
 

   

       
              
    

 
 
 

    
 
 

   
 

    

 البحرين لالتصاالت السلكية  شركة    
 ش.م.بوالالسلكية 
 

 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 2022مارس  31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب 
 

 ة الموحدة المختصرة البيانات المالية المرحلي
 2022مارس  31أشهر المنتهية في   للثالثة

 

 
 

 الصفحة            المحــتويات
 
 
 

    1          لمحات مالية
 

 2  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةعن مراجعة  المستقلين تقرير مدققي الحسابات
 
 

  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  3        ركز المالي الموحد المختصرملا نايب

 4      الموحد المختصرالدخل الشامل  و الربح أو الخسارة بيان
  5         المختصر بيان التدفقات النقدية الموحد

  7 - 6      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 15 – 8      صرةالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختحول  إيضاحات

 
 16    (مراجعةغير ) – (19-كوفيدت إضافية تتعلق بأثر جائحة الكورونا )احاإفص

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1                                                        شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب
 

     )تم عرضها للعلم فقط( لمحات مالية 
  2022مارس  31نتهية في  مال أشهر للثالثة

 
 

 التغير 2021 2022 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة 

 % مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني 

    

 %( 1.3) 99.7 98.5 إجمالي اإليرادات 

    

 %( 2.8) 74.3 76.4 المصروفات  

    

 ( %9.2) 19.7 17.9 أرباح منسوبة لمساهمي شركة بتلكو

    

 % 2.9 13.7 14.1 )%(سنوياً   -وجودات ئد على صافي المعالا

    

 %( 0.1) 1,654 1,652 ليون(م)سهم القائمة خالل الفترة األدد لع زونلمواالمتوسط 

    

 %( 9.2) 11.9 10.8 )فلس(للفترة لكل سهم  والمخفض ألساسيئد االعا
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 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  ة عاجرم ن ع  المستقلين  ت لحساباا مدققير رقت
 

 المساهمينإلى السادة 
         ش.م.ب شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية 

  مملكة البحرين  –المنامة 
    
 

 مقدمة 

كية  السل تالالالتص نيالبحر ركةلش 2022رس ما 31في كما  مختصرةالبيانات المالية المرحلية الموحدة ال بمراجعة قمنا لقد
 :"(، والتي تتكون من ا "المجموعةعة )معبالتا هام.ب( )"الشركة"( وشركاتسلكية )ش.والال

 
 ؛ 2022مارس  31بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في  •
 ؛ 2022س مار  31في  تهيةأشهر المن ثةثاللل  تصربيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المخ •
 ؛ 2022ارس م 31ي ف للثالثة أشهر المنتهية د المختصردية الموحنقات القفان التديب •
 ؛   2022مارس  31الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في  في حقوق الملكيةتغيرات بيان ال •
 . البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةواإليضاحات حول  •
 
المحاسبة الدولي   رامعيوفقاً ل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ه ض هذوعراد إعد  ن ع ئولمسة كرشال ةجلس إدارم إن

 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هذه ، وإن مسئوليتنا هي إصدار استنتاجنا عنالتقارير المالية المرحلية – 34رقم 
 .ا لهاتنعاجرمعلى اًء بن
 

 مراجعةنطاق ال

رحلية من قبل مدققي  ية الملومات المالعممراجعة ال"  -2410 –ة جعخاص بأعمال المراالدولي ال عيارملفقاً لو اعتنمراج تمتد لق
 نوظفيالم سارات، بشكل أساسي مناالستف على انات المالية المرحلية الموحدة المختصرةالبي". تشمل أعمال مراجعة الحسابات

لمراجعة ا مالأخرى. إن نطاق أع عةة وإجراءات مراجيعة تحليلمراج ءاشمل إجرتا كم بية،ساحمل او ةيمالال األمور عنولين سئمال
بأننا سنكون   لى تأكيداتع ولصحمن ال نناكمت ، وبالتالي فهي العن أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية يقل كثيرا
 قين.دق نبدي رأياً كماله فإننا وعلي ،قالتدقي لماأع خالل نم اهيددحن تكميوالتي  ية لجوهرا رموألكل اية بعلى درا

 

 االستنتاج

ما لمرفقة كا البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن تي قمنا بها، لم يرد إلالمراجعة ال  علىاً ءبنا
ً فقو ة،وهريحي الجالنوا عيجم لم تعد، في 2022مارس  31في   . ليةرحلمالية المرير االتقا – 34رقم    الدوليي سبلمحار اايعللم ا

 
 
 

 2022 أبريل 28
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  تصر الي الموحد المخبيان المركز الم
 ة نيريبحال نيرانلد ا ف بآال                                                                              2022مارس  31في  امك
 

  إيضاح 2021مارس  31  2020مبر يسد 31
 الموجودات   )مراجعة(   )مدققة( 

 الموجودات غير المتداولة    
 عقارات ومعدات   272,884  300,494
 استخدام األصول    ق ح  57,569  55,170

 الشهرة    136,538  137,259
 غير ملموسة أخرى دات موجو  141,123  125,882

 محتسبة بطريقة حقوق الملكية  ة زميل ات ركش  في رماتث سا  7,013  7,142
 أصول ضرائب مؤجلة   7,671  7,429

 استثمارات    20,486  23,078
 موجودات غير متداولة أخرى   5,699  5,099

 المتداولة جودات غير  مجموع المو  648,983  661,553
     

 الموجودات المتداولة     
 المخزون   9,354  8,784

 وأخرى  مدينة  جاريةذمم ت   138,817  135,893
   استثمارات  3,426  3,611

 النقد وأرصدة البنوك 3 235,403  220,744

 مجموع الموجودات المتداولة   387,000  369,032

 جودات لموع اومجم  1,035,983  1,030,585
     

 المطلوبات     
 المطلوبات غير المتداولة     

 ى ائنة وأخرد  ةي راتجم مذ  27,280  26,740
    مطلوبات اإليجار   47,692  45,527

 سلفيات ض و قرو 4 222,824  223,151
 مطلوبات ضرائب مؤجلة   7,315  7,701

 ر المتداولة طلوبات غي مجموع الم  305,111  303,119
     

 المطلوبات المتداولة     
 ذمم تجارية دائنة وأخرى   205,203  185,015

    ر بات اإليجاولطم  8,098  8,046
 قروض وسلفيات  4 4,339  3,722

 مجموع المطلوبات المتداولة   217,640  196,783

 مطلوبات لامجموع    522,751  499,902

 الموجودات    فيصا  513,232  530,683
     

 الملكية وقحق    
 رأس المال   166,320  166,320
 ي قانوني احتياط  84,059  83,285
 ي عام احتياط  44,001  44,001

 احتياطيات أخرى   ( 40,610)  ( 35,668)
 اسهم الخزينة   ( 4,748)  ( 4,578)

