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 الحسابات مدققي تقرير
  إلى

 حضرات السادة المساهمين
         شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(

  البحرينمملكة  –نامة الم
   

 تقرير حول البيانات المالية الموحدة
)"الشركة"( والشركات التابعة  المالية الموحدة المرفقة لشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب( البيانات لقد دققنا

 للررب  ووالسسرارة  ات الموحدةبيانالو، 4139 ديسمبر 13كما في  بيان المركز المالي الموحدوالتي تتكون من لها )"المجموعة"( 
 واإليضاحات التي تتكرون مرنوالتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ،  ،والتغيرات في حقوق الملكية ،اآلسر لدسل الشاملوا

 األسرى. المعلومات اإليضاحيةملسص السياسات المحاسبية الهامة و
  

     الموحدة المالية البيانات عن اإلدارة مجلس مسئولية
وعرضرها بشركل عرادل وفقرام للمعرايير الدوليرة إلعرداد التقرارير  مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحردة الشركة إن مجلس إدارة

 عداد البيانات الماليرة الموحردة بةرورة عادلرة وساليرة مرنوعن نظام الرقابة الداسلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريام إل ،المالية
 .سطأوو  احتيالناتجة عن كانت ، سواء ساطئة جوهرية معلوماتوية 
 

  المدققين مسئولية

. لقرد ترم تردقيقنا وفقرام لمعرايير استنادام إلى وعمال التدقيق التي قمنا بهاإن مسئوليتنا هي إبداء الروي في هذه البيانات المالية الموحدة 
لحةول على تأكيردات معقولرة مرن سلرو لقيات المهنة، وتسطيط وتنفيذ وعمال التدقيق أسالبالتدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام 

 .معلومات جوهرية ساطئة ةالبيانات المالية الموحدة من وي

الرواردة فري البيانرات الماليرة الموحردة.  اإلفةراحاتالتدقيق القيام بإجراءات للحةول على ودلة تدقيق مؤيدة للمبالغ و وعمال شملت
فرري البيانررات الماليررة  ساطئررة جوهريرة وجررود معلومرراتتقيريم مسرراطر  ذلررك علررى تقرديراتنا، بمررا فرري ءات المستررارة تعتمرردان اإلجررا

 الرقابرة الرداسلي المعنري نظرام. وعنرد تقيريم هرذه المسراطر يرتم األسرذ فري االعتبرار سطرأوو  احتيالكانت ناتجة عن  الموحدة، سواءم 
، ولريس الظررو  القائمرةتةميم إجراءات تدقيق مناسربة فري ظرل  من وجلبةورة عادلة  بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة

المحاسربية  السياسرات. كمرا يشرمل التردقيق ويضرام تقيريم مردى مالئمرة للشرركة الرقابرة الرداسلي نظرام حول فاعليةغرض إبداء روي ل
 ة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية الموحدة.المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضاف

 وساس للروي الذي توةلنا إليه. لتوفير مالئمةإننا نرى ون ودلة التدقيق التي حةلنا عليها كافية و
 

  الروي
 فري كمرا  للمجموعرةالموحرد  المالي المـركز الجوهـرية، الجوانب كل عادلة، في بةـورة تظهر المالية الموحدة البيانات ون بروينا
 وفقرا للمعرايير الدوليرة وذلرك التراريخ، برذلك المنتهيرة للسرنةالموحردة  النقديرة وتردفقاتها الموحد ها الماليءوودا 4139 ديسمبر 13

 إلعداد التقارير المالية.
    

  األخرى التنظيمية المتطلبات حول تقرير
 :ما يلي نفيد حسب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني

 معها.  تتفق الموحدة المالية البيانات وان منتظمة محاسبية بسجالت لشركة تحتفظاإن  ( أ

 . الموحدة المالية مع هذه البيانات متفقة مجلس اإلدارةرئيس في تقرير  الواردة إن المعلومات ( ب

أسةيس والنظةام ااساسةي وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجاريةة البحرينةيأ أو لعقةد التأنه لم يرد إلى علمنا  ( ج
 .للشركةأ يمكن أن يكون له أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي

 التدقيق. اغراض طلبناها التي والمعلومات اإليضاحات جميع على اإلدارة من حصلنا أننا قد ( د
 
 
 

 كي بي ام جي فخرو
311رقم ترخيص الشريك   

   4132 فبراير 31
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 الموحد ركز الماليالمبيان 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                    4132ديسمبر  13كما في 

 

 الموجودات إيضاح 4132  4131

 الموجودات غير المتداولة    

 عقارات ومعدات 2 422,324  411,321
 الشهرة 1 311,883  312,141
 موجودات غير ملموسة 1 393,834  314,314
 زميلة اتفي شرك اتاستثمار 8 12,141  11,191
 مؤجلة ضرائب أصول 39 3,733  1,314

 موظفينأصول منافع ال 49 189  -
 أخرىاستثمارات  4 12,911  12,914

 مجموع الموجودات غير المتداولة  686,111  134,484

     

 ولةالموجودات المتدا    

 المخزون  9,441  9,244

 وأخرى مدينة تجارية ذمم 31 338,411  334,141

 أرصدة البنوكالنقد و 33 321,382  348,281

 مجموع الموجودات المتداولة   424,222  144,812

 ع الموجوداتومجم  778,222  3,194,319

     

 حقوق الملكية والمطلوبات    

  حقوق الملكية     

 رأس المال 31 311,141  328,911

 احتياطي قانوني 31 81,311  11,189

 احتياطي عام 31 91,919  91,934

  احتياطي تحويل عمالت أجنبية  1,121  33,382

  لالستثمارات احتياطي القيمة العادلة  (284)  3,141

 احتياطي إكتواري  (4,441)  (3,941)

 أرباح مستبقاة  412,421  492,124

 مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم  714,168  214,931

 حصة غير مسيطرة  91,441  21,114

 (6 - 5صفحة )  مجموع حقوق الملكية  727,178  241,392

     

 المطلوبات غير المتداولة    

 وأخرى دائنة تجارية ذمم 34 9,148  1,423

 قروض وسلفيات 32 311,241  414,219

 مؤجلة ضرائب التزامات 39 44,211  42,812

 مجموع المطلوبات غير المتداولة   411,278  414,111

     

 المطلوبات المتداولة    

 وأخرى دائنة تجارية ذمم 34 312,443  311,124

 قروض وسلفيات 32 -  4,411

 مجموع المطلوبات المتداولة   327,743  311,134

 مجموع المطلوبات  127,237  994,134

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  778,222  3,194,319

 

ووقعها  4132فبراير  31 دارة فيإلمن قبل مجلس ا 94 إلى  4اعتمدت البيانات المالية الموحدة المنشورة على الصفحات من 
 عن  المجلس : بالنيابة

 
 
 

 مدهللا القاسعبعبدالرزاق   آل خليفة بن حمد الشيخ حمد بن عبدهللا
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

 

 .جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة 14إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  الموحداآلخر الشامل الدخلالربح أو الخسارة وبيان 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                      4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

ووقعها  4132فبراير  31 دارة فيإلمن قبل مجلس ا 94 إلى  4اعتمدت البيانات المالية الموحدة المنشورة على الصفحات من 
 عن  المجلس: بالنيابة

 
 

 عبدالرزاق عبدهللا القاسم  آل خليفة حمد بن الشيخ حمد بن عبدهللا

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

  إيضاح 4132  4131
     

 اإليرادات 34 187,676  111,213

 المصروفات    

 للشبكات التشغيلية المصروفات 41 (314,334)  (314,948)

 الموظفين تكلفة  (22,118)  (22,141)

 وإطفاء استهالك  (11,144)  (21,844)

 أخرى تشغيلية مصروفات 43  (21,121)  (22,143)

 مجموع المصروفات  (133,724)  (111,813)
     

 أرباح األنشطة التشغيلية  22,232  14,111
     

 إيرادات التمويل وأخرى 44 4,341  9,914

 مصروفات التمويل وأخرى 41 (31,118)  (31,183)

 ض قيمة استثمارات متوفرة للبيعانخفا  (31,143)  -

 (صافيزميلة ) ةشركأرباح  حصة الشركة من 8 1,838  2,421
     

  األرباح قبل احتساب الضريبة  61,777  21,148

  ضريبة الدخل 39 (1,313)  (9,499)

  السنة  ربح  72,188  23,929
     

 الدخل الشامل اآلخر    

 إلى بيان الربح أو الخسارة اإعادة تصنيفه الممكنالبنود التي صنفت أو من     
 العمليات ااجنبية –فروقات تحويل عمالت أجنبية   (1,321)  31,844

 الموجودات المالية المتوفرة للبيع – تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات  (38,111)  1,144

 خسارة على انخفاض القيمةصافي تغيرات القيمة العادلة المحولة للربح أو ال  31,143  -

     
39,148  (7,323)   

     
 أو الخسارةإلى بيان الربح   اإعادة تصنيفه البنود التي لن يتم    

 المنافع المحددة بما فيها الضرائب المتعلقة أصولإعادة قياس  24 (811)  (3,941)

     
(3,941)  (821)   

 خر، صافي من الضرائبالدخل الشامل اآل  (31,133)  31,412

     

 مجموع الدخل الشامل للسنة  22,122  19,124

 
 

 
  

 منسوب إلى :ربح السنة 

  اام مساهمي الشركة  94,191  91,112

 حصة غير مسيطرة  8,193  1,894

23,929  72,188   

 مجموع الدخل الشامل منسوب إلى :    

 ااممساهمي الشركة   14,198  21,812

 حصة غير مسيطرة  8,144  1,829

19,124  22,122   

 )فلس( لكل سهم والمخفض األساسي العائد 42 29.7  26.2
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                        4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

  إيضاح 4132  4131

     

 أنشطة التشغيل    

 المقبوضات من العمالء  123,138  118,413

 المدفوعات إلى الموردينصافي   (321,112)  (399,121)

 المدفوعات إلى الموظفين أو بالنيابة عنهم  (28,341)  (14,411)

 مدفوعات للجمعيات الخيرية  (3,343)  (3,491)

     

 من أنشطة التشغيل النقدي صاف  312,217  344,411

     

 أنشطة االستثمار    

 وموجودات غير ملموسة ومعدات عقاراتشراء   (12,241)  (91,191)

 استحواذ على أعمالأ صافي من النقد المستحوذ 41 (3,141)  (311,494)

 زميلة ةشرك منمقبوضات  8 9,118  1,114

 شراء سندات متوفرة للبيع 9 (38,892)  -

 أخرى استثمارات بيع)شراء( /    (23,113)  1,411

 مستلمة استثمارات وإيرادات بنكية فوائد  1,314  2,398

     

 أنشطة االستثمار المستخدم فيالنقد صافي   (77,673)  (349,318)

     

 أنشطة التمويل    

  مدفوعةأسهم أرباح   (94,113)  (14,112)

 مدفوعةفوائد   (31,382)  (4,441)

 حصة غير مسيطرة استحواذ 27 (39,428)  -

 )صافي( قروضال  (11,818)  444,411

     

 أنشطة التمويل )المستخدم في( / من  النقدصافي   (134,092)  319,392

     

 في النقد وما في حكمه)النقص( / الزيادة   (77,118)  314,411

     

 يناير 3مه في النقد وما في حك  342,111  44,311

     

 ديسمبر  13النقد وما في حكمه في  33 77,214  342,111

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة. 14إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                                                                     بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                       4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

                                                                                                                                                                                     

مجموع 
 حقوق الملكية

ير حصة غ
 مسيطرة

 مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة األم

 يضاحإ                                       4132
 المجموع

أرباح 
 مستبقاة

االحتياطي 
 االكتواري

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية
 احتياطي عام

احتياطي 
 قانوني

 
 رأس المال

 4139يناير  3في  328,911 11,189 91,934 33,382 3,141 (3,941) 492,124 214,931 21,114 241,392

 ربح السنة - - - - - - 27,122 27,122 8,123 72,188
           

 الدخل الشامل اآلخر          

 فروقات تحويل عمالت أجنبية  - - - (1,399) - - - (1,399) (34) (1,321)
 القيمة العادلة لالستثمارات اتتغير - - - - (38,111) - - (38,111) - (38,111)
 صافي تغير القيمة العادلة المحول للربح أو الخسارة          

 على انخفاض القيمة - - - - 31,143 - - 31,143 - 31,143
 بما فيهاإعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة           
 الضرائب المتعلقة - - - - - (811) - (811) - (811)

 مجموع الدخل الشامل اآلخر - - - (2,322) (3,787) (821) - (7,777) (34) (31,133)

 مجموع الدخل الشامل للسنة - - - (2,322) (3,787) (821) 27,122 17,128 8,147 22,122
           

 المساهمات والتوزيعات          
 صادرةأسهم منحة  1,441 - - - - - (1,441) - - -
 38              4131 لسنة نهائية معلنة أرباح أسهم - - - - - - (32,891) (32,891) (4,431) (42,121)
 4131 لسنةمعلنة  تبرعات - - - - - - (3,141) (3,141) - (3,141)
 )صافي( محول إلى االحتياطي القانوني - 2,911 - - - - (2,911) - - -
 17)ب(                   محول إلى االحتياطي العام  - - 24 - - - (29) (4) 4 -
 38            4139 لسنةمعلنة أرباح أسهم مرحلية  - - - - - - (31,114) (31,114) - (31,114)

 مجموع المساهمات والتوزيعات 2,741 7,226 74 - - - (22,134) (11,762) (7,733) (21,227)
 ير في حصص الملكيةالتغ          

 التغيير دون مسيطرة غير حصص على االستحواذ          

 السيطرة في - - - (482) - - (34,399) (31,344) (9,811) (31,484)

 41                 الملكية حصص في التغير مجموع - - - (787) - - (34,322) (31,347) (2,861) (32,787)

 4132ديسمبر  13في  366,141 81,361 26,262 1,176 (787) (4,471) 417,771 714,168 26,771 727,178
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                                                                       4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

                                                                                                                                                                                    

مجموع حقوق 
 الملكية

حصة غير 
 مسيطرة

 مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة اام

4131 
 أرباح مستبقاة المجموع

االحتياطي 
 االكتواري

احتياطي 
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

احتياطي 
تحويل 

 عمالت أجنبية
 احتياطي عام

احتياطي 
 قانوني

 
 رأس المال

 4131يناير  3في  399,111 11,891 14,999 113 (4,911) - 421,144 239,198 2,811 241,383

 ربح السنة - - - - - - 91,112 91,112 1,894 23,929

           
 الدخل الشامل اآلخر          

 فروقات تحويل عمالت أجنبية  - - - 31,849 - - - 31,849 2 31,844
 القيمة العادلة لالستثمارات اتتغير - - - - 1,144 - - 1,144 - 1,144

 إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة بما فيها          
 الضرائب المتعلقة - - - - - (3,941) - (3,941) - (3,941)
           

 مجموع الدخل الشامل اآلخر - - - 31,849 1,144 (3,941) - 31,411 2 31,412

           
 مجموع الدخل الشامل للسنة - - - 31,849 1,144 (3,941) 91,112 21,812 1,829 19,124

           
 المساهمات والتوزيعات          
 أسهم منحة صادرة 39,911 - - - - - (39,911) - - -
 4134 لسنة نهائية معلنة أرباح أسهم - - - - - - (39,911) (39,911) - (39,911)
 4134 لسنةمعلنة  تبرعات - - - - - - (3,211) (3,211) - (3,211)
 )صافي( محول إلى االحتياطي القانوني - 811 - - - - (811) - - -
 محول إلى االحتياطي العام  - - 1,418 - - - (1,418) - - -
 4131 لسنةمعلنة أرباح أسهم مرحلية  - - - - - - (32,891) (32,891) - (32,891)
 أرباح أسهم للحصة غير المسيطرة   - - - - - - - - (1,349) (1,349)

 مجموع المساهمات والتوزيعات 39,911 811 1,418 - - - (21,492) (13,191) (6,124) (37,864)

 الملكية حصص في التغير          

 احتساب الحصة غير المسيطرة عند االستوخاذ - - - - - - - - 91,314 91,314

 مجموع التغير في حصص الملكية - - - - - - - - 46,169 46,169

 4131ديسمبر  13في  328,911 11,189 91,934 33,382 3,141 (3,941) 492,124 214,931 21,114 241,392

جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة. 14إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 تقرير المنشأة.   3

 ( كشركة مساهمة بحرينية عامة مسجلة"الشركة اام" تصاالت السلكية والالسلكية )" الشركة "تأسست شركة البحرين لال
وتعمل في مجال توفير خدمات االتصاالت  3483في مملكة البحرين في سنة  33111بموجب سجل تجاري رقم 

على البيانات  4139ديسمبر  13 والخدمات والمنتجات المتعلقة بها. تشمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في
وفردياً شركات المجموعة" وحصة المجموعة في  ("المجموعة")المشار إليها جميعاً بـ  مالية للشركة والشركات التابعةال

ما لم ينص على خالف ذلكأ يتكون  .أ المنامةأ مملكة البحرين39تحت صندوق بريد  . الشركة مسجلةالشركة الزميلة
ت التابعة المبينة أدناه على أسهم عادية فقط والتي تملكها المجموعة بشكل مباشر ونسبة حصص الملكية رأس المال للشركا

 تساوي حقوق التصويت المملوكة من قبل المجموعة. كما أن بلد التأسيس والتسجيل هو أيضاً المكان الرئيسي لعملها.
 :المالية الموحدة هي كالتاليالشركات التابعة والشركة الزميلة المتضمنة في هذه البيانات 

 

 النشاط األساسي بلد التأسيس الشركة
 الحصة

المملوكة 
% 

    الشركات التابعة
 311 شركة قابضة مملكة البحرين )مقفلة(  (ش.م.ب)القابضة بتلكو الشرق ااوسط 

BMIC Limited  Mauritius 311 شركة قابضة 
  311 خدمات اتصاالت جمهورية مصر العربية بتلكو مصر لالتصاالت 

 311 شركة قابضة مملكة ااردن بتلكو الشرق ااوسط ااردن 
 311 شركة قابضة مملكة البحرين شركة بتلكو الدولية )ش.م.ب( )مقفلة(

 311 شركة قابضة  Bailiwick of Jersey مجموعة بتلكو الدولية القابضة المحدودة
 41 مات اتصاالتخد مملكة ااردن   منية لالتصاالت ش.م.ع أ

