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THE BEST PEARLS 
TAKE TIME TO GROW

its present lustre…that’s how long telecommunication 

Today, with the presence of several operators delivering 

a wide range of products and services, residents and 

innovative products and services, deployment of cutting 

edge technology and superb customer care are the 

recognised the need to grow in scale and scope and 

 

product/service offerings in Bahrain whilst expanding  
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Transform into a leading, regional information  

communication company of reference, admired by 

We deliver innovation and value to our customers in each 

VISION, MISSION, VALUES, STRATEGY

VISION MISSION



Our People

 

Customer Driven

We respect and listen to our external and internal  

customers, serve with a smile, deliver on our promises  

Integrity

We are professional, honest and transparent and  

Creativity

 

Ownership for Performance

 

and extend our reach across the Middle East, Africa and 

goals to develop a more customer-focused and better 

Expedite geographic expansion with focus on mobility 
and broadband

Differentiate through customer experience and value 
added services

Excel through personal leadership

Support the communities we live in

VALUES OUR STRATEGIC IMPERATIVES
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CHAIRMAN’S STATEMENT

“THE SUPPORT OF OUR EMPLOYEES 
HELPS US TO BUILD ON OUR BRAND’S 
STRENGTH WHICH IS OF KEY 
IMPORTANCE AS WE EXPAND INTO 
NEW LOCATIONS IN THE REGION AND 
FURTHER AFIELD.”
On behalf of the Board of Directors, it gives me great pleasure to present the 29th Annual Report of the 

We are pleased to have delivered steady 

share in Bahrain caused by increased 
competition and regulatory decisions 
which limit Batelco’s growth in a heavily 

share of expected losses for its start-up 

Our strategy to grow and diversify 
the Group through our expansion 
programme continues to be successful 

Batelco’s customer base, which reached 

Proposed Appropriations

 
before appropriations amounted to 

results, the Board of Directors  
has recommended for the approval 
of shareholders, the following 
appropriations and Directors' 
remuneration for the year 2010:

BD millions 2010 2009

Appropriations

Final dividends proposed 36.0 43.2

Interim dividends paid 28.8 28.8

2.2 2.6

Transfer to general reserve 15.0 –

Directors' Remuneration

Directors' remuneration 0.4 0.4

Auditors

The Board of Directors will recommend 

ongoing support of the Kingdom of 

Board of Directors, management and all 
staff, I extend my great appreciation to 
His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain, His Royal Highness Prince 
Khalifa Bin Salman Al Khalifa, The Prime 
Minister, and His Royal Highness Prince 
Salman Bin Hamad Al Khalifa, Crown 

Batelco is committed to principle-based, 

which embraces the governance 
principles led by the Ministry of Industry 
and Commerce and developed by the 

In preparation for the introduction 
of mandatory Corporate Governance 
Compliance in the Kingdom of Bahrain 

all the necessary steps during 2011, to 
ensure that we remain fully compliant 



Looking Forward

I and my colleagues on the Board of 
Directors extend our appreciation to the 
Executive Management teams across our 

as Batelco Bahrain’s new Chief Executive 

Bahrain forward, in the face of ongoing 

For 2011, we renew our resolve to 
enhance the lives of residents of 
the Kingdom of Bahrain everyday 

of products and services that more 
than meets all their communication 

commitment to strengthening the 
Batelco name and brand across all 

forward to reaching and surpassing the  

Hamad Bin Abdulla Al Khalifa
Chairman of the Board

Bahrain Telecommunications  

I extend much appreciation also 
to Batelco’s shareholders for their 

 
Our aim is to drive shareholder value by 

Our Supportive Role in the Community

In committing over BD3 million in 
sponsorships and donations to a diverse 
range of causes in 2010, Batelco upheld 

Our Corporate Social Responsibility 
Programme supports health, education, 
sports and cultural initiatives and 
positively impacts on the lives of 

Among the recipients in our CSR 

Mohammed Bin Khalifa Bin Salman 
Al Khalifa Cardiac Centre with a 

Centre with contributions of BD10,000 
each, to support elderly members of 

Ramadan support, Batelco delivered 

Kingdom’s charitable organisations for 

Commitment to Our Customers  
and Employees

Customers turn to trusted brands they 

and value for money and we are proud 
that we retain the position as Bahrain’s 
leading integrated communications 

that our customers have recognised the 
value and reliability of our Group’s leading 
brands such as Umniah, Qualitynet and 

customers for choosing Batelco products 
 

 
I assure our customers that it is Batelco’s 

Batelco’s employees at all levels operate 

every day with an unwavering 
commitment to deliver on the Company’s 

position and helps us to win new 

helps us to build on our brand’s strength, 

into new locations in the region and 
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GROUP CHIEF EXECUTIVE’S MESSAGE

“OUR FOCUS WILL CONTINUE TO 
BE ON DELIVERING QUALITY AND 
INNOVATIVE SERVICES AND, OFFERING 
BETTER VALUE TO CUSTOMERS.”

In India and Saudi Arabia, we achieved 

full 12 months of operations in the most 

The entrance of the third mobile 
operator in the Kingdom of Bahrain 

penetrated telecoms industry and 

Establishing our Indian operation to offer 
voice and data services, across India’s 

performance as such a start up venture 

lower, stronger year-on-year results 
from Umniah reduced the overall decline 

year losses and the end of Sabafon’s 
investment tax exemption in Yemen, a 

Awards and Achievements 

We are proud that our efforts are 
recognised each year by a number 

second successive year, we were 
Telecoms 

Company of the Year award for the 
Middle East Region at the annual 
Arabian Business Achievements Awards 

note and followed a number of other 

voted as Bahrain’s Leading Quoted 

at the Middle East Investor Relations 

successful organisation at the 2010 

Furthermore, Batelco’s E-Services, 
the Company’s online customer 
services portal, was awarded ISO 

Standard for Information Security 
Management, following a rigorous 
auditing process conducted by Bureau 

telecommunications company in the 
Kingdom of Bahrain to have its online 

efforts of all our people, across all 
operations and their dedication to our 

today in an even more competitive 

people that give us the edge and ensure 

Investing in Bahrain to Remain our 
Customers’ First Choice

Batelco’s strategy in delivering a full range 
of communication services, world leading 
products and unmatched customer care 
are the drivers for maintaining Batelco’s 
leading position in the Kingdom of 

 

in 2010 - undoubtedly the most challenging year for Batelco in the last decade!



Our focus continues to be on delivering 

Such strategy led to a substantial rise in 

Similarly, our O-net Mobile Broadband, 

continued to win new customers, and 
numbers have doubled in the course of 

In 2010, Batelco’s range of post-paid 

and Supersmart which all feature free 
voice & video minutes and free SMS’s 
and the Supersmart even included a free 

For our Broadband customers, we 
introduced Batelco Inet Security Suite,  
a product that can be downloaded  

 
and installed on PCs or Laptops to 
protect the systems from threats such 
as viruses, Trojans, internet phishing 

By delivering end-to-end solutions, we 

and services includes LAN’s, WAN’s, 
structured cabling and customised 

deliver high availability internet access 
which provides guaranteed uptime 
that is achieved with a primary and 
secondary connection to the internet 
and VPN solutions achieved with ADSL- 

Growing our Customer Base

Growing customer numbers across 
the Group continues to be a strategic 

pleased that the total number of 
customers across all our operations 

Group’s total mobile base now stands at 

In Bahrain, our customer base on  

Whilst our overall mobile base in Bahrain 
is lower than 2009, our number of 

the increase in our wireless Broadband 
numbers has been buoyed by the 
success of O-net for which the customer 

We have been pleased with the 
achievements of our subsidiaries and 

overseas operations continue to add 
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Umniah continues to demonstrate its 
strength and popularity in the Jordanian 

is considered today to be the fastest 
growing telecom service provider in the 

Umax and UDSL, combined with data 
business solutions and state-of-the-
art mobile telecom services, underpin 

leader in the Data Communications and 
Internet Services industry in Kuwait 
where there are four licensed ISP’s 

Sabafon has continued to impress and 

environment in Saudi Arabia, Etihad 
Atheeb has managed to grow its 
Broadband customer base by a 

the commitment of a strong team and the 

Customer numbers at S Tel India have 

Odisha, Himachal Pradesh, Assam and 

operation the customer base has grown 

now in the process of rolling out services 

Our People – The Key to our Success

All our Operating Companies recognise 
that to succeed in transforming and 
improving our business we need to 
retain, develop and motivate the talent 

continue to introduce developmental 
programmes aimed at maintaining 
a team of high-performing, engaged 

difference for customers, shareholders, 

During 2010, Batelco’s Training Centre 
in Bahrain invested over BD1 million in 
training and development to deliver 

classroom based learning delivered by 

external professionals, Batelco aims to 
provide relevant learning opportunities 
that gives our staff the advantage when 
dealing with the challenges they face in 

Our Executive Leadership Programme in 
conjunction with Lancaster University, 
in 2010 allowed us to further focus on 
mentoring and coaching future leaders 
across all our operating companies to 
handle the complexity and diversity in 

Our employees have continued, with 
considerable passion, their efforts to 
deliver the best products and services 

efforts during a demanding year and 

for success alive as we prepare to face 
even tougher competition in the year 

I am also delighted that Rashid Abdulla 
has been appointed to the role of Chief 

Having driven our Kuwait operation, 
Qualitynet for 11 years, he is most capable 
of dealing with the challenges Batelco 

vital to Batelco’s continuous successful 
transformation and I believe that we 

heartfelt gratitude to all Batelco Group 
senior leaders at Batelco Bahrain and 
at our subsidiary companies and also 

companies for their collective efforts 

Abdulla Al Khalifa and each member 
of the Board of Directors offer intuitive 
guidance and staunch support which 
is greatly appreciated by me and my 
colleagues on the Senior Leadership 

Lastly, but most importantly, I save the 

customers for their loyalty in using our 

services and continue to innovate and 

GROUP CHIEF EXECUTIVE’S MESSAGE
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Such actions will allow us to operate 

realise further growth and diversify our 
revenues, we need to increase our scale 
and invest in companies that are already 
established but still offer growth in their 

the future will be tougher as high levels 
of penetration, is now the reality in many 

ongoing innovation, and ’focus on the 
basics – innovation, value, customer care, 

continue to deliver solid results for our 

Peter Kaliaropoulos 
Group Chief Executive

Bahrain Telecommunications  

Focus on Future Success

We are clearly focussed on retaining our 
leadership position in Bahrain, Kuwait 
and Yemen and on growing our customer 

Leveraging our resources further to 

re-engineering and innovation is 

implement cost reduction programmes 
and restructure our operations driven by 

 Additionally, by reviewing procurement 
arrangements with our largest suppliers 
on a group-wide basis, we are striving 
to improve supply terms and service 

GROUP CHIEF EXECUTIVE’S MESSAGE
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WORLD-CLASS PRODUCTS & SERVICES IN 2010

OVER 100 CAMPAIGNS DELIVERING 
WORLD-CLASS PRODUCTS & SERVICES
Our customers are our priority and we are committed to delivering an extensive range of products & 



Your Priority is Our Priority…

Batelco remains focussed on delivering better value mobile, Broadband and  

IDD services, with no compromise on quality.
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FIGURES - FACTS - AWARDS - ACHIEVEMENTS

IMPRESSIVE Figures 

 
for 2010

BD22 million invested in infrastructure 
in Bahrain during 2010

BD3 million committed in sponsorships 
and donations in Bahrain

BD1 million invested in training  
and development for employees  
in Bahrain

 
Subscribers Base

Customers

INTERESTING Facts

received monthly via Batelco’s 

3,400 average number of calls 

handled daily by Batelco Directory 

Over 100 campaigns rolled out for 
Consumers and Business customers  
in Bahrain 

INSPIRING Awards & Achievements

Arabian Business Achievements - Telecoms Company of the Year 2010

Batelco

Telecoms Company of the Year
Abdulla Al Khalifa, Batelco’s Chairman and Peter Kaliaropoulos, Batelco’s Group 

One Gold, Four Silver awards

Batelco

as well as on the creative idea behind them, by a panel of experts selected from 

Middle East Investor Relations Society - 

Batelco was voted as Bahrain’s Leading Quoted Company for Investor Relations 

IR awards, which recognises practitioners and companies in the Middle East for 
best IR practices at global standards, was attended by fund managers and capital 

 

results of a Thompson Reuters Extel survey which gathered responses from  

Batelco’s e-Services, the Company’s online customer services portal, was awarded 

Management, following a rigorous auditing process conducted by Bureau Veritas 

Batelco teams, led by the Information Security Team, co-operated to complete 
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Batelco appreciates the crucial role 
played by all employees in delivering  
the aims of the Company in line  
with the strategies laid out by the 

Accordingly, providing training and 
development opportunities and value- 

In Bahrain, during 2010 Batelco’s 
Training Centre invested over BD1 million 
in training and development to deliver 

 
 

APPRECIATION FOR STAFF 

used by employees at Batelco and in 

By delivering excellent training and 
development opportunities and 

aspires to retain its talented people and 



DIVERSIFICATION… 
WITH VALUE INTACT

 

Batelco delivers different communications solutions tailored to the needs of  

its customers across its areas of operation 
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BATELCO GROUP EXECUTIVE TEAM



Standing left to right

Saleh Tarradah
General Manager  

Group Strategic Initiatives

Nadia Hussain  
General Manager  

Government Relations

Ali Sharif 
Group Chief Internal Auditor

Ahmed Al Janahi
Group Board Secretary & General Manager  

Media Relations

Seated left to right

Bernadette Baynie
Group General Counsel

Peter Kaliaropoulos

Group General Manager 

Human Resources & Development

Kataryna Stapleton
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BATELCO GROUP 

The Batelco Group, listed on the Bahrain Bourse 

 

telecommunication services to its customers in Jordan, 

Batelco’s overseas operations continue to add value 

is establishing the Batelco name as a dependable 
and reliable Company throughout the MENA and 

 



1
32

4
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communication services provider in 
the Kingdom of Bahrain and a company 
of reference among the region’s 

Batelco serves both the corporate and 

and competitive environment in the 
MENA region, delivering cutting-edge 

2010, Batelco Bahrain’s customer base 

BATELCO GROUP - Bahrain

|     Batelco Bahrain

Batelco remains among the leading 
philanthropic companies in the Kingdom 
of Bahrain and in 2010 committed over 
BD3 million to health, education, sports 

aspires to have a positive impact on all 
segments of the community and reach 
all areas of Bahrain via its annual  

Batelco offers end-to-end 
telecommunications solutions for its 
residential, business and government 
customers in Bahrain on Next Generation, 

MPLS-based regional data solutions 
and, GSM mobile and WiMax Broadband 
services across the countries in which  

Standing left to right: 

Seated left to right: 
Rashid Abdulla , 

Ahmed Al Janahi, Bernadette Baynie
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|     Umniah

in Jordan, continues to demonstrate its 
strength and popularity in the Jordanian 

Broadband customers, increases of 

A driving factor behind Umniah’s success 
is its sound business strategies and its 
provision of a comprehensive range 
of telecom solutions that includes 
advanced mobile, Internet and business 

Stations, offering great coverage both 

Furthermore, and as part of its 
commitment to help stimulate 
development within Jordan’s telecom 
sector, and in line with the directions 
of His Majesty King Abdullah II, Umniah 
contributed through its wide variety of 
services towards increasing mobile and 
Internet penetration, which supports the 
directions and objectives of the national 

Broadband services, Umax and UDSL, 
combined with data business solutions 
and state-of-the-art mobile telecom 
services, underpin Umniah’s growth  

Stemming from its belief to belong to all 
that is positive, Umniah launched a new 
direction and culture in 2010 under the 

direction is adopted by Umniah around 
the theme of belonging to a number 
of platforms that include belonging to 

sports, environment, health, culture, 

Standing left to right: 

Seated left to right: Ihab Hinnawi , Lara El Khateeb, 
Khaled Hudhud, Klaus Rimmen
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|     Qualitynet

company, Qualitynet meets the 
challenges of an era of convergence by 

Data Communications and Internet 
Services industry in Kuwait where there 

The Company grew its Broadband 

furthermore, has launched surveillance 
and security services for meeting the 
growing demand from corporate clients 

Qualitynet continues to distinguish itself 
as the leader in providing call centre 
services to its customers with differential 

voted over two consecutive years as a 

Standing left to right: 

Seated left to right: Nael Al-Awadi, Rashid Abdulla 

operator in Kuwait to open up terrestrial 

During the last two years, the 
Company has also launched global 
managed services in partnership with 
global players to serve corporate 
and multinational companies and 
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|     Etihad Atheeb Telecom

Etihad Atheeb, in which Batelco holds 

commitment of a strong team and the 

The Company’s services include 
numerous wire/wireless services such 
as voice telephone communications, 
data services, Internet telephony 
services, Broadband Internet via WiMax 

Standing left to right: Soliman Al Zahrani, Amyn Merchant 

Seated left to right: Abdulrahman Mutrib, Zaid Al Shabanat 

BATELCO GROUP - Saudi Arabia

in Saudi Arabia in September 2010, 
a considerable achievement for the 
Company after only a year and a half of 
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Sabafon, in which the Batelco Group 

continued to impress and ended the year 

operator in Yemen and offers national 
coverage with over 940 base stations 

|     Sabafon

BATELCO GROUP - Yemen

 
 

Batelco’s Group CEO Peter Kaliaropoulos

The Company started its operations 
in February 2001 with the vision to 

people of Yemen with the latest GSM 

innovative mobile services and presents 
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Standing left to right: , 
Arun Mandhana, Raj Kumar, Ganesh Raj

|     S Tel

S Tel is a joint venture of Siva Industries 

 

Himachal Pradesh, Assam and North-
East and is now in the process of rolling 

rollout services at all locations where 
spectrum is available and the only new 

In a short span of just a year, S Tel has a 

13 million minutes a day with a strong and 

S Tel has pioneered, in the highly 

BATELCO GROUP - India

With the ethos of collaboration and 
partnership, S Tel has forged best-in-
class partnerships with over 40 leading 
organisations and also conferred with the 
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Batelco Egypt is wholly owned by 

was established in 2003 with an 
initial focus on providing worldwide 
telecommunication services to 

Today, Batelco Egypt is focused on 
providing end-to-end data solutions to 
multinational companies through the 

|

The Company’s services are based on 
Global IP-VPN through Batelco’s own 
infrastructure in the Middle East and 
it is further extended across the globe 
through alliances with international 

one-stop-shop services to cater to  

BATELCO GROUP - Egypt



BATELCO COMMITTED  
BD3 MILLION DURING 2010 TO 

SUPPORT A DIVERSE RANGE OF 
HEALTH, EDUCATION, SPORTS AND 

CULTURAL PROGRAMMES IN BAHRAIN.

OUR MOST VALUED 
STRING OF PEARLS…

 

to its role within the wider community
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Shaikh Mohammed Bin Khalifa Bin Salman  
Al Khalifa Cardiac Centre

Bin Khalifa Bin Salman Al Khalifa Cardiac Centre to 

assist them in purchasing specialised instruments and 

A Pearl at Heart
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Shaikha Hessa Girls School

Batelco, as part of its support to education, covered the cost of providing 

 

The establishment of The Batelco Library is a great educational 

Hamad Bin Abdulla Al Khalifa cutting the ribbon at the 

A Pearl of  
Great Learning
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Ramadan Baskets

charitable societies as part of its annual donations programme for 

foodstuffs that are traditionally in high demand during the  

Holy Month, are distributed by the charities to families that have 

Batelco Public Relations Specialist Ahmed Zainal 

Charity Fund, one of the charities to receive 

A Pearl in  
Support
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Muharraq Social Welfare Centre

Batelco, as part of its support for elderly members of the community, 

Abdulla Al-Zamil

A Pearl of 
Maturity
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Bahrain Animal Production Show (BAPS)

Batelco was the main sponsor for the Bahrain Animal Production Show  

provided WiFi throughout the area to facilitate voice and data communications 

A Pearl of  
Great Pride
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Bahrain International Airshow (BIAS)

 

1 2

A Pearl on  
the Wing
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Crown Prince Scholarship Fund

aims to develop high achieving Bahraini students by funding their  

Students are selected based on a rigorous programme which 

A Pearl of 
Opportunity



46 Batelco - Annual Report 2010 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Batelco Racing Team 

Batelco supports the participation of its Racing Teams in local, 

regional and international events for Karting and the Chevrolet 

1 2

A Pearl in  
the Lead
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Wheelchair Donation

As part of its ongoing support for health initiatives in the Kingdom, 

the Ministry of Health for distribution to Hospitals and Health Centres 

Batelco Group Board Secretary Ahmed Al Janahi 
presenting wheelchairs to the Bahrain Association for 
Parents & Friends of the Disabled

A Pearl in 
Assistance



IT IS BATELCO’S AIM 
TO REACH OUT TO 
THE COMMUNITY AND 
POSITIVELY AFFECT THE 
LIVES OF AS MANY OF  
THE KINGDOM’S RESIDENTS  
AS POSSIBLE.



SOME OF BATELCO'S CSR INITIATIVES

Sh. Ebrahim Bin  
Mohd Al Khalifa Centre 

Bahrain International 
Circuit Partners

Bahrain Defence Force 
Hospital - New Extension

World Military Sailing 
Championship

Best of the Best Endurance 
Horse Ride Championship

Anti-Drug Day

Al Manar for 
Parents Care 

The Bahrain Bayan School 

American Women's Association 
- Cherry Tree Trot

UCO Parents Care Centre 

Singapore Airshow and 
Aviation Leadership

Fourth International 
Table Tennis 
Tournament  

First GCC Beach 
Games - 2010

University of Bahrain - 
Careers Day

Blood Donation

Sixth Awal 
Theatre Festival 

Imam Hussain Clinic

Southern Governorate 
Summer Activities 

First International Conference 
for Military Woman

Third King Golf Trophy

Business Women 
Association



THAT PERFECT SMILE…

Batelco Values to the full!
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BOARD OF DIRECTORS



Standing left to right

Director

Director

Director

Director

Not in picture

Director

Seated left to right

Director

Chairman

Deputy Chairman

Director

Director
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CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance is the system 
by which companies are directed and 

governance are transparency, integrity, 

Batelco we are committed to principle-
based, value-driven corporate 

in our approach which embraces the 
governance principles developed by the 

Batelco’s Board of Directors maintains 
an effective oversight of organisational 
performance and conformance by 

activities and providing directives 
to business, through Board and 

and the Trading Committee are two 
subcommittees, that play an important 

Directors in 2010, met on numerous 

meetings and subcommittee meetings is 

Batelco recognises that, without 
transparency there cannot be 

strategic direction and results places 

issues that may be of interest to the 

 

employees seriously to safeguard 
and steward resources belonging 

standards are maintained by having 
a rigorous recruitment process and 
regular performance and disciplinary 

also implemented processes and 
controls to ensure that, information 
that it provides in its Annual Report and 
announcements made to the public are 

independently by external entities - such 

Batelco recognises that performance 
is central to preserving and creating 

customers, employees, suppliers and 

value, Batelco continuously monitors and 
evaluates its performance, allocation of 

evaluation, improvements are made in 

lines of authority and accountability 
throughout the Company aim to eliminate 

at Batelco are embedded to a large 
extent within the business unit activities 
and supported by an in-house team of 

Batelco extends its corporate governance 
obligation to social responsibilities which 

businesses, charities and sponsorship of 

During 2010, Batelco’s Board of Directors 
also established a Regulatory Board 

Board of Directors Position Meetings
Attended

 

   Abdulla Al Khalifa Chairman 10/10

 

   Isa Al Khalifa

Deputy  

Chairman

Director 10/10

 

   Hijris Director

 

Director 9/10

 

   Al Aujan Director 9/10

 

   Al Khaja Director 10/10

 

Director 10/10

 

   Al Qassim Director 9/10

Director
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Executive Committee

This Committee is entrusted and 
delegated with part of the authority 

provides the Executive Management with 
timely decisions on certain operational 

Name Position Meetings
Attended

 

   Abdulla Al Khalifa Chairman 3/3

 

   Isa Al Khalifa 3/3

 

   Hijris 3/3

 

   Al Qassim 3/3

Audit Committee

The Audit Committee is authorised to 

ensures that the Group adheres to the 
International Accounting Standards and 
legal compliance and reviews/approves 

Name Position Meetings
Attended

Chairman 4/4

 

4/4

 

   Al Aujan 3/4

 

4/4

Trading Committee

The Trading Committee is an Advisory 
Committee to the Board for the purpose 
of reviewing and managing matters 
relating to insider information and 
trading in accordance with the Central 

Name Position Meetings 
Attended

 

Chairman 3/3

 

   Al Khaja 3/3

 

   Engineer 3/3

Donations Committee

This Committee is responsible for 

forwarded by Group Management in 
accordance with the Corporate Social 
Responsibility strategy and within the 

Name Position Meetings 
Attended

 

   Abdulla Al Khalifa Chairman 4/4

 

   Al Qassim 4/4

 

4/4

Remuneration and Placement 
Committee

This Committee has the authority to 
develop and recommend the policy 
on remuneration practices and 
procedures for Executives and Board of 
Directors, review and recommend staff 
remuneration policies and nominate to 
the Board, suitable candidates for senior 

Name Position Meetings
 Attended

 

   Abdulla Al Khalifa Chairman

 

   Isa Al Khalifa

Regulatory Committee 

The Committee is responsible for 

Name Position Meetings
Attended

 

   Isa Al Khalifa Chairman 1/1

 

1/1

1/1

 

   Abdulla Al Qassim 0/0

*
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Executive Committee

Seated left to right - ,  
Standing -

Audit Committee

Seated left to right - 
Standing - Not in picture -

Trading Committee

Seated left to right - , 
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Donations Committee

Seated left to right - , 

Remuneration and Placement Committee

Seated left to right - , 

Regulatory Committee

Seated left to right - , 
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

statements

We have audited the accompanying 

Bahrain Telecommunications Company 

and the consolidated statements of 
comprehensive income, changes in equity 

and notes, comprising a summary of 

fair presentation of these consolidated 

Standards, and for such internal control 

are free from material misstatement, 

An audit involves performing procedures 

amounts and disclosures in the 

procedures selected depend on our 
judgment, including the assessment of 
the risks of material misstatement of 

internal control relevant to the entity’s 
preparation and fair presentation of the 

order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, 

an opinion on the effectiveness of the 

includes evaluating the appropriateness 
of accounting policies used and the 

evaluating the overall presentation of 

Opinion

statements present fairly, in all material 

performance and its consolidated 

Report on other regulatory 
requirements

Company has maintained proper 
accounting records and the consolidated 

contained in the chairman’s report 

any violations of the Bahrain Commercial 

Company’s memorandum and articles 
of association having occurred during 
the year that might have had a material 

and satisfactory explanations and 
 

 

Independent auditors’ report to the shareholders 
Bahrain Telecommunications Company BSC 
Manama, Kingdom of Bahrain

26 January 2011
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Note 2010 2009

Assets

Non-current assets

Property and equipment 5 191,474 196,019
6 125,129 125,129
7 28,404 31,793

Investment in associates 8 130,124 148,388
9 28,403 29,608

Total non-current assets 503,534 530,937

Current assets

Inventories 2,015 2,519
9 – 5,136

10 66,105 58,084
Cash and cash equivalents 86,817 76,400
Total current assets 154,937 142,139
Total assets 658,471 673,076

Equity and liabilities

Equity

Share capital 14 144,000 144,000
Statutory reserve 15 76,428 75,364
General reserve 15 15,000 15,000

1,376 168
Investments fair value reserve 8,210 9,457
Retained earnings 259,977 249,334
Total equity attributable to equity holders of the parent company 504,991 493,323
Non-controlling interest 11,824 10,731
Total equity (Page 68) 516,815 504,054

