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 المعلومات المالية المرحلية المختصرة  
    2020  سبتمبر 30المنتهية في   للتسعة أشهر 

 
 
 
 

 الصفحة                  المحــتويات
 
 
 

     1    المدققين عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة تقرير
 
 

 المالية المرحلية المختصرة   المعلومات
 2       تصرالمخبيان المركز المالي 

 3     المختصر   والدخل الشامل اآلخر الربح أوالخسارة بيان
 4      بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر

 5       بيان التدفقات النقدية المختصر 
 12 - 6     حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة  إيضاحات

 
         غير مراجعة ةإضافي اتإفصاح

 
 13        ة كوروناجائحالي لالم األثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 





2 

�31 

2019 

(l.lli.) 

5,550 
24 156 

29,706 

327 
1,437 

508 
1,260 

21,549 
3,109 

28,190 

57,896 

9,000 
4,500 

10,161 

23 661 

26,124 
576 

26,700 

6,043 
395 

1,097 

7,535 

34,235 

57,896 

�30 

2020 

(J...+i..>") 

5,256 
23,360 

28,616 

399 
1,800 

772 
1,164 

22,777 
3.752 

30.664 

59,280 

9,000 
4,500 

10,159 

23,659 

25,564 
673 

26,237 

7,721 
460 

1,203 

9,384 

35.621 

59,280 

4 
4 

4 

�l c)Wl JSy,ll u'-:/
2020�30�� 

..:.IJ._P.o.,_.JI 
:i,,,,, _,.l.. _;;t- w\J _,,..,. 

W\.pyJ LJ\.a..cr, 

<JJµ1 
<J;.lA ',/J4" ..,; 

�p.t �.lA f""�J L.u.. �j.l. W\JJ� 
l,l:,J.c <iJ' c.ll _;1,\ .:,. ._;,.:.... 

:i.e. .,....J\.i <l;�I t"° �.,\ ,,._.) 
.;I fa.lio.,.,.) J .iilll 

lJ-.,iJl.olJ ..:.IJ._P.o.,_.JI t_-... 

..:.JJ._P.o.,_.JI t_-... 

..:.4_,u..i,_, l.;s.J..li dJb
l.;sJ..31 dJb

JWI tJ'\J 
.,.i_,;\lll ..,.J.1;:i,.'/1 

•�l
e,

4)il

l.;sJ..31 dJb e_-...

..:.4_,u..i1 
J'-',.;'/l r',.)11! 

uiiJ:, _,..11 ...,;. :(,,t,J �ll. 

lJ-.,IJl.oll JP ..:.4_,u..JI t_-... 

�_j,.I w4..,U..J t;ii, :(,,J4" ..,; 
'-l:,J.c <$J; ul_;l,)' ._;,.:.... 

J'-',.;'/l r',.)11) 

lJ-.,IJl.oll ..:,4_,u..JI t_-... 

..:.4_,u..i1 e_-...

..:.4_,u..i1_, l.;sJ..31 dJb e__.

ufo.-w, 
,_;l,)'lw.J.i....�J 



 3                                    .  البحرين ش.ب.م إيه بي إم تيرمينالز 
 

           المختصر اآلخر  الدخل الشامل سارة والربح أو الخ بيان
 ة البحريني آالف الدنانيرب                                                 2020  سبتمبر 30المنتهية في   ر هأش للتسعة

 
 
 للثالثة أشهر المنتهية في  المنتهية في للتسعة أشهر  
 سبتمبر  30  سبتمبر  30 إيضاح 
  2020 2019  2020 2019 
 مراجعة( ) )مراجعة(   مراجعة( ) )مراجعة(   
       
       

 10,195 11,761  28,771 32,871 5 اإليرادات 
 ( 3,452) ( 3,728)  ( 9,984) ( 10,558) 6 مباشرة  مصروفات تشغيلية 

       
 6,743 8,033  18,787 22,313  إجمالي الربح 

       
 3 18  34 49  أخرى  يليةتشغ إيرادات

 2 -  20 1  ات ب ربح من بيع معدات ومرك
 ( 2,792) ( 3,262)  ( 7,813) ( 9,048) 7 رى أخ ة يلي غشمصروفات ت 

