرى، بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 
 اإليجار. يتم احتساب حوافز اإليجار الممنوحة كجزء رئيسي من مجموع إيراد اإليجار، على مدى فترة اإليجار.

 
 أخرىموجودات غير ملموسة والشهرة   و(  

 
 الشهرة 

الناتجة من االستحواذ على شركات تابعة، بالتكلفة، مطروحاً منها خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن    ةيتم قياس الشهر
 ال تخضع الشهرة لإلطفاء ولكن يتم اختبارها النخفاض القيمة سنوياً بتاريخ بيان المركز المالي. وجدت.

 
 البحث والت وير 

 تحتسب المصروفات على أنشطة البحث في بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها.
 

يتم رسملة مصروفات التطوير، فقط إذا كان باإلمكان قياسها بصورة موثوقة، وكان المنتج أو العملية مجدية تقنياً وتجارياً، 
والمنافع االقتصادية المستقبلية محتملة، وكانت المجموعة تنوي وتمتلك المصادر الكافية إلكمال التطوير، واستخدام أو بيع  

يتم قياس مصروفات التطوير في بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها. الحقاً لالحتساب المبدئي،  األصل. وإالّ، يتم احتسابها  
 بالتكلفة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم، وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة.

 
 أخرى   موجودات غير ملموسة

التجاري  رسوم   واالسم  الترخي   الزبائنامتياز  المصاحبة  وعالقات  بالشبكات غير  والبرامج    والموجودات  المتعلقة 
عليها قبل    المستحوذ  من  المدفوعة  المتراكم وخسائر   المجموعةأو  اإلطفاء  ناق   بالتكلفة  قياسها  ويتم  محدد  عمر  لها 

القيمة في  ا  .المتراكمة  االنخفاض  زيادة  إلى  المصروفات  هذه  تؤدي  عندما  فقط  الالحقة  المصروفات  رسملة  لقيمة  تتم 
االقتصادية المستقبلية لألصول المتعلقة بها. يتم احتساب جميع المصروفات األخرى، بما فيها المصروفات المتعلقة بالشهرة  

 عند تكبدها. الربح أو الخسارةالتي تم تكوينها داخلياَ، في بيان 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8

 
 )يتبع( ملموسة والشهرةو(    موجودات غير 

 
 واألعمار االفتراضية اإلطفاءتقييم  (1

على الموجودات المقدر  لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي  وفقاً    الربح أو الخسارة يتم احتساب اإلطفاء في بيان  
 والفترات المقارنة كما يلي:الحالية للفترة المقدر غير الملموسة من تاريخ توفر األصل لالستخدام. العمر اإلنتاجي 

 

 السنوات(ب) العمر اإلنتاجي المقدر الصنف

 20 - 7 الترخي  رسوم
  غير المتعلقة بالشبكات عالقات الزبائن والبرامج االسم التجاري و

 20 - 3 يةئضوالياف لحقوق استعمال األو

 
 ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك.   ،نهاية السنة الماليةفي  اإلنتاجي  تم مراجعة طرق اإلطفاء والقيمة الباقية للموجودات وعمرها  ي
 

  اإليجارات  ز(  

عند بداية العقد، تقيّم المجموعة ما إذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على صيغة إيجار. تعتبر االتفاقية عقد إيجار، أو تحتوي  
 إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن، نظير مقابل مادي. .على صيغة إيجار 

 
 كمستأجر 

العقد الذي يحتوي على مكّون اإليجار، تقوم المجموعة بتخصي  المقابل في العقد لكل من مكّونات  عند بداية أو تعديل  
المستقل. النسبي  أساس سعره  وذلك على  اختارت    اإليجار،  فقد  الممتلكات،  إيجار  لعقود  بالنسبة  ذلك،  الرغم من  على 

المكونات األخرى عدا اإليجار ذات العالقة،  عدم فصل المكونات األخرى عدا اإليجار، واحتساب اإليجار و  المجموعة
  .كمكّون إيجار واحد

تحتسب المجموعة حق استخدام األصول والتزام اإليجار بتاريخ بدأ اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصول مبدئياً بالتكلفة، 
والذي يتكون من المبلغ االبتدائي اللتزام اإليجار، معدالً ألي دفعات إيجار مدفوعة في أو قبل تاريخ البدء، زائداً أي تكاليف  

الذي يقع فيه،  مبدئية مباشرة متكبدة، و الموقع  المعني أو  المعني، أو تأهيل  األصل  لتكلفة تفكيك وإزالة األصل  تقديراً 
 مطروحاً أي حوافز إيجار مستلمة.  

 
يتم الحقاً احتساب االستهالك على حق استخدام األصول بطريقة القسط السنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة 

اإليج إذا كان  إال  إذا كانت تكلفة حق اإليجار،  أو  اإليجار،  فترة  نهاية  المجموعة في  إلى  المعني  ينقل ملكية األصل  ار 
استخدام األصول تعكس أن المجموعة ستمارس خيار الشراء. وفي هذه الحالة، سيتم استهالك حق استخدام األصول على  

متلكات والمعدات. مد العمر االفتراضي للفترة العمر االفتراضي لألصل المعني، والذي يتم تحديده على نفس أساس تحدي
القيمة، إن وجدت، ويعدل لبعض  لذلك، يتم تخفيض حق استخدام األصول دورياً من خالل خسائر انخفاض  باإلضافة 

 حاالت إعادة قياس التزام اإليجار.       
 

ريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل الفائدة   يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الغير مدفوعة بتا
الضمني في اإليجار، وإذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة بسهولة، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.  

 معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم. خدم تستبشكل عام، فنن المجموعة 
 

الفائدة من عدة مصادر تمويل خارجية،  تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي  عن طريق الحصول على معدالت 
 وتقوم بعمل بعض التسويات لتعكس شروط اإليجار ، ونوع األصل المؤجر.  
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8

 
 )تكملة( ز(    اإليجارات

 
 المتضمنة في قياس التزام اإليجار تتكون مما يلي:دفعات اإليجار 

 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر؛  •

 ؛دفعات اإليجار المتغيرة، التي تعتمد على مؤشر أو معدل، وتقاس مبدئياً بالمؤشر أو المعدل بتاريخ البدء •

 المبالغ المتوقع استحقاق دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و •

على يقين لممارسته بشكل معقول، دفعات اإليجار في فترة  المجموعةسعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تكون   •
على يقين من ممارسة خيار التمديد بشكل معقول، وغرامات اإلنهاء المبكر    المجموعةالتجديد االختيارية، إذا كانت  
 من عدم اإلنهاء مبكراً. على يقين معقول  المجموعةلعقد اإليجار، ما لم تكن 

 
قياسه عندما يكون هناك تغيير في  إعادة يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 

للمبلغ المتوقع   المجموعةدفعات اإليجار المستقبلية ناتجة من تغير في مؤشر أو معدل، أو إذا كان هناك تغيير في تقدير  
بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء، المجموعة  يستحق الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت  ان  

 أو التمديد، أو اإلنهاء، أو إذا كان هناك دفعات إيجار  ثابتة في الجوهر معدلة.   
 

، أو  لحق استخدام األصولقياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم عمل تسوية مقابلة على القيمة الدفترية    إعادةعندما يتم  
 قد تم تخفيضها للصفر.   لحق استخدام األصولتسجيلها في بيان الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية 

 
االستثمارات العقارية في بند "الممتلكات واآلالت  التي ال تستوفي تعريف    حق استخدام األصولبعرض    المجموعةتقوم  

   .والمعدات"، ومطلوبات اإليجار في بند "القروض والسلفيات" في بيان المركز المالي
 

 إيجارات األصول منخفضة القيمة واإليجارات قصيرة األجل  

ومطلوبات اإليجار إليجارات األصول منخفضة القيمة واإليجارات   حق استخدام األصولاختارت المجموعة عدم احتساب  
األجل المعلوماتقصيرة  تقنية  معدات  ذلك  في  بما  المجموعة    .،  اإليجارات مدفوعات  تحتسب  بهذه  المتعلقة    اإليجار 

 كمصروفات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 
 

 خيارات التمديد 

العقارات على خيار التمديد القابل للممارسة من المجموعة حتى سنة واحدة قبل انتهاء فترة العقد  تحتوي بعض عقود إيجار  
غير القابلة لإللغاء. حينما يكون ذلك ممكناً، تسعى المجموعة إلى إدرا  خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة إلتاحة  

للممارسة من قبل المجموعة فقط، وليس من قبل المؤجرين. بتاريخ  المرونة التشغيلية. خيارات التمديد المحتفظ بها قابلة  
بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت على يقين معقول لممارسة خيارات التمديد، في حال حصول حدث  

 جوهري أو تغييرات جوهرية في الظروف التي تخضع لسيطرتها.
 

 عقود اإليجار بصفة مؤجر 

)راجع    بتأجير عقاراتها االستثمارية التي تتكون من عقاراتها التجارية المملوكة، باإلضافة للعقار المؤجر  تقوم المجموعة
   .جميع عقود اإليجار تصنف كنيجارات تشغيلية من جهة نظر المؤجر (.10إيضاح 

   
 ربح العمليات  ح(  

الرئيسية   األنشطة  من  المتولد  الناتج  هو  التشغيلي  لإليرادات  الربح  باإلضافة  للمجموعة،  لإليرادات  المدرة  المستمرة 
القيمة،   وانخفاض  التمويل،  تكاليف  يستثني صافي  التشغيلي  الربح  التشغيلية.  باألنشطة  المتعلقة  األخرى  والمصروفات 

 . والحصة في أرباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية، وضريبة الدخل 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تكملة(.    8

 
 المالية  األدوات   ( 

 االحتساب والقياس المبدئي  (1

في تاريخ السداد، وهو التاريخ    " بالطريقة اإلعتيادية" يتم إحتساب جميع عمليات شراء وبيع الموجودات المالية والتي تمت  
الموجودات. تسليم  أو  باستالم  المجموعة  فيه  قامت  بيع   الذي  أو  شراء  عمليات  هي  االعتيادية  والبيع  الشراء  عمليات 

 موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات ضمن  إطار زمني يتم تحدديه عموماً  بالنظم أو بالعرف السائد بالسوق. 

مبدئياً احتساب الذمم التجارية المدينة وسندات الدين عند نشوئها. يتم مبدئياً احتساب جميع األصول والمطلوبات المالية يتم  
 األخرى عندما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. 

أو االلتزام المالي بالقيمة هري(  ) إال إذا كان ذمم تجارية مدينة بدون مكّون تمويلي جويتم مبدئياً قياس األصل المالي  
التي يمكن نسبها  المعاملة  الربح أو الخسارة، تكاليف  العادلة من خالل  التي ليست بالقيمة  للبنود  العادلة زائداً، بالنسبة 

 ة.يتم مبدئياً قياس الذمم التجارية المدينة بدون مكّون تمويلي جوهري بسعر المعاملمباشرة لعملية الشراء أو اإلصدار. 
 
 والقياس الالحق  التصنيف  (2

 الموجودات المالية 

بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،    :يتم تصنيف األصل المالي إماعند االحتساب المبدئي،  
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  يتم قياس األصل المالي )ليس أداة حقوق ملكية( بالتكلفة المطفأة إذا كان  

ً يستوفي الشرطين التاليين، وليس مصنف  رة: بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا ا

 و ;يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذ  عمل هدفه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  •

التعاقدية لألصل المالي تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددة، والتي هي دفعات من أصل الدين والفوائد  شروطال  •
 على المبلغ األصلي القائم.   

 
يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فقط إذا كانت تستوفي كل من الشرطين التالين، ولم  

 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: بال تكن مصنفةً 

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذ  عمل يتحقق هدفه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات    •
 ً  و ؛المالية معا

الدين والفوائد لشروط التعاقدية لألصل المالي تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددة، والتي هي دفعات من أصل ا  •
 على المبلغ األصلي القائم. 

 
ال رجعة   قرارعند االحتساب المبدئي الستثمار في حقوق الملكية ال يحتفظ به لغرض المتاجرة، قد تقوم المجموعة باتخاذ  

   حدة.لعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم عمل هذا االختيار لكل استثمار على فيه 
 

باإلضافة لذلك، عند االحتساب المبدئي، قد تقوم المجموعة باتخاذ قرار ال رجعة فيه لتصنيف أصل مالي يستوفي متطلبات 
القياس بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إذا  

 ينشأ. قد ، أو يخفف بصورة جوهرية من عدم التطابق المحاسبي الذي كان هذا التصنيف يستبعد
 

 تصنف جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
 

االلتزامات المحتملة والتي يتم قياسها    ما عدابالتكلفة المطفأة،  مطلوبات المالية  تصنف المجموعة حالياً كل الذمم المدينة وال
وحقوق الملكية( أما بالقيمة العادلة خالل الربح أو  دين  بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة واالستثمارات األخرى )

 الخسارة أو بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8

 
 )تكملة(ط(  الموجودات والمطلوبات المالية 

 
 (  التصنيف والقياس الالحق ) تكملة(2

 
     تقييم نموذج العمل

بتقييم هدف نموذ  العمل الذي يتم االحتفاظ فيه باألصل على مستوى المحفظة، ألن هذا يعكس بصورة تقوم المجموعة  
 لإلدارة. تشمل المعلومات التي تؤخذ باالعتبار ما يلي: أفضل طريقة إدارة العمل وتوفير المعلومات 

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة، وتفعيل هذه السياسات عملياً. على وجه الخصو ، ما إذا كانت استراتيجية   •
فائدة محدد، ومطابقة مدة الموجودات مع معدل  اإلدارة تركز على اكتساب إيرادات الفوائد التعاقدية، والمحافظة على 

   ؛التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات مدة المطلوبات التي تمول هذه الموجودات، أو تحقيق

 ؛ كيف يتم تقييم أداء المحفظة، ورفع التقارير عنها إلى إدارة المجموعة  •
 

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذ  العمل )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذ  العمل(، وكيفية إدارة هذه   •
 ؛المخاطر

ند على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات تي، ما إذا كان التعويض يسأ  –كيفية تعويض مدراء الشركة    •
 ؛ النقدية التعاقدية المحصلة 

تكرار، وحجم، وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات، وتوقعات أنشطة المبيعات المستقبلية.   •
بيعات بمعزل عن المعلومات األخرى، ولكن كجزء من تقييم شامل  بالرغم من ذلك، ال يتم النظر لمعلومات أنشطة الم

  لكيفية تحقيق هدف المجموعة المعلن إلدارة الموجودات المالية، وكيفية تحقق التدفقات النقدية.
 

المتاجرة أو   التي يحتفظ بها لغرض  المالية  العادلة، يتم  اإلدارة  الموجودات  القيمة  أداؤها على أساس  ، والتي يتم تقييم 
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنه ال يحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وال يحتفظ بها 

 ولبيع الموجودات المالية. لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
 

 التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات لمبلغ األصل وللفوائد تقييم ما إذا كانت 

ألغراض هذا التقييم، يعّرف "مبلغ األصل" بأنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االحتساب المبدئي. تعّرف "الفائدة" بأنها  
القائم خال بمبلغ األصل  العالقة  ذات  االئتمانية  للنقد وللمخاطر  الزمنية  للقيمة  فترة زمنية محددة، ومقابل  من   غيرهال 

 المخاطر والتكاليف األساسية لإلقراض )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة لهامش الربح.  

لتقييم ما إذا  كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات لمبلغ األصل وللفوائد، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدية  
تعاقدياً يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية شوي   لألداة. مل هذا تقييم ما إذا كان األصل المالي يشمل شرطاً 

 التعاقدية بحيث أنها لن تستوفي هذا الشرط. لعمل التقييم، تأخذ المجموعة ما يلي باالعتبار: 
 

 أحداث طارئة قد تغير من توقيت ومبلغ التدفقات النقدية. •

 ؛ المالية دفعالميزات  •

 ؛الدفع المسبق، وشروط التمديد •

الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة للتدفقات النقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال ترتيبات األصول  •
 ؛ المراجعة(غير 

    الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقد، على سبيل المثال إعادة التعيين الدورية لمعدالت الفوائد.  •
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8

 

 )تكملة(ط(  الموجودات والمطلوبات المالية 
 

 (  التصنيف والقياس الالحق ) تكملة(2
 

    إعادة التصنيف

يتم   إدارة  ال  عمل  لنموذ   المجموعة  تغيير  بعد  ما  في  إال  المبدئي،  االحتساب  بعد  المالية  الموجودات  تصنيف  إعادة 
 الموجودات المالية. 

 
 الم لوبات المالية

 القروض، كمطلوبات مقاسة بالتكلفة المطفأة. اتتصنف المجموعة المطلوبات المالية، عدا الضمانات المالية والتزام
 
 إلغاء االحتساب (3

 الموجودات المالية

تقوم المجموعة بنلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو عند  
أو عند التزامها بدفع  التدفقات النقدية المستلمة بالكامل  ،  األصل قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من  

وبدون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيبات "تمرير"؛  سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد 
جوهرية للموجودات الملكية الجوهرية المتعلقة باألصل أو )ب( عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية ال

 وعندما ال تملك السيطرة على األصل، ولكنها قامت بنقل السيطرة على األصل.  

