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 1                                                        شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب
 

     )تم عرضها للعلم فقط( لمحات مالية 
  2022  سبتمبر 30نتهية في  مال للتسعة أشهر 

 
 

 التغير 2021 2022 مبرسبت  30أشهر المنتهية في   التسعة

 % مليون دينار بحريني  مليون دينار بحريني  

    

 % 0.6 296.4 298.3 إجمالي اإليرادات 

    

 % 1.5 225.3 228.6 المصروفات  

    

 % 1.7 53.2 54.1 أرباح منسوبة لمساهمي شركة بتلكو

    

 % 7.3 * 13.7 14.7 )%(   (ويا  سن) –وجودات ئد على صافي المعالا

    

 %( 0.1) * 1,654 1,652 ليون( م)ترة ة خالل الفسهم القائماألدد لع زونلمواط توسملا

    

 % 1.9 32.2 32.8 )فلس(للفترة لكل سهم  والمخفض ألساسيئد االعا

 
 2021ر بديسم 31 يف للسنة المنتهية ةالفعلي األرقامدا  إلى  نااست *
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 ة موحدة المختصرالبيانات المالية المرحلية ال ة عاجرم ن ع  ستقلين لما ت باا سحلا ققد مير رقت
 

 أعضاء مجلس اإلدارةإلى السادة 
         ش.م.ب شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية 

  مملكة البحرين  –المنامة 
   

  
 

 مقدمة 

الموحدة بمراجعة قمنا لقد المرحلية  المالية   ت الالالتص  نيالبحر  ركةلش  2022  سبتمبر  30  ي ف  اكم  فقةرالم  مختصرةال  البيانات 
 :"(، والتي تتكون من  ا "المجموعةعة )معبالتا ها"الشركة"( وشركات ( )م.بسلكية )ش.الكية والالسل

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

و  بيان • الخسارة  أو  الالدالربح  ا  ملشاخل  وهأش  ةثثاللاتي  ترلف  لمختصرالموحد                         هية منتال  أشهر  التسعةر 
 ؛ 2022 سبتمبر 30في 

 ؛ 2022 سبتمبر 30منتهية في لا أشهر التسعة فترةت النقدية الموحد المختصر لدفقاتال بيان •

   ؛  2022 رسبتمب 30أشهر المنتهية في لتسعة فترة اوحد المختصر لالم يةبيان التغيرات في حقوق الملك •

 . مختصرةالة رحليمال لموحدةاة الي المات بيانت حول الاحضااإليو •
 
المحاسبة الدولي    رامعيوفقا  ل  حلية الموحدة المختصرةالبيانات المالية المر  ه ض هذوعراد  إعد   ن ع  ئولمسة  كرشال  ةإدارس  جلم  إن

 مختصرةلا   لية الموحدةمالية المرحانات البيال  هذه  عن، وإن مسئوليتنا هي إصدار استنتاجنا  لمرحليةالمالية ا  التقارير  –  34رقم  
 . ا لهاتنعاجرم ىلع ء  ابن
 

 مراجعةاق الطن

  ي رحلية من قبل مدققية الملومات المالعممراجعة ال"   -2410  –ة  جعلمراعمال ا خاص بأالدولي ال  عيارملفقا  لو  اعتنمراج  تمتد  لق
المرالبي. تشمل أعمال مراجعة  " الحسابات المالية  المو انات  المخحلية   نيفظوالم  أساسي من  لشكسارات، باالستف  على  صرةتحدة 

لمراجعة ا  مالأخرى. إن نطاق أع  عةراجاءات مة وإجريعة تحليلمراج  ءاشمل إجرتا  كم  بية،ساحمل او  ةيمالال  مورألا  نعولين  سئمال
ن  و نك بأننا س  لى تأكيداتع  ولصحمن ال  اننكمت  ال  ، وبالتالي فهيير التدقيق الدوليةلتي تتم وفقا  لمعاي اعن أعمال التدقيق    يقل كثيرا
 قين.دقكم رأيا    نبدياله فإننا وعلي ،قالتدقي لماأع خالل نم اهيددحن تكميتي الو ة يلجوهرا رموألا لكب ةيعلى درا

 

 االستنتاج

ما لمرفقة كا  تصرةوحدة المخرحلية المالبيانات المالية المى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن  إل  دتي قمنا بها، لم يرالمراجعة ال   علىا  ءبنا
 . ليةرحالية المملرير االتقا – 34رقم    الدوليي سبلمحار اايعللم ا  فقو ة،وهريالجحي النوا عيجم يف  د،تعم ل 2022 برتمبس 30في 
 
 
 
 
 
 2022 أكتوبر 31



 3                                                                         م.بة ش.يالالسلكية ولكت الس رين لالتصاالكة البحشر

 

  ر تصالي الموحد المخبيان المركز الم
 ة نيريحبال رين انلد ا ف بآال                                                                                2022 ر سبتمب  30في  امك
 

  إيضاح 2022 سبتمبر  30  2021 مبريسد 31
 دات الموجو  )مراجعة(   )مدققة( 

 الموجودات غير المتداولة    
 عقارات ومعدات   272,866  300,494
 استخدام األصول    ق ح  54,103  55,170
 شهرة  لا  133,277  137,259
 ى ة أخرس وم غير ملدات موجو  144,284  125,882
 محتسبة بطريقة حقوق الملكية  ة زميل ات ركش  في رماتث سا  7,058  7,142
 مؤجلة  ضرائبأصول   7,756  7,429
 استثمارات    15,870  23,078
 ة أخرى ل موجودات غير متداو  5,058  5,099

 داولة مت الجودات غير  مجموع المو  640,272  661,553
     

 الموجودات المتداولة     
 زون مخلا  6,473  8,784

 وأخرى  مدينة  جاريةذمم ت   164,698  135,893
   استثمارات  3,508  3,611

 النقد وأرصدة البنوك 3 217,121  220,744

 لة و مجموع الموجودات المتدا   391,800  369,032

 جودات لموع اومجم  1,032,072  1,030,585
     

 بات طلوالم    
 ة لوا المطلوبات غير المتد    

 ى أخرة وائن د  ةي راتجم مذ  55,663  26,740
    مطلوبات اإليجار   46,779  45,527
 سلفيات ض و قرو 4 222,134  223,151
 مطلوبات ضرائب مؤجلة   6,170  7,701

 ر المتداولة ت غي طلوباع المموجم  330,746  303,119
     

 ة لو دات المت المطلوبا     
 رى دائنة وأخ  ةذمم تجاري   170,766  185,015
    ر يجااإلبات ولطم  7,596  8,046
 قروض وسلفيات  4 5,389  3,722

 مجموع المطلوبات المتداولة   183,751  196,783

 مطلوبات لامجموع    514,497  499,902

 ودات  الموج  فيصا  517,575  530,683
     

 الملكية وقحق    
 رأس المال   166,320  166,320
 ني ون ي قااحتياط  84,060  83,285
 ي عام ياطاحت   44,000  44,001

 احتياطيات أخرى   (53,525)  ( 35,668)
 اسهم الخزينة   (4,744)  ( 4,578)