 ( 1,001) ( 1,154)  ( 2,825) ( 2,958)  مصروفات عمومية وإدارية 

       
 2,955 3,635  8,203 10,357  الربح التشغيلي 

       
 164 111  398 393  إيرادات التمويل 

 ( 473) ( 494)  ( 1,391) ( 1,394)  التمويل  مصروفات

       
 ( 309) ( 383)  ( 993) ( 1,001)  التمويل  اتروفصم في اص

       
 - -  - 803 14 رى أخ داتإيرا

       
 2,646 3,252  7,210 10,159  الفترة ربح 

       
 - -  - -  للفترة  الدخل الشامل اآلخر

       
 2,646 3,252  7,210 10,159  للفترة   الدخل الشاملمجموع  

 

       سهم  لكل   دالعائ 
       سهم  عائد األساسي والمخفض لكل لا
 29 36  80 113  )بالفلس(  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ً  14ى  إل 1اإليضاحات المرفقة من  كلتش .المختصرة المرحليةالمالية  المعلومات من هذه جزءاً أساسيا



 4                                 البحرين ش.ب.م. إيه بي إم تيرمينالز 
 
           المختصر لملكيةقوق افي ح يراتالتغ انيب

 ة البحريني آالف الدنانيرب                                                  2020  سبتمبر 30المنتهية في   للتسعة أشهر 
 
 

  أرباح   احتياطي   رأس   ( اجعة)مر 2020

 مجموع ال مستبقاة  قانوني  المال  

     
 23,661 10,161 4,500 9,000 2020 يناير 1في 

     
 10,159 10,159 - - ترة الشامل للف مجموع الدخل 

     
     ركة الش مع مالكي معامالت 

 ( 10,161) ( 10,161) - - 2019أرباح أسهم معلنة لسنة 

     
 23,659 10,159 4,500 9,000   2020 سبتمبر  30 في

 
 

  أرباح   احتياطي   رأس   )مراجعة( 2019

 ع المجمو اةتبقسم ين وقان  المال 

     
 23,343 9,850 4,493 9,000 2019 يناير 1في 

     
 ( 17) ( 17) - - ، صافي  نةخزاخسارة بيع أسهم 

     
 7,210 7,210 - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

     
     ركة الش مع مالكيمعامالت 

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

     
 20,686 7,193 4,493 9,000   2019 مبرسبت  30 يف

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  14إلى   1فقة من  لمرت اشكل اإليضاحا  .المالية المرحلية المختصرة المعلومات من هذه جزءاً أساسيا



 5                                             البحرين ش.ب.م. رمينالز إم تي إيه بي 
 

          ختصرالم التدفقات النقدية بيان
 ة البحريني آالف الدنانيرب                                                 2020  سبتمبر 30المنتهية في   تسعة أشهر لل

 
 

     سبتمبر  30   سبتمبر 30

2019  2020   
   )مراجعة(   جعة( را)م

     
 األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من     

 ةرت فال ربح  10,159  7,210
     
 تسويات :     

 الك إسته  1,631  1,722
 إطفاء   294  320

 التمويل  تفا مصرو  1,394  1,391
 ة المشتقاألدوات ربح القيمة العادلة على   ( 20)  ( 7)
 ات مركب ودات ربح من بيع مع  ( 1)  ( 20)

     

 تغيرات في :     

 المخزون  -  ( 72)  ( 64)

 ة ن مدي  ذمم تجارية -  ( 338)  ( 25)
 مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى  -  ( 173)  ( 256)
 رى أخ ئنة ة وذمم داذمم تجاري  -  1,716  ( 396)

 مكافآت نهاية خدمة الموظفين -  97  138

     
 نشطة التشغيلية األمن الناتج صافي النقد   14,687  10,013

     
 األنشطة االستثمارية  التدفقات النقدية من    
 ات ات ومركب دشراء مع  ( 444)  ( 312)

