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 3 . البحرین ش.ب.مإیھ بي إم تیرمینالز 

 المختصر اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و بیان
 ةالبحرینی ف الدنانیرالآب        2020 یونیو 30ي المنتھیة ف للستة أشھر

 للستة أشھر المنتھیة في إیضاح
 ونیوی 30 یونیو 30

2020 2019 
 مراجعة)( مراجعة)(

 18,576 21,110 6 اإلیرادات
 )6,532( )6,830( 7 مباشرة مصروفات تشغیلیة

 12,044 14,280 إجمالي الربح

 31 31 أخرى یلیةتشغ إیرادات
 18 1 اتبربح من بیع معدات ومرك

 )5,021( )5,786( 8 أخرى مصروفات تشغیلیة
 )1,824( )1,804( مصروفات عمومیة وإداریة

 5,248 6,722 الربح التشغیلي

 234 282 ت التمویلاداإیر
 )918( )900( التمویل توفامصر

 )684( )618(  یلتموال مصروفاتصافي 
 

 - 803 15 حكومیةمنح  –دات أخرى إیرا

 4,564 6,907 لفترةاح رب

-- الدخل الشامل اآلخر

 4,564 6,907 للفترة املالدخل الشمجموع 

 العائد لكل سھم

 51 77 (بالفلس) والمخفض لكل سھم األساسيالعائد 

ً  15إلى  1اإلیضاحات المرفقة من  كلتش .المختصرة المرحلیةالمالیة  المعلومات من ھذه جزءاً أساسیا



 4  البحرین ش.ب.م.إیھ بي إم تیرمینالز 

    المختصر التغیرات في حقوق الملكیة بیان
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب  2020 یونیو 30المنتھیة في  للستة أشھر

أرباح احتیاطي رأس  )اجعة(مر 2020
 مجموعال مستبقاة قانوني المال

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

 6,907 6,907-- ترةالشامل للف مجموع الدخل

 ركةالش مع مالكيمعامالت 
 )10,161( )10,161( -- 2019أرباح أسھم معلنة لسنة 

 20,407 6,907 4,500 9,000 2020ونیو ی 30في 

أرباح احتیاطي رأس  (مراجعة) 2019
 مجموعال مستبقاة قانوني المال

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

 )17( )17( -- )5افي (إیضاح صسھم خزینة، خسارة بیع أ
 

 4,564 4,564-- ترةالشامل للف مجموع الدخل

 معامالت مع مالكي الشركة
 )9,850( )9,850( -- 2018أرباح أسھم معلنة لسنة 

 18,040 4,547 4,493 9,000 2019یونیو  30في 

ً  15إلى  1فقة من لمرت اشكل اإلیضاحا  .المالیة المرحلیة المختصرة المعلومات من ھذه جزءاً أساسیا



 5  البحرین ش.ب.م.رمینالز إم تی إیھ بي

   المختصر التدفقات النقدیة بیان
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب  2020 یونیو 30 المنتھیة في للستة أشھر

 2020 یونیو 30 2019 یونیو 30
 (مراجعة) جعة)را(م

 األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ةفترربح ال 6,907 4,564

 تسویات :
 الك إستھ 1,059 1,191

 إطفاء 197 213
 التمویل تفامصرو 900 918

 ةالمشتقاألدوات ربح القیمة العادلة على  )17( -
 اتمركبودات ربح من بیع مع )1( )18(

 تغیرات في :
 المخزون -  )37( )73(

 ذمم تجاریة مدینة -  )534( 303
 مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى -  )341( )304(
 رىأخ ئنةة وذمم داذمم تجاری -  552 )614(

 مكافآت نھایة خدمة الموظفین - 71 49

 نشطة التشغیلیةاألمن الناتج صافي النقد  8,756 6,229

 األنشطة االستثماریة التدفقات النقدیة من
 شراء معدات ومركبات )309( )269(

 ، صافيالمجموعةبنة اخزالقسم أرصدة لدى  5,596 6,947
 ومركبات بیع معدات منت وضامقب 1 18

 األنشطة االستثماریة ناتج منالنقد صافي ال 5,288 6,696

 األنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة من
  التزام إیجار تمویلي مدفوعات  )640( )509(
 مدفوعات مصروفات التمویل )903( )825(
 اء أسھم خزینةرشمدفوعات  -  )700(