 41 خدمات اتصاالت مملكة ااردن بتلكو ااردن 
 41 خدمات اتصاالت مملكة ااردن أورسيل لالتصاالت والخدمات التقنية 

 41 خدمات اتصاالت دولة الكويت *كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م
Batelco International Finance No1 Limited Cayman Islands 311 شركة قابضة 
IBGI Limited  Mauritius 311 شركة قابضة 
BTC Islands Limited United Kingdom 311 شركة قابضة 
Dhivehi  Raajjeyge Gulhun Plc (Dhiraagu) Maldives 24 خدمات اتصاالت 
Sure (Guernsey) Limited  Guernsey 311 خدمات اتصاالت 
Sure (Jersey) Limited Bailiwick of Jersey 311 خدمات اتصاالت 
Foreshore Limited** Bailiwick of Jersey 311 خدمات اتصاالت 
Sure (Isle of Man) Limited Isle of Man 311 خدمات اتصاالت 
BTC South Atlantic Limited South Atlantic 311 شركة قابضة 
Sure (Diego Garcia) Limited Diego Garcia 311 اتصاالت خدمات 
Sure South Atlantic Limited South Atlantic 311 خدمات اتصاالت 
    

    الشركات الزميلة
  41.49 خدمات اتصاالت الجمهورية اليمنية شركة اليمن لالتصاالت المتنقلة 

 
 
 
 

 .(41)إنظر إيضاع  41%إلى  99%* زادت خالل السنة المجموعة حصتها في شركة كواليتي نت من 
 .(41)إنظر إيضاع  Bailiwick of Jerseryجلة في سأ شركة مForeshore Limitedمن أسهم  311%استحوذت المجموعة خالل السنة على **
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 عدادإلأساس ا .  4

 
 المعايير المتبعة ( أ

انون الشركات التجارية ومتطلبات قالبيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  تم إعداد
  ومعايير اإلفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.البحريني 

 
 أساس القياس ( ب

واالسةتثمارات بالقيمةة  فيمةا عةدا االسةتثمارات المتةوفرة للبيةع التاريخيةةأوفقةاً لمبةدأ التكلفةة  الموحةدة عدت البيانةات الماليةةأ
 .حيث تم احتسابها على أساس القيمة العادلة في دمج ااعمالأ المحتملةوالمطلوبات  الخسارةالعادلة من خالل الربح أو 

 
 عملة التعامل والعرضج(   

 تةدويرتةم  شركة.الدينار البحرينيأ والتي تعد العملة الرئيسية لمعامالت المبينة بالبيانات المالية الموحدة للمجموعة  إن هذه
  .المشار إليه خالف ذلكفيما عدا  أأقرب ألفإلى  ينيالدينار البحرجميع المعلومات المالية المعروضة ب

 
 استخدام التقديرات واالجتهادات   (د

يتطلب إعداد البيانات المالية حسب المعايير الدوليةة  إلعةداد التقةارير الماليةة أن تضةع اإلدارة بعةض التقةديراتأ التوقعةات 
لةةةى مبةةةالج الموجةةةوداتأ المطلوبةةةاتأ اإليةةةرادات والفرضةةةيات ممةةةا يةةةؤثر علةةةى عمليةةةة تطبيةةةق السياسةةةات المحاسةةةبية وع

. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات. كما أن التقديرات والفرضيات يتم مراجعتهةا بشةكل مسةتمر. روفات المعلنةوالمص
 يتم احتساب التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات أو أي فترات مستقبلية متأثرة.

التةي لهةا مخةاطر عاليةة ويمكةن أن ينةتج عنهةا تعةديالت جوهريةة خةالل التقديرات المهمةة الفرضيات والمعلومات المتعلقة ب
 الموحةدة في البيانةات الماليةة السنة المالية القادمة واالجتهادات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية على المبالج المحتسبة

 :التاليةمبينة في اإليضاحات 

   اادوات الماليةأ بما في ذلك تحديد القيمة العادلة : بناء على تقنيات التقييمتقييم   -4و  (ح) 1إيضاح رقم. 

 تدفق  كمية: االفتراضات الرئيسية حول احتمالية والمخصصاتاحتساب وقياس  – 31و (  ي) 1رقم  إيضاح
 المصادر للخارج.

 ية: االفتراضات الرئيسية التي تحدد المالية وغير المال االنخفاض في قيمة الموجوداتفحص  –( ك) 1رقم  إيضاح
 المبالج القابلة لالسترداد. 

 ها مقابلاستغاللاحتساب موجودات الضرائب المؤجلة: توفر ارباح ضريبية مستقبلية  يمكن  –(ن) 1رقم  إيضاح 
 المرحلة خسائر الضرائب

 جة للنقداحتساب المبالج المستردة من الوحدات المنتانخفاض قيمة الشهرة:  – 1رقم  إيضاح 

 قياس القيمة العادلة على أسس مخصصة :تابعةاستحواذ على شركات  – 41م قإيضاح ر 

  قياس التزامات المنافع المحددة: اإلقتراضات اإلكتوارية الرئيسية – 49إيضاح رقم 
 

 4132يناير  3التعديالت والتفسيرات السارية المفعول في هـ(   

لةم يكةن لتطبيةق  .ذات عالقةة بأنشةطة المجموعةة 4139يناير  3 في ارية المفعولالتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت س
 هذه المعايير أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة:

 
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  (14تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) (3

ضح المتطلبات الضرورية لمقاصة الموجودات والمطلوبات ( تو14التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
الماليةأ عن طريق توضيح  متى يكون لدى الشركة الحق القانوني واجب النفاذ إلجراء المقاصةأ ومتى يكون إجمالي 

 السداد مساٍو لصافي السداد. 
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 )يتبع( عدادإلأساس ا.   4

 
 )يتبع( 4139يناير  3هـ(   التعديالت والتفسيرات السارية المفعول في 

 
  الموظفين منافع – (المعدل 34) معيار المحاسبة الدولي رقم (4

. إن هدف هذه التعديالت المحددة خطط المنافعلعلى مساهمات الموظفين أو ااطراف ااخرى  هذه التعديالت تطبق
 ن الموظف. هو تبسيط المعالجة المحاسبية للمساهمات التي ال تعتمد على سنوات الخدمة المقدمة م

 
 إفصاحات المبالج القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية  (11تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ) (1

( تلغي متطلبات اإلفصاح عن المبالج القابلة لالسترداد للوحدة المولدة 11تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم )
وسة أخرى ذات أعمار إنتاجية غير محددةأ حينما ال يكون للنقدأ والتي خصص لها شهرة أو موجودات غير ملم

هناك انخفاض في القيمة أو عكس لالنخفاض في القيمة للوحدة المولدة للنقد ذات العالقة. باإلضافة لذلكأ تم إضافة 
العادلة  إفصاحات المبالج القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عندما تكون المبالج بناء على القيمة

مطروحاً منها تكاليف االستبعاد. تمل هذه التعديالت تراتبية القيمة العادلة واالفتراضات الرئيسية وتقنيات التقييم 
 . )قياس القيمة العادلة(( 31المستخدمة المتوافقة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

    
 الضرائب –( 43رير المالية رقم )تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقا (9

ة الدولي رقم بحول الضرائب )تعديالت معيار المحاس( 43تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )
 .يقدم توجيهات عن المعالجة المحاسبية للضرائب في البيانات المالية للشركة التي تقوم بدفع الضرائب ( 14

 
  بعد يتم تطبيقها لم التيالصادرة و والتفسيرات الجديدة تعديالتوالالمعايير   ( و

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد يوجد العديد من 
. ال تنوي ا عالقة بالمجموعة موضحة أدناهوالتي لم يتم تطبيقها في إعداد البيانات المالية الموحدة والتي له 4132يناير  3

 المجموعة تطبيق أي من هذه المعايير بشكل مبكر.
 

  الموظفين خطط المنافع المحددة: مساهمات( 34)معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت  (3

و ( توضح كيف يجب أن تقوم الشركة باحتساب مساهمات الموظفين أ34)معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت 
ااطراف ااخرى لتحديد خطط المنافعأ بناًء على ما إذا كانت هذه المساهمات تعتمد على سنوات الخدمة المقدمة من 

تعتمد على عدد سنوات الخدمةأ فإن للشركة خيار احتسابها كتخفيض في تكلفة  ال الموظف. بالنسبة للمساهمات التي
نسبتها لفترات خدمة الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان  الخدمة في الفترة التي تم تقديم الخدمة فيهاأ أو

للمشروعأ بينما بالنسبة للمساهمات التي تعتمد على عدد سنوات الخدمةأ فإن الشركة ملزمة بنسبتها لفترات خدمة 
 الموظف.

 

 .الموحدة اليةتقوم المجموعة حالياً بتقييم ااثر الناتج المحتمل من تطبيق هذا المعيار على البيانات الم
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 )يتبع( بعد يتم تطبيقها لم التيالصادرة و والتفسيرات الجديدة و(   المعايير والتعديالت
 

 اادوات المالية –( 4رقم ) إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي  (4

يحل محل معيار المحاسبة المالي رقم  4139في يوليو  (  المنشور4رقم ) إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي 
( يشمل توجيها مراجعاً 4رقم ) إلعداد التقارير الماليةاالحتساب والقياس. المعيار الدولي  –: اادوات المالية (14)

فاض قيمة حول تصنيف وقياس اادوات الماليةأ بما في ذلك النموذج الجديد للخسارة االئتمانية المتوقعة الحتساب انخ
الموجودات الماليةأ والمتطلبات العامة الجديدة لمحاسبة التحوط. كما تحمل قُدماً توجيهات االحتساب وإلغاء االحتساب 

 .(14)الخاصة بمعيار المحاسبة المالي رقم 

أ 4138ناير ي 3( سيكون ساري المفعول للسنوات المنتهية من أو بعد  4رقم ) إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي 
 مع السماح بالتطبيق المبكر.

 تقوم المجموعة حالياً بتقييم ااثر الناتج المحتمل من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة.
 

 إيراد العقود مع العمالء –( 32رقم ) إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي  (1

( يؤسس إطاراً شامالً لتحديد ما إذا كانأ وكمأ وكيفية احتساب اإليراد. 32)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
أ ومعيار المحاسبة اإليراد –( 38ويحل محل إرشادات االحتساب الحاليةأ بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )

برامج والء  –( 31لية رقم )أ وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير الماعقود اإلنشاء –( 33الدولي رقم )
 . العمالء

أ 4131يناير  3( ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 32المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) 
 مع السماح بالتطبيقا لمبكر.

 ت المالية الموحدة.من تطبيق هذا المعيار على البيانا المحتمل الناتج ااثرتقوم المجموعة حالياً بتقييم 

  
 

 السياسات المحاسبية الهامة  . 1

 تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية الهامة من قبل شركات المجموعة على نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنة السابقة. 
 

 أساس توحيد البيانات المالية . أ

واذ عند نقل السيطرة إلى المجموعة. يتم قياس المقابل تقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج ااعمال باستخدام طريقة االستح
يةتم احتسةاب تكةاليف المعاملةة كمصةروفات للتحديةد.  المحول من الشراء بقيمته العادلةأ عند شراء صافي الموجودات القابلةة 

 م قيةةاس أي مقابةةل أو أدوات حقةةوق الملكيةةة. يةةت أوراق ماليةةة للةةدين عنةةد تكبةةدهاأ إال إذا كانةةت هةةذه التكةةاليف تتعلةةق بإصةةدار
أ فإنه ال يتم إعةاد  المطلوبات المحتملة بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء. إذا تم تصنيف أي التزام بدفع مقابل محتملةالمطلوبات ال

ملكية. ما عدا ذلكأ فإنه يةتم احتسةاب أي تغيةرات الحقةة فةي القيمةة العادلةة للمقابةل الحقوق تم احتساب السدادا ضمن وي قياسه
  في الربح أو الخسارة.    حتملالم
 
 . الشركات التابعة3

توجد السيطرة عندما تتعرض المجموعةأ أو تملك الحق في ة. مجموعالشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة ال
ى الشركة عوائد مختلفة من عالقتها من الشركة التابعةأ ويوجد لديها قدرة  التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرتها عل

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

 
 حصص غير مسيطرة. 4

واذ. من خالل الحصص النسبية من صافي أصول المستحوذ عليها في تاريخ االستحالحصص غير مسيطرة قياس يتم 
  .يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في الشركات التابعة بطريقة الحقوق الملكية إذا لم تؤدي إلى فقد السيطرة
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 )تكملة( السياسات المحاسبية الهامة  . 1
 

  فقد السيطرة . 1

ابعةأ وأية حصص غير عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعةأ فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة الت
. الربح والخسارةخسارة ناتجة في بيان مسيطرة ذات الصلة وغيرها من عناصر حقوق الملكية. يتم إحتساب أي ربح أو 

 يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
 

 استثمارات في شركات زميلة  . 9

هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من قبل المجموعةأ بحيث ال تكون شركة تابعة أو حصة في  الشركات الزميلة
%  41مشروع مشترك. يكون للمجموعة تأثير مهم على الشركات الزميلة عندما تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بين 

 % من حقوق التصويت في الشركات الزميلة. 21و

والذي يحتسب مبدئياً على أساس التكلفة.  حقوق الملكية طريقةات الزميلة وفقاً لتحتسب استثمارات المجموعة في الشرك
الشهرة التي يتم تحديدها عند الشراءأ بعد خصم الخسائر المتراكمة نتيجة االنخفاض  على ستثمارات المجموعةامل تتش

مصروفات والتغير في حقوق الملكية الدخل وال منالموحدة للمجموعة حصة المجموعة في القيمة. تشمل البيانات المالية 
. أو زوال السيطرة المشتركة حتى زوال ذلك التأثير الجوهريثير أللشركات الزميلة من تاريخ البدء في ممارسة الت

قيمة االستثمارأ فإن القيمة الدفترية   لىتيجة االستثمار في شركات زميلة عد خسائر المجموعة المتراكمة نيعندما تز
إلى الصفرأ ويتوقف احتساب أي خسائر إضافية إال يتم تخفيضها ار )بما في ذلك االستثمارات طويلة اامد( لذلك االستثم

 الشركات الزميلة. نيابة عنفي حالة وجود التزامات على المجموعة أو قيام المجموعة بتسديد مدفوعات 
 

 معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية . 2

يع المعامالت واارصدة وأي خسائر وأرباح غير محققة والناتجة عن عمليات بين شركات المجموعة عند تم استبعاد جم
يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة استبعاد اارباح غير المحققةأ ولكن فقط إعداد البيانات المالية الموحدة. 

 إلى الحد الذي ال يوجد دليل على انخفاض القيمة.
 

 عمالت األجنبيةال ب.
 
 العمليات بالعملة ااجنبية. 3

يةتم تحويةل المعةامالت التةي تةةتم بةالعمالت ااجنبيةة إلةى عملةةة التعامةل لكةل وحةدة بأسةةعار الصةرف السةائدة وقةت إجةةراء 
عملةة إلةى ال بيةان المركةز المةاليل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت ااجنبيةة فةي تةاريخ يتحويتم إعادة  .المعاملة
أربةاح وخسةائر العمةالت ااجنبيةة علةى البنةود  تمثةل بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ.لشركات المجموعة  الوظيفية

النقديةةة الفةةرق بةةين التكلفةةة المطفةةأة للعملةةة الوظيفيةةة فةةي بدايةةة الفتةةرةأ معدلةةة للمةةدفوعات خةةالل الفتةةرةأ والتكلفةةة المطفةةأة 
سةداد تحتسةب الفروقةات الناتجةة مةن في نهايةة الفتةرة الماليةة.  بأسعار الصرف السائدة للعمالت ااجنبية التي يتم تحويلها

 .أو الخسارة ربحالضمن بيان  لبنود النقديةتحويل اومن إعادة 
 
 البيانات المالية للعمليات ااجنبية. 4

الشةةركات التابعةةة  تحواذأ الناتجةةة عةةن اسةةالعادلةةة بمةةا فيهةةا الشةةهرة وتعةةديالت القيمةةةيةةتم تحويةةل موجةةودات ومطلوبةةات 
الدينار البحريني وفقا اسةعار الصةرف السةائدة فةي  ىإل التي تعمل خارج البحرين )"عمليات أجنبية"( الشركات الزميلةو

. تحةةول إيةةرادات ومصةةروفات العمليةةات ااجنبيةةة إلةةى الةةدينار البحرينةةي وفقةةا لمعةةدل أسةةعار بيةةان المركةةز المةةاليتةةاريخ 
الةدخل الشةامل اآلخةرأ ويةتم  سةنة.  تحتسةب الفروقةات الناتجةة مةن تحويةل العمةالت كجةزء مةنالصرف  السائدة خةالل ال

  ضمن احتياطي تحويل العمالت ااجنبية. حقوق الملكية عرضها في
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 عقارات ومعدات   ج. 

 االحتساب والقياس المبدئي .3

أ إن وجةدت. المتراكمةة لتكلفة مطروحاً منها متجمةع االسةتهالك وخسةائر انخفةاض القيمةةتحتسب العقارات والمعدات با
 علةى ملتتشة أالتي تم إنشةائها بواسةطة الشةركة ااصولوتشمل التكلفة جميع التكاليف المنسوبة مباشرة لشراء ااصل. 

 التالية: تكاليفال

 العمالة المباشرة المواد وأجور  

  هلوضع ااصل في الحالة التشغيلية التي تمكنه من تحقيق غرض بناءأية تكاليف منسوبة مباشرة. 

  تقدير لتكلفة تفكيك وإزالة ااصل وإعادة تأهيل الموقع الذي كان  منشأَ عليه ااصلأ عندما يكون على المجموعة
 التزام إلزالة الموجودات أو إعادة تأهيل الموقع.

 االفتراض المرسملة. تكاليف 
 

باعتبار أنها ضرورية لتمكين المعدات من أداء الغرض المطلوب يةتم رسةملتها كجةزء مةن  هاتم شراءالبرمجيات التي ي
)ااجةزاء  كبند منفصل إدراجهاعمار افتراضية مختلفة يتم أ اتعندما تكون أجزاء من العقارات والمعدات وذ المعدات.
 في العقارات والمعدات.  الكبيرة(

عن طريق مقارنة عوائد البيع مع القيمة العقارات والمعدات تجة من استبعاد أي بند من يتم تحديد اارباح والخسائر النا
 .أو الخسارة ربحالاحتسابها في بيان ويتم الدفترية لألصلأ 

 
 الالحق قياسال .4

الثابتةة فقةط عنةدما تةؤدي هةذه  الموجةوداتتتم رسملة المصروفات المتعلقة باستبدال جزء من العقارات والمعدات علةى 
تكاليف اإلصالح والصةيانة الجاريةة تحمةل علةى لمصروفات إلى زيادة في القيمة االقتصادية المستقبلية لهذه ااصول. ا

 المصروفات عند تكبدها. 
 