عند إلغاء احتساب األصل المالي،  فنن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء األصل  
م الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد مفترض( الملغي( و مجموع )أ( المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد ت

 و )ب( أي أرباح أو خسائر متراكمة تم احتسابها في الدخل الشامل اآلخر، يتم احتسابها في الربح أو الخسارة.  

أرباح تتعلق    /  أي  الشامل اآلخر  الدخل  بالقيمة خسائر متراكمة محتسبة في  المصنفة  الملكية  باستثمارات أسهم حقوق 
في  ا أي حصة  هذه األسهم.  احتساب  إلغاء  عند  الخسارة  أو  الربح  في  احتسابها  يتم  الشامل اآلخر ال  الدخل  في  لعادلة 

الموجودات المالية المحولة التي أنشأتها  أو احتفظت بها المجموعة والمؤهلة إللغاء االحتساب، يتم احتسابها كأصل أو 
 التزام منفصل.  

 
  الش ب

واقعية لالسترداد.    سسالمجموعة بشطب الموجودات المالية )إما كلياً أو جزئياً(، عندما ترى المجموعة أنه ال توجد أ تقوم  
هذا هو الحال عموماً عندما تحدد المجموعة أن المدين ال يملك أصوالً أو موارد دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية 

الوفنن الملسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك،   المشطوبة يمكن أن تخضع ألنشطة تنفيذية بغرض   ماليةجودات 
 االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 
 م لوبات مالية  

 تقوم المجموعة بنلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها. 

المجموعة حالياً بعض سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واستثمارات حقوق الملكية تملك  
 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
والخسائر في الدخل الشامل  بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تحتسب األرباح 

 اآلخر، فيما عدا التالي، والتي تحتسب في الربح أو الخسارة بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:
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 مصروفات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي؛  •

 خسائر االئتمان المتوقعة، وعكسها؛ و •

 .أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية •
 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8
 

 )تكملة(ط(  الموجودات والمطلوبات المالية 
 

 ( إلغاء االحتساب )تكملة(3
 

  عند إلغاء احتساب سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة 
 المحتسبة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.  المتراكمة

 
تختار المجموعة عرض تغيرات القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يحتفظ بها لغرض  

كل استثمار على حدة. ال  لتساب المبدئي  المتاجرة، في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار الذي ال رجعة فيه عند االح
يتم أبداً إعادة تصنيف أرباح وخسائر أدوات حقوق الملكية هذه إلى الربح أو الخسارة، وال يحتسب انخفاض القيمة في  

تحتسب أرباح األسهم في الربح أو الخسارة، إال إذا كانت تمثل وبشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة    الربح أو الخسارة. 
ستثمار، وفي هذه الحالة يتم احتسابها في الدخل الشامل اآلخر. األرباح والخسائر المتراكمة المحتسبة في الدخل الشامل  اال

 اآلخر يتم تحويلها لألرباح المستبقاة عند بيع االستثمار.
 
 المنحة الحكومية ي(   

الربح أو الخسارة، كتخفيض من التكاليف المرتبطة    يتم احتساب المنح التي تعوض المجموعة عن المصروفات المتكبدة في
 .بها، على أساس منهجي في الفترات التي يتم فيها احتساب المصروفات

 
 رأس المال (  ك

جميع أسهم الشركة تندر  تحت فئة واحدة. التكلفة اإلضافية والمنسوبة بشكل مباشر إلصدار أسهم عادية يتم احتسابها  
تصنف المجموعة أدوات رأس المال كالتزام مالي أو أدوات حقوق الملكية حسب جوهر شروط    كخصم من حقوق الملكية.

 التعاقد لألداة. 
 

 المخزون (  ل

يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما اقل. تحتسب التكلفة على أساس متوسط سعر التكلفة 
 لمكانه ووضعه الحالي. صافي القيمة الممكن تحقيقها هو عبارة عن سعر البيع المتوقع ويشمل مصروفات جلب المخزون  

يتكون المخزون من هواتف متنقلة، وكابالت وأسالك، ومخزونات   في ظروف العمل االعتيادية ناقصاً مصروفات البيع.
 أخرى. 

 
 المخصصات  ( م

التزامات حالية جععّراء معامالت سابقة وانه من المحتمل الطلب من  يتم احتساب المخصصات عندما تكون على المجموعة  
المجموعة سداد تلك االلتزامات. يتم تحديد المخصصات بناًء على أفضل توقعات إدارة المجموعة في تاريخ نهاية السنة  

 وهرياً. للتكلفة المطلوبة لسداد ذلك اإللتزام مخصوماً إلى قيمته الحالية إن كان لذلك الخصم أثراً ج

يحتسب مخص  العقود المثقلة باألعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول عليها من العقد أقل من  التكلفة  
والتي ال يمكن تجنبها للوفاء بالتزاماتها بموجب للعقد. يتم قياس المخص  بالقيمة الحالية لتكلفة إلغاء العقد وصافي التكلفة 

 مع العقد، أيهما أقل.       المتوقعة لالستمرار
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8
 
   قيمة الانخفاض   ( ن

 
 الموجودات المالية   (1

بمبلغ يعادل خسائر الناتجة من أنشطة توليد اإليرادات  تقيس المجموعة مخصصات الخسائر للذمم التجارية المدينة وأخرى  
المعيار الدولي إلعداد  )"   األدوات الماليةوذلك باستخدام النهج المبسط المسموح به بموجب    لمدى الحياةائتمانية متوقعة  

االئتمانية مخاطر  اللم ترتفع  تستخدم المجموعة المنهج العام إذا  . بالنسبة لألدوات المالية األخرى،  "((9التقارير المالية رقم )
لحاالت لكل ا، وبالنسبة  كثيراً منذ االحتساب المبدئي، يتم قياس انخفاض القيمة كخسائر ائتمانية متوقعة إلثني عشر شهراً 

 . لمدى الحياةلخسائر االئتمانية المتوقعة ا تحتسباألخرى 
 

ئتمانية المتوقعة  بناًء على الخسائر  للذمم التجارية المدينة وأخرى، طبقت المجموعة النهج المبسط، واحتسبت الخسائر اال
أعدت الشركة مصفوفة للمخصصات تستند على الخبرة التاريخية للمجموعة في الخسائر  االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة.  

 االئتمانية، معدلة للعوامل التطلعية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.  
   

تطبق المجموعة منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية  تحت المنهج العام،  
 التي تظهر بالتكلفة المطفأة )بما في ذلك القروض طويلة األجل المتضمنة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة( 

ترّحل األصول من خالل المراحل الثالث التالية،    .لة من خالل الدخل الشامل اآلخروسندات الدين المصنفة بالقيمة العاد
 . بناء على التغيرات  في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعةقياس  (أ
الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية  الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. تقاس  

لجميع حاالت النق  في النقد )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع  
 . تخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.  استالمها( ةالمجموع
 

 : المنهج العامف المرحلةب( تصني
 
 لمرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً: ا

بالنسبة للتعرضات التي لم يكن هناك أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، يحتسب جزء الخسائر 
 شهراً.  12خلف ضمن االئتمانية المتوقعة مدى الحياة فقط المتعلق باحتمالية أحداث الت

 
   ليست منخفضة القيمة – مدى الحياةلالمرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ة ضعيفبالنسبة لتعرضات االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكنها غير 
 .لمدى الحياةائتمانياً، يتم احتساب خسائر ائتمانية متوقعة 

 
 منخفضة القيمة –مدى الحياة لالخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة الثالثة: 

الموجودات المالية بأنها ضعيفة ائتمانياً عندما يقع حدث أو أكثر من األحداث ذات اآلثار السلبية على التدفقات النقدية  تقيم  
 المتوقعة لذلك األصل. 

 
 الموجودات غير المالية    (2
لموجودات غير المالية للمجموعة، باستثناء المخزون والموجودات الضريبية المؤجلة، في  ل  القيمة الدفترية  تم مراجعةي

بيان المركز المالي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة. في حالة وجود دالئل على ذلك، يتم تقدير المبلغ القابل كل  تاريخ  
مار غير محددة أو التي ليست جاهزة لالستخدام  لها أع  ليست   لالسترداد. بالنسبة للشهرة واألصول غير الملموسة التي

 حتى اآلن، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد في تاريخ بيان المركز المالي. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8
 

 ن(    انخفاض القيمة )تكملة(
 
 )يتبع( الموجودات غير المالية  (2
 

 فرد أو وحدة توليد نقد يساوي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة  نالمبلغ القابل لالسترداد ألصل م
لقيمة الحالية باستخدام نسبة خصم  لمبلغ التدفقات النقدية المستقبلية  يتم خصم، القيمة المستخدمةالبيع، أيهما أعلى. لتحديد  

األصول    توزعة باألصل. للتأكد من وجود انخفاض في القيمة،  تقديرات السوق الحالية لقيمة الوقت والمخاطر المتعلق  تعكس
لتلك الموجودات، بحيث تكون تلك التدفقات  صل  االمتوقادرة على جلب تدفقات نقدية من االستخدام    صغيرة  في مجموعات

األخرى. لغرض  النقدية مستقلة بدرجة عالية عن التدفقات النقدية للموجودات أو مجموعة الموجودات )وحدة توليد النقد( 
على وحدات توليد النقد التي يتوقع أن    يع الشهرة الناجمة عن دمج األعمال تم توزيالتأكد من وجود انخفاض في القيمة،  

 التعاون الناتج عن دمج الشركات.    تستفيد من
 

تفوق المبلغ المتوقع  يتم احتساب خسارة انخفاض قيمة الموجودات إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد  
استرداده. تحتسب خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة. يتم تسجيل الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة في  
الوحدات المولدة للنقد كتخفيض في القيمة الدفترية للشهرة التي تم تخصيصها لتلك الوحدات، ومن ثم يتم تخفيض القيمة  

 تناسبي. بشكل  (خرى في تلك )المجموعات من الوحداتالدفترية لألصول األ
 

ال يتم عكس خسائر إنخفاض قيمة الشهرة. بالنسبة للموجودات األخرى، يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة المحتسبة في  
على   دالئل  المالي ألي  المركز  بيان  تاريخ  في  السابقة  أو عدم وجودهاالفترات  الخسارة  يتم عكس خسارة  انخفاض   .
المستخدمة   التوقعات  االنخفاض االنخفاض في حال وجود تغيير في  يتم عكس خسارة  القابل لالسترداد.  المبلغ  لتحديد 

 . القيمةلم يكن هناك انخفاض في    أنه  القيمة الدفترية للموجودات، بعد خصم االستهالك واإلطفاء، كما لوعن  بحيث ال تزيد  
 

 منافع الموظفين    ( س

 ( منافع الموظفين قصيرة األجل  1

منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة. يتم عمل مخص  للمبلغ المتوقع   سجلت
دفعه، إذا كان على المجموعة التزام قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمها، و إذا كان  

 باإلمكان تقدير هذا االلتزام بصورة موثوقة. 

 فون المحليون  الموظ( 2

تحتسب حقوق التقاعد لموظفي المجموعة والعالوات االجتماعية األخرى وفقاً لبرنامج الضمان االجتماعي المعمول به 
لخطة بناًء على  في ا في كل دولة والذي يعتبر كبرنامج اشتراكات محددة. يساهم كل من الموظفين وأصحاب العمل شهريا  

 نسبة ثابتة من الراتب.
 
 الموظفون األجانب ( 3

لدول  في ابحسب قانون العمل    مستحقةيستحق الموظفين األجانب ذوي العقود المحددة األجل الحق في مكافأة نهاية الخدمة  
التي يعمل بها هؤالء الموظفون وذلك عن مدة الخدمة المتراكمة والمكافأة النهائية. تم تخصي  مبلغ لاللتزامات غير  

 افتراض أن جميع الموظفين األجانب قد أنهوا خدماتهم في تاريخ بيان المركز المالي. ب ام األسميباحتساب االلتزالممولة 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8

 
 س(    منافع الموظفين )تكملة( 

 
 خطة منافع محددة   (4

منفصل لكل خطة، عن طريق تقدير مبلغ المنافع يحتسب صافي التزام المجموعة بالنسبة لخطط المنافع المحددة بشكل  
المستقبلية التي استحقها الموظفون في الفترة الحالية والفترات السابقة، مع خصم ذلك المبلغ وطرح القيمة العادلة ألصول  

 الخطة. 

المقدرة. إذا نتج   باستخدام طريقة وحدة االئتمانمؤهل  يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويا عن طريق خبير اكتواري  
عن االحتساب أصل محتمل للمجموعة، يتم قصر األصل المحدد على القيمة الحالية للمنافع االقتصادية المتوفرة في هيئة  
أي استردادات مستقبلية من الخطة، أو تخفيضات في المساهمات المستقبلية في الخطة. ولغرض احتساب القيمة الحالية 

 المطبقة. األدنىخذ باالعتبار ألي من متطلبات التمويل للمنافع االقتصادية، يتم ا

يتم احتساب إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر، والذي يتكون من األرباح والخسائر  
األعلى لألصل )إن وجد، باستثناء الفوائد(. تحدد    السقفاالكتوارية، والعائد على أصول الخطة )باستثناء الفوائد(، وأثر  

ائد على صافي التزام )أصول( المنافع المحددة للفترة، عن طريق تطبيق معدل المجموعة صافي مصروفات )دخل( الفو
الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية، إلى صافي التزام )أصول( المنافع المحددة في  

ل الفترة، نتيجة للمساهمات ودفعات حينه، مع األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام )أصول( المنافع المحددة خال 
األخرى ذات العالقة بخطط المنافع المحددة في الربح أو    لمصروفاتالمنافع. يتم احتساب صافي مصروفات الفوائد وا

 الخسارة.     

المتعلقة بخدمات سابقة، أو األر الفوائد  الناتج في  باح أو عندما يتم تغيير منافع الخطة، أو تقلي  الخطة، فنن التغيير 
الخسائر على التقلي ، يتم احتسابها فوراً في الربح أو الخسارة. تحتسب المجموعة أرباح وخسائر على تسوية خطة 

 منافع محددة، عند سداد هذه المنافع.   
 
 خطط المساهمات المحددة( 5

ت ذات العالقة. تحتسب يتم تسجيل التزامات المساهمات لخطط المساهمات المحددة كمصروفات متى ما تم تقديم الخدما
 المساهمات المدفوعة مسبقاً كأصل إلى حد توفر إرجاعات نقدية أو تخفيض في الدفعات المستقبلية.

 
 ( خطة إدخار الموظفين  6

يتوفر لدى الشركة برنامج توفير اختياري للموظفين والذي من خالله يساهم الموظفون والشركة بنسبة شهرية ثابتة من 
 يعتبر هذا البرنامج خطة مساهمة محددة. الموظفين.مرتبات 

 
 سهمالموظفين باأل( مكافآت 7

بموجب   الممنوحة  األسهم  لمكافآت  العادلة  القيمة  احتساب  لمكافآت    خطةيتم  )"الخطة"(  لموظفين  االمجموعة  باألسهم 
الذي سيحتسب كمصروف  المبلغ  الملكية. يتم تحديد مجموع  الموظفين، مع زيادة مقابلة في حقوق  كمصروفات منافع 

 بالرجوع للقيمة العادلة للمكافآت الممنوحة. 

اق المحددة. يتم احتساب مجموع المصروف على مدى فترة المنح، وهي الفترة التي يتم فيها استيفاء جميع شروط االستحق
في نهاية كل فترة، تقوم المنشأة بمراجعة تقديراتها لعدد المكافآت التي يتوقع استحقاقها، ويتم احتساب أثر التعديل على  

 التقديرات األصلية، إن وجد، في الربح أو الخسارة، مع تعديل مقابل في حقوق الملكية.  
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دة"(، والذي يتم توحيده بموجب المباديء المحددة في إيضاح رقم  الموظفين )"العه  يتم إدارة الخطة من قبل صندوق عهدة
. عند منح األسهم في نهاية فترة االستحقاق، يقوم الصندوق بتحويل مبلغ األسهم المناسب للموظف. الفرق بين مبلغ 15

   مستبقاة. األسهم المحولة للموظف وأسهم الخزينة المشتراة في وقت سابق، يتم إضافته أو طرحه من األرباح ال
 
 
 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8

 
 س(    منافع الموظفين )تكملة( 

 
              منافع نهاية الخدمة    ( 8

تحتسب منافع نهاية الخدمة كمصروفات عندما ال تستطيع المجموعة سحب عرض هذه المنافع، وعندما تحتسب المجموعة 
شهراً من تاريخ بيان المركز   12تكاليف إعادة الهيكلة، أيهما أقرب. إذا لم يكن من المتوقع سداد المنافع بالكامل خالل  

   يتم خصمها.المالي، فننه 
 

  وتكاليف التمويل دخل التمويل(  ع

 دخل التمويل وتكاليف التمويل للمجموعة تشمل:

 ؛ دخل الفوائد -

 ؛ دخل أرباح األسهم -

 ؛ربح أو خسارة العمالت األجنبية على الموجودات والمطلوبات المالية -

 و صافي الربح على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  -

 بالقيمة العادلة ألي حصة موجودة فعالً في شركة مستحوذة في عملية دمج لألعمال.  قياسالربح من إعادة ال -
 

يان الربح أو الخسارة بتاريخ يحتسب دخل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يحتسب دخل أرباح األسهم في ب 
 إثبات حق المجموعة الستالم الدفعات.