 أرباح مستبقاة  238,302  236,236

 لشركة  ا  ميية المنسوبة لمساهوق الملكمجموع حق  474,413  489,596

 مسيطرة غير حصة   43,162  41,087

   ةيكالملق وقمجموع ح  517,575  530,683
 

 لمجلس: ا عن بةنيابال قعهاوو 2022أكتوبر   31  فيرة داس اإلمجل  من قبل المختصرةرحلية الموحدة لما اليةالم اتيانالباعتمدت 

 
 
 
 

 فينتر ل كيمي فخري هللا عبد رائد  يفة لآل خ  ةخليف ن بعبدهللا 
 فيذين ت ليس ارئ ال ة ارداإل س ل مجيس ئ رئب ان  ة ردا اإلرئيس مجلس 
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 .ةمختصرلدة ا لموحا يةالمرحل المالية ناتيالبا من هذه  ا  ساسيجزءا  أ 13ى  إل 1ن قة ممرفالات حاضيإلا لكشت



 5                                                                         م.بة ش.يالالسلكية ولكت الس رين لالتصاالكة البحشر

 

  ر ص مختال حدموالالشامل  لدخالالربح أو الخسارة وبيان 
 البحرينية  ر ينبآالف الدنا                                                    2022  سبتمبر 30لمنتهية في  ا للتسعة أشهر 

 
 
 

  
حاضي إ  

 منتهية في لأشهر ا   التسعة
  سبتمبر  30 

   الثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبر  30

  2022 2021  2022 2021 
 ( ة مراجع) )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(   
       

 98,204 100,595  296,367 298,257 5 ات ديرا اإل
         اتفروصملا

 (31,066) (34,296)  (95,097) (95,660)  ت اكب شللة لتشغيلي مصروفات الا
 (13,336) (12,946)  (39,490) (39,837)  نة الموظفي لفتك
 (18,804) (17,249)  (54,954) (53,907)  سة جودات ملمو ء وانخفاض قيمة مو ك وإطفاهالاست 

         ةن مدي لا ةي را لتجا ممذال ة قيم انخفاض  خسارة من
 (816) (455)  (2,490) (1,857)  العقود  لصو أو

 (12,423) (12,848)  (33,303) (37,357)  ية أخرى شغيلت  تا فرومص

 (76,445) (77,794)  (225,334) (228,618)  مجموع المصروفات  

 21,759 22,801  71,033 69,639  لتشغيلية ا النتائج من األنشطة 
 966 1,279  3,093 3,419  ة قذات العال داتإليرااول التموي  إيرادات
 (2,907) (4,079)  (8,676) (10,585)  قة ال العت ذا   روفات صلموال تموي لت اا فورمص

 59 296  684 4,780  أخرى إيرادات 
         زميلة ات شرك   ربح  /(  ة رخسا) كة من الشرحصة 
 (204) 51  (525) (81)  )صافي(  قة حقوق الملكية ري ط ب محتسبة 

 19,673 20,348  65,609 67,172  بة الضري  بحتسا اح قبل  ربااأل
 (1,932) (1,887)  (6,065) (5,826)  ضريبة الدخل 

 17,741 18,461  59,544 61,346  ربح الفترة 
       

       : اآلخرالدخل الشامل 
       ن إعادة تصنيفها فت أو من الممك ن البنود التي ص

       رة: خسالا  وربح أ ل ا إلى بيان  الحقا  
 (1,466) (5,550)  (757) (13,740)  ة بي جن ألاات العملي  –جنبية ت أعمال تحويل  روقات ف

 (76) 13  (19) (155)  ن( لدي ا تا )أدوتثمارات  سلالدلة قيمة العالات اتغير

  (13,895) (776)  (5,537) (1,542) 
         نا يبى إل فها  تصني  إعادة  من يتل  ي تلاود البن 
       : ةر اسالخ  أو ح  برلا

         قو حق  ات)أدورات  تثمالالسدلة االع قيمةلات اتغير
 (760) (223)  8,124 (4,049)  ية(ملك

  (4,049) 8,124  (223) (760) 

 (2,302) (5,760)  7,348 (17,944)  الضرائب ، صافي من  رخ ل اآلالشامخل  الد
 15,439 12,701  66,892 43,402  فترة مجموع الدخل الشامل لل 

       

       ى: إل وبنسفترة مربح ال 
 15,693 16,252  53,219 54,105  األم ة شركلامي مساه

 2,048 2,209  6,325 7,241  طرة سي حصة غير م

  61,346 59,544  18,461 17,741 
       

       منسوب إلى: لفترة اللشامل  لا ع الدخل ومجم
 13,391 10,492  60,567 36,161  ة األم مساهمي الشرك

 2,048 2,209  6,325 7,241  ة يطرير مسحصة غ

  43,402 66,892  12,701 15,439 

 9.5 9.8  32.2 32.8 6 )فلس(  سهم  كلل والمخفض سيالعائد األسا
 

 : سلمجلعن ا ابةالنيب هاووقع 2022 أكتوبر  31  يفارة دس اإلمجل  بلمن ق صرةتخالم ةدالموح حلية رملا المالية اتالبيانتمدت عا
 
 
 
 

 فينتر ل كيمي فخري  هللاعبد رائد  يفة لخ ل آ  ةخليف ن بعبدهللا 
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 تنفيذيليس ارئ ال ة ارداإل س ل يس مجئ رئب ان  ة ردا رئيس مجلس اإل
 

 .رةمختصة اللية الموحدحرلما يةماللا تاانالبي همن هذ ا  سيا  أسازءج 13إلى   1ة من رفقت الماحاضيل اإلكشت



 7                                                                         م.بة ش.يالالسلكية ولكت الس رين لالتصاالكة البحشر

 

 ر صختلما وحدلما ة النقدي التدفقات  انيب
 ة ني بحري ل ا رينا بآالف الدن                                                  2022  سبتمبر 30  في   لمنتهيةا للتسعة أشهر 

 
 

 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر  إيضاح 

  2022 
 ( ةع)مراج

 2021 
    عة( مراج) 

     
     غيل انشطة التش

 59,544  61,346  ح الفترةب ر
     
     : ت اوي تس

 10,964  8,212  ضرائب لاة شامل يلية،بنود غير تشغ
 525  81    يةكلمالقة حقوق ري بة بطمحتس لةزمي   ات شرك  خسارةكة من الشرة حص

 54,954  53,907  ت ملموسة وجودا م ةماض قي نخفوا ء استهالك وإطفا
 2,490  1,857  ود عقال وأصول   ينةمدالقيمة الذمم التجارية  ض افخن ا من رة خسا

  125,403  128,477 
     
     مل اع لا ل س المات في رأ تغيرا لا

 (4,295)  (20,485)  ى في الذمم التجارية المدينة واألخر الزيادة
 545  2,139  ون في المخز النقص
 2,315  1,954  ى رألخوا ة الدائن  ةي م التجارفي الذم ةالزياد

 127,042  109,011  النقد من أنشطة التشغيل 
     

 (5,569)  (6,900)  ة ع دفوالمالضرائب 
 (531)  (1,108)  خيرية عمال ال ت لألعافومد

 120,942  101,003  ل أنشطة التشغيمن   صافي النقد 

     
     تثمار االسأنشطة 

 (46,621)  (40,423)  ادبعت سال ي اافص ، سةموملغير   وموجوداتومعدات   عقارات اءشر
 (49,423)  12,224  أخرى  ماراتتث سا ( شراء)  / بيع منقد صافي الن 