 انخفاض القيمة .1

عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض القيمة بحيث تكون قيمة ااصل القابلة لالسترداد أقل من صافي القيمة الدفتريةأ 
ل مخصص لمثل هذا االنخفاض في القيمة. يتم فحص الموجودات النخفاض القيمة بشةكل فةردي كةل علةى حةدةأ يتم عم

كلما كان ذلك ممكناً. على الرغم من ذلكأ فإنه عادة يمكن فحص االنخفاض في القيمةة لمجموعةة مةن الموجةوداتأ ان 
فةةي مثةةل هةةذه الحةةاالتأ يةةتم قيةةاس  أصةةل واحةةد. التةةدفقات النقديةةة التةةي يةةتم علةةى أساسةةها الحسةةاب ال تنةةتج مةةن اسةةتخدام

انخفاض القيمة اصغر مجموعة من الموجودات )الوحدة المولدة للنقد( التي تولد تدفقات نقدية مسةتقلة بشةكل كبيةر عةن 
 .وااهميةبقية موجودات المجموعةأ وتكون خاضعة لقيود من الناحية العملية 

     
 االستهالك .9

وفقا لطريقة القسط الثابت علةى مةدى العمةر اإلنتةاجي المقةدر  الربح أو الخسارةبيان  يحتسب االستهالك كمصروف في
والمعدات. يبدأ استهالك الموجودات من تاريخ الشراء أو عندما تكون الموجودات جاهزة لالسةتخدام فةي العقارات لهذه 

شاريع تحت التنفيذ والمةواد الخاصةة حالة إنشائها بواسطة المجموعة. ال يحتسب استهالك على ااراضي المملوكة والم
 :كاآلتيبالمشروعات الرأسمالية. العمر اإلنتاجي المقدر المستخدم للسنة الحالية والسنة المقارنة 

 )بالسنوات( العمر اإلنتاجي المقدر الصنف

 91 - 2 المباني  

  42  - 4 الشبكات وأجهزة االتصاالتموجودات 

   31 - 4 يةمعدات المكتبلاالسيارات وااثاث والتركيبات و

  
 ويةتم تعةديلها إذا تطلةب ذلةكنهايةة السةنة  في نتاجياالالقيمة الباقية للموجودات وعمرها طرق االستهالك و تتم مراجعة

 في نهاية السنة.
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 االستثمارات العقارية   . د

ظ بها لغرض التأجير أو ارتفاع قيمتها أو كليهماأ والتي ال تستخدمها المجموعة االستثمارات العقارية هي عقارات محتف
التكلفة(أ بما في ذلك تكاليف  لنموذجيتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة )وفقاً  .غراض إداريةالتقديم خدماتها أو 

استثمار عقاريأ مطروحاً منه االستهالك  تهيئةالمعاملة وتكاليف االقتراض المتكبدة لغرض الشراءأ أو اإلنشاءأ أو 
فقط عندما الالحقة على القيمة الدفترية لألصل  المصروفاتالمتراكم وخسائر انخفاض القيمةأ إن وجدت. يتم رسملة 

 لمجموعةأ ويمكن قياس البند بصورة موثوقة.اقتصادية مستقبلية لتدفق منافع تؤدي هذه المصروفات إلى 
 

 ةاألصول المستأجر  .ـه

   اإليجار التمويلي .3

. عند االحتساب بشكل جوهري التملك كل المخاطر ومنافع مجموعةتصنف عقود اإليجار كإيجار تمويلي عند تحمل ال
تلكات المستأجرة أو بمقدار القيمة الحالية مالمبدئيأ يتم احتساب ااصول المؤجرة بعقود اإليجار التمويلي بالقيمة العادلة للم

السياسة المحاسبية المناسبة لتلك حسب أ تحتسب ااصول التسجيل المبدئين دفعات اإليجارأ أيهما أقل. بعد للحد اادنى م
يحتسب استهالك ااصول المستأجرة المرسملة في بيان الدخل وفقاً لسياسة االستهالك للموجودات المماثلة.  ااصول.

دفعات  حد اادنى منالقـّسـم ي تمويلية ضمن المطلوبات. تظهر التزامات االيجارات ذات العالقة كالتزامات إيجارات
 الفعلي. فائدةطريقة الاستخدام ب تحتسب تكلفة التمويل تكلفة التمويل وتخفيض االلتزام القائم.  اإليجار بين

 
  اإليجار التشغيلي .4

لقة بعقود اإليجارات التشغيلية المتعالسنوية جميع المدفوعات وتحمل جميع اإليجارات ااخرى تعتبر إيجارات تشغيليةأ 
 على امتداد فترة التأجير .بطريقة القسط الثابت بيان الدخل  على

 
 الشهرة. و

نصيب الشراء على  فائضزيادة كأصلأ وتقاس مبدئياً بالتكلفةأ وتتمثل في  شراء شركات تابعةالناتجة من الشهرة تحتسب 
بعةد  ودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملةة للشةركة المسةتحوذ عليهةا.للموج  القيمة العادلة المحددةالمجموعة من صافي 

للموجةودات والمطلوبةات وااللتزامةات المحتملةة   القيمة العادلة المحةددةإعادة التقييمأ إذا كانت حصة المجموعة في صافي 
 بح أو الخسارة.تفوق تكلفة دمج العملياتأ فإن الفائض يحتسب فوراً في بيان الر للشركة المستحوذ عليها

 
متراكمةة. ال تخضةع الشةهرة لاطفةاء التظهر الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها خسائر انخفاض القيمةة االحتساب المبدئيأ بعد 

  بيان المركز المالي. خولكن يتم اختبارها النخفاض القيمة سنوياً بتاري
 
 موجودات غير ملموسة  .ز

التةرخيصأ اإلسةم التجةةاري وااصةول المصةاحبة والبةةرامج غيةر المتعلقةةة تشةتمل الموجةودات غيةةر الملموسةة علةى رسةةوم 
 .ية ئضوالياف لحقوق استعمال ااو بالشبكات

 
 االحتساب والقياس .3

أو المدفوعة  المستحوذ عليها المتعلقة بالشبكات أيواالسم التجاري وااصول المصاحبة والبرامج امتياز الترخيص  رسوم
تتم  .المتراكمة االنخفاض في القيمةخسائر دد ويتم قياسها بالتكلفة ناقص اإلطفاء المتراكم ولها عمر مح المجموعةمن قبل 

القيمة االقتصادية المستقبلية لألصول المتعلقة  ةرسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زياد
ربح التعلقة بالشهرة التي تم تكوينها داخلياَأ في بيان بها. يتم احتساب جميع المصروفات ااخرىأ بما فيها المصروفات الم

 عند تكبدها. أو الخسارة
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 )تكملة( موجودات غير ملموسة  ز.

 
 اإلطفاء .4

علةةى  المقةةدرلطريقةةة القسةةط الثابةةت علةةى مةةدى العمةةر اإلنتةةاجي  اً وفقةة ربح أو الخسةةارةالةةيةةتم احتسةةاب اإلطفةةاء فةةي بيةةان 
والفتةرات المقارنةة كمةا الحاليةة للفترة  المقدرملموسة من تاريخ توفر ااصل لالستخدام. العمر اإلنتاجي الالموجودات غير 

 يلي:

 

 السنوات(ب) العمر اإلنتاجي المقدر الصنف

 41 - 1 الترخيص رسوم

  عالقات الزبائن والموجودات المصاحبة والبرامج االسم التجاري  و

 41 - 1 .يةئضوالياف لحقوق استعمال اار المتعلقة  بالشبكات وغي

 
 ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك. نهاية السنة الماليةفي اإلنتاجي تتم مراجعة طريقة اإلطفاء والقيمة الباقية للموجودات وعمرها 

  
 األدوات المالية .ح

الةذمم التجاريةة و لقيمةة العادلةة مةن خةالل الةربح أو الخسةارةواسةتثمارات با متةوفرة للبيةعاادوات المالية تشمل استثمارات 
والمبةالج المسةتحقة لهيئةات  أرصةدة البنةوكواإليةرادات التةي لةم يصةدر لهةا فةواتير والنقةد وااخةرى  الذمم المدينةأ والمدينة

سةب مبةدئياً بالقيمةة العادلةة اادوات المالية تحت .أ وذمم دائنة أخرى والقروض والسلفياتالدائنة التجاريةاالتصاالت والذمم 
والخسارةأ تكاليف المعامالت المنسوبة أمن خالل الربح  مضافاً إليهاأ بالنسبة لألدوات المالية غير المحتسبة بالقيمة العادلة

 مباشرة لتلك اادوات المالية.
 

. يةةتم احتسةةاب الموجةةةودات تقةةوم المجموعةةة مبةةدئياً باحتسةةاب الموجةةودات والمطلوبةةات الماليةةة بالتةةاريخ التةةي تنشةةأ فيةةه
 والمطلوبات المالية مبدئياً بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة المالية.

 
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما 

جموعةةة بنقةةل كةةل مخاطرهةةا وعوائةةدها بشةةكل جةةوهري أو عنةةدما تكةةون المجموعةةة غيةةر قةةادرة علةةى نقةةل كةةل أو تقةةوم الم
 االحتفاظ بجزء جوهري من المخاطر وعوائد الملكية والسيطرة على ااصل المالي.

 
  استثمارات أخرىأ بما في ذلك اادوات المشتقة.   3

تصنف كاستثمارات متوفرة للبيع. يتم تسجيل   للدينوراق المالية وبعض اا أسهم الشركات في استثمارات المجموعة 
الشراء والبيع في تاريخ المتاجرة ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما فيها مصروفات 

عدا خسائر االنخفاض في القيمة )راجع المعاملة المرتبطة باالستثمار. يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة وتسجل التغيراتأ 
 ( (أ في الدخل الشامل اآلخرأ وتعرض ضمن حقوق الملكية في احتياطي القيمة العادلة. عند إلغاءك) 1)إيضاح 

 .ربح أو الخسارةاالستثمار فإن الخسائر أو اارباح المتراكمة في حقوق الملكية تحول إلى بيان ال

وفي حالة عدم توافر سعر  بيان المركز الماليفي تاريخ  المدرجسعر الوفرة للبيع هو القيمة العادلة لالستثمارات المت
لالستثمارات المتوفرة للبيع أو أية طريقة موثوقة للحصول على القيمة العادلة فانها تظهر بالتكلفة مطروحاً منها  مدرج

 القيمة.  انخفاضمخصص 

يمكن نسبها مباشرة للمعاملة سيتم احتسابها في بيان الربح أو  وأي تكاليف تحتسب اادوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلةأ
الخسارة عند تكبدها. االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 الخسارة.والتغيرات في حينهأ بما في ذلك أي ارباح أسهمأ ويتم احتسابها في بيان الربح أو 
 
 



 05شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                       
 ات المالية الموحدة حول البيان إيضاحات

 بآالف الدنانير البحرينية                                                  4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
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 )تكملة( اادوات المالية ح.
 
 ذمم تجارية مدينة وأخرى  .4

 ات مناسةبةالمدينةة ال تحمةل فوائةد ويةتم احتسةابها بالقيمةة العادلةة للخةدمات المقدمةة مطروحةاً منهةا مخصصةالتجاريةة الذمم 
ا م شطب الةذمم المدينةة التجاريةة بشةكل فةردي حةال اعتقةاد إدارة المجموعةة بأنهة. يتمبالج غير قابلة لالستردادلمواجهة أي 

  .غير قابلة للتحصيل
 

 النقد وما في حكمه  .1

 الممكن تحويلها إلى مبلج محدد من النقد.  الودائع اجليشتمل النقد وما في حكمه على النقد واارصدة لدى البنوك و
 

 ذمم تجارية دائنة وأخرى  .9

 اغراضالتجارية الدائنة ال تحمل فوائد ويتم احتسابها على أساس قيمتها اإلسمية. القيمة العادلةأ والتي يتم تحديدها الذمم 
 .بيان المركز الماليفي تاريخ  تقارب القيمة اإلسميةاإلفصاحأ 

 
 القروض والسلفيات. 2

بإلغاء احتساب القروض والسلفيات عند الوفاء بتاريخ نشوئها. تقوم المجموعة يتم احتساب القروض والسلفيات مبدئياً 
 التزاماتها التعاقديةأ أو إلغاءهاأ أو انقضاء مدتها. ب

 
بعد  يتم احتساب القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة مطروحاً منها أي تكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة لها.

 م معدل الفائدة الفعلي.المبدئي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخداالقياس 
 
 رأس المال.  1

يةتم خصةمها مةن  عادية أسهم والمنسوبة بشكل مباشر إلصدار اإلضافيةجميع أسهم الشركة تندرج تحت فئة واحدة. التكلفة 
 .الملكيةحقوق 

 
 المخزون . ط

ى أسةاس متوسةط سةعر التكلفةة أيهما اقل. تحتسب التكلفة علة أيظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها
جلب المخزون لمكانه ووضعه الحالي. صافي القيمة الممكن تحقيقها هو عبارة عن سةعر البيةع المتوقةع  مصروفاتويشمل 

 البيع. روفاتفي ظروف العمل االعتيادية ناقصاً مص
 

 المخصصات .ي

طلب من ال وانه من المحتمل معامالت سابقةجــّراء  حالية التزامات المجموعةعندما تكون على  اتمخصصاليتم احتساب 
 نهاية السنةتوقعات إدارة المجموعة في تاريخ  فضلالمجموعة سداد تلك االلتزامات. يتم تحديد المخصصات بناًء على أ

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

 في قيمة الموجودات االنخفاض .ك
 

 الموجودات المالية .   3

خفاض نلتحديد ما إذا كان هناك دالئل موضوعية على اال بيان المركز الماليالمالية بتاريخ  الموجودات المالية تقييميتم 
كان في حال وجود أدلة موضوعية على وجود حدث واحد أو أكثر  منخفضة القيمة الموجودات الماليةتعتبر في القيمة. 

االنخفاض في قيمة الموجودات خسائر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من ذلك ااصل. 
المسجلة بالقيمة المطفأة يساوي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة على 

د االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع على أساس قيمتها . يتم تحديالفعليأساس معدل الفائدة ااصلي 
الموجودات المالية المهمة بشكل منفصل عن باقي الموجودات. باقي الموجودات المالية التي  ةيتم التأكد من قيمالعادلة. 

 تشترك في نفس مخاطر االئتمان يتم التأكد من قيمتها بشكل جماعي.
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 )تكملة( االنخفاض في قيمة الموجودات ك.

 
انخفاض القيمة  خسائريتم احتساب . الخسارةالربح أو خسائر انخفاض قيمة الموجودات في بيان جميع يتم احتساب 

 سائر المتراكمةالخيتم احتساب للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة ااخرى ضمن المصروفات التشغيلية ااخرى. 
الدخل الشامل اآلخرأ التي تم احتسابها سابقاً في عن طريق تحويل الخسائر المتعلقة بالموجودات المالية المتوفرة للبيع 

. يتم عكس االنخفاض في القيمة الربح أو الخسارةإلى بيان  الملكية حقوقوعرضها في احتياطي القيمة العادلة ضمن 
بط موضوعياً بحصول حدث ما بعد احتساب ذلك االنخفاض. بالنسبة للموجودات المالية إذا كان سبب ذلك العكس يرت

أ فإن عكس خسائر االنخفاض يحتسب متوفرة للبيع أدوات الدينالمصنفة ك موجودات الماليةالالمقـّيمة بالتكلفة المطفأة و
هيئة أسهم عادية يحتسب عكس خسائر  . بالنسبة للموجودات المالية المتوفرة للبيع علىالربح أو الخسارةفي بيان 

 .   الدخل الشامل اآلخراالنخفاض في 
 

 الموجودات غير المالية   . 4

والموجودات الضريبية لايرادات  مخزونلموجودات غير المالية للمجموعةأ باستثناء الل القيمة الدفترية تم مراجعةت
د انخفاض في القيمة. في حالة وجود دالئل على ذلكأ يتم للتأكد من وجو بيان المركز الماليكل المؤجلةأ في تاريخ 

لها أعمار غير محددة أو التي ليست  ليست تقدير المبلج القابل لالسترداد. بالنسبة للشهرة وااصول غير الملموسة التي
 .بيان المركز الماليجاهزة لالستخدام حتى اآلنأ يتم تقدير المبلج القابل لالسترداد في تاريخ 

منها تكلفة  طروحاً فرد أو وحدة توليد نقد يساوي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة منج القابل لالسترداد اصل مالمبل
لقيمة الحالية باستخدام لمبلج التدفقات النقدية المستقبلية  يتم خصمأ القيمة المستخدمةالبيعأ أيهما أعلى. لتحديد قيمة 

ة لقيمة الوقت والمخاطر المتعلقة بااصل. للتأكد من وجود انخفاض في تقديرات السوق الحالي تعكسنسبة خصم 
لتلك الموجوداتأ المتوصل قادرة على جلب تدفقات نقدية من االستخدام  صغيرة ااصول في مجموعات توزعالقيمةأ 

الموجودات )وحدة بحيث تكون تلك التدفقات النقدية مستقلة بدرجة عالية عن التدفقات النقدية للموجودات أو مجموعة 
على  اعماليع الشهرة الناجمة عن دمج اتم توزيتوليد النقد( ااخرى. لغرض التأكد من وجود انخفاض في القيمةأ 

 التعاون الناتج عن دمج الشركات.   وحدات توليد النقد التي يتوقع أن تستفيد من

ية لألصل أو وحدة توليد النقد تفوق المبلج المتوقع يتم احتساب خسارة انخفاض قيمة الموجودات إذا كانت القيمة الدفتر 
يتم تسجيل الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة  الربح أو الخسارة.في بيان تحتسب خسائر انخفاض القيمة استرداده. 