 
"معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر االفتراضي لألداة المالية  

 إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية.  بالضبط إلى
 

الفوائد الفوائد، يطبق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل )عندما ال يكون األصل عند احتساب دخل  
ومع ذلك، بالنسبة لألصول المالية التي أصبحت منخفضة القيمة ائتمانياً بعد االحتساب المبدئي،   .منخفض القيمة ائتمانياً(

الفائدة الفعلي ع  لى التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا لم يعد األصل منخفض القيمة يحتسب دخل الفوائد بتطبيق معدل 
 ائتمانياً، يعود احتساب دخل الفوائد إلى أساس اإلجمالي. 

 
 التمويل والمصروفات ذات العالقة  (ف

 مصروفات التمويل والمصروفات ذات العالقة للمجموعة تشمل:

 مصروفات الفوائد؛ -

 و المطلوبات المالية؛خسارة العمالت األجنبية على  -

 صافي الخسارة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  -
 

تحتسب مصروفات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يخصم المدفوعات  
 ي لألداة المالية بالضبط إلى إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية. النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر االفتراض

 
 عند احتساب مصروفات الفوائد، يطبق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.  
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راض التي يمكن نسبتها  في الفترة التي يتم تكبدها فيها، فيما عدا تكاليف االقت  كمصروفات  يتم احتساب تكاليف االقتراض
لة  يتم رسم، وفي هذه الحالة  جاهزاً لالستخدام أوالبيع  األصل   يصبح  حتىمباشرة إلى إنشاء أصل يستغرق مدة طويلة  

 كجزء من األصل.   تكاليف االقتراض
 
 
 
 

 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8
 

 

 ضريبة الدخل     (ص

تتكون ضريبة الدخل من ضرائب حالية ومؤجلة. يتم احتساب ضريبة الدخل في بيان الربح أو الخسارة باستثناء البنود  
 المحتسبة مباشرة في حقوق الملكية أو الدخل الشامل اآلخر، حيث يتم احتسابها في حقوق الملكية أو الدخل الشامل اآلخر.   

 
 الضرائب الحالية   (1

المستحقة   المجازة هي الضرائب  المفعول أو  السارية  المعدالت الضريبية  السنة الخاضع للضريبة باستخدام  على دخل 
 بصورة كبيرة في تاريخ بيان المركز المالي وأية تعديالت على الضريبة المستحقة متعلقة بسنوات سابقة.

 
 ضريبة الدخل المؤجلة  (2

والمطلوبات  للموجودات  ات المؤقتة بين القيمة الدفترية  يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة مع األخذ في االعتبار الفروق
المعدالت  أساس  على  المؤجلة  الدخل  تحتسب ضريبة  الضرائب.  لغرض  المعدة  وتلك  المالية  التقارير  لغرض  المعدة 

في تاريخ    أو المطبقة بصورة كبيرة  بناء على القوانين المطبقةعند عكسها  الضريبية المتوقع تطبيقها للفروقات المؤقتة  
 بيان المركز المالي.  

موجودات و  المطلوبات  األصول والمطلوبات الضريبية المؤجلة يتم مقاصتها إذا كان هناك حق قانوني قابل للتطبيق لمقاصة
وأنها متعلقة بضريبة الدخل المحصلة من قبل نفس مصلحة الضرائب لنفس الشركة أو شركات    ، ضريبية حالية ومؤجلة

مختلفة ولكن تنوي سداد المطلوبات والموجودات الضريبية الحالية بالصافي أو إن موجوداتها أو مطلوباتها الضريبية 
 سيتم تحقيقها سوياً.

ياحتساب  يتم   الذي  للحد  المؤجلة  الضريبية  استخدام  الموجودات  مقابل  للضريبة  خاضعة  مستقبلية  أرباح  توفر  حتمل 
للفروقات المؤقتة. تراجع الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل سنة مالية وتخفض بالحد المحتمل من عدم تحقق  

 االستفادة من الفوائد الضريبية ذات العالقة. 

 احتسابها في نفس وقت احتساب التزام دفع أرباح األسهم.ضرائب الدخل اإلضافية الناتجة عن توزيع أرباح األسهم يتم 
 

 العائد لكل سهم  (ق

تقدم المجموعة معلومات عن الربح األساسي لحاملي األسهم العادية. يحتسب حصة السهم من األرباح األساسية بتقسيم  
المعدل الموزون لعدد األسهم العادية المتداولة  صافي الربح أو الخسارة للفترة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على  

 العائد المخفض للسهم هو نفسه العائد لكل سهم، كون المجموعة ال تملك أي أدوات مخفضة صادرة.   خالل الفترة.
 
 التقارير الق اعية    (ر

كبد مصروفات، بما في القطاع التشغيلي هو أي جزء من المجموعة تدخل في أنشطة تجارية قد تكسب منها إيراداً أو تت
ذلك إيرادات ومصروفات متعلقة بمعامالت مع شركات المجموعة األخرى. يتم مراجعة النتائج التشغيلية لجميع القطاعات  

ولتقييم أداءه والذي    التشغيلية من قبل مجلس إدارة المجموعة التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها للقطاع،
في المقام األول، تحدد المجموعة القطاع على أساس العمليات   (.39الية منفصلة )راجع إيضاح رقم  يتوفر له معلومات م

   الجغرافية التي يتم إدارتها كوحدة أداء واحدة، لغرض إعداد التقارير الداخلية لمجلس اإلدارة. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تكملة( 8
 
 العادلة لألدوات الماليةقياس القيمة     (ش

القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند تحويل إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى  
أسس تجارية بتاريخ القياس في السوق الرئيسي، أو عند غيابه، في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول  

 يخ. القيمة العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عدم األداء.   إليه بذلك التار

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت  
ومتكرر وبشكل منتظم    بسهولة  معامالت تخ  الموجودات وااللتزاماتهذه األسعار. يعتبر السوق نشطاً عندما تتوافر فيه  

السعر بشكل مستمر تقييم عندما يكون لتوفر معلومات عن  باستخدام طرق  العادلة  القيمة  بتحديد  المجموعة  تقوم  . كما 
استخدام المدخالت الغير قابلة   السوق غير نشط، والتي تزيد من استخدام المدخالت القابلة للرصد ذات العالقة، وتحد من

المستخدمة تدمج جميع العوامل التي يأخذها المشاركين في السوق باالعتبار عند تحديد األسعار للرصد. طريقة التقييم  
 لمعاملة ما. 

 
عندما فترة والتي تم خاللها حدوث هذه  كل  تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة كما في نهاية  

لموجودات كموجودات محتفظ بها برسم البيع، تتوقف المجموعة عن  ال تستوفي المجموعة متطلبات المعيار لتصنيف ا
تصنيف الموجود  كموجود محتفظ به برسم البيع ويتم قياس الموجود بالقيمة الدفترية قبل تصنيفه كأصل محتفظ به برسم  

كأصل  محتفظ به برسم    باالستهالك واإلطفاء أو إعادة التقييم التي كانت ستحتسب لو لم يتم تصنيف الموجود    البيع معدالً 
 أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل، وذلك بتاريخ صدور القرار الالحق بعدم البيع. ،البيع
 
 موجودات محتفظ بها لغرض البيعت(   
 

 التصنيف (1

الدفترية بشكل  تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفظ بها برسم البيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها  
رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر، وكان البيع متوقعاً بصورة كبيرة وفقاً للمعيار الدولي  

 ( "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة".5إلعداد التقارير المالية رقم )
 
 القياس (2

اولة المصنفة كموجودات محتفظ بها برسم البيع، بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحاً  تقاس الموجودات غير المتد
 منها تكاليف البيع، أيهما أقل. 

 
عندما ال تستوفي المجموعة متطلبات المعيار لتصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها برسم البيع، تتوقف المجموعة  

برسم البيع ويتم قياس الموجود بالقيمة الدفترية قبل تصنيفه كأصل محتفظ به    عن تصنيف الموجود  كموجود محتفظ به
برسم البيع معدالً باالستهالك واإلطفاء أو إعادة التقييم التي كانت ستحتسب لو لم يتم تصنيف الموجود  كأصل  محتفظ به  

 ار الالحق بعدم البيع. برسم البيع، أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل، وذلك بتاريخ صدور القر
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 عقارات ومعدات. 9
         

 المجموع 

2021 

 قيد  أصول 

 اإلنشاء 

سيارات وأثاث  

وتركيبات  

 ومعدات مكتبية

معدات الشبكات  

 واالتصاالت 
 2021ديسمبر  31 أراض ومباني 

      

 التكلفة     

 يناير    1في  77,142 635,483 49,874 52,060 814,559

 إضافات  - 20,095 388 43,436 63,919

 مشاريع مستكملة   7,322 22,794 4,518 (34,634) -

 استبعادات (10) (5,694) (1,869) - (7,573)

 أثر التغييرات في أسعار الصرف   (65) (548) (341) 1 (953)

 ديسمبر     31في  84,389 672,130 52,570 60,863 869,952

      

 االستهالكات      

 يناير    1في  (56,258) (439,001) (36,649) - (531,908)

 استهالك السنة  (1,016) (39,406) (4,731) - (45,153)

 استبعادات 10 4,984 1,869 - 6,863

 أثر التغييرات في أسعار الصرف   42 421 277 - 740

 ديسمبر     31في  ( 57,222) ( 473,002) ( 39,234) - ( 569,458)

      
 صافي القيمة الدفترية       

 ديسمبر   31 27,167 199,128 13,336 60,863 300,494

 
 

 .40الشركة، الرجاء الرجوع إليضاح رقم  المملوكة والمؤجرة من قبلللحصول على قائمة بالعقارات 
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 (تكملة. عقارات ومعدات )9
 

 المجموع 

 

 أصول قيد  

 اإلنشاء

سيارات وأثاث  

وتركيبات 

 مكتبية ومعدات 

معدات الشبكات  

 واالتصاالت 
 2020ديسمبر  31 أراض ومباني 

      

 التكلفة     

 يناير    1في  77,241 583,182 45,337 59,462 765,222

 إضافات  - 7,851 568 42,286 50,705

 مشاريع مستكملة   244 45,400 4,135 (49,779) -

 استبعادات (517) (2,767) (1,054) - (4,338)

 انخفاض القيمة  - - - (14) (14)

 أثر التغييرات في أسعار الصرف   174 1,817 888 105 2,984

 ديسمبر    31في  77,142 635,483 49,874 52,060 814,559

      

 االستهالكات     

 يناير    1في  54,694 400,423 32,962 - 488,079

 استهالك السنة  1,702 39,972 3,995 - 45,669

 استبعادات (248) (2,677) (1,007) - (3,932)

 أثر التغييرات في أسعار الصرف   110 1,283 699 - 2,092

 ديسمبر    31في  56,258 439,001 36,649 - 531,908

      
 صافي القيمة الدفترية       

 ديسمبر   31 20,884 196,482 13,225 52,060 282,651
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  حق استخدام األصول وم لوبات اإليجار.  10

دة ما تمتد عقود اتستأجر المجموعة مواقع االتصاالت ومحالت للبيع بالتجزئة وغيرها من المباني والمعدات المستأجرة. ع
اإليجار بعد ذلك التاريخ. يتم إعادة التفاوض بشأن مدفوعات سنوات، مع خيار تمديد    10-5الإليجار لفترات تتراوح بين  

على   تستند  إضافية  إيجار  مدفوعات  اإليجارات  بعض  توفر  السوق.  إيجارات  لتعكس  الجديد،  العقد  توقيع  وقت  اإليجار 
ت إيجار من التغيرات في مؤشرات األسعار المحلية. بالنسبة لبعض اإليجارات، ال يسمح للمجموعة من الدخول في اتفاقيا

 الباطن. 
 
 حق استخدام األصول (أ

فيما يلي معلومات عن عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة بصفة مستأجر. حق استخدام األصول المتعلق بالعقارات 
 .المستأجرة التي ال تستوفي تعريف العقارات االستثمارية

 

  أراض   معدات الشبكات   سيارات وأثاث   المجموع 
  ومباني  واالتصاالت  وتركيبات  

    ومعدات مكتبية 
    2021 

 يناير 1الرصيد في  49,519 630 821 50,970

 إضافات  14,230 47 - 14,277

 ة سن إطفاء مخص  ال (8,497) (132) (515) (9,144)

 أثر التغييرات في أسعار الصرف  (933) - - (933)

 ديسمبر   31الرصيد في  54,319 545 306 55,170

 

  أراض   معدات الشبكات   سيارات وأثاث   المجموع 
  ومباني واالتصاالت  وتركيبات 

    ومعدات مكتبية  
    2020 

 يناير 1الرصيد في  43,455 553 1,383 45,391

 إضافات  13,660 185 - 13,845

 ة سن إطفاء مخص  ال (8,041) (108) ( 561) (8,710)

 أثر التغييرات في أسعار الصرف  445 - ( 1) 444

 ديسمبر   31الرصيد في  49,519 630 821 50,970

 
 م لوبات اإليجار  (ب

 
 2021  2020 
    

 7,185   8,046 متداولة 

 43,852  45,527 غير متداولة 

 51,037  53,573 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 2021  2020 

    الخسارة المبالغ المحتسبة في بيان الربح أو 

 2,164  3,121 فوائد على مطلوبات اإليجار 

    مصروفات تتعلق بنيجارات قصيرة األجل / اإليجارات ذات القيمة المنخفضة 

 4,594  5,357 ( 29)إيضاح رقم 

 
 كمؤجر في عقود اإليجار   (ج

 .اإليجارات كنيجارات تشغيليةوتصنف متفق عليها، تجارية  شروطتؤجر المجموعة عقاراتها التجارية المملوكة ب
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 .  الشهرة11

                                                                                                                   
 2021  2020 
    

 136,208  137,504 يناير 1في 

 369  - االستحواذ على شركة تابعة   منالشهرة 

 927  (245) تسويات أسعار الصرف 
    

ديسمبر   31في          137,259  137,504 

 
 تحليل الشهرة  أ( 

 تم تخصي  الشهرة للقطاعات التشغيلية / الوحدات المنتجة للنقد التالية :
 

 2021  2020 
    

 91,804  91,875 األردن

 21,871  21,871 المالديف

Sure 23,476  23,792 

 37  37 أخرى   
    

 137,259  137,504 

 
 ب( انخفاض قيمة الشهرة 

تقوم المجموعة بنختبار انخفاض قيمة الشهرة بصورة سنوية أو بصورة متكررة عند وجود مؤشرات على انخفاض القيمة.   (1
القيمة العادلة ناقصاً    .المنتجة للنقد بناًء على القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيعيتم تحديد المبلغ المتوقع استرداده من الوحدات  

ومقارنتها مع أسعار شركات االتصاالت السوق،  وطريقة توجه  طريقة اإليرادات المرسملة  مزيج من  تكلفة البيع تقدر باستخدام  
 المسعرة في المنطقة.  

