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 1                                                        شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب
 

     )تم عرضها للعلم فقط( لمحات مالية 
  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

 التغير 2021 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستة

 % مليون دينار بحريني  مليون دينار بحريني  

    

 %( 0.3) 198.2 197.7 إجمالي اإليرادات 

    

 %( 1.3) 148.9 150.8 المصروفات  

    

 % 1.1 37.5 37.9 أرباح منسوبة لمساهمي شركة بتلكو

    

 % 8.8 *13.7 14.9 سنوياً )%(   -العائد على صافي الموجودات 

    

 %( 0.1) *1,654 1,652 المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )مليون( 

    

 % 0.9 22.7 22.9 )فلس(للفترة لكل سهم  والمخفض العائد األساسي

 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ةالفعلي األرقام* استناداً إلى  
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 المرحلية الموحدة المختصرة البيانات المالية عن مراجعة   المستقلين  تقرير مدقق الحسابات 
 

 المساهمين إلى السادة 
         شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب 

  مملكة البحرين  –المنامة 
   

  
 

 مقدمة 

المختصرة بمراجعة قمنا لقد الموحدة  المرحلية  المالية  لالتصاالت   2022  يونيو  30في  كما    المرفقة  البيانات  البحرين  لشركة 
 السلكية والالسلكية )ش.م.ب( )"الشركة"( وشركاتها التابعة )معا "المجموعة "(، والتي تتكون من:

 
 ؛ 2022 يونيو 30بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في  •

 ؛ 2022 يونيو 30المنتهية في   لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر الدخل الشامل الموحد المختصرالربح أو الخسارة وبيان  •

 ؛ 2022 يونيو 30المنتهية في  لستة أشهرفترة ابيان التدفقات النقدية الموحد المختصر ل •

   ؛ 2022 يونيو 30لستة أشهر المنتهية في فترة ابيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر ل •

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة. ات بياناإليضاحات حول الو •
 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةإن مجلس إدارة الشركة مسئول عن إعداد وعرض هذه  
 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةالتقارير المالية المرحلية، وإن مسئوليتنا هي إصدار استنتاجنا عن هذه    –  34رقم  

 بناًء على مراجعتنا لها. 
 

 نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدققي  "   -2410  –لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بأعمال المراجعة  
المختصرة. تشمل أعمال مراجعة  الحسابات"  الموحدة  المرحلية  المالية  الموظفين   البيانات  على االستفسارات، بشكل أساسي من 

. إن نطاق أعمال المراجعة المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية، كما تشمل إجراء مراجعة تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى
يقل كثيرا عن أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي ال تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون  

 على دراية بكل األمور الجوهرية والتي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأياً كمدققين.
 

 االستنتاج

المرفقة كما   البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةبناءاً على المراجعة التي قمنا بها، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن  
 التقارير المالية المرحلية.  – 34لم تعد، في جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2022 يونيو 30في 

 
 
 
 
 

 2022 يوليو 25
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  بيان المركز المالي الموحد المختصر 
 البحرينية  بآالف الدنانير                                                                         2022 يونيو 30في  كما

 

  إيضاح 2022 يونيو  30  2021ديسمبر  31
 الموجودات   )مراجعة(   )مدققة( 

 الموجودات غير المتداولة    
 عقارات ومعدات   275,729  300,494
 حق استخدام األصول     54,947  55,170

 الشهرة    134,932  137,259
 موجودات غير ملموسة أخرى   129,757  125,882

 محتسبة بطريقة حقوق الملكية  زميلة  ات استثمار في شرك  7,008  7,142
 أصول ضرائب مؤجلة   7,890  7,429

 استثمارات    22,717  23,078
 موجودات غير متداولة أخرى   4,969  5,099

 مجموع الموجودات غير المتداولة   637,949  661,553
     

 الموجودات المتداولة     
 المخزون   8,388  8,784

 تجارية مدينة وأخرى ذمم   156,039  135,893
   استثمارات  -  3,611

 النقد وأرصدة البنوك 3 226,176  220,744

 مجموع الموجودات المتداولة   390,603  369,032

 ع الموجودات ومجم  1,028,552  1,030,585
     

 المطلوبات     
 المطلوبات غير المتداولة     

 وأخرى ذمم تجارية دائنة   33,924  26,740
    مطلوبات اإليجار   45,207  45,527

 قروض وسلفيات  4 222,526  223,151
 مطلوبات ضرائب مؤجلة   6,720  7,701

 مجموع المطلوبات غير المتداولة   308,377  303,119
     

 المطلوبات المتداولة     
 ذمم تجارية دائنة وأخرى   179,042  185,015

    مطلوبات اإليجار   7,822  8,046
 قروض وسلفيات  4 5,256  3,722

 مجموع المطلوبات المتداولة   192,120  196,783

 مجموع المطلوبات   500,497  499,902

 صافي الموجودات    528,055  530,683
     

 حقوق الملكية    
 رأس المال   166,320  166,320
 ي قانوني احتياط  84,060  83,285
 ي عام احتياط  44,000  44,001

 احتياطيات أخرى   ( 47,805)  ( 35,668)
 اسهم الخزينة   ( 5,179)  ( 4,578)