يض يتم تخف ومن ثمفي الوحدات المولدة للنقد كتخفيض في القيمة الدفترية للشهرة التي تم تخصيصها لتلك الوحداتأ 
 تناسبي.ة لألصول ااخرى في تلك )المجموعات من( الوحدات بشكل يالقيمة الدفتر

خسارة انخفاض القيمة المحتسبة في  تقييمنخفاض قيمة الشهرة. بالنسبة للموجودات ااخرىأ يتم إال يتم عكس خسائر 
. يتم عكس خسارة عدم وجودها انخفاض الخسارة أودالئل على اي  بيان المركز الماليالفترات السابقة في تاريخ 

ر في التوقعات المستخدمة لتحديد المبلج القابل لالسترداد. يتم عكس خسارة االنخفاض ياالنخفاض في حال وجود تغي
لم يكن هناك انخفاض في  أنه تهالك واإلطفاءأ كما لوسالقيمة الدفترية للموجوداتأ بعد خصم االعن بحيث ال تزيد 

 .القيمة
 

  وظفينلما نافعم .ل

  الموظفون المحليون .3

الضمان االجتماعي المعمول به  لبرنامج تحتسب حقوق التقاعد لموظفي المجموعة والعالوات االجتماعية ااخرى وفقاً 
بناًء  خطةلفي اشهريا  وأصحاب العمل. يساهم كل من الموظفين ةمحدد اشتراكات كبرنامجفي كل دولة والذي يعتبر 

 راتب.من ال على نسبة ثابتة
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 )تكملة( لموظفينا نافعم ل.
 

  الموظفون ااجانب .4

في بحسب قانون العمل  مستحقةمكافأة نهاية الخدمة  في يستحق الموظفين ااجانب ذوي العقود المحددة ااجل الحق
المتراكمة والمكافأة النهائية. تم تخصيص مبلج لاللتزامات  لدول التي يعمل بها هؤالء الموظفون وذلك عن مدة الخدمةا

بيان المركز افتراض أن جميع الموظفين ااجانب قد أنهوا خدماتهم في تاريخ ب باحتساب االلتزام ااسمي مولةغير الم
 .المالي

 
  خطة توفير الموظفين .1

يساهم الموظفون والشركة بنسبة شهرية ثابتة من  توفير اختياري للموظفين والذي من خالله برنامج الشركةيتوفر لدى 
 مرتبات الموظفين.  

 
 منافع محددة خطة  .9

يحتسب صافي التزام المجموعة بالنسبة لخطط المنافع المحددة بشكل منفصل لكل خطةأ عن طريق تقدير مبلج المنافع 
مع خصم ذلك المبلج وطرح القيمة العادلة  المستقبلية التي استحقها الموظفون في الفترة الحالية والفترات السابقةأ

 اصول الخطة.

يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويا عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المقدرة. إذا نتج عن 
رة في هيئة االحتساب أصل محتمل للمجموعةأ يتم قصر ااصل المحدد على القيمة الحالية للمنافع االقتصادية المتوف

أي استردادات مستقبلية من الخطةأ أو تخفيضات في المساهمات المستقبلية في الخطة. ولغرض احتساب القيمة الحالية 
 المطبقة. اادنىللمنافع االقتصاديةأ يتم اخذ باالعتبار اي من متطلبات التمويل 

خل الشامل اآلخرأ والذي يتكون من اارباح يتم احتساب إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة مباشرة في الد
ااعلى لألصل )إن وجدأ باستثناء  السقفوالخسائر االكتواريةأ والعائد على أصول الخطة )باستثناء الفوائد(أ وأثر 

الفوائد(. تحدد المجموعة صافي مصروفات )دخل( الفوائد على صافي التزام )أصول( المنافع المحددة للفترةأ عن 
ق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنويةأ إلى صافي التزام )أصول( طريق تطبي

المنافع المحددة في حينهأ مع ااخذ باالعتبار اي تغيرات في صافي التزام )أصول( المنافع المحددة خالل الفترةأ 
وفات الفوائد والمصروات ااخرى ذات العالقة بخطط نتيجة للمساهمات ودفعات المنافع. يتم احتساب صافي مصر

 المنافع المحددة في الربح أو الخسارة.    

عندما يتم تغيير منافع الخطةأ أو تقليص الخطةأ فإن التغيير الناتج في الفوائد المتعلقة بخدمات سابقةأ أو اارباح أو 
ارة. تحتسب المجموعة أرباح وخسائر على تسوية خطة الخسائر على التقليصأ يتم احتسابها فوراً في الربح أو الخس

 منافع محددةأ عند سداد هذه المنافع.                

 
  تكاليف االقتراض . م

في الفترة التي يتم تكبدها فيهاأ فيما عةدا تكةاليف االقتةراض التةي يمكةن نسةبتها  كمصروفات يتم احتساب تكاليف االقتراض
 لة تلك المصروفاتيتم رسمحيث  جاهزاً لالستخدام أوالبيع ااصل يصبح حتىق مدة طويلة مباشرة إلى إنشاء أصل يستغر

 كجزء من ااصل. 
 

 ضريبة الدخل  . ن

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

 
 الضرائب الحالية  (3

هي الضرائب المستحقة على دخل السنة الخاضع للضريبة باستخدام المعدالت الضريبية السارية المفعول أو المجازة 
 ضريبة المستحقة متعلقة بسنوات سابقة.بصورة كبيرة في تاريخ بيان المركز المالي وأية تعديالت على ال
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  )تكملة( ضريبة الدخل . ن
 

 ضريبة الدخل المؤجلة (4

يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة مع ااخذ في االعتبار الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية والمطلوبات المعدة لغرض 
ة المتوقع يالضرائب. تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على أساس المعدالت الضريبمعدة لغرض تلك الالتقارير المالية و

 . بيان المركز الماليالقوانين المطبقة في تاريخ  ىبناء علعند عكسها تطبيقها للفروقات المؤقتة 
 

مقاصة موجودات ضريبية ااصول والمطلوبات الضريبية المؤجلة يتم مقاصتها إذا كان هناك حق قانوني قابل للتطبيق ل
حالية ومؤجلة وأنها متعلقة بضريبة الدخل المحصلة من قبل نفس مصلحة الضرائب لنفس الشركة أو شركات مختلفة 
ولكن تنوي سداد المطلوبات والموجودات الضريبية الحالية بالصافي أو إن موجوداتها أو مطلوباتها الضريبية سيتم 

 تحقيقها سوياً.
 

ة المؤجلة للحد الذي يحتمل توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل استخدام يالضريب موجوداتليتم االعتراف با
تحقق وتخفض بالحد المحتمل من عدم  سنة ماليةة المؤجلة في تاريخ كل يالضريب الموجوداتللفروقات المؤقتة. تراجع 

 .ذات العالقة الضريبية الفوائداالستفادة من 
 

 فية الناتجة عن توزيع أرباح ااسهم يتم احتسابها في نفس وقت احتساب التزام دفع أرباح ااسهم.ضرائب الدخل اإلضا
 

  اإليراد س.

لمنتجات وخدمات أو مستحقة الدفع  المهاتمثل اإليرادات القيمة الثابتة أو الممكن تحديدها للمقبوضات سواء تم است
ومات وضرائب المبيعاتأ عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الخصصافي من  اتحتسب اإليرادتاالتصاالت المقدمة. 

 والتكاليف ذات العالقة بصورة موثوقة. اتقياس مبلج اإليراد وعندما يكون ممكناً االقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمجموعةأ 

إيرادات بالخدماتأ تحصل المجموعة على اإليرادات بشكل رئيسي من تقديم خدمات االتصاالت والتي تتمثل في رسوم 
أ ومبيعات التركيب والتشغيلأ والرسائلأ ورسوم الربط البينيأ والخدمات البيانيةأ ورسوم البنى التحتية والمكالمات 

 المعدات والخدمات المصاحبة ااخرى.  

التي لم يتم ادات اإلير أ تحتسب أ والرسائل عند تقديم الخدمة إيرادات المكالمات ورسوم الخدماتأ يتم إحتساب إيرادات 
 الناتجة من الخدمات التي تم تقديمها بالفعل في نهاية كل فترةأ وتأجيل احتساب اإليرادات غيرإصدار فواتير لها بعد و

 المستحقة من الخدمات التي سيتم تقديمها في المستقبل. 

مهاأ أو إلى حين انتهاء صالحيتها. يؤجل احتساب إيرادات بيع االتصاالت المدفوعة مسبقاً إلى حين يقوم الزبون باستخدا
عند انهاء العقد مع الزبون  .اإليرادات المؤجلة والمتعلقة بالخدمات الهوائيةأ يتم احتسابها حال استخدامها من قبل الزبون

 .بيان الربح أو الخسارةالمؤجلة المتعلقة بالخدمات الهوائية غير المستخدمة في  تاإليرادايتم احتساب جميع 

 ساب إيرادات رسوم خدمات الربط البيني حين تقديم هذه الخدمات.يتم احت

اإليرادات المتحصلة من الخدمات البيانية وخدمات المعلومات يتم احتسابها عندما تقوم المجموعة بتقديم الخدمة المطلوبةأ 
المستحق للمجموعة  وبحسب طبيعة الخدمةأ يتم احتساب المبلج اإلجمالي حسب ما هو مذكور في الفواتير أو المبلج

 كعمولة نظير تسهيل عملية تقديم الخدمة.  

 .رسوم التركيب والتشغيل عند التشغيلأ وجميع مصاريف التركيب والتشغيل يتم احتسابها حال تكبدهايتم احتساب 

 .  للزبون يتم احتسابها عند تسليم المنتجوالمعدات ااخرى جهزة اااإليرادات المتحصلة من مبيعات 

كون ذي قيمة للزبون على اساس مستقلأ يتم ة للتسليم وتسبة التفاقيات اإليرادات حيث يكون هناك أكثر من خدمة قابلبالن
  .(38معيار المحاسبة الدولي رقم )أساس تخصيص مقابل االتفاقية لكل خدمة على 
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 العائد لكل سهم ع.

علومات عن الربح ااساسي لحاملي ااسهم العادية. يحتسب حصة السهم من اارباح ااساسية بتقسيم تقدم المجموعة م
العادية المتداولة  ااسهمالمعدل الموزون لعدد  ىحملة ااسهم العادية للشركة عل ىصافي الربح أو الخسارة للفترة العائد إل

  ل سهمأ كون المجموعة ال تملك أي أدوات مخفضة صادرة.العائد المخفض للسهم هو نفسه العائد لك الفترة.خالل 
 

 ف. التقارير القطاعية

القطاع التشغيلي هو أي جزء من المجموعة تدخل في أنشطة تجارية قد تكسب منها إيراداً أو تتكبد مصروفاتأ بما في 
ائج التشغيلية لجميع القطاعات ذلك إيرادات ومصروفات متعلقة بمعامالت مع شركات المجموعة ااخرى. يتم مراجعة النت

التشغيلية من قبل مجلس إدارة المجموعة التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها للقطاعأولتقييم أداءه والذي 
  (.13يتوفر له معلومات مالية منفصلة. )راجع إيضاح رقم 

 
 . قياس القيمة العادلة لألدوات الماليةص

إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى ه عند تحويل أصل أو سدادسيتم استالمه عند بيع الذي  القيمة العادلة هي المبلج
فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه  في السوق الرئيسيأ أو عند غيابهأ في السوق ااكثر أسس تجارية بتاريخ القياس

  داء. بذلك التاريخ. القيمة العادلة اي التزامأ تعكس مخاطر عدم اا

باستخدام ااسعار المدرجة في سوق نشط لهذه ااداة متى ما توافرت هذه  لألداة الماليةتقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة 
ااسعار. يعتبر السوق نشطاً عندما تتوافر فيه ااسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية 

ية. كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق ومتكررة بانتظام على أسس تجار
استخدام المدخالت الغير قابلة للرصد.  والتي تزيد من استخدام المدخالت القابلة للرصد ذات العالقةأ وتحد منغير نشطأ 

 ي السوق باالعتبار عند تحديد ااسعار لمعاملة ما. طريقة التقييم المستخدمة تدمج جميع العوامل التي يأخذها المشاركين ف

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

 
 موجودات محتفظ بها برسم البيع .ق 
 

 التصنيف -3

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

 مليات المتوقفة".( "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والع2إلعداد التقارير المالية رقم )
 
 القياس -4

تقاس الموجودات غير المتداولة المصنفة كموجودات محتفظ بها برسم البيعأ بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحاً 
 منها تكاليف البيعأ أيهما أقل. 

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

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

 بلة لالسترداد أيهما أقلأ وذلك بتاريخ صدور القرار الالحق بعدم البيع.برسم البيع أو القيمة القا
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 المالية :لألدوات  استخدامهاتتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق    
 

السياسات وااهداف والمعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة انواع المخاطر المذكورة أعاله  يعرض هذا اإليضاح
إفصاحات والوسائل لقياس وإدارة المخاطر وسياسة المجموعة إلدارة رأس المال. كما تحتوي البيانات المالية الموحدة على 

  .إضافية كمية

اللجان مجلس إدارة المجموعة ومن خالل  مل إدارة المخاطر.وضع ومراقبة إطار ع مسئول عن مجلس إدارة المجموعة
سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة وتراجع مدى المختلفةأ يراقب كيف تقوم اإلدارة بمتابعة اإللتزام  ب

ر للمجموعة بهدف إدارة المخاط اتتم وضع سياس. كفاية أُطر إدارة المخاطر المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها المجموعة
المخاطر  ومراقبة بحكم عام وإدارتها لمخاطرلوضع حدود وذلك لالتعرف وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة 

التغيرات في ااسواق وأنشطة وذلك لعكس تم مراجعة أنظمة وسياسات إدارة المخاطر بشكل دوري يوااللتزام بحدودها. 
وبناءة  مسئولةاإلدارةأ تسعى لتأسيس بيئة رقابية معايير اءات ومعايير التدريب والمجموعة. إن المجموعةأ من خالل إجر

 يدرك فيها جميع الموظفين مهامهم ومسئولياتهم.

مدرجة بتنفيذ مهام  الداخليقسم التدقيق الداخلي بالمجموعة. يقوم قسم التدقيق ساعدها يأسست المجموعة لجنة للتدقيق و
بصورة مفاجأة تتعلق بمراجعة إجراءات وضوابط إدارة المخاطر ويرفع تقارير بنتائج  بشكل منتظم ومهام أخرى تنفذ

 مراجعاته إلى لجنة التدقيق.

أسست المجموعة وحدة خزينة مركزية وتعمل تحت رقابة مجلس اإلدارةأ وتساهم في توفير التمويل والعمالت ااجنبية 
لمجموعة. تتم عمليات الخزينة ضمن إطار السياسات واإلرشادات وإدارة معدل الفائدة وإدارة مخاطر الطرف المقابل ل

المخولة والمراجعة سنوياً بواسطة مجلس اإلدارة. يزود قسم الحسابات بالمجموعة تقارير دورية عن نشاط الخزينة إلى 
لم يكن هناك أي تغير مجلس اإلدارة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة بمراجعة بيئة الرقابة الداخلية بصورة دورية. 

جوهري خالل السنة المالية أو بعد السنة المنتهية للمخاطر المالية التي تواجه المجموعة أو أسلوب المجموعة إلدارة هذه 
 المخاطر.

 
 مخاطر االئتمان أ.   

الطرف زبون أو  الوفاء بااللتزامات التعاقدية من قبلبمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية الناجمة عن العجز 
والذمم المدينة ااخرىأ وإيرادات في اادوات المالية. وتظهر هذه المخاطر بشكل أساسي في الذمم التجارية المدينةأ  المقابل

 واالستثمارات  في ااوراق الماليةأ والنقد وأرصدة البنوك.أ لم يصدر لها فواتير
 
 المدينة الذمم التجارية(   3

المدينة بشكل واسع بين قطاعات العمالء والمناطق الجغرافية. وضعت المجموعة سياسة ائتمان يتم  تتوزع الذمم التجارية
. يتم الدفع وتقديم الخدمة العاديةبمقتضاها إجراء تحليل المالءة المالية لكل زبون جديد على حدة قبل أن تعرض عليه شروط 

دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة. تتم ممارسة رقابة  انلالئتموضع حد ائتمان لكل زبونأ والذي يمثل الحد ااقصى 
صارمة على مبلج وفترة االئتمان وتتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل اإلدارة. الزبائن الذين ليس بمقدورهم االلتزام بشروط 

بخصوص الذمم المدينة مان مخاطر االئت تمركزقة الدفع المسبق. يالمالءة المالية للمجموعةأ يمكنهم إجراء تعامالتهم بطر
. القسم ااكبر من الذمم التجارية المدينة للمجموعة لزبائن المجموعة المترابطةإلى القاعدة العريضة وغير  محدود نظراً 

. تحتفظ المجموعة بمبلج والشركاتويكون أغلبها مستحقاً من الزبائن اافراد  أيوماً  41يحين موعد سدادها في غضون 
 لألفراد .المنزلية عند تقديم بعض الخدمات  ضمان

النخفاض القيمة الذي يمثل الخسائر المتكبدة المتوقعة بخصوص الذمم التجارية. العناصر تنشئ المجموعة مخصص 
 الجماعيالرئيسية للمخصص تتمثل في عنصر الخسارة المحددة المتعلقة بالتعرض الجوهري لألفراد أما عنصر الخسارة 

وعات ذات الموجودات المتشابهة بخصوص الخسائر المتكبدة ولكن لم يتم التعرف عليها. يتم عمل مخصص أنشئ للمجم
بناءاً على المعلومات التاريخية إلحصائيات الدفع لنفس الموجودات المالية. تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد سبب  الجماعيالخسارة 

 (.21و  31إيضاح  راجعللديون المشكوك في تحصيلها ) لعمل مخصص مخاطر ائتمان إضافي عن المخصص االعتيادي
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 )تكملة(مخاطر االئتمان أ.   
 

 الذمم المدينة ااخرى (4
لتةي تمثةل حقةوق الذمم المدينة ااخرى تشمل بشكل رئيسةي ذمةم مدينةة مةن بيةع بعةض االسةتثمارات والموجةودات الماليةةأ وا

ومطالبات تعاقدية للمجموعة. تقيم المجموعة المبلج القابل لالسترداد لكل من الذمم المدينةأ وتحتسةب مخصصةاً عنةدما تكةون 
مليةون  48.73ااخرى بمبلةج  المدينة للذمم تتعرض المجموعة القيمة الحالية المتوقعة لألصل المالي أقل من قيمته الدفترية.