الخصم، ومعدالت النمو طويلة األجل،    تهي تلك المتعلقة بمعدال  ناقصاً تكلفة البيع  عادلة الفرضيات الرئيسية الحتساب القيمة ال (2
وفرضيات حصة السوق، ومتوسط اإليرادات لكل مستخدم، والدخل قبل الفوائد، والضرائب، واالستهالك واإلطفاء،  والدخول  

ات النقدية بناًء على الميزانيات المالية المعتمدة  والمصروفات الرأسمالية لنسبة المبيعات. تستخدم هذه الحسابات توقعات للتدفق
. يتم تقدير التدفقات النقدية باستخدام معدالت سنوات عادة(  5) من قبل اإلدارة، والتي تغطي فترة سريان رخصة االتصاالت

معدالت الخصم   . متوسط معدالت النمو الموزونة متالئمة مع التوقعات. تتراوح%(2.7 -% 1)تتراوح بين  النمو التقديرية
 %.  14.5 -%10الضريبة ما بين  بعد المستخدمة 

 
 قامت المجموعة بالتأكد من حساسية التقديرات المذكورة أعاله من ناحية :  (3

 زيادة / نقصان في معدل الخصم، ومعدالت النمو طويلة األجل المستخدمة. -

 التغير في حصة السوق.  -

 األرباح قبل الضرائب واالستهالكات واإلطفاءات.انخفاض في اإليرادات المتوقعة وهامش  -

 زيادة المصروفات الرأسمالية على معدل المبيعات المتوقعة.  -
   

المستخدمة حساسة بالنسبة ناقصا تكاليف البيع    ة العادلةالقيمنتائج اختبارات الحساسية التي تم إجراءها أظهرت أن حسابات  
تغيير جوهري مهم في القيمة الدفترية    يمكن أن ينتج عنهاالرئيسية    الفرضياتفي  أي تغيير سلبي  و للعوامل المذكورة أعاله،  

وعليه لم يتم  الدفترية  ة  قيمال من  أكبر  للوحدات المولدة للنقد  كانت القيمة القابلة لالسترداد    للشهرة والموجودات ذات العالقة.  
المولدة للنقد.    اتتتعلق بالشهرة المخصصة للوحد  (ال شيء:  2020)  2021في سنة  احتساب أي مخص  انخفاض القيمة  

( لإلطالع على تفاصيل صافي الموجودات )بما في ذلك الشهرة 39راجع اإليضاح الخا  بالقطاعات التشغيلية )إيضاح  
   حدة مولدة للنقد.  والموجودات غير الملموسة( المنسوبة لكل و
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 أخرى   .    موجودات غير ملموسة12
    

 2021 تراخيص  أخرى   المجموع 

    

 التكلفة   

 يناير  1في  212,837 112,531 325,368

  إضافات خالل السنة  815 6,961 7,776

 استبعادات خالل السنة  - (428) (428)

 الصرف أثر التغيرات في أسعار  (431) (406) (837)

 ديسمبر   31في  213,221 118,658 331,879

    

 اإل فاء    

 يناير 1في  (103,112) (84,435) (187,547)

 إطفاء السنة  (12,100) (7,420) (19,520)

 استبعادات خالل السنة  - 428 428

 أثر التغير في أسعار الصرف  298 344 642

    

 ديسمبر   31في  (114,914) (91,083) (205,997)

    

 ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية في  98,307 27,575 125,882

    

 2020 تراخي  أخرى   المجموع 

    

 التكلفة   

 يناير  1في  211,247 107,370 318,617

  إضافات خالل السنة  182 4,696 4,878

 استبعادات خالل السنة  - (609) (609)

 التغيرات في أسعار الصرف أثر  1,408 1,074 2,482

 ديسمبر 31في  212,837 112,531 325,368

    

 اإلطفاء    

 يناير 1في  (88,746) (78,454) (167,200)

 إطفاء السنة  (13,517) (5,676) (19,193)

 استبعادات خالل السنة  - 607 607

 أثر التغير في أسعار الصرف  (849) (912) (1,761)

    

 ديسمبر 31في  (103,112) (84,435) (187,547)
    

 ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية في  109,725 28,096 137,821

 
اإلتتش التجاريمل األخرى على  المصاحبة  ،سم  الزبائن والموجودات  بالشبكات  ،وعالقات  المتعلقة  حقوق  و  ،والبرامج غير 

 .المحتسبة كجزء من محاسبة االستحواذاستعمال األلياف الضوئية، بما في ذلك تلك 
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 االستثمارات في الشركات الزميلة المحتسبة ب ريقة حقوق الملكية.   13

 
2020  2021  

    

 ( 1االستثمار في سبأ فون                                                      ) -  -

 (2)                                              االستثمار في أيه آر سي         2,230  2,918

 (3االستثمار في فايبرتك                                                      )  4,912  1,791

    

4,709  7,142  

 
في أعقاب األزمة في اليمن،  % في الشركة اليمنية لالتصاالت الهاتفية المتنقلة )"سبأفون"(.  26.94  تمثل استثماراً يبلغ .1

 . 2019تم تخفيض هذا االستثمار إلى صفر في 
 

عملية لتشكيل مشروع مشترك مع مشغل إقليمي آخر لتوفير خدمات البنى التحتية لالتصاالت في منطقة دول مجلس    تمثل .2
تمثل  دينار بحريني(    262: 2020دينار بحريني )  688خسارة بمبلغ  المجموعة  ، سجلت  السنةخالل   التعاون الخليجي.

 نصيبها في خسائر هذا المشروع المشترك.
 
 

األنشطة الرئيسية لفايبرتك هي توفير    .% من رأس مال الشركة األردنية لأللياف البصرية المتطورة )فايبرتك(49  تمثل .3
قدمت  خدمات االنترنت عالية السرعة لشركات االتصاالت ومزودي خدمات االنترنت العاملين في األردن. خالل السنة،  

ً احتسبت المجموعة  ودينار بحريني    3,006المجموعة مساهمة رأسمالية إضافية بمبلغ   دينار بحريني   115بمبلغ    ربحا
 هذه الشركة الزميلة.     ربح( فيما يتعلق بحصتها من دينار بحريني 661 مبلغخسارة ب:2020)

 
 

 الدخل يبة. ضر14
 

 المبالغ المسجلة في بيان الربح أو الخسارة للسنة
 

2020  2021  
    

 مصاريف ضريبية حالية  8,824  6,659

 )صافي(  ضريبية مؤجلة   مصاريف (1,074)  (1,710)

    

 الرسوم الضريبية للسنة  7,750  4,949

 
 

ال يتم فرض ضريبة الدخل على شركات االتصاالت في مملكة البحرين، وتبعاً لذلك يصبح معدل الضريبة الفعلي للشركة هو  
:  2020الجدول التالي تسوية الفروقات ما بين حساب الضرائب المتوقعة من ال شيء )يبين  : ال شيئ %(.  2020ال شيئ % )

شيء( )استناداً إلى معدل الضريبة الفعلي لمملكة البحرين( ورسوم ضرائب المجموعة للسنة. يتم فرض مزيج من الضرائب  ال  
 %. 27% إلى 15المتعددة للشركات التابعة، من معدالت ضريبية مختلفة تتراوح ما بين 
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 الدخل )تكملة( يبةضر.  14
 

 تسوية الرسوم الضريبية الفعلية والمتوقعة 
 

2020  2021  
    

 الربح قبل الضرائب  82,262  68,794

 %( 0: 2020% )0معدل ضريبة الشركات في البحرين  -  -

    

 أثر نسب الضرائب المختلفة للشركات التابعة والعاملة ضمن سلطات أخرى   ( 7,750)  ( 4,949)

    

    

 الرسوم الضريبية للسنة  ( 7,750)  ( 4,949)

 ربح السنة بعد الضرائب  74,512  63,845

 
 بالتقرير الحالية والسابقة:ما يلي يمثل االلتزامات الضريبية المؤجلة المسجلة من قبل المجموعة والحركة خالل الفترة المشمولة  

 
2020  2021  

    

 يناير 1في  8,896  10,512

 دائن في بيان الربح أو الخسارة الموحد  (1,176)  (1,768)

 أخرى  47  (33)

 فروقات صرف العملة  (66)  185

    

 ديسمبر   31في  7,701  8,896

 
دينار بحريني( تنسب إلى الفروق المؤقتة    8,642:  2020دينار بحريني )  7,429ة بمبلغ  محتسبالالمؤجلة  األصول الضريبية  

 وجزر القنال. المتعلقة بعمليات المجموعة في األردن والمالديف 
 
 

 الموظفيننهاية خدمة أصول منافع  . 15
 

 برنامج المنافع المحددة  (أ

مليون دينار بحريني(، متضمن في بند ذمم    1.6:  2020مليون دينار بحريني )  1.7بلغ مخص  نهاية خدمة الموظفين  
 تجارية وذمم دائنة أخرى. 

 
 خ ة المساهمات المحددة (ب

المحليين   التقاعد والحقوق اإلجتماعية الخاصة بالموظفين  المجموعة في حقوق  مليون دينار بحريني    4.3بلغت مساهمات 
 مليون دينار بحريني(. 5.0: 2020)
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 أصول منافع الموظفين )تكملة(  . 15
 
 المدفوعات على أساس األسهم (ج

المجموعة خطة مكافآت  2020خالل   أنشأت  )"الخطة"(.،  باألسهم  األجل    الموظفين  لتقديم حوافز طويلة  الخطة  صممت 
ي اإلدارة العليا المختارين، بغرض تحقيق مؤشرات األداء المالية طويلة األجل. بموجب الخطة، تمنح األسهم )المكافآت(  فلموظ

ت والتي  هذه سللمشاركين،  في  المشاركة  األداء.  ببعض معايير  الوفاء  فقط في حال  اخت  تحق  ار مجلس  يالخطة هي بحسب 
 اإلدارة، وليس ألي شخ  أي حقوق تعاقدية مضمونة للمشاركة في الخطة، أو استالم أي منافع مضمونة.

 
حقوق تصويت. سعر سهم المنحة هو متوسط سعر سهم أرباح أسهم أو  تمنح األسهم بموجب الخطة بدون مقابل، وليس لها  

إبريل. يتم االحتفاظ باألسهم   1بتلكو المدر  في بورصة البحرين لكل يوم تداول خالل شهر يناير الذي يسبق تاريخ المنح في  
إنشاؤه فقط لمكافآت األسهم هذه لحين االستحقاق للمشاركين من قبل وصي في صندوق عهدة، والذي تم  . مبلغ  الممنوحة 

سنوات )"فترة االستحقاق"( يعتمد على اإلنجازات التراكمية لألهداف المالية للمجموعة على    3األسهم التي سوف تستحق بعد  
إبريل الذي يتبع االنتهاء من فترة االستحقاق.   1مدى فترة الثالث سنوات. تاريخ االستحقاق المتعلق بكل فترة استحقاق هو  

  اركين بتاريخ االستحقاق.    تستحق جميع المكافآت للمش
 

المجموعة السنة، منحت  )  293,986  خالل  ً 1,418,555   :2020سهماً  القيمة      .بموجب الخطة  لموظفيها  ( سهماً سهما
دينار بحريني لكل   0.5975 هي  2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  بتاريخ المنح الممنوحة   سهملألالمقدرة  العادلة 
:  2020سهماً )  78,422خالل السنة  عدد األسهم التي تم مصادرتها  بلغ    .(دينار بحريني لكل سهم  0.390  : 2020سهم )
 سنة(.   2.25:  2020سنة )  1.65  كما في نهاية السنة  للعمر التعاقدي المتبقي لألسهم القائمة  بلغ المتوسط المرجح  ال شيء(.

 
 
   . استثمارات 16
 

 استثمارات في أوراق مالية  .1  2021  2020

     

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   . أ    

 استثمارات سندات دين                                                       - ( 1) 7,180  7,697

5,863  14,251 (2 )  أوراق حقوق ملكية                                                           - 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .ب     

 أوراق حقوق ملكية  -  11  11

13,571  21,442   

6,997  5,247 (3 )                                               .   استثمارات عقارية              2 
     

20,568  26,689   

 
 تصنف االستثمارات األخرى كما يلي:

 
2020  2021  

    

    

 موجودات متداولة  3,611  497

 متداولة موجودات غير  23,078  20,071
    

20,568  26,689  
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   )تكملة( . استثمارات16
 
 استثمارات سندات دين  تشمل استثمارات المجموعة في: (1)

مليون دينار بحريني(. هذه السندات      7.2:  2020مليون دينار بحريني )  7.0بمبلغ  السندات السيادية لمملكة البحرين   -
%  5.5، وتحمل كوبون سند بفائدة ثابتة نصف سنوية تتراوح بين     2023إلى    2020تستحق على تواريخ تمتد من  

من   مليون دينار بحريني  3.5  تم تصنيف،  2021ديسمبر   31كما في     % سنوياً على القيمة اإلسمية.6.125إلى 
 . شهراً  12خالل كونها ستستحق  : ال شيء(2020) داولة هذه السندات ضمن الموجودات المت

(. هذه السندات تستحق بتواريخ  مليون دينار بحريني  0.5:  2020مليون دينار بحريني )  0.1سندات خزينة بقيمة   -
ديسمبر   31سمية. كما في  % سنوياً على القيمة اإل2.21% إلى  2.20أشهر، وتتحمل فائدة تتراوح بين    3حتى  
 شهراً.  12، تم تصنيف جميع هذه السندات كموجودات متداولة، كونها تستحق خالل 2021

 
 أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تشمل: (2)

الستثمار األوراق المالية  مليون دينار بحريني( تمثل القيمة السوقية    3.8:  2020مليون دينار بحريني )  10.1مبلغ   -
 .  ، وهي شركة مدرجة في سوق األسهم السعودية)"عذيب"( أسهم في شركة اتحاد عذيب لالتصاالت

يمثل استثمار المجموعة في صندوق الواحة    (مليون دينار بحريني  2.1:  2020مليون دينار بحريني )  4.1مبلغ   -
ية تمثل قيمة صافي أصول  قيمة الدفترال  ، وهو مشروع مقفل يتم إدارته من قبل بنك البحرين للتنمية.لرؤوس األموال
 ، والتي تقارب قيمتها العادلة.  الصندوق

 
  2018في الخار ، والتي تم شراؤها في  تتكون االستثمارات العقارية من استثمار المجموعة في بعض قطع األراضي   (3)

 . بناء على تقديرات اإلدارة 2021ديسمبر  31كما في كجزء من صفقة تبادل، وتم تقييمها بالقيمة العادلة 
 
 
 . ذمم تجارية مدينة وأخرى 17
 

2020  2021  
    

 ذمم تجارية مدينة   84,158  87,212

 )أصول العقود )إيرادات لم يصدر لها فواتير 27,690  29,848

 مطروحاً: مخص  انخفاض القيمة   (28,047)  (25,232)

91,828  83,801  
    

 مصروفات مدفوعة مقدما  8,192  8,057

 ذمم مدينة أخرى  43,900  44,002

    
143,887  135,893  

 
الطرف نوع    حسبكما في تاريخ نهاية السنة  وأخرى  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم التجارية المدينة  

 المقابل هو كالتالي:
 

2020  2021  
    

 حسابات العمالء  37,825  44,418

 مشغلي االتصاالت  18,286  17,562

 ( 26)إيضاح  )لها فواتير)إيرادات لم يصدر أصول العقود  27,690  29,848
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91,828  83,801  

 
 
 
 )تكملة( . ذمم تجارية مدينة وأخرى 17

 
 كما يلي: تمخص  انخفاض القيمة كانعلى الحركة 

 
2020  2021  

    

 يناير 1في  25,232  21,219

 خسارة انخفاض القيمة المحتسبة خالل السنة   3,448  4,302

 آثر التغيرات في أسعار الصرف  (9)  15

 مشطوب خالل السنة   (624)  (304)
    

 ديسمبر   31في  28,047  25,232

 
التجارية  تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة للذمم    2020و  2021  ديسمبر  31مخصصات انخفاض القيمة كما في  

 (. 33العقود )راجع إيضاح   أصولو المدينة
 
 

 وأرصدة البنوك . النقد 18
 

2020  2021  
    

 نقد في الصندوق  147  79

 أرصدة البنوك   220,597  195,220
    

195,299  220,744  

 
ودائع قصيرة األجل ذات  دينار بحريني( يمثل    51,842:  2020دينار بحريني )  82,017شمل أرصدة البنوك على مبلغ  ت

 .الموحد ، والتي تم استثنائها ألغراض بيان التدفقات النقديةوأرباح أسهم غير مطالب بها فترة استحقاق تفوق الثالثة أشهر،
 
 

 أخرىوذمم تجارية دائنة . 19
  

2020  2021  
    

 ذمم تجارية دائنة 75,379  68,869

 لمشغلي االتصاالت مبالغ مستحقة  9,880  10,995

 مخصصات ومصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى   89,736  84,692

 ( 26مطلوبات العقود )إيضاح  3,359  3,298

 إيداعات الزبائن وفواتير مصدرة مقدما  29,479  26,321

 ضرائب حالية مستحقة  3,922  2,337
    

196,512  211,755  

 
 أخرى مصنفة كالتالي: والذمم التجارية الدائنة 

 
2020  2021  

    

 مطلوبات متداولة    185,015  176,680

 مطلوبات غير متداولة  26,740  19,832
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196,512  211,755  

 
 
 

 )يتبع(  ذمم تجارية دائنة وأخرى . 19
 

 كانت كما يلي:التغيرات الجوهرية في أرصدة التزامات العقود خالل السنة 
 

2020  2021  
    

 يناير 1في  3,298  3,954

 التزامات العقود المحتسبة خالل السنة 24,652  40,795

 المحول إلى اإليرادات خالل السنة  (24,584)  (41,471)

 آثر التغيرات في أسعار الصرف  (7)  20

    

 ديسمبر   31في  3,359  3,298

 
 

 المخصصات.   20

المستحقةيشمل   والمصروفات  المخصصات  أخرىو  حساب  دائنة  متعلقة  ذمم  االختياري  مبالغ  الموظفين  تقاعد   ببرنامج 
 . كانت الحركة في حساب مخصصات السنة هي كالتالي: التقاعد  والتزام أصول

    
 التزام 

 التقاعد  أصول
 

 برنامج تقاعد  
 الموظفين االختياري 

 

2020 2021  2020 2021  
      

 يناير 1في  - 404  3,347 3,182
 المبالغ المخصصة خالل السنة  2,120 -  169 165
 المبالغ المدفوعة خالل السنة  - ( 404)  ( 99) -
 إعادة تصنيف من مستحقات أخرى  - -  - -
 انتفت الحاجة لها خالل السنة   مبالغ - -  - -

      