 3,332  6,492  ة ستثمارات مستلماادات يرإو فوائد

     
 (92,712)  (21,707)  ستثمار الا  ةطشنأ  يفدم المستخد لنقاصافي  

     
     التمويل طة أنش
 (56,103)  (56,441)  ة وع فمد م رباح أسهأ

 (8,942)  (8,981)      ريجاإلت ا بامدفوعات لمطلو
 (4,820)  (6,778)  ائد مدفوعة  وف
 1,364  499  ي صاف  ،بةوحس موض رق

 (164)  (280)    للمدفوعات على أساس األسهم ةخزين ال أسهم  شراء
 (1,351)  114  ي فاص  ،قة السو صناع أسهم  ( اءشر)بيع / 

     
 (70,016)  (71,867)  ل مويالت طةنشم في أ دختس الم النقد   يفاص

     
 ( 41,786)  7,429  مه خالل الفترة حك وما في   في النقد  (نقص ل ا)  الزيادة /

     
 143,457  138,727  راي ين  1ه في كم ي حف اد ومقالن 

     
 101,671  146,156 3 سبتمبر  30مه في النقد وما في حك

 

 
 
 .ةرالمختصوحدة مالية حلرمال يةالمال ناتالبياذه من ه ا  سياسءا  أزج 13  ىلإ 1من  ةقفالمرت احاضيشكل اإلت
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                                                                                                                        تصرمخال  حدوملافي حقوق الملكية تغيرات لا بيان 

 ينية لبحر ا ر يانبآالف الدن                                                                                                                                                                                           2022  سبتمبر 30في  تهية منلا للتسعة أشهر

 

   م ألا  ةركش ال اهميس موبة لنس لماق  مجموع الحقو  

 2022     أخرى ت اي احتياط خزينة م  سهأ    

  عومجم

قوق  ح

 الملكية 

  رغي  حصة
 سيطرة م

 المجموع 
أرباح  

 بقاة ستم

 همأس  
  ة الخزين
  تا عو للمدف
س  ساعلى أ
 سهم  األ

أسهم  
  صناعة 
 السوق

احتياطي  
للمدفوعات  

  س اأس  على 
 هم ألسا

  طي احتيا
قيمة  ال

لة  العاد
 ت ا مارلالستث

ي  ياطتحا
  لي تحو
ت  العم
 يةنبجأ

  ي طاتياح
 عام 

اطي  تياح
 قانوني 

 
 ل االم س أر

  

  

 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  - - - - - - - - 54,105 54,105 7,241 61,346

              

 خرآلال شاملالدخل ا             

 ة جنبيحويل عمالت أت تاقوفر  - - - ( 13,740) - - - - - ( 13,740) - ( 13,740)

     لالستثمارات        العادلة قيمةال   تتغيرا  - - - - ( 4,204) - - - - ( 4,204) - ( 4,204)

 آلخرا الشامل خللدمجموع ا  - - - ( 13,740) ( 4,204) - - - - ( 17,944) - ( 17,944)

 ةفترلل  لشاملال موع الدخجم  - - - ( 13,740) ( 4,204) - - - 54,105 36,161 7,241 43,402

              

 اتعيوزالتو  ماتالمساه             

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

 نةلع ة ميرحلمهم  أسح ابرأ             

 2022ة سنل  - - - - - - - - ( 22,175) ( 22,175) - ( 22,175)

 2021ة مدة لسنتعت مرعابت  - - - - - - - - ( 1,647) ( 1,647) - ( 1,647)

                       سهم صناعة السوقشراء أ  - - - - - - 114 - - 114 - 114

 ينةزخ الشراء أسهم    - - - - - - - ( 361) - ( 361) - ( 361)

   دةدسهم مألسا ساعلى أس مدفوعات             

 ملكيةالحقوق  همبأس  - - - - - 87 - 81 - 168 - 168

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

 ونينالقا  محول إلى االحتياطيال  - 774 - - - - - - ( 774) - - -

 رة سيطر مية غلحص   سهمح أابرأ  - - - - - - - - - - ( 5,166) ( 5,166)

 ات يعوزلتواهمات اسملامجموع   - 775 ( 1) - - 87 114 ( 280) ( 52,039) ( 51,344) ( 5,166) ( 56,510)

              

 )مراجعة( 2022 سبتمبر 30 في  166,320 84,060 44,000 ( 28,613) ( 25,532) 620 ( 3,583) ( 1,161) 238,302 474,413 43,162 517,575



 7                                                                                                                                                            السلكية ش.م.بللسلكية وا ا  البحرين لالتصاالت ةركش
 

 

 
 .ةرصتالمخ ةدلموحاية لحرملا ةليمالا اتالبيان ذهه نم ا  سياسأ ا  ءزج 13  إلى 1قة من رفلما يضاحاتكل اإلشت

 
                                                                                                                        ختصرالم  حدوملا ةيك ملت في حقوق اليراغ تلن ا بيا 

 الدنانير البحرينية ف الآب                                                                                                                                                                                   يتبع() 2022  سبتمبر 30ي ة فتهيالمن عة أشهرتسلل

 

   م ألا ة ركشال  اهميوبة لمسنسملاق و قحمجموع ال   

 2021     ى رخأ ت اي اطتي اح خزينة  مسهأ    

وع  مجم

  قوق ح

 ملكيةال

غير   حصة 
 مسيطرة 

 مجموع لا
أرباح  

 بقاة ست م

 هم أس 
  ةالخزين 
  ت اعوللمدف
س  ساعلى أ
 سهم  األ

أسهم  
  صناعة
 السوق 

احتياطي  
ات  للمدفوع
  س اأس على
 همألسا

  طياحتيا
قيمة  ال

لة  العاد
 تارمالالستث 

ي  ياطت حا
يل  تحو
الت  عم
 يةنب جأ

  يطاتي اح
 عام

اطي  تي اح
 ونيقان 

 
 ل ا مالس أر

 

  

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

 ة فترال حبر  - - - - - - - - 53,219 53,219 6,325 59,544

              

 خر ل ل االشاملدخل  ا             

  ةحويل عمالت أجنبيت اتقوفر  - - - ( 757) - - - - - ( 757) - ( 757)

     لالستثمارات        العادلة قيمةال   تتغيرا  - - - - 8,105 - - - - 8,105 - 8,105

 لخر ا الشامل  خللدمجموع ا  - - - ( 757) 8,105 - - - - 7,348 - 7,348

 ة فترلل  لالشام  مجموع الدخل  - - - ( 757) 8,105 - - - 53,219 60,567 6,325 66,892

              

 ات عيوزالتو  ماتالمساه             

              2020سنة علنة لة ميئاهم نهأسح ابرأ  - - - - - - - - ( 27,308) ( 27,308) - ( 27,308)

 علنةة ميمرحلهم  أسح ابرأ             

 2021 سنةل  - - - - - - - - ( 22,344) ( 22,344) - ( 22,344)