 خزینة بیع أسھممقبوضات  -  683
 أرباح أسھم مدفوعة )10,132( )9,818(

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة )11,675( )11,169(

 ةفترخالل ال في النقد وما في حكمھ الزیادةصافي  2,369 1,756

 بدایة الفترةفي  مھحك في وما النقد 3,109 3,998

 رةنھایة الفت في حكمھ في وما النقد 5,478 5,754

ً  15إلى  1شكل اإلیضاحات المرفقة من   .المالیة المرحلیة المختصرة المعلومات من ھذه جزءاً أساسیا



 6  البحرین ش.ب.م.إیھ بي إم تیرمینالز 

 المختصرة ة المرحلیةلیماالمعلومات الإیضاحات حول 
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب        2020 یونیو 30المنتھیة في  للستة أشھر

 نشأةمالتقریر .  1
ري السجل التجا بموجب البحرین في مملكة ("الشركة") ھي شركة مساھمة تأسستبي إم تیرمینالز البحرین ش.ب.م. إیھ 
 .والسیاحة بل وزارة الصناعة والتجارة، من ق2006مایو  11بتاریخ  60982رقم 

 .بتشغیل میناء خلیفة بن سلمانالشركة  ومتق

 أساس اإلعداد. 2
 أ)    بیان االلتزام

مرحلیة"، یة الالمالریر تقا"ال) 34(وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم أعدت المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 
(آخر بیانات مالیة  2019دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  للشركةبیانات مالیة مدققة آخر ن مع ویجب قراءتھا بالتزام

المعدة وفقاً  ت المطلوبة في البیانات المالیة السنویةال تشمل المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة على كل المعلوما). سنویة
ج إیضاحات تفسیریة مختارة لتفسیر أحداث ومعامالت جوھریة م إدراذلك، تمع  .د التقاریر المالیةإلعداولیة ییر الدللمعا

دیسمبر  31 نتھیة فيالم لسنةول ة وأدائھا المالي منذ آخر بیانات مالیة سنویة كما فيشركلفھم التغیرات في المركز المالي لل
2019. 

المختصر من مركز المالي المقارنة لبیان التم استخراج أرقام غیر مدققة. وجعة، ة مراالمختصرالمعلومات المالیة المرحلیة 
لربح أو لنات المختصرة للبیاتم استخراج أرقام المقارنة . 2019 دیسمبر 31المدققة عن السنة المنتھیة فى البیانات المالیة 

المختصرة  من المعلومات المالیة المرحلیة قدیةالتدفقات النوالتغیرات في حقوق الملكیة و اآلخر الخسارة والدخل الشامل
  .2019یونیو  30نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 استخدام التقدیرات واألحكامب)   
تي تؤثر والتقدیرات والفرضیات وال القراراتإن إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة یتطلب من اإلدارة ممارسة 

رادات والمصروفات. قد تختلف النتائج لمطلوبات واإلیواسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات سیاسات المحاعلى تطبیق ال
الجوھریة القرارات الفعلیة عن ھذه التقدیرات. عند إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام 

تطبیقھا نیة، والتي تم قیوالمصادر الرئیسیة لتقدیر عدم الیبیة للشركة، طبیق السیاسات المحاسذاتھا التي تم استخدامھا في ت
ما ھو ك )19 –كورونا (كوفید آثار جائحة ما عدا ، 2019دیسمبر  31على البیانات المالیة المدققة للسنة المنتھیة في 

  ).15م (مشروح في إیضاح رق

 إدارة المخاطر المالیةج)   
لیة المدققة للسنة فصاح عنھا في البیانات الماة ھي نفسھا تلك التي تم اإلشركیة للخاطر المالت وأھداف إدارة المإن سیاسا

 .2019دیسمبر  31المنتھیة في 



 7  .إیھ بي إم تیرمینالز البحرین ش.ب.م

 المختصرة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب        2020 یونیو 30ھیة في منتال أشھرتة للس

 السیاسات المحاسبیة الھامة.  3
ي حتساب المطبقة فعلومات المالیة المرحلیة المختصرة باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المتبعة وطرق االتم إعداد الم

 أدناه. ما ھو مشروحما عدا  ،2019دیسمبر  31سنة المنتھیة في جموعة للبیانات المالیة المدققة للمإعداد ال

 منح حكومیة
ً لمعیار المحاسب منح الحكومة في بیان الربح أو الخسارة على أساس منتظم في ة شرك، احتسبت ال)20ة الدولي رقم (وفقا

 .ضةوّ المع الفترات التي فیھا احتساب المصروفات

 قةمعامالت األطراف ذوي العال . 4
تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة عل�ى ال�تحكم ف�ي الط�رف االخ�ر أو ك�ان ل�ھ ت�أثیر ھ�ام ف�ي قرارات�ھ 