واحتسبت مخصصات متراكمة النخفاض القيمة  مليون دينار بحريني( كحد إجمالي أقصىأ 50.03: 4131دينار بحريني )
ات تعتبةر اإلدارة المسةتوى الحةالي للمخصصة دينةار بحرينةي(. مليةون 6.00: 4131مليون دينةار بحرينةي ) 19.54بمبلج 
  .بناء على الوضع الحالي للمناقشات مع المدينينأ واالستحقاق المتوقع كافي 

 
 االستثمارات والنقد وأرصدة البنوك (1

الطةةرف تةةدير المجموعةةة مخةةاطر االئتمةةان السةةتثماراتها والنقةةد وأرصةةدة البنةةوك بالتأكةةد مةةن أنهةةا ال تةةتم إال بعةةد تقيةةيم ائتمةةان 
طر االئتمةان . يتم إيداع الودائع مع البنوك التجارية بعد تقييم االئتمةان لهةذه البنةوك. تحةد المجموعةة مةن تعرضةها لمخةااآلخر

 باالستثمار في ااوراق المالية السائلة الخالية من المخاطر فقط مع ااطراف المقابلة التي تمتلك تصنيف ائتماني قوي. 
 

    (  التعرض لمخاطر االئتمان9

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

 

 4132  4131 

    

 24,181  11,418 المدينةتجارية الذمم ال

 1,931  1,141 إيرادات لم يصدر لها فواتير

 99,142  44,349 ذمم مدينة أخرى

 211  38,198   ستثمارات ااخرىاال

 348,311  394,141 أرصدة البنوك

    

 424,762  114,212 

 
 (  حسابات الزبائن2

التعرض ااقصى لمخاطر االئتمان مصنفة حسب التوزيع التشغيلي التي تشارك في خصائص اقتصادية عامة بخصوص 
 مخاطر االئتمان كما يلي :

 4131  4132 التوزيع التشغيلي

 )معدلة(*   

 12,192  91,382 البحرين

 4,392  1,212 ااردن

Maldives 411  113 

 Channel Islands and Isle of Man(CIIM) 3,991  3,191 

 3,443  4,124 دول أخرى

    

 28,712  93,432 

 
كقطةاع   Channel Islands and Isle of Man (CIIM)و ذالةك بسةبب إيضةافة 4131تةم تعةديل أرقةام سةنة  *

 تشغيلي.
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 )تكملة(مخاطر االئتمان أ.   
 
 (  المبالج المستحقة من هيئات االتصاالت1

 التعرض ااقصى لمخاطر االئتمان على المبالج المستحقة من هيئات االتصاالت حسب نوع الزبون كما يلي:
 
 4132  4131 

    
    توزيع الزبائن

 8,421  8,418 هيئات دولية

 4,434  31,141 هيئات محلية
    

 37,112  38,314 

 
 السيولةمخاطر ب.  

إن مخاطر السيولة هي مخاطر عةدم قةدرة المجموعةة فةي الحصةول علةى اامةوال الالزمةة لسةداد التزاماتهةا الماليةة المتعلقةة 
. يهةدف أسةلوب المجموعةة فةي إدارة آخر والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أصل مالي بالمطلوبات المالية عند حلول أجلها

السيولة إلى التأكد من تةوافر السةيولةأ كلمةا كةان ذلةك ممكنةاأ فةي كةل ااحةوال لسةداد التزاماتهةا عنةد حلةول أجلهةا سةواء فةي 
الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غيةر مقبولةة أو خسةارة السةمعة التجاريةة للمجموعةة. تنةتج مخةاطر السةيولة 

بسعر مقارب للقيمة العادلة. الجزء الرئيسي مةن أمةوال المجموعةة يةتم اسةتثمارها وعدم القدرة لبيع أصول مالية بسرعة  عن
 في حكمه التي تكون جاهزة لتغطية مصروفات التشغيل بما في ذلك سداد االلتزامات المالية. في النقد وما 

 
 بالكامةل المبةالجتةم إظهةار مطلوبات المالية للمجموعةة بتةاريخ التقريةر. الجدول التالي يوضح مواعيد االستحقاقات التعاقدية لل

 العقود. مقاصةوغير مخصومةأ ومتضمنة مدفوعات الفوائد المقدرةأ ماعدا تأثير 
 

 المطلوبات المالية غير المشتقة القيمة  التدفقات   خالل  2-1 أكثر من
 4132 ديسمبر 13كما في  الدفترية النقدية   سنة سنة سنتين

   التعاقدية    
       
 ذمم تجارية دائنة  334495 334495  334495 - -
 ذمم دائنة أخرى 94571 94571  94571 - -
 مبالج مستحقة لهيئات االتصاالت 074535 074535  074535 - -

 قروض وسلفيات 0764523 2094978  74578 74578 2144822

       
228,422 ,,5,4 84,1,4  242,5,4 22,,122  

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة القيمة  التدفقات   خالل  2-0 أكثر من
 4131ديسمبر  13كما في  الدفترية النقدية   سنة سنة سنتين

   التعاقدية    
       
 ذمم تجارية دائنة  314229 314229  294548 680 -

 ذمم دائنة أخرى 64793 64793  44957 04381 456
 مبالج مستحقة لهيئات االتصاالت 054860 054860  054860 - -

 قروض وسلفيات 2424540 3154349  034031 024319 2794901

       
2814366 044371 634496  3584232 2954424  
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 مخاطر السوق ج.  

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

 .المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر ااطرفي حدود 

الموضةوعة مةن قبةل  ضمن اإلرشةاداتكبد المجموعة التزامات مالية إلدارة مخاطر السوق. كل هذه المعامالت يتم تنفيذها تت
 دائرة الخزينة للمجموعة.

 
 ( مخاطر سعر الصرف3

مخاطر سعر صرف العملة هي مخاطر تغير قيمة ااداة المالية نتيجة تغير سعر صرف العملة. تتعرض المجموعة لمخةاطر 
عر الصرف عند البيع والشراء بعمالت غير العمالت الوظيفية لوحدات المجموعة والتةي أهمهةا الةدينار البحرينةي والةدينار س

 )مرتبطة بالدوالر اامريكي( والدينار الكويتي والجنيه االسترليني.  وروبية مالديفياااردنيأ 

اراتها والمبةالج المسةتحقة لهةا وعليهةا مةن هيئةات تعرض المجموعة لمخاطر سةعر الصةرف محةدودأ وذلةك ان معظةم اسةتثم
االتصاالت العالميةأ مقومة بالدوالر اامريكي أو العمالت المرتبطة بالدوالر اامريكي وبالتالي فةإن مخةاطر سةعر الصةرف 

 للمجموعة محدودة.

مسةةتوى كةةاٍف مةةن  تقةةوم المجموعةةة بةةإدارة مخةةاطر سةةعر الصةةرف بالمراقبةةة المسةةتمرة اسةةعار الصةةرف وبالمحافظةةة علةةى
 المتوقعة لهيئات االتصاالت العالمية. تالعمالت ااجنبية وذلك لتغطية االلتزاما

يتم إيداع هذه المبالج فةي ودائةع ثابتةة قصةيرة ااجةل. وفيمةا يتعلةق بااصةول والمطلوبةات الماليةة ااخةرى السةائدة بةالعمالت 
لمخةةاطر الصةةرف يكةةون بمعةةدل مقبةةول وذلةةك بشةةراء وبيةةع  ااجنبيةةةأ تعمةةل المجموعةةة علةةى التأكةةد مةةن أن صةةافي التعةةرض

 عمالت أجنبية بمعدالت في وقتها عندما يكون ضرورياً لمواجهة عدم التوازن في المدى القصير.

اسةتثمارات المجموعةة فةي الشةركات التابعةة غيةر محةوط وذلةك باعتبةار أن مراكةز هةذه العمةالت طويلةة ااجةل. فيمةا يتعلةةق 
لماليةةة ااخةةرى السةةائدة بةةالعمالت ااجنبيةةةأ مةةع ااخةةذ فةةي االعتبةةار طبيعةةة اادوات الماليةةةأ ال تقةةوم بأصةةول والمطلوبةةات ا

 بتغطية مخاطر العمالت ااجنبية. بالتحوطالمجموعة 
   
 ( مخاطر معدل الفائدة4

اً لسياسةة المجموعةة إلدارة مخاطر معدل الفائدة هو مخاطر تغير قيمة ااداة المالية نتيجة تغيةر معةدالت الفائةدة بالسةوق. وفقة
معةدالت فائةدة ااصةول والمطلوبةات الماليةة السةائدة بالةدينار البحرينةي والةدينار  فإنه يتم االحتفاظ علىمخاطر معدل الفائدةأ 

لبيةع عائم. المعدل المتوسط لعوائد الفائدة من الودائع و االستثمارات المتةوفرة لالمعدل الااردني والدينار الكويتي على أساس 

  (1.07: %4131) 1.37كانت % 4139لدى البنوك خالل عام 

 
 كان توزيع اادوات المالية ذات معدل فائدة كما يلي: في تاريخ المركز المالي

 
 4132  4131 

    أدوات ذات معدل ثابت

 4,181   47,228 موجودات مالية

 441,911  326,741 مطلوبات مالية

 
    أدوات ذات معدل متغير

 324,111  331,178 موجودات مالية

 32,393  - مطلوبات مالية

 
 تحليل الحساسية للقيمة العادلة لألدوات ذات المعدل الثابت
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 )تكملة(مخاطر السوق ج.  

 
 ات النقدية لألدوات المالية ذات المعدل المتغير تحليل حساسية التدفق

)ينقص( حقوق الملكيةة وبيةان الةربح /سوف يزيد في تاريخ المركز المالينقطة أساسية في معدالت الفائدة  311إن التغير بـ 
ااخةرى (. يفترض هذا التحليل أن كل المتغيةرات دينار بحريني 3,114: 4131) دينار بحريني 3,129أو الخسارة بمبلج 

 وبااخص سعر صرف العمالت ااجنبية تبقى ثابتة. 
 
 ( مخاطر سعر السوق ااخرى1

الهدف الرئيسي إلستراتيجية االستثمار للمجموعة هو ضمان العوائةد الخاليةة مةن المخةاطرأ واسةتثمار الفةوائض الماليةة لةدى 
االسةتثمارات المتةوفرة للبيةع التةي تحةتفظ بهةا المجموعة في أوراق مالية خالية من المخاطر. تنشةأ مخةاطر سةعر السةوق مةن 

المجموعة. يراقب قسم الخزانة في المجموعة المحفظة االستثمارية بناءاً على توقعةات السةوق والجةدارة االئتمانيةة للشةركات 
عتمةد مةن المستثمر فيها. يتم إدارة أجزاء جوهرية من المحفظة االستثمارية بشكل فردي وان جميةع قةرارات الشةراء والبيةع ت

 قبل مجلس اإلدارة.
 

( حساسةاً للحركةة فةي أسةعار 4يعتبر استثمار المجموعة في شركة إتصاالت إتحاد عذيب )الشةركة المسةتثمر فيهةا( )إيضةاح 
% فةةي سةةعر سةهم االسةةتثمار بتةةاريخ نهايةةة السةةنة ممكةةن أن يةةؤدي لزيةةادة/ 31ااسةهم المدرجةةة لالسةةتثمار. إن تغيةةراً بمعةةدل 

 .(دينار بحريني  1,934 :4131دينار بحريني ) 3,111 االستثمار بمبلج في قيمة (انخفاض)
    
 ( مخاطر السعر ااخرى9

تتضةةمن االسةةتثمارات ااخةةرى االسةةتثمارات المتةةوفرة للبيةةع. تتعةةرض هةةذه االسةةتثمارات المسةةجلة بالتكلفةةة لخطةةر التغيةةر فةةي 
للتقةديرات  ()ك( 1)يم االسةتثمارات المتةوفرة للبيةع وإيضةاح للسياسات المحاسبية لتقي ()ح( 1 )القيمة السوقية. راجع إيضاح

وااحكةةام الجوهريةةة المتعلقةةة بتقيةةيم انخفةةاض قيمةةة االسةةتثمارات المتةةوفرة للبيةةع. تةةدير المجموعةةة تعرضةةها لمخةةاطر السةةعر 
 لس اإلدارة.ااخرى بمراقبة أداء االستثمارات. يتم تقييم أداء االستثمارات بشكل سنوي ويتم رفع تقرير بذلك لمج

 
 د.  إدارة رأس المال

سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على المستثمرين والدائنون وثقة السةوق والبقةاء علةى 
ع التطورات المستقبلية للمجموعة. يتطلع مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن بين العوائد المرتفعة والنمو الذي يبةدو محةتمالً مة

مستوى عاٍل من االقتراض وبأفضلية وضمان وضع رأس المال القوي. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائةد علةى رأس المةال 
والذي تعرفه المجموعة بمجموع حقوق الملكية ومعدل أرباح ااسهم للمساهمين. أهداف المجموعة في إدارة رأس المال هي 

 اآلتي :
 
 سةةتمرارية وبالتةةالي المواصةةلة علةةى تةةوفير عوائةةد علةةى المسةةاهمين ومنفعةةة أصةةحاب حمايةةة المنشةةأة فةةي قةةدرتها علةةى اال

 المصلحة اآلخرين.
 
 .توفير عائد مالئم للمساهمين بتسعير المنتجات والخدمات ليتماشى مع مستوى المخاطر 

 
خصةائص المخةاطر تدير المجموعة تركيبة رأس المال وتقوم بعمل التعديالت على ضوء التغيرات في الوضع االقتصةادي و

للموجةةودات المعنيةةة. ولغةةرض الحفةةاظ علةةى أو تعةةديل تركيبةةة رأس المةةالأ قةةد تقةةوم المجموعةةة بتعةةديل مبةةالج أربةةاح ااسةةهم 
المدفوعة للمساهمين وإرجاع جزء من رأس المال وإصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات لتخفيض الديون. لم تكةن هنةاك أي 

إلدارة رأس المةال خةالل السةةنة ولةم يكةن هنةاك أي متطلبةةات لةرأس المةال مفروضةةة  تغيةرات جوهريةة فةي توجةةه المجموعةة
 خارجياً على الشركة أو شركاتها التابعة.
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 هـ.  التصنيفات المحاسبية األدوات المالية  

 أ على النحو التالي :ركز الماليفي الم القيمة الدفترية الظاهرة تصنف الموجودات والمطلوبات المالية مع
 

 4132ديسمبر  13 القروض  االستثمارات أخرى مجموع
  والذمم المدينة المتوفرة للبيع بالتكلفة المطفأة القيمة الدفترية

     
 موجودات مالية    

 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة  - 34,650 - 344650
 استثمارات أخرى بالتكلفة - - 805 805

 ذمم تجارية مدينة  67,938 - - 674938
 ذمم مدينة أخرى 29,094 - - 294094
 إيرادات لم يصدر لها فواتير  7,397 - - 74397

 النقد وأرصدة البنوك 051,085 - - 0514085

282,142 415 28,851 258,,18  

 
 مطلوبات مالية    

 ذمم تجارية دائنة - - 334495 334495
 ذمم دائنة أخرى - - 94571 94571
 المبالج المستحقة لهيئات االتصاالت - - 074535 074535
 قروض وسلفيات - - 0764523 0764523

22,,122 22,,122 - -  

 

 4131ديسمبر  13 القروض  االستثمارات أخرى مجموع
الذمم المدينةو المتوفرة للبيع بالتكلفة المطفأة القيمة الدفترية   

     
 موجودات مالية    

 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة  - 344757 - 344757
 استثمارات أخرى بالتكلفة - - 682 682

 ذمم تجارية مدينة  594387 - - 594387
 ذمم مدينة أخرى 444125 - - 444125
 إيرادات لم يصدر لها فواتير  74406 - - 74406

 النقد وأرصدة البنوك 0984586 - - 0984586

3444853 682 344757 3194404  

 
 مطلوبات مالية    

 ذمم تجارية دائنة - - 314229 314229
 ذمم دائنة أخرى - - 64793 64793
 المبالج المستحقة لهيئات االتصاالت - - 054860 054860
 قروض وسلفيات - - 2424540 2424540

2954424 2954424 - -  
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 ز.  قياس القيمة العادلة  

يةةةتم قيةةةاس الموجةةةودات الماليةةةة والمطلوبةةةات الماليةةةة للمجموعةةةة بالتكلفةةةة المطفةةةأة عةةةدا بعةةةض االسةةةتثمارات المتاحةةةة للبيةةةع 
لتةي تظهةر بالقيمةة العادلةة. يسةتخدم مقيةاس القيمةة العادلةة عنةد واالستثمارات بالقيمة العادلة من خةالل الةربح أو الخسةارةأ وا

افتةةراض الموجةةودات أو المطلوبةةات التةةي يةةتم تبادلهةةا فةةي معاملةةة منظمةةة بةةين المشةةاركين فةةي السةةوق لبيةةع ااصةةول أو نقةةل 
 المسؤولية في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.

 
ة مستمرة في أعمالها دون أي نيةة أو حاجةة للتصةفية أو تقلةيص حجةم عملياتهةا تعريف القيمة العادلة هو افتراض أن المؤسس

 أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.
 

 تراتيبية القيمة العادلة

تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة التاليأ والذي يعكس أهمية المدخالت المسةتخدمة فةي القيةام بهةذه 
 القياسات:

 أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط اداة مالية مماثلة.3ستوىالم  : 

 تقنيةةات تقيةةيم مبنيةةة علةةى مةةدخالت قابلةةة للرصةةدأ مباشةةرة )أي السةةعر( أو غيةةر مباشةةرة )أي مشةةتقة مةةن 4المسةةتوى :
مالية مماثلةأ وأسةعار ااسعار(. هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ادوات 

مدرجة ادوات مالية مماثلة أو مشابهةأ و أسعار السوق المدرجة في سوق ادوات ماليةة مماثلةة أو مشةابهة فةي سةوق 
يعتبر أقل من نشطأ أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشةرة مةن 

 معلومات السوق.

 ت تقيةيم مبنيةة علةى مةدخالت غيةر قابلةة للرصةد. تشةمل هةذه الفئةة جميةع اادوات التةي تشةمل تقنيةات : تقنيا1المستوى
تقييمها مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة للرصدأ حيةث يكةون للمةدخالت الغيةر قابلةة تةأثير جةوهري علةى تقيةيم 

المدرجةةة ادوات مشةةابهةأ بحيةةث تتطلةةب اادوات الماليةةة. تشةةمل هةةذه الفئةةة أدوات ماليةةة مقيمةةة علةةى أسةةاس ااسةةعار 
 تعديالت جوهرية غير قابلة للرصدأ أو افتراضاتأ لتعكس الفروقات بين اادوات المالية.