 2020ة مدة لسنتت معاعربت  - - - - - - - - ( 4,392) ( 4,392) - ( 4,392)

                       سهم صناعة السوقشراء أ  - - - - - - ( 1,351) - - ( 1,351) - ( 1,351)

 خزينةالشراء أسهم    - - - - - - - ( 164) - ( 164) - ( 164)

   سددةهم مألسا ساعلى أس عاتفومد             

 كيةل مالحقوق هم بأس  - - - - - 459 - - - 459 - 459

 عام المحول إلى االحتياطي ال  - - 1 - - - - - ( 1) - - -

 رة سيطر مية غلحص   سهمح أابأر  - - - - - - - - - - ( 6,447) ( 6,447)

 عات وزيلتواهمات اسم لامجموع    - - 1 - - 459 ( 1,351) ( 164) ( 54,045) ( 55,100) ( 6,447) ( 61,547)
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 )مراجعة(  2021 سبتمبر 30 في  166,320 83,285 44,001 ( 13,985) ( 20,702) 459 ( 3,427) ( 880) 223,564 478,635 38,792 517,427

 
 .صرةمختال ةحدموالية رحللما ليةالما اناتبيل ا  ذهه نم سيا  أسا ا  ءجز 13  لىإ 1ن م ةرفقلما يضاحاتاإل كلشت
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 ة رصت مخ لا الموحدة حلية رلم ا يةالمال ات البيانل حو اتيضاحإ

      ة   لبحرينيا ردنانيف البآال                                                        2022  سبتمبر 30  في   منتهيةال هر شللتسعة أ

 

 
 
 شأةنمتقرير ال.   1

واالسلكاالت  صتالل  ن ريلبحا  كةرش هلشر ا)"   ش.م.ب  يةكللالسية  مساه  يكة"(  مدبحرينة  مشركة  بوررجة  ية  صة  في 
  2022  سبتمبر  30  في  ةهيتنملا  التسعة أشهر   ةرتلفو  يف  امك  مختصرة بيانات المالية المرحلية الموحدة اللاكون  ت. تينبحرال
االيلما  تاانبيال  نم المختصلمرحلية  الموحدة  )معبتالا  تهاكاوشر  كةرشلل  رةة  وح(" عة"المجموا   عة  ا،  في  ة  عومجلمصة 
  ت تجا لمناوات  دمخلاوالت  ا تصاالل توفير خدمات  ي مجاوعة فالمجم  لم. تعيةطريقة حقوق الملكبة  سبحتم  لةزمي  اتكرش
  ها.لقة بمتعال

 
 

 دادعإلا ساأس .  2
 

 مازاللتا  نايب (أ

لية".  ة المرحاليير المرالتقا"   –  34لي رقم  الدو  لمحاسبةا  ار لمعيفقا  و  ةلمختصرلمرحلية الموحدة اة االيالمات  نياالب  تدأع
 بقا  طدة  المع  كاملةية السنوال  ةاليالم  تانا بيلل  ةطلوبمال  اتالبيانتشمل كل  ال    ةوحدة المختصرلية المبيانات المالية المرحلاإن  
ال  ،يةلمالار  يارالتق  د داع إل  ليةودلا  ريايعملل قراءتها مع  الممالال  ياناتبويجب  للمالمدقق  ةدوحية  للة  ة في يتهلمنا   ة نسجموعة 

ي  ت فرايتغال  رية لفهمأحداث ومعامالت جوه لتوضحتارة  مخ  يريةفست  تااحإيض  مينضت  تم   ك،. مع ذل2021يسمبر  د 31
 .  2021سمبر يد  31ة في ة المنتهيسنال وعن في ماية كون س ةدحوة ميلام تانايب رخآ ذنمعة مجموالي للء المداواأل ركزالم
 
 .مراجعة، وليست مدققة موحدة المختصرةال  ةالمالية المرحلي ناتيابال هذه

 
 لهامةاة بياسات المحاسسيال (ب

إدارحاسبمال  اساتالسي وإطار  المية  الة  منخاطر  فيمجموعالل  قب  مطبقة  المالايانالباد  إعد   ة  الموحت  المرحلية    ة دية 
تهفسن  يه  رةتصخملا إعدال  لكا  في  استخدمت  آخرتي  مدققةدحوم  ةليام  تانايب  اد  الل  للمجموعة  ة            في  تهيةلمنسنة 

  ت ارفسيالت والتعديلتواقة،  ذات العال  المالية  التقاريردة إلعداد  يالجددولية  الر  اييمعلا  دا تطبيقع  ، فيما2021ديسمبر    31
 ر ياي معلا  هذه  يقطبتل  . لم يكن2022يناير    1ن  ء ماتدبا  عولفملارية  لساوا،  اسبيةحملار  يامعي لللدولاس مجلن الرة عالصاد

   .المختصرةموحدة الة  البيانات المالية المرحليي على  جوهر أثر أي معدلة لا دة / يدلجا
 

   ميةموسبيعة ال(   الطج

الافالالختا  رثأل  يجةتن الماايانالبفي  لنة  المعنتائج  ال  فإن ية،  مموست  ة  نسب  مثلت  ال  د ق  المختصرةموحدة  اللية  رحملاية  لت 
 نها غير جوهرية. إف ومع ذلك، العام ويسنلا دخل من ال سبةتنام

 
 هاداتتجالتقديرات واال  (  د

إعداد  تي المرحليلا طلب  المالية  المختصرةبيانات  الموحدة  التضع اإلدن  أ  ة  ا  مت مضياوالفر  اتقعوتال   ،تيراتقدارة بعض 
نتائج  ال والمصروفات المعلنة. تاداريإلا، اتوبلطملا، داتغ الموجوالى مبوعلية بمحاسال اساتسيليق اة تطبيلمى علثر عؤي

تخ قد  التقديراتتلالفعلية  عن  إعدع  .ف  هذهند  االبيا  اد  النات  المرحلية  المختصرةلمالية  قامتموحدة  باإلدا  ،  استخدام رة 
التذاة  يرجوهلاام  حكاأل اتي  ها  البطتفي    هامادستختم  للمجماسبالمحسياسات  يق  واوعةية  ع قدلت  يةالرئيس  درلمصا،    دمير 
اء تثنباس،  2021ديسمبر    31في    ةنة المنتهيللس  عةللمجموالمدققة    موحدةالمالية ال  ات البيانوالتي تم تطبيقها على    ،ةنييقيلا

  .11رقم  تحديدها في إيضاح الثار التي تم
 
 

 نوك بال ةأرصدقد ولنا  .3

ية كبنودائع    على  (نيريحبر  ايند  82,017:  2021ر  )ديسمب  ر بحرينينادي  70,965ى  عل  البنوك  ةأرصدقد والن  يشمل
من النقد تم استثناءها    ،امطالب بههم غير  أس  حباأرو  يد،مق  دنقو  أشهر، ثالثة  ن  مترات استحقاق أكثر  ف  ت ة األجل ذارقصي
 ر. صختمال دموحلا يةقدالتدفقات الني بيان حكمه ف فيما و
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 ض والسلفيات ورالق . 4