 أرباح مستبقاة  244,225  236,236

 مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة    485,621  489,596

 حصة غير مسيطرة   42,434  41,087

   حقوق الملكيةمجموع    528,055  530,683
 

 عن المجلس:  ووقعها بالنيابة 2022يوليو  25  من قبل مجلس اإلدارة في المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتاعتمدت 

 
 

 ميكيل فينتر  رائد عبدهللا فخري  عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
 الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 
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 .المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتجزءاً أساسياً من هذه  13إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 
 

  موحد المختصر الالدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 
 البحرينية  الدنانيربآالف                                                  2022 يونيو  30المنتهية في  أشهر  للستة

 
 
 

  
 إيضاح

 الستة أشهر المنتهية في 
  يونيو  30 

   الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو  30

  2022 2021  2022 2021 
 مراجعة( ) )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(   
       

 98,435 99,189  198,163 197,662 5 اإليرادات 
       المصروفات  

 ( 31,360) ( 30,189)  ( 64,031) ( 61,364)  التشغيلية للشبكات المصروفات  
 ( 13,350) ( 13,050)  ( 26,154) ( 26,891)  تكلفة الموظفين
 ( 17,831) ( 18,142)  ( 36,150) ( 36,658)  ء وانخفاض قيمة موجودات ملموسة استهالك وإطفا

         انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة خسارة من
 ( 1,054) ( 654)  ( 1,674) ( 1,402)  العقود  وأصول

 ( 11,010) ( 12,432)  ( 20,880) ( 24,509)  مصروفات تشغيلية أخرى 

 ( 74,605) ( 74,467)  ( 148,889) ( 150,824)  مجموع المصروفات  

 23,830 24,722  49,274 46,838  النتائج من األنشطة التشغيلية 
 1,052 1,053  2,127 2,140  إيرادات التمويل واإليرادات ذات العالقة 

 ( 2,877) ( 3,358)  ( 5,769) ( 6,506)  مصروفات التمويل والمصروفات  ذات العالقة 
 317 1,935  625 4,484  )صافي ( أخرى إيرادات 

       محتسبة   زميلة  ات شرك  خسارةحصة الشركة من 
 ( 157) ( 4)  ( 321) ( 132)  )صافي(  بطريقة حقوق الملكية 

 22,165 24,348  45,936 46,824  األرباح قبل احتساب الضريبة 
 ( 2,514) ( 1,899)  ( 4,133) ( 3,939)  ضريبة الدخل 

 19,651 22,449  41,803 42,885  ربح الفترة 
       

       : الدخل الشامل اآلخر
  من الممكن إعادة تصنيفهاالبنود التي صنفت أو 

 إلى بيان الربح أو الخسارة:  الحقا  
      

 211 ( 5,778)  709 ( 8,190)  األجنبية العمليات  –فروقات تحويل عمالت أجنبية 
 15 ( 94)  57 ( 168)  )أدوات الدين( لالستثمارات  تغيرات القيمة العادلة 

  (8,358 ) 766  (5,872 ) 226 
       البنود التي لن يتم أبدا  إعادة تصنيفها إلى بيان  

       الربح أو الخسارة: 
       حقوق  )أدوات  لالستثمارات  تغيرات القيمة العادلة 

 ( 724) ( 1,297)  8,884 ( 3,826)  ملكية(

  (3,826 ) 8,884  (1,297 ) (724 ) 

 ( 498) ( 7,169)  9,650 ( 12,184)  خر، صافي من الضرائب الدخل الشامل اآل  مجموع
 19,153 15,280  51,453 30,701  مجموع الدخل الشامل للفترة 

       

       ربح الفترة منسوب إلى: 
 17,805 19,950  37,526 37,853  مساهمي الشركة األم 
 1,846 2,499  4,277 5,032  حصة غير مسيطرة 

  42,885 41,803  22,449 19,651 
       

       مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى: 
 17,307 12,781  47,176 25,669  مساهمي الشركة األم 
 1,846 2,499  4,277 5,032  حصة غير مسيطرة 

  30,701 51,453  15,280 19,153 

 10.8 12.1  22.7 22.9 6 )فلس(  لكل سهم والمخفض العائد األساسي
 

 عن المجلس:  ووقعها بالنيابة 2022 يوليو 25  من قبل مجلس اإلدارة في المالية المرحلية الموحدة المختصرة البياناتاعتمدت 
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 ميكيل فينتر  فخري  عبدهللا رائد  عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
 الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 

 

 .المرحلية الموحدة المختصرة الماليةالبيانات جزءاً أساسياً من هذه  13إلى   1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 المختصر  بيان التدفقات النقدية الموحد
 البحرينية  بآالف الدنانير                                                    2022 يونيو  30المنتهية في  أشهر  للستة

 
 

 يونيو  30أشهر المنتهية في للستة  إيضاح 

  2022 
 )مراجعة( 

 2021 
    )مراجعة(  

     
     انشطة التشغيل 

 41,803  42,885  ربح الفترة
     تسويات: 

 7,150  3,821  بنود غير تشغيلية، شاملة الضرائب 
 321  132  محتسبة بطريقة حقوق الملكية   زميلة  ات شرك  خسارةحصة الشركة من 