 
الجدول التالي يحلل اادوات المالية المقاسة أ من خالل مستوى تسلسل القيمة العادلةةأ حيةث تةم تصةنيف مقيةاس القيمةة 

 العادلة:

 

 4132ر ديسمب 13 القيمة العادلة

  1المستوى  2المستوى  2المستوى  مجموع القيمة 
     العادلة

 الموجودات المالية مقاسة بالقيمة العادلة    
 استثمارات أخرى 344184 - 567 344650

 الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة    
 استثمارات أخرى - - 805 805

 قاسة بالقيمة العادلةالمطلوبات المالية الغير م    
 )ذمم دائنة أخرى(محتمل مقابل  - - 34130 34130

 سندات - قروض وسلفيات 075,626 - - 0754626

 
 
 
 



 27شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                       
 ات المالية الموحدة حول البيان إيضاحات

 بآالف الدنانير البحرينية                                                  4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 
 

 

 
 
 )تكملة(وإدارة المخاطر  : القيمة العادلةاادوات المالية   .9
 

 )تكملة( ز. قياس القيمة العادلة 

 

 4131ديسمبر  13 القيمة العادلة

  0المستوى  2المستوى  3المستوى   مجموع القيمة
     العادلة

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة    
 استثمارات أخرى 344091 - 567 344757

 الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة    
 استثمارات أخرى - - 682 682

     
 العادلة المطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة    

 سندات -قروض وسلفيات  2044005 - - 2044005
 قروض وسلفيات أخرى - 054040 - 054040

 
 

خالل العام. ولم تكشف المجموعة القيمة العادلة لألدوات المالية مثل  4والمستوى  3لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 
رصدة لدى البنوكأ وذلك اانقد والخرى وااتجارية والدائنة ال ذمموال والذمم المدينة ااخرى الذمم التجارية قصيرة ااجل

 للقيمة العادلة.  مقاربان قيمتها الدفترية هي تقريب 
 
 



 28                                            شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                                            
 حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات

 لبحرينية     بآالف الدنانير ا                                                                                                                   4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 

 ومعدات عقارات .7
       

 المجموع

4132 

 تحتأصول 

 التنفيذ

سيارات وأثاث 

وتركيبات 

 ومعدات مكتبية

معدات الشبكات 

 واالتصاالت
 4132ديسمبر  13 ومبانيأراض 

      

 التكلفة     

 يناير   3في  81,441 911,348 91,411 11,811 114,442

 إضافات 81 2,131 48 13,443 11,832

 مشاريع مستكملة  3,124 41,911 1,921 (48,414) -

 (41االستحواذ من خالل دمج ااعمال )إيضاح  - 211 - - 211

 تاستبعادا (411) (4,128) (4,284) (449) (34,113)

 أثر التغيير في أسعار الصرف (414) (3,491) 3,841 (121) (114)

 ديسمبر   13في  83,212 274,717 27,788 11,424 672,821

      

 تاالستهالكا     

 يناير   3في  98,114 484,441 11,181 - 112,392

 استهالك السنة 3,218 93,242 9,981 - 91,191

 استبعادات  (341) (8,111) (4,241) - (33,941)

 أثر التغيير في أسعار الصرف 311 (3,111) 4,422 - 3,934

 ديسمبر   13في  71,112 132,817 12,778 - 214,232

      
 صافي القيمة الدفترية في     

 4132ديسمبر  13 13,172 328,311 34,171 11,424 477,377

 
دينار بحريني( محتفظ به كاستثمارات عقارية بغرض التأجير أو الزيادة الرأسمالية.  21: 4131دينار بحريني ) 21البحرين بقيمة دفترية  تتضمن ااراضي والمباني عقار في الهملة بمملكة

دلة لألرض من قبل مقيم مستقل تم تحديد القيمة العا 4134في  دينار بحريني(. 31,111: 4131) دينار بحريني 31,111مبلج  4139ديسمبر  13بلغت القيمة العادلة للعقار كما في 
المشابهة في نفس موقع االستثمارات  للعقاراتة معترف به يملك مؤهالت مهنية وخبرة في موقع وفئة الممتلكات التي تم تقييمها. تم تحديد القيم العادلة بالرجوع لمعامالت السوق ااخير

  .4139ار خالل العقارية للمجموعة. لم يكن هناك أي مؤشر على انخفاض قيمة العق
 

 ( يبين العقارات المملوكة والمستأجرة من قبل الشركة.14إيضاح رقم )
 
 



 29                                            شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                                            
 حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات

 لبحرينية     بآالف الدنانير ا                                                                                                                   4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 

 (تكملة) ومعدات عقارات .2
 

 المجموع

4131 

تحت أصول 

  فيذالتن

سيارات وأثاث 

وتركيبات 

 ومعدات مكتبية

معدات الشبكات 

 واالتصاالت
 4131ديسمبر  13 ومبانيأراض 

      

 التكلفة     

 يناير   3في  14,131 913,338 11,132 31,111 241,194

 إضافات 341 1,919 183 41,412 11,141

 مشاريع مستكملة  438 31,122 411 (31,141) 821

 ااعمال االستحواذ من خالل دمج  31,888 12,144 1,348 1,321 84,428

 استبعادات (83) (39,213) (431) (14) (32,193)

 أثر التغيير في أسعار الصرف 311 4,311 181 919 1,921

 ديسمبر   13في  81,441 911,348 91,411 11,811 114,442

      

 تاالستهالكا     

 يناير   3في  91,981 424,414 11,988 - 111,889

 استهالك السنة 3,124 11,912 1,888 - 93,144

 استبعادات  (83) (31,841) (841) - (39,819)

 أثر التغيير في أسعار الصرف 9 911 (49) - 191

 ديسمبر   13في  98,114 484,441 11,181  - 112,392

      
 صافي القيمة الدفترية في     

 4131ديسمبر  13 14,448 349,418 4,889 30,830 411,321



 31شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                       
 حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات

 ف الدنانير البحرينية     بآال                                                   4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 
 الشهرة  .6

                                                                                                                  
 4132  4131 

    

 349,111  312,141 يناير 3في 

 1,432  (3,112) تسويات أسعار الصرف

 91,113  141 (41االستحواذ من خالل دمج ااعمال )إيضاح 

    

ديسمبر 13في          321,883  312,141 

 
 تحليل الشهرة أ( 

 طاعات التشغيلية / الوحدات المنتجة للنقد التالية :تم تخصيص الشهرة للق
 

 4132  4131 

    

 342,441  342,111 ااردن
Maldives 43,811  43,813 

CIIM 38,194  34,838 

 8,933  8,141  أخرى 

    

 312,141  321,883 ديسمبر 13في 

 
 

 ب( انخفاض قيمة الشهرة 
 

عند وجود مؤشرات على انخفاض القيمة. بصورة متكررة أو  بصورة سنويةالشهرة  قيمةتقوم المجموعة بإختبار انخفاض  .3
للنقد بناًء على القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيعأ والقيمة المستخدمةأ المنتجة  الوحداتيتم تحديد المبلج المتوقع استرداده من 

يقة اإليرادات المرسملة ومقارنتها مع أسعار شركات القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع تقدر باستخدام طر .أيهما أعلى
  االتصاالت المسعرة في المنطقة.

 
أ ومعدالت النمو طويلة ااجلأ والعرض الخصم الفرضيات الرئيسية الحتساب القيمة المستخدمة هي تلك المتعلقة بمعدل .4

لضرائبأ واالستهالك واإلطفاءأ وفرضيات حصة السوقأ ومتوسط اإليرادات لكل مستخدمأ والدخل قبل الفوائدأ وا
والمصروفات الرأسمالية لنسبة المبيعات. تستخدم هذه الحسابات توقعات للتدفقات النقدية بناًء على الميزانيات المالية 
المعتمدة من قبل اإلدارةأ والتي تغطي فترة سريان رخصة االتصاالت. يتم تقدير التدفقات النقدية باستخدام معدالت النمو 

ديرية. متوسط معدالت النمو الموزونة متالئمة مع التوقعات. تتراوح معدالت الخصم المستخدمة بعد الضريبة ما بين التق
 :الشيء(.4131) 4139%. لم يتم احتساب أي خسائر انخفاض القيمة في 39 -31%

 
 التقديرات المذكورة أعاله من ناحية :حساسية  التأكد منقامت المجموعة ب .1

 في معدل الخصمأ ومعدالت النمو طويلة ااجل المستخدمة. زيادة / نقصان 

 .التغير في حصة السوق 

 .انخفاض في اإليرادات المتوقعة وهامش اارباح قبل الضرائب واالستهالكات واإلطفاءات 

 .زيادة المصروفات الرأسمالية على معدل المبيعات المتوقعة 
   

المستخدمة حساسة بالنسبة ناقصا تكاليف البيع  ة العادلةالقيمحسابات ت أن أظهرنتائج اختبارات الحساسية التي تم إجراءها 
   .أو الموجودات ذات العالقة للشهرة الدفتريةتغيير جوهري مهم في القيمة  ويمكن أن ينتج عنهاللعوامل المذكورة أعالهأ 

 
 



 30شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                       
 حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات

 ف الدنانير البحرينية     بآال                                                   4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 موجودات غير ملموسة    .2

    

   وجودات غير 

 4132ديسمبر  13 تراخيص ملموسة أخرى 4132

 التكلفة   

 يناير  3في  312,314 44,411 227,438

 إضافات خالل السنة - 4,341 4,341

 (41استحواذ من خالل دمج ااعمال )إيضاح  - 111 111

 استبعادات خالل السنة - (3,811) (3,811)

 أثر التغير في أسعار الصرف (4,141) (3,118) (9,948)

 ديسمبر 13في  314,224 73,473 441,211

    

 اإلطفاء   

 يناير 3في  44,813 12,912 12,411

 إطفاء السنة 4,381 31,411 34,181

 استبعادات خالل السنة - (3,112) (3,112)

 أثر التغير في أسعار الصرف (213) (992) (411)

    
 ديسمبر 13في  18,741 21,178 83,743

    
 4132ديسمبر  13القيمة الدفترية في صافي  71,737 22,871 323,834

 
 

 4131ديسمبر  13  وجودات غير 

  تراخيص ملموسة أخرى 4131

 التكلفة   

 يناير  3في  19,148 12,124 311,181

 إضافات خالل السنة - 31,194 31,194

 استحواذ من خالل دمج ااعمال  11,921 99,431 333,111

 خالل السنةاستبعادات  (1) (3,111) (3,111)

 أثر التغير في أسعار الصرف 1,441 4,444 1,484

 ديسمبر 13في  312,314 44,411 441,918

    

 اإلطفاء   

 يناير 3في  43,418 41,411 94,418

 إطفاء السنة 1,819 8,111 31,311

 استبعادات خالل السنة (1) (131) (131)

 أثر التغير في أسعار الصرف 12 314 439

    

 ديسمبر 13في  44,813 12,912 12,411

    

 4131ديسمبر  13صافي القيمة الدفترية في  312,443 21,813 314,314

 
 
 
 
 
 
 
 



 32شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                       
 حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات

 ف الدنانير البحرينية     بآال                                                   4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 زميلة اتفي شرك اتاستثمار.   8

في الشركة اليمنية لالتصاالت الهاتفية المتنقلة )"سبأفون"(. اانشطة الرئيسية للشركة هي  %26.942تمتلك المجموعة 
وبيع الخدمات الهاتفية الخلوية واالكسسوارات في اليمن. يتم  GSMوتركيب وتشغيل شبكة الهاتف الخلوي تطوير 

احتساب حصة المجموعة في شركة سبأفون باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة وقررت المجموعة 
لمستثمر فيها. يحلل الجدول التالي القيمة الدفترية ونسبة تمثيل في مجلس إدارة شركة ا ا تملكأن لديها تأثير كبير انه

 الربح خالل العام:
 

4131  4132  

    

 يناير  3في  11,191  11,931

 مقبوضات من شركة زميلة وتعديالت أخرى (9,118)  (1,113)

 حصة اارباح في شركة زميلة )صافي(  1,838  2,421

    

 ديسمبر 13في  27,271  11,191

 
 هي كما يلي: (4131نوفمبر  11 و 4139نوفمبر  11غير مدققة كما في ) ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة

 
4131  4132  

    

 موجودات غير متداولة 41,398  88,491

 موجودات متداولة 13,349  81,891

 مطلوبات غير متداولة (11,184)  (84,494)

 متداولة مطلوبات (23,111)  (99,242)

 إيرادات 82,319  44,113

 صافي اارباح ومجموع الدخل الشامل للفترة 31,113  39,444

 ة من قبل المجموعةستلمالمااسهم أرباح  1,191  3,841

 
 

 أخرى استثمارات . 7
 

4131  4132  

    

 استثمارات متوفرة للبيع   

 ادلة(أوراق مالية متداولة )بالقيمة الع - 31,111  19,341

 أوراق مالية غير متداولة )بالتكلفة( - 832  184

 استثمارات سندات دين )بالقيمة العادلة( - 38,198  211

    

12,914  17,266  

 
في . تمثل القيمة السوقية الستثمار أسهم في شركة اتحاد عذيب لالتصاالت )الشركة المستثمر فيها( ةااوراق المالية المتداول

نتيجة النخفاض القيمة العادلة مليون دينار بحريني  16.79 بمبلجنخفاض في القيمة إخسائر لمجموعة أ احتسبت ا4139
 .ربح أو الخسارةضمن بيان ال لالستثمارأ

 
أوراق مالية غير متداولة لشركة مليون دينار بحريني في 033مبلج  ش.م.عخالل السنةأ استثمرت شركة أمنية لالتصاالت 

 دمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة في االردن.جديدة لتقديم حلول خ
 

مليون دينار بحريني )بما في ذلك تكاليف العموالت( في السندات السيادية لمملكة  18.8أ استثمرت المجموعة مبلج 4139في يونيو 
 %5.5ية تتراوح بين فائدة نصف سنوكوبون سند بأ وتحمل 4141 إلى 4141البحرين. هذه السندات تستحق على فترات متفاوتة من 

 سنوياً على القيمة اإلسمية. %6.125 إلى 
 
 
 



 33شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                       
 حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات

 ف الدنانير البحرينية     بآال                                                   4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 مدينة أخرى مدينة وذمم ذمم تجارية . 31
 

4131  4132  

    

 ذمم تجارية مدينة  44,414  81,111

 مطروحاً: مخصص انخفاض القيمة  (49,113)  (49,411)

24,181  11,418  
    

 فواتيرإيرادات لم يصدر لها  1,141  1,931
 مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 94,448  24,849

    

334,141  338,461  

 
المقابل هو  الطرف حسب نهاية السنة الحد ااقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم التجارية المدينة كما في تاريخ 

 كالتالي:
 

4131  4132  

    

 حسابات العمالء 98,419  93,432
 االتصاالت مشغلي 34,119  38,314

    

24,181  62,718   

 
 أعمار الذمم التجارية في تاريخ التقرير كانت كالتالي :

 
4131  4132  

    

 وال منخفضة القيمة مستحقةغير  34,989  31,113
 مستحقة :    

 يوم 41 -مستحقة صفر - 31,143  32,884

 يوم 381-43مستحقة  - 1,483  4,138

 يوم 381مستحقة أكثر من  - 98,381  93,144
    

 إجمالي الذمم التجارية المدينة  44,414  81,111

 مخصص انخفاض القيمة (49,113)  (49,411)
    

 صافي الذمم التجارية المدينة 62,718  24,181

 
انخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم  بناء على المعدالت التاريخية للتخلف عن السدادأ تعتقد المجموعة أنه ال حاجة لمخصص

  المدينة غير المستحقة.
 

 كما يلي: تالحركة في مخصص انخفاض القيمة كان
 

4131  4132  

    

 يناير 3في  49,411  32,149

 دمج ااعمالستحواذ من خالل اال 41  4,911

 (43)إيضاح  خسارة انخفاض القيمة المحتسبة خالل السنة 9,998  1,342

 في أسعار الصرف التغيرآثر  (431)  -

 مشطوب خالل السنة  (9,411)  (344)
    

 ديسمبر 13في  42,113  49,411



 34شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                       
 حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات

 ف الدنانير البحرينية     بآال                                                   4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 
 . النقد وما في حكمه33

 
2013  2014  

    

 نقد في الصندوق 142  931

 أرصدة البنوك  394,141  348,311

    

 النقد وأرصدة البنوك 371,387  348,281

 
دينار بحريني( يمثل ودائع قصيرة  1,231: 4131دينار بحريني ) 29,921رصدة البنوك على مبلج يشمل النقد وأ

والتي تم استثنائها اغراض بيان  أحساب أرباح أسهم غير مطالب بهاو ااجل ذات فترة استحقاق تفوق الثالثة أشهرأ
 التدفقات النقدية.