 أرباح مستبقاة  224,275  236,236

 لشركة  ا  ميية المنسوبة لمساهوق الملكمجموع حق  473,297  489,596

 حصة غير مسيطرة   39,935  41,087

 ( 7 –  6 ة حف )ص  كيةالملمجموع حقوق   513,232  530,683

 

 لمجلس: ا  عن بةنيابال قعهاوو 2022أبريل   28  فيرة داس اإلمجل  من قبل المختصرةرحلية الموحدة لما اليةالم اتالبياناعتمدت 
 
 
 
 

 فينتر ل كيمي فخري هللا عبد رائد  يفة لآل خ  ةخليف عبدهللا بن 
 تنفيذييس الرئ ال ة ارداإل س ل يس مجئ رئب ان  ة ردا رئيس مجلس اإل

 
 .ةمختصرلدة ا لموحا يةالمرحل المالية ناتيالبا من هذه  اً ساسيجزءاً أ 13إلى   1ن ات المرفقة محاضإليا لكشت
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  مختصر ال حدموالالشامل  لدخالالربح أو الخسارة وبيان 
 البحرينية  رينبآالف الدنا                                                2022س ارم 31لمنتهية في  ا أشهر للثالثة

 
 

حاضإي    رس ما 31هر المنتهية في أش ثة للثال 

  2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة(   
     

                                                                                                                                                                                                                    99,728  98,473 5 اإليرادات 

روفات  صملا      

 ( 32,671)  ( 31,175)  ت اشبكللة لتشغيلي المصروفات ا
 ( 12,804)  ( 13,841)  ة الموظفينلفتك

 ( 18,319)  ( 18,516)  ء وانخفاض قيمة موجودات ملموسة ك وإطفاهالاست 
 ( 620)  ( 748)  العقود  ل صووأ  ةمدين لا ةي را لتجا ممذال ة قيم انخفاض  خسارة من

 ( 9,870)  ( 12,077)  أخرى  تشغيلية  تا مصروف

 ( 74,284)  ( 76,357)  مجموع المصروفات  

 25,444  22,116  ألنشطة التشغيلية ج من االنتائ
 1,075  1,087  قة ذات العال واإليراداتل التموي  إيرادات

 ( 2,892)  ( 3,148)  قة ال ذات العوالمصروفات   ت التمويل وفا رمص
 308  2,549  صافي  -  أخرى ( اتفرو مص)  إيرادات /

 ( 164)  ( 128)  )صافي(   قة حقوق الملكيةبطري محتسبة  زميلة  ات شرك  ةخساركة من الشرحصة 

 23,771  22,476  ة بضريلا  باحتسا   األرباح قبل
 ( 1,619)  ( 2,040)  خل الد  ضريبة

 22,152  20,436  ربح الفترة 
     

     : شامل اآلخرلا  لخ دلا
       الربح أو  إلى بيان  الحقا    ن إعادة تصنيفهافت أو من الممك البنود التي صن 

     رة: خسا ال
 498  ( 2,412)  ة جنبي ألاالعمليات  –عمالت أجنبية  تحويل  روقات ف

 42  ( 74)  ن( لدي ا تا )أدولالستثمارات  دلة قيمة العالات اتغير

  (2,486 )  540 

     : ةر االخس   ربح أول ا ن اي إلى بفها تصني إعادةأبدا   من يتل  ي تلاود البن 
 9,608  ( 2,529)  ية( ملك حقوقات  )أدولالستثمارات  دلة قيمة العالات اتغير

  (2,529 )  9,608 

 10,148  ( 5,015)  الضرائب ، صافي من رخل اآلالشام خل الد  عمومج
 32,300  15,421  فترة شامل لل لدخل المجموع ا

     

     إلى:  منسوب الرة تفال  ربح
 19,721  17,903    ركة  مساهمي الش

 2,431  2,533  حصة غير مسيطرة 

  20,436  22,152 
     

     منسوب إلى: ة اللفتر مل لاشلا  خل لدمجموع ا
 29,869  12,888    ركة  ي الشمساهم

 2,431  2,533  حصة غير مسيطرة 

  15,421  32,300 

 11.9  10.8 6 (لس)ف  سهم كلل مخفضوال يساساألالعائد 
 
 

 عن المجلس:  ووقعها بالنيابة 2022 أبريل  28  يفارة دس اإلمجل  بلمن ق ختصرةالم ةدالموح مرحلية لا المالية اتالبيانتمدت عا
 
 
 
 
 
 

 ميكيل فينتر  ري فخ  عبدهللارائد  بن خليفة آل خليفة  عبدهللا 
 نفيذيت ال سئي الر ة رادإلا رئيس مجلس  بئ نا رة إلدا جلس امس ي ئ ر

 

ً سياً أسازءج 13إلى   1ة من رفقت الماحاضيل اإلكشت .رةة المختصلية الموحدحرلما يةماللا تاانالبي همن هذ ا
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 المختصر  التدفقات النقدية الموحد انيب
 ة ني بحري ل ا رينا بآالف الدن                                               2022س ارم 31لمنتهية في  ا أشهر للثالثة

 
 

 رس ما 31 المنتهية في  ر هثة أش للثال إيضاح 

  2022 
 عة( )مراج

 2021 
    عة( مراج) 

     
     غيل انشطة التش

 22,152  20,436  ح الفترةب ر
     تسويات: 

 3,128  1,552  الضرائب يلية، شاملة بنود غير تشغ
 164  128    يةكلمالقة حقوق ري بة بطمحتس لةزمي   ات شرك  خسارةحصة الشركة من 

 18,319  18,516  ت ملموسة وجودا م ةماض قي نخفوا ء استهالك وإطفا
 620  748  العقود  وأصول   ينةمدالقيمة الذمم التجارية ض فاخن ا من رة خسا

  41,380  44,383 
     

     عامل الل التغيرات في رأس الما
 ( 6,434)  694  ى في الذمم التجارية المدينة واألخر ( الزيادةالنقص / )

 ( 951)  ( 602)  ونفي المخز  ادةالزي 
 ( 4,877)  ( 6,945)  رى ألخوا ة في الذمم التجارية الدائن  نقصال

 32,121  34,527  النقد من أنشطة التشغيل 
     

 ( 1,710)  ( 2,200)  ة ع دفوالضرائب الم
 ( 75)  ( 183)  خيرية عمال ال مدفوعات لأل

 30,336  32,144  ل أنشطة التشغيمن   صافي النقد 

     
     تثمار االسأنشطة 

 ( 16,847)  ( 14,925)  ادبعت سال ي اافص ، سةموملومعدات وموجودات غير   عقارات اءشر
 ( 23,419)  11,214  أخرى  استثمارات ( شراء)  / بيع منقد صافي الن 

 1,859  2,239  ة ستثمارات مستلمادات ايرإفوائد و

     
 ( 38,407)  ( 1,472)  ستثمار الا  ةطشنأ  يفدم المستخد لنقاصافي  

     
     التمويل طة أنش

 ( 1)  ( 5,343)  ة وع رباح أسهم مدفأ
 ( 2,245)  ( 3,008)      ريجاإلت ا بامدفوعات لمطلو