 تشمل ما يلي: كونبلا نم وفالمكش لىع سحبتسهيالت الالتمويالت ألجل و

بمجموع  ت  هيال تس (1 األجل  د  58.5قرض طويل  بحريني(  58.5:  2021)يني  ينار بحرمليون  دينار  ت صلح  مليون 
  PLRفائدة تبلغ    لهيل معدسالت  يحمل  ة.لرخص ركات المجموعة لتمويل رأس المال العامل للشركة ورسوم اعليه إحدى ش

لتفاوض بشأن شروط هذا القرض،  ة اعادتم إ  ،2021خالل    .2023  لوحلسداده ب  ررقالم  منكان  % سنويا ، و 3.35  –
المبلغ القائم بلغ إجمالي  ،  2022  سبتمبر  30في    . كماسنوات  3لغ  ر سنوات، مع فترة سماح تبديده لفترة عشلي تم تموبالتا

التس لغ  مبال  نم  ءيش  الف مبلغ  ينتم تص،  مليون دينار بحريني(  24.4:  2021ريني )حدينار ب  ليونم  24.4ت  هيالمن 
 . اإلثني عشر شهرا  القادمة ها خالل فترةالستحقاق وذلك( ال شيء: 2021)بات المتداولة  لولمطالقائم ضمن ا 

من قبل    هحصول عليال  تمي(  نحريار بمليون دين  8.0:  2021)  مليون دينار بحريني  8.0جل بقيمة  قرض طويل األ (2
%  PLR   -    2.2 معدل فائدة  تهياللتسشبكة. تحمل ا الو  ةيحتتلا  ات البنيةجاياحت  ركات المجموعة لغرض تمويلشأحدى  
الكان  وسنويا    ب من  التفاوض  تم    ، 2021خالل    .2025حلول  مقرر سداده  ت إعادة  وبالتالي  القرض،  م  بشأن شروط هذا 

سن عشر  لفترة  سمافتر  مع  وات،تمديده  تبلغ  ة  في  سنوات.  3ح  إجما،  2022  سبتمبر  30  كما  القائم  بمال  ليبلغ    ن م لغ 
دينار  6.8سهيالت  لتا )ربح   مليون  بحرين  6.8:  2021يني  دينار  تصن ي(مليون  تم  مبلغ  ،  القائم   شيءال  يف  المبلغ  من 

 . مةالقادا  رر شهي عشقها خالل فترة اإلثنوذلك الستحقا( ال شيء: 2021) داولةلمطلوبات المتضمن ا

الحصول    تم  مليون دينار بحريني(  12.8:  2021بحريني )  ريناد  مليون  12.8األجل بقيمة  ل  سهيالت قرض طويت(  3
% سنويا ، PLR  -  2.125فائدة    ترخيص. تحمل التسهيالت معدلويل رسوم المجموعة لتمعليه من قبل أحدى شركات ال

  ترةلفض، وبالتالي تم تمديده  قرأن شروط هذا الشتفاوض بدة ال إعا   تم  ،2021خالل  . 2024يتها في  من المقرر تسوكان  و
  12.7ت  من التسهيالبلغ القائم  ، بلغ إجمالي الم2022  سبتمبر  30ي  فما  سنوات. ك  3ة سماح تبلغ  فتر  عشر سنوات، مع

ات  مطلوبال  نئم ضمالقامن المبلغ    ال شيء، تم تصنيف مبلغ  مليون دينار بحريني(  12.7:  2021)مليون دينار بحريني  
 . ا  القادمةشهر راإلثني عش ةترف لالوذلك الستحقاقها خ( ءشي ال: 2021)اولة دتالم

قرض   (4 بقيمة  طويتسهيالت  األجل  ب  8.0ل  دينار  بحريني(  مليو  8.0:  2021)  حريني مليون  دينار  عليه ن  حصلت 
%  PLR  -  1.75لغ  دة تبفائ  معدل  يالتمشترك. تحمل التسهمجموعة لتمويل حصة المنشأة في مشروع  حدى شركات الإ

ط هذا القرض، وبالتالي تم  شروتم إعادة التفاوض بشأن    ، 2021  خالل.  2024  نةس  في  من المقرر تسويتها ان  كو  سنويا ،
عشر    تمديده مع  لفترة  تبلغ  سنوات،  سماح  كما   3فترة  القائم2022  رسبتمب  30في    سنوات.  المبلغ  إجمالي  بلغ  من    ، 

)حريبدينار  يون  مل  8.0التسهيالت   ب  8.0:  2021ني  دينار  مبلغ  ي(حرينمليون  تصنيف  تم  ش،  ا  نم  ءيال   ئم قالالمبلغ 
 . را  القادمةعشر شهني ل فترة اإلثوذلك الستحقاقها خال( ال شيء: 2021)ضمن المطلوبات المتداولة 

األجل (5 طويل  دينار    3.0بقيمة    قرض  ب  3.0:  2021)  بحرينيمليون  دينار  حصحريني(مليون  ع،  دى  حإ  ليه لت 
الرأسمال  مويللت  2021خالل    ةعوجمالم  شركات اجمؤالية  المدفوعات  تحمل  يبلغ  سهيتللة.  فائدة  معدل  ر  اشه   3الت 

LIBOR    +4.75المقر إجمالي  ،  2022  سبتمبر  30. كما في  2024ي مايو  ر تسويتها ف% سنويا ، ومن  المبلغ   بلغ 
مليون دينار   1.2لغ  تم تصنيف مبي(  نيرحار بن دينليوم  2.9  : 2021)مليون دينار بحريني    1.9  القائم من التسهيالت  

بحرينيدين  نمليو  1.2:  2021)ني  بحري القائ  من(  ار  وذلك الض  م المبلغ  المتداولة  المطلوبات  فترةستحقاقها خمن    الل 
 . اإلثني عشر شهرا  القادمة

  4.5 :2021) يبحرين ارنن ديمليو 4.5بإجمالي يبلغ ض استيراد قر تسهيالتركات المجموعة على صلت إحدى شح (6
دين متطلبات    (رينيبح  ارمليون  الرأسمالتاروفمصلدعم  تيها  فائدة  ة.  معدل  التسهيالت  +    LIBORاشهر    3غ  بليحمل 
سنويا ،4.75 المقر  %  تسويتهومن  خالل  ر  المس  365ا  للمبالغ  فيكان  حوبة.  يوما   كما  المسحوب  بيان    المبلغ  تاريخ 

 .المتداولة تاوبلمطوتم تصنيفه ضمن ال (حرينيمليون دينار ب 2.6: 2021ني )حريبنار  ن ديمليو 4.2  المركز المالي

منه مبلغ  (  بحرينين دينار  مليو  169.7:  2021)مليون دينار بحريني    169.7  الت قرض طويل األجل بقيمةسهيت (7
  والذي   ،(نيحريبنار  ن ديمليو   169.7:  2021)  زال قائما    ال  2022  سبتمبر  30كما في    نيبحريدينار  مليون    169.7

نويا ، % سLIBOR    +1.80ت معدل فائدة  سهيالت. تحمل ال2020يو  مال سداد سنداتها في  لتموي  لت عليه الشركة صح
 . 2025 ة واحدة فيومن المقرر تسويتها دفع
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 .  اإليرادات 5
 