 

 أخرىوتجارية دائنة ذمم .  34

  
4131  4132  

    

 ذمم تجارية دائنة 11,942  11,444

 االتصاالت مشغليمبالج مستحقة ل 31,212  32,813

 وذمم دائنة أخرى  مستحقة روفاتمخصصات أخرى ومص 311,341  311,811

 فواتير مصدرة مقدما و إيداعات الزبائن  41,489  43,911

 ضرائب حالية مستحقة 2,982  1,491

    

381,111  381,637  

 
 أخرى مصنفة كالتالي:ولذمم التجارية الدائنة ا

4131  4132  
    

 مطلوبات متداولة   312,443  311,124

 مطلوبات غير متداولة 9,148  1,423

    

381,111  381,637  

      
 المخصصات.  31

الهيكلةة  إعةادةبرنةامج وبرنةامج إعةادة تةدوير المةوظفين بيشمل حساب المخصصات والمصروفات المسةتحقة مبةالج متعلقةة 
 والتبرعات الخيرية والتزام تقاعد ااصول. كانت الحركة في حساب مخصصات السنة هي كالتالي:

    

 مخصصات التزام
 تقاعد األصول

 
  تبرعاتالمخصصات 

 الخيرية
 

 
إعادة  برنامجمخصصات 

إعادة و تدوير الموظفين
 الهيكلة

 

4131 4132   4131  4132  4131  4132  

         
 يناير 3في  113 8,141  1,141 4,118  4,444 -
 ستحواذ من خالل اال        

 االعمال دمج - -  - -  - 4,449

 المخصص خالل السنة - 988  3,141 3,211  344 319

 مبالج معكوسة خالل         

 السنة - (131)  - -  - -

 وع خالل السنةالمدف (113) (1,941)  (3,112) (3,392)  - (44)

         
 ديسمبر 13في  - 113  1,343 1,141  1,348 4,444



 35شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب(                                                       
 حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات
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 . إيراد الضرائب32
 

 المبالغ المسجلة في بيان الربح أو الخسارة للسنة
 

4131  4132  
    

 مصاريف ضريبية حالية 8,411  1,482

 ضريبية مؤجلة مصاريف (4,112)  (4,193)

    

 ضريبية للسنةالرسوم ال 6,323  9,499

 
 

ال معدل الضريبة الفعلي للشركة هو  يصبح في مملكة البحرين وتباعاً االتصاالت ال يتم فرض ضريبة الدخل على شركات 
ما بين حساب الضرائب المتوقعة من ال شيء  فروقاتال  تسويةالتالي  الجدول يبين (. %ال شيئ : 4131) %شيئ 

لضريبة الفعلي لمملكة البحرين( ورسوم الضرائب المجموعة للسنة. يتم فرض مزيج إلى معدل ا : ال شيء( )استناداً 4131)
 .%41إلى  %32من معدالت ضريبية مختلفة تتراوح ما بين  أمن الضرائب المتعددة للشركات التابعة

 
 الرسوم الضريبية الفعلية والمتوقعة تسوية 
 

4131  4132  
    

 الربح قبل الضرائب 61,777  21,148

 (%1: 4131% )1معدل ضريبة الشركات في البحرين  -  -

  أثر نسبة الضرائب للشركات التابعة و العاملة ضمن سلطات أخرى 1,313  9,499

    

    

 الرسوم الضريبية للسنة 6,323  9,499

 ربح السنة بعد الضرائب 72,188  23,929

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

 والسابقة:
 

4131  4132  
    

 يناير 3في  42,812  1,119

 الدخل الموحد في بياندائن  (4,148)  (3,941)

  دمج ااعمالستحواذ من خالل اال -  44,431

 (49)إيضاح                                                 في حقوق الملكيةدائن  (381)  (328)

 فرق صرف العملة (189)  481

    

 ديسمبر 13في  44,722  42,812

 
إلى الفروق  تنسبدينار بحريني(  1,314: 4131دينار بحريني ) 1,111الفروق في ااصول الضريبية المسجلة بمبلج 
 .Guernseyو   Maldivesو المؤقتة المتعلقة بعمليات المجموعة في ااردن
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 . قروض وسلفيات37

 
4131  4132   

     

 متداولة (3    

4,431  - (3)  البنك السعودي الفرنسي 

129  - (4)  لمؤسسة العربية المصرفية ا 

     

4,411  -   

     

 غير متداولة (4    

 سندات (1) 311,241  441,911

 البنك السعودي الفرنسي (3) -  34,319

     

414,219  326,741   

     

494,293  326,741   
 
 

على  4134بغرض تمويل اكتتاب الشركة في حقوق إصدار أسهم الشركة المستثمر فيهاأ حصلت الشركة خالل سنة  (3
  SAIBOR% فوق معدل 1.75مليون دينار بحريني. يحمل القرض هامش ربح بمعدل  17.7قرض طويل ااجل بمبلج 

 .4139  خاللتم سداد مبلج القرض بالكامل سنوات.  8قرض هي مدة ال  سنوياُ.
  

مليون دينار بحريني من  9.8على قرض قصير ااجل بمبلج  منية لالتصاالت ش.م.عأ حصلت شركة أ4134في  (4
المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب(. الغرض من هذا القرض هو تمويل ااغراض التجارية العامة للشركة. ويتحمل 

شهراًأ ابتداًء من تاريخ عقد القرض  34سنوياً. تبلج فترة القرض  LIBOR% فوق معدل  1.6معدل فائدة يبلج القرض 
% فوق معدل 1.75شهراً إضافية مع معدل فائدة يبلج  34أ تم توقيع عقد تمديد للقرض لفترة 4131الموقع. خالل 

(LIBOR مع خيار تمديد القرض لفترة )2.00فائدة يبلج شهراً إضافية مع معدل  34( فوق معدل %LIBOR أ بناًء)
 أ قامت شركة أمنية بسداد مبلج القرض بالكامل.4139ديسمبر  13كما في  على رغبة الشركة.

  
 
 إدراجتم مليون دوار أمريكي(.  121مليون دينار بحريني ) 245.1أ أصدرت المجموعة سندات بقيمة 4131في مايو  (1

 تم تسعيرها لتبلجو ةغير مضمون سنواتأ وهي 1تبلج فترة استحقاق السندات يرلندية. السندات للتداول في البورصة اال
 %9.421كوبون سند يبلج و  %9.194 مقابل عائد يبلجسندات الخزانة اامريكيةأ لسنوات  1نقطة على مدى  142

 تدفع بشكل نصف سنوي. 
 

مليون دوالر  39.5مليون دينار بحريني ) 14.9 مبلجصادرة ب قامت المجموعة بشراء وإلغاء سنداتأ 4131 سنةخالل 
مليون دوالر  6.2مليون دينار بحريني ) 2.2أ اشترت المجموعة سندات إضافية بقيمة 4139في يناير أمريكي(.

أ أطلقت المجموعة دعوة لحاملي السندات لتقديم عروض بيع السندات للمجموعة نقداً. 4139مارس  49بتاريخ أمريكي(. 
مليون دوالر  131.4مليون دينار بحريني ) 49.5 بقيمةأصل شراء إجمالي  أ قبلت المجموعة 4139إبريل  4في 

دوالر من مبلج ااصلأ وتم سداد هذه  3,111دوالر امريكي لكل  3,111أمريكي(  من السندات بسعر شراء يبلج 
 مع فوائدها المستحقة.    4139إبريل  9المعاملة بتاريخ 
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 لمالرأس ا. 36

     
4131  4132  

    
 رأس المال المصرح أ(    

 فلس للسهم 311بقيمة  سهم مليون ( 4,111: 4131) 2,000 411,111  411,111

    

 رأس المال الصادر والمدفوع بالكاملب(    
 فلس للسهم 311سهم بقيمة مليون ( 3,289: 4131) 3,111 166,320  158,400

 
أسهم )أي تصدر  41واحد لكل  نحةأ وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين بتوزيع سهم م4139عام  مارسي ف  -

لمساهمين. جميع أسهم الشركة تندرج تحت فئة واحدةأ وجميع المساهمون متساوون في حقوق لمليون سهم(  79.2
 التصويت.

 
% أو أكثر من عدد ااسهم 2تلكون فيها حصة بنسبة أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسين وعدد ااسهم المملوكة والتي يم -

 القائمة:

 
 

 )%( نسبة التملك
عدد األسهم 
 )باآلالف(

 
 الجنسية

 االسم

    

 شركة ممتلكات البحرين القابضة )ش.م.ب( مقفلة البحرين 114,949 11
 شركة أمبر القابضة المحدودة جزر الكايمن  114,191 41
 العامة للتأمين االجتماعي الهيئة  البحرين 114,411 41
    

 
 جدول توزيع ااسهم : -

 

  عدد األسهم  % من مجموع
 الفئة )باآلالف( عدد المساهمين القائمة األسهمعدد 

    

 %3أقل من  411,131 31,411 31
 %2% إلى أقل من 3 331,181 1 1
 %31% إلى أقل من 2 - - -
 %41% إلى أقل من31 - - -

 %21% إلى اقل من 41 3,484,311 1 11

311 31,716 3,661,411  

 
 

 االحتياطي القانوني واالحتياطي العام . 32

 االحتياطي القانوني   أ . 

% 31يجب علةى كةل الشةركات المسةجلة فةي مملكةة البحةرين  تحويةل  4113بموجب قانون الشركات التجارية البحريني 
% مةن 21نوني ويجوز إيقةاف هةذا االسةتقطاع  عنةدما يبلةج هةذا االحتيةاطي اارباح السنوية إلى االحتياطي القاصافي من 

. إن هةةذا االحتيةةاطي غيةةر قابةةل للتوزيةةع إال فةةي الحةةاالت التةةي حةةددها قةةانون الشةةركات التجاريةةة مةةدفوعرأسةةمال الشةةركة ال
لقةوانين المطبقةة فةي الةدول . التحويالت إلى االحتياطي القانوني من قبل الشةركات التابعةة تةتم وفقةا ل4113لسنة  البحريني

وهي غير قابلة للتوزيع إال فةي الحةاالت التةي  ويحتفظ بها في الشركات التابعة ذات العالقة التي تأسست فيها هذه الشركات
   حددتها قوانين الدول التي تأسست فيها هذه الشركات.
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 )تكملة( االحتياطي القانوني واالحتياطي العام . 31
 

 العامب . االحتياطي 

تحويل لالحتياطي  لم يكن هناك أيإن االحتياطي العام غير قابل للتوزيع إال بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين. 
 4139 نوفمبر 41وافق مساهمو شركة أمنية في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  .من قبل المساهمين 4139 سنةالعام خالل 
 دينار بحريني. 24العامأ  تبلج حصة المجموعة منها  دينار بحريني إلى االحتياطي 29على تحويل 

 
 
 .  أرباح األسهم38

دينار  14,1فلس لكل سهم( و  41دينار بحريني ) مليون 14,9 بلغت  4131و  4139أرباح ااسهم المدفوعة خالل 
نار بحريني يتعلق مليون دي 15.8تشمل مبلج  4139فلس للسهم( على التوالي. أرباح ااسهم المدفوعة في  42بحريني )

دينار بحريني  مليون 16.6بمبلج أ وأرباح أسهم مرحلية 4131ديسمبر  13بأرباح ااسهم النهائية للسنة المنتهية في 
بما  4139ديسمبر  13فلساً للسهم للسنة المنتهية في  42أرباح أسهم بواقع إجمالي . اقترح مجلس اإلدارة 4139لسنة 

وسيتم طرحه مليون دينار بحريني  49.42شاملة أرباح أسهم نهائية بمبلج رينيأ مليون دينار بح 93.28مجموعه 
. إن هذه البيانات المالية ال تعكس 4132مارس  38العمومية العادي الذي سيعقد بتاريخ  اجتماع الجمعية للموافقة عليه في

    أرباح ااسهم النهائية المستحقة. 

 
 اإليرادات .37

       
4131  4132  

    

 خدمات االتصاالت النقالة 311,191  312,211

 خدمات االتصاالت البيانية  11,111  24,123

 خدمة االنترنت 99,318  93,891

 البيع بالجملة  11,811  14,381

 خدمات الهاتف الثابتة 48,431  41,411

 أخرى 93,141  11,418

111,213  187,676  

 
 

 شبكات المصروفات التشغيلية لل   .41

       
4131  4132  

    

 االتصاالتلهيئات مدفوعات  21,114  13,349

 تكلفة مبيعات ااجهزة والخدمات  14,841  19,138

 وتكاليف مباشرة أخرى صيانة وإصالح 44,932  41,181

  الرخص رسوم 31,419  4,928

 إيجارات العقود التشغيلية 4,913  31,194

314,948  317,337  
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 تشغيلية أخرىمصروفات   .43

      
4131  4132  

    

 اعالنات وتسويق وعالقات عامة 33,898  31,411

  للذمم التجارية المدينة ات انخفاض القيمةمخصص 9,998  1,342

 رسوم مهنية 4,149  4,442

 إيجارات المكاتب والخدمات 9,211  1,194

 مصروفات أخرى 41,211  43,441

22,143  71,176  

 
 
 أخرى التمويل وإيرادات إيرادات  .44

       
4131  4132  

    

 إيراد اإليجار 414  444

 إيراد الفوائد 3,982  3,314

 أخرى 1,914  1,113

9,914  7,346  

 
 
 مصروفات تمويل ومصروفات أخرى .41

تتعلق  و دينار بحريني( خالل السنةأ 31,443: 4131دينار بحريني ) 8,194تتضمن هذه المصروفات فوائد بمبلج 
 بقروض وسلفيات المجموعة.

 
 

 الموظفين منافعأصول  .42

بلغت قيمة االشتراكات التأمينية والفوائد االجتماعية ااخرى التي تحملتها المجموعة لمصلحة الموظفين المحليين مبلج 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ااجانب مبلجدينار بحريني(. بلج مليون 4.2  :4131)دينار بحريني مليون  4.1

وتم تضمين هذه المبالج ضمن المخصصات دينار بحريني( مليون 3.2 : 4131دينار بحريني )مليون   3.3
 والمصروفات المستحقة.

 
 برنامج المنافع المحددة ( أ

                  في الخطة"" منافع محددةذات خطة معاشات تقاعدية  أ كانت المجموعة تملك4139ديسمبر  13في 
Sure (Guernsey) Ltd  التقاعد على راتب حساب المعاش  منافعللعاملين في تلك الشركة. بموجب هذه الخطةأ تستند

كانت  .أمناءيتم إدارته من قبل  في صندوق منفصل ةخطالأصول ب يتم االحتفاظالتقاعدي للموظف وطول مدة الخدمة. 
       لألعضاء الحاليين فيالستحقاق في المستقبل لأ وكانت مغلقة 4112إبريل  3ن الجدد من الخطة مغلقة أمام الداخلي

دينار بحريني للخدمات السابقة خالل السنةأ  3,883. مما أدى هذا إلى ارتفاع المبلج المحتسب بقيمة 4139يوليو  13
   دينار بحريني في تكاليف الموظفين.  411واحتساب تكلفة إضافية تبلج 
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 )ااصول( ومكوناته. المحددة المنافع التزامات صافيلاارصدة الختامية واارصدة االفتتاحية  ما بين تسويةال يبين الجدول التالي

 
2013  2014  

    صافي التزامات    صافي التزامات

  التزامات القيمة العادلة )موجودات(  التزامات القيمة العادلة )موجودات(

  المنافع المحددة ألصول الخطة المنافع المحددة  المنافع المحددة اصول الخطة المنافع المحددة

        

 ( 4131أبريل  3/ ) 4139يناير  3الرصيد في  99,912 (91,494) 921  94,191 (94,183) (919)

        

 رةمتضمن في بيان الربح أو الخسا       
 تكاليف مصروفات الخدمة الحالية 121 - 121  189 - 189

 )الدخل(/ الفوائدتكاليف  3,418 (3,411) 4  3,123 (3,114) (48)

 تكاليف المصروفات - 411 411  - 81 81

 المبلج المستحق للخدمة السابقة  (3,883) - (3,883)  - - -

 تكلفة السداد 14 - 14  - - -

894 (3,441) 4,312  (822) (3,671) 837  

        
 متضمن في بيان الدخل الشامل اآلخر        
 إعادة قياس الخسائر/ )اارباح(       

  التغيرات  اإلكتوارية الناشئة من

 افتراضات ديموغرافية - 441 - 441  - - -

 افتراضات مالية - 1,148 - 1,148  884 - 884

 تعديالت الخبرة - (232) - (232)  (113) - (113)

        

 العائد من خطة ااصول باستثناء إيرادات الفوائد - (1,341) (1,341)  - 3,111 3,111

 أثر الحركة في سعر الصرف (4,111) 4,191 31  333 (11) 99

3,142 3,411 114  3,167 (122) 3,226  

 أخرى       

 فوعة من قبل صاحب العملمساهمات مد - (891) (891)  - (3,211) (3,211)

 الفوائد المدفوعة  (3,219) 3,219 -  (284) 284 -

 مساهمات الموظفين 332 (332) -  321 (321) -

        

 ديسمبر  13الرصيد في  27,473 (27,221) (387)  99,912 (91,494) 921
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 دينار بحريني.  381 جلة في بيان الدخل الشامل ااخر كانتسالضريبة المؤجلة على المبالج الم

ووضع الممولة والمبالج  الربح أو الخسارة في بيان  سجلةالم الفائدةمصروفات الجداول التالية تلخص مكونات صافي 
 التالية:في بيان المركز المالي لخطط  سجلةالم

 
4131  4132  

    

 الخدمة الحالية من تكاليفصاحب العمل حصة  121  189

 على التزام المنافعالفوائد تكاليف  4  (48)

 تكاليف المصروفات 411  81

 المبلج المستحق للخدمة السابقة (3,883)  -

 تكلفة السداد 14  -

894  (822)  

 
 الفئات الرئيسية لخطة ااصول من القيمة العادلة لخطة ااصول اإلجمالية على النحو التالي:

 
4131  4132  

    

 اوراق مالية 1,498  34,121

 سندات 33,294  31,881

 صندوق ااسواق الناشئة المتعددة ااصول 1,913  33,138

 أخرى 43,434  1,149

91,494  27,221  

 
 الرئيسية المستخدمة للخطة: االكتواريةفتراضات االالجدول اآلتي يحدد 

 
4131  4132  

    

 اإلفتراضات   

 تضخم ااسعار %3.5  3.8%

 معدل الخصم %3.8  4.5%

 زيادة راتب التقاعد %3.5  3.8%

 4139في سنة  11متوسط العمر المتوقع للرجال في عمر  27.8   27.8

 4119في سنة  11متوسط العمر المتوقع للرجال في عمر  30.3  30.3

 
 العائد لكل سهم   .47

 
4131  4132  

    

 الشركة لمساهمي المنسوب  ي ربح السنةصاف 27,122  91,112

  (لماليين)با خالل السنة المتوسط المرجح لعدد ااسهم القائمة 3,661  3,111
 العائد ااساسي لكل سهم )فلس( 29.7  41.4

 

 

عدم وجود التزامات على المجموعة قد تتسبب في انخفاض  بسبببشكل منفصل العائد المخفض للسهم لم يتم احتساب 
 ائد للسهم.الع
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 أ( الضمانات

 6.8: 4131دينار بحريني ) مليون 7.3 ضمانات مصرفية بقيمةبنوك المجموعة قدمت أ 4139ديسمبر  13كما في  (3
 .(ال شيء: 4131) دينار بحريني 8.1 دينار بحريني ( وخطابات اعتماد بمبلجمليون 

 

أحد البنوك مليون دينار بحريني( إلى  2.8: 4131) بحريني مليون دينار 2.3ن بقيمة ضماقامت المجموعة بتقديم  (4
  .حدى استثماراتها في المملكة العربية السعوديةبغرض تقديم تسهيالت ائتمانية إل

 
مليون دينار بحريني( إلى هيئة  1.9: 4131مليون دينار بحريني ) 1.9قامت المجموعة بتقديم خطاب تطمين بمبلج  (1

 نظيم االتصاالت في ااردن لتقديم ضمان مالي للشركات التابعة العاملة في ااردن.ت
 

 ب( عقود اإليجار التشغيلية

وتعلق بشكل لغاء في سياق العمل االعتياديأ تدخل المجموعة بعقود إيجار تشغيلية قابلة لالغاء وأخرى غير قابلة لا
 قابلة لالغاء هي كما يلي: ار التشغيلية غير رئيسي بالمباني والمعدات. التزامات عقود اإليج

 
4131  4132  

    

 الحد اادنى لدفعات اإليجار المستقبلية   

 خالل سنة واحدة 1,193  9,414

 سنوات 2بعد سنة واحدة ولكن أقل من  39,222  31,281

39,141  38,476  

 
 

 قروض إسكان الموظفين  ج( 

تجاري . ويتم تمويل القروض من قبل بنك عقارات سكنيةا البحرينيين لتمويل شراء تمنح المجموعة قروضاً لموظفيه
تتحمل المجموعة . 4111تم التوقف عن تقديم ضمانات لقروض اسكان الموظفين في سنة محلي بضمانة المجموعة. 

