
            
             
             
             
             
             
    

 
 

     
      

 
 
 
 
 
 

      

 م.بلز البحرين ش.انيم تيرمإيه بي إ
 

   البيانات المالية
 2018ديسمبر  31

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ش.م.بالبحرين إيه بي إم تيرمينالز 
 

 
     2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنة ةالبيانات المالي

 
 
 

 الصفحة          المحــتويات
 
 

 1          معلومات الشركة 
 

  2         إلدارةا مجلس تقرير
 

 5 - 3      الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين مدققي تقرير
 
 

    المالية البيانات
 4          بيان المركز المالي

 5       اآلخر الدخل الشاملالخسارة والربح أو  بيان
 6        بيان التغيرات في حقوق الملكية

 7         النقدية  التدفقات بيان
 35 - 8         إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       1 
     معلومات الشركة

 
      

    60982 : السجل التجاري
      

    ، الحد50490ص.ب  : المكتب المسجل
    مملكة البحرين  
   +973 17365500هاتف   
   +973 17365505فاكس   
      

أسماء أعضاء مجلس 
 اإلدارة

 التعيينإعادة تاريخ  تاريخ االستقالة تاريخ التعيين المنصب :

 2018ديسمبر  13 - 2018فبراير  16 مجلس اإلدارة رئيس  ديفيد سكوف
نائب رئيس مجلس   فوزي أحمد كانو

 اإلدارة
 2018ديسمبر  13 - 2018 يوليو 13

سورين سجوستراند 
 جاكوبسن

 عضو مجلس اإلدارة 
 تنفيذي

 2018ديسمبر  13 - 2013يوليو  18

 عضو مجلس اإلدارة  جاسبر كايديجارد
 تنفيذيغير 

 - - 2018ديسمبر  13

 عضو مجلس اإلدارة  يوقمحمد إبراهيم الشر
 مستقل

 - - 2018ديسمبر  13

 عضو مجلس اإلدارة  صالح الصالح ناظم
 مستقل

 - - 2018ديسمبر  13

نائب رئيس مجلس   فيليب إنجلش
 اإلدارة

 - 2018يوليو  30 2018مارس  14

 - 2018مبر ديس 13 2017ديسمبر  19 عضو مجلس اإلدارة  ستيفن يوجالينجام
 - 2018ديسمبر  13 2016يوليو  19 عضو مجلس اإلدارة  حسنأحمد 

نائب رئيس مجلس   كيفن ميرفي
 اإلدارة

 - 2018مارس  14 2017يونيو  2

 - 2018يناير  26 2014يوليو  8 عضو مجلس اإلدارة  سنودقاردبيدر 
      

    لجنة التدقيق والمخاطر وااللتزام
   يوقلشرمحمد إبراهيم ا  
    صالح الصالح ناظم  
   سورين سجوستراند جاكوبسن  
      

    لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
   يوقمحمد إبراهيم الشر  
    صالح الصالح ناظم  
    جاسبر كايديجارد  
      

    مريم رضا : سكرتيرة الشركة
      

    شركة البحرين للمقاصة : مسجلي األسهم
      

    اتش اس بي سي : البنوك
    بنك البحرين الوطني  
    البنك األهلي المتحد  
      

    كي بي إم جي فخرو : المدققين
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       التغيرات في حقوق الملكية     بيان
 ةالبحريني آالف الدنانيرب                                                     2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 المجموع أرباح مستبقاة احتياطي قانوني رأس المال 2018

     

     
 12.883 436 3.447 9.000 يناير 1في 

     
 10.460 10.460 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

     
 - (1.046) 1.046 - محول لالحتياطي القانوني

     
 23.343 9.850 4.493 9.000 ديسمبر  31في 

  
 

 المجموع أرباح مستبقاة احتياطي قانوني رأس المال 2017

     

