
يســر رئيس مجلس إدارة  إي بي إم تيرمينالز البحرين دعوة المســاهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشــركة و المقرر عقده  بمشــيئة اهلل تعالى في تمام الســاعة 10:30 صباحًا من يوم الخميس 
الموافق 25 مارس 2021. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الخميس الموافق 25 مارس من عام 2021 الساعة العاشرة صباحًا، فسيعقد االجتماعين يوم الخميس الموافق 1 من شهر ابريل من عام 2021 ، و 

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الخميس الموافق 1 من شهر ابريل من عام 2021 ، فسيعقد االجتماعين يوم الخميس الموافق 8 أبريل من عام 2021.
وفقًا لإلجراءات الوقائية التي تبنتها حكومة البحرين لمكافحة تفشي فيروس الكورونا )كوفيد 19( وخاًصًة تلك المتعلقة بالتجمعات ذات األعداد الكبيرة، فسوف يتم عقد االجتماعين عن بعد عبر تقنية اإلتصال 
المرئي. وعلى المساهمين الراغبين في المشاركة في االجتماعين المذكورين مشاركة نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص بهم ورقم المستثمر وعدد األسهم المملوكة من قبله، بما في ذلك نسخة 

من نموذج التوكيل الموقع )إن أمكن( مع مسجل أسهم البنك )بحرين كلير( من خالل البريد اإللكتروني التالي: registry@bahrainclear.com وذلك خالل 24 ساعة على األقل قبل موعد االجتماعين .

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية

إي بي إم تيرمينالز البحرين

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1.   مصادقة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ   2020/03/26 والمصادقة عليه.

2.   مراجعة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في   2020/12/31والمصادقة عليه.

3.   مراجعة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في2020/12/31 .

4.   مراجعة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في   2020/12/31والمصادقة عليها.

5.   اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31على النحو التالي:

    1(   توزيع أرباح نقدية تقدر 151.8 فلس للسهم الواحد أو 151.8 % من رأس المال المدفوع والبالغة إجماليًا  13.662  مليون  

        دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في  2020/12/31. 

في هذا الصدد، فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية:
1.   الموافقة على   توصية و قرار مجلس اإلدارة بإضافة » بيع وشــراء األوراق المالية ]أســهم وســندات[ لحســاب الشركة 

فقط« كأحد أنشطة الشركة، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية
2.   الموافقة على تعديل الفقرة 5)2( من عقد التأسيس و النظام األساسي بتعديل الفقرة )ح( و إضافة فقرة جديدة )ي( 

إلضافة ما ورد في البند )1( أعاله، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية، و تقرأ كالتالي :
“دون تقييد عمومية البند )1( فإن الشركة سوف:

أ( تستفيد من تشغيل وإدارة الموانئ.
ب( تقوم بتقديم خدمات بحرية للموانئ وخارجها ولكن ضمن المياه اإلقليمية للبحرين.

ج( تقوم بتقديم خدمات االرشاد ضمن خور القليعة ومرسى سترة وممرات العبور حسب الالزم.
د( تقوم بتشغيل وتوفير نظام إدارة متابعة السفن لموانئ وممرات البحرين.

هـ( تقوم بتقديم أي خدمة للعمالء ضمن الموانئ.
و( تقوم بالتفاوض على ومنح االمتيازات الحصرية وغير الحصرية و/أو الرخص للغير الذي تختاره الشركة بواسطة العطاء 

أو غير ذلك لتقديم كل او أي من التسهيالت او الخدمات التي تقرر الشركة بأنها الزمة او مرغوب فيها ضمن الموانئ.
ز( تتعاقد مع الغير لمصلحة الشركة أو العمالء عموما ضمن حدود الموانئ.

ح(بيع وشراء األوراق المالية ]أسهم وسندات[ لحساب الشركة فقط.
ي( تقوم بجميع تلك األشياء حسب ما تعتبره تابعا او يفضي الى تحقيق الغايات أعاله او أي منها.

ويخضع ذلك ألحكام القانون والنظم واألوامر والقرارات النافذة والى الحصول على الرخص الضرورية للقيام بهذه الغايات.

على الرغم مما ســبق، تلتزم الشــركة، في جميع األوقات، بقانون الشــركات التجارية الصادر بالمرسوم قانون رقم 21 
لسنة 2001 وتعديالته و قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم )64( لسنة 2006 وتعديالته واللوائح 
الصــادرة تنفيــذًا ألحكامــة، وبأي نشــرات أو قواعد أو أنظمة يصدرهــا مصرف البحرين المركزي مــن وقت آلخر، وعلى 
وجــه الخصــوص تلتزم الشــركة وتتقيد بالقواعد واللوائح واألنظمة والتوجيهــات التي قد يصدرها مصرف البحرين 

المركزي من وقت إلى آخر.” )»التعديل«( 

3.   تخويــل المخولــون بالتوقيــع عــن الشــركة ، مجتمعين أو منفرديــن ، للقيام بتقديم أي طلبات أمام الجهات الرســمية 
فــي مملكــة البحريــن بغــرض تنفيذ التعديل المذكور فــي البند )2( بما في ذلك ، ودون حصــر، توقيع التعديل على عقد 
التأسيس والنظام األساس نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل العام أو الخاص ( باإلضافة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى الزمة 

أمام وزارة الصناعة و التجارة و السياحة من اجل القيام بإضافة النشاط و التعديل.