Non-current liabilities

11 7,795 8,913
Total non-current liabilities 7,795 8,913

Current liabilities

11 133,861 123,540
– 36,569

Total current liabilities 133,861 160,109

Total liabilities 141,656 169,022

Total equity and liabilities 658,471 673,076

Sh. Hamad Bin Abdulla Al Khalifa  Sh. Mohamed Bin Isa Al Khalifa 

Chairman     Deputy Chairman 

The accompanying notes 1 to 28

BD’000
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Note 2010 2009

Revenue 17 340,252 346,940

18 1,293 2,966

Total income 341,545 349,906

Expenses

19 (108,116) (104,658)
Staff costs (46,453) (46,145)
Employee redundancy costs (3,332) (1,325)
Depreciation and amortisation (39,704) (41,344)
Other operating expenses 20 (36,188) (44,482)

(346) (1,383)

Total expenses (234,139) (239,337)

Results from operating activities 107,406 110,569
8 (13,199) 1,185

94,207 111,754
Income tax expense (3,574) (2,936)

90,633 108,818

Other comprehensive income

1,406 697
Investments fair value changes (1,247) 9,169

Other comprehensive income for the year 159 9,866

Total comprehensive income for the year 90,792 118,684

Equity holders of the parent company 86,773 105,041
Non-controlling interest 3,860 3,777

90,633 108,818

Equity holders of the parent company 86,734 115,252
Non-controlling interest 4,058 3,432

90,792 118,684

Basic earnings per share (Fils) 21 60.3 72.9

Sh. Hamad Bin Abdulla Al Khalifa  Sh. Mohamed Bin Isa Al Khalifa 

Chairman     Deputy Chairman 

The accompanying notes 1 to 28

BD’000
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2010 2009

Operating activities

Cash receipts from customers 316,423 313,710
Net cash paid to suppliers (129,677) (103,806)

(48,855) (45,197)
137,891 164,707

Investing activities

Acquisition of property and equipment (28,846) (37,003)
Investment in associate – (66,459)
Dividend received from associate 6,094 6,381
Refund of investment advance – 1,990
Net proceeds from sale and maturity of investments 5,096 6,884
Interest and investment income received 1,604 4,008

(16,052) (84,199)

Financing activities

Dividend paid (73,212) (74,931)
Interest paid (50) (2,529)

(36,569) (76,908)
Payments to charities (1,591) (3,280)

(111,422) (157,648)

Increase/(decrease) in cash and cash equivalents 10,417 (77,140)
Cash and cash equivalents at 1 January 76,400 153,540
Cash and cash equivalents at 31 December 86,817 76,400

The accompanying notes 1 to 28

BD’000
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2010 Equity attributable to equity holders of the parent company

Non-
controlling

 interest
Total

 equity
Share

 capital
Statutory

reserve
General
 reserve

Foreign
 currency

translation
reserve

Investment
 fair value 

reserve
Retained
 earnings Total

At 1 January 2010 144,000 75,364 15,000 168 9,457 249,334 493,323 10,731 504,054
– – – – – 86,773 86,773 3,860 90,633

Other comprehensive income 

– – – 1,208 – – 1,208 198 1,406
Net changes in fair value of investments – – – – (1,247) – (1,247) – (1,247)
Total other comprehensive income – – – 1,208 (1,247) – (39) 198 159
Total comprehensive income  
   for the year – – – 1,208 (1,247) 86,773 86,734 4,058 90,792

– – – – – (43,200) (43,200) – (43,200)
– – – – – (2,626) (2,626) – (2,626)

Directors’ remuneration  
– – – – – (440) (440) – (440)

Transfer to statutory reserve  2010 – 1,064 – – – (1,064) – – –
Interim dividends declared for 2010 – – – – – (28,800) (28,800) – (28,800)
Dividends to non-controlling interest – – – – – – – (2,965) (2,965) 

– 1,064 – – – (76,130) (75,066) (2,965) (78,031)
At 31 December 2010 144,000 76,428 15,000 1,376 8,210 259,977 504,991 11,824 516,815

Non-
controlling

 interest
Total

 equity
Share

 capital
Statutory

reserve
General
 reserve

 currency
translation

reserve

Investment
 fair value 

reserve
Retained
 earnings Total

144,000 74,208 15,000 (884) 288 219,653 452,265 10,648 462,913
– – – – – 105,041 105,041 3,777 108,818

Other comprehensive income 

– – – 1,042 – – 1,042 (345) 697
Net changes in fair value of investments – – – – 9,169 – 9,169 – 9,169
Total other comprehensive income – – – 1,042 9,169 – 10,211 (345) 9,866
Total comprehensive income  
   for the year – – – 1,042 9,169 105,041 115,252 3,432 118,684

– – – – – (43,200) (43,200) – (43,200)
Donations declared for 2008 – – – – – (2,605) (2,605) – (2,605)
Directors’ remuneration  
   declared for 2008 – – – – – (385) (385) – (385)

– 1,146 – – – (1,146) – – –
– – – – – (28,800) (28,800) – (28,800)
– 10 – 10 – 776 796 (796) –

Dividends to non-controlling interest – – – – – – – (2,553) (2,553)
– 1,156 – 10 – (75,360) (74,194) (3,349) (77,543)

144,000 75,364 15,000 168 9,457 249,334 493,323 10,731 504,054

BD’000
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1.  BACKGROUND AND ACTIVITIES

Company Country of incorporation Shareholding (%)

Batelco Middle East Company SPC Kingdom of Bahrain 100

Kingdom of Bahrain 100

Kingdom of Jordan

Kingdom of Jordan

100

BMIC Limited Mauritius 100

Associates 

STEL Private Limited India

2.  BASIS OF PREPARATION

(a)  Statement of compliance

 IFRS 3 – Business combinations
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 IFRIC 17 Distribution of non-cash assets to owners

 Improvements to IFRS

 IAS 24 Related party disclosures (revised)

 IFRS 9 Financial instruments

2.  BASIS OF PREPARATION (Continued)
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 Improvements to IFRS

 Early adoption of standards

(c) Use of estimates and judgments

 Note 3 (i)  – valuation of investments
 Note 3 (n)  – provisions
 Note 3 (o)  – impairment
 Note 3 (s)  – utilization of tax losses
 
 

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(a)  Basis of consolidation

(ii)  Investments in associates

 

2.  BASIS OF PREPARATION (Continued)
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associate, the carrying amount of that interest (including any long-term investments) is reduced to nil and the recognition of further 

(iii)  Acquisitions of entities under common control

(iv)  Transactions eliminated on consolidation

Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currencies of Group entities at exchange rates at the 

 

(c)  Property and equipment

(i)  Recognition and initial measurement

of an item of property and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of 

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
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The cost of replacing a component of an item of property and equipment is recognised in the carrying amount of the item if it is 

(iii)  Depreciation

Asset class Estimated useful life

Buildings 25 years

(d)  Investment property

 
(e)  Leased assets

(ii)  Operating leases

(i)  Recognition and initial measurement

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
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(ii)  Acquisitions of non-controlling interests

(i)  Recognition and measurement

(ii)  Amortisation

Asset class Estimated useful life

(ii)  Share capital

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
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31 December 2010
Loans and

receivables
Available-for-

sale

Others at
amortised 

cost

Total 
carrying
 amount

– 28,403 – 28,403

38,550 – – 38,550

4,129 – – 4,129

Amounts due from telecommunications operators 7,515 – – 7,515

Cash and cash equivalents 86,817 – – 86,817

137,011 28,403 – 165,414

167 – – 167

– – – –

– – 26,230 26,230

Amounts due to telecommunications operators – – 14,853 14,853

– – 4,920 4,920

167 – 46,003 46,170

Loans and
sale

Others at
amortised 

cost

Total 
carrying
 amount

– 34,744 – 34,744

37,466 – – 37,466

4,402 – – 4,402

Amounts due from telecommunications operators 6,959 – – 6,959

Cash and cash equivalents 76,400 – – 76,400

125,227 34,744 – 159,971

306 – – 306

– – 36,569 36,569

– – 22,910 22,910

Amounts due to telecommunications operators – – 13,455 13,455

– – 4,130 4,130

306 – 77,064 77,370

 

BD’000

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
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(j)  Inventories

(l)  Cash and cash equivalents

(n)  Provisions

 
(o)  Impairment

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
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other assets, impairment losses recognised in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has 

(i)  Local employees

(ii)  Expatriate employees 

(iii)  Employee savings scheme

(i) 

(ii)  

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
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(s)  Income tax

(t)  Revenue

(u)  Earnings per share

(v)  Segment reporting

4.  FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT 

Credit risk

Liquidity risk

Market risk

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
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Directors of the Company and provides support to the Group for funding, foreign exchange, interest rate management and counterparty 

(a)  Credit risk

(ii)  Investments

4.  FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT (Continued)
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(iii)  Exposure to credit risk

2010 2009

4,430 9,566

38,550 37,466

4,129 4,402

Amounts due from telecommunications operators 7,515 6,959

Cash and cash equivalents 86,817 76,400

141,441 134,793

2010 2009

Operating segment 

Bahrain 26,383 26,036

Jordan 1,496 2,669

Other countries 10,671 8,761

38,550 37,466

(v)  Amounts due from telecommunications operators

2010 2009

Customer segment

International operators 2,598 1,974

Local operators 4,917 4,985

7,515 6,959

BD’000

4.  FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT (Continued)
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   at 31 December 2010

Carrying
 amount

Contractual Within 
one year

1-2 
years

2-5 
years

167 168 135 33 –

– – – – –

26,230 26,230 23,200 739 2,291

Amount due to telecommunications operators 14,853 14,853 14,853 – –

4,920 4,920 4,920 – –

46,170 46,171 43,108 772 2,291

 Carrying
 amount

Contractual Within 
one year

1-2 
years

2-5 
years

306 311 143 146 22

36,569 36,625 36,625 – –

22,910 22,910 19,471 860 2,579

Amount due to telecommunications operators 13,455 13,455 13,455 – –

4,130 4,130 4,130 – –

77,370 77,431 73,824 1,006 2,601

(c)  Market risk

(i)  Currency risk

as the majority of its investments, dues to and from international operators are denominated in US Dollar or denominated in currencies 

and purchases that are denominated in a currency other than the respective functional currencies of Group entities, primarily the 

BD’000

4.  FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT (Continued)
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2010

KWD JOD KWD JOD

Assets 38,928 79,096 33,851 89,192

(22,341) (62,974) (18,373) (52,488)

Net exposure 16,587 16,122 15,478 36,704

Average rate Reporting date spot rate

BD 2010 2010

1 KWD 1.3120 1.3047 1.3378 1.3130

1 JOD 0.5317 0.5316 0.5321 0.5321

Sensitivity analysis

Equity Profit or loss

31 December 2010

KWD (1,659) –

JOD (1,197) –

KWD (1,548) –

JOD (3,670) –

BD’000

4.  FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT (Continued)



83 Batelco - Annual Report 2010

(ii)  Interest rate risk 

 

 

2010 2009

Fixed rate instruments

167 306

Variable rate instruments   

68,487 62,567

– 36,569

 

(iii)  Other market price risk

 

BD’000

4.  FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT (Continued)
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2010 2009

Investment securities fair valued at level 1 23,291 24,995

(iv)  Other price risk 

(d)  Capital management

The Group manages the capital structure and makes adjustments to it in the light of changes in economic conditions and the risk 

BD’000

4.  FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT (Continued)
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5.  PROPERTY AND EQUIPMENT

Freehold land Buildings

assets &
telecom

equipment

Motor vehicles,
furniture,

equipment
Projects in

 progress
Total
2010

Total
2009

Cost

At 1 January 18,828 52,481 416,727 38,280 11,903 538,219 527,269

Additions 198 – 5,336 1,133 20,613 27,280 26,355

Projects completed – (322) 15,794 (2,622) (8,633) 4,217 (558)

Disposals – (155) (44,876) (1,842) (207) (47,080) (14,847)

19,026 52,004 392,981 34,949 23,676 522,636 538,219

Depreciation

At 1 January – 45,013 267,950 29,237 – 342,200 320,583

Charge for the year – 913 30,642 3,404 – 34,959 36,557

Disposals – (155) (39,961) (5,881) – (45,997) (14,940)

– 45,771 258,631 26,760 – 331,162 342,200

At 31 December 2010 19,026 6,233 134,350 8,189 23,676 191,474 196,019

18,828 7,468 148,777 9,043 11,903 196,019

 

6.  GOODWILL

2010 2009

Cost

At 1 January 125,129 125,317

–  (188)

At 31 December 125,129 125,129

(i)

(ii)

BD’000
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(iii)

(iv)

(v)

 A change in market share

 A decrease in future planned revenues and EBITDA margins

 An increase in capex to sales ratio forecasts

7.  INTANGIBLE ASSETS

2010 2009

Cost

At 1 January 64,772 63,711

Additions during the year 1,457 1,147

Disposals during the year (1,843)  (86)

64,386 64,772

Amortisation

At 1 January 32,979 28,272

Charge for the year 4,745 4,787

Disposals during the year (1,742)  (80)

35,982 32,979

28,404 31,793

8. INVESTMENT IN ASSOCIATES

2010 2009

At 1 January 148,388 85,583

Consideration paid – 65,783

Expenses related to the acquisition – 676

Dividend received (6,094) (6,381)

(13,199) 1,185

Share of currency translation gains 1,029 1,542

At 31 December 130,124 148,388

BD’000

6.  GOODWILL (Continued)
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2010 2009

Assets 246,460 247,231

165,678 124,654

Revenues 82,796 80,841

(17,818) 22,371

9. AVAILABLE–FOR–SALE INVESTMENTS

2010 2009

(i) Non-current investments

6,409 6,409

Equity securities 26,020 27,225

(4,026) (4,026)

28,403 29,608

(ii) Current investments

– 5,136

– 5,136

28,403 34,744

10.  TRADE AND OTHER RECEIVABLES

2010 2009

Gross customers’ accounts 53,926 52,744

(15,376) (15,278)

Customers’ accounts, net 38,550 37,466

Amounts due from telecommunications operators 8,258 7,702

(743) (743)

Amounts due from telecommunications operators, net 7,515 6,959

4,129 4,402

15,911 9,257

20,040 13,659

66,105 58,084

BD’000

8. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)
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(a)  Customers’ accounts

2010 2009

At 1 January 15,278 15,314

Charge for the year 2,743 2,887

Written off during the year (2,645) (2,923)

At 31 December 15,376 15,278

Past due but
not impaired

2010
Impaired

2010
not impaired

2009
Impaired

2009

16,217 1,236 14,838 832

4,166 1,518 3,411 1,045

Past due more than 180 days 8,363 12,622 6,977 13,401

28,746 15,376 25,226 15,278

2010 2009

At 1 January 743 926

Utilization during the year – (183)

At 31 December 743 743

Past due but
not impaired

2010
Impaired

2010
not impaired

2009
Impaired

2009

Past due 0 – 180 days 284 – 253 28

Past due more than 180 days – 743 731 715

284 743 984 743

BD’000

10.  TRADE AND OTHER RECEIVABLES (Continued)
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11.  TRADE AND OTHER PAYABLES

2010 2009

(i) Current

23,334 19,610

Amounts due to telecommunications operators 14,853 13,455

Other provisions and accrued expenses (Note 12) 62,443 57,992

28,311 28,353

4,920 4,130

133,861 123,540

(ii) Non–current

3,063 3,606

4,732 5,307

7,795 8,913

141,656 132,453

12.  PROVISIONS

Provision for employee Provision for 
donations

2010 2009 2010 2009

At 1 January 2,061 3,760 1,318 1,993

Amounts provided during the year 3,332 1,325 2,626 2,605

Amounts paid during the year (3,293) (3,024) (1,591) (3,280)

At 31 December 2,100 2,061 2,353 1,318

13.  DEFERRED INCOME TAX ASSET AND LIABILITY

 2010
Assets

2010
Liabilities

2009
Assets

2009

– 4,732 – 5,307

1,271 – 644 –

Total 1,271 4,732 644 5,307

BD’000
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14.  SHARE CAPITAL

2010 2009

200,000 200,000

 
144,000 144,000

(a)

Name Nationality

Number of
 shares 

(thousands)

Share
holding 

(%)

Bahrain 528,000 37

Cayman Islands 288,000 20

Social Insurance Organisation Bahrain 295,966 21

(c)

Categories

Number of 
shares

(thousands)
Number of

 shareholders

% of total
outstanding

shares

Less than 1% 232,699 11,076 16

1% up to less than 5% 95,335 9 6

5% up to less than 10% – – –

10% up to less than 20% – – –

20% up to less than 50% 1,111,966 3 78

1,440,000 11,088 100

15.  STATUTORY AND GENERAL RESERVE

(a)  Statutory reserve

 

BD’000
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16.  PROPOSED APPROPRIATIONS AND DIRECTORS' REMUNERATION

 

2010 2009

Proposed appropriations

36,000 43,200

Interim cash dividends paid 28,800 28,800

Donations 2,169 2,626

Transfer to general reserve 15,000 –

Directors' remuneration

Directors' remuneration 396 440

17.  REVENUE

2010 2009

161,809 163,186

34,037 39,074

Internet 37,873 38,385

Data communication circuits 52,971 53,146

Wholesale 39,831 38,063

Others 13,731 15,086

340,252 346,940

18.  FINANCE AND OTHER INCOME

2010 2009

Rental income 738 616

Interest income 586 1,771

Others (31) 579

1,293 2,966

19.  NETWORK OPERATING EXPENSES

2010 2009

Outpayments to telecommunications operators 50,009 45,546

Telecom facility operating lease rentals 22,987 20,613

Cost of sales of equipment and services 22,672 24,666

Licence fee 6,569 6,393

Repair and maintenance 5,879 7,440

108,116 104,658

BD’000
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20.  OTHER OPERATING EXPENSES

2010 2009

13,228 15,588

Other expenses 20,217 23,322

2,743 5,572

36,188 44,482

21.  EARNINGS PER SHARE (“EPS”)

2010 2009

86,773 105,041

 
   year (in thousands) 1,440,000 1,440,000

60.3 72.9

22.  COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

(a)  Guarantees

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(c)  Staff housing loans

 
 

 

BD’000



93 Batelco - Annual Report 2010

(e)  Commitments

(i)

(ii)

(g)  Claims against STEL Private Limited (“STEL”)  

23.  EMPLOYEE BENEFITS

24.  TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

(i) The Company provides telecommunication services to various Government and semi government organisations and companies in 

(ii)

2010 2009

2,163 2,402

28 29

Total key management personnel compensation paid 2,191 2,431

2010 2009

118 90

Directors' remuneration (including sitting fees) 597 623

(iii)

BD’000

22.  COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)
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(iv)

2010 2009

3,166,401 3,386,376

0.22% 0.24%

25.  SEGMENT INFORMATION

Operating segments

Year ended 31 December 2010

Segment revenue &  
Bahrain Jordan

Other 
countries

Inter–
segment 

elimination Total Bahrain Jordan
Other

countries

Inter-
segment

elimination Total

Revenue  
   (external customers) 222,653 87,593 30,006 – 340,252 238,941 79,467 28,532 – 346,940

Inter-segment revenues 8,793 11,379 1,242 (21,414) – 7,045 9,701 1,127 (17,873) –

3,747 130 110 (2,694) 1,293 5,862 306 149 (3,351) 2,966

Depreciation and  
   amortization 25,335 12,531 1,838 – 39,704 25,979 13,433 1,932 – 41,344

Interest expense 50 296 – – 346 762 621 – – 1,383

 
   associates (net) – – (13,199) – (13,199) – – 1,185 – 1,185

86,044 11,795 (7,206) – 90,633 94,316 7,085 7,417 – 108,818

As at 31 December 2010

Segment assets &  
   liabilities Bahrain Jordan

Other 
countries

Inter–
segment 

elimination Total Bahrain Jordan
Other

countries

Inter-
segment

elimination Total

Non-current assets 155,207 203,190 145,137 – 503,534 161,113 206,677 163,147 – 530,937

Current assets 115,400 19,251 24,097 (3,811) 154,937 122,111 29,502 19,242 (28,716) 142,139

Total assets 270,607 222,441 169,234 (3,811) 658,471 283,224 236,179 182,389 (28,716) 673,076

83,394 28,367 22,476 (376) 133,861 114,072 52,825 18,418 (25,206) 160,109

3,513 7,795 – (3,513) 7,795 3,528 8,898 – (3,513) 8,913

Total liabilities 86,907 36,162 22,476 (3,889) 141,656 117,600 61,723 18,418 (28,719) 169,022

BD’000

24.  TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)
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26.  SUMMARISED SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS OF THE PARENT COMPANY,  
BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY BSC

2010 2009

Assets

Non-current assets

Property and equipment 123,355 127,632

3,437 3,836

231,900 231,825

Investment in associates 67,605 73,699

28,403 29,608

Total non-current assets 454,700 466,600

Current assets

Inventories 577 1,077

– 5,136

43,633 44,211

– 7,661

Cash and cash equivalents 68,884 55,652

Total current assets 113,094 113,737

Total assets 567,794 580,337

Equity and liabilities

Equity

Share capital 144,000 144,000

Statutory reserve 72,000 72,000

General reserve 15,000 15,000

Investments fair value reserve 8,210 9,457

Retained earnings 236,864 225,887

Total equity 476,074 466,344

Current liabilities

91,720 77,424

– 36,569

Total current liabilities 91,720 113,993

Total liabilities 91,720 113,993

Total equity and liabilities 567,794 580,337

BD’000
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2010 2009

Revenue 231,446 245,527

3,718 5,600

Total income 235,164 251,127

Expenses

(66,831) (66,511)

Staff costs (35,505) (35,720)

Employee redundancy costs (3,332) (1,325)

Depreciation and amortisation (25,308) (25,916)

Other operating expenses (18,095) (28,587)

(50) (762)

Total expenses (149,121) (158,821)

86,043 92,306

Other comprehensive income

Investments fair value changes (1,247) 9,169

Other comprehensive income for the year (1,247) 9,169

Total comprehensive income for the year 84,796 101,475

Equity holders of the parent company 86,043 92,306

Equity holders of the parent company 84,796 101,475

Basic earnings per share (Fils) 59.8 64.1

27.  COMPARATIVES

BD’000

26.  SUMMARISED SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS OF THE PARENT COMPANY,  
BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY BSC (Continued)
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28.  LIST OF PROPERTIES OWNED AND RENTED BY THE COMPANY

Description Use

Diplomat Building

Batelco Commercial Centre

Earth Station Satellite Station

Transmission Station

Car Park

Eid Mosque Car Park Car Park Rented

Car Park Rented

Sales Site (in BCC)

20 Sales Sites Customer Service Centre Rented

213 different sites used for locating Remote Line Units (RLUs) Rented
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28.  قائمة بالعقارات المملوكة والمؤجرة من قبل الشركة 

مملوك/ مؤجراالستخدامالوصف

ملكمكاتبالمركز الرئيسي بالهملة

ملكمكاتب واتصاالتمبنى الدبلوماسية

ملكمكاتب واتصاالتمبنى التليفون

ملكمكاتب واتصاالتمبنى التلغراف

ملكمكاتب وبداالتمركز بتلكو التجاري

ملكمحطة ا5قمار الصناعيةالمحطة ا5رضية

ملكمحطة بثمحطات البث بالهملة

ملكمواقف سياراتمواقف سيارات أبل

مؤجرمواقف سياراتمواقف سيارات مسجد العيد

مؤجرمواقف سياراتمواقف السلمانية (مبنى التليفون)

ملكمركز خدمات الزبائن ومكاتبمركز البيع (في مركز البحرين للتسوق)

مؤجرمركز خدمات الزبائن20 مركز بيع

ملكشبكة الجي إس إم والهواتف الثابتة58 موقعًا مختلفًا، تستخدم كمواقع لمحطات الجي إس إم

مؤجرشبكة الجي إس إم والهواتف الثابتة213 موقعًا مختلفًا، تستخدم لتحديد وحدات الخطوط عن بعد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010    
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ب.  بيان الدخل الشامل

20102009

231,446245,527ا%يرادات

3,7185,600إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

235,164251,127مجموع ا%يرادات

المصروفات

(66,511)(66,831)مصروفات تشغيل الشبكة

(35,720)(35,505)مصروفات الموظفين

(1,325)(3,332)تكاليف اعادة تدوير الموظفين

(25,916)(25,308)االستهالك و اYطفاء

(28,587)(18,095)مصروفات تشغيلية أخرى

(762)(50)مصروفات التمويل

(158,821)(149,121)مجموع المصروفات

86,04392,306ربح السنة 

الدخل الشامل ا,خر

9,169(1,247)تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات

9,169(1,247)الدخل الشامل ا,خر للسنة

84,796101,475مجموع الدخل الشامل للسنة

ربح السنة المنسوب إلى:

86,04392,306مساهمي الشركة ا5م

الدخل الشامل ا,خر المنسوب إلى:

84,796101,475مساهمي الشركة ا5م

59.864.1العائد ا9ساسي على السهم للسنة (فلس)

27.  أرقام المقارنة

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة Yعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إعادة التصنيف لم تؤثر على مبالغ صافي الربح أو الدخل الشامل
 أو حقوق الملكية المعلنة سابقًا.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   

26.  البيانات المالية المختصرة المنفصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للشركة ا9م، بتلكو ش.م.ب (يتبع)
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26.  البيانات المالية المختصرة المنفصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للشركة ا9م، بتلكو ش.م.ب

أ.  بيان المركز المالي

20102009

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

123,355127,632عقارات ومعدات 

3,4373,836موجودات غير ملموسة

231,900231,825استثمار في شركات تابعة  

67,60573,699استثمار في شركة زميلة  

28,40329,608استثمارات متوفرة للبيع 

454,700466,600مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

5771,077المخزون

5,136–استثمارات متوفرة للبيع  

43,63344,211ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

7,661–قروض لشركات تابعة

68,88455,652النقد وما في حكمه

113,094113,737مجموع الموجودات المتداولة

567,794580,337مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 

144,000144,000رأس المال

72,00072,000احتياطي قانوني

15,00015,000احتياطي عام

8,2109,457احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات  

236,864225,887أرباح مستبقاة

476,074466,344مجموع حقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

91,72077,424ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

36,569–الحصة الجارية للقروض البنكية

91,720113,993مجموع المطلوبات المتداولة

91,720113,993مجموع المطلوبات

567,794580,337مجموع المطلوبات و الحقوق الملكية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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حصص أعضاء مجلس اYدارة في رأس مال الشركة في نهاية السنة كانت كالتالي:   (4)

20102009

3,166,4013,386,376مجموع ا5سهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اYدارة

0.24%0.22%كنسبة من عدد ا5سهم الصادرة

25.   التحليل القطاعي

القطاعات التشغيلية
لغرض التقارير المالية يتم توزيع عمليات المجموعة بين كل من البحرين وا5ردن والدول ا5خرى. وتشمل الدول ا5خرى على كل من الكويت واليمن ومصر والهند. المعلومات 

القطاعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 هي كما يلي :

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

دول أخرىا9ردنالبحرينمبيعات وأرباح القطاع

 استبعاد
 المعامالت

دول أخرىا5ردنالبحرينالمجموعالداخلية

 استبعاد
 المعامالت

المجموعالداخلية

346,940–340,252238,94179,46728,532–222,65387,59330,006اYيرادات (زبائن خارجيين)

–(17,873)7,0459,7011,127–(21,414)8,79311,3791,242إيرادات داخلية

2,966(3,351)1,2935,862306149(2,694)3,747130110إيرادات التمويل و إيرادات أخرى 

41,344–39,70425,97913,4331,932–25,33512,5311,838اYستهالك واYطفاء

1,383––346762621––50296مصروفات الفوائد

الحصة من ربح شركة زميلة 
1,185–1,185––(13,199)–(13,199)––(بالصافي)

108,818–90,63394,3167,0857,417–(7,206)86,04411,795الربح

كما في 31 ديسمبر 2009كما في 31 ديسمبر 2010

دول أخرىا9ردنالبحرينموجودات ومطلوبات القطاع

 استبعاد
 المعامالت

دول أخرىا5ردنالبحرينالمجموعالداخلية

 استبعاد
 المعامالت

المجموعالداخلية

530,937–503,534161,113206,677163,147–155,207203,190145,137الموجودات غير المتداولة

142,139(28,716)154,937122,11129,50219,242(3,811)115,40019,25124,097الموجودات  المتداولة

673,076(28,716)658,471283,224236,179182,389(3,811)270,607222,441169,234مجموع الموجودات 

160,109(25,206)133,861114,07252,82518,418(376)83,39428,36722,476المطلوبات المتداولة 

8,913(3,513)–7,7953,5288,898(3,513)–3,5137,795المطلوبات غير المتداولة 

169,022(28,719)141,656117,60061,72318,418(3,889)86,90736,16222,476مجموع المطلوبات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   

24.  العمليات مع ا9طراف ذوي العالقة (يتبع)
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هـ. التزامات
بلغت التزامات المجموعة الرأسمالية وكما في 31 ديسمبر 2010 مبلغ 15,5 مليون دينار بحريني (2009 : 8 مليون دينار بحريني ).  (1)

بلغت التزامات المجموعة للمساهمة في استثمار بقيمة 9 مليون دينار بحريني (2009: ال شيء) في حقوق الملكية Yحدى الشركات المستثمر فيها كجزء من   (2)

إصدار الحقوق المقترحة.