 36,150  36,658  وانخفاض قيمة موجودات ملموسة  استهالك وإطفاء 
 1,674  1,402  العقود  وأصول   انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة خسارة من

  84,898  87,098 
     

     المال العامل التغيرات في رأس 
 ( 9,200)  ( 8,621)  في الذمم التجارية المدينة واألخرى  الزيادة

 ( 1,434)  293  في المخزون  ( الزيادةالنقص / )
 2,096  ( 4,140)  في الذمم التجارية الدائنة واألخرى  ( / الزيادةنقصال)

 78,560  72,430  النقد من أنشطة التشغيل 
     

 ( 3,798)  ( 3,933)  المدفوعة الضرائب 
 ( 528)  ( 821)  مدفوعات لألعمال الخيرية 

 74,234  67,676  صافي النقد من أنشطة التشغيل 

     
     أنشطة االستثمار 

 ( 32,144)  ( 25,003)  ، صافي االستبعادشراء عقارات ومعدات وموجودات غير ملموسة
 ( 32,969)  17,181  أخرى  استثمارات من بيع / )شراء( صافي النقد 

 2,900  5,876  فوائد وإيرادات استثمارات مستلمة 

     
 ( 62,213)  ( 1,946)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 

     
     أنشطة التمويل 

 ( 31,912)  ( 32,631)  أرباح أسهم مدفوعة 
 ( 6,652)  ( 5,872)      مدفوعات لمطلوبات اإليجار

 ( 3,384)  ( 3,993)  فوائد مدفوعة  
 5,561  814  ، صافي مسحوبةقروض 

 ( 164)  ( 361)  شراء أسهم خزينة   
 ( 929)  ( 240)  ، صافي أسهم صناعة السوق شراء

     
 ( 37,480)  ( 42,283)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 

     
 ( 25,459)  23,447  حكمه خالل الفترة في النقد وما في (  النقص الزيادة / )

     
 143,457  138,727  يناير 1النقد وما في حكمه في 

     
 117,998  162,174 3 يونيو  30النقد وما في حكمه في 

 

 
 

 .المرحلية الموحدة المختصرة الماليةالبيانات جزءاً أساسياً من هذه  13إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                                                                      المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                          2022 يونيو  30أشهر المنتهية في   للستة

 

   مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم   

 2022     احتياطيات أخرى  أسهم خزينة     

مجموع  

حقوق  

 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 

 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

 ةفترربح ال  - - - - - - - - 37,853 37,853 5,032 42,885

              

 الدخل الشامل اآلخر             

 فروقات تحويل عمالت أجنبية   - - - ( 8,190) - - - - - ( 8,190) - ( 8,190)

 تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات           - - - - ( 3,994) - - - - ( 3,994) - ( 3,994)

 مجموع الدخل الشامل اآلخر  - - - ( 8,190) ( 3,994) - - - - ( 12,184) - ( 12,184)

 ةفترمجموع الدخل الشامل لل  - - - ( 8,190) ( 3,994) - - - 37,853 25,669 5,032 30,701

              

 المساهمات والتوزيعات             

               2021أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة  10 - - - - - - - - ( 27,443) ( 27,443) - ( 27,443)

 2021تبرعات معتمدة لسنة  10 - - - - - - - - ( 1,647) ( 1,647) - ( 1,647)

                    شراء أسهم صناعة السوق     - - - - - - ( 240) - - ( 240) - ( 240)

 شراء أسهم الخزينة  - - - - - - - ( 361) - ( 361) - ( 361)

 على أساس األسهم مسددة   مدفوعات             

 هم حقوق الملكيةبأس  - - - - - 47 - - - 47 - 47

 المحول إلى االحتياطي العام   - 1 ( 1) - - - - - - - - -

 المحول إلى االحتياطي القانوني  - 774 - - - - - - ( 774) - - -

 أرباح أسهم لحصة غير مسيطرة   - - - - - - - - - - ( 3,685) ( 3,685)

 مجموع المساهمات والتوزيعات   - 775 ( 1) - - 47 ( 240) ( 361) ( 29,864) ( 29,644) ( 3,685) ( 33,329)

              

 )مراجعة( 2022يونيو  30 في  166,320 84,060 44,000 ( 23,063) ( 25,322) 580 ( 3,937) ( 1,242) 244,225 485,621 42,434 528,055

 
 .المرحلية الموحدة المختصرة الماليةالبيانات جزءاً أساسياً من هذه  13إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                                            بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر                          

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                  )يتبع( 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في   للستة

 

   مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم   

 2021     احتياطيات أخرى  أسهم خزينة     

مجموع  

حقوق  

 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 

 

  

 2021يناير  1في   166,320 83,285 44,000 ( 228,31) ( ,80728) - ( 762,0) ( 716) 224,390 473,168 38,914 512,082

 ة فترربح ال  - - - - - - - - 37,526 37,526 4,277 41,803

              

 الدخل الشامل اآلخر              

 فروقات تحويل عمالت أجنبية   - - - 707 - - - - 2 709 - 709

 تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات           - - - - 8,942 - - - ( 1) 8,941 - 8,941