   داتااإلير فتصني .أ
 

 سبتمبر  30 ة في نتهيللثالثة أشهر الم  سبتمبر 30 يالمنتهية ف لتسعة أشهر ل 

 2021  2022  2021  2022 سية األسا  المنتجاتسب ح ت داإليرا ا
 مراجعة( )  )مراجعة(   ة( عاجمر)  ( راجعةم) 
        

 45,663   46,893  136,668   139,628 دمات االتصاالت النقالة خ
 16,681   15,663  53,057   47,984        يةالبيان الت خدمات االتصا

 19,473   19,611  58,212   58,185 ثابتةت الرن نت خدمة اال
 5,433   4,800  16,417   14,734 بتة الهاتف الث خدمات ا 

 5,174   7,335  15,269   19,595 ة ملخدمات البيع بالج
 5,780   6,293  16,744   18,131 أخرى 

        
 298,257  296,367  100,595  98,204 

 

 رسبتمب  30 في  يةه ر المنتأشهللثالثة   تمبرسب 30 ية فالمنتهي للتسعة أشهر  

 2021  2022  2021  2022 تساب االحت قيوت  دات حسباإليرا 
 مراجعة( )  راجعة( )م  جعة( )مرا  ( )مراجعة 
        

          يةطة زمن عند نق ول المحلمنتجات ا
 7,181  7,470  22,565  21,599 ت المعدات( )إيرادا
          بمرور  ةحول الم ت دماوالخ تجاتالمن 
 91,023  93,125  273,802  276,658 ( ت ديم خدمارادات من تق)إي   ت قالو

        
 298,257  296,367  100,595  98,204 

 
 . 13ضاح رقم يإ   عراجعة، ومللمجئيسية رالجغرافية ال  عاتطاالقحسب ادات يرإلل مجموع احو ة يإضاف صيللتفا

 
 

 ود قلعرصدة اأ .ب

  .ءعمالالع م عقودوبات اللطل وموأصو ،مدينةلذمم اال حول تقدم معلوماي اليالت  دولالج
 

 برمديس 31  بر مسبت 30 

 2022  2021 

 ققة( )مد  اجعة( مر) 
    

    وذمم  مم تجارية ضمنة في بند ذت م)  العقود ات وموجود ذمم مدينة

 111,848  127,413 ( ى مدينة أخر

    

 10,627  18,499 ة أخرى( ئن اد وذمم  مم تجاريةند ذ في ب ضمنة ت م) مطلوبات العقود 
 

.  التقرير  اريخبت  اهلاتير  ر فودص ت  والتي لمزة  المنج  مالعألمقابل اموعة  مجق الوبحق  يسرئي  لشكق بعلتت  أصول العقد
أصت التحول  إلىول  ع  عقد  مدينة  الما  ندذمم  ويحدشروطم  رغي  وققحتصبح  تصدر    ثة.  عندما  عادة  وعة  المجمهذا 
  ع م  هنع  اإليرادتساب  احتم    يوالذ  ءعماللا   من  ا  دمقبالمقابل المستلم م  يبشكل رئيسلق  تعت  دالعق  طلوباتم  ميل.لعلورة  فات

 .    حدةنة واخالل س قةذات العالداء األ تالتزاماء افيستالزمن مع ا مرور
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 سهم كل العائد ل. 6
 

 سبتمبر  30ة في نتهيلمللثالثة أشهر ا   سبتمبر 30 ية فالمنتهي للتسعة أشهر  

 2022  2021  2022  2021 

 ة( عمراج)  جعة( ار)م  ( )مراجعة   ( عةج)مرا 

        
 15,693  16,252  53,219  54,105 ةكمنسوب لمساهمي الشر لة الفترح ارب 
        
        مةائ د األسهم القعدلمتوسط الموزون لا

 * 1,654  1,652  * 1,654  1,652 ون( ي )ملترة الفخالل  
        

 9.5  9.8  32.2  32.8 )فلس(   مي لكل سهساساألد لعائ ا

 
 2021ر بديسم 31 يف للسنة المنتهية ةالفعلي رقاماألى  لدا  إنااست *
 
 

 ة ارئوالط لةحتم الم ريةهالجو تازاملتاال . 7

 
   تازاملتأ( اال

رأسماليةالتزاما  ةوعجممالدى  ل :  2021سمبر  دي  31)  بحرينينار  يد  ونيمل  39.5ت  لغب  2022  برسبتم  30في    اكم  ت 
   (.ر بحرينينامليون دي 25.9

 
 ضمانات ال( ب

أصد2022  سبتمبر  30ي  ف  كما (1 الوبن  رت،  دم 6.4  ةقيمبات  مانضة  مجموعك  )يربح  ينارليون  مبر ديس  31ني 
مليون   8.7 :2021بر  سم ديني )حريدينار ب نوملي 16.5ان بمبلغ ئتمابات إطخي(، ونيبحر رنادييون مل 8.9: 2021

 . ي(نبحرينار دي

خعة  مجموال  قامت (2 بمبلغتطمطاب  بتقديم  بمل  1.9  ين  دينار   دينارمليون    1.9:  2021  ديسمبر  31)  رينيحيون 
 . نداألرلة في معالا ةعابلتا للشركاتالي مضمان  قديمألردن لتي اف تتصااليم االظ ئة تنهيإلى  ي(رينحب

 
 ن  قروض إسكان الموظفي (ج

بنك  قبل    ل القروض منيو تم تمت سكنية. وينيين لتمويل شراء عقارابحرياللموظفيها  في القروض    اعدةسمالالشركة    قدمت
 ةالشركتتحمل  .  2007  سنة  لموظفين فيا  نكاض است لقرووقف عن تقديم ضماناتال. تم  الشركةانة  تجاري محلي بضم

)  ةفائد  نم%  75 في  75:  2021القرض  كما  الضما2022  سبتمبر  %30(.  بلغت  دينا  0.2قائمة  ال  تنا،  ر مليون 
 ني(. يدينار بحر  نيومل 0.3:  2021ن )ي  لقروض إسكان الموظفي بحرين

 
 أخرى  التزامات طارئة د(

ل المجموعة  من قب  ، وأيضا  أطراف أخرىوظفين وبل مجموعة من ق ملد ايا ضفع قضال االعتيادي، يتم رمفي سياق الع
ة،  جي للمجموعلمستشار القانوني الخارلي وا اخلمستشار القانوني الدمع اة  انونية للمجموعلق. تعمل اإلدارة اضد مورديها

اإلدارة  ا ومجلسلعليغ اإلدارة اإباليتم و ايا،المحتملة لهذه القض لنتيجةلقييم دوري اء تلقضايا. يتم إجرعة ايادا  على طبتماع
ة االتصاالت  ألنظما  امة، على اعتبار خرقهغرالب  مجموعة إخطارا  ال، استلمت  المعقدة  لعملياتلذلك، ونظرا   افة لضها. باإلب

ها ل فيتي تعمالمعنية اللقضائية  افي المنطقة    معنيةلسلطات التنظيمية المن ا  ى ذات الصلةخر ت األوالتشريعا  ذات الصلة،
 المجموعة.  