 ديسمبر   31في  2,120 -  3,417 3,347

 
 برنامج التقاعد االختياري للموظفين

، وافق مجلس اإلدارة على برنامج التقاعد االختياري، إلعادة هيكلة العمليات بما يتماشى مع استراتيجيتها.  2021سنة  خالل  
   خالل السنة.مليون دينار بحريني  2.1قامت المجموعة باحتساب مخص  بمبلغ في هذا الصدد، 

 
 التزام تقاعد األصول 

مخص  التزام تقاعد األصول يمثل المخص  المعد ألفضل تقدير للقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية التي ال يمكن تجنبها  
لتفكيك وإزالة بنود الممتلكات والمعدات وترميم المواقع التي توجد فيها. تم استخدام الفرضيات التالية الحتساب التزام تقاعد  

 ة العمومية: األصول كما في تاريخ الميزاني
 

2020  2021  

    

 المعدل المتوقع للزيادة في تكاليف التفكيك  % 3.50  % 3.50

 معدل الخصم  % 10  % 10
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 قروض وسلفيات . 21
 

2020  2021   

 متداولة  ( أ    

13,630  1,206 (1 )  تسهيالت تمويل ألجل      

8,709  -  (2 )  تسهيالت السحب على المكشوف  

-  2,516  (3 )  قرض استيراد تسهيالت 
     

22,339  3,722   

 
 غير متداولة  ( ب    

31,640  53,501 (1 )  تسهيالت تمويل ألجل   

169,650  169,650 (4 )  قرض طويل األجل       

201,290  223,151   

223,629  226,873   

 
     : ىعلحتوي تسهيالت تمويل ألجل ت( 1

حصلت عليه    مليون دينار بحريني(  58.5:  2020)مليون دينار بحريني    58.5تسهيالت قرض طويل األجل بمجموع   (أ
الرخصة. للشركة ورسوم  العامل  المال  لتمويل رأس  المجموعة  تبلغ    إحدى شركات  فائدة  التسهيل معدل    –   PLRيحمل 

تم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القرض، وبالتالي   خالل السنة، .2023من المقرر سداده بحلول كان % سنوياً، و3.35
تبلغ   فترة سماح  لفترة عشر سنوات، مع  إجمالي  ،  2021ديسمبر    31. كما في  سنوات  3تم تمديده  القائم من  بلغ  المبلغ 

من المبلغ القائم    ال شيء، تم تصنيف مبلغ  مليون دينار بحريني(  24.4:  2020مليون دينار بحريني )  24.4التسهيالت  
 . وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمةمليون دينار بحريني(   9.7:  2020)ضمن المطلوبات المتداولة 

تم الحصول عليه من قبل أحدى  مليون دينار بحريني(    8.0:  2020)  مليون دينار بحريني  8.0قرض طويل األجل بقيمة   ( ب
% سنوياً PLR   -    2.2 ياجات البنية التحتية والشبكة. تحمل التسهيالت معدل فائدةشركات المجموعة لغرض تمويل احت

تم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القرض، وبالتالي تم تمديده لفترة    خالل السنة،  .2025من المقرر سداده بحلول  كان  و
:  2020مليون دينار بحريني )  6.8بلغ إجمالي المبلغ القائم من التسهيالت    سنوات.  3عشر سنوات، مع فترة سماح تبلغ  

مليون دينار  1.6:  2020)  من المبلغ القائم ضمن المطلوبات المتداولة  ال شيء، تم تصنيف مبلغ مليون دينار بحريني( 7.2
 . وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمةبحريني( 

مليون دينار بحريني( تم الحصول عليه من    12.8:  2020مليون دينار بحريني )   12.8تسهيالت قرض طويل األجل بقيمة   (  
من كان  % سنوياً، وPLR  -  2.125قبل أحدى شركات المجموعة لتمويل رسوم الترخي . تحمل التسهيالت معدل فائدة  

تم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القرض، وبالتالي تم تمديده لفترة عشر سنوات،    خالل السنة،.  2024المقرر تسويتها في  
القائم من التسهيالت  2021ديسمبر    31سنوات. كما في    3ع فترة سماح تبلغ  م مليون دينار    12.7، بلغ إجمالي المبلغ 

:  2020)من المبلغ القائم ضمن المطلوبات المتداولة    ال شيء، تم تصنيف مبلغ  مليون دينار بحريني(  12.8:  2020بحريني )
 . ل فترة اإلثني عشر شهراً القادمةوذلك الستحقاقها خالمليون دينار بحريني(  2.1

بقيمة   (د دينار بحريني  8.0تسهيالت قرض طويل األجل  دينار بحريني(    8.0:  2020)  مليون  حصلت عليه إحدى  مليون 
% سنوياً، PLR   –  1.75شركات المجموعة لتمويل حصة المنشأة في مشروع مشترك. تحمل التسهيالت معدل فائدة تبلغ  

تم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القرض، وبالتالي تم تمديده لفترة   خالل السنة،.  2024من المقرر تسويتها في سنة  كان  و
مليون   8.0، بلغ إجمالي المبلغ القائم من التسهيالت  2021ديسمبر    31سنوات. كما في    3عشر سنوات، مع فترة سماح تبلغ  

من المبلغ القائم ضمن المطلوبات المتداولة    ال شيء، تم تصنيف مبلغ  مليون دينار بحريني(  8.0:  2020دينار بحريني )
 . عشر شهراً القادمةوذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني مليون دينار بحريني(  0.2: 2020)
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 )تكملة( قروض وسلفيات. 21

 
لتمويل المدفوعات   خالل السنة  جموعةإحدى شركات الم  ، حصلت عليهبحرينيمليون دينار    2.9قرض طويل األجل بقيمة  هع(  

% سنوياً، ومن المقرر تسويتها في مايو  LIBOR    +4.75اشهر    3الرأسمالية المؤجلة. تحمل التسهيالت معدل فائدة يبلغ  
تم تصنيف مبلغ مليون دينار بحريني    2.9، بلغ إجمالي المبلغ القائم من التسهيالت   ،  2021ديسمبر  31. كما في  2024
 . المبلغ القائم ضمن المطلوبات المتداولة وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمة  مليون دينار بحريني من  1.2
 
تسهيالت السحب على المكشوف بغرض دعم احتياجات رأس المال العامل. معدل الفائدة على  على  شركة المجموعة    حصلت   (2

اريخ  تكما في    ةالمسحوببلغت حدود السحب على المكشوف  ، و% سنوياً 5.35% إلى  5.00هذه التسهيالت يتراوح بين  
، بلغت حدود السحب  2021ديسمبر    31كما في  مليون دينار بحريني(    8.7:  2020نهاية السنة ال شيء دينار بحريني )

  مليون دينار بحريني(. 6.4: 2020مليون دينار بحريني ) 15.2 غير المسحوبة على المكشوف

 
تسهيالت  (3 على  المجموعة  إحدى شركات  استيراد    حصلت  يبلغ  قرض  بحريني    2.6بنجمالي  دينار  متطلبات  مليون  لدعم 

% سنوياً، ومن المقرر تسويتها خالل LIBOR  +4.75اشهر  3مصروفاتها الرأسمالية. تحمل التسهيالت معدل فائدة يبلغ 
: ال 2020مليون دينار بحريني ) 2.5  كان المبلغ المسحوب كما في تاريخ بيان المركز المالييوماً للمبالغ المسحوبة.  365
 . وبات المتداولةوتم تصنيفه ضمن المطل شيء(

 

  169.7منه مبلغ  (  مليون دينار بحريني  169.7:  2020)مليون دينار بحريني    169.7تسهيالت قرض طويل األجل بقيمة   (4
ً   ال  2021ديسمبر    31كما في    بحرينيمليون دينار   حصلت عليه    والذي  ،(مليون دينار بحريني  169.7:  2020)  زال قائما

مايو   في  سنداتها  سداد  لتمويل  فائدة  2020الشركة  معدل  التسهيالت  تحمل   .LIBOR    +1.80  المقرر ومن  سنوياً،   %
 . 2025تسويتها دفعة واحدة في 
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 تسوية الحركة في الم لوبات للتدفقات النقدية الناشئة من األنش ة التمويلية . 22

       
 2021 الم لوبات  حقوق الملكية حصة المجموع 

  سحوبات على  قروض  رأس  أرباح   غير  

  المكشوف  وسلفيات  المال  مستبقاة    مسي رة  

  استخدمت  أخرى  واحتيا يات   

  ألغراض إدارة    وأسهم   أخرى  

  النقد    الخزينة   

       

 يناير   1الرصيد في  8,709 214,920 166,320 306,848 38,914 735,711

       

 التغيرات من تمويل التدفقات النقدية      

 قروض )صافي(  (6,195) 9,409 - - - 3,214

 صناعة السوق أسهم شراء  - - - (165) - (165)

 خزينة شراء أسهم  - - - (1,621) - (1,621)

 أرباح أسهم مدفوعة  - - - (51,392) (6,449) (57,841)

 مجموع التغيرات من تمويل التدفقات النقدية  (6,195) 9,409 - (53,178) (6,449) (56,413)
       

 العمالت األجنبيةأثر الحركة في أسعار صرف  2 28 - (1,645) 1 (1,614)

 التغيرات األخرى ذات العالقة بالمطلوبات  - - - - - -

 الربح للسنة  - - - 65,891 8,621 74,512

 التغيرات ذات العالقة بحقوق الملكية )صافي(  - - - 5,360 - 5,360

 ديسمبر   31الرصيد في  2,516 224,357 166,320 323,276 41,087 757,556
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 تكملة(. تسوية الحركة في المطلوبات للتدفقات النقدية الناشئة من األنشطة التمويلية )22

       
 2020 المطلوبات  حقوق الملكية  حصة  المجموع 

  سحوبات على  قروض  رأس  أرباح   غير 

  المكشوف  وسلفيات  المال مستبقاة    مسيطرة  

  استخدمت  أخرى   واحتياطيات   

  ألغراض إدارة    أخرى وأسهم   

  النقد   الخزينة   

       

 يناير   1الرصيد في  10,127 227,567 166,320 306,790 40,265 751,069

       

 التغيرات من تمويل التدفقات النقدية      

 قروض )صافي(  (1,428) (12,960) - - - (14,388)

 شراء أسهم خزينة   - - - (716) - (716)

 شراء أسهم صناعة السوق  - - - (17) - (17)

 أرباح أسهم مدفوعة  - - - (53,318) (6,664) (59,982)

 مجموع التغيرات من تمويل التدفقات النقدية  ( 1,428) ( 12,960) - ( 54,051) ( 6,664) ( 75,103)
       

 أسعار صرف العمالت األجنبيةأثر الحركة في  10 44 - 1,262 2 1,318

 التغيرات األخرى ذات العالقة بالمطلوبات  - 269 - - - 269

 الربح للسنة  - - - 56,738 7,107 63,845

 التغيرات ذات العالقة بحقوق الملكية )صافي(  - - - (3,891) (1,796) (5,687)

 ديسمبر   31الرصيد في  8,709 214,920 166,320 306,848 38,914 735,711
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 . رأس المال23

     
2020  2021  

 أ( رأس المال المصرح     
 فلس للسهم   100بقيمة   سهم (  مليون 2,000: 2020)  2,000 200,000  200,000

    

 ب( رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل      
 فلس للسهم  100( مليون سهم بقيمة 1,663: 2020)1,663 166,320  166,320

 
% أو أكثر من عدد األسهم  5األسهم المملوكة والتي يمتلكون فيها حصة بنسبة أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسين وعدد  -

 القائمة:
 

 
 نسبة التملك )%( 

عدد األسهم  
 )باآلالف( 

 
 الجنسية 

 االسم 

    

 شركة ممتلكات البحرين القابضة )ش.م.ب( مقفلة  البحرين 609,840  37                
 شركة أمبر القابضة المحدودة  جزر الكايمن   332,640  20                
 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي   البحرين 337,836  20                

 
 جدول توزيع األسهم :

 

  عدد األسهم   % من مجموع 

 عدد األسهم القائمة
 الفئة  )باآلالف(  عدد المساهمين 

    

 % 1أقل من  314,485 10,640 18                
 % 5% إلى أقل من 1 128,610 *3   8                  
 % 10% إلى أقل من 5 101,640  1   6                 

 % 20% إلى أقل من 10 175,985  1  11                 
 % 50% إلى اقل من 20 942,480  2  57                

100 10,647 1,663,200  

 
 * يشمل أسهم الخزينة التي تحتفظ بها مجموعة بتلكو.

 
 
 .  االحتيا ي القانوني واالحتيا ي العام 24

 أ .    االحتيا ي القانوني 

)المعدل( يجب على كل الشركات المسجلة في مملكة البحرين  تحويل   2001بموجب قانون الشركات التجارية البحريني  
% 50األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا االستقطاع  عندما يبلغ هذا االحتياطي % من صافي 10

من رأسمال الشركة المدفوع. التحويالت إلى االحتياطي القانوني من قبل الشركات التابعة تتم وفقا للقوانين المطبقة في الدول  
ال في  بها  ويحتفظ  الشركات  هذه  فيها  تأسست  للمجموعة.  التي  القانوني  االحتياطي  ضمن  العالقة  ذات  التابعة  شركات 

 غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددتها قوانين الدول التي تأسست فيها هذه الشركات.   االحتياطي القانوني
 

 . 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ، لةالقانوني اتلم يقترح مجلس اإلدارة أي تحويل لالحتياطي
 

 ب . االحتيا ي العام

إن االحتياطي العام غير قابل للتوزيع إال بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين. لم يكن هناك أي تحويل لالحتياطي العام 
، وتم عكس هذا التحويل في  ر بحريني لالحتياطي العام  من قبل إحدى شركات المجموعةادين  1تم تحويل    ،سنة  الخالل  

   هذه البيانات المالية الموحدة.
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 أسهم خزينة  .25
 

2020  2021  
   أسهم صناعة السوقأ(    

 ديسمبر )المبلغ( 31كما في  3,697  2,076

    
 ديسمبر 31عدد أسهم صناعة السوق كما في   9,150,786  6,485,000

    
 ب( أسهم الخزينة للمدفوعات على أساس األسهم     
 ديسمبر )المبلغ( 31كما في  881  716

    
 ديسمبر  31كما في عدد أسهم الخزينة للمدفوعات على أساس األسهم  1,712,541  1,418,555

    

 )المبلغ(  مجموع أسهم الخزينة  4,578  2,792

    
 مجموع عدد أسهم الخزينة  10,863,327  7,903,555

 
 

وفقاً   السوق من خالل صانع سوق معين، وذلك  أنشطة صناعة  بتنفيذ  بتلكو  البحرين  تقوم  الصادرة عن مصرف  للوائح 
% من  3وفقاً لهذه اللوائح، ال يمكن لصانع السوق المعين من قبل بتلكو االحتفاظ بأكثر من    .المركزي وبورصة البحرين

 رأس مال بتلكو الصادر في أي وقت.
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 ات . اإليراد26
 
 تقسيم اإليرادات من العقود مع العمالء  أ( 

ات المصنفة مع أقسام المجموعة الرئيسية األربعة، وهي في الجدول التالي، تم تقسيم اإليرادات حسب خطوط المنتجات/الخدمات الرئيسية وتوقيت احتساب اإليراد. كما يشمل الجدول مطابقة اإليراد
 القطاعات التشغيلية الخاصة بها. 

 
  الق اعات التشغيلية   

 2021 البحرين  األردن  المالديف   SURE مجموع  إلغاء  المجموع 

     Group الق اعات   

      التشغيلية   

 خ و  المنتجات / الخدمات الرئيسية       

 خدمات االتصاالت المتنقلة  74,277 58,444 34,248 18,533 185,502 (32) 185,470

 االتصاالت البيانيةخدمات  45,126 5,446 11,382 7,940 69,894 (69) 69,825

 خدمة االنترنت   33,907 22,386 9,057 12,284 77,634 - 77,634

 خدمات الهاتف الثابتة  11,063 - 2,632 8,381 22,076 - 22,076

 البيع بالجملة 16,058 2,387 859 2,876 22,180 (52) 22,128

 المصاحبة الخدمات  8,272 2,445 3,609 8,552 22,878 (367) 22,511

        

399,644 (520) 400,164 58,566 61,787 91,108 188,703  

        

 توقيت االحتساب        

 المنتجات المحولة في نقطة زمنية )إيرادات المعدات(   20,651 5,814 1,609 3,769 31,843 - 31,843

 المنتجات والخدمات المحولة بمرور الوقت )إيرادات         

 من تقديم خدمات الشبكة(  168,052 85,294 60,178 54,797 368,321 (520) 367,801

399,644 (520) 400,164 58,566 61,787 91,108 188,703  

 
 . 39لمزيد من التفاصيل عن إجمالي اإليراد حسب القطاعات الجغرافية الرئيسية للمجموعة، يرجى الرجوع إليضاح 
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 ( تكملة. اإليرادات )26
 

 (تكملةأ( تقسيم اإليرادات من العقود مع العمالء )
 

  القطاعات التشغيلية  

 2020 البحرين األردن المالديف  SURE مجموع  إلغاء المجموع 

     Group القطاعات   

      التشغيلية  

 خطوط المنتجات / الخدمات الرئيسية        

 خدمات االتصاالت المتنقلة  69,749 61,138 35,827 17,639 184,353 (33) 184,320

 خدمات االتصاالت البيانية 48,064 5,182 9,243 7,141 69,630 (61) 69,569

 خدمة االنترنت   31,084 19,473 8,208 10,938 69,703 - 69,703

 خدمات الهاتف الثابتة  11,601 - 2,432 8,314 22,347 - 22,347

 البيع بالجملة 13,779 2,193 1,250 3,115 20,337 (61) 20,276

 الخدمات المصاحبة  7,224 2,751 3,751 7,717 21,443 (355) 21,088

        

387,303 (510) 387,813 54,864 60,711 90,737 181,501  

        

 توقيت االحتساب        

 المنتجات المحولة في نقطة زمنية )إيرادات المعدات(   16,928 7,618 2,072 3,911 30,529 - 30,529

 المنتجات والخدمات المحولة بمرور الوقت )إيرادات         

 من تقديم خدمات الشبكة(  164,573 83,119 58,639 50,953 357,284 (510) 356,774

387,303 (510) 387,813 54,864 60,711 90,737 181,501  
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 . اإليرادات )تكملة( 26
 
 العقود  أرصدة  ب(

 مع العمالء.   ومطلوبات العقود موجوداتالذمم المدينة والجدول التالي يقدم معلومات حول 
 

2020  2021  

    
 )قبل مخصصات انخفاض القيمة( ذمم مدينة  84,158  87,212

 موجودات العقود   27,690  29,848

 مطلوبات العقود  3,359  3,298

 

المنجزة والتي لم تصدر فواتير لها بتاريخ التقرير. تتحول أصول العقد تتعلق بشكل رئيسي بحقوق المجموعة مقابل األعمال  
أصول العقد إلى ذمم مدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة. ويحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة فاتورة للعميل. 