 مجموع الدخل الشامل اآلخر   - - - 707 8,942 - - - 1 9,650 - 9,650

 ة فترمجموع الدخل الشامل لل  - - - 707 8,942 - - - 37,527 47,176 4,277 51,453

              

 المساهمات والتوزيعات              

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

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

                    شراء أسهم صناعة السوق     - - - - - - ( 929) - - ( 929) - ( 929)

                                                     شراء أسهم الخزينة               - - - - - - - ( 164) - ( 164) - ( 164)

 مدفوعات على أساس األسهم مسددة               

 الملكيةبأسهم حقوق   - - - - - 386 - - - 386 - 386

 المحول إلى االحتياطي العام   - - 1 - - - - - ( 1) - - -

 أرباح أسهم لحصة غير مسيطرة   - - - - - - - - - - ( 4,602) ( 4,602)

 مجموع المساهمات والتوزيعات   - - 1 - - 386 ( 929) ( 164) ( 31,701) ( 32,407) ( 4,602) ( 37,009)

              

   )مراجعة( 2021 يونيو 30 في  166,320 83,285 44,001 ( 521,21) ( 19,865) 386 ( 005,3) ( 880) 230,216 487,937 38,589 526,526
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 تقرير المنشأة.   1

بورصة   في  مدرجة  بحرينية  مساهمة  شركة  هي  )"الشركة"(  ش.م.ب  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  البحرين  شركة 
المرحلية الموحدة المختصرةالبحرين. تتكون     2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةكما في ولفترة    البيانات المالية 

المختصرةمن   الموحدة  المرحلية  المالية  في  للشر  البيانات  المجموعة  وحصة  "المجموعة"(،  )معاً  التابعة  وشركاتها  كة 
لخدمات والمنتجات  ا. تعمل المجموعة في مجال توفير خدمات االتصاالت ومحتسبة بطريقة حقوق الملكية  زميلة  اتركش

  المتعلقة بها.
 
 أساس اإلعداد.   2

 
 بيان االلتزام (أ

"التقارير المالية المرحلية".    –  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    المختصرةالبيانات المالية المرحلية الموحدة  أعدت  
المعدة طبقاً   المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة  البياناتال تشمل كل    البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةإن  

المالية، التقارير  الدولية إلعداد  ا  للمعايير  قراءتها مع  المنتهية في ويجب  للسنة  للمجموعة  المدققة  الموحدة  المالية  لبيانات 
. مع ذلك، تم تضمين إيضاحات تفسيرية مختارة لتوضح أحداث ومعامالت جوهرية لفهم التغيرات في  2021ديسمبر   31

 .  2021ديسمبر   31المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر بيانات مالية موحدة سنوية كما في وعن السنة المنتهية في 

 مراجعة، وليست مدققة. البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةهذه 
 
 السياسات المحاسبية الهامة (ب

إعداد   في  المجموعة  قبل  من  المطبقة  المخاطر  إدارة  وإطار  المحاسبية  الموحدة  السياسات  المرحلية  المالية  البيانات 
مدققة  المختصرة موحدة  مالية  بيانات  آخر  إعداد  في  استخدمت  التي  تلك  نفسها  في  للمجموعة  هي  المنتهية            للسنة 

، فيما عدا تطبيق المعايير الدولية الجديدة إلعداد التقارير المالية ذات العالقة، والتعديالت والتفسيرات  2021ديسمبر    31
. لم يكن لتطبيق هذه المعايير 2022يناير    1ية، والسارية المفعول ابتداء من  الصادرة عن المجلس الدولي للمعاير المحاسب

 .  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةالجديدة / المعدلة أي أثر جوهري على  
 

 (   الطبيعة الموسمية  ج

في   المعلنة  النتائج  فإن  الموسمية،  االختالفات  ألثر  المختصرةنتيجة  الموحدة  المرحلية  المالية  نسبة    البيانات  تمثل  ال  قد 
 ال يوجد أي أثر جوهري من االختالفات الموسمية.  متناسبة من الدخل السنوي العام. 

 
 التقديرات واالجتهادات (   د

إعداد   المرحليةيتطلب  المالية  المختصرة  البيانات  التوقعات والفرضيات مما    الموحدة  التقديرات،  اإلدارة بعض  أن تضع 
يؤثر على عملية تطبيق السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصروفات المعلنة. النتائج  

هذه   إعداد  عند  التقديرات.  عن  تختلف  قد  المالفعلية  المرحلية  المالية  المختصرةالبيانات  باستخدام وحدة  اإلدارة  قامت   ،
عدم   لتقدير  الرئيسية  والمصادر  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  استخدامها  تم  التي  ذاتها  الجوهرية  األحكام 

، باستثناء 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  للمجموعة  المدققة    المالية الموحدة  البيانات اليقينية، والتي تم تطبيقها على  
  .11اآلثار التي تم تحديدها في إيضاح رقم 

 
 
 

 .  النقد وأرصدة البنوك 3

البنوك على    يشمل بنكية ودائع  على    دينار بحريني(  82,017:  2021)ديسمبر    دينار بحريني  64,002النقد وأرصدة 
تم استثناءها من النقد وما    .أرباح أسهم غير مطالب بهانقد مقيد، وأشهر، و   3من  ترات استحقاق أكثر  قصيرة األجل ذات ف