مالحظات هامة للمساهمين:
•  يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي   31/12/2020 و الحصــول على نســخة مــن بطاقة 
https://www.apmterminals.com/ او من موقع الشــركة www.bahrainbourse.com التوكيل على موقع بورصة البحرين

operations/africa-middle-east/bahrain
•  يحق ألي مســاهم مســجل أســمه في ســجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل خطيًا 
عنه أي شــخص لحضور االجتماع و التصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء 

مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.
•  في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخّوله بأنه 
الموكل لذلك المســاهم، ويجب أن يكون التفويض خطيًا وصادرًا عن الشــخص المفوض بالشــركة و مختومًا بختم الشركة 

و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
•  ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم العالقات العامة و عالقات المستثمرين على الرقم التالي: 17365512 973 +

6.   الموافقــة علــى مكافــأة قدرهــا 74,500 دينــار بحرينــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

2020/12/31 خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.  

7.   مناقشــه تقريــر حوكمــة الشــركات لســنة 2020/12/31 والتزام الشــركة بمتطلبات مصرف البحريــن المركزي ووزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.

8.   التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31  مع أٍي من األطراف ذات العالقة كما 

هو مبين في اإليضاح رقم )22( من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

9.   إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

10.   تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحســابات الخارجيين للســنة المالية المنتهية في  2021/12/31و تفويض مجلس 

اإلدارة بتحديد أتعابهم.

11.   ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  
 ديفيد سكوف

رئيس مجلس اإلدارة
APM TERMINALS BAHRAIN B.S.C  2021التاريخ: 4 مارس 

التاريخالحدث

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

28 مارس 2021

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

29 مارس 2021

يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

30 مارس 2021

يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

13 ابريل 2021

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية 

20192018

الموجودات

5,5505,977موجودات غير ملموسة
24,1565,818معدات ومركبات

29,70611,795مجموع الموجودات غير المتداولة

327335المخزون
1,4371,665ذمم تجارية مدينة

508724مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,260784مستحق من أطراف ذوي عالقة

21,54919,668ودائع
3,1093,998النقد وما في حكمه

28,19027,174مجموع الموجودات المتداولة
57,89638,969مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,493االحتياطي القانوني
10,1619,850األرباح المستبقاة

23,66123,343مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

26,1248,015إلتزام إيجار تمويلي
576505منافع الموظفين

26,7008,520مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,0436,572ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
395359مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,097175إلتزام إيجار
7,5357,106مجموع المطلوبات المتداولة

34,23515,626مجموع المطلوبات
57,89638,969مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

20192018

38,16438,191اإليرادات
)13,870()13,573(مصروفات تشغيلية مباشرة

24,59124,321إجمالي الربح 

7758إيرادات تشغيلية أخرى
192ربح من بيع معدات ومركبات

)3,325()3,778(مصروفات عمومية وإدارية
)10,186()9,469(مصروفات تشغيلية أخرى

11,44010,870الربح التشغيلي

587293إيرادات التمويل
)703()1,842(تكاليف التمويل

)410()1,255(صافي تكاليف التمويل

10,18510,460ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

10,18510,460مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

113116العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير

10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

)17()17(--صافي خسارة من بيع أسهم خزينة

)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2018

9.0003,44743612,883في 1 يناير

10,46010,460--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)1,046(1,046-محول لالحتياطي القانوني

9.0004,4939,85023,343في 31 ديسمبر 

2018 2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,460 10,185 ربح السنة

تسويات :
427 427 إطفاء

1,444 2,244 إستهالك
703 1,842 مصروفات التمويل

- 29 ربح القيمة العادلة على المشتقات
)2( )19( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)16( 8 المخزون

)489( 45 ذمم تجارية مدينة
)160( )106( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)126( )681( ذمم تجارية دائنة وأخرى

135 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12,376 14,045 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)180( )556( شراء معدات ومركبات

)9,399( )1,881( إيداعات صافي
2 19 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)9,577( )2,418( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)140( )922( مدفوعات اللتزام اإليجار
)703( )1,746( مدفوعات لمصروفات التمويل 

- )700( مدفوعات شراء أسهم خزينة
- 683 مقبوضات من بيع أسهم خزينة
- )9,831( أرباح أسهم مدفوعة

)843( )12,516( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,956 )889( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
2,042 3,998 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3,998 3,109 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:
التاريخ الحدث

26 مارس 2020 تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
)تاريخ موافقة المساهمين(

29 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

30 مارس 2020  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

31 مارس 2020 يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

14 ابريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   بآالف الدنانير البحرينية

 اي بي ام تيرمنال البحرين ش. م. ب.
توصية بإعالن األرباح

المنتهية 31  للسنة  بتوزيع األرباح  التوصية  فبراير2020،  الذي عقد في 25  اجتماعه  البحرين  ش. م. ب. في  تيرمنال  ام  إدارة شركة اي بي  قرر مجلس 
ديسمبر2019 على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة 

القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:
أ( أرباح نقدية: 113% من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 0.113 دب. للسهم الواحد ما مجموعه 10.161 مليون دب.  )تتضمن األرباح النقدية السنوية 

المقترح توزيعها نسبة صفر % والتي تم توزيعها على حملة االسهم سابقا كأرباح نصف/ربع سنوية(.
ب( أسهم منحة: ال يوجد

رئيس مجلس اإلدارة
ديفيد سكوف

2020/02/25