العمالء والذي تم احتساب اإليراد عنه مع المستلم مقدماً من  العقد تتعلق بشكل رئيسي بالمقابل  الزمن مع    مطلوبات  مرور 
 .    خالل سنة واحدة استيفاء التزامات األداء ذات العالقة

 
 تكلفة العقد ج(  

، قامت المجموعة برسملة رسوم العموالت اإلضافية المدفوعة للوسطاء نتيجة للحصول على العقود، حيث بلغت  السنةخالل  
. إن رسوم العموالت المرسملة هذه يتم إطفاؤها عند دينار بحريني(  2,438:  2020)  دينار بحريني 1,850تكاليف العقود  

 .  دينار بحريني(  1,593:  2020) 2021 دينار بحريني في 1,511احتساب اإليرادات ذات العالقة، حيث بلغ اإلطفاء 
 
 
 .   المصروفات التشغيلية للشبكات 27

       
2020  2021  

    
 االتصاالت لهيئات مدفوعات  46,831  56,663
 تكلفة مبيعات األجهزة والخدمات   52,636  48,325

 أخرى  صيانة ودعم /  18,187  18,313
   الرخ   رسوم 7,195  7,151

 إيجارات العقود التشغيلية  5,357  4,594

135,046  130,206  

 
 
 .  مصروفات تشغيلية أخرى 28

      
2020  2021  

    

 اعالنات وتسويق وعالقات عامة  14,487  12,534

 تشغيل وصيانة تقنية المعلومات   12,740  10,166

 رسوم مهنية  6,159  5,701

 إيجارات المكاتب والخدمات ومصروفات المكاتب  5,682  5,459

 مصروفات أخرى  8,677  8,175

42,035  47,745  
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 )صافي(  أخرى (مصروفاتإيرادات / ) .   29
 

2020  2021  

    

 إيرادات غير تشغيلية أخرى  415  513

 ربح صرف عمالت أجنبية  789  181

 ربح من بيع أصول  40  25

 مصروفات غير تشغيلية أخرى   (305)  (2,839)

 إيراد اإليجار  307  212

(1,908)  1,246  

 
 

 .   العائد لكل سهم 30
 

2020  2021  
    

 المنسوب لمساهمي الشركة ربح السنة 65,891  56,738

    

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )بالماليين(   1,654  1,657
 العائد األساسي لكل سهم )فلس(  39.8  34.2

 
 

 بسبب عدم وجود التزامات على المجموعة قد تتسبب في انخفاض العائد للسهم. بشكل منفصل  لم يتم احتساب العائد المخفض للسهم  
 
 
 .  أرباح األسهم 31

  51.4بلغت    2020لسنة    و   فلس لكل سهم(  30مليون دينار بحريني )  49.7بلغت    2021أرباح األسهم المدفوعة خالل  
مليون دينار بحريني تتعلق   27.3تشمل    2021فلس لكل سهم(. أرباح األسهم المدفوعة في    31مليون دينار بحريني )

 بعد مصادقة الجمعية العمومية السنوية(، وأرباح أسهم مرحلية )2020ديسمبر    31بأرباح األسهم النهائية للسنة المنتهية في  
فلساً للسهم للسنة المنتهية   30. اقترح مجلس اإلدارة إجمالي أرباح أسهم بواقع  2021دينار بحريني لسنة    مليون  22.4بمبلغ  
ب  49.8بما مجموعه    2021ديسمبر    31في   نهائية  أسهم  أرباح  بحريني )شاملة  دينار  دينار    27.4مبلغ  مليون  مليون 

. إن هذه  2022مارس    30بحريني(، وسيتم طرحه للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي سيعقد في  
 .ال تعكس أرباح األسهم النهائية المستحقة الموحدة البيانات المالية
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 .  األدوات المالية32
 

 أ(  التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة  

يوضعععح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مسعععتوياتها في تراتبية القيمة 
معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المقاسععة بالقيمة العادلة، في حال كانت ال يشععمل الجدول  العادلة.  

 تقريباً مناسباً للقيمة العادلة.ل القيم الدفترية تمثّ 
 

 2021ديسمبر  31 بالتكلفة   بالقيمة العادلة  بالقيمة العادلة  مجموع 
  الم فأة  من خالل الدخل  من خالل الربح القيمة الدفترية 

   الشامل اآلخر  أو الخسارة  
     
 موجودات مالية     

 استثمارات بالقيمة العادلة   - 21,431 11 21,442
 صافي   - ذمم تجارية مدينة وأصول العقود  83,801 - - 83,801
 ذمم مدينة أخرى  43,900 - - 43,900

 النقد وأرصدة البنوك 220,744 - - 220,744

369,887  11  21,431  348,445   

 
 م لوبات مالية     

 ذمم تجارية دائنة 75,379 - - 75,379

 مصروفات مستحقة ومطلوبات العقود وذمم     

 دائنة أخرى  93,095 - - 93,095

 المبالغ المستحقة لهيئات االتصاالت  9,880 - - 9,880

 مطلوبات اإليجار  53,573 - - 53,573

 قروض وسلفيات  226,873 - - 226,873

458,800 - - 458,800  

 

 2020ديسمبر  31 بالتكلفة  بالقيمة العادلة  بالقيمة العادلة  مجموع 
  المطفأة  من خالل الدخل  من خالل الربح القيمة الدفترية 

   الشامل اآلخر  أو الخسارة  
     
 موجودات مالية     

 استثمارات بالقيمة العادلة   - 13,560 11 13,571
 صافي   - ذمم تجارية مدينة وأصول العقود  91,828 - - 91,828
 ذمم مدينة أخرى  44,002 - - 44,002

 النقد وأرصدة البنوك 195,299 - - 195,299

344,700  11  13,560  331,129   

 
 مطلوبات مالية     

 ذمم تجارية دائنة    

 مصروفات مستحقة ومطلوبات العقود 68,869 - - 68,869

 وذمم دائنة أخرى  84,692 - - 84,692

 المستحقة لهيئات االتصاالت المبالغ  10,995 - - 10,995

 قروض وسلفيات  223,629 - - 223,629

 مطلوبات اإليجار  51,037 - - 51,037

439,222 - - 439,222  
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 )تكملة( .  األدوات المالية: التصنيفات والقياسات32

 
 ب(  تراتيبية القيمة العادلة  

عدا بعض االستثمارات والتي تظهر بالقيمة ما    ،للمجموعة بالتكلفة المطفأةيتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
 العادلة. 
 

 الجدول التالي يحلل األدوات المالية، من خالل المستوى في تراتبية القيمة العادلة، حيث تم تصنيف مقياس القيمة العادلة: 
 

 
 القيمة العادلة 

 2021ديسمبر  31

  

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  مجموع  مجموع 
     القيمة  القيمة 
     العادلة  الدفترية 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة       
 من خالل الربح أو الخسارة      

 أوراق حقوق  – استثمارات       
 الملكية   - - 11 11 11

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة      
 خالل الدخل الشامل اآلخر من      

 أوراق حقوق الملكية  –استثمارات      
 وأستثمارات سندات دين  17,160 149 4,122 21,431 21,431

 
 

 القيمة العادلة 
 2020ديسمبر  31

  

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  مجموع  مجموع 
     القيمة القيمة
     العادلة  الدفترية 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة       
 من خالل الربح أو الخسارة      

 أوراق حقوق  – استثمارات       
 الملكية   - - 11 11 11

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة      
 من خالل الدخل الشامل اآلخر      

 أوراق حقوق الملكية  –استثمارات      
 وأستثمارات سندات دين  - 7,697 5,863 13,560 13,560

 
تم تحديد   .1إلى المستوى  3من المستوى   حقوق الملكيةالمجموعة في أوراق ستثمارات هناك تحويالت ال كانخالل السنة ، 
على فترات متكررة،   بأستخدام األسعار المدرجة. تم إعادة تسعير القروض والسلفيات األخرى  دوات الدين القيمة العادلة أل

العادلة.   لقيمتها  الدفترية مقاربة  قيمتها  فنن  التجارية  وبالتالي  الذمم  المالية مثل  العادلة لألدوات  القيمة  المجموعة  لم تكشف 
جارية واألخرى والنقد واألرصدة لدى البنوك، وذلك ألن قيمتها الدفترية قصيرة األجل والذمم المدينة األخرى والذمم الدائنة الت

 هي مقاربة للقيمة العادلة.  
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 .  األدوات المالية: التصنيفات والقياسات )تكملة(32
 

للقيمة العادلة، لسندات الدين وأدوات    3يوضح الجدول التالي تسوية األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية للمستوى  
 حقوق الملكية. 

 
2020  2021  

    

 يناير 1الرصيد في  5,874  1,552

   وراق حقوق الملكيةألإضافات  858  4,322

 1إلى المستوى  ألوراق حقوق الملكية )عذيب(  المحول  (3,811)  -

 ألوراق حقوق الملكية  زيادة في القيمة العادلة 1,212  -

 ديسمبر 31الرصيد في  4,133  5,874

 
 

 المالية.  األدوات المالية: إدارة المخا ر 33

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية : 

 االئتمانمخاطر  •

 مخاطر السيولة  •

     مخاطر السوق •

 إدارة رأس المال  •
 

 إ ار إدارة المخا ر   أ( 
 

اللجان   المجموعة ومن خالل  إدارة  المخاطر. مجلس  المجموعة مسئول عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة  إدارة  مجلس 
المختلفة، يراقب كيف تقوم اإلدارة بمتابعة اإللتزام  بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة وتراجع مدى  

ال بالمخاطر  المتعلقة  المخاطر  إدارة  أُطر  للمجموعة بهدف  كفاية  المخاطر  إدارة  المجموعة. تم وضع سياسات  تي تواجهها 
ومراقبة المخاطر وااللتزام  ،  للمخاطرمناسبة وضوابط التعرف وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة وذلك لوضع حدود 

اق وأنشطة المجموعة.  بحدودها. يتم مراجعة أنظمة وسياسات إدارة المخاطر بشكل دوري وذلك لعكس التغيرات في األسو
إن المجموعة، من خالل إجراءات ومعايير التدريب ومعايير اإلدارة، تسعى لتأسيس بيئة رقابية مسئولة وبناءة يدرك فيها 

 جميع الموظفين مهامهم ومسئولياتهم.
 

بتنفيذ مهام مدرجة بشكل   أسست المجموعة لجنة للتدقيق ويساعدها قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي
منتظم ومهام أخرى تنفذ بصورة مفاجأة تتعلق بمراجعة إجراءات وضوابط إدارة المخاطر ويرفع تقارير بنتائج مراجعاته إلى  

 لجنة التدقيق. 
 

العمالت صرف  لتمويل ول الدعم  أسست المجموعة وحدة خزينة مركزية وتعمل تحت رقابة مجلس اإلدارة، وتساهم في توفير
األجنبية وإدارة معدل الفائدة وإدارة مخاطر الطرف المقابل للمجموعة. تتم عمليات الخزينة ضمن إطار السياسات واإلرشادات  
المخولة والمراجعة سنوياً بواسطة مجلس اإلدارة. يزود قسم الحسابات بالمجموعة تقارير دورية عن نشاط الخزينة إلى مجلس 

خلي بالمجموعة بمراجعة بيئة الرقابة الداخلية بصورة دورية. لم يكن هناك أي تغير جوهري اإلدارة. يقوم قسم التدقيق الدا
 خالل السنة المالية أو بعد السنة المنتهية للمخاطر المالية التي تواجه المجموعة أو أسلوب المجموعة إلدارة هذه المخاطر. 
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 مخا ر االئتمان    )ب

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية الناجمة عن العجز بالوفاء بااللتزامات التعاقدية من قبل زبون أو الطرف المقابل 
األخرى،  في األدوات المالية. وتنشأ هذه المخاطر بشكل أساسي من الذمم التجارية المدينة، وأصول العقود، والذمم المدينة  

 وتمويل طويل األجل لشركات زميلة، واالستثمارات  في أدوات الدين، والنقد لدى البنوك.
 
 (   الذمم التجارية المدينة وأصول العقود1

تتم إدارة الذمم التجارية المدينة حسب قطاعات العمالء والمناطق الجغرافية. وضعت المجموعة سياسة ائتمان يتم بمقتضاها  
لمالءة المالية لكل زبون جديد على حدة قبل أن تعرض عليه شروط الدفع وتقديم الخدمة العادية. يتم وضع حد  إجراء تحليل ا

ائتمان لكل زبون، والذي يمثل الحد األقصى لالئتمان دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة. تتم ممارسة رقابة صارمة  
من قبل اإلدارة. الزبائن الذين ليس بمقدورهم االلتزام بشروط المالءة على مبلغ وفترة االئتمان وتتم مراجعتها بشكل مستمر  

 المالية للمجموعة، يمكنهم إجراء تعامالتهم بطريقة الدفع المسبق. 

تمركز مخاطر االئتمان بخصو  الذمم التجارية المدينة محدود نظراً إلى القاعدة العريضة وغير المترابطة لزبائن المجموعة.  
يوماً، ويكون أغلبها مستحقاً من   90من صافي الذمم التجارية المدينة للمجموعة يحين موعد سدادها في غضون  القسم األكبر  

 الزبائن األفراد والشركات. تحتفظ المجموعة بمبلغ ضمان عند تقديم بعض الخدمات المنزلية لألفراد . 
 