 في حكمه في بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر. 
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 .  القروض والسلفيات 4

 التمويالت ألجل وتسهيالت السحب على المكشوف من البنوك تشمل ما يلي:

بمجموع  تسهيالت قرض طويل   (1 )  58.5األجل  بحريني  دينار  بحريني( حصلت   58.5:  2021مليون  دينار  مليون 
  PLRعليه إحدى شركات المجموعة لتمويل رأس المال العامل للشركة ورسوم الرخصة. يحمل التسهيل معدل فائدة تبلغ  

تم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القرض،    ،2021خالل    .2023من المقرر سداده بحلول  كان  % سنوياً، و 3.35  –
، بلغ إجمالي المبلغ القائم  2022  يونيو  30سنوات. كما في    3وبالتالي تم تمديده لفترة عشر سنوات، مع فترة سماح تبلغ  

التسهيالت   المبلغ    ال شيء، تم تصنيف مبلغ  مليون دينار بحريني(  24.4:  2021مليون دينار بحريني )  24.4من  من 
 . وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمة: ال شيء( 2021)ضمن المطلوبات المتداولة   القائم

مليون دينار بحريني( تم الحصول عليه من قبل    8.0:  2021مليون دينار بحريني )  8.0قرض طويل األجل بقيمة   (2
%  PLR   -    2.2 ل التسهيالت معدل فائدةأحدى شركات المجموعة لغرض تمويل احتياجات البنية التحتية والشبكة. تحم

بحلول  كان  وسنوياً   المقرر سداده  تم    ، 2021خالل    .2025من  وبالتالي  القرض،  بشأن شروط هذا  التفاوض  إعادة  تم 
تبلغ   سماح  فترة  مع  سنوات،  عشر  لفترة  في    سنوات.  3تمديده  من  2022  يونيو  30كما  القائم  المبلغ  إجمالي  بلغ   ،

)  6.8التسهيالت   بحريني  دينار  بحريني(  6.8:  2021مليون  دينار  مبلغ  مليون  تصنيف  تم  القائم   ال شيء،  المبلغ  من 
 . وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمة: ال شيء( 2021)من المطلوبات المتداولة ض

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

تم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القرض، وبالتالي تم تمديده لفترة    ،2021خالل  . 2024من المقرر تسويتها في  كان  و
  12.7، بلغ إجمالي المبلغ القائم من التسهيالت  2022  يونيو  30سنوات. كما في    3عشر سنوات، مع فترة سماح تبلغ  

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

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

تم إعادة التفاوض بشأن شروط هذا القرض، وبالتالي تم    ، 2021خالل  .  2024من المقرر تسويتها في سنة  كان  سنوياً، و
تبلغ   سماح  فترة  مع  سنوات،  عشر  لفترة  في    3تمديده  كما  من  2022  يونيو  30سنوات.  القائم  المبلغ  إجمالي  بلغ   ،

)  8.0التسهيالت   بحريني  دينار  بحريني(  8.0:  2021مليون  دينار  مبلغ  مليون  تصنيف  تم  القائم   ال شيء،  المبلغ  من 
 . وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر شهراً القادمة( ال شيء: 2021)من المطلوبات المتداولة ض

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

الم خالل  شركات  يبلغ    2021جموعة  فائدة  معدل  التسهيالت  تحمل  المؤجلة.  الرأسمالية  المدفوعات  اشهر    3لتمويل 
LIBOR    +4.75  بلغ إجمالي المبلغ القائم  ، 2022  يونيو  30. كما في  2024% سنوياً، ومن المقرر تسويتها في مايو ،

مليون دينار بحريني   1.2تم تصنيف مبلغ  حريني(  مليون دينار ب  2.9: 2021مليون دينار بحريني )  2.3من التسهيالت   
من المبلغ القائم ضمن المطلوبات المتداولة وذلك الستحقاقها خالل فترة اإلثني عشر  (  مليون دينار بحريني  1.2:  2021)

 . شهراً القادمة
 

  4.5: 2021مليون دينار بحريني ) 4.5قرض استيراد بإجمالي يبلغ  حصلت إحدى شركات المجموعة على تسهيالت (6
يبلغ   فائدة  معدل  التسهيالت  تحمل  الرأسمالية.  مصروفاتها  متطلبات  لدعم  بحريني(  دينار  +    LIBORاشهر    3مليون 

خالل  4.75 تسويتها  المقرر  ومن  سنوياً،  المسحوبة.    %365  للمبالغ  بيان  يوماً  تاريخ  في  كما  المسحوب  المبلغ  كان 
 مليون دينار بحريني( وتم تصنيفه ضمن المطلوبات المتداولة. 2.6: 2021ون دينار بحريني )ملي 4.0  المركز المالي

 

( منه مبلغ  مليون دينار بحريني  169.7:  2021)مليون دينار بحريني    169.7تسهيالت قرض طويل األجل بقيمة   (7
دينار    169.7 ً   2022  يونيو  30كما في    بحرينيمليون  قائما دينار بحريني  169.7:  2021)  ال زال   والذي   (،مليون 