و.  مطلوبات محتملة
ان المجموعة مرتبطة بأمور قانونية وأمور أخرى متعلقة بإخطارات من الهيئات التنظيمية واYدارات الضريبية الحكومية بشأن المطالبات واYشعارات ا5خرى المحتملة 

والمقدرة بمبلغ 5,5 مليون دينار بحريني (2009: ال شيء). ترى المجموعة أنه ال توجد هناك أساسات قانونية مشروعة لمثل هذه المطالبات واYشعارات المحتملة، وأنه ال بد 
من اتخاذ جميع الخطوات القانونية الالزمة للدفاع عن موقفها بشأن هذه ا5مور.

(Stel) ز.  مطالبات على استيل الخاصة المحدودة
رفعت مؤخراً مطالبات على شركة استيل (Stel) من قبل بعض هيئات حكومية في الهند تشتمل على قضية بدأت في المحكمة الكبرى في الهند في يناير 2011 (المطالبات)، 
والتي  مفادها  أن استيل (Stel) غير مستحقة للحصول على تراخيص خدمات الدخول الموحدة (UAS) في 2008 بسبب زعمها بعدم االلتزام بعدد من إرشادات الترخيص. ترى 

المجموعة أن القضية ليست لها أساس قانوني كون أنه ليس هناك إخفاق من قبل شركة استيل (Stel) لاللتزام بإرشادات ترخيص خدمات الدخول الموحدة (UAS) كما هو 
مزعوم، وأن جميع الخطوات القانونية الالزمة قائمة للدفاع عن موقف الشركة.

23.  منافع  الموظفين

 بلغت قيمة االشتراكات التأمينية والفوائد االجتماعية ا5خرى التي تحملتها المجموعة لمصلحة الموظفين المحليين مبلغ 3,8 مليون دينار بحريني
( 2009 : 3,6 مليون دينار بحريني ) . 

بلغ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ا5جانب مبلغ 2,4 مليون دينار  بحريني ( 2009: 2 مليون دينار بحريني ) وتم تضمين هذه المبالغ تحت المخصصات ا5خرى 
والمصروفات المستحقة.

24.  العمليات مع ا9طراف ذوي العالقة

يتم اعتبار ا5طراف ذوي عالقة عندما يكون 5حد ا5طراف قدرة السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثر على الطرف اtخر أو يكون له نفوذ يؤثر على 
القرارات المالية والتشغيلية للطرف اtخر.

تشتمل ا5طراف ذوي العالقة على المؤسسات التي لدى المجموعة تأثير هام عليها والمساهمين ا5ساسين وأعضاء مجلس اYدارة والمدراء التنفيذيين للمجموعة.

توفر الشركة خدمات االتصاالت للمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والشركات في مملكة البحرين. وتستفيد الشركة من الخدمات المتنوعة من المنظمات   (1)
الحكومية وشبه الحكومية والشركات في مملكة البحرين.

مكافأة فريق اYدارة الرئيسيين: يتكون ا5عضاء الرئيسيين من أعضاء مجلس اYدارة وأعضاء اYدارة الرئيسيين الذين لديهم التخويل ومسئولية التخطيط والتوجيه   (2)

والتحكم بأنشطة المجموعة. مكافأة أعضاء اYدارة الرئيسيين كما اtتي :

20102009

2,1632,402منافع قصيرة ا5جل

2829منافع ما بعد التقاعد

2,1912,431مجموع مكافآت فريق اYدارة الرئيسيين 

20102009

11890منافع ما بعد التقاعد مستحقة

597623مكافآت أعضاء مجلس اYدارة (بما في ذلك رسوم حضور االجتماعات)

(3)  المعامالت مع الشركات الزميلة مشروحة في إيضاح رقم (8).

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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22.  االلتزامات المحتملة والطارئة (يتبع)
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20.  مصروفات تشغيلية أخرى

20102009

13,22815,588اعالنات وتسويق و عالقات عامة

20,21723,322مصروفات أخرى

2,7435,572مخصصات انخفاض القيمة 

36,18844,482

21.   العائد لكل سهم

20102009

86,773105,041صافي ربح السنة  المنسوب إلى المساهمين

1,440,0001,440,000المتوسط المرجح لعدد ا5سهم القائمة خالل السنة (باtالف) 

60.372.9العائد ا5ساسي لكل سهم ( فلس )

لم يتم احتساب العائد المخفض للسهم بسبب عدم وجود التزامات على المجموعة قد تتسبب في انخفاض العائد للسهم.

22.  االلتزامات المحتملة والطارئة

أ.  الضمانات
قامت المجموعة بتقديم ضمان بقيمة 36,9 مليون دينار بحريني (2009: 36,9 مليون دينار بحريني) إلى إحدى البنوك  لزيادة التسهيالت االئتمانية إلى إحدى استثماراتها   (1)

فى المملكة العربية السعودية.

قامت المجموعة بتقديم ضمان بقيمة 2,5 مليون دينار بحريني (2009: 4,2 مليون دينار بحريني) إلى الموردين بالنيابة عن إحدى استثماراتها في المملكة العربية   (2)

السعودية بشأن عقود توريد المعدات. 

كما في 31 ديسمبر 2010، قدمت بنوك المجموعة ضمانات مصرفية بقيمة 8,5 مليون دينار بحريني (2009 : 8,7 مليون دينار بحريني ) وخطابات اعتماد بمبلغ 1,9   (3)

مليون دينار بحريني ( 2009 :  0,4 مليون دينار بحريني).

قامت المجموعة بتقديم خطاب تطمين بمبلغ 1,9 مليون دينار بحريني (2009: ال شيء) إلى هيئة تنظيم االتصاالت في ا5ردن لتقديم ضمان مالي  (4) 

للشركات التابعة العاملة في ا5ردن.

ب.  عقود اYيجار التشغيلية
تدخل المجموعة بعقود إيجار تشغيلية قابلة لwلغاء بحسب متطلبات العمل االعتيادية بخصوص المباني والمعدات. عقود اYيجار التشغيلية قابلة لwلغاء خالل شهر إلى ثالثة 

أشهر من اYخطار.

ج.  قروض إسكان الموظفين 
تمنح المجموعة قروضًا لموظفيها البحرينيين لتمويل شراء عقارات سكنية. ويتم تمويل القروض من قبل بنك محلي بضمانة المجموعة. تتحمل المجموعة 75 % من 

فائدة القرض ( 2009 : 75 % ) . ضمنت المجموعة في 31 ديسمبر 2010 مبلغ 3,1 مليون دينار بحريني  لقروض إسكان الموظفين ( 2009 : 3,8 مليون دينار بحريني).

د. تسهيالت صرف العمالت ا5جنبية 
لدى المجموعة حاليًا تسهيالت بعمالت أجنبية من بنوك تجارية بمبلغ 11,7 مليون دينار بحريني تقريبًا (2009 : 11,7 مليون دينار بحريني ). كان رصيد استخدام المجموعة لهذه 

التسهيالت في نهاية السنة ال شيء (2009 : ال شيء) . 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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16.  تخصيصات مقترحة ومكافآت أعضاء مجلس ا%دارة
يقترح مجلس اYدارة التوزيعات التالية العتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي:

20102009

االعتمادات المقترحة

36,00043,200أرباح أسهم نقدية نهائية مقترحة

28,80028,800أرباح أسهم نقدية مرحلية مدفوعة

2,1692,626التبرعات

–15,000محول إلى االحتياطي العام

مكافأة أعضاء مجلس ا%دارة

396440مكافأة أعضاء مجلس اYدارة

17. ا%يرادات

20102009

161,809163,186خدمات االتصاالت النقالة

34,03739,074خدمات الهاتف الثابتة

37,87338,385خدمة االنترنت

52,97153,146 خدمات االتصاالت البيانية

39,83138,063البيع بالجملة

13,73115,086أخرى

340,252346,940

18.  إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

20102009

738616إيراد الفوائد

5861,771إيراد اYيجار

579(31)أخرى

1,2932,966

19.   مصروفات الشبكات التشغيلية

20102009

50,00945,546مدفوعات لهيئات االتصاالت

22,98720,613إيجارات العقود التشغيلية لمعدات االتصاالت

22,67224,666تكلفة مبيعات ا5جهزة والخدمات

6,5696,393رسوم الرخص 

5,8797,440صيانة وإصالح

108,116104,658

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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14.  رأس المال

20102009

200,000200,000رأس المال المصرح 2,000 (2009 : 2,000)  مليون سهم بقيمة 100 فلس للسهم

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل 1,440 (2009 : 1,440 ) مليون سهم بقيمة 100 
144,000144,000فلس للسهم

أ.  جميع أسهم الشركة تندرج تحت فئة واحدة، وجميع المساهمون متساوون في حقوق التصويت. 

ب.  أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسين وعدد ا5سهم المملوكة والتي يمتلكون فيها حصة بنسبة 5 % أو أكثر من عدد ا5سهم القائمة:

الجنسيةاالسم
 عدد ا9سهم

 نسبة التملك  (%)(با,الف)

528,00037البحرينشركة ممتلكات البحرين القابضة (ش.م.ب) مقفلة

288,00020جزر الكايمن شركة أمبر القابضة المحدودة

295,96621البحرينالهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

ج.  جدول توزيع ا5سهم :

الفئة
عدد ا9سهم

عدد المساهمين(با,الف) 

%  من مجموع       
عدد ا9سهم 

القائمة

232,69911,07616أقل من 1 %

195,33596 % إلى أقل من 5 %

–––5 % إلى أقل من 10 %

–––10 % إلى أقل من20 %

201,111,966378 % إلى اقل من 50 %

1,440,00011,088100

15.  االحتياطي القانوني واالحتياطي العام
أ.  االحتياطي القانوني

بموجب قانون الشركات التجارية البحريني 2001 يجب على كل الشركات المسجلة في مملكة البحرين  تحويل 10 % من ا5رباح السنوية إلى االحتياطي القانوني ويجوز إيقاف 
هذا االستقطاع  عندما يبلغ هذا االحتياطي 50 % من رأسمال الشركة الصادر. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية البحريني. 
التحويالت إلى االحتياطي القانوني من قبل الشركات التابعة تتم وفقا للقوانين المطبقة في الدول التي تأسست فيها هذه الشركات وهي غير قابلة للتوزيع إال في الحاالت التي 

حددتها قوانين الدول التي تأسست فيها هذه الشركات.

ب.  االحتياطي العام
إن االحتياطي العام غير قابل للتوزيع إال بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين. لم يتم تحويل مبالغ لالحتياطي العام خالل عام  2010 (2009 : ال شيء)  .

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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11.  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

20102009

(1) متداولة

23,33419,610ذمم تجارية دائنة

14,85313,455مبالغ مستحقة لهيئات االتصاالت

62,44357,992مخصصات أخرى ومصروفات مستحقة (إيضاح 12)

28,31128,353إيداعات الزبائن و فواتير مصدرة مقدما 

4,9204,130ضرائب مستحقة

133,861123,540

(2) غير متداولة

3,0633,606ذمم تجارية دائنة 

4,7325,307ضرائب مؤجلة مستحقة (إيضاح 13)

7,7958,913

141,656132,453

12.  المخصصات

يشمل حساب المخصصات والمصروفات المستحقة مبالغ متعلقة ببرنامج إعادة تدوير الموظفين والتبرعات للمؤسسات الخيرية. كانت الحركة في حساب مخصصات 
السنة هي كالتالي :

مخصصات تبرعاتمخصصات لمنافع إعادة تدوير الموظفين

2010200920102009

2,0613,7601,3181,993في 1 يناير

3,3321,3252,6262,605إضافات خالل السنة

(3,280)(1,591)(3,024)(3,293)المدفوع خالل السنة

2,1002,0612,3531,318في 31 ديسمبر

13. موجودات ومطلوبات ضريبية %يرادات مؤجلة
يتم تصنيف الموجودات الضريبية لwيرادات المؤجلة ضمن الذمم المدينة ا5خرى، والمطلوبات الضريبية لwيرادات المؤجلة ضمن ذمم دائنة أخرى. هذه الموجودات والمطلوبات 

الضريبية لwيرادات المؤجلة تتعلق با5ردن، كاtتي :

2010
موجودات

2010
مطلوبات

2009
موجودات

2009
مطلوبات

5,307–4,732–موجودات غير ملموسة

–644–1,271فروقات مؤقتة مخصومة 

1,2714,7326445,307المجموع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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أ.  حسابات العمالء
تستخدم مخصصات انخفاض القيمة الخاصة بحسابات العمالء الحتساب خسائر انخفاض القيمة، ما لم تكن المجموعة تعتقد أنه ال يمكن استرداد مبالغ تلك الذمم المدينة. 

وفي هذه الحالة، تعتبر هذه المبالغ غير قابلة لالسترداد ويتم شطبها من قيمة الموجودات المالية مباشرة. الحركة في مخصص انخفاض القيمة كما يلي :

20102009

15,27815,314في 1 يناير

2,7432,887مخصص السنة 

(2,923)(2,645)شطب خالل السنة

15,37615,278في 31 ديسمبر

اعتماداً على معدل تخلف الدفع التاريخي، ترى المجموعة انه ال حاجة لعمل مخصص انخفاض في قيمة الذمم التجارية غير المستحقة. تعتبر الذمم التجارية مستحقة إذا كانت 
أعمارها تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إعداد الفواتير. أعمار الذمم التجارية المستحقة في تاريخ التقرير كانت كالتالي :

 مستحقة لكن
 ليست منخفضة

القيمة
2010

منخفضة القيمة
2010

 مستحقة لكن
 ليست منخفضة

القيمة
2009

منخفضة القيمة
2009

16,2171,23614,838832مستحقة صفر- 90 يوم

4,1661,5183,4111,045مستحقة91- 180 يوم

8,36312,6226,97713,401مستحقة أكثر من 180 يوم

28,74615,37625,22615,278

ب.  مبالغ مستحقة من هيئات االتصاالت
حسابات المخصصات المتعلقة بالمبالغ المستحقة من هيئات االتصاالت تستخدم الحتساب الخسائر الناجمة عن انخفاض القيمة ما لم تكن المجموعة تعتقد بأنه من 

الممكن استرداد مبالغ تلك الذمم. في هذه الحالة، تعتبر هذه المبالغ غير قابلة لالسترداد ويتم شطبها من قيمة الموجودات المالية مباشرة. الحركة في مخصص انخفاض 
القيمة كان كما يلي:

20102009

743926في 1 يناير

(183)–مستخدم خالل السنة 

743743في 31 ديسمبر

أعمار المبالغ المستحقة من هيئات االتصاالت في تاريخ المركز المالي هي كالتالي :

 مستحقة لكن
 ليست منخفضة

القيمة
2010

منخفضة القيمة
2010

 مستحقة لكن
 ليست منخفضة

القيمة
2009

منخفضة القيمة
2009

25328–284مستحقة صفر- 180 يوم

743731715–مستحقة أكثر من 180 يوم

284743984743

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   

10.   ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (يتبع)
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ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة هي كما يلي:

20102009

246,460247,231موجودات

165,678124,654مطلوبات

82,79680,841إيرادات

22,371(17,818)(خسارة) / ربح

9.  استثمارات متوفرة للبيع 

20102009

 (1)  استثمارات غير متداولة

6,4096,409أوراق مالية مدينة

26,02027,225استثمارات في أسهم

(4,026)(4,026)مطروحًا : مخصص االنخفاض في القيمة

28,40329,608

(2)  استثمارات متداولة

5,136–أوراق مالية مدينة

–5,136

28,40334,744

 تتضمن االستثمارات غير المتداولة 23,291 دينار بحريني  (2009: 24,497  دينار بحريني) تمثل القيمة السوقية في أسهم شركة اتحاد عذيب لالتصاالت كما
في  31 ديسمبر 2010 ولها فترة عدم تصرف لمدة خمس سنوات بدءاً من ابريل 2009.

10.   ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

20102009

53,92652,744إجمالي حسابات العمالء 

(15,278)(15,376)مطروحًا: مخصص انخفاض القيمة 

38,55037,466حسابات العمالء، صافي

8,2587,702مبالغ مستحقة من هيئات االتصاالت

(743)(743)مطروحًا: مخصص انخفاض القيمة

7,5156,959مبالغ مستحقة من هيئات االتصاالت، صافي

4,1294,402إيرادات لم يصدر لها فواتير

15,9119,257مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى

20,04013,659

66,10558,084

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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تقوم المجموعة بإختبار انخفاض قيمة الشهرة  وذلك في نهاية كل فترة يتم إصدار بياناتها المالية أو عند وجود مؤشرات على انخفاض القيمة . يتم تحديد المبلغ   (3)

المتوقع استرداده من الوحدات المنتجة للنقد  بناًء على القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع، والقيمة المستخدمة، أيهما أعلى. القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع تقدر 
باستخدام طريقة اYيرادات المرسملة ومقارنتها مع أسعار الشركات المسعرة في المنطقة. 

الفرضيات الرئيسية الحتساب القيمة المستخدمة هي تلك المتعلقة بنسبة الخصم، ومعدالت النمو طويلة ا5جل، والعرض وفرضيات حصة السوق، ومتوسط   (4)

اYيرادات لكل مستخدم، والدخل قبل الفوائد، والضرائب، واالستهالك واYطفاء، والمصروفات الرأسمالية لنسبة المبيعات. هذه الحسابات تستخدم توقعات التدفقات 
النقدية بناًء على الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اYدارة، والتي تغطي فترة سريان رخصة االتصاالت. يتم تقدير التدفقات النقدية باستخدام معدالت النمو 

التقديرية. متوسط معدالت النمو الموزونة متالئمة مع التوقعات. لم يتم احتساب أي خسائر النخفاض القيمة في 2010 (2009:الشيء).

قامت المجموعة بالتأكد من حساسية التقديرات المذكورة أعاله من ناحية :  (5)

زيادة / نقصان في معدل الخصم، ومعدالت النمو المستخدمة.  
التغير في حصة السوق.  

انخفاض في اYيرادات المتوقعة وهامش ا5رباح قبل الضرائب واالستهالكات واYطفاءات.  
زيادة المصروفات الرأسمالية على معدل المبيعات المتوقعة.  

نتائج اختبارات الحساسية التي تم إجراءها أظهرت أن حسابات القيمة المستخدمة حساسة بالنسبة للعوامل المذكورة أعاله، بالرغم من عدم وجود تغيير جوهري   
مهم في القيمة الدفترية للشهرة أو الموجودات ذات العالقة.

7.  موجودات غير ملموسة

20102009

التكلفة

64,77263,711في 1 يناير 

1,4571,147إضافات خالل السنة

(86) (1,843)استبعادات خالل السنة

64,38664,772في 31 ديسمبر

ا%طفاء

32,97928,272في 1 يناير

4,7454,787إطفاء السنة

(80) (1,742)استبعادات خالل السنة

35,98232,979في 31 ديسمبر

28,40431,793صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر

8.  استثمار في شركة زميلة

20102009

148,38885,583في 1 يناير 

65,783–مبلغ الشراء 

676–مصاريف متعلقة باالستحواذ

(6,381)(6,094)أرباح أسهم مستلمة

1,185(13,199)الحصة في  (الخسائر) أو ا5رباح 

1,0291,542الحصة من ربح تحويل العمالت 

130,124148,388في 31 ديسمبر

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   

6.  الشهرة (يتبع)
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5.  عقارات ومعدات

مبانأراض مملوكة
 معدات الشبكات

واالتصاالت
 سيارات و أثاث و
معدات مكتبية

 مشاريع تحت
التنفيذ

المجموع
2010

المجموع
2009

التكلفة

18,82852,481416,72738,28011,903538,219527,269في 1 يناير  

5,3361,13320,61327,28026,355–198إضافات

(558)4,217(8,633)(2,622)15,794(322)–مشاريع مستكملة 

(14,847)(47,080)(207)(1,842)(44,876)(155)–استبعادات 

19,02652,004392,98134,94923,676522,636538,219في 31 ديسمبر  

االستهالكات

342,200320,583–45,013267,95029,237–في 1 يناير  

34,95936,557–91330,6423,404–استهالك السنة

(14,940)(45,997)–(5,881)(39,961)(155)–استبعادات 

331,162342,200–45,771258,63126,760–في 31 ديسمبر 

19,0266,233134,3508,18923,676191,474196,019صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2010

18,8287,468148,7779,04311,903196,019صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2009

تتضمن ا5راضي المملوكة عقار في الهملة بقيمة دفترية 44  دينار بحريني (2009: 44  دينار بحريني) محتفظ به كاستثمارات عقارية بغرض التأجير أو الزيادة الرأسمالية. 
بلغت القيمة العادلة للعقار كما في 31 ديسمبر 2010 مبلغ 9,600 دينار بحريني(2009: 9,600  دينار بحريني).

تم تحديد القيمة العادلة ل�رض من قبل مقيم مستقل معترف به يملك مؤهالت مهنية وخبرة في موقع وفئة الممتلكات التي تم تقييمها. تم تحديد القيم العادلة بالرجوع 
لمعامالت السوق ا5خيرة للممتلكات المشابهة في نفس موقع االستثمارات العقارية للمجموعة. 

إيضاح رقم (28) يبين العقارات المملوكة والمستأجرة من قبل الشركة.

6.  الشهرة

20102009

التكلفة

125,129125,317في 1 يناير

(188) –مطروحًا: تسويات تذبذبات أسعار الصرف

125,129125,129في 31 ديسمبر

في سنة 2006 استحوذت الشركة على نسبة 96 % من أسهم شركة أمنية لالتصاالت ( أمنية ) العاملة في مجال تقديم خدمات الهاتف النقال في ا5ردن. بحسب   (1)
المعيار رقم 3 من المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية " دمج الشركات " فإن عملية االستحواذ قد تمت بطريقة الشراء . الزيادة في المبلغ المدفوع عن القيمة 

العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها بتاريخ 28 يونيو 2006 أدى إلى احتساب الشهرة بمبلغ 124,3 مليون دينار بحريني وموجودات غير ملموسة بمبلغ 33,3 
مليون دينار بحريني تتعلق بعملية االستحواذ.

بتاريخ 29 يوليو 2008، قامت شركة أمنية بشراء 100 % من أسهم شركة بتلكو ا5ردن من شركة بتلكو الشرق ا5وسط، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل   (2)

لشركة بتلكو التي تملك 80 % من أسهم  شركة بتلكو ا5ردن وحقوق أقلية  و ذلك مقابل 2,2 مليون دينار بحريني. تم احتساب الشراء من حقوق ا5قلية بتطبيق 
طريقة الشراء. الزيادة في المبلغ المدفوع عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها بتاريخ 29 يوليو 2008 أدى إلى احتساب الشهرة بمبلغ 0,9 مليون 

دينار بحريني 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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الجدول التالي يحلل ا5دوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2010، من خالل مستوى تسلسل القيمة العادلة ، حيث تم تصنيف مقياس القيمة العادلة:

20102009

استثمارات متوفرة للبيع

23,29124,995استثمارات في أوراق مالية مقيمة بالقيمة العادلة في المستوى 1

(4)  مخاطر السعر ا5خرى 

تتضمن االستثمارات ا5خرى االستثمارات المتوفرة للبيع. تتعرض هذه االستثمارات المسجلة بالتكلفة لخطر التغير في القيمة السوقية. راجع إيضاح 3 (ط) للسياسات 
المحاسبية لتقييم االستثمارات المتوفرة للبيع وإيضاح 3 (س) (1) للتقديرات وا5حكام الجوهرية المتعلقة بتقييم انخفاض قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع. تدير المجموعة 

تعرضها لمخاطر السعر ا5خرى بمراقبة أداء االستثمارات. يتم تقييم أداء االستثمارات بشكل سنوي ويتم رفع تقرير بذلك لمجلس اYدارة.

د.  إدارة رأس المال
سياسة مجلس اYدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على المستثمرين والدائنون وثقة السوق والبقاء على التطورات المستقبلية للمجموعة. يتطلع 

مجلس اYدارة للحفاظ على توازن بين العوائد المرتفعة والنمو الذي يبدو محتمًال مع مستوى عاٍل من االقتراض وبأفضلية وضمان وضع رأس المال القوي. يقوم مجلس اYدارة 
بمراقبة العائد على رأس المال والذي تعرفه المجموعة بمجموع حقوق الملكية ومعدل أرباح ا5سهم للمساهمين. أهداف المجموعة في إدارة رأس المال هي اtتي :

حماية المنشأة في قدرتها على االستمرارية وبالتالي المواصلة على توفير عوائد على المساهمين ومنفعة أصحاب المصلحة اtخرين.

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

تدير المجموعة تركيبة رأس المال وتقوم بعمل التعديالت على ضوء التغيرات في الوضع االقتصادي وخصائص المخاطر للموجودات المعنية. ولغرض الحفاظ على أو تعديل 
تركيبة رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ أرباح ا5سهم المدفوعة للمساهمين وإرجاع جزء من رأس المال وإصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات لتخفيض الديون. 

لم تكن هناك أي تغيرات جوهرية في توجه المجموعة Yدارة رأس المال خالل السنة ولم يكن هناك أي متطلبات لرأس المال مفروضة خارجيًا على الشركة أو شركاتها التابعة.
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(2)  مخاطر معدل الفائدة 

مخاطر معدل الفائدة هو مخاطر تغير قيمة ا5داة المالية نتيجة تغير معدالت الفائدة بالسوق. تتعرض المجموعة لمخاطر معدل الفائدة من الودائع الثابتة . وفقًا لسياسة 
المجموعة Yدارة مخاطر معدل الفائدة، فأن معدالت الفائدة على ا5صول والمطلوبات المالية تكون سائدة بالدينار البحريني والدينار ا5ردني والدينار الكويتي والتي يتم االحتفاظ 

بها على أساس معدل عائم. المعدل المتوسط لعوائد الفائدة من الودائع واالستثمارات المتوفرة للبيع لدى البنوك خالل عام 2010 كانت 0,99 % (2009: 1,53 %)  
 

في تاريخ المركز المالي كان توزيع ا5دوات المالية ذات معدل فائدة كما يلي :

20102009

أدوات ذات معدل ثابت

306 167مطلوبات مالية

  أدوات ذات معدل متغير

68,48762,567موجودات مالية

36,569–مطلوبات مالية

تحليل الحساسية للقيمة العادلة ل�دوات ذات المعدل الثابت
ال تقوم المجموعة باحتساب موجودات أو مطلوبات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وبالتالي فإن  تغيرات معدل الفائدة في تاريخ المركز المالي 

سوف لن يؤثر على بيان الدخل. إن االنخفاض أو االرتفاع في معدل الفائدة سوف لن يكون له تأثير جوهري على حقوق الملكية.

تحليل حساسية التدفقات النقدية ل�دوات المالية ذات المعدل المتغير
إن التغير بـ 100 نقطة أساسية في معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي سوف يزيد (ينقص) حقوق الملكية وبيان الدخل بمبلغ 697 دينار بحريني (2009 : 244  دينار بحريني). 

يفترض هذا التحليل أن كل المتغيرات ا5خرى وبا5خص سعر صرف العمالت ا5جنبية تبقى ثابتة. تم عمل التحليل لسنة 2009 وبنفس ا5سس. 