     
 11.654 251 2.403 9.000 يناير 1في 

     
 10.438 10.438 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

     
 - (1.044) 1.044 - محول لالحتياطي القانوني

     
      المساهمينمعامالت مع 

 (9.209) (9.209) - - نةسالأرباح أسهم مدفوعة خالل 

     
 12.883 436 3.447 9.000 ديسمبر  31في 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية. 27إلى  1احات المرفقة من تشكل اإليض
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        التدفقات النقدية  بيان

 ةالبحريني آالف الدنانيرب                                                     2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
 
 

  إيضاح 2018  2017

     
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 ربح السنة  10.460  10.438
     
 تسويات :    

 إطفاء 4 427  429

 إستهالك 5 1.444  1.407

 التمويل مصروفات  703  708

 اتربح من بيع معدات ومركب  (2)  (5)

     

 تغيرات في :    

 المخزون -  (16)  93

 ذمم تجارية مدينة -  (489)  78

 مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى -  (160)  (87)

 أخرىوذمم تجارية دائنة  -  (126)  895

 مكافآت نهاية خدمة الموظفين -  135  63

     
 صافي النقد من األنشطة التشغيلية  12.376  14.019

     

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 شراء معدات ومركبات  (180)  (390)
 إيداعات لدى طرف ذي عالقة، صافي  (9.399)  (4.247)

 مقبوضات من بيع معدات ومركبات  2  6

     
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  (9.577)  (4.631)

     

 النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات     

 تمويل مدفوعات لمصروفات ال  (703)  (708)

 لتزام إيجار تمويليمدفوعات ال  (140)  (114)

 ةمدفوعأرباح أسهم   -  (9.209)

     
 األنشطة التمويلية منصافي النقد   (843)  (10.031)

     
 خالل السنة في حكمه في النقد وما (النقصالزيادة /)صافي   1.956  (643)

 يناير 1في  حكمه في وما النقد  2.042  2.685

     
 ديسمبر  31 في حكمه في وما النقد 9 3.998  2.042

   
 
 

   

 
 
 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية. 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  البيانات المالية

  
   

  نشأةمالتقرير .  1

 2006مايو  11بتاريخ في مملكة البحرين  )"الشركة"( هي شركة مساهمة تأسست ش.م.بإيه بي إم تيرمينالز البحرين 
 .والسياحة الممنوح من قبل وزارة الصناعة والتجارة 60982السجل التجاري رقم بموجب 

إي بي إم تيرمينالز بي ، الحد، مملكة البحرين. الشركة هي شركة تابعة لشركة 50490مكتب الشركة المسجل هو ص.ب 
 كة مايرسك القابضة بي في، روتردام، هي الشركة األم النهائية للمجموعة. )الشركة األم(، وهي شركة هولندية. شر في

 
مع حكومة   ، بعد توقيع اتفاقية امتياز ميناء سلمان )"إتفاقية ميناء سلمان"(2006ديسمبر  8بدأت الشركة عملياتها بتاريخ 

كانت ز الحصري لتشغيل ميناء سلمان. مملكة البحرين )"الحكومة"(، والتي بموجبها، منحت الحكومة للشركة حق االمتيا
العمليات التجاري لميناء خليفة بتاريخ انتهت و 2006ديسمبر  8اتفاقية امتياز ميناء سلمان سارية المفعول للفترة التي تبدأ من 

 .2009 إبريل 1، الموافق بن سلمان
 

                   بتاريخ اقية ميناء خليفة بن سلمان"(كما قامت الشركة بتوقيع توقيع اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمان )"إتف
مع حكومة مملكة البحرين )"الحكومة"(، والتي بموجبها، منحت الحكومة للشركة حق االمتياز الحصري  ،2006نوفمبر  8

رسوم دينار بحريني ك 923,650. دفعت الشركة 2009إبريل  1سنة، تبدأ من  25لتشغيل ميناء خليفة بن سلمان لفترة 
 .(4)راجع إيضاح  مع بداية العمليات في ميناء خليفة بن سلمانلفترة امتياز ميناء خليفة بن سلمان 

 
ً التفاقية  ، قرر 2018يونيو  11بتاريخ  المنعقد، وفي اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادي ميناء خليفة بن سلمانوفقا

ً للطرح العام األولي المساهمون تحويل وضع شركة القانوني إلى شركة مس من األسهم  %20 نسبةلاهمة بحرينية. الحقا
، وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة 2018ديسمبر  9الحالية للمساهمين، أصبحت الشركة مساهمة عامة اعتباراً من 

 البحرين.
 