 ، صافي المجموعةب  الخزينةقسم أرصدة لدى    ( 1,228)  3,619
 ومركبات  بيع معدات من ت وضامقب   1  20

     
 األنشطة االستثمارية  ناتج منال /  )المستخدم في(نقد صافي ال  ( 1,671)  3,327

     
 األنشطة التمويلية  التدفقات النقدية من    
   لي  موي إيجار ت التزام  مدفوعات   ( 870)  ( 708)
 مدفوعات مصروفات التمويل   ( 1,370)  ( 1,298)
 اء أسهم خزينة رشمدفوعات   -  ( 700)

 خزينة  بيع أسهم ت وضامقب   -  683
 أرباح أسهم مدفوعة   ( 10,133)  ( 9,829)

     
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   ( 12,373)  ( 11,852)

     
 ة فتر خالل ال قد وما في حكمهالنفي   زيادة لاصافي    643  1,488

     
 بداية الفترة في  مهحك في وما النقد  3,109  3,998

     
 رة نهاية الفت في حكمه في وما النقد  3,752  5,486

   

  

 
 

ً  14إلى   1ت المرفقة من  يضاحاشكل اإل   .المختصرةلية المالية المرح المعلومات من هذه جزءاً أساسيا



 6                                          البحرين ش.ب.م. نالز تيرميي إم إيه ب
 

    المختصرة  ة المرحلية ليماالمعلومات الإيضاحات حول 
           ة البحريني آالف الدنانيرب                                                   2020  سبتمبر 30المنتهية في   للتسعة أشهر 

  
   

  نشأةمالرير قت.  1

ري  السجل التجا بموجب البحرين في مملكة )"الشركة"( هي شركة مساهمة تأسستبي إم تيرمينالز البحرين ش.ب.م. إيه 
 . والسياحة لتجارةبل وزارة الصناعة وا، من ق2006مايو  11بتاريخ  60982رقم 

 
 . بتشغيل ميناء خليفة بن سلمانالشركة  ومتق

 
 
 عدادأساس اإل. 2

 زامتلن االايأ(    ب

مرحلية"،  ية الالمالرير تقا"ال( 34)وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ومات المالية المرحلية المختصرة المعلأعدت 
)آخر بيانات مالية  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للشركة دققة بيانات مالية مآخر ن مع ويجب قراءتها بالتزام

المعدة وفقاً  ت المطلوبة في البيانات المالية السنويةلية المختصرة على كل المعلوماالمرحالية ات الممومعلمل التش ال(. سنوية
داث ومعامالت جوهرية مختارة لتفسير أح ج إيضاحات تفسيريةم إدراذلك، تمع  . د التقارير الماليةإلعداولية يير الدللمعا

                      ةهينتالم لسنةل ات مالية سنوية كما فيخر بيانذ آالي منملئها اأداة وكشرلفهم التغيرات في المركز المالي لل
 . 2019ديسمبر  31 في
 

المختصر من  لمالي مركز االمقارنة لبيان ال تم استخراج أرقام غير مدققة. وجعة، ة مراالمختصرالمعلومات المالية المرحلية 
لربح أو  لنات المختصرة للبيانة المقار قامأر تخراجتم اس. 2019 ديسمبر 31ية فى منتهالمدققة عن السنة الالبيانات المالية 

المختصرة   من المعلومات المالية المرحلية قديةالتدفقات النوالتغيرات في حقوق الملكية و اآلخر  الخسارة والدخل الشامل 
   .2019 سبتمبر 30نتهية في أشهر الم التسعةلفترة 

 
 واألحكام يراتاستخدام التقدب(   

تي تؤثر والتقديرات والفرضيات وال القراراتالمختصرة يتطلب من اإلدارة ممارسة  ةية المرحلت الماليلمعلوماإن إعداد ا 
ات. قد تختلف النتائج المصروفرادات ولمطلوبات واإليواسبية والمبالغ المعلنة للموجودات سياسات المحاعلى تطبيق ال