(3)  مخاطر سعر السوق ا5خرى

الهدف الرئيسي Yستراتيجية االستثمار للمجموعة هو ضمان العوائد الخالية من المخاطر، واستثمار الفوائض المالية لدى المجموعة في أوراق مالية خالية من المخاطر. تنشأ 
مخاطر سعر السوق من االستثمارات المتوفرة للبيع التي تحتفظ بها المجموعة. يراقب قسم الخزانة في المجموعة المحفظة االستثمارية بناءاً على توقعات السوق والجدارة 

االئتمانية للشركات المستثمر فيها. يتم إدارة أجزاء جوهرية من المحفظة االستثمارية بشكل فردي وان جميع قرارات الشراء والبيع تعتمد من قبل مجلس اYدارة. 

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

المستوى1:  أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط 5داة مالية مماثلة.

المستوى2: تقنيات تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد، مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من ا5سعار). هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: 
أسعار السوق المدرجة في سوق نشط 5دوات مالية مماثلة، وأسعار مدرجة 5دوات مالية مماثلة أو مشابهة، و أسعار السوق المدرجة في سوق 5دوات مالية مماثلة أو 

مشابهة في سوق يعتبر أقل من نشط، أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من معلومات السوق.

المستوى3: تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد. تشمل هذه الفئة جميع ا5دوات التي تشمل تقنيات تقييمها مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة 
للرصد، حيث يكون للمدخالت الغير قابلة تأثير جوهري على تقييم ا5دوات المالية. تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس ا5سعار المدرجة 5دوات مشابهة ، 

بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين ا5دوات المالية.
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تقوم المجموعة بإدارة مخاطر سعر الصرف بالمراقبة المستمرة 5سعار الصرف وبالمحافظة على مستوى كاٍف من العمالت ا5جنبية وذلك لتغطية االلتزامات المتوقعة 
لهيئات االتصاالت العالمية.

يتم إيداع هذه المبالغ في ودائع ثابتة قصيرة ا5جل. وفيما يتعلق با5صول والمطلوبات المالية ا5خرى السائدة بالعمالت ا5جنبية، تعمل المجموعة على التأكد من أن صافي 
التعرض لمخاطر الصرف يكون بمعدل مقبول وذلك بشراء وبيع عمالت أجنبية بمعدالت في وقتها عندما يكون ضروريًا لمواجهة عدم التوازن في المدى القصير.

استثمارات المجموعة في الشركات التابعة غير محوط وذلك باعتبار أن مراكز هذه العمالت طويلة ا5جل. الدينار البحريني والدينار ا5ردني كالهما مربوط بالدوالر ا5مريكي 
وبذلك تنحصر مخاطر سعر الصرف في العمالت ا5خرى فقط. إن المجموعة تعتبر مخاطر أسعار صرف العمالت ا5جنبية غير مهمة وذلك 5ن صافي التعرض لمخاطر أسعار 

صرف العمالت ا5خرى غير جوهري. فيما يتعلق بأصول والمطلوبات المالية ا5خرى السائدة بالعمالت ا5جنبية ، مع ا5خذ في االعتبار طبيعة ا5دوات المالية، ال تقوم المجموعة 
حاليًا بتغطية مخاطر العمالت ا5جنبية.

الجدول التالي يبين مخاطر العمالت ا5جنبية التي تتعرض لها المجموعة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 على أساس المبالغ االسمية:

20102009

دينار أردنيدينار كويتيدينار أردنيدينار كويتي

38,92879,09633,85189,192الموجودات

(52,488)(18,373)(62,974)(22,341)المطلوبات

16,58716,12215,47836,704صافي التعرض 

التالي هو أسعار الصرف الهامة المستخدمة خالل السنة:

السعر  في تاريخ المركز الماليمتوسط المعدل

2010200920102009دينار بحريني

11.31201.30471.33781.3130 دينار كويتي

10.53170.53160.53210.5321 دينار أردني

تحليل الحساسية 
إن ارتفاعا بـ10 % للدينار البحريني مقابل العمالت المذكورة أعاله كما في 31 ديسمبر 2010 سيكون له ارتفاعًا (انخفاضًا) على حقوق الملكية وا5رباح والخسائر بالمبالغ 

المذكورة أدناه. ان هذا التحليل يفترض بقاء كل المتغيرات ا5خرى، وعلى وجه الخصوص معدالت الفائدة ثابتة. تم عمل هذا التحليل على نفس أساس التحليل لسنة 2009. 
إن نقصانًا بمعدل 10 % للدينار البحريني مقابل العمالت المذكورة أعاله بتاريخ 31 ديسمبر سيكون له نفس التأثير، لكن بشكل عكسي على العمالت المذكورة أعاله بالمبالغ 

الموضحة أدناه، على أساس أن جميع المتغيرات ا5خرى تبقى ثابتة. 

حقوق الملكية
 بيان الدخل أو

(الخسارة)

31 ديسمبر 2010

– (1,659)دينار كويتي

– (1,197)دينار أردني

31 ديسمبر 2009

– (1,548)دينار كويتي

– (3,670)دينار أردني
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ب.  مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على ا5موال الالزمة لسداد التزاماتها المالية المتعلقة بالمطلوبات المالية عند حلول أجلها. يهدف أسلوب 
المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من توافر السيولة، كلما كان ذلك ممكنا، في كل ا5حوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون 

تكبد خسائر غير مقبولة أو خسارة السمعة التجارية للمجموعة. تقوم المجموعة أيضًا في ا5حوال العادية باالقتراض من البنوك وذلك لسداد المتطلبات المالية عند حلول 
أجلها. تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة لبيع أصول مالية بسرعة بسعر مقارب للقيمة العادلة. الجزء الرئيسي من أموال المجموعة يتم استثمارها في النقد وما في 

حكمه التي تكون جاهزة لتغطية مصروفات التشغيل بما في ذلك سداد االلتزامات المالية. 

الجدول التالي يوضح مواعيد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة متضمنة مدفوعات الفوائد، ماعدا تأثير صافي العقود.

المطلوبات المالية غير المشتقة
كما في 31 ديسمبر 2010

 القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
التعاقدية

خالل
سنة

2-1 
سنة

5-2 
سنوات

–16716813533مطلوبات اYيجار التمويلي

–––––قروض بنكية

26,23026,23023,2007392,291ذمم تجارية دائنة 

––14,85314,85314,853مبالغ مستحقة لهيئات االتصاالت

––4,9204,9204,920مطلوبات ضريبية حالية

46,17046,17143,1087722,291

المطلوبات المالية غير المشتقة
كما في 31 ديسمبر 2009

 القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
التعاقدية

خالل
سنة

2-1 
سنة

5-2
سنوات

30631114314622مطلوبات اYيجار التمويلي

––36,56936,62536,625قروض بنكية  

22,91022,91019,4718602,579ذمم تجارية دائنة 

––13,45513,45513,455مبالغ مستحقة لهيئات االتصاالت

––4,1304,1304,130مطلوبات ضريبية حالية

77,37077,43173,8241,0062,601

ج.  مخاطر السوق 
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل أسعار معدل سعر الصرف ومعدل الفائدة وأسعار ا5سهم والتي لها تأثير على دخل المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن 

الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في حدود ا5طر المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر.

تتكبد المجموعة التزامات مالية Yدارة مخاطر السوق. كل هذه المعامالت يتم تنفيذها خالل القواعد وا5نظمة الموضوعة من قبل دائرة الخزينة للمجموعة.

(1)  مخاطر سعر الصرف
مخاطر سعر صرف العملة هي مخاطر تغير قيمة ا5داة المالية نتيجة تغير سعر صرف العملة. للمجموعة مشتريات بمبالغ ضخمة من موردين أجانب وكذلك تتعامل مع 

هيئات إتصاالت عالمية. مخاطر سعر الصرف للمجموعة متعلقة بتغيرات سعر الصرف لسداد االلتزامات بالعمالت ا5جنبية.

تعرض المجموعة لمخاطر سعر الصرف محدود، وذلك 5ن معظم استثماراتها والمبالغ المستحقة لها وعليها من هيئات االتصاالت العالمية، مقومة بالدوالر ا5مريكي أو 
العمالت المرتبطة بالدوالر ا5مريكي وبالتالي فإن مخاطر سعر الصرف للمجموعة محدودة.

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الصرف عند البيع والشراء بعمالت غير العمالت الوظيفية لوحدات المجموعة والتي أهمها الدينار البحريني (مرتبط بالدوالر ا5مريكي) والدينار 
الكويتي والدينار ا5ردني (مرتبط بالدوالر ا5مريكي). 
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(3)  التعرض لمخاطر االئتمان   

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية التعرض ا5قصى لالئتمان. التعرض ا5قصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي كان : 

20102009

4,4309,566االستثمارات المتوفرة للبيع       

38,55037,466الذمم التجارية المدينة

4,1294,402إيرادات لم يصدر لها فواتير

7,5156,959مبالغ مستحقة من هيئات االتصاالت

86,81776,400النقد و ما في حكمه

141,441134,793

(4)  الذمم التجارية المدينة

التعرض ا5قصى لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2010 مصنفة حسب التوزيع التشغيلي التي تشارك في خصائص اقتصادية عامة بخصوص مخاطر االئتمان كما يلي :

20102009

التوزيع التشغيلي

26,38326,036البحرين

1,4962,669ا5ردن

10,6718,761دول أخرى

38,55037,466

(5)  المبالغ المستحقة من هيئات االتصاالت

التعرض ا5قصى لمخاطر االئتمان على المبالغ المستحقة من هيئات االتصاالت كما في 31 ديسمبر 2010 حسب نوع الزبون كما يلي :

20102009

توزيع الزبائن

2,5981,974هيئات دولية

4,9174,985هيئات محلية

7,5156,959
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يتحمل مجلس إدارة المجموعة المسئولية العامة بشأن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر. تم وضع سياسات إدارة المخاطر للمجموعة بهدف التعرف وتحليل 
المخاطر التي تواجهها المجموعة  وذلك لوضع حدود للمخاطر واYجراءات الرقابية ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها . يتم مراجعة أنظمة وسياسات إدارة المخاطر بشكل 
دوري بهدف استيعاب التغيرات في ا5سواق وأنشطة المجموعة. إن المجموعة، من خالل إجراءات ومعايير التدريب ومعايير اYدارة، تسعى لتأسيس بيئة رقابية مسئولة وبناءة 

يدرك فيها جميع الموظفين مهامهم ومسئولياتهم .

لجنة التدقيق وهي إحدى لجان مجلس إدارة الشركة ، تراقب مدى التزام اYدارة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة وتراجع مدى كفاية أُطر إدارة المخاطر 
المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها المجموعة . تؤدي لجنة التدقيق مهامها بالتعاون مع قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بتنفيذ مهام مدرجة 

بشكل منتظم ومهام أخرى تنفذ بصورة مفاجأة تتعلق بمراجعة إجراءات وضوابط إدارة المخاطر ويرفع تقارير بنتائج مراجعاته إلى لجنة التدقيق.

أسست المجموعة وحدة خزينة مركزية وتعمل تحت رقابة مجلس اYدارة، و تساهم في توفير التمويل والعمالت ا5جنبية وإدارة معدل الفائدة وإدارة مخاطر الطرف المقابل 
للمجموعة. تتم عمليات الخزينة ضمن إطار السياسات واYرشادات المخولة والمراجعة سنويًا بواسطة مجلس اYدارة. يزود قسم الحسابات بالمجموعة تقارير دورية عن 
نشاط الخزينة إلى مجلس اYدارة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بالمجموعة بمراجعة بيئة الرقابة الداخلية بصورة دورية. لم يكن هناك أي تغير جوهري خالل السنة المالية أو 

بعد السنة المنتهية للمخاطر المالية التي تواجه المجموعة أو أسلوب المجموعة Yدارة هذه المخاطر.

أ.  مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية الناجمة عن العجز بالوفاء بااللتزامات التعاقدية من قبل زبون أو الطرف المقابل في ا5دوات المالية . وتظهر هذه المخاطر بشكل 

أساسي في الذمم التجارية المدينة، هيئات االتصاالت الدولية، واالستثمارات في ا5وراق المالية.

(1)  الذمم التجارية المدينة
تتوزع الذمم التجارية المدينة بشكل واسع بين قطاعات العمالء والمناطق الجغرافية. وضعت المجموعة سياسة ائتمان يتم بمقتضاها إجراء تحليل المالءة المالية لكل 

زبون جديد على حدة قبل أن تعرض عليه شروط الدفع وتقديم الخدمة العادية. يتم وضع حد ائتمان لكل زبون ، والذي يمثل الحد ا5قصى لالئتمان دون الحاجة للحصول على 
موافقة مسبقة . تتم ممارسة رقابة صارمة على مبلغ وفترة االئتمان وتتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل اYدارة. الزبائن الذين ليس بمقدورهم االلتزام بشروط المالءة 

المالية للمجموعة ، يمكنهم إجراء تعامالتهم بطريقة الدفع المسبق. تمركز مخاطر االئتمان بخصوص الذمم المدينة محدود نظراً إلى القاعدة العريضة وغير المترابطة 
لزبائن المجموعة. القسم ا5كبر من الذمم التجارية المدينة للمجموعة يحين موعد سدادها في غضون 90 يومًا، ويكون أغلبها مستحقًا من الزبائن ا5فراد والشركات. 

تحتفظ المجموعة بمبلغ ضمان عند تقديم بعض الخدمات ل�فراد .

تنشئ المجموعة مخصص النخفاض القيمة الذي يمثل الخسائر المتكبدة المتوقعة بخصوص الذمم التجارية. العناصر الرئيسية للمخصص تتمثل في عنصر الخسارة 
المحددة المتعلقة بالتعرض الجوهري ل�فراد أما عنصر الخسارة الكلي أنشئ للمجموعات ذات الموجودات المتشابهة بخصوص الخسائر المتكبدة ولكن لم يتم التعرف 

عليها. يتم عمل مخصص الخسارة الكلي بناءاً على المعلومات التاريخية Yحصائيات الدفع لنفس الموجودات المالية. تعتقد اYدارة أنه ال يوجد سبب لعمل مخصص مخاطر 
ائتمان إضافي عن المخصص االعتيادي للديون المشكوك في تحصيلها (أنظر إيضاح 10).

(2)  االستثمارات

تدير المجموعة مخاطر االئتمان الستثماراتها بالتأكد من أن االستثمارات ال تتم إال بعد تقييم االئتمان مصدر السند. يتم إيداع الودائع مع البنوك التجارية بعد تقييم االئتمان 
لهذه البنوك. تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان باالستثمار في ا5وراق المالية السائلة الخالية من المخاطر فقط مع ا5طراف المقابلة التي تمتلك تصنيف ائتماني 

قوي. ال تتوقع اYدارة عدم وفاء ل�طراف المقابلة بالتزاماتهم.
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ق.  ضريبة الدخل 
تتكون ضريبة الدخل من ضرائب حالية ومؤجلة. يتم احتساب ضريبة الدخل في بيان الدخل الموحد باستثناء البنود المحتسبة مباشرة في حقوق الملكية أو الدخل الشامل 

اtخر، حيث يتم احتسابها في حقوق الملكية أو الدخل الشامل اtخر.  

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

يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة الميزانية العمومية مع ا5خذ في االعتبار الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية والمطلوبات المعدة لغرض التقارير 
المالية وتلك المعدة لغرض الضرائب. تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها للفروقات المؤقتة بناء على القوانين المطبقة في 

تاريخ بيان المركز المالي. 

ا5صول والمطلوبات الضريبية المؤجلة يتم مقابلتها إذا كان هناك حق قانوني قابل للتطبيق لمقابلة موجودات ضريبية 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 سويًا.

يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للحد الذي يحتمل توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل استخدام للفروقات المؤقتة. تراجع الموجودات الضريبية المؤجلة 
في تاريخ كل سنة مالية وتخفض بالحد المحتمل من عدم تحقق االستفادة من الفوائد الضريبية ذات العالقة.

ضرائب الدخل اYضافية الناتجة عن توزيع أرباح ا5سهم يتم احتسابها في نفس وقت احتساب التزام دفع أرباح ا5سهم.

ر.  اYيرادات
تمثل اYيرادات القيمة الثابتة أو الممكن تحديدها للمقبوضات سواء تم استالمها أو مستحقة الدفع وتشمل االتفاقيات المشتركة مع هيئات اتصاالت محلية و دولية بشأن 

االتصاالت المتبادلة. إيرادات الخدمات المقدمة يتم احتسابها طبقًا لما هو مسجل في الفواتير. رسوم التركيب والتشغيل يتم احتسابها عند التشغيل، وجميع مصاريف 
التركيب والتشغيل يتم احتسابها حال تكبدها. إيراد الخدمات الشهرية المستلمة من الزبائن يتم احتسابها في فترة تقديم الخدمة. اYيرادات المحصلة من الخدمات الهوائية 
يتم احتسابها على أساس االستخدام. اYيرادات المؤجلة والمتعلقة بالخدمات الهوائية، يتم احتسابها حال استخدامها من قبل الزبون. عند انهاء العقد مع الزبون يتم احتساب 

جميع اYيرادات المؤجلة المتعلقة بالخدمات الهوائية غير المستخدمة في بيان الدخل الموحد. اYيرادات المتحصلة من الخدمات البيانية وخدمات المعلومات يتم احتسابها 
عندما تقوم المجموعة بتقديم الخدمة المطلوبة، وبحسب طبيعة الخدمة، يتم احتساب المبلغ اYجمالي حسب ما هو مذكور في الفواتير أو المبلغ المستحق للمجموعة 

كعمولة نظير تسهيل عملية تقديم الخدمة . اYيرادات المتحصلة من مبيعات ا5جهزة والمعدات ا5خرى يتم احتسابها عند تسليم المنتج للزبون.   

ش.  العائد لكل سهم
تقدم المجموعة معلومات عن الربح ا5ساسي لحاملي ا5سهم العادية. يحتسب حصة السهم من ا5رباح ا5ساسية بتقسيم صافي الربح أو الخسارة للفترة العائد إلى حملة 

ا5سهم العادية للشركة على المعدل الموزون لعدد ا5سهم العادية المتداولة خالل الفترة.

ت.  التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أي جزء من المجموعة تدخل في أنشطة تجارية قد تكسب منها إيراداً أو تتكبد مصروفات، بما في ذلك إيرادات ومصروفات متعلقة بمعامالت مع 

شركات المجموعة ا5خرى. يتم مراجعة النتائج التشغيلية لجميع القطاعات التشغيلية من قبل مجلس إدارة المجموعة التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها 
للقطاع،ولتقييم أداءه والذي يتوفر له معلومات مالية منفصلة. (راجع إيضاح رقم 25). 

4.  ا9دوات المالية وإدارة المخاطر  

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامها ل�دوات  المالية :

مخاطر االئتمان

مخاطر السيولة

مخاطر السوق   

يعرض هذا اYيضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة 5نواع المخاطر المذكورة أعاله وا5هداف والسياسات والوسائل لقياس وإدارة المخاطر وسياسة المجموعة Yدارة 
رأس المال. كما تحتوي البيانات المالية الموحدة على إفصاحات كمية إضافية. 
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المبلغ القابل لالسترداد 5صل مفرد أو وحدة توليد نقد يساوي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع، أيهما أعلى. لتحديد قيمة ا5صل المستعملة، 
يقدر مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية مخصومًا بالقيمة الحالية باستخدام نسبة خصم توضح تقديرات السوق الحالية لقيمة الوقت والمخاطر المتعلقة با5صل . للتأكد 

من وجود انخفاض في القيمة ، يجب تجميع ا5صول في مجموعات قادرة على جلب تدفقات نقدية من االستخدام الدائم لتلك الموجودات ، بحيث تكون تلك التدفقات النقدية 
مستقلة بدرجة عالية عن التدفقات النقدية للموجودات أو مجموعة الموجودات (وحدة توليد النقد) ا5خرى. لغرض التأكد من وجود انخفاض في القيمة ، فإنه يتم توزيع الشهرة 

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

 يتم احتساب خسارة انخفاض قيمة الموجودات في بيان الدخل الموحد إذا كانت القيمة الدفترية ل�صل أو وحدة توليد النقد تفوق المبلغ المتوقع استرداده. يتم تسجيل 
الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة في الوحدات المولدة للنقد كتخفيض في القيمة الدفترية للشهرة التي تم تخصيصها لتلك الوحدات، إذا لم يتم امتصاص مبلغ الخسارة 

بالكامل، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية ل�صول ا5خرى في تلك ( المجموعات من ) الوحدات بشكل نسبي.

ال يتم عكس خسائر إنخفاض قيمة الشهرة. بالنسبة للموجودات ا5خرى ، يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة المحتسبة في الفترات السابقة في تاريخ بيان المركز المالي 5ي 
دالئل على تراجع انخفاض القيمة أو أن الخسارة لم تكن موجودة في ا5صل. يتم عكس خسارة االنخفاض في حال وجود تغيير في التوقعات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل 

لالسترداد. يتم عكس خسارة االنخفاض بحيث ال تزيد القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة، بعد خصم االستهالك واYطفاء، كما لو لم يكن هناك انخفاض في ا5صل.

ع.  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

(1)  الموظفون المحليون  
تحتسب حقوق التقاعد لموظفي المجموعة والعالوات االجتماعية ا5خرى وفقًا لبرنامج الضمان االجتماعي المعمول به في كل دولة و الذي يعتبر كبرنامج اشتراكات محددة. 

يساهم كل من الموظفين وأصحاب العمل شهريا للخطة بناًء على نسبة ثابتة من الراتب. 

(2)  الموظفون ا5جانب  

يستحق الموظفين ا5جانب ذوي العقود المحددة ا5جل الحق فى مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة بحسب قانون العمل للدول التي يعمل بها هؤالء الموظفون وذلك عن مدة 
الخدمة المتراكمة والمكافأة النهائية . تم تخصيص مبلغ لاللتزامات غير الممولة محسوب على أساس الدين النظري المترتب على افتراض أن جميع الموظفين ا5جانب قد 

أنهوا خدماتهم في تاريخ بيان المركز المالي.

(3)  خطة توفير الموظفين 

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

ف.  قروض ذات فوائد
تحتسب تكلفة االقتراض مبدئيًا بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة، مطروحًا منها مصروفات المعامالت المتعلقة بها. تسجل القروض المترتب عليها فوائد الحقًا بقيمتها 

المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال، وتسجل أية فروقات بين التكلفة والقيمة المسددة في بيان الدخل الموحد على فترة االقتراض.  

ص.  إيرادات ومصروفات التمويل
تشمل إيرادات التمويل إيرادات الفوائد المترتبة على الودائع المستثمرة ( بما في ذلك الموجودات المالية المتوفرة للبيع)، أرباح أسهم وأرباح بيع موجودات مالية متوفرة   (1)

للبيع. يتم احتساب إيرادات الفوائد عند استحقاقها في بيان الدخل الموحد بطريقة معدل الفائدة الفعال. 

تشمل مصروفات التمويل فوائد قروض مدفوعة يتم احتساب كل تكاليف القروض في بيان الدخل الموحد بطريقة معدل الفائدة الفعال، كما تحتسب فوائد وخسائر    (2)

فروقات أسعار صرف العمالت ا5جنبية بالصافي.
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ي.  المخزون
يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما اقل. تحتسب التكلفة على أساس متوسط سعر التكلفة ويشمل مصروفات جلب المخزون لمكانه 

ووضعه الحالي. صافي القيمة الممكن تحقيقها هو عبارة عن سعر البيع المتوقع في ظروف العمل االعتيادية ناقصًا مصروفات البيع. تظهر المواد التي يحتفظ بها الستخدامها  
لتوسعة شبكة االتصاالت المحلية ضمن العقارات والمعدات.

ك.  ذمم تجارية مدينة وأخرى
الذمم التجارية المدينة ال تحمل فوائد ويتم احتسابها بالقيمة العادلة للخدمات المقدمة مطروحًا منها مخصص لمواجهة أي مبالغ غير قابلة لالسترداد. يتم تحديد قيمة 

الذمم المدينة غير المتوقع استردادها بناًء على عمر ا5رصدة المدينة باYضافة إلى التجارب التاريخية. يتم شطب الذمم المدينة التجارية بشكل فردي حال اعتقاد إدارة المجموعة 
بأنها غير قابلة للتحصيل. يتم تقدير القيمة العادلة للذمم التجارية المدينة وا5خرى على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في تاريخ بيان المركز المالي.

ل.  النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد وا5رصدة لدى البنوك والودائع 5جل الممكن تحويلها إلى مبلغ محدد من النقد.  

م.  ذمم تجارية دائنة وأخرى
الذمم التجارية الدائنة ال تحمل فوائد ويتم احتسابها على أساس قيمتها اYسمية . القيمة العادلة ، والتي يتم تحديدها من أجل اYفصاح ، يتم احتسابها على أساس القيمة 

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في تاريخ بيان المركز المالي.

ن.  المخصصات
يتم احتساب المخصصات عندما تكون على المجموعة التزامات حالية جــّراء معامالت سابقة وانه من المحتمل الطلب من المجموعة سداد تلك االلتزامات. يتم تحديد 

المخصصات بناًء على أفضل توقعات إدارة المجموعة في تاريخ نهاية السنة للتكلفة المطلوبة لسداد ذلك اYلتزام مخصومًا إلى قيمته الحالية إن كان لذلك الخصم أثراً جوهريًا . 
 

س.  االنخفاض في قيمة الموجودات
(1)  الموجودات المالية 

يتم تحديد قيمة ا5صول المالية بتاريخ بيان المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دالئل موضوعية على االنخفاض في القيمة. تنخفض قيمة الموجودات المالية في حال وجود 
أدلة موضوعية على وجود حدث واحد أو أكثر كان له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من ذلك ا5صل . خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المسجلة 

بالقيمة المطفأة يساوي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة على أساس معدل الفائدة ا5صلي الفعال. يتم تحديد االنخفاض 
في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع على أساس قيمتها العادلة. الموجودات المالية المهمة يتم التأكد من قيمتها بشكل منفصل عن باقي الموجودات. باقي 

الموجودات المالية التي تشترك في نفس مخاطر االئتمان يتم التأكد من قيمتها بشكل جماعي.

يتم احتساب جميع خسائر انخفاض قيمة الموجودات في بيان الدخل الموحد . يتم احتساب الخسائر المتراكمة المتعلقة بالموجودات المالية المتوفرة للبيع عن طريق 
تحويل الخسائر التي تم احتسابها سابقًا في الدخل الشامل اtخر، وعرضها في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية، يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد. يتم عكس 

االنخفاض في القيمة إذا كان سبب ذلك العكس يرتبط موضوعيًا بحصول حدث ما بعد احتساب ذلك االنخفاض. بالنسبة للموجودات المالية المقـّيمة بالتكلفة المطفأة 
وأدوات الدين ، فإن عكس خسائر االنخفاض يحتسب في بيان الدخل الموحد. بالنسبة للموجودات المالية المتوفرة للبيع على هيئة أسهم عادية يحتسب عكس خسائر 

االنخفاض في الدخل الشامل اtخر.         