 
  أساس اإلعداد.  2

 
 أساس االلتزام(   أ

  كات التجارية البحريني.متطلبات قانون الشروفقاً لإلعداد التقارير المالية، ووفقاً للمعايير الدولية  أعدت البيانات المالية
 

 العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية   (ب

عملة التعامل"(. يتم إعداد ة )"شركبعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها ال للشركةيتم قياس بنود البيانات المالية 
ي إعااداد ة فااي معامالتهاا والعملااة المساتخدمة فااالشاركالبياناات الماليااة بالادينار البحرينااي وهاي العملااة المساتخدمة ماان قباال 

تام تادوير جمياع المعلوماات المالياة المعروضاة بالادينار البحريناي إلاى أقارب ألاف، فيماا عادا المشاار إلياه  .البيانات المالية
 . خالف ذلك

 
 أساس القياس  ج(

 أعدت البيانات المالية من السجالت المحاسبية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. 
 

 د(   التطبيق المبكر للمعايير 

، قامات الشاركة باالتطبيق المبكار للمعياار 2017خالل العاام  .2018لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير جديدة في 
 األدوات المالية. –( 9التقارير المالية رقم )الدولي إلعداد 
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    إيضاحات حول
          ةالبحريني نانيرآالف الدب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  
 

 .  أساس اإلعداد )يتبع(2
 

 2018يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من  هـ( 

 ذات عالقة بأنشطة الشركة. 2018يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في 
 

 إيراد العقود مع العمالء –( 15عداد التقارير المالية رقم )المعيار الدولي إل( 1

( يؤسس إطاراً شامالً لتحديد احتساب اإليراد، وكمية وتوقيت احتسابه. ويحل 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
د، ومعيار المحاسبة الدولي رقم اإليرا -( 18محل اإلرشادات احتساب اإليرادات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، يحتسب اإليراد 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )بموجب  عقود اإلنشاء، والتفسيرات ذات العالقة. -( 11)
عندما يحصل العميل على السيطرة على المنتجات والخدمات. إن تحديد توقيت انتقال السيطرة ، في وقت معين أو بمرور 

 .يتطلب اجتهاد الوقت،

 
 لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية.

 معايير مختلفة – 2014-2012التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة ( 2
شمل عدد من التعديالت لمختلف ت 2014-2012التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للسنوات 

)جنباً إلى جنب مع المتطلب االنتقالي الخاص لكل حالة(،  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. التطبيق المبكر  مسموح به
 وفي هذه الحالة سيتم تطبيق التعديالت الالحقة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى.

 
 يالت الرئيسية باختصار:فيما يلي التعد

 

 التطبيق األول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: -( 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •
تم إلغاء اإلعفاءات القديمة الخاصة بمطبقي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة، وذلك ابتداء من الفترات 

 .2018يناير  1تبدأ من أو بعد  المالية التي
 

 اإلفصاح عن المصالح في الشركات األخرى:   –( 12المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •
متطلبات اإلفصاح عن المصالح في الشركات األخرى تطبق على المصالح المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع أو 

 .2017يناير  1ترات المالية التي تبدأ من أو بعد التوزيع.  يطبق هذا المعيار بأثر رجعي للف
 

 للشركة. أعاله أي أثر جوهري على البيانات المالية التعديالت هلم يكن لتطبيق هذ
 
 معامالت العملة األجنبية والمقابل المستلم مقدماً  –( 22تفسير لجنة المعايير الدولية التقارير المالية رقم )( 3