الجوهرية  القرارات امت اإلدارة باستخدام ق لمختصرة،مرحلية االية اللممعلومات اإعداد ال عند الفعلية عن هذه التقديرات.
 تطبيقهانية، والتي تم قيوالمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليبية للشركة، طبيق السياسات المحاسذاتها التي تم استخدامها في ت

ما هو  ك (19 –فيد نا )كوروكوائحة آثار جدا ع ما ، 2019 سمبردي 31بيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في على ال
   (. 14م )مشروح في إيضاح رق

 
 إدارة المخاطر الماليةج(   

لية المدققة للسنة  لمافصاح عنها في البيانات اة هي نفسها تلك التي تم اإلشركية للخاطر المالت وأهداف إدارة المإن سياسا
 . 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7                                       . م رين ش.ب.لز البحرميناإم تي إيه بي 
 

    المختصرة  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
           ة البحريني آالف الدنانيرب                                                    2020  سبتمبر 30المنتهية في   للتسعة أشهر 

  
 

 مة الها حاسبيةات المياسالس . 3

ي  حتساب المطبقة ف لية المختصرة باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة وطرق االالية المرحعلومات المالم عدادتم إ
 أدناه. ما هو مشروحما عدا  ،2019ر ديسمب 31سنة المنتهية في جموعة للبيانات المالية المدققة للمإعداد ال

 
 منح حكومية 

ً ل حكومة في بيان الربح أو الخسارة على أساس منتظم في ال منحة شركالاحتسبت  ،(20م )ة الدولي رقر المحاسبمعياوفقا
 . ضةوّ المع الفترات التي فيها احتساب المصروفات

 
  

    قةمعامالت األطراف ذوي العال  . 4

اراته  م في قر هاله تأثير ر أو كان االخألطراف القدرة على التحكم في الطرف القة إذا كان ألحد اتعتبر األطراف ذات ع
، ئيسيينين الرساهميلية. األطراف ذوي العالقة تشمل الشركات التي تمارس الشركة عليها تأثيراً جوهرياً، والمشغلتمالية واال

  .تعاقدية األطراف ذوي العالقة تتم بشروط . المعامالت معاء فريق اإلدارة الرئيسيينوأعضاء مجلس اإلدارة، وأعض
 

المعلومات المتضمنة في هذه ناء مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين( )باستثمع األطراف ذوي العالقة  معامالت واألرصدةال
 يلي: هي كما صرةالمالية المرحلية المخت

 
   المساهمون/  
  الشركة األم/  اء عض أل  شركات 

  شركات    دارةاإل  مجلس  
 الوصف المجموعة  حصص فيها  المجموع 

    

 )مراجعة( 2020 سبتمبر 30ما في ك   
 تموجودا   

 ذمم تجارية مدينة 415 479 894
 على الودائع فوائد مستحقة 244 - 244
 ذمم مدينة أخرى 26 - 26

1,164 479 685  

 المجموعةب  الخزينة دى قسملأرصدة  22,777 - 22,777
    
 مطلوبات غير متداولة   

 يجاراإلإلتزام  لمتداول منا غيرالجزء  17,889 103 17,992
    
 متداولة مطلوبات   
 ذمم تجارية دائنة - 2 2

 مطلوبات أخرى 12 1 13
 مصروفات مستحقة 296 3 299
 رسوم إدارة مستحقة 90 - 90
 ستحقةمكافآت مجلس اإلدارة م 28 28 56

460 34 426  

 يجاراإلإلتزام المتداول من الجزء  945 20 965

 
 
خدمات تقديم ها بموجبيتم ، التي الفنيةة الخدمات المجموعة بموجب اتفاقيبخزينة قسم الدة لدى لشركة بأرصا فظتتاح
 .(% سنوياً 2.46:  2019% سنوياً )2.20يبلغ ط فائدة سنوي سو، وتكتسب متذ للخزينةالتنفيو اتستشاراال



 8                                                     إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.ب.م.  
 