(2)  الموجودات غير المالية 

يتم مراجعة الموجودات غير المالية للمجموعة، باستثناء المخزون والموجودات الضريبية لwيرادات المؤجلة، في تاريخ بيان المركز المالي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة. 
في حالة وجود دالئل على ذلك، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد. بالنسبة للشهرة وا5صول غير الملموسة التي لها أعمار غير محددة أو التي ليست جاهزة لالستخدام حتى 

اtن، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد في تاريخ بيان المركز المالي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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(3)  تصنيفات ا5دوات المالية  

تصنف الموجودات والمطلوبات المالية مع القيمة الدفترية الظاهرة في المركز المالي، على النحو التالي :

 القروض31 ديسمبر 2010
والذمم المدينة

االستثمارات
المتوفرة للبيع

أخرى
بالتكلفة المطفأة

مجموع
القيمة الدفترية

28,403–28,403–استثمارات متوفرة للبيع

38,550––38,550ذمم تجارية مدينة 

4,129––4,129إيرادات لم يصدر لها فواتير 

7,515––7,515المبالغ المستحقة من هيئات االتصاالت 

86,817––86,817النقد وما في حكمه

137,01128,403–165,414

167––167مطلوبات اYيجار التمويلي

––––القروض

26,23026,230––ذمم تجارية دائنة 

14,85314,853––المبالغ المستحقة لهيئات االتصاالت 

4,9204,920––مطلوبات ضريبية جارية

167–46,00346,170

 القروض31 ديسمبر 2009
والذمم المدينة

االستثمارات
المتوفرة للبيع

أخرى
بالتكلفة المطفأة

مجموع
القيمة الدفترية

34,744–34,744–استثمارات متوفرة للبيع

37,466––37,466ذمم تجارية مدينة 

4,402––4,402إيرادات لم يصدر لها فواتير 

6,959––6,959المبالغ المستحقة من هيئات االتصاالت 

76,400––76,400النقد وما في حكمة 

125,22734,744–159,971

306––306مطلوبات اYيجار التمويلي

36,56936,569––القروض

22,91022,910––ذمم تجارية دائنة 

13,45513,455––المبالغ المستحقة لهيئات االتصاالت 

4,1304,130––مطلوبات ضريبية جارية

306–77,06477,370

ماعدا االستثمارات المتوفرة للبيع الظاهرة بالتكلفة مطروحًا منها مخصص الهبوط في القيمة، فأن القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة قريبة من القيمة الدفترية.
 

ط.   موجودات مالية متوفرة للبيع 
استثمارات المجموعة في ا5وراق المالية في ا5سهم وبعض ا5وراق المالية المدينة تصنف كاستثمارات متوفرة للبيع. يتم تسجيل الشراء والبيع في تاريخ المتاجرة ويتم 

تسجيلها مبدئيًا بالتكلفة كونها القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما فيها مصروفات المعاملة المرتبطة باالستثمار. يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة وتسجل التغيرات، عدا 
خسائر االنخفاض في القيمة (راجع إيضاح 3 (س) )، في الدخل الشامل اtخر، وتعرض ضمن حقوق الملكية في احتياطي القيمة العادلة. عند إلغاء االستثمار فإن الخسائر أو ا5رباح 

المتراكمة في حقوق الملكية تحول إلى الموحد.

القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع هو سعر الطلب المسعر في تاريخ بيان المركز المالي وفي حالة عدم توافر سعر السوق لالستثمارات المتوفرة للبيع أو أية طريقة 
موثوقة للحصول على القيمة العادلة فانها تظهر بالتكلفة مطروحًا منها مخصص الهبوط في القيمة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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(2)  شراء حصة غير مسيطرة 

تمثل الشهرة الناتجة عن شراء حصة غير مسيطرة في الشركة التابعة الزيادة في تكلفة االستثمار اYضافي على القيمة الدفترية لحصة الشركة من صافي الموجودات 
المستحوذة بتاريخ الشراء.

(3)  القياس الالحق

ال تخضع الشهرة لwطفاء ولكن يتم اختبارها النخفاض القيمة ويتم قياسها بالتكلفة ناقصًا الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة، إن وجدت. بالنسبة للشركات الزميلة فإن 
القيمة الدفترية للشهرة مضافة إلى القيمة الدفترية لالستثمار.

ز.  موجودات غير ملموسة
تشتمل الموجودات غير الملموسة على رسوم الترخيص، اYسم التجاري وا5صول المصاحبة والبرامج غير المتعلقة بالشبكات.  

(1)  االحتساب والقياس
رسوم امتياز الترخيص واالسم التجاري وا5صول المصاحبة والبرامج غير المتعلقة بالشبكات المقتناة أو المدفوعة من قبل الشركة لها عمر محدد ويتم قياسها بالتكلفة 

ناقص اYطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة, أن وجدت. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة القيمة االقتصادية المستقبلية 
ل�صول المتعلقة بها. يتم احتساب جميع المصروفات ا5خرى، بما فيها المصروفات المتعلقة بالشهرة التي تم تكوينها داخلياَ، في بيان الدخل الموحد عند تكبدها .

(2)  اYطفاء

يتم احتساب اYطفاء في بيان الدخل الموحد وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اYنتاجي المقدر على الموجودات غير الملموسة من تاريخ توفر ا5صل لالستخدام. 
العمر اYنتاجي المقدر للفترة والفترات المقارنة كما يلي :

العمر االنتاجي المقدر صنف ا9صل 

7 إلى 13  سنة امتياز الترخيص   
3 إلى 13  سنة االسم التجاري  وا5صول ا5خرى والبرامج غير المتعلقة بالشبكات 

تتم مراجعة طريقة اYطفاء والقيمة الباقية للموجودات وعمرها اYنتاجي في نهاية السنة المالية ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك. 

ح.  ا5دوات المالية
(1)  ا5دوات المالية   

ا5دوات المالية تشمل استثمارات متوفرة للبيع والذمم التجارية المدينة واYيرادات التي لم يصدر لها فواتير والمبالغ المستحقة من هيئات االتصاالت والنقد وما في حكمه 
والقروض والمبالغ المستحقة لهيئات االتصاالت والذمم التجارية الدائنة. ا5دوات المالية تحتسب مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها، بالنسبة ل�دوات المالية غير المحتسبة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، تكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة لتلك ا5دوات المالية.

تقوم المجموعة مبدئيًا باحتساب الموجودات والمطلوبات المالية بالتاريخ التي تنشأ فيه. يتم احتساب المشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات والمطلوبات المالية 
في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع ا5صل المالي. يتم احتساب الموجودات والمطلوبات المالية ا5خرى (بما فيها الموجودات والمطلوبات 

المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) مبدئيًا بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في الشروط التعاقدية ل�داة المالية.

تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بنقل كل مخاطرها 
وعوائدها بشكل جوهري أو عندما تكون المجموعة غير قادرة على نقل كل أو االحتفاظ بجزء جوهري من المخاطر وعوائد الملكية والسيطرة على ا5صل المالي.

(2)  رأس المال

جميع أسهم الشركة تندرج تحت فئة واحدة. التكلفة اYضافية والمنسوبة بشكل مباشر Yصدار أسهم عادية يتم خصمها من حقوق الملكية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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(2)  المصروفات الالحقة

تتم رسملة المصروفات المتعلقة باستبدال جزء من العقارات والمعدات على ا5صول الثابتة فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة في القيمة االقتصادية المستقبلية 
لهذه ا5صول. تحمل جميع المصروفات ا5خرى على بيان الدخل الموحد عند تكبدها.

(3)  االستهالك

يحتسب االستهالك كمصروف في بيان الدخل وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اYنتاجي المقدر لهذه العقارات والمعدات. يبدأ استهالك الموجودات من تاريخ الشراء 
أو عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام في حالة إنشائها بواسطة المجموعة. ال يحتسب استهالك على ا5راضي المملوكة والمشاريع تحت التنفيذ والمواد الخاصة 

بالمشروعات الرأسمالية.  العمر اYنتاجي المقدر المستخدم للسنة الحالية والسنة المقارنة على النحو التالي:

العمر االنتاجي المقدر صنف ا9صل 

25 سنة المباني   
3 -  25 سنة الشبكات وأجهزة االتصاالت 

2 - 10  سنوات السيارات وا5ثاث والتركيبات والمعدات المكتبية 

تتم مراجعة طرق االستهالك والقيمة الباقية للموجودات وعمرها االنتاجي في نهاية السنة ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك. 

د.  االستثمارات العقارية
االستثمارات العقارية هي عقارات محتفظ بها لغرض التأجير أو ارتفاع قيمتها أو كليهما، والتي ال تستخدمها المجموعة لتقديم خدماتها أو 5غراض إدارية  يتم قياس 

االستثمارات العقارية بالتكلفة (وفقًا لنموذج التكلفة)، بما في ذلك تكاليف المعاملة وتكاليف االقتراض المتكبدة لغرض الشراء، أو اYنشاء، أو تهيئة استثمار عقاري، مطروحًا 
منه االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم رسملة المصروفات الالحقة على القيمة الدفترية ل�صل فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى تدفق منافع 

اقتصادية مستقبلية للمجموعة، ويمكن قياس البند بصورة موثوقة. 
 

هـ.  ا5صول المستأجرة
(1)  اYيجار التمويلي  

تصنف عقود اYيجار كإيجار تمويلي عند تحمل المجموعة كل المخاطر ومنافع التملك بشكل جوهري. عند االحتساب المبدئي، يتم احتساب ا5صول المؤجرة بعقود اYيجار 
التمويلي بالقيمة العادلة للممتلكات المستأجرة أو بمقدار القيمة الحالية للحد ا5دنى من دفعات اYيجار ، أيهما أقل . بعد التسجيل المبدئي، تحتسب ا5صول حسب السياسة 
المحاسبية المناسبة لتلك ا5صول . يتم تخفيض االلتزامات القائمة بمقدار دفعات اYيجار وتحـّمـل قيمة تكلفة التمويل مباشرة كمصروف في بيان الدخل الموّحد . تقـّسـم 

دفعات اYيجار بين تكلفة التمويل واسترداد رأس المال بطريقة الفائدة الفعلي. 

(2)  اYيجار التشغيلي 

جميع اYيجارات ا5خرى تعتبر إيجارات تشغيلية، جميع المدفوعات المتعلقة بعقود اYيجارات التشغيلية تعتبر مصروفات في بيان الدخل الموحد على امتداد فترة التأجير .

و.  الشهرة
(1)  االحتساب والقياس المبدئي

تنشأ الشهرة من شراء شركات تابعة، وشركات أخرى تسيطر عليها المجموعة والشركات الزميلة. تتمثل الشهرة في زيادة تكلفة الشراء على نصيب المجموعة من صافي 
القيمة العادلة المحددة  للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للشركة المستحوذ عليها. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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تحتسب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة وفقًا لمبدأ حقوق الملكية والذي يحتسب مبدئيًا على أساس التكلفة. تشتمل استثمارات المجموعة على الشهرة التي 
يتم تحديدها عند الشراء، بعد خصم الخسائر المتراكمة نتيجة االنخفاض في القيمة . تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة حصة المجموعة في الدخل والمصروفات 

والتغير في حقوق الملكية للشركات الزميلة من تاريخ البدء في ممارسة التأثير المهم حتى زوال ذلك التأثير. عندما تزيد خسائر المجموعة المتراكمة نتيجة االستثمار في 
شركات زميلة عن قيمة االستثمار، فإن القيمة الدفترية  لذلك االستثمار ( بما في ذلك االستثمارات طويلة ا5مد) يتم تخفيضها إلى الصفر ، ويتوقف احتساب أي خسائر إضافية 

إال في حالة وجود التزامات على المجموعة أو قيام المجموعة بتسديد مدفوعات نيابة عن الشركات الزميلة.

(3)  شراء شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

يتم احتساب دمج الشركات الناشئ من تحويل حصة الملكية لشركة خاضعة لسيطرة نفس المساهم المسيطر على المجموعة، إبتداءاً من أقرب فترة عرض 5رقام 
المقارنة أو يتم احتسابها الحقًا بتاريخ تحديد السيطرة المشتركة. ولهذا الغرض يتم تعديل أرقام المقارنة للبيانات المالية الموحدة.

تحتسب ا5صول والمطلوبات المستحوذة  عليها على أساس القيمة الدفترية المسجلة سابقًا في البيانات المالية الموحدة للمساهم المسيطر على المجموعة. يتم 
احتساب النقد المدفوع للشراء مباشرة في حقوق الملكية.

(4)  معامالت استبعدت عند توحيد البيانات المالية

تم استبعاد المعامالت وا5رصدة وأي أرباح أو خسائر غير محققة والناتجة من العمليات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.  

ب.  العمالت ا5جنبية 
(1)  العملة المستعملة في إنجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية

يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالعملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة لها والمؤسسات ا5خرى تحت السيطرة 
("العملة الوظيفية").   يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وهي العملة المستعملة في إعداد البيانات المالية. تم التقريب إلى "ا5لف" ماعدا الحاالت المشار إليها.

(2)  العمليات بالعملة ا5جنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت ا5جنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة،  تحول الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت 
ا5جنبية في تاريخ بيان المركز المالي إلى العملة الوظيفية لشركات المجموعة بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. أرباح وخسائر العمالت ا5جنبية على البنود النقدية هي الفرق 

بين التكلفة المطفأة للعملة الوظيفية في بداية الفترة، معدلة للمدفوعات خالل الفترة، والتكلفة المطفأة للعمالت ا5جنبية التي يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في 
نهاية الفترة المالية. تحتسب الفروقات الناتجة من سداد و من إعادة تحويل البنود النقدية ضمن بيان الدخل الموحد. 

 
(3)  البيانات المالية للعمليات ا5جنبية

يتم تحويل موجودات ومطلوبات بما فيها الشهرة وتعديالت القيمة، الناتجة عن استحواذ الشركات التابعة والمؤسسات ا5خرى تحت سيطرة المجموعة التي تعمل خارج 
البحرين ("عمليات أجنبية") إلى الدينار البحريني وفقا 5سعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. تحول إيرادات ومصروفات العمليات ا5جنبية إلى الدينار البحريني وفقا 
لمعدل أسعار الصرف  السائدة خالل السنة.  تحتسب الفروقات الناتجة من تحويل العمالت كجزء من الدخل الشامل اtخر، ويتم عرضها في حقوق الملكية ضمن احتياطي 

تحويل العمالت ا5جنبية. 

ج.  عقارات ومعدات
(1)  االحتساب والقياس المبدئي

تحتسب العقارات والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها متجمع االستهالك وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. وتشمل التكلفة جميع التكاليف المنسوبة مباشرة لشراء ا5صل. 
ا5صول التي تم إنشائها بواسطة الشركة، تشتمل على تكاليف  المواد وأجور العمالة المباشرة أو أية تكاليف منسوبة مباشرة لوضع ا5صل في الحالة التشغيلية التي تمكنه 

من تحقيق غرض بناءه. البرمجيات التي يتم شراءها باعتبار أنها ضرورية لتمكين المعدات من أداء الغرض المطلوب يتم رسملتها كجزء من المعدات. عندما تكون أجزاء  من 
العقارات والمعدات وذات أعمار افتراضية مختلفة يتم إدراجها كبند منفصل (ا5جزاء الكبيرة) في العقارات والمعدات. يتم تحديد ا5رباح والخسائر الناتجة من استبعاد أي بند من 

العقارات والمعدات عن طريق مقارنة عوائد البيع مع القيمة الدفترية ل�صل، ويتم احتسابها في بيان الدخل الموحد.
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بتلكو - التقرير السنوي 712010

  تحسينات للمعايير الدولية Yعداد التقارير المالية

تحتوي التحسينات على المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية الصادرة في 2010 على عدد من التعديالت للمعايير الدولية Yعداد التقارير المالية التي يعتبرها المجلس الدولي 
للمعايير المحاسبية ضرورية لكنها غير مستعجلة. "تحسينات المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية" تتكون من تعديالت نتج عنها تغييرات محاسبية 5غراض العرض، 

واالحتساب، والقياس، باYضافة للمصطلحات أو التعديالت التحريرية ذات العالقة بعدد من معايير إعداد التقارير الدولية. ستكون التعديالت سارية المفعول لبيانات المجموعة 
المالية لسنة 2011، مع إمكانية تطبيقها مبكراً.ال يتوقع أن تكون هناك تغييرات جوهرية على السياسات المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت.

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار. بحكم طبيعة عمليات المجموعة، ال يتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أثر جوهري على البيانات المالية للمجموعة.

  التطبيق المبكر للمعيار

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 5ي من المعايير الجديدة أو المعدلة في 2010.

لم تكن هناك أي تغييرات أخرى على السياسات المحاسبية أو على إطار عمل إدارة المخاطر كما هي مبينة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. 

ب .  أساس القياس
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات المتوفرة للبيع حيث تم احتسابها على أساس القيمة العادلة.

ج.   استخدام التقديرات واالجتهادات
يتطلب إعداد البيانات المالية حسب المعايير الدولية  Yعداد التقارير المالية أن تضع اYدارة بعض التقديرات، التوقعات والفرضيات مما يؤثر على عملية تطبيق السياسات 

المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات، المطلوبات، اYيرادات والمصروفات المعلنة. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات. كما أن التقديرات والفرضيات يتم مراجعتها بشكل 
مستمر. يتم احتساب التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات أو أي فترات مستقبلية متأثرة.

المعلومات المتعلقة بالفرضيات والتقديرات المهمة التي لها مخاطر عالية ويمكن أن ينتج عنها تعديالت جوهرية خالل السنة المالية القادمة واالجتهادات الهامة في تطبيق 
السياسات المحاسبية على المبالغ المحتسبة في البيانات المالية مبينة في اYيضاحات اtتية :

إيضاح رقم  3 (ط)-  تقييم االستثمارات  
إيضاح رقم 3 (ن) – المخصصات  

إيضاح رقم 3 (س) – االنخفاض في قيمة الموجودات  
إيضاح رقم 3 ( ق) – استغالل خسائر الضرائب  

إيضاح رقم 6 – احتساب المبالغ المستردة من الوحدات المنتجة للنقد  
إيضاح  رقم 9 – التقييم العادل لبعض االستثمارات المتوفرة للبيع  

3 .  السياسات المحاسبية الهامة
أ .  أساس توحيد البيانات المالية

 (1)  الشركات التابعة 
الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة الشركة. توجد سيطرة عندما يكون للشركة سلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة السياسات المالية والتشغيلية 

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

(2)  استثمارات في شركات زميلة 

الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من قبل المجموعة، بحيث ال تكون شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك . يكون للمجموعة تأثير مهم على 
الشركات الزميلة عندما تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بين 20 %  و 50 % من حقوق التصويت في الشركات الزميلة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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المنفصلة  المالية الموحدة و    معيار المحاسبة الدولي رقم 27– البيانات 

يتطلب المعيار المعدل (عدل في 2008) تسجيل المعامالت في الحصة غير المسيطرة في حقوق الملكية اذا لم يكن هنالك تغيير في السيطرة و لن ينتج عن هذه المعامالت 
أي شهرة أو أرباح وخسائر. يحدد معيار المعالجة المحاسبية عند فقد السيطرة، حيث يتم اعادة قياس أي حصة متبقية في الشركة بالقيمة العادلة، و يتم تسجيل الربح 

والخسارة في بيان الدخل. طبقت المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم (27) (المعدل) بأثر مستقبلي بدءاً من  1 يناير 2010 ولم ينتج عنها أي أثر جوهري على البيانات المالية.

  لجنة تفسيرات المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية رقم (17) – توزيع موجودات غير النقدية للمساهمين

صدر متطلب تفسيرات المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية رقم (17) في نوفمبر 2008، حيث يتناول كيفية قياس توزيع الموجودات غير النقدية للمساهمين. يسجل 
التزام ربح السهم عندما يتم تصديق هذا الربح من هيئة مناسبة و لم يعد تحت قرار الشركة. ان هذا االلتزام يجب ان يسجل بالقيمة العادلة لصافي ا5صل المراد توزيعه. 

يسجل الفرق بين ربح السهم المدفوع والرصيد الدفتري لصافي ا5صل الموزع في بيان الدخل. يجب عمل افصاحات اضافية اذا كان صافي ا5صل المحتفظ به للتوزيع 
للمساهمين ينطبق عليه تعريف ا5عمال غير المستمرة. ليس لتطبيق متطلب تفسيرات المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية رقم (17) أي أثر على البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة.

  تحسينات للمعايير الدولية Yعداد التقارير المالية  

تحتوي التحسينات على المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية الصادرة في إبريل 2009 على عدد من التعديالت للمعايير الدولية Yعداد التقارير المالية التي يعتبرها المجلس 
الدولي للمعايير المحاسبية ضرورية لكنها غير مستعجلة. "تحسينات المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية" تتكون من تعديالت نتج عنها تغييرات محاسبية 5غراض العرض، 
واالحتساب، والقياس، باYضافة للمصطلحات أو التعديالت التحريرية ذات العالقة بعدد من معايير إعداد التقارير الدولية. ستكون التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي 

تبدأ من أو بعد 1 يناير 2010، مع إمكانية تطبيقها مبكراً. ال يتوقع أن تكون هناك تغييرات جوهرية على السياسات المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت.

(2)  المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد 

تم خالل السنة إصدار المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية والتفسيرات التالية ذات عالقة بأنشطة المجموعة، والتي لم تكن إلزامية التطبيق للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2010:

  معيار المحاسبة الدولي رقم (24) إفصاحات ا5طراف ذوي العالقة (معدل)

أصدر المعيار في نوفمبر 2009 وأصبح واجب التطبيق للفترات التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2011. المعيار المعدل يوضح ويسهل تعريف الطرف ذي العالقة ويحذف بعض 
متطلبات اYفصاح للمنشآت الحكومية لwفصاح عن كل المعامالت المالية مع الحكومة والمؤسسات الحكومية ا5خرى. عند تطبيق المعيار المعدل، تحتاج المجموعة 

والشركة ا5م لwفصاح عن المعامالت مع الشركات التابعة والشركات الزميلة.  

  المعيار الدولي Yعداد التقارير المالية رقم (9) – ا5دوات المالية (نوفمبر 2009)

تم إصدار المعيار الدولي Yعداد التقارير المالية رقم (9) – "ا5دوات المالية" في نوفمبر 2009 كمعيار أولي وكجزء من مشروع أكبر الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 
(39) ا5دوات المالية: "االعتراف والقياس". يحتفظ المعيار الدولي Yعداد التقارير المالية رقم (9) ويبسط نموذج القياس المختلط، كما يصنف الموجودات المالية على نوعين من 

القياس: القيمة المطفأة والقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على طريقة إدارة المنشأة 5دواتها المالية وخصائص التدفقات النقدية ل�داة المالية. ال تزال إرشادات معيار 
المحاسبة الدولي رقم (39) المتعلقة بانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط سارية المفعول. لم يتطرق المعيار للمطلوبات المالية.

  المعيار الدولي Yعداد التقارير المالية رقم (9) – ا5دوات المالية( أكتوبر 2010)
يضيف المعيار الدولي Yعداد التقارير المالية رقم (9) نسخة (أكتوبر 2010) المتطلبات الخاصة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية وإلغاء اYعتراف بالموجودات والمطلوبات 

المالية للنسخة الصادرة في نوفمبر 2009. ويشتمل أيضًا على تلك الفقرات من معيار المحاسبة الدولي رقم (39) الخاص بطريقة قياس القيمة العادلة ومحاسبة المشتقات 
الضمنية في العقود والتي ليست أدوات مالية وكما يشتمل على متطلبات لجنة تفسيرات المعايير الدولية Yعداد التقارير المالية رقم (9) "إعادة تقييم المشتقات الضمنية".

يصبح هذا المعيار إلزاميًا بدءاً من 1 يناير 2013 مع السماح للتطبيق المبكر. عند التطبيق المبكر لهذا المعيار للفترات المالية بدءاً من 1 يناير 2012 فإنه ال يوجد حاجة لتعديل 
أرقام المقارنة.

تدرس المجموعة حاليًا ا5ثر الكامل لتطبيق المعيار. بحكم طبيعة عمليات المجموعة، يتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أثر جوهري على البيانات المالية. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

1.  التأسيس والنشاط

تأسست شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (" الشركة ") كشركة مساهمة بحرينية عامة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم 1-11700 في مملكة البحرين  في 
سنة 1981 وتعمل في مجال توفير خدمات االتصاالت والخدمات والمنتجات المتعلقة بها. تشمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2010 على البيانات 

المالية للشركة والشركات التابعة والزميلة ("المجموعة"). الشركة مسجلة في المنامة ، مملكة البحرين، صندوق بريد 14 . 
 

وفيما يلي بيان الشركات التابعة والزميلة للمجموعة المدرجة في البيانات المالية الموحدة :

نسبة المساهمة (%)بلد التأسيسالشركة

الشركات التابعة
100مملكة البحرينبتلكو الشرق ا5وسط (ش.ش.و) 

100 مملكة البحرينالشركة العربية لخدمات المعلومات ذ.م.م

96مملكة ا5ردنأمنية لالتصاالت ش.م.ع   

96مملكة ا5ردنبتلكو ا5ردن ش.م.ب (مملوكة من قبل أمنية لالتصاالت)

100 جمهورية مصر العربيةبتلكو مصر لالتصاالت 

44دولة الكويتكواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م

100 موريشيوسشركة بتلكو ملينيوم الهند المحدودة 

الشركات الزميلة
26.94الجمهورية اليمنيةشركة اليمن لالتصاالت المتنقلة 

42.7 الهنداستيل برايفت المحدودة 

2 .  أساس ا%عداد
أ.  المعايير المتبعة

أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية Yعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001ومعايير اYفصاح الصادرة عن مصرف 
البحرين المركزي. تم تطبيق السياسات المحاسبية المعروضة أدناه من قبل شركات المجموعة على نحو ثابت لكل الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة، عدا 

التغييرات المشروحة أدناه.

(1)  المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2010
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في 2010 ذات عالقة بأنشطة المجموعة:

  المعيار الدولي Yعداد التقارير المالية رقم (3) – دمج ا5عمال

المعيار الدولي Yعداد التقارير المالية (3) المعدل أدخل التعديالت التالية والتي من المحتمل لها عالقة بعمليات المجموعة:

تم توسيع تعريف مصطلح ا5عمال، والذي قد يؤدي إلى زيادة عمليات االستحواذ والتي تعامل كعمليات دمج ا5عمال.

سوف يقاس المقابل المدفوع المحتمل بالقيمة العادلة، مع تسجيل أي تغير في القيمة العادلة في بيان الدخل.

سوف تسجل مصروفات المعامالت عدا مصروفات إصدار ا5سهم و الدين كمصروفات عند تكبدها.

سيتم قياس أي حصة موجودة مسبقًا في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة مع تسجيل أي ربح أو خسارة في بيان الدخل.

سوف يتم قياس أي حصة غير مسيطرة (ا5قلية) إما بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة في الموجودات و المطلوبات المحددة للشركة المستحوذ عليها لكل 
معاملة على حدة.