% سنوياً، LIBOR    +1.80. تحمل التسهيالت معدل فائدة  2020حصلت عليه الشركة لتمويل سداد سنداتها في مايو  
 . 2025ومن المقرر تسويتها دفعة واحدة في 
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 .  اإليرادات 5
 

   اإليرادات تصنيف .أ
 

 يونيو  30أشهر المنتهية في للثالثة   يونيو  30 أشهر المنتهية فيللستة  

 2021  2022  2021  2022 اإليرادات حسب المنتجات األساسية 
 مراجعة( )  )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(  
        

 44,813  46,041  91,005  92,735 خدمات االتصاالت النقالة 
 18,401  16,150  36,376  32,321 خدمات االتصاالت البيانية

 19,416  19,347  38,739  38,574 خدمة االنترنت الثابتة
 5,379  4,841  10,984  9,934 خدمات الهاتف الثابتة 
 5,218  6,308  10,095  12,260 خدمات البيع بالجملة 

 5,208  6,502  10,964  11,838 أخرى 

        
 197,662  198,163  99,189  98,435 

 

 يونيو  30للثالثة أشهر المنتهية في   يونيو  30 المنتهية فيأشهر للستة  

 2021  2022  2021  2022 اإليرادات حسب توقيت االحتساب 
 مراجعة( )  )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(  
        

          عند نقطة زمنية المحول المنتجات 
 6,810  6,644  15,384  14,129 )إيرادات المعدات( 

          بمرور  المحولة المنتجات والخدمات 
 91,625  92,545  182,779  183,533 ( )إيرادات من تقديم خدمات   الوقت 

        
 197,662  198,163  99,189  98,435 

 
 . 13إيضاح رقم   راجعلتفاصيل إضافية حول مجموع اإليرادات حسب القطاعات الجغرافية الرئيسية للمجموعة، 

 
 

 أرصدة العقود  .ب

 مع العمالء.  وأصول ومطلوبات العقود ،الجدول التالي يقدم معلومات حول الذمم المدينة
 

 ديسمبر 31  يونيو  30 

 2022  2021 

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

    )متضمنة في بند ذمم تجارية وذمم   وموجودات العقود ذمم مدينة

 111,848  124,955 ( مدينة أخرى 

    

 6,661  5,832 مطلوبات العقود 
 

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

مع    عنه  تتعلق بشكل رئيسي بالمقابل المستلم مقدماً من العمالء والذي تم احتساب اإليراد  العقد  فاتورة للعميل. مطلوبات
 .    خالل سنة واحدة مرور الزمن مع استيفاء التزامات األداء ذات العالقة
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 . العائد لكل  سهم6
 

 يونيو  30للثالثة أشهر المنتهية في   يونيو  30 أشهر المنتهية فيللستة  

 2022  2021  2022  2021 

 مراجعة( )  )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

        
 17,805  19,950  37,526  37,853 ربح الفترة المنسوب لمساهمي الشركة

        
        المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة

 1,654  1,652  1,654  1,652 خالل الفترة )مليون( 
        

 10.8  12.1  22.7  22.9 العائد األساسي لكل سهم )فلس( 

 
 

 والطارئة  المحتملة .  االلتزامات الجوهرية7

 
 أ( االلتزامات  

رأسمالية  المجموعةلدى   في    التزامات  :  2021ديسمبر    31)  بحرينيدينار    مليون  25.5بلغت    2022  يونيو  30كما 
   (.مليون دينار بحريني 25.9

 
 ( الضمانات ب

في   (1 بقيمة2022  يونيو  30كما  ضمانات  المجموعة  بنوك  أصدرت   ،  6.01 ( بحريني  دينار  ديسمبر    31مليون 
مليون    8.7:  2021ديسمبر  مليون دينار بحريني )  14مليون دينار بحريني(، وخطابات إئتمان بمبلغ    8.9:  2021

 دينار بحريني(. 

بمبلغ   (2 تطمين  خطاب  بتقديم  المجموعة  )  1.9قامت  بحريني  دينار  دينار   1.9:  2021ديسمبر    31مليون  مليون 
 ي للشركات التابعة العاملة في األردن. بحريني( إلى هيئة تنظيم االتصاالت في األردن لتقديم ضمان مال 

 
 قروض إسكان الموظفين  ( ج

تقدم الشركة المساعدة في القروض لموظفيها البحرينيين لتمويل شراء عقارات سكنية. ويتم تمويل القروض من قبل بنك  
. تتحمل الشركة 2007تجاري محلي بضمانة الشركة. تم التوقف عن تقديم ضمانات لقروض اسكان الموظفين في سنة  

مليون دينار بحريني     0.2، بلغت الضمانات القائمة  2022  يونيو  30%(. كما في  75:  2021% من فائدة القرض )75
 مليون دينار بحريني(. 0.3: 2020لقروض إسكان الموظفين )

 
 التزامات طارئة أخرى د( 

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

لنتيجة المحتملة لهذه القضايا، ويتم إبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة لوري اعتماداً على طبيعة القضايا. يتم إجراء تقييم د
غرامة، على اعتبار خرقها ألنظمة االتصاالت  ، استلمت المجموعة إخطاراً بالالمعقدة  لعملياتلبها. باإلضافة لذلك، ونظراً  