    تصرة لية المخالية المرحإيضاحات حول المعلومات الم
            ة البحريني آالف الدنانيرب                                                   2020  سبتمبر 30المنتهية في   للتسعة أشهر 

  
  

   )يتبع( معامالت األطراف ذوي العالقة . 4
 

   المساهمون/  
  لشركة األم/ ا عضاء أل  تكا شر 

  شركات    اإلدارة مجلس  
 الوصف المجموعة  ص فيها حص المجموع 

    
 )مراجعة( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرللتسعة    
 اإليرادات   

 إيرادات 2,659 5,636 8,295
 إيراد التمويل 358 - 358

    
    
    
 المصروفات   

  اطنات بالب قدتعارسوم  1,018 - 1,018
 رسوم اإلدارة والتنظيم 278 - 278
 الحاسوب مصروفات 184 - 184
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 28 28 56
 اتإصالحصيانة و 2 50 52

 مصروفات أخرى 40 99 139
    

 
 

محتسبة في   رينيبحينار د 5مون بمبلغ وإلى المساه بحريني ردينا 1,500إلى شركات المجموعة بمبلغ اإليجارات المدفوعة 
ً رة وفقتص المرحلية المخومات المالية المعل  نتفاع. ( كموجودات حق اال16مالية رقم )ولي إلعداد التقارير ال للمعيار الد ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9                                                     .ب.م.  لز البحرين شيناتيرمإيه بي إم 
 

    تصرة المرحلية المخ لومات الماليةالمع إيضاحات حول
           ة البحريني آالف الدنانيرب                                                   2020  سبتمبر 30المنتهية في   للتسعة أشهر 

  
  

   بع()يت عالقةطراف ذوي الاأل مالتمعا . 4
 

   المساهمون/  
  لشركة األم/ ا عضاء أل ت شركا 

  شركات    دارة اإل مجلس  
 الوصف مجموعة ال حصص فيها  وع المجم

    
 )مدققة( 9201ديسمبر  31كما في    
 متداولة موجودات   

 ذمم تجارية مدينة 309 610 919
 ئععلى الودا فوائد مستحقة 340 - 340

 أخرى ذمم مدينة 1 - 1

    
1,260 610 650  

    

 مجموعةالب ة ن ي زخلا دى قسملأرصدة  21,549 - 21,549
    
 مطلوبات غير متداولة   

 يجاراإلإلتزام الجزء غير المتداول من  18,314 - 18,314
    
 تداولةم مطلوبات   
 تجارية دائنة ذمم - 5 5

 مطلوبات أخرى 16 - 16
 ستحقةمصروفات م 308 39 347
 رسوم إدارة مستحقة 27 - 27

    
395 44 351  

    
 يجاراإلإلتزام لمتداول من اجزء ال 892 - 892

    
 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة   
 اإليرادات   

 إيرادات 2,050 4,381 6,431
 إيراد التمويل 372 - 372

    
    
 اتروفالمص   

  اطنرسوم تعاقدات بالب  1,061 - 1,061
 رسوم اإلدارة والتنظيم 262 - 262
 وبالحاس روفاتمص 193 - 193
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 24 23 47
 اتإصالحصيانة و - 9 9

 مصروفات أخرى 12 142 154
    

 
محتسبة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً   دينار بحريني 1,467اإليجارات المدفوعة إلى شركات المجموعة بمبلغ 

 ( كموجودات حق االنتفاع. 16ة رقم )لمالي للمعيار الدولي إلعداد التقارير ا

 



 10                                                       ب.م.  بحرين ش.ز الناليرمم تيإيه بي إ
 

    إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
           ة البحريني آالف الدنانيرب                                                   2020  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 

  
 

  )يتبع( لعالقةاف ذوي األطرت االاممع . 4
 

 . 2020 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر سعةللتالعالقة  أطراف ذوي مع معامالت أخرى 
 

   المساهمون/  
  م/ الشركة األ عضاء أل  شركات 

  شركات    اإلدارة مجلس  
 صفالو المجموعة  حصص فيها  المجموع 

    

 )مراجعة( 2020 سبتمبر 03   
    

 زونخم شراء - 49 49

    
 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30   
    
 ونشراء مخز - 9 9

 
 

 معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين

ن سئوليالذين لهم الصالحيات والم وأعضاء اإلدارة الرئيسييناإلدارة يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس 
 ليا الرئيسي كما يلي:ق اإلدارة العريفمكافآت كانت . يط والتوجيه ومراقبة أعماللتخطعن ا 

 
    سبتمبر  30   سبتمبر 30

2019  2020  
  )مراجعة(   )مراجعة( 

    
 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل 542  594
 ةفترلل الخدمة نهاية منافع 24  29
 ةفترلل ةإلدارمكافآت أعضاء مجلس ا 56  47

 ةمنافع نهاية الخدمة مستحق 61  108

 
 
    ات إليرادا   .5

 
    سبتمبر  30   سبتمبر 30

2019  2020  
  )مراجعة(   ) مراجعة( 

    
 خدمات الحاويات 14,733  13,340
 خدمات الشحن العامة 12,600  9,740
 الخدمات البحرية 5,538  5,691

    
28,771  32,871  

 
 
 
 
 



 11                                                     بي إم تيرمينالز البحرين ش.ب.م.  إيه  
 

    المرحلية المختصرة  ات الماليةإيضاحات حول المعلوم
           ة البحريني آالف الدنانيرب                                                   2020  سبتمبر 30المنتهية في   للتسعة أشهر 

  
 

    مباشرة مصروفات تشغيلية   .6
 

    ر سبتمب 30   سبتمبر 30

2019  2020  
  )مراجعة(   )مراجعة( 

    
 وتكاليف ذات عالقةرواتب  3,889  3,579
 اقدات بالباطنرسوم تع 2,502  2,305
 استهالك 1,631  1,722

 وقود وكهرباء 1,133  999
 صيانة وإصالحات 958  909
   منيف األتكال 165  164
 رسوم إيجارات تشغيلية 138  151
 نركية ورسوم شحجم رسوم 37  42

 مخصص المخزونس عك ( 9)  ( 5)
 فات أخرىمصرو 114  118

    

9,984  10,558  
 
 

  أخرى يةمصروفات تشغيل  . 7
 

    سبتمبر  30   سبتمبر 30

2019  2020  
  عة( )مراج  )مراجعة( 

    
 حكومة مملكة البحرينياز لحق امت  8,754  7,493

 سةلموغير مت موجوداإطفاء  294  320
    

7,813  9,048  
 
 

 .  معلومات القطاع8

ت الرئيسي في الشركة.  قارير الداخلية المقدمة لصانع القراراالقطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التتقارير عن يتم إعداد ال
، أي  قطاع واحد فقط فيالشركة صنّاع القرارات الرئيسيين في الشركة. تعمل  ة هما المالي للشرك المديريذي وس التنفالرئي

دمات البحرية،  خدمات الحاويات وخدمات الشحن العامة والخ خدمات مثل "خدمات الموانيء" والتي تشمل بشكل رئيسي 
بالتالي فإنه  و توى الشركة،لى مسع شركةونتائج المصروفات ويرادات إداخل البحرين. يتم مراجعة واألنشطة المرتبطة بها 

 .لية المختصرةالمرح اليةالمالمعلومات د إفصاحات أخرى تم عرضها في هذه منفصل وال يوجي لاع تشغيال يوجد نتائج قط
 
 

   وات المالية . القيمة العادلة لألد9

طرفين ملمين بالمعاملة وعلى  ب بيند أو سداده عند تحويل مطلويع موجوغ الذي سيتم استالمه عند بالقيمة العادلة هي المبل
لشركة الوصول إليه بذلك  لذي يمكن لئيسي، أو عند غيابه، في السوق األكثر فائدة افي السوق الر ياسريخ القأسس تجارية بتا
 داء.   العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عدم األالتاريخ. القيمة 

 
ة ضمن  شركالية لللعادلة. يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الميمة اات أو مطلوبات الشركة بالقن موجودال يتم قياس أي م

 تقارب قيمته العادلة.  الشركةالية  المطلوبات مالات موجودلل تريةالقيمة الدفكلفة المطفأة. فئة الت
 