المعيار المعدل سيسري مفعوله لعمليات دمج ا5عمال التي تكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد أول فترة سنوية مالية تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2009. ليس للمعيار المعدل 
أي أثر جوهري على المجموعة، إال أن هذه اYرشادات سينتج عنها في المستقبل تقلبات كبيرة في حقوق الملكية و/ أو في ا5رباح المرتبطة باستحواذ حصة من قبل المجموعة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010    
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بيان التغيرات في حقوق الملكية  الموحد                                                                                                                    

مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة ا9م2010

 حصة غير
مسيطرة

 مجموع حقوق
الملكية رأس المال

 احتياطي
احتياطي عامقانوني

 احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

 احتياطي
 القيمة العادلة

لالستثمارات
 أرباح

المجموعمستبقاة

144,00075,36415,0001689,457249,334493,32310,731504,054في 1 يناير 2010

86,77386,7733,86090,633–––––ربح السنة

الدخل الشامل ا,خر
1,2081981,406––1,208–––فروقات تحويل العمالت ا5جنبية

(1,247)–(1,247)–(1,247)––––صافي تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات

198159(39)–(1,247)1,208–––مجموع الدخل الشامل اtخر

86,77386,7344,05890,792(1,247)1,208–––مجموع الدخل الشامل للسنة

(43,200)–(43,200)(43,200)–––––أرباح أسهم نهائية معلنة  لسنة 2009

(2,626)–(2,626)(2,626)–––––تبرعات معلنة لسنة 2009

(440)–(440)(440)–––––مكافأة أعضاء مجلس اYدارة معلنة لسنة 2009

–––(1,064)–––1,064–محول إلى االحتياطي القانوني 2010

(28,800)–(28,800)(28,800)–––––أرباح أسهم مرحلية معلنة لسنة 2010

 (2,965)(2,965)–––––––نصيب الحصة غير المسيطرة من أرباح ا5سهم 

–1,064–––(76,130)(75,066)(2,965)(78,031)
144,00076,42815,0001,3768,210259,977504,99111,824516,815في 31 ديسمبر 2010

مجموع الحقوق المنسوبة لمساهمي الشركة ا5م2009

 حصة غير
مسيطرة

 مجموع حقوق
الملكية رأس المال

 احتياطي
احتياطي عامقانوني

 احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

 احتياطي
 القيمة العادلة

لالستثمارات
 أرباح

المجموعمستبقاة

288219,653452,26510,648462,913(884)144,00074,20815,000في 1 يناير 2009

105,041105,0413,777108,818–––––ربح السنة

الدخل الشامل اtخر
697(345)1,042––1,042–––فروقات تحويل العمالت ا5جنبية

9,169–9,169–9,169––––صافي تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات

9,866(345)10,211–1,0429,169–––مجموع الدخل الشامل اtخر

1,0429,169105,041115,2523,432118,684–––مجموع الدخل الشامل للسنة

(43,200)–(43,200)(43,200)–––––أرباح أسهم نهائية معلنة لسنة 2008

(2,605)–(2,605)(2,605)–––––تبرعات معلنة لسنة 2008

(385)–(385)(385)–––––مكافأة أعضاء مجلس اYدارة معلنة لسنة 2008

–––(1,146)–––1,146–محول إلى االحتياطي القانوني 2009

(28,800)–(28,800)(28,800)–––––أرباح أسهم مرحلية لسنة 2009

–(796)776796–10–10–إعادة تصنيف ا5رصدة 

(2,553)(2,553)–––––––نصيب الحصة غير المسيطرة من أرباح ا5سهم 

–1,156–10–(75,360)(74,194)(3,349)(77,543)

144,00075,36415,0001689,457249,334493,32310,731504,054في 31 ديسمبر 2009

تشكل اYيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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بيان التدفقات النقدية الموحد

20102009

أنشطة التشغيل
316,423313,710المقبوضات من العمالء

(103,806)(129,677)صافي المدفوعات إلى الموردين

(45,197)(48,855)المدفوعات إلى الموظفين أو بالنيابة عنهم

137,891164,707التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
(37,003)(28,846)شراء عقارات ومعدات

(66,459)–استثمار في شركة زميلة

6,0946,381أرباح مستلمة من شركة زميلة  

1,990–استرجاع مقدم لشراء استثمارات

5,0966,884صافي المقبوضات من بيع واستحقاق استثمارات

1,6044,008فوائد إيرادات استثمارات مستلمة

(84,199)(16,052)التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
(74,931)(73,212)أرباح مدفوعة للمساهمين

(2,529)(50)فوائد مدفوعة

(76,908)(36,569)قروض مسددة

(3,280)(1,591)مدفوعات لمؤسسات خيرية

(157,648)(111,422)التدفقات النقدية من أنشطة  التمويل

(77,140)10,417الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه

76,400153,540النقد وما في حكمه في 1 يناير

86,81776,400النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

تشكل اYيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   



بتلكو - التقرير السنوي 662010

20102009إيضاح

17340,252346,940ا%يرادات

181,2932,966إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

341,545349,906مجموع الدخل

المصروفات
(104,658)(108,116)19مصروفات  الشبكات التشغيلية 

(46,145)(46,453)مصروفات الموظفين

(1,325)(3,332)تكاليف اعادة تدوير الموظفين

(41,344)(39,704)استهالك وإطفاء

(44,482)(36,188)20مصروفات تشغيلية أخرى

(1,383)(346)مصروفات التمويل

(239,337)(234,139)مجموع المصروفات

107,406110,569ا9رباح من ا9نشطة التشغيلية

1,185(13,199)8حصة الشركة من أرباح شركات زميلة (صافي)

94,207111,754ا9رباح قبل احتساب الضريبة

(2,936)(3,574)ضريبة الدخل

90,633108,818أرباح السنة  

الدخل الشامل ا,خر
1,406697فروقات تحويل العمالت ا5جنبية للعمليات الخارجية

9,169(1,247)تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات

1599,866الدخل الشامل ا,خر للسنة

90,792118,684مجموع الدخل الشامل للسنة

ربح السنة منسوب إلى :
86,773105,041مساهمي الشركة ا5م

3,8603,777حصة غير مسيطرة

90,633108,818

مجموع الدخل الشامل المنسوب إلى :
86,734115,252مساهمي الشركة ا5م

4,0583,432حصة غير مسيطرة

90,792118,684

2160.372.9العائد لكل سهم (فلس)

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المنشورة على الصفحات من 65 إلى 97 من قبل مجلس اYدارة في 26 يناير 2011 ووقعها بالنيابة عن  المجلس :

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة  الشيخ حمد بن عبداo بن حمد آل خليفة 
نائب رئيس مجلس اYدارة  رئيس مجلس اYدارة   

تشكل اYيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان الدخل الشامل الموحد 
بآالف الدنانير البحرينية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010   
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20102009إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

5191,474196,019عقارات ومعدات

6125,129125,129الشهرة

728,40431,793موجودات غير ملموسة

8130,124148,388استثمار في شركات زميلة

928,40329,608استثمارات متوفرة للبيع

503,534530,937مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
2,0152,519المخزون

5,136–9استثمارات متوفرة للبيع 

1066,10558,084ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

86,81776,400النقد وما في حكمه

154,937142,139مجموع الموجودات المتداولة 

658,471673,076مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية  

14144,000144,000رأس المال

1576,42875,364احتياطي قانوني

1515,00015,000احتياطي عام

1,376168احتياطي تحويل عمالت أجنبية

8,2109,457احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

259,977249,334أرباح مستبقاة

504,991493,323مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة ا9م

11,82410,731حصة غير مسيطرة

516,815504,054مجموع حقوق الملكية ( صفحة 68)

المطلوبات غير المتداولة
117,7958,913ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى

7,7958,913مجموع المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة
11133,861123,540ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى

36,569–الحصة الجارية من القروض البنكية

133,861160,109مجموع المطلوبات المتداولة 

141,656169,022مجموع المطلوبات

658,471673,076مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المنشورة على الصفحات من 65  إلى 97 من قبل مجلس اYدارة في 26 يناير2011 ووقعها بالنيابة عن  المجلس :

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة  الشيخ حمد بن عبداo بن حمد آل خليفة 
نائب رئيس مجلس اYدارة  رئيس مجلس اYدارة   

تشكل اYيضاحات المرفقة من 1 إلى 28  جزءاً أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد
بآالف الدنانير البحرينية كما في 31 ديسمبر 2010 
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تقرير مدققي الحسابات  

تقرير مدققي الحسابات 
إلى حضرات السادة المساهمين 

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

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة 

البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (ش.م.ب) 
("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة") والتي 

تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 
ديسمبر 2010، وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان 

التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات 
النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، 

واYيضاحات التي تتكون من ملخص السياسات 
المحاسبية الهامة والمعلومات اYيضاحية ا5خرى.

 
مسئولية مجلس اYدارة عن البيانات المالية الموحدة  

إن مجلس اYدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية 
الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير 

الدولية Yعداد التقارير المالية، وعن نظام الرقابة 
الداخلي الذي يراه مجلس اYدارة ضروريًا Yعداد 

البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من 
أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت ناتجة عن 

احتيال أو خطأ.

مسئولية المدققين 
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية 

الموحدة استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. 
لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية التي 

تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة، وتخطيط 
وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة 

من خلو البيانات المالية الموحدة من أية معلومات 
جوهرية خاطئة.

تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول 
على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واYفصاحات الواردة 
في البيانات المالية الموحدة. ان اYجراءات المختارة 

تعتمد على تقديراتنا، بما في ذلك تقييم مخاطر 
وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية 

الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ. 
وعند تقييم هذه المخاطر يتم ا5خذ في االعتبار 

نظام الرقابة الداخلي المعني بإعداد وعرض البيانات 
المالية الموحدة بصورة عادلة من أجل تصميم 

إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة 

الداخلي للشركة. كما يشمل التدقيق أيضًا تقييم 
مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى 

معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اYدارة 
باYضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية 

الموحدة.

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية 
ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي 
برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصـورة عادلة،  

في كل الجوانب الجوهـرية، المـركز المالي الموحد 
للمجموعة  كما  في 31 ديسمبر 2010 وأداءها 

المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة 
المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايير الدولية 

Yعداد التقارير المالية.
   

تقرير حول المتطلبات التنظيمية ا9خرى 
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، 

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة وأن 
البيانات المالية الموحدة تتفق معها، وإن المعلومات 

المالية الواردة في تقرير مجلس اYدارة تتفق مع 
البيانات المالية الموحدة، وإنه لم يرد إلى علمنا وقوع 

أي مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية 
البحريني، أو لعقد التأسيس والنظام ا5ساسي 

للشركة، يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال 
الشركة أو مركزها المالي. وقد حصلنا من اYدارة على 

 جميع اYيضاحات والمعلومات التي طلبناها
5غراض التدقيق. 

كي بي إم جي فخرو
الطابق 5، بناية غرفة الصناعة

ص.ب 710 ، المنامة، مملكة البحرين

26 يناير 2011
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البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية فى  31 ديسمبر 2010 



إضافة بريق..
 أفضل الآللئ تضيف قيمة إلى المجوهرات الرائعة. في بتلكو، نواصل السعي لتقديم القيمة 

لجميع من يهمهم أمر الشركة.
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لجنة التبرعات
الجالسون من اليسار إلى اليمين: د. يوسف أحمد الدشقوني، الشيخ حمد بن عبد ا� آل خليفة (الرئيس)، السيد عبد الرزاق عبد ا� القاسم

لجنة التعيين وتحديد ا5تعاب
الجالسون من اليسار إلى اليمين: السيد مراد علي مراد، الشيخ حمد بن عبد ا� آل خليفة (الرئيس)، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

اللجنة التنظيمية
 الجالسون من اليسار إلى اليمين: السيد عادل حسين المسقطي، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة (الرئيس)، السيد مراد علي مراد،

السيد عبد الرزاق عبد ا� القاسم
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اللجنة التنفيذية
الجالسون من اليسار إلى اليمين: الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ حمد بن عبد ا� آل خليفة (الرئيس)، السيد عبد الرزاق عبد ا� القاسم،

الواقفون:  د. زكريا أحمد هجرس

لجنة التداول
الجالسون من اليسار إلى اليمين: السيد وليد أحمد الخاجة، السيد عادل حسين المسقطي(الرئيس)، السيد علي يوسف إنجنير

لجنة التدقيق
الجالسون من اليسار إلى اليمين: السيد عادل حسين المسقطي، السيد مراد علي مراد( الرئيس)، 

الواقفون:  د. يوسف أحمد الدشقوني     غائب عن  الصورة : السيد نضال صالح العوجان
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لجنة التداول
لجنة التداول هي لجنة استشارية لمجلس اYدارة 

بهدف مراجعة وإدارة القضايا المتعلقة بالمعلومات 
الداخلية والتداول، وفقا لمعايير اYفصاح التابعة لبنك 

البحرين المركزي. 

عدد المنصباالسم
االجتماعات 
التي حضرها

3/3الرئيسالسيد عادل حسين المسقطي

3/3السيد وليد أحمد الخاجة

3/3السيد علي يوسف إنجنير

لجنة التبرعات
تتولى هذه اللجنة مسؤولية الموافقة على التبرعات 
وأي طلب تقدمه إدارة المجموعة وفقا الستراتيجية 

الشركة الخاصة بالمسؤولية االجتماعية وفي 
إطار الميزانية التي يحددها اجتماع الجمعية العامة 

السنوية.  

عدد المنصباالسم
االجتماعات 
التي حضرها

الشيخ حمد بن عبد ا� آل 
4/4الرئيسخليفة

السيد عبد الرزاق عبد ا� 
4/4القاسم

4/4د. يوسف أحمد الدشقوني

لجنة التعيين وتحديد ا9تعاب
تتمتع هذه اللجنة بصالحية صياغة واقتراح السياسة 

الخاصة بممارسات وإجراءات تحديد ا5تعاب 5عضاء 
اYدارة التنفيذية ومجلس اYدارة، مراجعة واقتراح 

سياسات مكافئات الموظفين وتزويد مجلس اYدارة 
بالمرشحين المناسبين لتولي مناصب تنفيذية عليا. 

عدد المنصباالسم
االجتماعات 
التي حضرها

الشيخ حمد بن عبد ا� آل 
5/5الرئيسخليفة

الشيخ محمد بن عيسى آل 
5/5خليفة

5/5السيد مراد علي مراد

اللجنة التنظيمية
 مهمة اللجنة اYشراف على جميع القضايا التنظيمية 

ا5ساسية التي تؤثر على عمليات بتلكو في البحرين. 
تعقد اللجنة جلساتها عند الحاجة وترفع مرئياتها إلى 

اللجنة التنفيذية. 

عدد المنصباالسم
االجتماعات 
التي حضرها

الشيخ محمد بن عيسى آل 
1/1الرئيسخليفة

1/1السيد عادل حسين المسقطي

1/1السيد مراد علي مراد

 @السيد عبد الرزاق عبد ا�  
0/0   القاسم

@ حل السيد عبد الرزاق عبد ا� القاسم محل الشيخ حمد بن 
عبد ا� آل خليفة (عدد االجتماعات التي حضرها 1/1)

  تفاصيل االختصاصات متاحة على

حوكمة المؤسسات
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حوكمة المؤسسات

إن حوكمة المؤسسات عبارة عن نظام تسترشد 
به الشركات وتخضع لمراقبته. تتضمن العناصر 

المكونة لبيان حوكمة المؤسسات الجيد كال من 
الشفافية، النزاهة، ا5داء والتوافق. وفي بتلكو، نلتزم 
بقواعد حوكمة المؤسسات القائمة على المبادىء 

والقيم. ويتجسد التزامنا هذا في منهجنا المحتضن 
لمشروع مبادىء الحوكمة التي قام بصياغتها بنك 

البحرين المركزي.

يقوم مجلس اYدارة باYشراف الجاد على أداء الشركة 
والتأكد من توافقه مع مبادىء الحوكمة من خالل 

المتابعة المنتظمة 5نشطة الشركة وتقديم 
التوجيهات عبر مجلس اYدارة واللجان التنفيذية 

الفرعية. تلعب كل من لجنة التدقيق واللجنة التجارية 
دورا مهما في ضمان اطالع مجلس اYدارة على 

أنشطة الشركة المختلفة. وفي عام 2010، اجتمع 
مجلس إدارة بتلكو في مناسبات عدة، حيث تم توثيق 
هذه االجتماعات واجتماعات اللجان التنفيذية الفرعية 

من خالل الجداول.

تعتقد بتلكو بأنه ال يمكن أن تكون هناك حوكمة 
فعالة بدون الشفافية. وعلى هذا الصعيد، تعمل 

بتلكو على تمكين جميع أصحاب المصلحة بالشركة 
من التعرف على توجه بتلكو االستراتيجي ونتائجها 

المالية، التأكيد على أهمية اYفصاح عن ا5داء المالي 
وغير المالي وأهداف وأولويات الشركة. وللوفاء 
بالتزامها بالشفافية، تقوم بتلكو بنشر بياناتها 

المالية كل ثالثة أشهر وتصدر بيانات منتظمة عبر 
الصحافة حول القضايا المهمة والكبيرة التي قد تهم 

ا5طراف ذات المصلحة وا5سواق. 

تعتقد بتلكو بأن النزاهة مركزية بالنسبة إلى ثقة 
جميع أصحاب المصلحة وا5سواق. ولهذا، تأخذ بتلكو 

الثقة المؤتمنة الموضوعة فيها وفي موظفيها 
بكل جدية لحماية ورعاية الموارد التابعة ملكيتها 

لآلخرين. وفي هذا الصدد، يتم تطبيق مستويات عالية 
من المعايير ا5خالقية من خالل تبني عملية توظيف 

صارمة وإجراءات منتظمة ل�داء وإداراة اYجراءات 
التأديبية. كما قامت بتلكو بتنفيذ إجراءات وضوابط 

للتأكد بأن المعلومات التي يتضمنها تقريرها السنوي 
وبياناتها الموجهة للجمهور تتمتع بالصدقية العالية. 

كما أن معلومات؛ مثل البيانات المالية يمكن التأكد 
من صحتها بشكل مستقل عن طريق مؤسسات 

من خارج الشركة – مثل المدققين الخارجيين.

تدرك بتلكو بأن ا5داء محوري في عملية إيجاد 
قيمة ل�طراف ذات المصلحة: المساهمون، الزبائن، 

المزودون والمجتمعات. والحفاظ عليها. ولكي تقوم 
بتلكو بإيجاد القيمة المطلوبة والمحافظة عليها، 

تقوم الشركة باستمرار بمراقبة وتقييم أدائها 

وتخصيص مواردها وإجراءات العمل لديها. وبناء على 
نتيجة التقييم، يتم عمل التحسينات الالزمة على 
عملية تخصيص الموارد وإجراءات العمل. تهدف 

مسارات السلطة والمسؤولية الواضحة في عموم 
الشركة إلى تقليص مواطن عدم الكفاءة وتحسين 

عالقات العمل. لقد تم إلى حد بعيد تأصيل اشتراطات 
االلتزام بالحوكمة في جميع دوائر العمل بالشركة 

وتم تعزيز ذلك بفريق عمل داخلي للشؤون القانونية 
ومتخصصين في الشؤون التنظيمية. 

كما تقوم بتلكو بتطبيق اشتراطات حوكمة 
المؤسسات على مسؤولياتها االجتماعية، وهو 

ما انعكس في دعمها للمؤسسات المحلية، 
المؤسسات الخيرية ورعاية ا5حداث الكبرى في 

مملكة البحرين. 

وخالل عام 2010 قام مجلس إدارة بتلكو بتشكيل 
لجنة الشؤون التنظيمية لمجلس اYدارة مهمتها 

اYشراف على جميع القضايا التنظيمية التي تؤثر على 
عملياتها في البحرين.

عدد المنصبأعضاء مجلس ا%دارة
االجتماعات 
التي حضرها

الشيخ حمد بن عبد ا� 
آل خليفة

رئيس مجلس 
10/10اYدارة

الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة

نائب رئيس 
8/10مجلس اYدارة

عضو مجلس السيد مراد علي مراد
10/10اYدارة

عضو مجلس د. زكريا أحمد هجرس
7/10اYدارة

السيد عادل حسين 
المسقطي

عضو مجلس 
9/10اYدارة

عضو مجلس السيد نضال صالح العوجان
9/10اYدارة

عضو مجلس السيد وليد أحمد الخاجة
10/10اYدارة

عضو مجلس د. يوسف أحمد الدشقوني
10/10اYدارة

السيد عبد الرزاق عبد ا� 
القاسم

عضو مجلس 
9/10اYدارة

عضو مجلس السيد علي يوسف إنجنير
8/10اYدارة

اللجنة التنفيذية
هذه اللجنة، كونها مؤتمنة ومخولة بجزء من 

صالحيات مجلس اYدارة، تجتمع بشكل منتظم 
وتقدم لwدارة التنفيذية قرارات في وقتها فيما 

يتعلق بقضايا تشغيلية محددة هي في ا5ساس من 
مسؤولية مجلس اYدارة.    

عدد المنصباالسم
االجتماعات 
التي حضرها

الشيخ حمد بن عبد ا� آل 
3/3الرئيسخليفة

الشيخ محمد بن عيسى آل 
3/3خليفة

3/3د. زكريا أحمد هجرس

السيد عبد الرزاق عبد ا� 
3/3القاسم

لجنة التدقيق
تتمتع لجنة التدقيق بصالحية مراجعة سياسات 

المجموعة التشغيلية، المالية والمحاسبية. كما 
أنها معنية بالتأكد من التزام المجموعة بمعايير 

المحاسبة الدولية، التوافق القانوني ومراجعة/التصديق 
على أنشطة التدقيق الداخلي. 

عدد المنصباالسم
االجتماعات 
التي حضرها

4/4الرئيسالسيد مراد علي مراد

4/4السيد عادل حسين المسقطي

3/4السيد نضال صالح العوجان

4/4د. يوسف أحمد الدشقوني
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الجالسون من اليسار إلى اليمين

السيد مراد علي مراد 
عضو

الشيخ حمد بن عبد ا� آل خليفة
الرئيس

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
نائب الرئيس 

السيد عادل حسين المسقطي 
عضو

السيد عبد الرزاق عبد ا� القاسم 
عضو

الواقفون من اليسار إلى اليمين

د. زكريا أحمد هجرس
عضو

د. يوسف أحمد الدشقوني 
عضو

السيد وليد أحمد الخاجة 
عضو

السيد علي يوسف إنجنير
عضو

غائب عن  الصورة

السيد نضال صالح العوجان
عضو

أعضاء مجلس اYدارة



تلك االبتسامة الكاملة...
... هي ما نسعى لتحقيقها كل يوم. عندما قمنا بتوفير أفضل حلول االتصاالت للزبائن في كل ا5سواق، وعندما نرى ابتسامات 

الرضا على وجوههم...  نعلم أننا قد عشنا قيم بتلكو بشكل كامل!





إن الهدف الذي تصبو بتلكو 
لتحقيقه هو الوصول إلى المجتمع 

والتأثير بشكل إيجابي على حياة 
 أكبر عدد ممكن من السكان 

في المملكة.  



قائمة ببعض المبادرات االجتماعية ا5خرى ضمن المسؤولية االجتماعية للشركة

 مركز الشيخ محمد
 بن إبراهيم آل خليفة 

 شراكة حلبة
البحرين الدولية 

مستشفى قوة دفاع البحرين - 
ملحق جديد 

 بطولة العالم
 العسكرية لwبحار 

بطولة  ا5فضل  لسباق ركوب 
الخيل والقدرة  

 يوم مكافحة المخدرات

المنار لرعاية 
الوالدين 

 مضمار جري مدرسة
 بيان البحرين 

رابطة السيدات ا5مريكية - شجرة الكرز 

مركز يوكو لرعاية الوالدين 

 عرض سنغافورة الجوي
وقيادة الطيران. 

البطولة الدولية الرابعة التحاد 
البحرين لكرة الطاولة 

بطولة ألعاب الشاطئ ا5ولى لدول 
مجلس التعاون الخليجي 2010 

 جامعة البحرين – يوم المهن

حملة صندوق الدراز الخيري 
للتبرع بالدم 

مهرجان مسرح أوال السادس  

عيادة اYمام الحسين 

ا5نشطة الصيفية للمحافظة 
الجنوبية 

 المؤتمر الدولي ا5ول 
للمرأة العسكرية 

إنجاز - البحرين 

بطولة الملك الثالثة للعبة الغولف 

جمعية سيدات ا5عمال 
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لؤلؤة دعم   
التبرع بكراسي متحركة

ضمن دعمها المتواصل للمبادرات الصحية في المملكة، قدمت بتلكو دعمها المالي 
لتوفير كراسي متحركة لوزارة الصحة من أجل توزيعها على جميع محافظات المملكة. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

 سكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو أحمد الجناحي يقدم كراسي
 متحركة لجمعية البحرين tباء وأصدقاء المعاقين
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لؤلؤة فى الصدارة 
فريق بتلكو للسباق:

تساند بتلكو مشاركة فرقها للسباق في ا5حداث المحلية واYقليمية والدولية في كل من 
الكارتنغ وموسم سيارات شيفرولي الخارقة للشرق ا5وسط.  تعزز فرق بتلكو سمعتها من 

خالل تحقيقها مراكز متقدمة عديدة في منافساتها مع سواق دوليين محترفين.

المسؤولية االجتماعية للشركة

1 2

أحد سواق فريق بتلكو للكارتنغ في المضمار  .1

فريق بتلكو للكارتنغ  .2
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لؤلؤة من الفرص 
صندوق ولي العهد للمنح الدراسية 

تعتبر بتلكو من الداعمين الرئيسيين لبرنامج سمو ولي العهد الدولي للمنح الدراسية 
منذ إنشائه. ويهدف البرنامج إلى تطوير الطلبة البحرينيين المتفوقين من خالل تمويل 

3 مستويات تعليمية  في بعض من الجامعات الرائدة في العالم. ويتم اختيار الطالب على 
أساس برنامج صارم الذي يقيم الكفاءة وااللتزام مع ا5خذ بعين االعتبار الدرجات التي 

حققوها في المدارس الثانوية. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

 رئيس مجلس إدارة بتلكو يقدم شيكا لرئيس ديوان ولي العهد الشيخ
 خليفة بن دعيج آل خليفة مع مدير صندوق ولي العهد للمنح الدراسية د.

 رونالد كوالر وسكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو أحمد الجناحي
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رئيس مجلس إدارة بتلكو مع الفريق الفني المسؤول عن شبكة االتصالت   .1
بمعرض البحرين الدولي للطيران 2010

علم البحرين يرفرف عاليا في معرض الطيران الدولي  .2

لؤلؤة على الجناح 
معرض البحرين الدولي للطيران 

كانت بتلكو  أحد الراعين الرئيسيين لمعرض البحرين الدولي ا5ول للطيران، حيث قدمت الدعم التكنولوجي 
من خالل إنشاء شبكة اتصاالت تقدم أعلى جودة وتغطية لتقنية 3G و 2G ، ورابطا للنطاق الترددي العريض 

وترددات واي فاي الداخلية، فضال عن شبكة بروتوكول اYنترنت مع االتصاالت الهاتفية. كما قامت بتلكو بمد 
140 كيلومترا من الكابالت في موقع قاعدة الصخير لتوفير اتصال عالمي المستوى للضيوف وزوار المعرض 

ووسائل اYعالم الدولية التي تغطي هذا الحدث. وكان حفل االفتتاح مناسبة تاريخية بالنسبة للمملكة التي 
عززت سمعة البحرين كدولة رائدة في ا5عمال بالمنطقة. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

1 2
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لؤلؤة فخر و اعتزاز 
معرض البحرين لuنتاج الحيواني  

كانت بتلكو الراعي الرئيسي لمعرض البحرين لwنتاج الحيواني   2010، الذي عقد في قرية البحرين الدولية 
للقدرة تحت رعاية صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما قدمت بتلكو خدمة واي فاي 

في جميع أنحاء المنطقة لتسهيل االتصاالت الصوتية والبيانية للزوار في هذا الحدث. وتضمن الحدث 
ا5ول والفريد من نوعه، الذي قدم عطلة نهاية  أسبوع مليئة ببرامج ترفيهية مجانية،  عرضين يوميا 

لخيول  الشهيرة ، عروض الصقور وعروض جانبية شملت قطارا صغيرا، جرارات يتم 
التحكم فيها السلكيا، وركوب الخيول الصغيرة وقص صوف ا5غنام. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

لقطة من حفل االفتتاح الرسمي لمعرض البحرين لالنتاج الحيواني 2010
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لؤلؤة دعم لكبار السن 
مركز المحرق للرعاية االجتماعية 

كجزء من دعمها لكبار السن في المجتمع، قامت بتلكو بتقديم المساعدة المالية لمركز 
المحرق للرعاية االجتماعية. ويقدم المركز مجموعة من الخدمات وا5نشطة التي تعود بالنفع 

على كبار السن في المحرق، بما في ذلك مبادرات الرعاية الصحية والترفيه والبرامج االجتماعية. 
تولي بتلكو عناية خاصة  للمسنين 5نهم من بين الفئات ا5كثر ضعفا في المجتمع. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

عضو مجلس إدارة بتلكو د. يوسف أحمد الدشقوني يقدم
 شيك التبرع إلى رئيس مجلس إدارة مركز المحرق للرعاية 

 االجتماعية وليد عبد ا� الزامل
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لؤلؤة دعم
السالل الرمضانية 

سلمت شركة بتلكو 25,000 من السالل الرمضانية للجمعيات الخيرية بالمملكة 
ضمن برنامجها للتبرعات السنوية المخصصة لشهر رمضان المبارك. يتم توزيع 

السالل ، والتي تشمل المواد الغذائية ا5ساسية التي يرتفع عليها الطلب تقليديا خالل 
شهر رمضان المبارك، من قبل الجمعيات الخيرية ل�سر التي تم تحديدها على أنها 

تحتاج إلى دعم إضافي. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

أخصائي العالقات العامة في بتلكو أحمد زينل مع عبد ا�
محمود مدير صندوق بوكوارة الخيري، إحدى المؤسسات 

الخيرية التي تتسلم السالل الرمضانية 
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مدرسة الشيخة حصة للبنات 

قامت بتلكو، وكجزء من دعمها للتعليم ، بتغطية تكاليف المفروشات وأجهزة الحواسيب 
الشخصية لمكتبة مدرسة الشيخة حصة للبنات. إن إنشاء مكتبة بتلكو يعد إنجازا تعليميا 

كبيرا، مما سيشجع على التعلم الذاتي وتوسيع آفاق الطالب في مدرسة البنات في مجاالت ا5دب 
والعلوم والثقافة. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

رئيس مجلس إدارة مدرسة الشيخة حصة للبنات، الشيخ هشام
بن عبد العزيز آل خليفة ورئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ حمد 

 بن عبد ا� آل خليفة يقطعان الشريط خالل حفل االفتتاح الرسمي 
لمكتبة بتلكو

لؤلؤة  التعلم المتميز 
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لؤلؤة فى القلب 
مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة 

9مراض القلب 

تقدم بتلكو تبرعا سنويا لمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة 
5مراض القلب لمساعدتهم في شراء ا5دوات والمعدات المتخصصة وذلك 

بهدف تعزيز الرعاية الطبية والخدمات المقدمة لمرضى القلب في المركز. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ حمد بن عبد ا� آل خليفة يقدم
شيك التبرع إلى مدير مركز القلب الدكتور رسان بدران بحضور عدد 

من المسؤولين 
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 خصصت بتلكو 3 ماليين دينار بحريني خالل
  2010 لدعم مجموعة متنوعة من المبادرات

  الصحية والتعليمية والرياضية والبرامج
 الثقافية فى البحرين.