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

مخصصات   تسجيل  تم  فقد  االقتضاء،  حسب  الخارجي،  القانوني  المستشار  ذلك  في  بما  للمجموعة،  القانوني  المستشار 
مماثلة،   أو غرامات  مناسبة وكافية. لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات

 حيث أن أعضاء مجلس إدارة المجموعة يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر وضع المجموعة القانوني.
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 .  القيمة العادلة  8

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأأأة عأأدا بعأأض االسأأتثمارات، والتأأي تظهأأر بالقيمأأة 
وعلأأى أسأأس  عاديةالقيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند تحويل إلتزام في معاملة العادلة.  
 .بتاريخ القياس المشاركين في السوقبين تجارية 

 

من أسس تعريف القيمة العادلة هو افتراض أن المؤسسة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقلأأيص حجأأم 
 عملياتها أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.

 
 تراتيبية القيمة العادلة

والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيأأام بهأأذه تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي،  
 القياسات:

 :  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.1المستوى  (1

: تقنيات تقييم مبنية علأأى مأأدخالت قابلأأة للرصأأد، مباشأأرة )أي السأأعر( أو غيأأر مباشأأرة )أي مشأأتقة مأأن 2المستوى   (2
الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة، وأسعار األسعار(. هذه  

مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة، وأسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلأأة أو مشأأابهة فأأي سأأوق 
امة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة مأأن يعتبر أقل من نشط، أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت اله

 معلومات السوق.

: تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد. تشأأمل هأأذه الفئأأة جميأأع األدوات التأأي تشأأمل تقنيأأات 3المستوى   (3
تقيأأيم تقييمها مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة للرصد، حيث يكون للمدخالت الغير قابلأأة تأأأثير جأأوهري علأأى 

األدوات المالية. تشمل هذه الفئة أدوات ماليأأة مقيمأأة علأأى أسأأاس األسأأعار المدرجأأة ألدوات مشأأابهة، بحيأأث تتطلأأب 
 تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.

 
القيمأأة العادلأأة، حيأأث تأأم   راتبيأأةخالل مسأأتوى ت  ، من2022  يونيو  30الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة كما في  

 تصنيف مقياس القيمة العادلة:
 

    2022 يونيو  30 القيمة العادلة  

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

      

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة       
 من خالل الربح أو الخسارة      

 أوراق حقوق الملكية  –استثمارات   - - 11 11 11
 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة      
 من خالل الدخل الشامل اآلخر      
 أوراق حقوق الملكية  –استثمارات      

 وأستثمارات سندات دين  12,432 - 5,028 17,460 17,460
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   )تتمة( .  القيمة العادلة8
 

 2021ديسمبر  31 القيمة العادلة  

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  مجموع   مجموع  
     القيمة القيمة

     العادلة  الدفترية 
      

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة       
 من خالل الربح أو الخسارة      

 أوراق حقوق الملكية  –استثمارات   - - 11 11 11
 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة      
 من خالل الدخل الشامل اآلخر      
 أوراق حقوق الملكية  –استثمارات      

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

بالقيمة العادلة باسأأتخدام أسأأعارها المدرجأأة. تأأم إعأأادة تسأأعير القأأروض والسأألفيات األخأأرى علأأى فتأأرات   السنداتتم تقييم  
متكررة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية هي تقريب معقول لقيمتها العادلة. لم تكشف المجموعة القيمأأة العادلأأة لأأألدوات الماليأأة 

والنقأأد واألرصأأدة   ،األخرىالدائنة  الذمم  ، والذمم التجارية وقصيرة األجل  ىمثل الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخر
 لدى البنوك، وذلك ألن قيمتها الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة.

 
 

 .  أطراف ذوي عالقة 9
 

 أ(   معامالت مع األطراف ذوي العالقة

( رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  المعدلة  للتعريفات  توفر (  24وفقاً  ذي عالقة.  حكومي  تعتبر كطرف  الشركة  فإن  المعدل، 
ال وتستفيد  البحرين.  مملكة  في  والشركات  الحكومية  وشبه  الحكومية  للمؤسسات  االتصاالت  خدمات  من مجموعالشركة  ة 

سيا في  المعامالت  هذه  تتم  البحرين.  مملكة  في  والشركات  الحكومية  وشبه  الحكومية  المنظمات  من  المتنوعة  ق الخدمات 
 العمل االعتيادي  للمجموعة وال تعتبر معامالت جوهرية.