المقابل بالعملة األجنبية مقدًما للبند الذي يتعلق به، والذي يمكن أن يكون أصالً أو مصروفاً أو دخالً،  عندما يتم دفع أو استالم 
ً من حيث كيفية  -(  21فإن معيار المحاسبة الدولي رقم ) آثار التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ليس واضحا

أسعار صرف العمالت بنتج عن ذلك تنوع الممارسة فيما يتعلق  تحديد تاريخ المعاملة لتحويل البند ذي العالقة. وقد
( يوضح أن تاريخ المعاملة هو 22المستخدمة لتحويل البند ذو العالقة.  تفسير لجنة المعايير الدولية التقارير المالية رقم )
 ج من المقابل المدفوع مقدماً. الذي تقوم فيه الشركة مبدئياً باحتساب المصروفات المدفوعة مقدماً أو الدخل المؤجل النات

 
 للمعامالت التي تنطوي على دفعات أو مقبوضات متعددة، فإن كل دفعة أو قبض تشير لتاريخ معاملة منفصل.

 
أعاله أي أثر جوهري  التعديل الم يكن لتطبيق هذ .2018يناير  1التعديالت سارية المفعول للفترات التي تبدأ من أو بعد 

 للشركة. يةعلى البيانات المال
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    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  
 
 س اإلعداد )يتبع(.  أسا2

 
 و(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول ولم يتم تطبيقها  

تم إصدار عدد من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالياة والتعاديالت والتفسايرات التالياة الساارية المفعاول للتفارات التاي 
 تطبيق المبكر. ال تخطط الشركة لتطبيق أي من هذه المعايير بشكل مبكر.، مع السماح بال2018يناير  1تبدأ من أو بعد 

 
  اإليجارات   - (16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (1

( للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية. 16يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
المعني، ومطلوبات اإليجار التي تمثل  بالموجودوالذي يمثل حقه لالنتفاع  الموجودجر حق االنتفاع من يحتسب المستأ

التزامه بسداد دفعات اإليجارات. هناك اعفاءات اختيارية لعقود االيجار قصيرة األجل واإليجار ذو القيمة المنخفضة. 
أي يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة للمعيار الحالي، 

 تمويلية.
 

( توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار 16يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
تحديد ما إذا  –( 4لمالية رقم )اإليجارات، وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير ا –( 17المحاسبة الدولي رقم )

الحوافز،  –اإليجارات التشغيلية  -( 15كانت االترتيبات تحتوي على صيغة إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم )
 تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجار.  –( 27وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  )

 
. التطبيق المبكر مسموح للشركات التي 2019يناير  1اري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد المعيار س

إيراد العقود مع العمالء كما في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي  -( 15ستطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 (.16للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 
 .(16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )تطبيق على إيجاراتها، نتيجة لبتقييم األثر حالياً  الشركة تقوم

 
 استخدام التقديرات واألحكام ( ز

ت واألحكاام المطابقة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالياة يتطلاب مان اإلدارة اساتخدام التقاديرا إن إعداد البيانات المالية
اإليااارادات والمطلوباااات و للموجاااوداتوالفرضااايات التاااي تاااؤثر علاااى تطبياااق السياساااات المحاسااابية والمباااالغ المساااجلة 

 قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.والمصروفات. 
 

تشمل توقع األهداف تتم مراجعة التقديرات والفرضيات المستخدمة بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، 
المستقبلية المعقولة في ضوء الظروف الراهنة، والتي تكون نتائجها أساس استخدام التقديرات واألحكام والفرضايات حاول 

 المبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى.
 