أكثر سلسلة ,لئ قيمة 
لدينا....

 .... العديد من الطرق التي تنظر من خاللها بتلكو خارج إطار أعمالها ا5ساسية، إلى دورها داخل المجتمع ا5وسع.
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إحدى الشركات التي تمتلكها مجموعة بتلكو 
بالكامل. تم تأسيس الشركة في عام 2003 مع 

تركيز أولي على تقديم خدمات اتصاالت عالمية 
للمؤسسات والشركات متعددة الجنسية. واtن، 

تركز شركة بتلكو مصر على تقديم خدمات اتصاالت 
البيانات عالمية المستوى للشركات متعددة 

الجنسية عبر شبكتها لخدمات البيانات المدارة. 

|         ( بتلكو مصر لالتصاالت – (ش. م. م)

 وتعتمد خدمات الشركة الدولية على شبكات
IP-VPN  العالمية من خالل شبكة بتلكو في الشرق 

ا5وسط بدعم من شركاء عالميين حول العالم. 
وتسعى بتلكو مصر إلى توفير خدمات التسوق من 
نقطة واحدة لتلبية االحتياجات المتنوعة لمختلف 

الزبائن.  

 مجموعة بتلكو - مصر
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    S Tel شركة

شركة S Tel  إحدى المشاريع المشتركة مع شركة 
. ، الهند، و 
L  التي تمتلك 42.7 % من ا5سهم. 
وتعمل شركة STel حاليا في 5 واليات من دائرة 

عملها التي تشمل 6 واليات هي: بيهار ، جاهاركاند، 
أوديشا، هيماشال براديش، أسام و الشمال الشرقي 

وهي اtن بصدد تقديم خدماتها في دائرتها ا5خيرة 
جامو وكشمير. كما أنها شركة االتصاالت الجديدة 
الوحيدة التي تقدم الخدمات في جميع المواقع التي 

يتوفر بها طيف والوافد الجديد الوحيد الذي يفوز 
.3G بتراخيص الجيل الثالث

وخالل فترة قصيرة مدتها سنة واحدة فقط، تمكنت 
شركة S Tel من تحقيق قاعدة زبائن يفوق عددها 

2.3 مليون (حتى 31 ديسمبر 2010)  مقدمة أكثر من 
13 مليون دقيقة يوميا بفضل شبكة قوية معتمدة 
مؤلفة من 3478  محطة أرضية وأكثر من 35000 

من نقاط البيع.

كما قدمت شركة S Tel، في سوق اتصاالت متنقلة 
 Bulk) “شديد التشبع، مفهوم 'الدقائق الجماعية

“  وأوجدت عالمة تجارية ومنتجا فريدين 
من نوعهما.

 S Tel وبفضل روح التعاون والشراكة، أقامت شركة
أفضل شراكات مع أكثر من 40 من الشركات الرائدة 

وتشاروت أيضا مع الجهة القائمة على 'جوائز االبتكار 
2010' المرموقة فيما يتعلق بمشروعها اYبداعي 

لتكنولوجيا المعلومات ” ”.

 مجموعة بتلكو - الهند

 الجالسون من اليسار إلى اليمين: د.ك غوبتا، سوغوماران جي، 
شاميك داس (الرئيس التنفيذي)، أرون ماندانا، راج كومار، غانيش راج  

| 



بتلكو - التقرير السنوي 282010

واصلت سبأفون، التي تمتلك بتلكو فيها حصة قدرها 
26.9 %، نجاح عملياتها وأنهت عام 2010 بقاعدة 
زبائن تجاوز حجمها 3.6 مليون مشترك في خدمة 

الهاتف النقال، وهي زيادة رائعة تبلغ 40.2 % مقارنة 
بالعام الماضي. تعتبر سبأفون أكبر مشغل لخدمة 
GSM في اليمن وتوفر تغطية محلية عبر أكثر من 

940 من المحطات ا5رضية المنتشرة 
في أنحاء اليمن. 

|          سبأفون

 مجموعة بتلكو - اليمن

 الشيخ حميد ا9حمر، رئيس مجلس إدارة سبأفون
 مع رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ حمد بن عبد اo آل خليفة

والرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو بيتر كالياروبولوس

بدأت سبأفون عملياتها في فبراير 2001 برؤية 
ترمي Yنشاء شركة قوية وديناميكية ومرنة لخدمة 

ومصلحة الشعب اليمني عبر تقديم أحدث تقنيات 
وخدمات الهاتف النقال. توفر الشركة خدمات هاتف 

نقال مبتكرة وذات جودة عالية، وتقدم أفضل قيمة 
لجميع الزبائن اليمنيين.
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|     اتحاد عذبيب لالتصاالت

 مجموعة بتلكو - المملكة العربية السعودية

لقد نجحت شركة اتحاد اتصاالت عذيب، التي تملك 
بتلكو 15 % من أسهمها، في زيادة قاعدة زبائنها 

لخدمة برودباند بنسبة مذهلة بلغت 100 % ليصل 
العدد إلى 104,000 بحلول نهاية عام 2010، وذلك 

بفضل التزام فريق عمل قوي والموثوقية والشعبية 
.GO التي حظيت بها عالمة الشركة التجارية

تشمل خدمات الشركة العديد من الخدمات 
السلكية / الالسلكية مثل االتصاالت الهاتفية 

الصوتية، وخدمات البيانات، وخدمات االتصال الهاتفي 
عبر اYنترنت، وخدمة برودباند عبر شبكة االنترنت 

بتقنية واي ماكس، وخطوط الهاتف الثابت، وا5لياف 
الضوئية إلى المنازل والشركات، باYضافة إلى 

خدمات الفيديو.

الواقفون من اليسار إلى اليمين: سليمان الزهراني، أمين ميرشنت

 الجالسون من اليسار إلى اليمين: عبد الرحمن مطرب،  
زيد الشبانات (الرئيس التنفيذي)

وفي سبتمبر 2010، صنفت مجلة العربي االقتصادي 
التجاري العالمة التجارية للشركة GO باعتبارها واحدة 

من أفضل 50 عالمة تجارية في المملكة العربية 
السعودية، وهو إنجاز كبير للشركة بعد سنة واحدة 
ونصف فقط من عملياتها التجارية باعتبارها شركة 

االتصاالت ا5ولى في المنطقة التي تشغل 
. تقنية 
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|         كواليتي نت

  تواجه شركة كواليتي نت، التي تمتلك بتلكو 44 % 
من أسهمها، تحديات عصر دمج الخدمات بتقديم 

حلول تقنية اتصاالت المعلومات ICT المتكاملة. 
وتتمتع شركة كواليتي نت بريادتها في السوق في 

مجال االتصاالت البيانية وصناعة خدمات اYنترنت في 
الكويت التي يتواجد بها أربع شركات مرخصة تقدم 

خدمات اYنترنت في السوق الكويتي. لقد نحجت 
الشركة في زيادة حجم قاعدتها من زبائن برودباند 

بنسبة 11 % في عام 2010.

تقدر حصة كواليتي نت في سوق خدمات برودباند بـ 
 40 % ،حيث تقدر نسبة اتصاالت البيانات منها

 بـ 55 % على المستوى المحلي و 70 % على 
المستوى الدولي. تعتبر كواليتي نت المشغل ا5ول في 

الكويت الذي يبدأ خدمات برودباند ا5رضية في العراق. 

وخالل العامين الماضيين، قامت الشركة بإطالق 
خدمات دولية مدارة بالشراكة مع إحدى الشركات 
العالمية لخدمة المؤسسات والشركات متعددة 

الجنسيات. كما أطلقت الشركة خدمات ا5من 
والمراقبة لتلبية الطلب المتزايد من مجمعات 

التسوق على هذه الخدمة. 

وتواصل كواليتي نت تميزها كشركة رائدة في توفير 
خدمات مركز المساعدة لزبائنها عبر تقديم خدمات 
متميزة وراقية. كما تم اختيار كواليتي نت على مدى 

سنتين متتاليتين باعتبارها ماركة مميزة في إطار 
دولة الكويت

 مجموعة بتلكو - الكويت

 الواقفون من اليسار إلى اليمين: إم بي جورج فيرغيس، سالم المليفعي،
علي إسماعيل، محمد النصف، المهندس وليد القالف.

 الجالسون من اليسار إلى اليمين: نائل العوضي، راشد عبد اo (الرئيس التنفيذي)،
المهندس عيسى الكوهدجي 
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 الواقفون من اليسار إلى اليمين: أمجد فروقة، ياسر صغير،
عماد معلي، هيثم فطاير، عمر عموش، معتز نابلسي، رائد رشيد، سامي جرار

 الجالسون من اليسار إلى اليمين: إيهاب حناوي (الرئيس التنفيذي)، 
الرا الخطيب، خالد هدهد، كالوس ريمن

تواصل أمنية، التي تمتلك بتلكو 96 % من أسهمها، 
إبراز قوتها وشعبيتها في السوق ا5ردني مع بلوغ 

حجم قاعدة زبائنها لخدمة الهاتف النقال في نهاية 
2010  ما مجموعه 2.1 مليون و 19,000 من زبائن 

خدمة برودباند، أي بزيادة قدرها 31.5 % و  5.1 % على 
التوالي مقارنة بالعام السابق.

ومن العوامل الكامنة وراء نجاح أمنية استراتيجياتها 
الصلبة وتقديمها لمجموعة شاملة من حلول 
االتصاالت المتطورة والتي تشمل الهاتف النقال 

واالنترنت وحلول ا5عمال. وتقوم أمنية بتشغيل 
شبكة EDGE 2.75G في جميع أرجاء المملكة 

ا5ردنية مع أكثر من 1350 محطة أرضية، لتوفر بذلك 
تغطية رائعة داخل وخارج العاصمة عمان.   

وضمن التزامها المستمر بدعم التطور في قطاع 
االتصاالت با5ردن، وتمشيا مع توجيهات جاللة الملك 
عبد ا� الثاني، أسهمت أمنية - من خالل التشكيلة 

المتنوعة للخدمات التي تقدمها - في زيادة تغلغل 
خدمتي الهاتف النقال اYنترنت، وهو ما يدعم توجهات 

وأهداف االستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع 
االتصاالت ا5ردني.

إن من شأن تقديم خدمات حديثة ومتطورة مثل 
برودباند،  و UDSL بالتوازي مع حلول 

البيانات لقطاع ا5عمال وخدمات االتصاالت المتنقلة 
المتطورة، أن يعزز نمو ”أمنية“ في المستقبل.

وانطالقا من اعتقادها بانتمائها إلى كل ما هو إيجابي، 
أطلقت شركة أمنية توجها وثقافة جديدين في عام 

2010  تحت شعار ”االنتماء“. وقد تم تبني الثقافة 
والتوجه الجديدين من قبل أمنية، الذي يتمحور حول 

موضوع االنتماء، في عدد من المحطات التي تتضمن 
االنتماء إلى المجتمع والمعرفة والحياة، والموسيقى 

والرياضة والبيئة والصحة والثقافة والشباب وأمنية.

|         أمنية
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 بتلكو (شركة البحرين لالتصاالت السلكية 
والالسلكية)  الشركة الرائدة في توفير خدمات 

االتصاالت المتكاملة في مملكة البحرين وشركة 
مرجعية بين الالعبين الرئيسين في المنطقة في 
صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية من حيث 

اYبداع وخبرات الزبائن.

توفر بتلكو خدماتها لكل من القطاع التجاري 
والمستهلكين في بيئة هي ا5كثر تحررا و تنافسية 
في منطقة الشرق ا5وسط وشمال أفريقيا، وتقدم 

أحدث خدمات االتصاالت الثابتة والالسلكية لزبائنها. 
وفي نهاية 2010، بلغت قاعدة زبائن شركة بتلكو 

البحرين في 770,000 من زبائن خدمة الهاتف النقال، 
88,500 من زبائن برودباند  185,000 من زبائن 

 مجموعة بتلكو - البحرين

|         بتلكو - البحرين

الخطوط الثابتة، مما يجعل من بتلكو الشركة الرائدة 
في السوق لقطاع االتصاالت في البحرين.

ال تزال بتلكو  تعتبرمن بين الشركات الرائدة في 
المجاالت الخيرية في مملكة البحرين في عام 2010، 

حيث خصصت أكثر من 3 مليون دينار بحريني لدعم 
المبادرات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية.

وتطمح الشركة أن يكون لها تأثير إيجابي على جميع 
شرائح المجتمع والوصول إلى جميع مناطق البحرين 
من خالل برنامجها السنوي للمسؤولية االجتماعية 

للشركات.

تقدم بتلكو حلول االتصاالت لزبائنها في جميع البلدان 
التي تعمل فيها في القطاعات المنزلية والتجارية 

والحكومية في البحرين عبر شبكة الجيل التالي، 
 3.5G نترنت الثابتة وYوجميع شبكات بروتوكول ا

الالسلكية، وحلول اتصاالت البيانات عبر شبكة 
MPLS وخدمات جي إس إم  موبايل وبرودباند 

 .( الالسلكية (

الواقفون من اليسار إلى اليمين: صالح طرادة، سهيلة النواخدة، جون فورد،
 محمد بوبشيت، منى الهاشمي، حمزة علي، عادل الديلمي.

 oالجالسون من اليسار إلى اليمين: نادية حسين، د. غسان مراد، راشد عبد ا
(الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين – التحق بشركة بتلكو في 23 يناير 2011)،

 أحمد الجناحي، برناديت بيني.
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مجموعة بتلكو 

تعمل مجموعة بتلكو، المدرجة في سوق البحرين ل�وراق المالية 
(شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (بتلكو) في 7 أسواق 

في الشرق ا5وسط، شمال أفريقيا والهند. وتقدم مجموعة بتلكو 
خدماتها للمستهلكين، والشركات وأسواق الجملة في البحرين؛ 

باYضافة إلى خدمات اتصاالت ثابتة والسلكية متطورة لزبائنها في كل 
من ا5ردن،    الكويت، مصر، السعودية، اليمن والهند.  

تواصل عمليات بتلكو في الخارج إضافة قيمة إلى المجموعة، حيث 
ساهمت في عام 2010 بما نسبته 34 % من إجمالي العائدات. تعمل 

استراتيجية المجموعة التوسعية على تعزيز اسم بتلكو باعتبارها 
شركة معتمدة وموثوقة في جميع مناطق الشرق ا5وسط وشمال 

أفريقيا وآسيا، حيث أسفرت هذه االستراتيجية عن تحقيق أكثر من 9.2 
 مليون من المشتركين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 67 % مقارنة

بالعام 2009.
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 صورة لفريق اYدارة العليا لمجموعة بتلكو 

الجالسون من اليسار إلى اليمين

برناديت بيني
 المستشار القانوني العام 

بيتر كالياروبولوس
 الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة
مدير عام الموارد البشرية 

والتطوير للمجموعة

كاترينا ستابيلتون
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة

الواقفون من اليسار إلى اليمين

،صالح طرادة
  المدير العام

للمبادرات االستراتيجية للمجموعة

 ،نادية حسين
 مدير عام

العالقات الحكومية

علي شريف
 رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

أحمد الجناحي
سكرتير مجلس إدارة المجموعة ومدير عام

العالقات الصحافية
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التنويع... 
مع القيمة السليمة 

بعض من أغلى الآللئ في العالم تأتي بألوان مختلفة.. 

تقدم بتلكو حلول اتصاالت مختلفة مصممة لتلبية متطلبات واحتياجات الزبائن 
في مختلف المناطق التي تعمل بها الشركة 
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تقدير خاص لجميع الموظفين

تقدر بتلكو الدور الحاسم الذي يؤديه جميع 
العاملين في تحقيق أهداف الشركة بما يتماشى مع 

االستراتيجيات التي وضعتها اYدارة التنفيذية.
 

وبناء عليه، تعتبر الشركة توفير فرص التدريب 
والتطوير والفوائد ذات القيمة المضافة لموظفيها 

أولوية قصوى بالنسبة لها. 

 فى البحرين وخالل عام 2010، استثمر مركز بتلكو 
للتدريب أكثر من مليون  دينار بحريني في التدريب 
والتطوير لتوفير 60,000 ساعة من التدريب،التي 

 استفاد منها 950 من الموظفين وهو ما يمثل 
78 % من القوى العاملة بالشركة.

 

مناظر  لمقر بتلكو الرئيسي في البحرين

يعتبر التعليم اYلكتروني إحدى وسائل التدريب 
الرئيسية المستخدمة من قبل الموظفين في بتلكو 

في عام 2010 ، حيث أكمل 165 موظفا 476 من 
دورات التعلم اYلكتروني. 

من خالل توفير مثل هذه الفرص الممتازة  للتدريب 
والتطوير ومزايا إضافية لموظفيها، تطمح بتلكو في 

االحتفاظ بموظفيها الموهوبين وموقعها بوصفها 
صاحب العمل المفضل في مملكة البحرين. 
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حقائق - أرقام - جوائز - إنجازات

أرقام مثيرة  
340.3 مليون دينار بحريني - إيرادات 

المجموعة للعام 2010 

22 مليون دينار بحريني تم استثمارها في 
البنية التحتية في البحرين خالل 2010 

3 مليون دينار بحريني  تم تخصيصها 
للرعايات والتبرعات في البحرين 

مليون دينار بحريني تم استثمارها في 
 التدريب والتطوير لموظفي الشركة

 في البحرين 

9.2 مليون - حجم قاعدة زبائن المجموعة 

8.8 مليون – حجم قاعدة المجموعة من 
زبائن خدمة الهاتف النقال 

250,000 - حجم قاعدة المجموعة من 
زبائن خدمة برودباند 

حقائق مثيرة لالهتمام 
59 مليون عدد الرسائل القصيرة والرسائل 

المتعددة الوسائط التي تم إرسالها 
واستقبالها شهريا عبر شبكة بتلكو 

3,400 هو متوسط عدد المكالمات اليومية 
التي تعامل معها مكتب المساعدة في 

بتلكو 196 

15,650 هو متوسط عدد المكالمات 
اليومية التي تعامل معها  مكتب بتلكو 

الستعالمات الدليل 181/188 

تم تنفيذ أكثر من 100 من الحمالت 
الترويجية لقطاع المستهلكين والقطاع 

التجاري في البحرين 

جوائز وإنجازات ملهمة 
اYنجازات التجارية العربية - شركة االتصاالت للعام 2010

حصدت بتلكو الجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز اYنجازات العربية السنوي 2010. وللسنة الثانية على 
التوالي، تم اختيار بتلكو شركة اتصاالت العام في جميع أنحاء منطقة الشرق ا5وسط. وقد حضر الحفل 

المرموق كل من رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الشيخ حمد بن عبد ا� آل خليفة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة بتلكو السيد بيتر كالياروبولوس وعدد من المديرين العامين بشركة بتلكو. 

جوائز   الشرق ا5وسط وشمال أفريقيا 2010 – جائزة من الذهب وأربع جوائز فضية 
تربعت بتلكو على العرش في حفل توزيع جوائز الشرق ا5وسط 2010   بحصدها خمس جوائز، 

لتتفوق بذلك على جميع المشاركين اtخرين في هذا الحدث السنوي. ويعتبر هذا الحفل بمثابة حفل جوائز 
ا5وسكار لصناعة تسويق االتصاالت لمنطقة الشرق ا5وسط وشمال أفريقيا. وللحصول على جوائز 2010 ، 

تلقى منظمو  أكثر من 500 مشاركة من الشركات في جميع أنحاء المنطقة تمثل مجموعة واسعة 
، يتم الحكم على الحمالت التسويقية بناء على فعاليتها وعلى  من الصناعات. وفي حفل توزيع جوائز 

الفكرة الخالقة التي تحملها، من قبل فريق من الخبراء المختارين من عدد من الشركات اYقليمية الكبرى. 
وعلى صعيد تصنيف أفضل استخدام للمسؤولية االجتماعية للشركات، حصلت بتلكو على الجائزة الذهبية. 

كما حصلت الشركة على الجائزة الفضية في فئة حملة التسويق الرياضية وفئة أفضل حملة تسويقية 
للشباب وجائزتين فضيتين في فئة االتصاالت النقالة واYنترنت. 

جمعية الشرق ا5وسط لعالقات المستثمرين - الشركة المدرجة ”الرائدة“ في البحرين  
تم اختيار شركة بتلكو باعتبارها الشركة البحرينية ”المدرجة“ الرائدة لعالقات المستثمرين  وذلك في 

حفل توزيع جوائز عالقات المستثمرين في الشرق ا5وسط . وقد حضر حفل توزيع الجوائز السنوي لعالقات 
المستثمرين، الذي يكرم العاملين في هذا المجال والشركات في الشرق ا5وسط 5فضل الممارسات في 
عالقات المستثمرين وفقا للمعايير العالمية، عدد من مديري صناديق االستثمار وتنفيذيو  أسواق المال 

الذين تجمعوا لالحتفال بتطور تميز المعايير في عالقات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. وقد 
تم اختيار المرشحين النهائيين على أساس نتائج دراسة     التي جمعت 

االستجابات من مديري أكثر من 223 من الصناديق المالية والمحللين من جميع منطقة الشرق ا5وسط. 

شهادة ISO 27001  للخدمات اYلكترونية 
 تم منح موقع شركة بتلكو للخدمات اYلكترونية، موقع خدمات زبائن الشركة عبر اYنترنت، شهادة

 ISO 27001 - المعيار الدولي Yدارة أمن المعلومات، بعد عملية تدقيق صارمة أجراها مكتب فيريتاس 
). وتعتبر بتلكو شركة االتصاالت ا5ولى في مملكة البحرين  لالعتماد (

التي يتم اعتماد موقعها على االنترنت للخدمات اYلكترونية بشهادة ISO 27001. وقد تعاون عدد من 
فرق العمل بشركة بتلكو، بقيادة فريق أمن المعلومات، Yكمال عملية شاملة وتلبية جميع المعايير 

 . المحددة المطلوبة من قبل فريق التدقيق في  مكتب 



 ا9ولوية لديك هي أولويتنا...
 لقد ركزت بتلكو  على توفير خدمات الهاتف النقال وبرودباند واالتصال الدولي المباشر بأفضل قيمة، دون المساس بالجودة.



بتلكو - التقرير السنوي 142010

منتجات وخدمات عالمية المستوى في 2010 

أكثر من 100 من الحمالت الترويجية تقدم 
منتجات وخدمات عالمية المستوى  

 زبائننا هم أولويتنا ونحن ملتزمون بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والعروض الترويجية المفيدة، والتأكيد
 على االبتكار والراحة والقيمة مقابل المال. 

أمثلة على ما قدمناه من منتجات وخدمات خالل 2010
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كما ستستمر عمليات االستحواذ على رأس جدول 
أعمال مجموعة بتلكو لعام 2011. ولتحقيق مزيد 

من النمو وتنويع اYيرادات لدينا، نحن بحاجة إلى زيادة 
حجم أعمالنا واالستثمار في الشركات التي أنشئت 

بالفعل ولكن ال تزال توفر النمو في أسواقها أو في 
شركات مبتدئة جديدة جاهزة لالنطالق. وسيبقى 

تركيزنا على مناطق الشرق ا5وسط وشمال أفريقيا 
والهند / مناطق آسيا والمحيط الهادئ لتحقيق مزيد 

من التوسع. 

نحن ال نزال واثقين من مستقبل عملياتنا ونتوقع 
أيضا أن يكون المستقبل أكثر شراسة، حيث أصبحت 

المستويات العالية من االختراق واقعا قائما اtن في 
كثير من ا5سواق التي نعمل فيها. غير أن االبتكار 

المستمر، و 'التركيز على أساسيات - االبتكار والقيمة 
وخدمة الزبائن ومجتمعنا وموظفينا،ستواصل 

تحقيق نتائج قوية لمساهمينا. 

بيتر كالياروبولوس
 الرئيس التنفيذي للمجموعة 

شركة البحرين لالتصاالت السلكية
 والالسلكية (ش.م.ب)

كلمة الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو

التركيز على النجاح في المستقبل 
نحن نركز بشكل واضح على االحتفاظ بمكانتنا الرائدة 
في البحرين والكويت واليمن وعلى زيادة قاعدة زبائننا 

عبر جميع عملياتنا. 

إن من شأن االستفادة من مواردنا ”تحقيق المزيد 
بالقليل“ من خالل إعادة هندسة إجراءاتنا ونرى أن 

االبتكار أمر بالغ ا5همية لنجاحنا. 

وسنستمر في جعل أنظمة المكاتب الخلفية 
وإجراءات العمل لدينا 'أكثر ذكاء' عبر المجموعة. 

وسنواصل أيضا تنفيذ برامج خفض التكاليف وإعادة 
هيكلة عملياتنا وفقا لظروف السوق. 

 وباYضافة إلى ذلك، ومن خالل مراجعة ترتيبات 
الشراء مع أكبر الموردين لدينا على أساس 

المجموعة، فإننا نسعى إلى تحسين شروط العرض 
وتوصيل الخدمات. 

إن من شأن مثل هذه اYجراءات أن تمكننا من العمل 
بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي خفض تكاليف المدخالت 

لدينا. 
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كما زادت بشكل ملحوظ أعداد الزبائن في شركة 
STel الهند. فشركة STel تعمل اtن في والية 

بيهار، جاهاركاند، أوديشا، هيماشال براديش، والية 
آسام وشمال شرق وتشغل شبكة من 3500 من 

المحطات ا5رضية. وخالل السنة ا5ولى من عملها، 
نمت قاعدة زبائنها لتصل إلى أكثر من 2.3 مليون، 
وهو ما يمثل ربع قاعدة زبائن المجموعة. شركة 
STel اtن بصدد تقديم خدماتها في دائرة عملها 

ا5خيرة وهي والية جامو وكشمير. 

موظفونا - مفتاح نجاحنا 
جميع الشركات العاملة لدينا تدرك بأنها لكي تنجح 

في عملية التحول وتحسين أعمالنا، فإنها بحاجة إلى 
االحتفاظ بالمواهب وتطويرها وتحفيزها باعتبار أنها 

هي التي تأتي بالنتائج - موظفونا. ونحن نواصل تقديم 
برامج تنموية تهدف إلى الحفاظ على فريق من أفضل 

الناس أداء، متفانين ومتحفزين بإمكانهم إبجاد الفرق 
بالنسبة للزبائن والمساهمين والشركة وأنفسهم. 