 ( 1,737)  ( 2,110)  فوائد مدفوعة  
 3,263  258  ي صاف  ،بةمسحوقروض 

 ( 165)  -     ةأسهم خزين  شراء
 ( 1,051)  ( 170)  ي فا ص ، قة السوصناع أسهم اءشر

     
 ( 1,936)  ( 10,373)  مويل نشطة التخدم في أ تس المالنقد   فيصا

     
 ( 10,007)  20,299  مه خالل الفترة في النقد وما في حك  (نقص ال الزيادة / )

     
 143,457  138,727  راي ين  1ه في النقد وما في حكم 

     
 133,450  159,026 3 مارس  31مه في النقد وما في حك

 

 
 
 
 .ةرالمختصوحدة ية المحلرمال المالية ناتالبياذه من ه اً سيساءاً أزج 13  ىإل 1من  ةالمرفقت احايضشكل اإلت
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                                                                                                                     تصرالمخ حدوالمفي حقوق الملكية تغيرات بيان ال

 ينية لبحرا ريان بآالف الدن                                                                                                                                                                                      2022رس ام 31تهية في منأشهر ال للثالثة

       

  م ألا  ةركش ال اهميوبة لمس نس لممجموع الحقوق ا

 2022     أخرى ت اي احتياط خزينة م  سهأ    

مجموع  

قوق  ح

 الملكية 

غير   حصة
 مسيطرة 

 المجموع 
أرباح  
 بقاة مست

 أسهم 
الخزينة  
للمدفوعات  

ساس  على أ
 األسهم  

أسهم  
  صناعة 
 السوق

احتياطي  
للمدفوعات  

  س اأس  على 
 هم ألسا

  طي احتيا
قيمة  ال

لة  العاد
 ت ا مارلالستث

ي  ياطاحت
يل  تحو
الت  عم
 نبيةجأ

اطي  تياح
 عام 

اطي  تياح
 قانوني 

 
 ل الماس أر

 إيضاح 

  

 2022يناير  1في   166,320 83,285 44,001 ( 14,873) ( 21,328) 533 ( 3,697) ( 881) 236,236 489,596 41,087 530,683

 ةفترال حبر  - - - - - - - - 17,903 17,903 2,533 20,436

              

 آلخرل االشاملدخل ا             

 ة حويل عمالت أجنبيت اتقوفر  - - - ( 2,412) - - - - - ( 2,412) - ( 2,412)

     تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات        - - - - ( 2,603) - - - - ( 2,603) - ( 2,603)

 الشامل اآلخرمجموع الدخل   - - - ( 2,412) ( 2,603) - - - - ( 5,015) - ( 5,015)

 ةفترلل  مجموع الدخل الشامل  - - - ( 2,412) ( 2,603) - - - 17,903 12,888 2,533 15,421

              

 كي الشركةمع مال معاملة             

 مات والتوزيعاتالمساه             

               2021سنة علنة لة مائيهم نهأسح ابرأ 10 - - - - - - - - ( 27,443) ( 27,443) - ( 27,443)

 2021ة مدة لسنت معترعابت 10 - - - - - - - - ( 1,647) ( 1,647) - ( 1,647)

                       سهم صناعة السوقشراء أ  - - - - - - ( 170) - - ( 170) - ( 170)

   سددةهم مألسا ساعلى أس مدفوعات             

 ملكيةالحقوق هم بأس  - - - - - 73 - - - 73 - 73

 القانوني محول إلى االحتياطيال  - 774 - - - - - - ( 774) - - -

 رة سيطر مية غلحص   سهمح أابأر  - - - - - - - - - - ( 3,685) ( 3,685)

 والتوزيعات همات مسالامجموع   - 774 - - - 73 ( 170) - ( 29,864) ( 29,187) ( 3,685) ( 32,872)

              

 عة(مراج) 2022س مار  31في  166,320 84,059 44,001 ( 17,285) ( 23,931) 606 ( 3,867) ( 881) 224,275 473,297 39,935 513,232

  
 

ً اسأ اً ءزج 13  إلى 1قة من رفتشكل اإليضاحات الم  . ةرصتالمخ ةدلموحاية رحللما ماليةلا اتالبيان ذهه نم سيا
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                                                                                                                     ختصرالم حدوملا ةيكملت في حقوق اليراغتلن ابيا

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                       2022رس ام 31ي ة فتهيأشهر المن للثالثة

 

  م ألا ة ركشال  اهميوبة لمسنسلممجموع الحقوق ا

 2021     أخرى  طياتاحتيا أسهم خزينة     

مجموع  

حقوق  

 يةالملك

حصة غير  
 مسيطرة 

 ع المجمو
أرباح  

 ةاقب ت مس

 أسهم  
الخزينة  

لمدفوعات  ل
على أساس  

 األسهم  

  همأس
صناعة  
 السوق 

احتياطي  
للمدفوعات  
على أساس  

 األسهم

احتياطي  
القيمة  
العادلة  

 لالستثمارات

ي  اطاحتي 
تحويل  

  مالتع
 ةبي ن أج

ي  طاتي حا
 عام

احتياطي  
 قانوني

 
 مال ال رأس

 

 

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

 ة فترربح ال  - - - - - - - - 19,721 19,721 2,431 22,152

              

 آلخر ا امل الشخل  الد             

 جنبية أ عمالت تحويل قاتفرو  - - - 498 - - - - - 498 - 498

     ارات      ستثمعادلة لاللا ة يمقل ا  تراتغي  - - - - 9,650 - - - - 9,650 - 9,650

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

 ة فترلل املشال  لدخلامجموع    - - - 498 9,650 - - - 19,721 29,869 2,431 32,300

              

 كي الشركةمع مال  معاملة             

 ت وزيعاتلاو  اتمساهملا             

    2020ة معلنة لسنة ئيسهم نهااح أأرب  - - - - - - - - ( 27,308) ( 27,308) - ( 27,308)

 2020تبرعات معتمدة لسنة   - - - - - - - - ( 4,392) ( 4,392) - ( 4,392)

                     سهم صناعة السوقأ  ءشرا  - - - - - - ( 1,051) - - ( 1,051) - ( 1,051)

                                                                ةنشراء أسهم الخزي  - - - - - - - ( 165) - ( 165) - ( 165)

   هم مسددةعلى أساس األس مدفوعات             

 ملكيةلا ق حقوسهم أب  - - - - - 212 - - - 212 - 212

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

              

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

 
 
 
 
 . صرةمختال ةحدالمرحلية المو ليةالما اناتبيل ا  ذهه نمأساسياً  اً ءجز 13  لىإ 1ن ة مرفقلميضاحات ااإل كلشت
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 منشأةتقرير ال.   1