 



 12                                                     .  إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.ب.م 
 

    لومات المالية المرحلية المختصرة المع إيضاحات حول
           ة البحريني نانيرآالف الد ب                                                   2020  مبرسبت  30هية في  منتال أشهر للتسعة 

 
 

 ة المشتقاألدوات .  10

ر بحريني دينا 22,132 قدرهاسمية إمع بنك بقيمة مقايضة آجلة وعقود أجنبية عمالت ف صرأبرمت الشركة عقود 
 نار يد 20لعام ابلغت مكاسب القيمة العادلة على المشتقات لهذا  .ل عام واحدخال ( تستحقدينار بحريني 21,657: 2019)

 . ةبيان الربح أو الخسار فيوأدرجت  (دينار بحريني 7:  2019سبتمبر  30) بحريني
 
 

 صات . المخص11

ر دينا 10,161غ مبلهائية بعتماد أرباح أسهم ن، تم ا2020مارس  26تاريخ ب عقدالمنفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة 
 ، والتي تم تنفيذها خالل الفترة.  2019حريني لسنة ب

 
  .فقط الحالية، إن وجدت، في نهاية السنةصات السنة  عمل مخص يتم

 
 

 موسمية للعمليات. الطبيعة ال12

 طبيعة موسمية. إيرادات للشركة ذاتال يوجد 
 
 

 أرقام المقارنة  .13

ة الحالية. إن إعادة التصنيف فترمقارنة عادلة مع عرض ال عطاء، إلند الضرورة، علمقارنةنيف بعض أرقام اتم إعادة تص
 لنة سابقاً.معحقوق الملكية  ام الربح والدخل الشامل اآلخر للفترة، أوأرقثر على لم تؤ

 
 

 ة كوروناأثر جائح.  14

مستوى  على ور بسرعة وتط ( 19د كورونا )كوفي تفشي جائحة  مة الصحة العالميةت منظ، أعلن 2020مارس  11في 
ر مختلفة الحتواء اتخذت السلطات تدابي البيئة االقتصادية.  اليقين في العالم. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم

 .وباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحيتفشي ال
 
بما في ذلك  ،ليات الشركة ومركزها الماليعمأثيرها على وت (19فيد كورونا )كو جائحة عن كثب تطوراتاقب اإلدارة تر

ت االستعانة بمصادر وترتيبا، نخفاض في القيمة، واالعلى تقييمات األصول، والتأثير دات في اإليرا الخسارة المحتملة
واختبار يز حصر تعز، والتي تشمل على سبيل المثال ال الالطوارئ  راءاتإجخارجية وما إلى ذلك. وضعت الشركة أيًضا 

 ثني عشرمل كمنشأة مستمرة لألشهر اإلإلدارة أن الشركة ستستمر في العا ترى، معلى تقييمهبناًء  .ط استمرارية العملخط
 .ةختصرالمقبلة من تاريخ هذه المعلومات المالية المرحلية الم

 
تتمثل في تعويض  لكة البحرين،مم ةمومن حكحريني بدينار  803بمبلغ كورونا بجائحة تعلق تكومية منح ح ماستالتم 

   .2020 يونيوإلى  2020ريل رة من إبللفت الكهرباء والماء رالً عن فواتيتنازو، البحرينيين ظفينالمو رواتب
 
اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  خذها ي تتفإن األحكام الت ،المختصرة الموحدة المرحلية  اليةمات المالمعلو د اإعد دعن

أنها تمثل  ، وتعتبر هذهحاليةت االقتصادية القلباة للتلع لعدم اليقين بخصوص اآلثار المحتمدير تخضدر التقاومص جموعةلمل
 رصد.لة لللقابارة أو المتوفت ماعلوم الاء على نبإلدارة ل ييمأفضل تق

 
 
 
 



 13                                                    .  رين ش.ب.م إيه بي إم تيرمينالز البح
 

 ة البحريني نانيرآالف الد ب (19 - )كوفيد كوروناجائحة ل ليالتقاريرحول األثر الماإعداد  –ة عغير مراج ةإضافي اتإفصاح