ى الحياة المتوقعة بخصو  الذمم التجارية وأصول   تنشئ المجموعة مخص  النخفاض القيمة الذي يمثل الخسائر المتكبدة مد
المتعلقة بالتعرض الجوهري لألفراد، أما عنصر   المحددة  الرئيسية للمخص  تتمثل في عنصر الخسارة  العناصر  العقود. 
ذمم  الخسارة الجماعي أنشئ للمجموعات ذات الموجودات المتشابهة مصنفة حسب نوع الزبون وعدد أيام التأخير. بالنسبة لل 

المدينة من شركات االتصاالت والحسابات الحكومية في قطاع العمالء، يتم تقييم صافي الموقف بعد تقييم الذمم المدينة بناًء 
مالية،  وبيانات  خارجية،  ائتمانية  تصنيفات  )تشمل  الخسارة  لمخاطر  تنبؤية  كبيانات  تحديدها  تم  التي  متنوعة  بيانات  على 

(، وتطبيق االحكام االئتمانية. بالنسبة للذمم المدينة وأصول العقود من العمالء، تفّصل الحسابات والمعلومات الخارجية المتاحة
وفقاً لنوع التعرضات، مثل المستهلكين، والشركات، وحسابات الجملة، ويحدد المخص  الجماعي لخسائر االئتمانية المتوقعة 

التاريخي للبيانات  التدفق  معدالت  على  بناًء  الحياة  اإلدارة لمدى  وتقديرات  الفعلية،  االئتمان  وخسائر  السداد  إلحصائيات  ة 
لالستردادات بناًء على الوضع الحالي للمفاوضات والسداد مع العمالء. يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية ليعكس الفروقات 

حالية، ونظرة المجموعة للظروف  بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم جمع البيانات التاريخية فيها، والظروف ال
االقتصادية على مدى الفترة المتبقية للذمم المدينة. تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد سبب لعمل مخص  مخاطر ائتمان إضافي عن  

 (.18المخص  االعتيادي للديون المشكوك في تحصيلها وأصول العقود )راجع إيضاح 
  

 ( الذمم المدينة األخرى  2

ا المدينة  تمثل حقوق الذمم  والتي  المالية،  والموجودات  االستثمارات  بيع بعض  مدينة من  ذمم  ألخرى تشمل بشكل رئيسي 
ومطالبات تعاقدية للمجموعة. تقيم المجموعة المبلغ القابل لالسترداد لكل من الذمم المدينة، وتحتسب مخصصاً عندما تكون  

  .وتم تخفيض قيمته بالكامل، الي أقل من قيمته الدفتريةالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من األصل الم
 
 ( أدوات الدين وأرصدة البنوك3

تدير المجموعة مخاطر االئتمان الستثماراتها في أدوات الدين وأرصدة البنوك بالتأكد من أنها ال تتم إال بعد تقييم ائتمان الطرف 
اآلخر. يتم إيداع الودائع مع البنوك التجارية بعد تقييم االئتمان وبعد األخذ بعين االعتبار للتصنيف االئتماني الخارجي لهذه  

 موعة من تعرضها لمخاطر االئتمان باالستثمار في األوراق المالية السائلة مع مخاطر منخفضة. البنوك. تحد المج
 

 غير جوهرية ألغراض االحتساب.  وإصدارات الديون السيادية رصدة البنوكألالخسارة االئتمانية المحتسبة المتوقعة 
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 مخاطر االئتمان )تكملة(    )ب

 
 (  التعرض لمخاطر االئتمان وجودة االئتمان   4

التعرض  التعرض األقصى لالئتمان.  الملكية(  المالية )باستثناء االستثمار في أسهم حقوق  للموجودات  الدفترية  القيمة  تمثل 
  كان :األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي 

 
 2021  2020 

    

 44,418  37,825 حسابات الزبائن   –الذمم التجارية المدينة 

 29,848  27,690 حسابات الزبائن - أصول العقود 

 74,266  65,515  حسابات الزبائن – مجموع الذمم التجارية المدينة وأصول العقود 

 17,562  18,286   شركات االتصاالت  –الذمم التجارية المدينة 

 44,002  43,900 ذمم مدينة أخرى 

 7,697  7,180 استثمارات )أدوات دين(  

 195,220  220,744 أرصدة البنوك 

    

 355,625  338,747 

 
 

2020 2021  

 إجمالي القيمة  الخسائر االئتمانية
الخسائر  
 إجمالي القيمة  االئتمانية 

 

 شركات االتصاالت   –ذمم تجارية مدينة  الدفترية  المتوقعة مدى   الدفترية  المتوقعة مدى  
   الحياة    الحياة  

   منخفضة القيمة     منخفضة القيمة   
     
 مصنفة خارجياً:     

 (AAAإلى  BBB-مخاطر محدودة ) 6,920 (319) 7,701 (1,100)
 +( BBإلى  B-مخاطر متوسطة )  13,652 (2,656) 10,520 (1,385)

 ( Cمخاطر عالية  ) أقل من  250 (38) 304 (50)
 غير مصنفة  510 (33) 1,581 (9)

(2,544) 20,106 (3,046) 21,332  
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 مخاطر االئتمان )تكملة(    )ب

 
 (  التعرض لمخاطر االئتمان وجودة االئتمان )تكملة(   4
 

 كانت الحركة في مخص  انخفاض القيمة للذمم التجارية وأصول العقود خالل السنة كما يلي: 
 

2020 2021  

  الخسائر   الخسائر   المجموع  الخسائر   الخسائر   المجموع 
  االئتمانية  االئتمانية   االئتمانية االئتمانية 
  الجماعية   المحددة    الجماعية   المحددة   
  المتوقعة  المتوقعة   المتوقعة  المتوقعة  
  مدى الحياة   مدى الحياة،   مدى الحياة     ،مدى الحياة 
    منخفضة    منخفضة 
   القيمة    القيمة 

       
       

  يناير   1الرصيد في  2,560 22,672 25,232 1,929 19,290 21,219
 مبالغ مشطوبة خالل السنة  - ( 624) ( 624) - ( 304) ( 304)
 خسارة انخفاض القيمة المحتسبة       

 خالل السنة  419 3,029 3,448 630 3,672 4,302
 أثر الحركة في أسعار صرف       
 العمالت األجنبية  2 ( 11) ( 9) 1 14 15

 ديسمبر  31الرصيد في  2,981 25,066 28,047 2,560 22,672 25,232

 
،  يوم  365ألكثر من  المستحقة  والذمم المدينة األخرى    ،وهيئات االتصال  والعمالء من الشركات،  الذمم المدينة من الحكومة

 تعتبر مؤشرعلى انخفاض القيمة ويتم تقييمها خاصة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. اً على التوالييوم 90يوم و 180
 
 (  حسابات الزبائن بما فيها أصول العقود 5

اقتصادية عامة بخصو    التي تتشارك في خصائ   التشغيلي  القطاع  االئتمان مصنفة حسب  لمخاطر  التعرض األقصى 
 مخاطر االئتمان كما يلي:

 
 2020  2021 التشغيلي   الق اع

    

 45,466  40,384 البحرين

 14,237  13,164 األردن

 12,245  9,783 المالديف

 Sure 2,123  2,267 

 51  61 دول أخرى 

    

 65,515  74,266 
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 مخاطر االئتمان )تكملة(    )ب
 

 (  حسابات الزبائن )تكملة(5
 

االئتمان مصنفة حسب   لمخاطر  األقصى  الزبائنالتعرض  )باستثناء    توزيع  اقتصادية مشتركة  في خصائ   تتشارك  التي 
 الحسابات الحكومية( بخصو  مخاطر االئتمان كما يلي:

 
 2020  2021 توزيع الزبائن 

    

 22,164  21,204 المستهلكين 

 29,992  27,993 الشركات 

 14,517  9,195 حكومية 

 7,593  7,123 أخرى 

    

 65,515  74,266 
 
 

 حسابات الزبائن   2021 2020

  إجمالي  الخسائر  صافي  إجمالي الخسائر  صافي 
  التعرض  االئتمانية   القيمة  التعرض االئتمانية   القيمة

   المتوقعة    المتوقعة  
   مدى الحياة    مدى الحياة  
       

 يوماً(  30-0الحالية ) 43,118 (1,031) 42,087 44,619 (802) 43,817

11,814 (653) 12,467 11,041 (868) 11,909 31 – 90  ً  يوما

13,015 (5,318) 18,333 7,954 (3,555) 11,509 91 – 365  ً  يوما

 أكثر من سنة واحدة  23,980 (19,547) 4,433 21,535 (15,915) 5,620

 ديسمبر  31الرصيد كما في  90,516 (25,001) 65,515 96,954 (22,688) 74,266

 

يومأً تعتبر متخلفة السداد ومنخفضة   90رصدة الزبائن والشركات والذمم المدينة األخرى التي مر على استحقاقها أكثر من  أ

  365ألكثر من    المستحقة  هيئات االتصال والذمم المدينة األخرىالعمالء من الشركات والذمم المدينة من الحكومة والقيمة.  
إجمالي   رعلى انخفاض القيمة ويتم تقييمها خاصة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.يوم على التوالي تعتبر مؤش  180يوم،

  28,967:  2020دينار بحريني )  28,752يبلغ    2021الغ المنخفضة ائتمانياً في حسابات الزبائن كما في  التعرض للمب
  20,134:  2020دينار بحريني )  22,220وتحمل مخصصاً للخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة بمبلغ دينار بحريني( 
 دينار بحريني(. 

 
 شاملة موجودات العقود (  المبالغ المستحقة من هيئات االتصاالت6

المبالغ المستحقة من هيئات التعرض األقصى لمخاطر االئتمان  )صافي من مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة( على  
 االتصاالت حسب نوع الزبون كما يلي:
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 2021  2020 

    

    هيئات االتصاالت 

 8,456  8,970 هيئات دولية 

 9,106  9,316 محلية  هيئات
    

 18,286  17,562 
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 (  مخا ر السيولةج

  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على سداد التزاماتها المالية المتعلقة بالمطلوبات المالية عند حلول أجلها إن  
. يهدف أسلوب المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من توافر السيولة،  والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر

حوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد  كلما كان ذلك ممكنا، في كل األ
خسائر غير مقبولة أو خسارة السمعة التجارية للمجموعة. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة لبيع أصول مالية بسرعة 

استثمارها في النقد وما في حكمه، والتي تكون جاهزة   وبسعر مقارب للقيمة العادلة. الجزء الرئيسي من أموال المجموعة يتم
 لتغطية مصروفات التشغيل بما في ذلك سداد االلتزامات المالية.  

 
الجدول التالي يوضح مواعيد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة بتاريخ التقرير. تم إظهار المبالغ بالكامل  

 الفوائد المقدرة، ماعدا تأثير مقاصة العقود. وغير مخصومة، ومتضمنة مدفوعات 
 

 الم لوبات المالية غير المشتقة  القيمة   التدفقات    خالل    5-1 أكثر من 
 2021ديسمبر   31كما في  الدفترية  النقدية    سنة سنة سنوات  5

   التعاقدية     
       

 ذمم تجارية دائنة   75,379 75,379  55,054 - 20,325
 مصروفات مستحقة، ومطلوبات        

 العقود وذمم دائنة أخرى  93,095 93,095  89,603 - 3,492

 مبالغ مستحقة لشركات االتصاالت  9,880 9,880  9,880 - -

 مطلوبات اإليجار  53,573 69,529  10,965 32,752 25,812

 قروض وسلفيات  226,873 229,110  3,772 55,688 169,650

       

219,279 88,440 169,274   476,993  458,800   

 

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة  القيمة   التدفقات    خالل    5-1 أكثر من
 2020ديسمبر  31كما في  الدفترية  النقدية   سنة  سنة  سنوات  5

   التعاقدية    
       

 ذمم تجارية دائنة   68,869 68,869  53,909 - 14,960
 مصروفات مستحقة، ومطلوبات        
 العقود وذمم دائنة أخرى  84,692 84,692  84,692 - -
 مبالغ مستحقة لشركات االتصاالت  10,995 10,995  10,995 - -

 مطلوبات اإليجار  51,037 55,157  9,908 17,168 28,081
 قروض وسلفيات  223,629 265,168  31,958 233,210 -

       
43,041 250,378 191,462  484,881 439,222  
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 (  مخا ر السوق  د

األسهم والتي لها تأثير مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل أسعار معدل سعر الصرف ومعدل الفائدة وأسعار  
على دخل المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق  

تتكبد المجموعة التزامات مالية إلدارة مخاطر السوق. كل    في حدود األطر المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر. 
 تنفيذها ضمن اإلرشادات الموضوعة من قبل دائرة الخزينة للمجموعة.  هذه المعامالت يتم

 
 ( مخاطر سعر العملة 1

المجموعة  شركات مخاطر سعر العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير سعر صرف العملة األجنبية. تتعرض
الوظيفية   العمالت  والشراء بعمالت غير  البيع  العملة عند  البحريني لمخاطر سعر  الدينار  أهمها  المجموعة والتي  لوحدات 

 والدينار األردني، وروبية مالديفيا )مرتبطة بالدوالر األمريكي( والدينار الكويتي والجنيه االسترليني.  

هيئات  من  وعليها  لها  المستحقة  والمبالغ  استثماراتها  وذلك ألن معظم  محدود،  الصرف  لمخاطر سعر  المجموعة  تعرض 
صافي التعرض للعمالت األجنبية   العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي.  العالمية، مقومة بالدوالر األمريكي، أواالتصاالت  

 األخرى غير جوهري. 
 

تسعى المجموعة إلدارة مخاطر سعر الصرف بالمراقبة المستمرة ألسعار الصرف وبالمحافظة على مستوى كاٍف من العمالت 
االلتزامات المتوقعة لهيئات االتصاالت العالمية. يتم إيداع هذه المبالغ في ودائع ثابتة قصيرة األجل. األجنبية وذلك لتغطية  

أن صافي   من  التأكد  على  المجموعة  تعمل  األجنبية،  بالعمالت  السائدة  األخرى  المالية  والمطلوبات  باألصول  يتعلق  وفيما 
يع عمالت أجنبية بمعدالت في وقتها عندما يكون ضرورياً التعرض لمخاطر الصرف يكون بمعدل مقبول وذلك بشراء وب

 لمواجهة عدم التوازن في المدى القصير. 

 إصالح معدل الفائدة القياسي

تلعب دوراً حاسماً في األسواق المالية العالمية،    معدل فائدة بين البنوك في لندن، معدالت الفائدة المعروضة بين البنوك، مثل  
لقد أدى عدم اليقينية ات في تقييم األدوات المالية.  مة للمشتقات، والقروض واألوراق المالية، وكمعلحيث تعمل كمعدالت مرجعي

المحيط بسالمة معدالت الفائدة المعروضة بين البنوك في السنوات األخيرة إلى قيام الجهات التنظيمية، والمصارف المركزية،  
ت قياسية بديلة خالية من المخاطر، ولقد أوصت مجموعات العمل التي  لمعدالوالمشاركين في السوق للعمل من أجل االنتقال  

ً يقودها السوق في الواليات القضائية المعنية بمعدالت قياسية   لقد أدى    .بديلة خالية من المخاطر، والتي يتم تطبيقها تدريجيا
يقين في مستقبل معدالت الفائدة المعروضة  التقدم الذي تم احرازه في التحول لهذه المعايير الجديدة إلى قدر جوهري من عدم ال

 . 2022يناير   1بين البنوك القياسية بعد 

معدالت الفائدة األخرى المعروضة    معدالت الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن ومن المتوقع التوقف عن استخدام معظم  
معدالت الفائدة المعروضة بين باستثناء بعض    ، واستبدالها بمعدالت قياسية بديلة محددة،2021ديسمبر    31بين البنوك بعد  

معدالت الفائدة . التحول عن  2023يونيو    30البنوك في لندن للدوالر األمريكي، والتي قد يتأخر التوقف عن استخدامها لغاية  
     المعروضة بين البنوك يغطي معظم وحدات العمل التجارية وأقسام الدعم في المجموعة. 

. فيما  بطبيعتها  وذلك باعتبار أن مراكز هذه العمالت طويلة األجل  ،ةحوطتالمجموعة في الشركات التابعة غير ماستثمارات  
صول والمطلوبات المالية األخرى السائدة بالعمالت األجنبية، مع األخذ في االعتبار طبيعة األدوات المالية، ال تقوم  األيتعلق ب
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عقود القروض  للحصول على تفاصيل    20جى الرجوع إليضاح رقم  ير  ت األجنبية.المجموعة بالتحوط لتغطية مخاطر العمال
   ، والمبالغ القائمة ذات الصلة.للمجموعة القائمة المرتبطة بمعدالت قياسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 .  األدوات المالية: إدارة المخاطر المالية )تكملة(33

 
 )تكملة(د(  مخاطر السوق 

 
 ( مخاطر معدل الفائدة2

مخاطر معدل الفائدة هو مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير معدالت الفائدة بالسوق. وفقاً لسياسة المجموعة إلدارة  
البحريني والدينار  السائدة بالدينار  المالية  فننه يتم االحتفاظ على معدالت فائدة األصول والمطلوبات  الفائدة،  مخاطر معدل 

أدوات على أساس المعدل العائم. المعدل المتوسط لعوائد الفائدة من الودائع لدى البنوك واستثمارات    األردني والدينار الكويتي

 (. 3.19%: 2020) 2.33 % كانت 2021خالل عام   الدين

 
 كان توزيع األدوات المالية ذات معدل فائدة كما يلي: في تاريخ المركز المالي

 
 2021  2020 

    أدوات ذات معدل ثابت 

 7,522  7,056 موجودات مالية 

 -  - مطلوبات مالية 

 
    أدوات ذات معدل متغير 

 132,069  110,462 موجودات مالية 

 223,629  226,873 مطلوبات مالية 

 
 

 تحليل الحساسية للقيمة العادلة لألدوات ذات المعدل الثابت

ال تقوم المجموعة باحتساب موجودات أو مطلوبات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة  
الفائدة   سوف لن يؤثر على بيان الربح أو الخسارة. إن االنخفاض أو    في تاريخ المركز الماليوبالتالي فنن تغيرات معدل 
 غير معدل الفائدة سوف لن يكون جوهرياً. االرتفاع في حقوق الملكية الناتج من ت

 
 تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية ذات المعدل المتغير 

سوف يزيد/)ينق ( حقوق الملكية وبيان الربح    في تاريخ المركز المالينقطة أساسية في معدالت الفائدة    100إن التغير بع  
 ، (. يفترض هذا التحليل أن كل المتغيرات األخرىدينار بحريني 1,687: 2020)  دينار بحريني  1,622أو الخسارة بمبلغ  

 تبقى ثابتة.  ،وباألخ  سعر صرف العمالت األجنبية
 
 ( مخاطر السعر األخرى 3

لدى   المالية  الفوائض  المخاطر، واستثمار  الخالية من  العوائد  للمجموعة هو ضمان  الرئيسي إلستراتيجية االستثمار  الهدف 
المجموعة في أوراق مالية خالية من المخاطر. تنشأ مخاطر سعر السوق من االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة. يراقب 

نة في المجموعة المحفظة االستثمارية بناءاً على توقعات السوق والجدارة االئتمانية للشركات المستثمر فيها. يتم يقسم الخز
ستثمارية بشكل فردي، وان جميع قرارات الشراء والبيع تعتمد من قبل مجلس اإلدارة  إدارة أجزاء جوهرية من المحفظة اال

 المجموعة. 
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 (  إدارة رأس المال هـ

المستثمرين والدائنون وثقة السوق والبقاء على  سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على  
التطورات المستقبلية للمجموعة. يتطلع مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن بين العوائد المرتفعة والنمو الذي يبدو محتمالً مع  

أس المال  مستوى عاٍل من االقتراض وبأفضلية وضمان وضع رأس المال القوي. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على ر
والذي تعرفه المجموعة بمجموع حقوق الملكية ومعدل أرباح األسهم للمساهمين. أهداف المجموعة في إدارة رأس المال هي  

 اآلتي :

حماية المنشأة في قدرتها على االستمرارية وبالتالي المواصلة على توفير عوائد على المساهمين ومنفعة أصحاب   -
 ؛ و المصلحة اآلخرين

 مالئم للمساهمين بتسعير المنتجات والخدمات ليتماشى مع مستوى المخاطر.توفير عائد  -
 

تدير المجموعة تركيبة رأس المال وتقوم بعمل التعديالت على ضوء التغيرات في الوضع االقتصادي وخصائ  المخاطر 
ل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة  للموجودات المعنية. ولغرض الحفاظ على أو تعديل تركيبة رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعدي

للمساهمين وإرجاع جزء من رأس المال وإصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات لتخفيض الديون. لم تكن هناك أي تغيرات 
 جوهرية في توجه المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.  