احتسااب التعاديالت علاى التقاديرات المحاسابية فاي الفتارة يتم مراجعة التقديرات والفرضيات العامة بصاورة مساتمرة. ياتم 
، إذا وفاي أي فتارات مساتقلبية متاأثرة إذا كانت التعديالت تاؤثر علاى تلاك الفتارة فقاط،  التي يتم فيها تعديل هذه التقديرات،

 كانت التعديالت تؤثر على الفترة الحالية والفترات المستقبلية أيضا. 
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 أساس اإلعداد )يتبع( . 2
 

 )يتبع( ستخدام التقديرات واألحكامز(  ا
 

إن األحكام والقرارات التي تتخذها اإلدارة عند تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي تؤثر بصورة جوهرياة 
كماا  ذات المخاطر الجوهرية للتعديالت الجوهرية في السانة القادماةعلى البيانات المالية للشركة، وفي الوصول للتقديرات 

  يلي:
 

 والمركباتمعدات لل والقيمة المتبقية نتاجيةاألعمار اال
لتحديد ما اذا كان  تاريخ بيان المركز الماليفي والمركبات لمعدات لوالقيمة المتبقية نتاجية األعمار اال ةشركالتراجع 

والقيمة المتبقية بناء على موجودات  نتاجيةهناك حاجة لتعديل العمر االفتراضي والقيمة المتبقية. يتم تقدير األعمار اال
 مشابهة في القطاع، وتوقعات اإلدارة للمنافع االقتصادية المستقبلية.

 
 انخفاض قيمة المخزون

تراجع الشركة القيمة الدفترية للمخزون في نهاية كل بيان مركز مالي لتحديد ما اذا كانت قيمة المخزون قد انخفضت. 
اعتمادا على عمر المخزون وحركته واالستهالك على مدى الفترة، وتقدير حجم وتحدد الشركة المخزون المنخفض 

الطلب المستقبلي له. اذا توافرت دالئل االنخفاض في قيمة المخزون، يتم تخفيض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة 
 اإلدارة. لالسترداد التي يتم تقديرها باالعتماد على الخبرة والتوقعات المستقبلية للتحقق من قبل

 
 موجودات الماليةانخفاض قيمة ال

يعتبر بالتكلفة المطفأة. المحتسبة موجودات المالية انخفاض القيمة للة بتقييم شرك، تقوم البيان مركز ماليتاريخ كل  في
 موجودة للف االئتمان" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدريالمالي "ضع الموجود
 باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. بالتكلفة المطفأةالمقاسة موجودات المالية انخفاض القيمة للتقييم يتم  المالي.

 
 .   السياسات المحاسبية الهامة3

المحاسبية من قبل  فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية. تم تطبيق هذه السياسات
 الشركة على نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنوات السابقة، فيما عدا المشار إليه بخالف ذلك.

 
 احتساب اإليراد (أ

 

 الدخل من خدمات الحاويات وخدمات الشحن العامة والخدمات البحرية. على يشمل اإليراد

ات وسفن الحاويات، بما في ذلك التخزين والخدمات خدمات الحاويات تمثل األنشطة المتعلقة بالتعامل مع الحاوي -
 األخرى ذات العالقة.

الحموالت  تفريغ، وتخزينالشحن والخدمات الشحن العامة تمثل األنشطة المتعلقة بالتعامل مع سفن الشحن العامة، و -
 غير المعبأة في حاويات.

خليفة بن سلمان وميناء سلمان واألرصفة لقة بالمالحة والقطر في ميناء عالخدمات البحرية تمثل األنشطة المت -
 الخاصة األخرى.

 
يتم قياس اإليراد استناداً على المقابل المحدد في العقد مع العميل، بناًء على معدالت التعرفة المعتمدة. يتم تحديد معدالت 

ً لجدول التعرفة المعتمد من قبل  وزارة المواصالت والمالحة بإدارة شئون الموانئ التعرفة للخدمات المقدمة للعمالء وفقا
من خالل تحويل الخدمة الموعودة للعميل في وقت التزامات األداء ب فيتقوم الشركة باحتساب اإليراد عندما ت واالتصاالت.