في بورصة  رجة ية مدبحرينة مشركة مساه يكة"( هلشر ا)"  لالسلكية ش.م.بية واالسلكاالت صلالتن ريلبحشركة ا
  2022مارس  31 في ةهيتنملأشهر ا ثةالثال ةرتلفو يف كما البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةكون ت. تينالبحر
ً عة )معبتاال تهاكاشركة وشرلل ة الموحدة المختصرةلمرحلية االيالبيانات الممن  في  ة عومجلمعة"(، وحصة ا"المجموا
 تلمنتجااات ودمخلاوالت اتصاالل توفير خدمات ي مجاوعة فالمجممل . تعطريقة حقوق الملكيةبة سبحتم لةزميكة شر

  ها.لقة بمتعال
 
 دادعإلا ساأس .  2

 
 اللتزاما نايب (أ

ً و لمرحلية الموحدة المختصرةة االيالمالبيانات  تدأع لية".  ة المرحاليير المرالتقا"  – 34لي رقم الدو  لمعيار المحاسبةفقا
 بقاً طدة المع كاملةية السنوال ةالمالي اناتبيلل ةطلوبمال اتالبيانتشمل كل ال  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةإن 

ة في يتهلمنة ا سنجموعة للة للمية الموحدة المدققماليانات الويجب قراءتها مع الب ،يةلمالار يالتقار د لية إلعداودلا ريايعملل
ت في  رايتغال رية لفهمأحداث ومعامالت جوه لتوضحتارة مخ تفسيرية تااحإيض مينضت تم  ك،. مع ذل2021يسمبر د 31

 .  2021سمبر دي  31ة في ة المنتهيسنال وعن في ية كماونة موحدة سيلام تانايب رخآ ذنمعة الي للمجموء المداواأل المركز

 .مراجعة، وليست مدققة المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيانات هذه
 
 لهامةبية ااسات المحاسسيال (ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة  اد إعد  ة فيمجموعالل مطبقة من قبخاطر الة المية وإطار إدارحاسبالم اساتالسي
،  2021ديسمبر  31تهية في لمنللسنة ا  ة مدققةحدوم ةليام تانايباد آخر تي استخدمت في إعدال لكا تهفسن هي المختصرة

س  مجلن الرة عالصاد تارالت والتفسيوالتعديقة، ذات العال المالية  التقاريردة إلعداد الجدير الدولية اييالمع دا تطبيقع فيما
أي  معدلة لاديدة / لجا ريايمعلا هذه لتطبيق . لم يكن2022يناير  1ن ء ماتدابعول فملارية ، والسا اسبيةلمحر ايامعي لللدولا

   .البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةأثر جوهري على 
 

   ميةموسبيعة ال(   الطج

نسبة   مثلت ال قد  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةفي لنة المعنتائج ال فإن ية، مموست الفاالالختا رثأل يجةتن
 . العام السنويمتناسبة من الدخل 

 
 هاداتتجالتقديرات واال  (  د

ا ت ممضياوالفر اتقعوتال  ،تيراتقدارة بعض الأن تضع اإلد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةيتطلب إعداد 
والمصروفات المعلنة. النتائج   داتاريإل، اوباتطللما، داتغ الموجوالى مبوعلية محاسبال اساتيق السيلية تطبى عمثر علؤي

استخدام ، قامت اإلدارة بالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةند إعداد هذه ع .ف عن التقديراتتلالفعلية قد تخ
دم  ير ع قدلت يةالرئيس درلمصا، واوعةية للمجماسبالمحسياسات طبيق الفي تها دامستختم اتي ها التذاة يرجوهلاام حكاأل
اء تثنباس، 2021ديسمبر  31ة في نة المنتهيللس للمجموعةالمدققة  موحدةالمالية ال اتالبيانوالتي تم تطبيقها على  ،نيةيقيلا

  .11اآلثار التي تم تحديدها في إيضاح رقم 

 
 
 

 بنوكالة أرصدقد ولنا  .3

ية كبنودائع  على (نيريحبر دينا 82,017: 2021ر )ديسمب ر بحرينينادي 76,377ى عل ة البنوكقد وأرصدالن يشمل
من النقد وما تم استثناءها  .امطالب بههم غير أس حباأرو يد،مق دنقوأشهر،  3من ترات استحقاق أكثر ف تة األجل ذاقصير

 صر. ختمال دموحلا يةقدالتدفقات الني بيان حكمه ف في
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 وض والسلفياترالق . 4

 تشمل ما يلي: كونبلا وف منعلى المكش تسهيالت السحبالتمويالت ألجل و

ت صلح مليون دينار بحريني( 58.5: 2021)مليون دينار بحريني  58.5ت قرض طويل األجل بمجموع هيالتس (1
  PLRل فائدة تبلغ يحمل التسهيل معد عليه إحدى شركات المجموعة لتمويل رأس المال العامل للشركة ورسوم الرخصة.

ة التفاوض بشأن شروط هذا القرض،  عادتم إ ،2021خالل  .2023ل من المقرر سداده بحلوكان % سنوياً، و3.35 –
المبلغ القائم  بلغ إجمالي ، 2022 مارس 31. كما في سنوات 3وبالتالي تم تمديده لفترة عشر سنوات، مع فترة سماح تبلغ 

لغ مبال نم ال شيءتم تصنيف مبلغ ، مليون دينار بحريني( 24.4: 2021مليون دينار بحريني ) 24.4من التسهيالت 
 . وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمة( ال شيء: 2021)لوبات المتداولة  لمطالقائم ضمن ا 

تم الحصول عليه من قبل  مليون دينار بحريني(  8.0: 2021) مليون دينار بحريني 8.0قرض طويل األجل بقيمة  (2
%  PLR  -  2.2 ت معدل فائدةهياللتسشبكة. تحمل ا الو ةيحتياجات البنية التاحت ركات المجموعة لغرض تمويلأحدى ش
م  تم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القرض، وبالتالي ت  ، 2021خالل  .2025من المقرر سداده بحلول كان وسنوياً 

المبلغ القائم من   بلغ إجمالي، 2022 مارس 31كما في  سنوات. 3تمديده لفترة عشر سنوات، مع فترة سماح تبلغ 
من المبلغ القائم  ال شيء، تم تصنيف مبلغ مليون دينار بحريني( 6.8: 2021ريني )بح مليون دينار 6.8التسهيالت 

 . قها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمةوذلك الستحقا( ال شيء: 2021) ضمن المطلوبات المتداولة

الحصول   تم مليون دينار بحريني( 12.8: 2021ينار بحريني )مليون د 12.8األجل بقيمة تسهيالت قرض طويل ( 3
% سنوياً، PLR - 2.125عليه من قبل أحدى شركات المجموعة لتمويل رسوم الترخيص. تحمل التسهيالت معدل فائدة 