 
 ب(   معامالت مع أعضاء اإلدارة الرئيسيين  

التخطيط   التخويل ومسئولية  لديهم  الذين  الرئيسيين  الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة  يتكون األعضاء 
 مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين كالتالي:والتوجيه والتحكم بأنشطة المجموعة. خالل الفترة، كانت 

 
 يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  

 2022  2021 

 )مراجعة(   )مراجعة(  
    

 846  673 منافع قصيرة األجل

 12  18 منافع ما بعد التقاعد
    

 858  691 مجموع مكافآت فريق اإلدارة الرئيسيين 
    

 220  318 اإلدارة )بما في ذلك رسوم حضور االجتماعات(مكافآت أعضاء مجلس 
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 . التخصيصات 10

مليون دينار  27.44 على توزيع أرباح أسهم نقدية بمبلغ 2022مارس  فيوافق مساهمو الشركة في اجتماعهم الذي عقد 
 .والتي تم تنفيذها خالل الفترة ،2021مليون دينار بحريني تتعلق بسنة   1.65بحريني وتبرعات بمبلغ  

 
، وافأأق أعضأأاء مجلأأس اإلدارة علأأى أربأأاح أسأأهم مرحليأأة 2022يوليأأو    25في اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد بتاريخ  

 .فلس لكل سهم. هذه البيانات المالية ال تعكس هذه األرباح المرحلية المستحقة 13.5بواقع 
 

 

 حدث جوهري . 11

الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا إلى حدوث اضطراب في االقتصاد العالمي، وأدى، من بين تأثيرات أخرى، لقد أدى 
قد يؤثر على مجموعة    ، والذيسلسلة التوريداتلزيادة التقلبات في األسواق المالية وأسعار السلع األساسية نتيجة لتعطل  

 والصناعات. المناطقواسعة من المنشآت عبر مختلف 
 

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

العمليات   من  المزيد  مثل  بها،  التنبؤ  يمكن  ال  والتي  المؤكدة  غير  األحداث  ومدة  طبيعة  على  كبير  حد  إلى  يعتمد  ألنه 
ة. وستواصل اإلدارة  العسكرية، والعقوبات اإلضافية، وردود الفعل على التطورات الجارية من قبل األسواق المالية العالمي

، لم  2022  يونيو  30على محفظتها لتقييم األثر غير المباشر، إن وجد. كما في    وتأثيرهأثر هذا الوضع المتطور    مراقبة
 يكن لهذا الصراع أي أثر جوهري على المجموعة. 

 
 
 أرقام المقارنة    .12

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية. إن إعادة التصنيف 
  حقوق الملكية المعلنة سابقاً.مجموع لم تؤثر على األرباح أو مجموع الدخل الشامل للفترة أو 
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 .   التحليل القطاعي13

 القطاعات التشغلية

خرى للمجموعة. المعلومات القطاعية للفترة المنتهية فأأي األ  الشركات  وعمليات  ،ودول أخرى. الدول األخرى تشمل اليمن  شوريتم توزيع عمليات المجموعة بين كل من البحرين واألردن والمالديف ومجموعة  
 هي كما يلي: 2022 يونيو 30

 

 )مراجعة( 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في للستة    )مراجعة(  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة 

ديف ل الما األردن  البحرين  مبيعات وأرباح القطاع   

مجموعة  

 دول أخرى شور 

  استبعاد

المعامالت  

ديف لالما األردن البحرين   المجموع  الداخلية   

مجموعة 

 دول أخرى  شور

استبعاد  

المعامالت  

 المجموع  الداخلية 

                

 198,163 - - 28,921 31,237 44,229 93,776  197,662 - - 27,562 30,806 46,657 92,637 اإليرادات )زبائن خارجيين( 

 - (255) - - - 216 39  - (225) - - - 208 17 إيرادات داخلية 

 41,803 - (6) 4,374 8,789 2,169 26,477  42,885  - (20) 4,535 10,225 3,107 25,038 / )الخسارة(  الربح

 
 )مدققة(  2021ديسمبر  31كما في   )مراجعة(  2022 يونيو 30كما في  

 
  تموجودات ومطلوبا 

ديف ل الما األردن  البحرين  القطاع   

مجموعة  

 دول أخرى شور 

  استبعاد

المعامالت  

ديف لالما األردن البحرين   المجموع  الداخلية   

مجموعة 

 دول أخرى  شور

استبعاد  

المعامالت  

 المجموع  الداخلية 
                

 661,553 ( 10,799) 7,478 76,057 97,523 277,415 213,879  637,949 (11,122) 7,075 68,121 94,396 272,899 206,580 الموجودات غير المتداولة 

 369,032 ( 13,074) 183 35,058 59,172 48,042 239,651  390,603 (14,834) 1,185 29,594 67,058 57,302 250,298 الموجودات المتداولة 

 1,030,585 ( 23,873) 7,661 111,115 156,695 325,457 453,530  1,028,552 (25,956) 8,260 97,715 161,454 330,201 456,878 مجموع الموجودات 
                

 303,119 (16,405) - 13,719 14,580 117,317 173,908  308,377 (25,466) - 13,198 13,985 125,142 181,518 المتداولة غيرالمطلوبات 

 196,783 ( 19,984) 104 15,317 38,882 67,670 94,794  192,120 (23,640) 119 12,827 40,586 62,271 99,957 المطلوبات المتداولة 

 499,902 ( 36,389) 104 29,036 53,462 184,987 268,702  500,497 (49,106) 119 26,025 54,571 187,413 281,475 مجموع المطلوبات 

 530,683 12,516 7,557 82,079 103,233 140,470 184,828  528,055 23,150 8,141 71,690 106,883 142,788 175,403 صافي الموجودات 

 