   معين. يتم تسجيل اإليرادات صافي اإلرجاعات.
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 .   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3

 
 المعدات والمركبات  (ب

ً منها االستهالك المتراكم ومخصصات االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تظهر المعدات والمركبات بالتكلفة مطرو حا
 تشمل التكلفة سعر شراء البنود والمصروفات المنسوبة مباشرة لشرائها. 

 
إن التكاليف الالحقة تضاف إلى القيمة الدفترية للموجود أو تحتسب كموجود منفصل، إذا كان ذلك مناسباً، فقط عندما 

أو تكاليف افع اقتصادية مستقبلية للشركة مرتبطة بهذا الموجود، وأن يكون باإلمكان قياس تكلفته يحتمل ان تتحقق من
بشكل موثوق. يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل إصالحه 

 اآلخر خالل الفترة المالية التي يتم فيها  تكبدها.
 

 والمركبات اتعدهالك وفقا لطريقة القسط الثابت و بموجب معدالت سنوية والهدف منها إستهالك تكلفة الميحتسب االست
 على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل منها وذلك حسب التوزيع اآلتي :

  

 فئةال بالسنواتالمقدر العمر االنتاجي 
  

 رافعات الرصيف 20
 رافعات جسرية مطاطية 10
 حامالت الناقالتالموزعات و 5
 السيارات 5
 أدوات 5
  ومعدات تاال 5
 أثاث وتركيبات ومعدات 5
 معدات الحاسوب 3

 
يحمل جميع االستهالك على بيان الربح أو الخسارة. مجموع مبلغ االستهالك يصنف على المصروفات التشغيلية اعتمادا 

، وتعديلها إذا كان للموجودمتبقية والعمر االفتراضي المتبقي يتم مراجعة القيمة ال العالقة. الموجودات ذاتعلى استخدام 
ذلك مناسباً، بتاريخ كل نهاية سنة. تحدد أرباح وخسائر االستبعاد من خالل مقارنة عوائد البيع مع القيمة الدفترية، 

 وتحتسب في بيان الربح أو الخسارة.

 
 الموجودات غير الملموسة  ج( 

رسوم االمتياز المدفوعة لحكومة مملكة البحرين بموجب اتفاقية االمتياز الخاصة بميناء  الموجودات غير الملموسة تمثل
خليفة بن سلمان المبرمة مع الحكومة لتشغيل ميناء خليفة بن سلمان، والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار لميناء 

ً منها اإلطفاء خليفة بن سلمان. هذه الموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية  محددة، وتقاس بالتكلفة مطروحا
 وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.

سنة، كما تقدرها  25يحتسب اإلطفاء في بيان الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على فترة اتفاقية االمتياز البالغة 
 اإلدارة.  

ً منها اإلطفاء ويتم قياسها  ،تريها الشركةالتي تشوالتراخيص البرمجيات غير الملموسة كما تشمل  بالتكلفة مطروحا
 المتراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة.

يتم رسملة المصروفات الالحقة على البرمجيات فقط عندما ترفع هذه المصروفات من قيمة المنافع اإلقتصادية المستقبلية 
إحتساب جميع المصروفات األخرى في بيان الربح أو الخسارة  ذي العالقة. ويتمالموجود المتوقع الحصول عليها من 

 عند تكبدها.
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   )يتبع( ج( الموجودات غير الملموسة
 

بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي لها، ابتداء  والتراخيص يتم احتساب اإلطفاء الستهالك تكلفة البرمجيات
 سنوات. 3بلغ ي والتراخيص الفتراضي المقدر للبرمجياتمن تاريخ اتاحتها لالستخدام. العمر ا

 
يتم مراجعة طرق اإلطفاء، والعمر اإلفتراضي والقيمة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي، وتعديلها إذا كان ذلك 

 ضرورياً.
 