ترة ض، وبالتالي تم تمديده لفتم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القر ،2021خالل . 2024يتها في من المقرر تسوكان و
  12.7، بلغ إجمالي المبلغ القائم من التسهيالت 2022 مارس 31في ما سنوات. ك 3ع فترة سماح تبلغ عشر سنوات، م

من المبلغ القائم ضمن المطلوبات  ال شيء، تم تصنيف مبلغ مليون دينار بحريني( 12.7: 2021مليون دينار بحريني )
 . فترة اإلثني عشر شهراً القادمةل وذلك الستحقاقها خال( ءال شي: 2021)المتداولة 

حصلت عليه مليون دينار بحريني(  8.0: 2021) مليون دينار بحريني 8.0ل األجل بقيمة طويتسهيالت قرض  (4
%  PLR – 1.75مشترك. تحمل التسهيالت معدل فائدة تبلغ إحدى شركات المجموعة لتمويل حصة المنشأة في مشروع 

ط هذا القرض، وبالتالي تم  شروتم إعادة التفاوض بشأن  ، 2021خالل . 2024سنة من المقرر تسويتها في ان كسنوياً، و
من   ، بلغ إجمالي المبلغ القائم2022 مارس 31سنوات. كما في  3تمديده لفترة عشر سنوات، مع فترة سماح تبلغ 

من المبلغ القائم  ال شيء، تم تصنيف مبلغ ي(مليون دينار بحرين 8.0: 2021مليون دينار بحريني ) 8.0التسهيالت 
 . عشر شهراً القادمةوذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني ( ال شيء: 2021)ضمن المطلوبات المتداولة 

 
إحدى   ، حصلت عليه حريني(مليون دينار ب 3.0: 2021) بحرينيمليون دينار  3.0قرض طويل األجل بقيمة  (5

ر  اشه  3مؤجلة. تحمل التسهيالت معدل فائدة يبلغ المدفوعات الرأسمالية ال لتمويل 2021خالل  جموعةشركات الم
LIBOR  +4.75 بلغ إجمالي المبلغ  ، 2022 سمار 31. كما في 2024% سنوياً، ومن المقرر تسويتها في مايو ،

مليون دينار  1.2تم تصنيف مبلغ ي( رينحمليون دينار ب 2.9: 2021)مليون دينار بحريني  2.6 القائم من التسهيالت 
من المطلوبات المتداولة وذلك الستحقاقها خالل فترة م ضالمبلغ القائ من( مليون دينار بحريني 1.2: 2021)بحريني 

 . اإلثني عشر شهراً القادمة
 

  4.5 :2021) بحريني مليون دينار 4.5بإجمالي يبلغ ض استيراد قر تسهيالتحصلت إحدى شركات المجموعة على  (6
+   LIBORاشهر  3غ يبلاتها الرأسمالية. تحمل التسهيالت معدل فائدة لدعم متطلبات مصروف (رينيبح مليون دينار

ً للمبالغ المسحوبة.  365% سنوياً، ومن المقرر تسويتها خالل 4.75 تاريخ بيان  كان المبلغ المسحوب كما فييوما
 .ات المتداولةوبوتم تصنيفه ضمن المطل (مليون دينار بحريني 2.5: 2021مليون دينار بحريني ) 3.1  المركز المالي

 

منه مبلغ ( مليون دينار بحريني 169.7: 2021)مليون دينار بحريني  169.7 سهيالت قرض طويل األجل بقيمةت (7
ً  ال 2022 مارس 31كما في  بحرينيمليون دينار  169.7  والذي ،(مليون دينار بحريني 169.7: 2021) زال قائما

نوياً، % سLIBOR  +1.80. تحمل التسهيالت معدل فائدة 2020ل سداد سنداتها في مايو حصلت عليه الشركة لتموي
 . 2025ومن المقرر تسويتها دفعة واحدة في 
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 .  اإليرادات 5
 

   داتاإليرا فتصني . أ
 
 مارس   31ير المنتهية فهللثالثة أش  

 2021  2022 سية األسا  اتجالمنتسب ح اإليرادات 

 مراجعة( )  جعة( )مرا 

    

  46,192  46,694 ة النقالتصاالت دمات االخ
  17,975  16,170 يةالبيان االتصاالت  اتخدم

  19,323  19,228 بتةثارنت الخدمة االنت 
  5,605  5,093 بتة اخدمات الهاتف الث 

  4,877  5,951 ة ملالبيع بالجخدمات 
  5,756  5,337 رى أخ

    

 98,473  99,728 

 
 ارس م   31لمنتهية فيا للثالثة أشهر  تساب قيت االحودات حسب ت اإليرا 

 2022  2021 

 راجعة( م)  جعة( )مرا 

    

 8,575  7,485 ادات المعدات( ر)إي   يةد نقطة زمن عن  المحول لمنتجات ا
    

 91,153  90,988 ( ديم خدماتدات من تق)إيرا قت الو مرور ب  ةحول الم ت والخدما تجاتالمن 

    

 98,473  99,728 

 
 . 13يضاح رقم إ   عراجعة، ومئيسية للمجرالجغرافية ال  عاتطاالقحسب ادات يرإلل مجموع احو ة يصيل إضافلتفا

 
 
 
 

 ودقلعرصدة اأ .ب

  عمالء.مع ال عقودوبات اللل ومطوأصو ،حول الذمم المدينة تقدم معلوماي دول التاليالج
 

 مبرديس 31  مارس  31 

 2022  2021 

 ققة( )مد  اجعة( مر) 
    

    وذمم  ضمنة في بند ذمم تجارية ت م)  ات العقودوموجود ذمم مدينة

 111,848  107,557 ( مدينة أخرى 

    

 6,661  7,031 مطلوبات العقود 
 

.  التقرير اريخبت هالاتير صدر فوت والتي لمزة المنج عمالموعة مقابل األسي بحقوق المجرئي لق بشكتتعل أصول العقد
وعة  المجمهذا عادة عندما تصدر ث ة. ويحدشروطم رغي وققحتصبح الما ذمم مدينة عند عقد إلىول التحول أصت

ً قبالمقابل المستلم م يبشكل رئيسلق تتع العقد طلوباتم لعميل.ورة لفات   ع م نهع تساب اإليرادء والذي تم احعماللمن ا  دما
 .    حدةنة واخالل س قةذات العالداء ت األالتزاميفاء استالزمن مع ا مرور
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 سهم كل . العائد ل6
 

مارس  31 منتهية في هر الأش  ثةالللث    

 2022  1202  

اجعة( )مر  ( جعة رام)    

    

 19,721  17,903 ربح الفترة المنسوب لمساهمي الشركة  

    

 1,654  1,652 ون( ي )ملالفترة مة خالل د األسهم القائ ط الموزون لعدلمتوسا

    

 11.9  10.8 )فلس(   لعائد األساسي لكل سهما

 
 