 دينارن مليو 1.3أ بلغت الضمانات القائمة 4139ديسمبر  13في كما %(. 12: 4131فائدة القرض ) من% 12
 دينار بحريني(.مليون  1.5: 4131لقروض إسكان الموظفين )  بحريني

 
  د( التزامات

مليون  4.6: 4131دينار بحريني )مليون  15.8أ بلغت التزامات المجموعة الرأسمالية مبلج 4139ديسمبر  13كما في 
 دينار بحريني (.

 
 هـ( مطلوبات محتملة

أمور أخرى متعلقة بإخطارات من الهيئات التنظيمية واإلدارات الضريبية الحكومية ان المجموعة مرتبطة بأمور قانونية و
مليون دينار  5.7: 4131مليون دينار بحريني ) 5.9بشأن المطالبات واإلشعارات ااخرى المحتملة والمقدرة بمبلج 

اإلشعاراتأ وأنها اتخذت جميع قانونية مشروعة لمثل هذه المطالبات و سبحريني(. ترى المجموعة أنه ال توجد هناك أس
 اإلجراءات القانونية الالزمة للدفاع عن موقفها.
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 األعمال. االستحواذ على 42
 

 Foreshore Limitedعلى  االستحواذأ(  

% من 311بشراء  (Jersey)شركة تابعة مملوكة بالكامل في Sure (Jersey) Ltdشركة أ قامت 4139في يوليو 
وتشارك في تقديم خدمات مراكز  Jerseyوهي شركة كسجلة في  أ Foreshore Limitedة  اسهم رأس مال شرك

مليون دينار بحريني. عملية االستحواذ هذه هي جزء من  1.11مجموع المقابل المدفوع في هذه المعاملة  البيانات. كان
 زها المالي.استراتيجية المجموعة في توسيع حجم ونطاق عمليات المجموعةأ مع الحفاظ على مرك

من تحديد القيمة العادلة لبعض الموجودات الملموسة وغير المجموعة  مكنبتاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدةأ لم تت
تجري حالياً عملية تقييم القيمة  ةأ والشهرة المتبقية الناتجة من عملية االستحواذ.فترضالمالملموسة المشتراةأ والمطلوبات 

لموجودات الملموسة وغير الملموسة وبانتظار انجازها كما في تاريخ التقرير. بالتاليأ فإنه قد تم عرض العادلة لبعض ا
أرصدة الشركة المشتراة والمتضمنة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ الشراء بصورة مؤقتةأ كما هو 

 "دمج ااعمال". (1)مسموح وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 38)والتي تعكس القيمة الدفترية بتاريخ الشراء  4139يوليو  13المبالج الموضحة أدناه تمثل القيم العادلة المؤقتة كما في 
 مليون دينار بحريني. 0.32( مع احتساب المقابل التفضيلي المؤقت كشهرة مؤقتة  بمبلج 4139يوليو 

 
    بآالف الدنانير

    البحريني

 4132يوليو  38كما في    
    

 آالت ومعدات   211
 موجودات غير ملموسة   111
 ذمم تجارية مدينة وأخرى   411
 أصول ضريبية مؤجلة   311
 أرصدة البنوك والنقد   39

 ذمم دائنة وأخرى مستحقة   (3,341)

 مجموع صافي األصول القابلة للتحديد   282

 حواذشهرة ناتجة عن االست   141

 بالكامل نقدا   –مبلغ الشراء    3,331

 
 ."دمج ااعمال" 1المالية رقم تم اإلعالن عن المبالج على اساس مؤقت كما هو مسموح طبقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير 

بتاريخ  إذا تم الحصول على معلومات جديدة خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذأ تتعلق بحقائق وظروف كانت موجودة
 مراجعةاالستحواذأ تحدد تعديالت على المبالج أعالهأ أو أي شروط اخرى كانت موجودة بتاريخ االستحواذأ فإنه سيتم 

على اساس التعديالت على المعالجة المحاسبية لعملية االستحواذ المؤقتة يجب القيام بالمعالجة المحاسبية لعملية االستحواذ. 
 رجعي.

 
 :المحولةلج امبمن الكل فئة رئيسية لالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ يلخص الجدول التالي 

 
    آالف الدنانير

    البحرينية

 القيمة الدفترية لألصول المستحوذة وااللتزامات المفترضة     
 بتاريخ االستحواذ   3,111

    

 تعديالت القيمة العادلة على:   
 آالت ومعدات   (3,131)

 جودات غير ملموسة قابلة للتحديدمو   111
 التزامات ضرائب مؤجلة   311

 القابلة للتحديدصافي األصول مجموع    282
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 . االستحواذ على الشركات )تكملة(41

 

 )تكملة( Foreshore Limitedاالستحواذ على  ( أ
 

 دراساتالالقانونية وتكاليف  الرسوم تخصدينار بحريني  18مجموعة تكاليف متعلقة بعمليات االستحواذ تبلج تكبدت ال
الربح أو الخسارة في العام بيان كمصروف في  تسجيلهاقد تم أ ولالمحو الواجبة. تم استبعاد هذه التكاليف من المبلج

 .الحاليأ ضمن بند "المصروفات التشغيلية ااخرى"
 

 :التدفقات النقدية من اانشطة االستثمارية(تحليالً للتدفقات النقدية من عملية االستحواذ )متضمنة في الجدول التالي يمثل 
 

     الدنانيرآالف 

    البحرينية

    
 صافي مبلج النقد المدفوع   3,331

 صافي النقد المستحوذ من الشركة التابعة   (39)

    

 صافي التدفقات النقدية من االستحواذ على الشركات   3,176

 
 

مليون  1.24اإليرادات  منالشركة المشتراة  بلغت مساهماتأ 4139ديسمبر  13ى خالل الفترة من تاريخ االستحواذ عل
من نتائج المجموعة بعد تخصيص الربح إلى الحصص غير مليون دينار بحريني  0.03ربح بمبلج الدينار بحريني و

للمجموعة  ةالموحد لبلغت اإليراداتأ 4139يناير  3المسيطرة. قدرت اإلدارة أنه لو تمت عملية االستحواذ بتاريخ 
. لتحديد هذه المبالجأ افترضت مليون دينار بحريني 49.40 الموحدةأرباح السنة  تلكانو أمليون دينار بحريني 390.54

اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة المؤقتة الناتجة بتاريخ االستحواذ كانت ستكون مماثلة للتعديالت لو تمت عملية 
 .4139ر يناي 3  االستحواذ بتاريخ

 
 شراء حصة إضافية في كوالتي نت  ب( 

 

% إلى 99% حصة إضافية في كوالتي نتأ لتزيد من حصتها المسيطرة من 91أ اشترت المجموعة 4139بريل أ 8في 
مليون دينار  3.03مليون دينار بحريني )بما في ذلك مقابل طاريء بمبلج  17.99%. بلج مجموع المقابل المدفوع 41

 تاليأ فإن المجموعة قامت باحتساب التالي:بحريني(. وبال
 مليون دينار بحريني 4.68انخفاض في الحصة غير المسيطرة مبلج  -
مليون دينار بحريني بسبب المبلج المدفوع الذي يفوق القيمة الدفترية  12.14انخفاض في االرباح المستبقاة بمبلج  -

 للحصة غير المسيطرة
 مليون دينار بحريني 0.99انخفاض في احتياطي التحويل بمبلج  -
 

مليون دينار بحريني.  10.57القيمة الدفترية اصول كوالتي نت في البيانات المالية للمجموعة بتاريخ الشراء بلغت 
 التغيرات في نسبة ملكية المجموعة في كوالتي نت:الجدول التالي يلخص 

 
    آالف الدنانير

    البحرينية

    

 4139يناير  3عة في ملكية المجمو حصة   9,311

 شراء حصة غير مسيطرة   9,811

 النصيب في الدخل الشامل    (3,489)

    

 4132ديسمبر  13ملكية المجموعة في  حصة   2,216
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 M&I محفظة االستحواذ علىج(  

 
  اوقامت بإجراء تقييم مبدئي Plc-CWCشركة ن م ااعمالخالل السنة الماضيةأ قامت المجموعة بشراء بعض 

( من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 41) راجع إيضاح رقم ) موجودات والمطلوبات المشتراةلل
النتهاء من تم ا .”دمج ااعمال“ – 1(. كما هو مسموح وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4131ديسمبر  13

 .  4131ديسمبر  13ولم ينتج عنها أي تغييرات إضافية في المبالج المعلنة كما في  4139عمليات التقييم خالل 
 
 

 . حصص غير مسيطرة48

 قبل أي الحصص غير المسيطرة التي لديها مجموعةلل بالكامل مملوكة غيرلاالشركات التابعة  تفاصيل الجدول أدناه يبين
 :بين شركات المجموعة لغاء المعامالتا

 

 
4132 4131 

 Dhiraagu كواليتي نت Dhiraagu كواليتي نت اسم الشركة
 % 48 % 56 % 28 %31 حصة غير مسيطرة

 331,911 33,138 82,891 4,482 )باستثناء الشهرة( المتداولةالموجودات غير 
 42,111 42,942 48,814 44,442 الموجودات المتداولة   

 (8,823) - (8,218) - ر المتداولة    المطلوبات غي
 (34,124) (41,441) (39,914) (49,182) المطلوبات المتداولة

 331,111 4,921 73,627 8,777    صافي األصول 

 91,131 2,441 22,112 877 القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة 

 
  

 
 

 18,311 13,111 23,141 41,311   اإليرادات

 33,838 2,989 32,184 7,227   جمالي الدخل الشاملإو األرباح

 9,221 1,113 6,277 3,122 المخصصة للحصة غير المسيطرة  اارباح

     
 31,841 31,141 41,491 4,488   من اانشطة التشغيلية التدفقات النقدية
 (1,131) (4,123) (9,494) (3,991)  من اانشطة االستثمارية التدفقات النقدية
 أرباح توزيعأ قبل من أنشطة التمويل التدفقات النقدية

 
 

 (3,911) - (3,129) - للحصة غيرالمسيطرة ااسهم  

  
 

 نقديةأسهم أرباح  - من أنشطة التمويل التدفقات النقدية  
 

 
 (9,911) (9,911) (4,331) (242) للحصة غير المسيطرة  

 8,113 9,412 31,842 771 وما في حكمهصافي الزيادة في النقد 
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 مع األطراف ذوي العالقة . معامالت47

المعدلأ فإن الشركة تعتبر كطرف حكومي ذي عالقة. توفر  (49)(   وفقاً للتعريفات المعدلة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 3
وتستفيد الشركة من  الشركة خدمات االتصاالت للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات في مملكة البحرين.

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

 
اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين : يتكون ااعضاء الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين معامالت مع أعضاء  ( 4

 الذين لديهم التخويل ومسئولية التخطيط والتوجيه والتحكم بأنشطة المجموعة. مكافأة أعضاء اإلدارة الرئيسيين كما اآلتي :
 

4131  4132  

    

 منافع قصيرة ااجل 3,441  3,821
 منافع ما بعد التقاعد 14  313

    
 آت فريق اإلدارة الرئيسيين مجموع مكاف 3,777  3,429

 
4131  4132  

    
 ةقائمبعد التقاعد منافع ما  374  311

    

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )بما في ذلك رسوم حضور االجتماعات( 664  214

 
 
 .8( المعامالت مع الشركات الزميلة مشروحة في إيضاح رقم 1
 
 في نهاية السنة كانت كالتالي: لشركةحصص أعضاء مجلس اإلدارة في رأس مال ا(  9
 

4131  4132  
    

 اإلدارةمجموع ااسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس  247,162  9,412,331

    

 ااسهم الصادرةمن عدد نسبة ك 0.04%  0.27%

 
 
 . أرقام المقارنة11

اء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إن إلعطللسنة السابقةأ عند الضرورةأ تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 
 حقوق الملكية المعلنة سابقاً. الدخل الشامل أو إعادة التصنيف لم تؤثر على اارباح أو
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 القطاعيالتحليل    .13

 
 القطاعات التشغيلية

 أ والكويةت والةيمن ومصةر. المعلومةات القطاعيةةDiego Garciaو South Atlanticرى تشمل . الدول الخودول أخرى CIIMو Maldivesيتم توزيع عمليات المجموعة بين كل من البحرين وااردن و
 هي كما يلي: 4139ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
  4132ديسمبر  13السنة المنتهية في   *معدلة – 4131ديسمبر  13السنة المنتهية في 

 المجموع

استبعاد 

المعامالت 

 الداخلية

 المجموع  البحرين ااردن CIIM  Maldives دول أخرى

 استبعاد

المعامالت 

 الداخلية

 األردن CIIM  Maldives أخرىدول 
 البحرين

 

 

                

 مبيعات وأرباح               

 القطاع               

 اإليرادات )زبائن               

 خارجيين( 311,419  87,534 23,182 23,119 34,769 - 187,676  318,844 43,991 18,311 12,191 11,114 - 111,213

 إيرادات داخلية 9,141 4,443 2 - 4,412 (8,149) -  9,143 898 - - 3,491 (1,331) -

 إيرادات التمويل               

 وإيرادات أخرى 9,411 134 942 19 2,121 (3,114) 7,346  9,849 331 (231) 2 3,191 (3,111) 9,914

 اإلستهالك واإلطفاء 44,348 31,343 34,143 31,932 2,319 - 62,147  41,424 31,149 4,391 1,891 9,411 - 21,844

 مصروفات التمويل               

 ومصروفات               

 أخرى 8,214 3,211 3,412 - 24 (3,114) 31,118  31,118 3,144 343 4 (1) (3,111) 16,780

 لحصة من ربح ا               

 شركة زميلة - - - - 1,838 - 1,838  - - - - 2,421 - 2,421

                

 ربح السنة 11,814 8,149 39,184 3,428 (9,181) (348) 72,188  12,229 2,143 4,223 (491) 3,218 - 23,929
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 انات المالية الموحدة حول البي إيضاحات

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                              4132   ديسمبر 13للسنة المنتهية في 
 
 
 
 

 (تكملةالقطاعي )التحليل    .13
 

  4132ديسمبر  13السنة المنتهية في   *معدلة – 4131ديسمبر  13السنة المنتهية في 

 المجموع

استبعاد 

المعامالت 

 الداخلية

 المجموع  البحرين ااردن CIIM  Maldives دول أخرى

 استبعاد

المعامالت 

 الداخلية

 األردن CIIM  Maldives أخرى دول
 البحرين

 

 

                

 موجودات ومطلوبات               

 القطاع               

 الموجودات غير               

 لمتداولةا 323,411 441,412 311,131 41,984 349,131 (39,121) 686,111  329,381 411,911 331,911 311,931 342,281 (1,841) 134,484

 الموجودات               

 المتداولة 319,418 31,818 48,814 39,413 311,118 (11,221) 424,222  448,314 31,911 42,111 39,113 334,823 (12,114) 144,812

                

 مجموع الموجودات 146,422 412,281 316,727 333,261 413,673 (82,716) 778,222  184,124 491,411 318,211 331,199 418,913 (84,811) 3,194,319

                

 المطلوبات المتداولة  313,813 21,882 39,914 1,433 13,114 (11,991) 327,743  42,914 21,331 34,124 4,429 13,128 (11,141) 311,134

 المطلوبات غير               

 المتداولة  311,249 4,948 8,218 4,329 99,129 (11,111) 411,278  494,141 1,118 8,823 33,341 91,912 (11,499) 414,111

                

 المطلوباتمجموع  428,177 77,181 41,111 32,167 26,161 (22,322) 127,237  118,314 11,898 41,411 43,399 12,411 (11,413) 994,134
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 49(                                                      شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )ش.م.ب
 البيانات المالية المختصرة المنفصلة 

 للشركة األم، بتلكو ش.م.ب
 بآالف الدنانير البحرينية                                                    4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 
  قائمة بالعقارات المملوكة والمؤجرة من قبل الشركة. 14

 

 مملوك/ مؤجر االستخدام الوصف

 ملك مكاتب المركز الرئيسي بالهملة

 ملك مكاتب واتصاالت مبنى الدبلوماسية

 ملك مكاتب واتصاالت مبنى التليفون

 ملك مكاتب واتصاالت بنى التلغرافم

 ملك مكاتب وبداالت مركز بتلكو التجاري

 ملك محطة ااقمار الصناعية المحطة اارضية

 ملك محطة بث محطات البث بالهملة

 ملك مواقف سيارات مواقف سيارات أبل

 ملك مركز خدمات الزبائن ومكاتب مركز البيع )في مركز البحرين للتسوق(

 مؤجر مركز خدمات الزبائن يعمركز ب 34

   موقعاً مختلفاًأ تستخدم كمواقع  11
 ملك شبكة الجي إس إم والهواتف الثابتة لمحطات الجي إس إم

   موقعاً مختلفاًأ تستخدم لتحديد 254
 مؤجر شبكة الجي إس إم والهواتف الثابتة MNEو مواقع  الخطوط عن بعدوحدات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