 د( المخزون

المخزون على أساس التكلفة يتم احتساب قيمة يتكون المخزون بشكل رئيسي من المواد االستهالكية وقطع الغيار. 
ً لقاعدة الوارد أوالً صادر أوالً، وتشمل  التاريخية أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة وفقا
المصروفات المتكبدة لشراء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة لجلب المخزون إلى وضعه ومكانه الحاليين. صافي 

تحقيقها هو عبارة عن سعر البيع المقدر في ظروف العمل العادية، مطروحاً منه التكاليف المقدرة إلتمام  القيمة الممكن
 عملية البيع.

 
 ( ذمم تجارية مدينةهـ

ً بالتكلفة المطفأة مطروحاً منها مخصص االنخفاض في  تحتسب الذمم المدينة مبدئياً بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقا
 القيمة. 

 
 النقد وما في حكمه ( و

أشهر أو أقل من  3يتكون النقد وما في حكمه من النقد، وأرصدة البنوك، والودائع البنكية قصيرة األجل المستحقة خالل 
 والمستحقة عند الطلب.، تاريخ شرائها

 
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة (ز

تحتسب المطلوبات للمبالغ التي يجب دفعها في المستقبل مقابل البضائع والخدمات المستلمة، سواء تم استالم الفواتير مان 
 .مبدئياً بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأةالذمم الدائنة والمصروفا المستحقة تحتسب  .الموردين، أم ال

 
 ( المخصصات ح

ناشائة مان جاراء التزاماات قانونياة أو اعتبارياة  الشاركةصص في بيان المركز المالي عندما تكاون علاى يتم احتساب مخ
 .وعندما يكون من المحتمل وجود تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لسداد هذه االلتزاماتسابقة،  أحداث

 
  أرباح األسهم (ط

 ن عنها.يتم احتساب أرباح األسهم كمطلوبات في الفترة التي يتم اإلعال
 
 
 منافع الموظفيني( 

توفر هيئة التأمين االجتماعي غطاءاً تأمينياً )ومنافع اجتماعية أخرى( للموظفين البحرينيين وذلاك نظيار اشاتراك شاهري 
يتحمله كل من أصحاب العمل والموظفين و يحتسب على أساس نسبة مئوية ثابتة مان الراتاب. مسااهمة الشاركة فاي هاذا 

منااافع المااوظفين يااتم  –( 19ل برنااامج مساااهمات محااددة حسااب المعيااار المحاساابي الاادولي رقاام )البرنااامج والااذي يمثاا
 احتسابها كمصاريف في بيان الربح أو الخسارة.  
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 )يتبع( ي( منافع الموظفين

 
علاى  2012يستحق الموظفون األجانب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنصوص قانون العمل البحريناي بالقطااع األهلاي لسانة 

أساس مادة الخدماة والرواتاب والعاالوات األخارى حساب آخار رواتاب وعاالوات مدفوعاة. لقاد تام عمال مخصاص لهاذه 
( 19رقام ) المعيار المحاسبي الادوليااللتزامات و التي تمثل مساهمة غير ممولة والتي تمثل برنامج منافع محددة حسب 

 مات جميع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي.منافع الموظفين، واحتسابها على افتراض إنهاء خد -
 
 االحتياطي القانوني  ( ك

من صافي األرباح لالحتيااطي قاانوني، وهاو  %10فإنه يجب تخصيص وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني 
إيقااف التخصايص إلاى  . يمكانرينايا في قانون الشركات التجارياة البحللظروف المنصوص عليهقابل للتوزيع فقط وفقاً 

    من رأس المال.  %50االحتياطي القانوني عندما يصل االحتياطي إلى 
 
 بالعملة األجنبيةالمعامالت  (ل

يتم قياس بنود البيانات المالية للشركة بعملة البيئاة االقتصاادية الرئيساية التاي تعمال فيهاا الشاركة )"عملاة التعامال"(. ياتم 
دينار البحريني وهاي العملاة المساتخدمة مان قبال الشاركة فاي معامالتهاا والعملاة المساتخدمة فاي إعداد البيانات المالية بال

 إعداد البيانات المالية.
 

بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملاة. ياتم الدينار البحريني يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى 
بسعر  الدينار البحرينيلنقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ بيان المركز المالي إلى إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات ا

 الصرف السائد في ذلك التاريخ. 
 