فيكم تد  ةنهاي  ا  المجالسنة،  عنومافع  الغرامات.    عة  ذلك  في  بما  القضايا،  ااء  بنهذه  إفادة  على  القانوني  ستشالم  ر 
افية. لم يكن جيل مخصصات مناسبة وكم تستقتضاء، فقد  الحسب االخارجي،  ذلك المستشار القانوني  ما في  ب  للمجموعة،
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إفصاح  هناك إضافية  أي  الطارئة  طلوبالمتتعلق  ات  من  ناتجبات  أن  يحمماثلة،  مطالبات    يأة  إدارة  ث  مجلس  أعضاء 
 وني. القان عةوع قد تضر وضع المجموالن ذاإفصاحات من ه  أيالمجموعة يعتقدون أن 

 
   

 العادلة   ة يملقا . 8

ة مأأ قيلبا  ظهأأرتي  ، والتأأ اراتمثتسأأ االبعأأض  ا  لتكلفة المطفأأأة عأأدابية للمجموعة  لماال  تباية والمطلولمالاات  الموجود  ساتم قيي
أسأأس  ىلأأ وع عاديةفي معاملة  زامتإل يلد تحوعن أو سداده صلأ عند بيعه م استالمذي سيتلهي المبلغ اة ادللعا  مةالقي  العادلة.

 .لقياساخ بتاري قسوالي ف اركينالمشبين ارية تج
 

حجأأم أو تقلأأيص  ةفيصللتجة اح ي نية أوأ ندو لهاامي أعسسة مستمرة فن المؤأة هو افتراض  للعادايمة  تعريف القأسس    من
 ة.روط مجحفالت بشمإجراء المعاو ا أتهايملع
 

 لةعادالقيمة الة  يبتراتي

ام بهأأذه يأأ الق يمة فت المستخددخالمية الس أهمكيعالذي  و  ي،اللتا  عادلةلسل القيمة الخدام تستسبا  ة القيم العادلةعجمومال  يستق
 سات:االقي

 .لةماثم ةيالداة مسوق نشط أل في لة(معدلا رجة )غيردملا قلسوا سعار:  أ1لمستوى ا (1

شأأتقة مأأن ة )أي مرشأأ بامالسأأعر( أو غيأأر   ي)أ  ةشأأرامبرصأأد،  لل  الت قابلأأةدخمأأ   نية علأأىمبت تقييم  تقنيا  :2المستوى   (2
 ارعوأس ،اثلةوات مالية ممشط ألدندرجة في سوق مق الوالس ام: أسعارستخدايمة بات مقوأدتشمل  ة  فئاله  هذار(.  األسع

ق سأأو مشأأابهة فأأيو أ مماثلأأة يةدوات مالسوق أل المدرجة في وقالسر اعأسهة، ولة أو مشابثمامية  مال  اترجة ألدودم
ن مباشرة مأأ  غير وشرة أد مباصلربلة لقاة املها دخالتتكون جميع المرى حيث خأم  ينشط، أو طرق تقي  من  لأق  بريعت
 السوق.  وماتلمع

نيأأات قالتأأي تشأأمل تت دواألا يأأعئأأة جممل هأأذه الفشأأ ت .رصدلل ةبلت غير قاالخمد  على  ةمبنيقنيات تقييم  : ت3ى  والمست (3
م يأأيتقى ري علأأ بلأأة تأأأثير جأأوهلغير قاا تالحيث يكون للمدخ  ،رصدلل  ةبلات قالومية على معبنم  الت غيردخقييمها مت
 لأأببحيأأث تتط ،ةبهامشأأ  تاألدوعار المدرجأأة  س األسأأ امقيمأأة علأأى أسأأ   اليأأةموات  الفئة أد  هذه  ل. تشمماليةلا  دواتاأل
 الية.لما األدواتن روقات بيكس الفعفتراضات، لتا أو د،صرللابلة هرية غير قوج  تيالتعد
 

لقيمأأة ا يأأةاتبرى تومسأأت لالخأأ ن مأأ  ،عادلأأةبالقيمأأة ال  2022  سبتمبر  30في  ة كما  ساقلماألدوات المالية  الل  ي يحالجدول التال
 ة:لعادلاياس القيمة مقنيف العادلة، حيث تم تص

 
    2022 سبتمبر  30 ة لاد لع القيمة ا

  1المستوى  2 ىولمست ا 3المستوى    عومجم
     لقيمة ا
     لعادلة ا

     

 مة العادلة  قيبال سة االموجودات المالية المق    
 ارة س من خالل الربح أو الخ    
 الملكية  ق حقوق ا أور – ات ثمارت اس - - 11 11
 خالل  من عادلةة الاسة بالقيمقالم  الية ات الم الموجود     
 ر الشامل اآلخ   لالدخ     

 ت دينسنداو  الملكية أوراق حقوق  –ستثمارات ا 8,668 99 5,354 14,121
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   (مة)تت دلةاالع مةقيال  .8
 

 2021ديسمبر  31 ة لادلعالقيمة ا

  1المستوى  2 ىولمست ا 3ى ولمست ا   عوجمم
     لقيمةا
     لعادلة ا

     

 مة العادلة  قي بال سةاالموجودات المالية المق    
 ارة من خالل الربح أو الخس    
 الملكية  ق حقوق ا أور – استثمارات  - - 11 11
 خالل   من عادلةة ال اسة بالقيمقالم الية الم اتالموجود    
 ر لخلشامل اا ل الدخ    

 ت دينسنداو  الملكية أوراق حقوق  –ستثمارات ا 17,160 149 4,122 21,431
     

 
 

ت راى فتأأ علأأ ى سأألفيات األخأأرلاو روضالقأأ  تأأم إعأأادة تسأأعيرة. جأأ لمدرعارها اسأأ ألة باسأأتخدام عادللقيمة ابا  اتالسندم  يتقيتم  
يأأة لألدوات المالأأ  لأأةعادال ةعة القيمأأ وجممف الشتك  العادلة. لم  اهتقيملمعقول  قريب  ي تية همة الدفترن القيفإ  التاليوب  ة،متكرر
ة صأأدروالنقأأد واأل  ،خرىاأل  ةنئالداالذمم  وية  رالتجاوالذمم    ،جلصيرة األق  ىخرة األيندالممم  والذ  ةالمدينرية  تجالالذمم امثل  

 دلة.قيمة العاقول للي تقريب معه يةترقيمتها الدف نأللك وذلبنوك، ا دىل
 
 

 قة ي عالوذف اطرأ.  9
 

 قةاللعي اف ذواطرمع األت  عامالم   أ(

ا24)قم  ر   الدولي  ةمحاسبلا  لمعيار  لمعدلةالتعريفات  ل  وفقا   فعلم(  الدل،  تعإن  ذي  ح  فكطرتبر  شركة   توفر قة.  عالكومي 
خالش لاالالتصا  دماتركة  السلمؤ ت  الحكوميةو  وميةحكسات  مملكرلشوا  شبه  في  اكات  وتسلبة  معمجموالفيد  تحرين.   نة 
اعة  والمتن  خدماتلا اظممنلمن  فيوالشلحكومية  ا  بهوش  ميةولحكات  المم  ركات  اهذ  تتم  بحرين.لكة   قسيافي  ت  لمعاماله 
 .هريةت جومالتعتبر معا  وال مجموعةي  للادعتيل االلعما
 