 
أخرى، لضمان الوفاء بالشروط المالية   األشياءبغرض تحقيق الهدف العام، يهدف أسلوب إدارة رأس مال الشركة، من بين  

المالية   شروطالمرتبطة بالقروض التي تتحمل فوائد، والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. لم يكن هناك أي خروقات لل
 للقروض التي تتحمل الفوائد خالل السنة. 

 
 

 .  االلتزامات المحتملة وال ارئة34

 
 رأسماليةأ( التزامات 

مليون     53.7:  2020مليون دينار بحريني )  25.9، بلغت التزامات المجموعة الرأسمالية مبلغ  2021ديسمبر    31كما في  
 دينار بحريني(. 

 
 ( الضمانات ب

:  2020مليون دينار بحريني )  8.9ضمانات مصرفية بقيمة    بنصدار  مت بنوك المجموعةا، ق2021ديسمبر    31كما في   (1
 (. دينار بحرينيمليون  5.3: 2020) دينار بحرينيمليون  8.7مليون دينار بحريني( وخطابات اعتماد بمبلغ  12.5

 
مليون دينار بحريني( إلى هيئة    1.9:  2020مليون دينار بحريني )  1.9قامت المجموعة بتقديم خطاب تطمين بمبلغ   (2

 لتقديم ضمان مالي للشركات التابعة العاملة في األردن.  ،تنظيم االتصاالت في األردن
 

 (  قروض إسكان الموظفين  ج
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لموظفيها البحرينيين لتمويل شراء عقارات سكنية. ويتم تمويل القروض من قبل بنك المساعدة في القروض  الشركة    قدمت
  الشركة . تتحمل  2007. تم التوقف عن تقديم ضمانات لقروض اسكان الموظفين في سنة  الشركةتجاري محلي بضمانة  

مليون دينار بحريني    0.3، بلغت الضمانات القائمة  2021ديسمبر    31%(. كما في  75:  2020% من فائدة القرض )75
 مليون دينار بحريني(. 0.3: 2020لقروض إسكان الموظفين )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )يتبع(  .  االلتزامات المحتملة والطارئة34
 

 د( التزامات  ارئة أخرى 

وأيضاً من قبل المجموعة ضد  ،  ضد المجموعة من قبل موظفين وأطراف أخرىفي سياق العمل االعتيادي، يتم رفع قضايا  
،  للمجموعةوالمستشار القانوني الخارجي  المستشار القانوني الداخلي  للمجموعة مع    بائعيها. تعمل اإلدارة القانونية  /  مورديها

ومجلس اإلدارة  وري النتيجة المحتملة لهذه القضايا، ويتم إبالغ اإلدارة العليا  اعتماداً على طبيعة القضايا. يتم إجراء تقييم د
خرقها ألنظمة االتصاالت  ، على اعتبار  غرامةاستلمت المجموعة إخطاراً بال. باإلضافة لذلك، ونظراً لتعقيد العمليات،  بها

كما في نهاية السنة،    في المنطقة القضائية المعنية التي تعمل فيها المجموعة.  ذات الصلة، والتشريعات األخرى ذات الصلة
بما في ذلك المستشار   بناًء على إفادة المستشار القانوني للمجموعة،بما في ذلك الغرامات.  تدافع المجموعة عن هذه القضايا،  

لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية تتعلق    فقد تم تسجيل مخصصات مناسبة وكافية.القانوني الخارجي، حسب االقتضاء،  
يعتقدون أن أي إفصاحات من    مجموعةبالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس إدارة ال

 القانوني. مجموعةهذا النوع قد تضر وضع ال
 
 

 . حصص غير مسي رة35

الغاء    قبل أي  الحص  غير المسيطرة  التي لديها  مجموعةلل  بالكامل  مملوكةغير  الشركات التابعة ال  تفاصيل  الجدول أدناه  يبين
 : المعامالت بين شركات المجموعة

 
 2021 2020 

 Dhiraagu Dhiraagu اسم الشركة 
 48%  48% حصة غير مسي رة 

 77,336 75,652 الموجودات غير المتداولة )باستثناء الشهرة( 
 42,410 59,172 الموجودات المتداولة    

 (11,920) (14,580) المطلوبات غير المتداولة     
 (30,665) (38,882) المطلوبات المتداولة 

 77,161 81,362     صافي األصول  

 37,037 39,054 القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة  

 60,711 61,787 اإليرادات   

 14,815 17,636    الدخل الشاملإجمالي و  األرباح

 7,111 8,465 المخصصة للحصة غير المسيطرة   األرباح

 28,805 33,981     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (5,861) (8,974)   األنشطة االستثمارية المستخدم في النقد
 (4,305) 1,117 غيرالمسيطرة توزيع أرباح األسهم للحصة ، قبل في أنشطة التمويل  المستخدم النقد
 (6,664) (7,023) أرباح أسهم نقدية للحصة غير المسيطرة   -  في أنشطة التمويل   المستخدم النقد

 11,975 19,101 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
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 معامالت مع األ راف ذوي العالقة  . 36

لتعريفات  1 ، فنن الشركة تعتبر كطرف حكومي ذي عالقة. توفر الشركة خدمات  (24)لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ا(   وفقاً 
االتصاالت للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات في مملكة البحرين. وتستفيد الشركة من الخدمات المتنوعة من 

تم هذه المعامالت في سياق العمل االعتيادي  للمجموعة  المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والشركات في مملكة البحرين. ت
   . بشكل فردي من حيث الحجم وال تعتبر معامالت جوهرية

 
(   معامالت مع أعضاء اإلدارة الرئيسيين: يتكون األعضاء الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين 2

 جيه والتحكم بأنشطة المجموعة. مكافأة أعضاء اإلدارة الرئيسيين كما اآلتي : الذين لديهم التخويل ومسئولية التخطيط والتو
 

2020  2021  
    

 منافع قصيرة األجل 1,424  1,568
 منافع ما بعد التقاعد 8  18

    

 مجموع مكافآت فريق اإلدارة الرئيسيين  1,432  1,586

 
2020  2021  

    

 التقاعد قائمة منافع ما بعد  147  167
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )بما في ذلك رسوم حضور االجتماعات(  573  542

 
 األطراف ذوي العالقة  حيث يملك المدراء المستقلون حصصاً في تقرير حوكمة الشركات.المعامالت مع تم اإلفصاح عن 

 
 كانت كالتالي:(  حص  أعضاء مجلس اإلدارة في رأس مال الشركة في نهاية السنة 3
 

2020  2021  

    

 مجموع األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  5,240  3,710

    

 كنسبة من عدد األسهم الصادرة  % 0.00  % 0.00

 
 
 حص  أعضاء اإلدارة التنفيذية في رأس مال الشركة في نهاية السنة كانت كالتالي:( 4

 
2020  2021  

    

 مجموع األسهم المملوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية 84,387  -
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 كنسبة من عدد األسهم الصادرة  % 0.01  -

 
 
 . أرقام المقارنة 37

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إن إعادة التصنيف 
  حقوق الملكية المعلنة سابقاً.مجموع أو  للسنة الدخل الشامللم تؤثر على األرباح أو 

 

 

 

 

 

 
 

 (19 –جائحة الكورونا )كوفيد  –.  حدث جوهري 38

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

دول مختلفة، وقيود أخرى على السفر، والحجر الصحي. كما أعلنت عدد  الفيروس، مثل تعليق عدة رحالت جوية من/إلى  
من إجراءات الدعم لمواجهة اآلثار االقتصادية السلبية. تسببت هذه اإلجراءات والسياسات في حدوث اضطراب وإرباك في  

في البيئة االقتصادية  عمليات الكثير من الشركات حول العالم. كما تسبب فيروس كورونا المستجد في ظهور شكوك جوهرية  
 العالمية. تعمل المجموعة في قطاع لم يتأثر بالفيروس كثيراً.  

 
أخذ مجلس اإلدارة باالعتبار اآلثار المحتملة لالنكماش الحالي في االقتصاد، والتحديات وعدم اليقينية المتضمنة في عملية  

ات المالية، وتعتبر أنها تمثل أفضل  بيانالمالية للمجموعة في هذه التحديد المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات المالية وغير  
 تقييم لإلدارة استناداً على المعلومات المتاحة والقابلة للرصد. بناء على تقدير مجلس اإلدارة، لم يكن هناك أثر مادي جوهري  

 على البيانات المالية للمجموعة.مالحظ 
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 .  التحليل الق اعي39
 

 القطاعات التشغيلية
. المعلومات القطاعية للسعععنة للمجموعة  األخرىالشعععركات  وعمليات   اليمنخرى تشعععمل  . الدول األودول أخرىSure Group ووالمالديف يتم توزيع عمليات المجموعة بين كل من البحرين واألردن  

 هي كما يلي: 2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

  2021ديسمبر  31السنة المنتهية في   2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 المجموع 

استبعاد 

المعامالت  

 الداخلية

 دول أخرى 
Sure 

Group  
 المجموع  البحرين األردن المالديف

 استبعاد

المعامالت  

 الداخلية

 دول أخرى 
Sure 

Group  
 األردن المالديف 

 

 البحرين 

 

 مبيعات وأرباح الق اع

 )زبائناإليرادات                

 خارجيين( 188,611 90,680 61,787 58,566 - - 399,644  181,412 90,316 60,711 54,864 - - 387,303

 إيرادات داخلية 89 428 - - - ( 517) -  89 421 - - - ( 510) -

 استهالك وإطفاء                 

 قيمة وانخفاض               

 موجودات ملموسة  ( 33,437) (23,624) (11,273) (11,213) - - (79,547)  (24,526) (23,794) (13,091) (12,161) - - (73,572)
                

 إيردات التمويل  3,372 316 358 16 485 ( 485) 4,062  5,616 20 213 53 1 ( 516) 5,387

 مصروفات التمويل  ( 344) (6,906) ( 912) ( 255) (3,718) 509 (11,626)  (7,015) (7,178) (1,005) ( 302) - 532 (14,968)

 )مصروفات(/ إيرادات                

 أخرى )صافي(  ( 68) 287 82 126 778 41 1,246  ( 560) 450 25 (4) (4) (1,815) (1,908)

 الحصة من خسارة                 

 شركة زميلة محتسبة               

 بطريقة حقوق الملكية                

 )صافي(   - 115 - - ( 688) - ( 573)  - ( 661) - - ( 168) - ( 829)

 مصروف ضريبة                

 الدخل  - (1,901) (4,291) (1,558) - - (7,750)  - (1,387) (2,723) ( 839) - - (4,949)
                

 ربح السنة  43,238 4,932 17,636 8,729 ( 23) - 74,512  41,552 1,750 14,815 5,773 ( 17) ( 28) 63,845
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 (تكملة.   التحليل القطاعي )39

 
  2021ديسمبر   31في  كما  2020ديسمبر  31في  كما

 المجموع 

استبعاد 

المعامالت  

 الداخلية

 دول أخرى 
Sure 

Group 
 المجموع  البحرين األردن المالديف

 استبعاد

المعامالت  

 الداخلية

 دول أخرى 
Sure 

Group 
 األردن المالديف 

 

 البحرين 

 

موجودات وم لوبات  

 الق اع

 الموجودات غير المتداولة  213,879 277,415 97,523 76,057 7,478 (10,799) 661,553  196,439 266,305 99,207 90,803 9,915 (18,451) 644,218

 الموجودات المتداولة  239,651 48,042 59,172 35,058 183 (13,074) 369,032  250,943 35,980 42,410 29,183 174 (10,752) 347,938

                

 مجموع الموجودات  453,530 325,457 156,695 111,115 7,661 (23,873) 1,030,585  447,382 302,285 141,617 119,986 10,089 (29,203) 992,156

                

 المطلوبات المتداولة   94,794 67,670 38,882 15,317 104 (19,984) 196,783  96,248 80,174 30,665 14,178 75 (15,136) 206,204

 المطلوبات غير المتداولة   173,908 117,317 14,580 13,719 - (16,405) 303,119  178,677 87,183 11,920 16,455 - (20,365) 273,870

                

 مجموع الم لوبات  268,702 184,987 53,462 29,036 104 (36,389) 499,902  274,925 167,357 42,585 30,633 75 (35,501) 480,074

512,082 6,298 10,014 89,353 99,032 134,928 172,457 
 

530,683 12,516 7,557 82,079 103,233 140,470 184,828 
 موجودات صافي ال
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   في البحرين قبل الشركةقائمة بالعقارات المملوكة والمؤجرة من . 40

 

 مملوك/ مؤجر  االستخدام الوصف

 ملك مكاتب  المركز الرئيسي بالهملة

 ملك مكاتب واتصاالت  مبنى الدبلوماسية 

 ملك مكاتب واتصاالت  مجمع السلمانية

 ملك مكاتب وبداالت  مركز بتلكو التجاري

 ملك محطة األقمار الصناعية  المحطة األرضية 

 ملك مواقف سيارات سيارات أبلمواقف 

 ملك مركز خدمات الزبائن ومكاتب  مركز البيع )في مركز البحرين للتسوق( 

 مؤجر مركز خدمات الزبائن مركز بيع 15

   موقعاً مختلفاً، تستخدم كمواقع  56
 ملك شبكة الجي إس إم والهواتف الثابتة والبداالت  لمحطات الجي إس إم

   مختلفاً، تستخدم لتحديدموقعاً  396
 مؤجر شبكة الجي إس إم والهواتف الثابتة MNEو مواقع  وحدات الخطوط عن بعد
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 غير مدققة  – معلومات إضافية 

 

 
  

 اإلفصاح عن األثر المالي لجائحة الكورونا  
 
العالم.  وتطورها بسرعة على مستوى   (  19-كورونا )كوفيد تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية2020مارس   11في  

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق المال، وأسواق  
االئتمان المتدهورة، ومخاوف السيولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر 

(، وتجاوباً مع آثارها، قامت بتفعيل خطة  19-كورونا )كوفيد تراقب المجموعة عن كثب وضع جائحة  .الصحيوتدابير الحجر  
مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها 

بناء على المذكور أعاله، ترى اإلدارة أن المجموعة ستواصل عملها بموجب فرضية االستمرارية لفترة اإلثني   .وأدائها المالي
 شهراً القادمة، ابتداء من تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة.  

 
،  الدولي   يسي على إيرادات التجوال، حيث لوحظ األثر الرئمقارنة بالسنة السابقةعلى المجموعة  أثراً مالياً سلبياً محدوداً  كان للجائحة  

 . (( 19-)مستويات ما قبل جائحة الكورونا )كوفيد 2019مع مليون دينار بحريني خالل السنة مقارنة  10.2التي انخفضت بمبلغ 
 
 

)إصدار تقريرعن األثر    OG/259/2020تم تقديم المعلومات اإلضافية أعاله إلتزاماً بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم  
. يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة  2020يوليو    14((، المؤرخ  19  –المالي لجائحة الكورونا )كوفيد  

أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى. الكورونا )كوفيد   بأكملها،  المحيطة بوضع جائحة  للشكوك  الذي ال يزال  19  –نظراً   )
ألثر أعاله هو كما في تاريخ إعداد هذه المعلومات. قد تتغير الظروف، مما يؤدي بهذه المعلومات ألن تصبح قديمة  يتطور، فنن ا
( على المجموعة.  19  –باإلضافة لذلك، فنن هذه المعلومات ال تمثل تقييماً شامالً وكامالً ألثر جائحة الكورونا )كوفيد   .وغير نافعة

 .رسمية من قبل المدقق الخارجي لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