وخالل عام 2010،  استثمر مركز بتلكو للتدريب في 
البحرين أكثر من مليون دينار بحريني في التدريب 

والتطوير لتقديم 60,000 ساعة من التدريب 
استفاد منها 950 من الموظفين وهو ما يمثل 78 % 

من القوى العاملة. يهدف التعلم اYلكتروني والتعلم 
في الفصول الدراسية لدينا، الذي ينفذه موظفو مركز 

التدريب المؤهلون أو متخصصون من خارج بتلكو، إلى 
توفير فرص التعلم ذات الصلة التي تعطي الموظفين 

لدينا ميزة عند التعامل مع التحديات التي يواجهونها 
في عملهم اليومي. 

في عام 2010 وبفضل برنامج القيادة التنفيذية لدينا 
بالتعاون مع جامعة النكستر، تمكنا من مواصلة 

التركيز على التوجيه في جميع شركاتنا العاملة 
لمساعدة العاملين فيها على التعامل مع تطور 

وتنوع عملياتنا اليومية. 

لقد واصل موظفونا، بحماس كبير، جهودهم الرامية 
إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات لزبائننا. وأنتهز 

هذه الفرصة 5تقدم بخالص الشكر لهم لما بذلوه 
من جهود كبيرة خالل العام وأحثهم على الحفاظ 
على إصرارهم على النجاح ونحن نستعد لمواجهة 

منافسة أصعب في العام المقبل في جميع ا5سواق. 

وأنا سعيد أيضا لتعيين راشد عبد ا� في منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين. وبعد إدارة 

عملياتنا في الكويت ”كواليتي نت“ لمدة 11 عاما، فإنني 
أعتقد بأنه ا5قدر على التعامل مع التحديات التي تواجه 

بتلكو في السوق المحلية. 

تعتبر نوعية كبار قادتنا أمر حيوي لنجاح تحول بتلكو 
المستمر وأعتقد أن لدينا بعض من أفضل الرجال 

والنساء الذين يتميزون بتفان ال مثيل له. أتقدم 
بشكري العميق لجميع كبار القادة في مجموعة 

بتلكو في شركة بتلكو البحرين وفي شركاتنا التابعة، 
وكذلك إلى كبار المديرين التنفيذيين في مشاريعنا 

المشتركة لما بذلوه من جهود جماعية  لتحقيق 
النتائج المالية والتشغيلية في عام 2010. 

لقد قدم رئيس مجلس إدارتنا الشيخ حمد بن عبد 
ا� آل خليفة وكل عضو من أعضاء مجلس اYدارة 

التوجيه المتميز والدعم القوي الذي هو موضع تقدير 
كبير من قبلي وزمالئي في فريق القيادة العليا، ونحن 

نشكرهم على توجيهاتهم القيمة. 

وأخيرا، وهو ا5هم على اYطالق، أتقدم بالشكر الجزيل 
لزبائن بتلكو لوالئهم واستمرارهم في استخدام 
منتجاتنا وخدماتنا. نحن نستمع إلى مالحظاتهم 

ونعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة ونستمر 
في االبتكار والتطوير. 

كلمة الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو



وخالل عام 2010، تمت توسعة مجموعة خدمات 
بتلكو من باقات الدفع اtجل وامتدت لتشمل باقات 

جديدة بما في ذلك سوبر 10 ، سوبر 30 سوبر 
سمارت والتي تقدم جميعها دقائق مجانية من 
الصوت والفيديو والرسائل القصيرة. كما تشمل 

خدمة سوبرسمارت جهاز  مجانا  وحزمة 
بيانات بسرعة MB600، وهو ما حظي بقبول سريع 

ومكثف من قبل الزبائن. 

وبالنسبة لزبائننا في خدمة برودباند، قدمنا مجموعة 
برامج أمن اYنترنت، وهو المنتج الذي يمكن تحميله 
من موقع الخدمات اYلكترونية على  

وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة لحماية ا5نظمة من تهديدات 

، وهجمات تصيد  مثل الفيروسات و 
المعلومات عبر اYنترنت والرسائل غير المرغوب 

فيها. 

ومن خالل تقديم حلول متطورة، ال نزال الخيار ا5ول 
والمفضل لزبائن القطاع التجاري. وتشمل مجموعة 

 WAN و LAN الحلول والخدمات التي نقدمها شبكات
، والبنية التحتية من الكابالت واالتصاالت الموحدة 
المصممة لتفي بمتطلبات زبائن القطاع التجاري. 
ويمكننا أيضا تقديم خدمة االنترنت بنسبة عالية 

من العمل التي توفر اتصاال مضمونا يمكن تحقيقه 
عبر اتصال ابتدائي وثانوي باYنترنت وحلول VPN التي 

يمكن االستفادة منها عبر تقنية احتياطي متماثل 
 .ADSL متكامل يعمل على تقنية

زيادة قاعدة زبائننا 
ال تزال زيادة أعداد الزبائن في عموم المجموعة تمثل 

أولوية استراتيجية لبتلكو. ونحن سعداء للغاية أن 
العدد اYجمالي للزبائن عبر جميع عملياتنا قد ازداد 

بنسبة 67 % مقارنة بعام 2009 ، مع بلوغ ا5رقام اtن 
ما يزيد على 9.2 مليون. ويبلغ حجم قاعدة مجموعة 

بتلكو للهاتف النقال حاليا أكثر من 8.8 مليون مع 
أقل بقليل من 250,000 من زبائن برودباند. 

أما في البحرين، فقد بلغ حجم قاعدة زبائننا في 
31 ديسمبر 2010 ما مجموعه 770,000 من 

زبائن خدمة الهاتف النقال (6.3 % أقل من 2009)، 
 88,500 من زبائن خدمة برودباند (نمو بنسبة 

4.5 %) ، و 185,000 من زبائن خطوط الهاتف الثابت، 
أي بانخفاض نسبته 7.4 % مقارنة بعام 2009. وبينما 

انخفض الحجم اYجمالي لقاعدة زبائننا في خدمة 
الهاتف النقال في البحرين مقارنة بعام 2009، فقد 

تضاعف عدد زبائننا في خدمة بالك بيري حيث تعززت 
الزيادة في أعداد زبائننا في خدمة برودباند الالسلكية 
بفضل نجاح خدمة O-net التي تضاعف حجم قاعدة 

زبائنها هي ا5خرى أيضا. 

لقد سررنا بإنجازات شركاتنا التابعة ومشاريعنا 
المشتركة في مختلف عمليات مجموعة بتلكو. 

فقد واصلت عملياتنا في الخارج إضافة قيمة، حيث  
ساهمت تلك العمليات في عام 2010 بنسبة 34 % 

من إجمالي اYيرادات. 

تواصل أمنية إبراز قوتها وشعبيتها في السوق ا5ردني 
مع بلوغ حجم قاعدة زبائنها لخدمة الهاتف النقال 

ما مجموعه 2.1 مليون و 19,000 من زبائن خدمة 
برودباند، أي بزيادة قدرها 31.5 % و 5.1 % على التوالي 

مقارنة بالعام السابق.

تعتبر شركة أمنية اليوم مزود خدمات االتصاالت 
ا5سرع نموا في المملكة ا5ردنية. إن من شأن تقديم 

خدمات حديثة ومتطورة مثل برودباند،  و 
UDSL بالتوازي مع حلول البيانات لقطاع ا5عمال 

وخدمات االتصاالت المتنقلة المتطورة، أن يعزز نمو 
”أمنية“ في المستقبل.

ال تزال شركة كواليتي نت الشركة الرائدة في خدمات 
االتصاالت البيانية واYنترنت في الكويت، حيث يتواجد 
أربعة من مزودي خدمات اYنترنت المرخصين الذين 

يقدمون خدماتهم هناك. لقد نجحت الشركة في 
زيادة قاعدة زبائنها في خدمة برودباند بنسبة 11 % 

في 2010.

واصلت شركة سبأفون نجاحها المثير وأنهت العام 
بأكثر من 3.6 مليون من الزبائن، بزيادة ملفتة قدرها 

40.2 % مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من وجود بيئة تنظيمية صعبة في 
المملكة العربية السعودية، تمكنت شركة اتحاد 
عذيب من زيادة قاعدة زبائنها في خدمة برودباند 

بنسبة 100 % لتصل إلى 104,000 وذلك بفضل 
التزام فريق عمل قوي وموثوقية وشعبية العالمة 

 .GO التجارية للشركة
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كلمة الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو

لقد قمنا بتنويع وتنمية أعمالنا ليصل عدد زبائننا إلى 
أكثر من 9.2 مليون في ديسمبر 2010. وقد احتفظنا 

بريادة السوق في كل من البحرين والكويت واليمن. 
أما في ا5ردن، فقد حققنا ما يعادل المركز الثاني 

تقريبا من حيث حصة سوق الهاتف النقال. وفي الهند 
والمملكة العربية السعودية، حققنا نتائج أعلى من 

التوقعات بعد 12 شهرا ا5ولى لعملياتنا في أسواق هي 
ا5كثر تنافسية. 

وكان لدخول المشغل الثالث لالتصاالت المتنقلة في 
مملكة البحرين تأثير ملحوظ على قطاع االتصاالت 
شديد التشبع وكذلك عمليات بتلكو في البحرين. 

كما ترك تأسيس عملياتنا في الهند لتقديم خدمات 
الصوت والبيانات عبر المناطق الريفية في الهند، 

أثره على أدائنا المالي وليس من المتوقع بدء هذا 
المشروع في معادلة إيرادته مع نفقاته حتى عام 

 .2014

لقد انخفضت أرباحنا التشغيلية لعام 2010 البالغة 
106.5 مليون دينار بحريني (282.5 مليون دوالر) 

بنسبة 4.7 % مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم 
من انخفاض ا5رباح التشغيلية لبتلكو البحرين، فقد 

أسهمت النتائج القوية لشركة أمنية في تقليص 
االنخفاض العام في ا5رباح التشغيلية. لقد أسهمت 
عمليات بتلكو في الخارج بنسبة 34 % من إجمالي 
العائدات و 25 % من اYيرادات قبل ا5رباح والضرائب 

واالستهالك (EBITDA). كما فاقت التوقعات 
التدفقات المالية الحرة للمجموعة البالغة 109 

مليون دينار بحريني (289 مليون دوالر أمريكي)، وهو 
ما يمثل 75 % من معدالت تحويل اYيرادات قبل 

 (EBITDA) ا5رباح والضرائب واالستهالك

لقد شملت أرباحنا التشغيلية الصافية البالغة 
86.8 مليون دينار بحريني (230.2 مليون دوالر)، أي 
بانخفاض قدره 17.4 % مقارنة بعام 2009، حصتنا 
من خسائر السنة ا5ولى لشركة Stel ونهاية إعفاء 
ضرائب االستثمار في اليمن، ويبلغ تأثيره السلبي ما 

مجموعه 13 مليون دينار بحريني.

الجوائز وا%نجازات 
نحن فخورون 5ن جهودنا تحظى بقدير في كل عام 

من قبل عدد من المنظمات المرموقة. فللعام 
الثاني على التوالي، يسعدنا كثيرا حصولنا على جائزة 

شركة االتصاالت للعام في منطقة الشرق ا5وسط في 
الحفل السنوي لجوائز إنجازات ا5عمال العربية 2010. 
وقد أنهى هذا اYنجاز عام 2010، حيث أعقب عددا من 

اYنجازات ا5خرى خالل العام. وقد تم اختيار شركة 
بتلكو البحرين باعتبارها الشركة الرائدة المدرجة في 

مجال عالقات المستثمرين في حفل توزيع جوائز 
عالقات المستثمرين في الشرق ا5وسط الذي عقد 

في بيروت، لبنان. كما كانت بتلكو أيضا أكثر الشركات 
الشرق ا5وسط  نجاحا في حفل جوائز  

2010، حيث حصدت 5 جوائز. 

وعالوة على ذلك، تم منح موقع شركة بتلكو 
للخدمات اYلكترونية، موقع خدمات زبائن الشركة 
عبر اYنترنت، شهادة ISO 27001 - المعيار الدولي 

Yدارة أمن المعلومات، بعد عملية تدقيق صارمة 
 Bureau Veritas) أجراها مكتب فيريتاس لالعتماد

). وتعتبر بتلكو شركة االتصاالت 
ا5ولى في مملكة البحرين التي يتم اعتماد موقعها 

 ISO لكترونية بشهادةYعلى االنترنت للخدمات ا
   .27001

ويعكس مثل هذا االعتراف الجهود الجماعية 
لموظفينا كافة في جميع العمليات وتفانيهم 

لخدمة زبائننا وشركتنا. نعمل اليوم في سوق أكثر 
تنافسية من أي وقت مضى، ونحن نعتقد أن موظفينا 

هم من يمنحنا الميزة التنافسية ويضمن نجاحنا 
المستمر. 

استمرار االستثمار في البحرين لنبقى الخيار 
ا9ول لزبائننا

تعتبر استراتيجية بتلكو في تقديم مجموعة كاملة 
من خدمات االتصاالت والمنتجات العالمية الرائدة 

التي ال تضاهى والعناية بالزبائن، عناصر دفع من شأنها 
تمكين بتلكو من المحافظة على موقعها الريادي 

في مملكة البحرين. وخالل عام 2010، استثمرنا 22 
مليون دينار بحريني (58 مليون دوالر) في بنية تحتية 

جديدة للخدمات السلكية والثابتة في البحرين. 

ال يزال تركيزنا منصب على تقديم الجودة والخدمات 
المبتكرة ، وتقديم أفضل قيمة للزبائن. وقد 

أسهمت مثل هذه االستراتيجية في زيادة كبيرة في 
أعداد زبائن خدمات بالك بيري و  في 2010. 

كما كنا الشركة ا5ولى في المملكة التي تقدم باقة 
بالك بيري المدفوعة مسبقا. وقد أدى هذا العرض، 
إلى جانب تقديم عروض تنافسية للغاية لخدمات 

بالك بيري آجلة الدفع، إلى مضاعفة قاعدة زبائننا في 
خدمات بالك بيري. ونحن نتوقع المزيد من النجاح 

مع خدمات بالك بيري باعتبار أن الناس العاملين في 
مجال اقتصاد الشبكات الرقمي اليوم يرون أنه من 

الضروري أن يكونوا على اتصال دائم بأماكن عملهم. 
وبالمثل، تستمر خدمة  موبايل برودباند، التي 

توفر خدمة اYنترنت 'أثناء التنقل'، في كسب زبائن 
جدد، حيث تضاعفت أعدادهم على مدار العام. 

”سيتواصل تركيزنا على توفير خدمات عالية 
الجودة ومبتكرة، وتقديم قيمة أفضل 

للزبائن.“
لقد نجح فريق بتلكو، عبر عملياتنا في منطقة الشرق ا5وسط والهند، في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2010 – التي تعتبر بال 

شك السنة ا5كثر تحديا لبتلكو في العقد ا5خير! 



لشركة بتلكو البحرين ونتمنى له كل النجاح وهو 
يواجه تحديات صعبة في مهمته لدفع بتلكو البحرين 

إلى ا5مام وفي مواجهة المنافسة القائمة والقوانين 
التنظيمية الصارمة. 

وفي عام 2011، نجدد التزامنا بتحسين حياة 
المقيمين بمملكة البحرين كل يوم من خالل توفير 

مجموعة ال تضاهى من المنتجات والخدمات التي 
تتخطى مجرد تلبية متطلباتهم االتصالية. كما نؤكد 

التزامنا بتعزيز اسم بتلكو وعالمتها التجارية في 
جميع ا5سواق التي نعمل بها ونتطلع إلى تحقيق ما 

يفوق حاجز 10 ماليين زبون. 

حمد بن عبد اo آل خليفة
رئيس مجلس اYدارة

شركة البحرين لالتصاالت السلكية
 والالسلكية (ش.م.ب)

26 يناير 2011

لزبائننا ا5وفياء الختيار المنتجات والخدمات التي 
تقدمها بتلكو في سوق توفر مجموعة مذهلة من 
الخيارات. وأود أن أؤكد لزبائننا بأن تلبية احتياجاتهم 

ستكون أولوية بتلكو ا5ولى خالل عام 2011 وما بعده.  

يعمل جميع موظفي بتلكو في جميع المستويات 
كعائلة واحدة. فهم يعملون بالتعاون مع بعضهم 

البعض كل يوم بالتزام ال يتزعزع نحو تنفيذ 
استراتيجيات الشركة. ومن المؤكد أن مثل هذا 

التفاني والوالء هو ما يبقينا في مكانتنا الرائدة 
ويساعدنا على كسب زبائن جدد كل يوم. إن مثل هذا 

الدعم يساعدنا أيضا على أن نبني على قوة عالمتنا 
التجارية والتي تمثل أهمية قصوى ونحن نتوسع في 

مواقع جديدة في المنطقة وخارجها. وأنتهز هذه 
الفرصة 5تقدم بخالص الشكر إلى القوى العاملة في 

عموم مجموعة بتلكو لجهودهم المستمرة.

كما أتقدم أيضا بجزيل الشكر لمساهمي بتلكو 
لثقتهم ودعمهم المستمرين. إن هدفنا هو زيادة 

قيمة المساهمين من خالل جعل شركة بتلكو 
أقوى بعائدات صلبة في المستقبل. 

دورنا الداعم للمجتمع 
بتخصيصها أكثر من 3 ماليين دينار بحريني خالل عام 

2010 على هيئة رعايات وتبرعات لدعم مجموعة 
متنوعة من القضايا الجديرة باالهتمام، عززت 

شركة بتلكو مسؤوليتها المستمرة تجاه شعب 
مملكة البحرين. إن الهدف من برنامجنا للمسؤولية 

االجتماعية للشركات هو دعم المبادرات الصحية 
والتعليمية والرياضية والبرامج الثقافية بهدف التأثير 

 اYيجابي على حياة المقيمين في جميع
 مناطق البحرين“. 

ومن بين المستفيدين من برنامج بتلكو للمسؤولية 
االجتماعية للشركات في عام 2010  مركز سمو 

الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة 5مراض 
القلب الذي حصل على تبرع بمبلغ 600,000 دينار 

بحريني لشراء معدات متخصصة،  ومركز المنار 
ومركز المحرق للرعاية االجتماعية بمساهمات 

بلغت 10,000 دينار بحريني لكل منهما، وذلك دعما 
من الشركة لكبار السن في المجتمع. باYضافة إلى 

ذلك، سلمت شركة بتلكو 25,000 من السالل 
الرمضانية للمؤسسات الخيرية في المملكة خالل 

 شهر رمضان المبارك 2010 لتوزيعها
 على العائالت المحتاجة. 

التطلع نحو المستقبل
 نود أنا وزمالئي أعضاء مجلس اYدارة أن نعبر عن 

تقديرنا لفرق اYدارة التنفيذية في جميع عملياتنا. كما 
أرحب براشد عبد ا� باعتباره الرئيس التنفيذي الجديد 
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كلمة رئيس مجلس اYدارة

”إن دعم موظفينا يساعدنا في البناء على 
قوة عالماتنا التجارية التي تمثل أهمية خاصة 

ونحن نتوسع في مواقع جديدة في المنطقة  
وخارجها“

نيابة عن مجلس اYدارة ، فإنه لمن دواعي سروري أن أقدم التقرير السنوي التاسع والعشرين لشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية 
ش.م.ب وفروعها والشركات التابعة لها (مجموعة بتلكو)، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. 

إننا سعداء لتحقيق نمو مضطرد في إجمالي اYيرادات 
الذي بلغ  340.3 مليون دينار بحريني (902.7 مليون 
دوالر أمريكي) على الرغم من التأثير المستمر لتراجع 

حصة السوق في البحرين بسبب المنافسة المتزايدة 
والقرارات التنظيمية التي تحد من نمو بتلكو في سوق 

شديد التشبع. 

لقد بلغت أرباح عام 2010 الصافية 86.8 مليون دينار 
بحريني (230.2 مليون دوالر أمريكي)، أي بانخفاض 

قدره 17.4 % مقارنة بعام 2009. وباYضافة إلى 
تقلص حصتها في السوق، تأثرت نتائج مجموعة 

بتلكو المالية السنوية بنصيبها من الخسائر 
المتوقعة لبدء عمليات شركة S Tel (الهند)، التي 

 أكملت عامها الكامل ا5ول من العمليات
 في عام 2010. 

لقد استمر نجاح استراتيجيتنا الرامية لنمو 
المجموعة  وتنوعها من خالل برنامجنا التوسعي 
وأسفرت عن زيادة قدرها 67 % في قاعدة زبائن 

شركة بتلكو، والتي بلغت 9.2 مليون في ا5سواق 
 السبعة التي تعمل بها المجموعة بحلول نهاية

 عام 2010.

مخصصات مقترحة
بلغت أرباح مجموعة بتلكو الصافية قبل تحديد 

المخصصات 86.8 مليون دينار بحريني. و بناء على 
هذه النتائج المالية، أوصى مجلس اYدارة - لموافقة 

المساهمين – بالمخصصات وأتعاب أعضاء مجلس 
اYدارة التالية للعام 2010.

20102009بماليين الدنانير البحرينية

المخصصات
36.043.2أرباح نهائية مقترحة 

28.828.8أرباح مرحلية مدفوعة

2.22.6التبرعات بنسبة %2.5

–15.0المحول إلى االحتياطي العام

أتعاب أعضاء مجلس ا%دارة
0.40.4أتعاب أعضاء مجلس اYدارة

المدققون
KPMG دارة بإعادة تعيين شركةYيوصي مجلس ا
فخروك كمدققين لشركة بتلكو للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

نحن محظوظون الستفادتنا من الدعم المتواصل 
من قبل قيادة مملكة البحرين. ونيابة عن مجلس 

إدارة بتلكو واYدارة وجميع الموظفين، أنتهز هذه 
المناسبة 5عبر عن شكري الجزيل لصاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 

البحرين، وصاحب السمو الملكي ا5مير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء ، وصاحب السمو 

الملكي ا5مير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
نائب القائد ا5على. 

تلتزم بتلكو بحوكمة شركات قائمة على المبادىء 
والقيم. ويتجلى التزامنا في نهجنا الذي يحتضن مبادئ 
الحوكمة التي تقودها وزارة الصناعة والتجارة ووضعها 

مصرف البحرين المركزي.

وفي إطار التحضير العتماد إلزامية االمتثال لحوكمة 
الشركات في مملكة البحرين اعتبارا من 1 يناير 2012 

، تقوم بتلكو باتخاذ جميع الخطوات الالزمة خالل 
عام 2011  لضمان بقائنا على التزام كامل وتلبية 

جميع الشروط المطبقة من القانون الجديد لحوكمة 
الشركات. 

التزام نحو زبائننا وموظفينا 
من المعروف أن الزبائن يذهبون للعالمات التجارية 

التي يمكنهم االعتماد عليها. ووفقا لهذا المبدأ، نحن 
نسعى كل يوم لنكون ا5ول من حيث االعتمادية 

واالبتكار والقيمة مقابل المال، ونحن فخورون بأننا 
نحتفظ بموقعنا كشركة رائدة في البحرين في مجال 
تقديم خدمات االتصاالت المتكاملة. كما أننا سعداء 

5ن زبائننا أدركوا القيمة واالعتمادية للعالمات 
التجارية الرائدة لمجموعتنا مثل أمنية، كواليتي نت 
وسبأفون. وال يفوتني هنا أن أعبر عن امتناني الكبير 



نصر على االحتفاظ بموقعنا كشركة االتصاالت الرائدة في سوق البحرين 
والتوسع في منطقة الشرق ا5وسط وأفريقيا والهند. تعكس التزاماتنا 

اYستراتيجية أهدافنا الرامية إلى التحول إلى شركة تركز بشكل أكبر على 
الزبائن وتحقق أداءا أفضل من أقرانها من الشركات العاملة في صناعة 

االتصاالت. 

تسريع وتيرة التوسع الجغرافي مع التركيز على خدمات االتصاالت   
المتنقلة وبرودباند.  

تسريع وتيرة النمو في أسواقنا الحالية.  

التميز من خالل خبرات الزبائن والخدمات ذات القيمة المضافة.  

التميز بقيادتنا الشخصية.   

مساندة المجتمعات التي نعيش فيها.        

موظفونا 
نفتخر بانتمائنا لبتلكو ونواصل تمكين وتحفيز اtخرين.

العمل الجماعي
 نساند ونثق في بعضنا البعض، نفكر بعقلية ”الكل رابح“ ونعمل في إطار 

رؤية مشتركة.

االهتمام بالزبائن
نحترم زبائننا في البحرين وخارجها ونستمع لهم، ونقدم خدماتنا لهم 

بابتسامة ونفي بوعودنا ونستجيب لمتطلباتهم.

النزاهة
نحن مهنيون، أمناء، شفافون، وملتزمون بوعودنا.

اYبداع
نشجع ا5فكار الجديدة، نطلق العنان لخيالنا، ونتمتع باالنفتاح واYبداع.

المسؤولية عن ا5داء
نتحمل المسؤولية، نتعلم من أخطائنا، نتولى مسؤولية أدائنا وننجز ا5عمال 

في ا5وقات المحددة.

أهدافنا االستراتيجية  قيمنا
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 أن نقدم اYبداع والقيمة لزبائننا في كل سوق بفضل حلول االتصاالت التنافسية 
التي تقدمها شركاتنا العاملة والموظفون المهرة. 

 أن نتحول إلى شركة إقليمية رائدة التصاالت المعلومات تكون محط إعجاب 
جميع المستهلكين وشركائنا في القطاع التجاري.

رسالتنا رؤيتنا

رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا، استراتيجيتنا 



 أفضل الآللئ تستغرق
 وقتا لتنمو 

لقد استغرقت ”لؤلؤة“ بتلكو 150 عاما لتصل إلى بريقها الحالي... تلك هي 
المدة التي استمرت فيها خدمات االتصاالت في البحرين. 

اليوم ، ومع وجود عدة شركات تعمل على تقديم مجموعة واسعة 
من المنتجات والخدمات، فإن المقيمين والزوار في مملكة البحرين 

يستفيدون من خيارات اتصاالت عالمية المستوى. 

لقد حمل المجال التنافسي المفتوح تحديات عدة لشركة بتلكو. وقد 
تطلب هذا السيناريو منا أن نهب من أجل الحفاظ على الريادة في السوق 

التي كنا على رأسها لمدة طويلة وأن نبقى الخيار ا5ول كمزود لخدمات 
االتصاالت الذي يختاره الزبائن. إن االلتزام بالجودة، وتقديم منتجات وخدمات 

مبتكرة ونشر تكنولوجيا حديثة وتقديم خدمة رائعة للزبائن هي المبادئ 
التي نبني عليها استراتيجياتنا. 

وفي الوقت الذي نركز فيه على ريادتنا للسوق في البحرين، أدركنا الحاجة إلى 
النمو في حجم ونطاق أعمالنا. وتحقيقا لهذه الغاية، وسعنا مدى 'بريقنا' 

ليغطي مناطق بعيدة، ويصل إلى سبع دول حتى اtن. 

تسعى بتلكو إلى تعزيز وجودها وتقديم المنتجات / الخدمات في البحرين، 
وفي نفس الوقت تعمل على توسيع وجودها في ا5سواق اYقليمية. 

نطمح 5ن نجعل بتلكو إحدى الآللىء العالمية الثمينة .
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 بتلكو
أكبر مزود لخدمات االتصاالت 

المتكاملة في البحرين 
على مدى السنوات الـ 30 الماضية ومنذ أن تأسست بتلكو كشركة مساهمة بحرينية، نوعت الشركة وتوسعت من حيث 

تواجدها الجغرافي ومحفظة منتجاتها لتشمل عمليات في سبع مناطق جغرافية لتقديم خدمات اتصاالت متكاملة تغطي 
الشبكات الثابتة والمتنقلة وبرودباند عبر أحدث شبكات الجيل القادم.
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صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي ا5مير
 خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي ا5مير
 سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد ا5على
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