، ئیس�یینین الرس�اھمیلیة. األطراف ذوي العالقة تشمل الشركات التي تمارس الشركة علیھا تأثیراً جوھریاً، والمالمالیة والتشغ
  .تعاقدیة األطراف ذوي العالقة تتم بشروط اء فریق اإلدارة الرئیسیین. المعامالت معوأعضاء مجلس اإلدارة، وأعض

المعلوم�ات المتض�منة ف�ي ھ�ذه ناء مكافآت موظفي اإلدارة الرئیس�یین) (باستثالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة 
 یلي: ھي كما صرةالمالیة المرحلیة المخت

 المساھمون/
 الشركة األم/ اءعضأل شركات
 شركات اإلدارة مجلس

 الوصف المجموعة حصص فیھا المجموع

 (مراجعة) 2020 یونیو 30كما في 
 موجودات

 ذمم تجاریة مدینة 500 842 1,342
 فوائد مستحقة 146 - 146
 ذمم مدینة أخرى 14 - 14

1,502 842 660 
 المجموعةبنة اخزال دى قسملأرصدة  15,953 - 15,953

 مطلوبات
 مطلوبات أخرى 4 - 4

 مصروفات مستحقة 303 - 303
 رسوم إدارة مستحقة 64 - 64
 ستحقةمكافآت مجلس اإلدارة م 10 9 19

390 9 381 

خدمات تقدیم بموجبھا یتم ، التي الفنیةة الخدمات المجموعة بموجب اتفاقیبخزینة قسم التفظت الشركة بأرصدة لدى اح
 % سنویاً)2.46: 2019% سنویاً (2.30یبلغ ط فائدة سنوي سو، وتكتسب متذ للخزینةالتنفیو اتستشاراال



 8 إیھ بي إم تیرمینالز البحرین ش.ب.م. 

 تصرةلیة المخالیة المرحإیضاحات حول المعلومات الم
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب        2020 یونیو 30نتھیة في الم للستة أشھر

 (یتبع) معامالت األطراف ذوي العالقة . 4

 المساھمون/
 لشركة األم/ا عضاءأل شركات
 شركات اإلدارة مجلس

 الوصف المجموعة ص فیھاحص المجموع

 (مراجعة) 2020 یونیو 30المنتھیة في  للستة أشھر
 اإلیرادات

 إیرادات 1,729 3,787 5,516
 إیراد التمویل 253 - 253

5,769 3,787 1,982 

 المصروفات
1,666 -  (بما في ذلك اإلیجارات) اطنرسوم تعاقدات بالب 1,666

 رسوم اإلدارة والتنظیم 181 - 181
 الحاسوب مصروفات 123 - 123
 اتإصالحصیانة و 2 45 47
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 17 15 32
 مصروفات أخرى 7 21 28

2,077 81 1,996 



 9 إیھ بي إم تیرمینالز البحرین ش.ب.م. 

 تصرةالمرحلیة المخ إیضاحات حول المعلومات المالیة
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب        2020 یونیو 30المنتھیة في  للستة أشھر

 (یتبع) معامالت األطراف ذوي العالقة . 4

 المساھمون/
 لشركة األم/ا عضاءأل تشركا

 شركات اإلدارة مجلس
 الوصف مجموعةال حصص فیھا وعالمجم

 (مدققة) 9201دیسمبر  31كما في  
 موجودات 

 ذمم تجاریة مدینة 309 610 919
 فوائد مستحقة 340 - 340

 ذمم مدینة أخرى 1 - 1
 

1,260 610 650 
 

 المجموعةبنة زخال دى قسملأرصدة  21,549 - 21,549
 
 مطلوبات 

5 5 -  تجاریة دائنة ذمم
 مطلوبات أخرى 16 - 16

 مصروفات مستحقة 308 39 347
 رسوم إدارة مستحقة 27 - 27

395 44 351 

 (مراجعة) 2019 یونیو 30المنتھیة في  للستة أشھر
 اإلیرادات

 إیرادات 1,340 2,737 4,077
 إیراد التمویل 224 - 224

4,301 2,737 1,564 
 المصروفات

1,632 -  (بما في ذلك اإلیجارات) رسوم تعاقدات بالباطن 1,632
 رسوم اإلدارة والتنظیم 175 - 175
 مصروفات الحاسوب 106 - 106

3 3 -  صیانة وإصالحات
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 16 15 31
 ت أخرىمصروفا 13 20 33