 ة والطارئ المحتملة ريةهالجو تازاملتاال . 7

 
 لتزامات  أ( اال

:  2021ديسمبر  31) بحرينينار يد يونمل 21.5ت لغب 2022مارس  31في  اكم ت رأسماليةالتزاما ةوعجمدى المل
  (.ر بحرينيمليون دينا 25.9

 
 ضمانات( الب

:  2021ديسمبر  31ني )يرليون دينار بحم 6.3 ةقيمبات ة ضمانمجموعك الوبن ، أصدرت2022مارس  31في  كما (1
نار  مليون دي 8.7: 2021بر سمديدينار بحريني ) نوملي 9.3ان بمبلغ ئتمابات إطخي(، وبحرين ناردييون مل 8.9
 ي(.نبحري

 دينارمليون  1.9: 2021 ديسمبر 31حريني )مليون دينار ب 1.9ين بمبلغ طاب تطمبتقديم خعة مجموالقامت  (2
 . نداألرلة في معالابعة التللشركات امالي ألردن لتقديم ضمان ي اف تصاالتظيم االئة تنهيإلى  ي(رينحب

 
 قروض إسكان الموظفين  (ج

يل القروض من قبل بنك لموظفيها البحرينيين لتمويل شراء عقارات سكنية. ويتم تموساعدة في القروض المالشركة  قدمت
 الشركة. تتحمل 2007لموظفين في سنة ا نالتوقف عن تقديم ضمانات لقروض اسكا. تم الشركةتجاري محلي بضمانة 

مليون دينار  0.2القائمة  ، بلغت الضمانات2022 مارس 31%(. كما في 75: 2021ة القرض )% من فائد75
 دينار بحريني(.  مليون 0.3:  2020بحريني  لقروض إسكان الموظفين )

 
 التزامات طارئة أخرى د(

ً من قبل المجموعة  ملفي سياق العمل االعتيادي، يتم رفع قضايا ضد ا جموعة من قبل موظفين وأطراف أخرى، وأيضا
. تعمل اإلدارة القانونية للمجموعة مع المستشار القانوني الداخلي والمستشار القانوني الخارجي للمجموعة،  ضد مورديها

غ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ويتم إبال لنتيجة المحتملة لهذه القضايا،لاء تقييم دوري اعتماداً على طبيعة القضايا. يتم إجر
غرامة، على اعتبار خرقها ألنظمة االتصاالت ، استلمت المجموعة إخطاراً بالالمعقدة لعملياتلبها. باإلضافة لذلك، ونظراً 

المعنية التي تعمل فيها في المنطقة القضائية  من السلطات التنظيمية المعنية ذات الصلة، والتشريعات األخرى ذات الصلة
بناًء على إفادة المستشار السنة، تدافع المجموعة عن هذه القضايا، بما في ذلك الغرامات.  ةالمجموعة. كما في نهاي

القانوني للمجموعة، بما في ذلك المستشار القانوني الخارجي، حسب االقتضاء، فقد تم تسجيل مخصصات مناسبة وكافية. 
ي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس  أبات الطارئة ناتجة من ات إضافية تتعلق بالمطلوهناك أي إفصاحلم يكن 

 إدارة المجموعة يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر وضع المجموعة القانوني.
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 العادلة   ة لقيما . 8

مأأة قيلظهأأر باي ت، والتأأ اراتمثسأأتبعأأض االلتكلفة المطفأأأة عأأدا ية للمجموعة بالماال تباات المالية والمطلوالموجود سيتم قيا
أسأأس  ىلأأ وع عاديةفي معاملة  تزامإليل د تحوعن أو سداده صلأعند بيع ه م استالمذي سيتلهي المبلغ اادلة لعالقيمة ا العادلة.

 .لقياسبتاريخ ا قسوالي ف المشاركينبين ارية تج
 

حجأأم ة أو تقلأأيص فيصجة للتحا ي نية أوأ ندو لهاامسسة مستمرة في أعأن المؤة هو افتراض لالعاديمة من أسس تعريف الق
 ة.روط مجحفالت بشمإجراء المعاا أو تهعمليا

 
 لةعادالقيمة الة يتراتيب

ام بهأأذه يأأ ي القمة فية المدخالت المستخدس أهموالذي يعك ي،اللتا لسل القيمة العادلةخدام تستسبا ة القيم العادلةعمجمواليس تق
 اسات:القي

 .ماثلةم داة ماليةسوق نشط أل في معدلة(ال رجة )غيردملق السوا :  أسعار1لمستوى ا (1

شأأتقة مأأن ة )أي مرشأأ مباالسأأعر( أو غيأأر  ية )أشأأرمبارصأأد، لل الت قابلأأةدخمأأ نية علأأى مبت تقييم تقنيا :2المستوى  (2
 عاروأس ،وات مالية مماثلةنشط ألددرجة في سوق موق الالس يمة باستخدام: أسعارات مقة تشمل أدوفئاله هذاألسعار(. 

ق سأأو مشأأابهة فأأيو أمماثلأأة  يةدوات مالسوق أل المدرجة في السوقر هة، وأسعاثلة أو مشابماممالية ات رجة ألدودم
ن شرة أو غير مباشرة مأأ د مباقابلة للرصة املها تكون جميع المدخالترى حيث خأيم نشط، أو طرق تقي ل منأقبر يعت
 السوق. لوماتمع

نيأأات قالتأأي تشأأمل تدوات ألئأأة جميأأع اشأأمل هأأذه الفت .للرصد بلةت غير قاالخمد على ةقنيات تقييم مبني: ت3وى المست (3
م يأأيتقى بلأأة تأأأثير جأأوهري علأأ لغير قاا التحيث يكون للمدخ ،لرصدل بلةات قالومية على معبنمالت غير دخقييمها مت

لأأب بحيأأث تتط ،ةابهمشأأ  تاعار المدرجأأة ألدواس األسأأ مقيمأأة علأأى أسأأ  ماليأأةوات . تشمل هذه الفئة أدماليةاألدوات ال
 الية.لمااألدوات ن روقات بيكس الفعفتراضات، لتأو ا د،ابلة للرصوهرية غير قج تتعديال

 
لقيمأأة العادلأأة، حيأأث تأأم ا يأأةراتبمستوى ت لالخن م ،2022 مارس 31في ة كما ساقالمألدوات المالية االي يحلل جدول التال

 ة:لعادلياس القيمة امقنيف تص
 

    2022 سمار  31 ة لاد القيمة الع  

  1المستوى  2 المستوى 3المستوى  ع  ومجم جموع  م
     لقيمة ا ة القيم

     لعادلة ا رية ت لدفا
      

 اسة بالقيمة العادلة  الموجودات المالية المق     
 ارة من خالل الربح أو الخس      

 الملكية  اق حقوق أور – استثمارات  - - 11 11 11
 اسة بالقيمة العادلة قالم الموجودات المالية      
 خالل الدخل الشامل اآلخر  من     
 أوراق حقوق الملكية  –ستثمارات ا     

 ت دين سندا  وأستثمارات 14,556 - 4,089 18,655 18,655
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   (مة)تت دلةاالع مة.  القي8
 