 ن  ييرئيسالارة داإلاء ع أعضم  تعامال(   مب

الرراداإل  ءأعضاو  رةداء مجلس اإلعضالرئيسيين من أاعضاء  يتكون األ لالذ  ئيسيينة  لتخطيط  ا  يةئولومس  ويلالتخم  يهدين 
 كالتالي: يينالرئيسدارة  إلء اأعضا فآتكامنت كا ة،ل الفترخال ة. موعجطة المم بأنشتحكجيه والالتوو
 
 سبتمبر 30لمنتهية في ا للتسعة أشهر  

 2022  2021 

 عة( مراج)  جعة( را)م 
    

 705  964 ألجلاة منافع قصير

 5  11 عدالتقا دعب ما عمناف
    

 710  975 سيين ئي الردارة إل ا فريق ت آمكاف جموعم
    

 408  483 ات(ع اجتم ر االحضو رسوم   لكفي ذا م)بة  جلس اإلدار مء أعضا تمكافآ
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 ت صاصيتخ. ال10

 راون دينملي 27.44 غلة بمبقديأسهم نرباح أيع زتوعلى  2022ارس م فيعقد لذي ام هعجتماا يركة فمو الشساهفق موا
 .ةالل الفتريذها ختم تنف والتي ،2021  تتعلق بسنة ليون دينار بحرينيم 1.65رعات بمبلغ  وتب  ينيبحر
 

 22.18 وعمأأ جبم لكأأل سأأهم  فلأأس  13.5أرباح أسأأهم مرحليأأة بواقأأع  على    2022يوليو    25بتاريخ    رةدامجلس اإل  وافق
   .مليون دينار بحريني

 
 

 ي ث جوهرحد. 11

خرى، أثيرات أأدى، من بين تو  ،لمياالعاالقتصاد   ب فيطراإلى حدوث اضوأوكرانيا    روسيا  لي بينالحا  اعالصر  قد أدىل
موعة  مج  ى لعقد يؤثر    الذي، وداتسلسلة التوريطل  تيجة لتعلسلع األساسية نلزيادة التقلبات في األسواق المالية وأسعار ا

 اعات.والصن المناطقشآت عبر مختلف نالم واسعة من
 

مع ذلك، .  لدان المتأثرةلبإلى ومن اشرة  بامتعرضات  أي    الديه  ليس  أنهت إلى   لمحفظتها، وخلصقييما  تدارة  رت اإلأجوقد  
  ه ألن  هذا الصراعل  ليد األثر الكامة تحدالمرحل ومن الصعب في هذه    احتماالت التعرضات غير المباشرة قائمة.  ال تزال

 ة،لعسكرياعمليات  مزيد من الال  لبها، مث  نبؤي ال يمكن التتالمؤكدة وال  راث غياألحدة ومدة  يعتمد إلى حد كبير على طبيع
ر أث بةمراقة  ة. وستواصل اإلدارافية، وردود الفعل على التطورات الجارية من قبل األسواق المالية العالميبات اإلضوالعقو

، لم يكن لهذا  2022  رسبتمب  30في    اد. كمإن وجمباشر،  محفظتها لتقييم األثر غير ال  على  وتأثيرهور  طتمهذا الوضع ال
 موعة.جعلى الم  جوهري رأثأي راع الص
 

 
 ة نارالمق امق أر   .12

 فتصنيعادة الإ نة. إيالالح مع عرض الفترةلة  داعة  ء مقارنطاعإلد الضرورة،  ارنة، عنالمق  أرقام  بعض  ة تصنيفإعاد  تم
  .بقا  معلنة سالة ايكلالمق قوحموع مجو أ للفترة خل الشاملدلباح أو مجموع اراأل ثر علىؤلم ت
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 اعيقطليل اتحلال   .13

 ةيلغلتشت اعاالقطا

 يفأأ  نتهيةمال للفترةالمعلومات القطاعية  موعة.جمى للخراأل  تالشركا  تامليعو  ،يمنالشمل  األخرى تول  دال.  رىودول أخ  شورومجموعة    مالديفالردن ون واألحريبة بين كل من المجموعات المليع  زيعوت  ميت
 ما يلي:ك هي 2022 مبربتس 30
 

 مراجعة( ) 2021 سبتمبر 30ة في المنتهي للتسعة أشهر  عة( جرا م) 2022 سبتمبر  30ي فهية  منتال  للتسعة أشهر 

ديف ل ام لا األردن  حرين الب القطاع  ت وأرباحيعامب  

مجموعة  

ىخرأ  لدو  شور   

  ادبعستا

الت  اممع لا

داخلية ال جموع الم   ألردنا البحرين    ديف لالما   

وعة مجم

ورش خرى أ لدو   

  تبعادسا

المعامالت  

خلية االد ع جموالم   

                

 296,367 - - 43,447 46,157 67,356 139,407  298,257 - 13 40,475 46,145 71,042 140,582 ( يينارج خن ائب)زدات ايرإلا

 - ( 391) - - - 320 71  - (327) - - - 305 22 اخلية دات رادإي

 59,544 - ( 18) 6,452 12,930 3,869 36,311  61,346 - (20) 6,721 14,674 4,912 35,059 ( رةالخس)ا / حالرب

 
 ة( )مدقق 2021يسمبر د  31 فيكما   ة( جع)مرا  2022 برسبتم  30ي كما ف 

 
  توبا لط مو   موجودات
ردن ألا رين البح القطاع  ديف ل ماال   

عة  وممج 

ول أخرىد شور   

  ادعاستب

ت  مال معاال

اخلية الد ع مجمولا  نردألا بحرين ال   يف دلامال   

مجموعة 

رى دول أخ شور  

  ادبعستا

مالت  المعا

ع وممجال الداخلية   
                

 661,553 ( 10,799) 7,478 76,057 97,523 277,415 213,879  643,681 (11,102) 6,915 62,320 93,779 287,887 203,882 اولة تد غير الم ت اودوجلما

 369,032 ( 13,074) 183 35,058 59,172 48,042 239,651  388,391 (15,301) 1,186 29,280 69,585 56,650 246,991 ة لات المتداولموجودا

 1,030,585 ( 23,873) 7,661 111,115 156,695 325,457 453,530  1,032,072 (26,403) 8,101 91,600 163,364 344,537 450,873 وجودات وع الممجم
                

 303,119 (16,405) - 13,719 14,580 117,317 173,908  330,746 (25,409) - 11,782 13,571 149,370 181,432 لة اودمتالغيرت وباطللما

 196,783 ( 19,984) 104 15,317 38,882 67,670 94,794  183,751 (26,936) 123 11,544 41,386 50,672 106,962 لة وادمتالالمطلوبات 

 499,902 ( 36,389) 104 29,036 53,462 184,987 268,702  514,497 (52,345) 123 23,326 54,957 200,042 288,394 ات وبلمطل موع اج م

 530,683 12,516 7,557 82,079 103,233 140,470 184,828  517,575 25,942 7,978 68,274 108,407 144,495 162,479 ودات صافي الموج

 