1,980 38 1,942 



 10 ینالز البحرین ش.ب.م. رمإیھ بي إم تی

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة
 ةالبحرینی ف الدنانیرآالب        2020 یونیو 30المنتھیة في  للستة أشھر

  (یتبع) الت األطراف ذوي العالقةاممع . 4

 .2020 یونیو 30المنتھیة في  أشھر ةتالعالقة للس معامالت أخرى لألطراف ذوي

 المساھمون/
 الشركة األم/ عضاءأل شركات
 شركات اإلدارة مجلس

 الوصف المجموعة حصص فیھا المجموع

 (مراجعة) 2020 یونیو 03

45 45 -  خزونم شراء

 (مراجعة) 2019یونیو  30 
 

4 4 -  ونشراء مخز

 معامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین
ن ال�ذین لھ�م الص�الحیات والمس�ئولی وأعض�اء اإلدارة الرئیس�یینیتكون أعضاء اإلدارة الرئیسیین من أعض�اء مجل�س اإلدارة 

 ق اإلدارة العلیا الرئیسي كما یلي:ریكانت مكافآت ف. یط والتوجیھ ومراقبة أعماللتخطعن ا

 2020 ویونی 30 2019 یونیو 30
 (مراجعة) (مراجعة)

 رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل 397 477
 ةفترلل الخدمة نھایة منافع 16 20
 ةفترلل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 32 31
 منافع نھایة الخدمة مستحقة 58 40

 الرأس الم . 5

دیسمبر  31
2019 

 2020 یونیو 30

 (مراجعة) (مدققة)
 رأس المال المصرح بھ/الصادر والمدفوع بالكامل

 90,000,000: 2019فلس للسھم الواحد ( 100سھمأً بواقع  90,000,000
 د)لسھم الواحفلس ل 100سھماً بواقع  9,000 9,000

-  ) شيءال: 2019( ال شيءأسھم خزینة  -

دینار بحریني من عملیة  17مبلغ . تم تكبد خسارة ب2019یونیو  30المنتھیة في  تم شراء وبیع أسھم الخزینة خالل الفترة
 البیع النھائیة، واحتسابھا في األرباح المستبقاة.



 11 إیھ بي إم تیرمینالز البحرین ش.ب.م. 

 المرحلیة المختصرة إیضاحات حول المعلومات المالیة
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب        2020 یونیو 30المنتھیة في  للستة أشھر

 اتاإلیراد . 6

 2020 یونیو 30 2019 یونیو 30
 (مراجعة) ( مراجعة)

 خدمات الحاویات 9,584 8,649
 خدمات الشحن العامة 7,807 6,101
 الخدمات البحریة 3,719 3,826

18,576 21,110 

 مباشرة مصروفات تشغیلیة . 7

 2020یونیو  30 2019یونیو  30
 (مراجعة) (مراجعة)

 وتكالیف ذات عالقةرواتب  2,594 2,421
 اقدات بالباطنرسوم تع 1,644 1,462
 استھالك 1,059 1,191

 وقود وكھرباء 729 622
 صیانة وإصالحات 513 544
   تكالیف األمن 108 108
 رسوم إیجارات تشغیلیة 91 82
 رسوم جمركیة ورسوم شحن 23 30

 مخصص المخزونس عك )7( )1(
 فات أخرىمصرو 76 73

6,532 6,830 

 أخرى یةمصروفات تشغیل . 8

 2020یونیو  30 2019یونیو  30
 عة)(مراج (مراجعة)

 حق امتیاز لحكومة مملكة البحرین 5,589 4,808
 موجودات غیر ملموسةإطفاء  197 213

5,021 5,786 



 12 . إیھ بي إم تیرمینالز البحرین ش.ب.م

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب        2020یونیو  30منتھیة في للستة أشھر ال

 .  معلومات القطاع9

قاریر الداخلیة المقدمة لصانع القرارات الرئیسي في الشركة. القطاعات التشغیلیة بطریقة تتوافق مع التتقاریر عن یتم إعداد ال
المالي للشركة ھما صنّاع القرارات الرئیسیین في الشركة. تعم�ل الش�ركة ف�ي قط�اع واح�د فق�ط، أي  المدیریذي وس التنفالرئی

دمات البحری�ة، خ�دمات الحاوی�ات وخ�دمات الش�حن العام�ة والخ�خ�دمات مث�ل "خدمات الموانيء" والتي تشمل بش�كل رئیس�ي 
بالت�الي فإن�ھ و على مستوى الش�ركة، شركةونتائج المصروفات ویرادات إواألنشطة المرتبطة بھا داخل البحرین. یتم مراجعة 