  
 

 ة كوروناجائحاألثر المالي ل

م. وتطور بسرعة على مستوى العال ( 19وفيد نا )ككورو تفشي جائحة  أعلنت منظمة الصحة العالمية،  2020مارس  11في 
اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي  ئة االقتصادية.م اليقين في البيمي مع عد عالي اقتصاد وقد أدى ذلك إلى تباطؤ

 .لصحيدابير الحجر ا الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر وت
 

ي ذلك ؛ بما فومركزها الماليكة وتأثيرها على عمليات الشر (19 - )كوفيدرونا كو جائحة عن كثب تطوراتتراقب اإلدارة 
وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية وما ، ، واالنخفاض في القيمةعلى تقييمات األصولوالتأثير  ، لة في اإليراداتة المحتمسارلخا

 ال الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية  لمثال، والتي تشمل على سبيل ا  إجراءات الطوارئأيًضا ضعت الشركة إلى ذلك. و 
إلدارة أن الشركة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة لألشهر ارى ت ى تقييمهم ،بناًء عل  ة.ولات السيبما في ذلك متطلب ،عملال

 .ةختصرة المية المرحليالمقبلة من تاريخ هذه المعلومات المال اإلثني عشر
 

 ات المذكورة أعاله:تأثيرفيما يلي ملخص لألثر المالي لل
 

ى النمو المذكور للتحويل من النقل زيعأن الممكن  من  .2019ة نن سلفترة منفس ا% مقارنة ب14بة نمواً بنسدات ااإليرشهدت 
   المشروع. ، وزيادة حجم شحناتالق جسر الملك فهدغي نتيجة إلالبري إلى النقل البحر

 
ة في لدعم األعمال التجاريادي )"الحزم"( التحفيز االقتص العديد من برامجعن  نأعلنت حكومة مملكة البحري - إيرادات أخرى

عن فواتير خدمات هيئة  تنازلشكل لمنافع من هذه الحزم، وبشكل رئيسي في ة بعض اشركالاستلمت  .بةقات الصعألوه اهذ
دينار   674تنظيم سوق العمل بمبلغ هيئة ي المقدم للرواتب ورسوم كومدعم الحالو، حرينيدينار ب 129بمبلغ  الكهرباء والماء

 . الخسارة  ن الربح أوفي بياخرى" يرادات أ"إ بند ضمنمنح لتم إدراج هذه ا .نيبحري
 

وباإلضافة  كورونا.جائحة اءات إجردينار بحريني، تتعلق ب 86إضافية بمبلغ على الشركة تكبد مصروفات كان  – مصروفات
 وزارةل ةطنيالو ودالجهفي  دينار بحريني 50ة بمبلغ الشرك ساهمتجتماعية، ها االلذلك، وكجزء من تحمل الشركة لمسئوليت

  ، من خالل حملة "فينا خير".كورونامكافحة جائحة القتصاد الوطني لالمالية وا
 

ً بتعميم مصرف البحرعاله إلتزالمعلومات اإلضافية أا مديتم تق .  2020وليو ي 14المؤرخ   OG/259/2020ين المركزي رقم ما
ة ظراً للشكوك المحيطن .ىض أخرأغرا د عليها ألياالعتما أو كملها،السنة بأكمؤشر على نتائج تبر هذه المعلومات تعب أن ال يج

تتغير المعلومات. قد ذه ه كما في تاريخ إعداد ألثر أعاله هو( الذي ال يزال يتطور، فإن ا19 -كورونا )كوفيد بوضع جائحة 
 امالً ل تقييماً شت ال تمثوماالمعل فإن هذه باإلضافة لذلك،  .ح قديمة وغير نافعةن تصبات ألمعلوميؤدي بهذه الالظروف، مما 

 .دقق الخارجيرسمية من قبل الم ة. لم تخضع هذه المعلومات لمراجعةشرك( على ال19 -ونا )كوفيد كور ألثر جائحة الً ماوك
 
 
 

 