 2021ديسمبر  31 ة ادلالعالقيمة  

  1المستوى  2وى المست  3ستوى لما مجموع     مجموع
     لقيمةا يمةقال
     ة العادل ترية فدال

      

 لمالية المقاسة بالقيمة العادلة  الموجودات ا     
 من خالل الربح أو الخسارة      

 الملكية  أوراق حقوق  –استثمارات   - - 11 11 11
 عادلة يمة ال الموجودات المالية المقاسة بالق     
 من خالل الدخل الشامل اآلخر      
 قوق الملكية حأوراق   –استثمارات      

 وأستثمارات سندات دين  17,160 149 4,122 21,431 21,431
 
 

ى علأأى فتأأرات سأألفيات األخأأرلاو روضالقأأ  تأأم إعأأادة تسأأعيرة. جأأ لمدرعارها اسأأ ألة باسأأتخدام لعادلقيمة ابا اتالسندم يتقيتم 
يأأة لألدوات الماالعادلأأة لأأ  ةعة القيمأأ جمومشف الالعادلة. لم تك هاتي تقريب معقول لقيمية همة الدفترن القيفإ التاليوب ة،متكرر

ة صأأدروالنقأأد واأل ،خرىاأل ةنئالداالذمم ورية التجاوالذمم  ،جلصيرة األق خرىة األيندالممم ة والذالمدينرية تجالالذمم امثل 
 دلة.قيمة العاقول للي تقريب معه يةترألن قيمتها الدفلبنوك، وذلك ا دىل

 
 

 قة ي عالوف ذا.  أطر9
 

 القةلعف ذوي ااطرمع األت  أ(   معامال

 ً  توفر قة. عالحكومي ذي  فكطرتبر شركة تعإن الدل، ف( المع24)قم ر  الدولي محاسبةلا لمعيار لمعدلةالتعريفات ل وفقا
 نة ممجموعالفيد حرين. وتستلبة اكات في مملكرلشوا وشبه الحكومية سات الحكوميةسلمؤت لاالالتصا دماتركة خالش

ق سيافي ت لمعامالهذه ا تتم بحرين.لكة المم ركات فيوالشلحكومية به امية وشولحكات اظممنلالمتنوعة من ا خدماتلا
 .هريةت جومالتعتبر معا  وال مجموعةي  للعتيادل االالعم
 
 ن ارة الرئيسييداإلاء ع أعضم  تعامال(   مب

لتخطيط ية اومسئول ويلالتخم يهدئيسيين الذين لة الررداأعضاء اإلرة وء مجلس اإلداعضالرئيسيين من أاعضاء يتكون األ
 كالتالي: يينالرئيسدارة  ء اإلأعضا مكافآتنت كا ة،ل الفترة. خال موعجطة المم بأنشتحكجيه والالتوو
 
 مارس  31لمنتهية في هر ا للثالثة أش  

 2022  2021 

 عة( مراج)  جعة( )مرا 
    

 286  333 ألجلاة منافع قصير

 7  8 لتقاعدا دعب منافع ما
    

 293  341 سيين ئي الرإلدارة ت فريق اآمكاف مجموع
    

 128  161 ات(ع ار االجتم حضو رسوم   لكا في ذم)بة  جلس اإلدار مأعضاء  تمكافآ
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 تصاصيتخ. ال10

ون مليأأ  27.44 غقديأأة بمبلأأ أسأأهم نرباح أيع زتوعلى  2022ارس ماريخ عقد بتلذي ااجتماعهم  يركة فمو الشساهفق موا
 .والتي تم تنفيذها خالل الفترة ،2021 تتعلق بسنة ليون دينار بحرينيم 1.65رعات بمبلغ ني وتبيدينار بحر

 
 

 وحدث جوهري الحق (19 –د الكورونا )كوفي ةجائح –ي ث جوهرحد. 11
 

 ( 19 –الكورونا )كوفيد جائحة  –حدث الحق 

نتيجة   .لى مستوى العالم ع  ةرع ذي تطور بسل(، وا19-كوفيد جد )ستلمفيروس كورونا ال انتشارناك ن ه، كا2020ل الخ
تواء  ديد من اإلجراءات المضادة لمحاولة احلع، انحرية مملكة البلك حكومفي ذ ، بماذلك، نفذت الحكومات والسلطاتل

ما  ي. كصحل لسفر، والحجر ارى على اود أختلفة، وقيخدول مى إل من/ رحالت جوية ةعد عليقت يروس، مثلشار الفانت
حدوث سات في لسياءات واة السلبية. تسببت هذه اإلجراالقتصادي ا هة اآلثارلمواجعم إجراءات الد  ندد مت ع نعلأ

ك ي ظهور شكوف تجدالمسا وس كورونتسبب فيرلم. كما ي عمليات الكثير من الشركات حول العاف باكروإ اضطراب
 . لفيروس كثيراً اثر بيتأ لمطاع  في قة عة. تعمل المجموالعالمي صادية يئة االقتبفي الة جوهري

 

اليقينية المتضمنة في عملية   دم وع  تدياتصاد، والتحفي االقالي اش الحتبار اآلثار المحتملة لالنكمرة باالعدامجلس اإل أخذ
 تمثلنها أ رالمالية، وتعتبات بيانلهذه اجموعة في مية للالغير المالمالية و اتلوبالمطو لموجوداتلمعلنة ل لمبالغ اتحديد ا

دي ماثر أاك ، لم يكن هناإلدارةجلس قدير موالقابلة للرصد. بناء على ت المتاحة اتى المعلوماً علنادلإلدارة است متقييضل فأ
 . حتى تاريخه عةة للمجموعلى البيانات الماليمالحظ  جوهري 

 
 آخر  ري الحقحدث جوه

لمي، وأدى، من بين تأثيرات أخرى، اب في االقتصاد العطراإلى حدوث اضالصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا لقد أدى 
على مجموعة  قد يؤثر  ، والذيسلسلة التوريداتطل لسلع األساسية نتيجة لتعلزيادة التقلبات في األسواق المالية وأسعار ا

 والصناعات. المناطقواسعة من المنشآت عبر مختلف 
 

مع . أي تعرضات مباشرة أو غير مباشرة للبلدان المتأثرة اليس لديه أنهت إلى وقد أجرت اإلدارة تقييماً لمحفظتها، وخلص
ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد األثر الكامل لهذا الصراع   احتماالت التعرضات غير المباشرة قائمة. ذلك، ال تزال

المزيد من العمليات  لبها، مث نبؤألنه يعتمد إلى حد كبير على طبيعة ومدة األحداث غير المؤكدة والتي ال يمكن الت
بات اإلضافية، وردود الفعل على التطورات الجارية من قبل األسواق المالية العالمية. وستواصل  العسكرية، والعقو