 .لیة المختصرةالمرح الیةالمالمعلومات ال یوجد نتائج قطاع تشغیلي منفصل وال یوجد إفصاحات أخرى تم عرضھا في ھذه 

وات المالیة . القیمة العادلة لألد10
د أو سداده عند تحویل مطلوب ب�ین ط�رفین ملم�ین بالمعامل�ة وعل�ى یع موجوالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي سیتم استالمھ عند ب

لشركة الوصول إلیھ ب�ذلك لذي یمكن لأسس تجاریة بتاریخ القیاس في السوق الرئیسي، أو عند غیابھ، في السوق األكثر فائدة ا
 العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عدم األداء.  التاریخ. القیمة 

ات أو مطلوبات الشركة بالقیمة العادلة. یتم تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة للشركة ض�من ن موجودال یتم قیاس أي م
 تقارب قیمتھ العادلة. الشركةالیة المطلوبات مالات موجودلل تریةالقیمة الدففئة التكلفة المطفأة. 

 ةالمشتقاألدوات . 11
ر بحرین��ي دین��ا 18,659س��میة ق��درھا إم��ع بن��ك بقیم��ة مقایض��ة آجل��ة وعق��ود أجنبی��ة عم��الت ص��رف أبرم��ت الش��ركة عق��ود 

 ن�ارید 17لع�ام ابلغت مكاسب القیمة العادلة على المشتقات لھذا  .) تستحق خالل عام واحددینار بحریني 21,657: 2019(
 .بیان الربح أو الخسارة فيوأدرجت  )ال شيء: 2019( بحریني

صات . المخص12
دین�ار  10,161عتماد أرباح أسھم نھائیة بمبلغ ، تم ا2020مارس  26بتاریخ  المنعقدفي اجتماع الجمعیة العمومیة للشركة 

  .فقط الحالیة، إن وجدت، في نھایة السنةصات السنة عمل مخص یتم، والتي تم تنفیذھا خالل الفترة.  2019بحریني لسنة 

 . الطبیعة الموسمیة للعملیات13
 طبیعة موسمیة. إیرادات للشركة ذاتال یوجد 

 أرقام المقارنة. 14
ة الحالیة. إن إعادة التصنیف فتر، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض النیف بعض أرقام المقارنة، عند الضرورةتم إعادة تص

 معلنة سابقاً.حقوق الملكیة  ام الربح والدخل الشامل اآلخر للفترة، أوأرقثر على لم تؤ



 13 رین ش.ب.م. إیھ بي إم تیرمینالز البح

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة
 ةالبحرینی آالف الدنانیرب        2020یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في 

 ة كوروناأثر جائح. 15
وتطور بسرعة على مستوى العالم.  ) 19كورونا (كوفید  تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمیة 2020مارس  11في 

ر مختلفة الحتواء تفشي اتخذت السلطات تدابی البیئة االقتصادیة. الیقین في وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم
 .الوباء، بما في ذلك تطبیق قیود على السفر وتدابیر الحجر الصحي

وتأثیرھا على عملیات الشركة ومركزھا المالي ؛ بما في ذلك  )19كورونا (كوفید  جائحة عن كثب تطوراتتراقب اإلدارة 
وترتیبات االستعانة بمصادر خارجیة نخفاض في القیمة ، على تقییمات األصول ، واالدات ، والتأثیر في اإلیرا الخسارة المحتملة

، والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر تعزیز واختبار خطط  إجراءات الطوارئوما إلى ذلك. وضعت الشركة أیًضا 
مل كمنشأة مستمرة إلدارة أن الشركة ستستمر في العارى تم ، على تقییمھبناًء   بما في ذلك متطلبات السیولة. ،استمراریة العمل

 .ةختصرالمقبلة من تاریخ ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الم 12لألشھر الـ 

 تتمثل في تعویض رواتب ة مملكة البحرین،مومن حكحریني دینار ب 803بمبلغ كورونا تتعلق بجائحة كومیة منح ح ماستالتم 
  .2020إلى یونیو  2020ریل رة من إبللفت الكھرباء والماء ومصروفات، البحرینیین ظفینالمو

ي تتخذھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة فإن األحكام الت ،المختصرة الموحدة المرحلیة الیةمات المالمعلو داإعد دعن
أنھا تمثل أفضل  ، وتعتبر ھذهحالیةت االقتصادیة القلبالتة للع لعدم الیقین بخصوص اآلثار المحتمدر التقدیر تخضللمجموعة ومصا

 رصد.لة لللقابارة أو المتوفت ماعلومالناء على بإلدارة ل ییمتق



 14                                                رین ش.ب.م. إیھ بي إم تیرمینالز البح

  ةالبحرینی آالف الدنانیرب     )19 - (كوفید كوروناجائحة ل ليالتقاریرحول األثر الماإعداد  –ة عغیر مراج ةإضافی اتإفصاح

 ة كوروناجائحاألثر المالي ل
وتطور بسرعة على مستوى العالم.  ) 19كورونا (كوفید  تفشي جائحة  أعلنت منظمة الصحة العالمیة،  2020مارس  11في 

اتخذت السلطات تدابیر مختلفة الحتواء تفشي  القتصادیة.ئة اقتصادي عالمي مع عدم الیقین في البیوقد أدى ذلك إلى تباطؤ ا
 .لصحيالوباء، بما في ذلك تطبیق قیود على السفر وتدابیر الحجر ا

ذلك  وتأثیرھا على عملیات الشركة ومركزھا المالي ؛ بما في )19 - كورونا (كوفید جائحة عن كثب تطوراتتراقب اإلدارة 
وترتیبات االستعانة بمصادر خارجیة على تقییمات األصول ، واالنخفاض في القیمة ، التأثیر و ، الخسارة المحتملة في اإلیرادات

، والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر تعزیز واختبار خطط  إجراءات الطوارئأیًضا وما إلى ذلك. وضعت الشركة 
إلدارة أن الشركة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة ا رىت بناًء على تقییمھم ،  لبات السیولة.بما في ذلك متط ،استمراریة العمل

 .ةختصرة المالمقبلة من تاریخ ھذه المعلومات المالیة المرحلی 12لألشھر الـ 

 فیما یلي ملخص لألثر المالي للتأثیرات المذكورة أعاله:

النمو المذكور للتحویل من النقل  ىزیعأن من الممكن  .2019ة الفترة من سن نفس% مقارنة ب14نمواً بنسبة دات اإلیراشھدت 
   ، وزیادة حجم شحنات المشروع.الق جسر الملك فھدغي نتیجة إلالبري إلى النقل البحر

ریة في التحفیز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجا عن العدید من برامج أعلنت حكومة مملكة البحرین - إیرادات أخرى
عن فواتیر خدمات ھیئة  تعویضشكل لمنافع من ھذه الحزم، وبشكل رئیسي في ة بعض اكشرالاستلمت  .ھذه األوقات الصعبة

دینار  674ي المقدم للرواتب ورسوم ھیئة تنظیم سوق العمل بمبلغ كومدعم الحالو، حرینيدینار ب 129بمبلغ  الكھرباء والماء
 .لخسارةا ن الربح أوفي بیابند "إیرادات أخرى"  ضمنمنح تم إدراج ھذه ال .بحریني

وباإلضافة  كورونا.جائحة إجراءات دینار بحریني، تتعلق ب 68إضافیة بمبلغ على الشركة تكبد مصروفات كان  – مصروفات
وزارة ل الوطنیة الجھوددینار بحریني في  50ة بمبلغ ساھمت الشركلذلك، وكجزء من تحمل الشركة لمسئولیتھا االجتماعیة، 

  ، من خالل حملة "فینا خیر".كوروناحة جائحة مكافالقتصاد الوطني لالمالیة وا

ً بتعمیم مصرف البحرلمعلومات اإلضافیة أا مدیتم تق . 2020ولیو ی 14المؤرخ   OG/259/2020ین المركزي رقم عاله إلتزاما
ة لشكوك المحیطظراً لن .ىض أخرأغرا االعتماد علیھا أليتعتبر ھذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة بأكملھا، أو یجب أن ال 

تتغیر المعلومات. قد ذه ھ ألثر أعاله ھو كما في تاریخ إعداد) الذي ال یزال یتطور، فإن ا19 -كورونا (كوفید بوضع جائحة 
 امالً ال تمثل تقییماً ش باإلضافة لذلك، فإن ھذه المعلومات .ن تصبح قدیمة وغیر نافعةیؤدي بھذه المعلومات ألالظروف، مما 

 .رسمیة من قبل المدقق الخارجي ة. لم تخضع ھذه المعلومات لمراجعةشرك) على ال19 -ونا (كوفید كورائحة  ألثر جالً ماوك
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