مارس   31على محفظتها لتقييم األثر غير المباشر، إن وجد. كما في  وتأثيرهأثر هذا الوضع المتطور  مراقبة اإلدارة 
 جوهري على المجموعة.  رأي أثراع  الص، لم يكن لهذا 2022

 
 
 ةنالمقار امأرق    .12

تصنيف عادة الإ ة. إناليمع عرض الفترة الحلة دعاة ء مقارنطاعإلد الضرورة، ارنة، عنالمق أرقام بعض ة تصنيفإعاد تم
ً لمعلنة ساة ايلكالمأو حقوق  للفترة خل الشاملدلثر على األرباح أو مجموع اؤلم ت   .بقا
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 ة رصت خ ملا ةدحوملا ة يلحرم لا ةيلاملا ت انايبلا لوح تاحاضيإ
   ة   ير البحرين نانيف الد البآ                                                                                                                                          2022مارس  31  فية ي المنتهر أشه  للثالثة

 
 اعيقطليل اتحلال   .13

 ةيلتشغلعات االقطا

 نتهيأأةمال للفتأأرةموعة. المعلومأأات القطاعيأأة مجى للخراأل الشركات تامليعو ،اليمناألخرى تشمل ول دال. ودول أخرى Sureومجموعة  مالديفالردن ون واألحريبة بين كل من الات المجموعمليع زيعوت ميت
 ما يلي:هي ك 2022 مارس 31ي ف

 

 مراجعة() 2022مارس  31أشهر المنتهية في للثالثة   مراجعة() 2022مارس  31ي فهية منتللثالثة أشهر ال 

ديفلاملا األردن حرينالب القطاع ت وأرباحيعامب  

Sure 

Group ىخرأ دول  

 ادستبعا

الت معامال

داخليةال ألردنا البحرين  المجموع  ديفلالما   

Sure 

Group خرىأ لدو  

 ستبعادا

المعامالت 

خليةاالد عجموالم   

                

 99,728 - - 14,521 16,140 22,093 46,974  98,473 - - 13,990 15,677 23,259 45,547 (يينارجن خائب)زيرادات اإل

 - ( 128) - - - 107       21            - (122) - - - 104 18 اخليةات دإيراد

 22,152 1 (2) 2,151 5,037 746  14,219     20,436 - (3) 2,328 5,220 980 11,911 (رةالخس)ا / الربح

 

 ة()مدقق 2021يسمبر د 31 فيكما   ة(جع)مرا 2022مارس  31ي كما ف 

 
 تلوباطموموجودات 

ألردنا رينالبح القطاع ديفلماال   

Sure 

Group دول أخرى 

 اداستبع

ت مالالمعا

عمجمولا الداخلية نرداأل بحرينال   ديفلامال   

Sure 

Group رىدول أخ  

 ادبعستا

مالت المعا

وعالمجم الداخلية  
                

 661,553 ( 10,799) 7,478 76,057 97,523 277,415 213,879  648,983 ( 10,905) 7,254 74,247 95,998 273,757 208,632 اولةتدت غير الماوجودلما

 369,032 ( 13,074) 183 35,058 59,172 48,042 239,651  387,000 ( 13,951) 171 36,371 62,270 54,891 247,248 ةلات المتداولموجودا

 1,030,585 ( 23,873) 7,661 111,115 156,695 325,457 453,530  1,035,983 ( 24,856) 7,425 110,618 158,268 328,648 455,880 وع الموجوداتمجم
                

 303,119 (16,405) - 13,719 14,580 117,317 173,908  305,111 ( 18,606) - 14,469 14,357 119,004 175,888 اولةدمتالغيرت وباطلالم

 196,783 ( 19,984) 104 15,317 38,882 67,670 94,794  217,640 ( 22,023) 101 14,022 41,634 68,779 115,127 لةوادمتالالمطلوبات 

 499,902 ( 36,389) 104 29,036 53,462 184,987 268,702  522,751 ( 40,630) 101 28,491 55,991 187,783 291,015 وباتلمطلموع اجم

 530,683 12,516 7,557 82,079 103,233 140,470 184,828  513,232 15,774 7,324 82,127 102,277 140,865 164,865 صافي الموجودات
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 جعةمراغير  – إضافية  مات معلو
 

  (ةمراجعر )غينا وورالك ةحبجائ لقةعإفصاحات إضافية مت
 

أدى  لم. وقد العا توىسرعة على مسا بوتطوره ( 19 -وفيدكورونا )ك ةتفشي جائح  الميةة العحصال ظمة، أعلنت من2020 مارس 11 في
دهورة،  تلما نتمااق االئوال، وأسأسواق الم في العمل مل ذلك تعطيلية. ويشدقتصا قين في البيئة االليي مع عدم ااقتصادي عالمإلى تباطؤ  ذلك

  تراقب  .يالصح حجر وتدابير ال سفرعلى الود قيتطبيق بما في ذلك اء تفشي الوباء، الحتو تلفةمخ لطات تدابيرالسة. اتخذت السيول ومخاوف
  إدارة  اتممارس عمال، وبعضاألواصلة بتفعيل خطة م ا، قامتآثاره(، وتجاوباً مع 19 -ونا )كوفيدكور ضع جائحةعة عن كثب والمجمو

رة داعاله، ترى اإلر أالمذكولى ع بناء .ائها الماليفي عملياتها وأد عمالأليل لطتعامل مع أي لتعض إدارة وارى، بغرة األخالمختلف طراخالم
 ةموحدال حلية المر نات الماليةبياهذه الداء من تاريخ مة، ابتالقادترة اإلثني شهراً لفستمرارية وجب فرضية االصل عملها بمة ستوان المجموعأ
 . ختصرةمال

 
   ابقة.لسمقارنة بالسنة اة المجموع  على  دولمحدي االسلب بعض األثر المالي  ةائحجللكان 

 

ً اتزه إلالضافية أع اإل علوماتتم تقديم الم مالي لجائحة  ثر الاألرعن )إصدار تقري  OG/259/2020رين المركزي رقم بحال صرفم بتعميم ما
عتماد عليها لها، أو االمبأكلسنة اائج نت علىكمؤشر هذه المعلومات تعتبر  أن ال يجب. 2020يوليو  14لمؤرخ ((، ا19 –فيد نا )كووورالك

يخ في تارا و كمألثر أعاله هن ا( الذي ال يزال يتطور، فإ19 –د وفيك)كورونا ال ةئحضع جاوالمحيطة بوك  للشكنظراً  اض أخرى.ألي أغر
ال المعلومات  ههذ ، فإنكلذل فةاإلضبا .عةقديمة وغير نافن تصبح مات ألعلووف، مما يؤدي بهذه المر الظرقد تتغيومات. لمعإعداد هذه ال

قق  مدل الرسمية من قب جعةم تخضع هذه المعلومات لمرال عة.جمومل( على ا19 –د )كوفي الكورونا ئحةثر جاالً وكامالً ألماً شامتمثل تقيي
 .ارجيالخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