تااريخ ببسعر الصرف السائد المقاسة بالقيمة العادلة إلى الدينار البحريني النقدية غير يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 
ل البنااود غياار النقديااة  الناتجااة ماان سااداد المعااامالت بالعملااة األجنبيااة، وماان تحوياال فروقااات تحوياا .تحديااد القيمااة العادلااة

الموجودات والمطلوبات النقدية وغير النقدية بالعملة األجنبياة بأساعار الصارف الساائدة بتااريخ بياان المركاز الماالي، ياتم 
 احتسابها في بيان الربح أو الخسارة.

 
  مالية ال األدوات (م
 

 المالية غير المشتقةاألدوات  (1

تتكون األدوات المالية غير المشتقة من الموجودات والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية من ذمم تجارية مدينة، 
أطراف ذوي عالقة، وموجودات متداولة أخرى )باساتثناء المصاروفات المدفوعاة مقادماً( والنقاد وماا من  مستحقة مبالغو

 مستحقة ألطراف ذوي عالقة، ومطلوبات أخرى. مبالغودائنة وبات المالية من ذمم تجارية في حكمه. تتكون المطل
 

تحتسب األدوات المالية غير المشاتقة مبادئياً بالقيماة العادلاة، مضاافاً إليهاا تكااليف المعاملاة المنساوبة إليهاا مباشارة، وياتم 
الفعلاي، مطروحااً منهاا أي خساائرالنخفاض القيماة. ياتم الحقااً قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

 قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية( ن

القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع موجاود أو ساداده عناد تحويال مطلاوب باين طارفين ملماين بالمعاملاة 
أسااس تجاريااة بتاااريخ القياااس فااي السااوق الرئيسااي، أو عنااد غيابااه، فااي السااوق األكثاار فائاادة الااذي يمكاان للشااركة  وعلااى

 الوصول إليه بذلك التاريخ. القيمة العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عدم األداء.
 

 انخفاض القيمة  ( س
 

 ات الماليةموجود( ال1

. يتم قياس الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وقعة علىلخسائر االئتمانية المتا ة مخصصشركتحتسب ال
 مخصص الخسائر للذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة.

 
يعتبر . بالتكلفة المطفأةالمحتسبة موجودات المالية انخفاض القيمة للة بتقييم شرك، تقوم البيان مركز ماليتاريخ كل  في

ف االئتمان" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يالمالي "ضع الموجود
 المالي. موجودلل

 
 المالي ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية: الموجوداألدلة على أن 

 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ -

 يوماً ؛  90المالي لفترة تفوق  الموجودلعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق خرق ل -

 من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ -

 ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية. -

 

 .لموجوداتت المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية ليتم خصم مخصصات الخسائر للموجودا
 

 ( الموجودات غير المالية2

يتم مراجعاة القيماة الدفترياة لموجاودات الشاركة، عادا الموجاودات المالياة، بتااريخ كال بياان مركاز ماالي، لتحدياد دالئال 
ر القيماة القابلاة لالساترداد لهاذه الموجاودات. وتحتساب الخساائر اإلنخفاض في القيمة. إذا وجد مثال هاذا الادليل، ياتم تقادي

القيمة القابلاة لالساترداد. تحتساب جمياع خساائر  من الموجوداتالمترتبة من إنخفاض القيمة إذا فاقت القيمة الدفترية ألي 
 انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة.

 
 المقاصة( ع

فقاط وية والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما، يتم إجراء مقاصة بين الموجودات المال
حق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتسوية على أساس  يكون عند الشركةعندما 

 صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 
 
 
 
 
 
 
 



 18                                                             ش.م.بإم تيرمينالز البحرين إيه بي 
 

    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(.   السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 إيجاراتف( 

تصنف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية بتاريخ بداياة اإليجاار. متاى ماا تام تحديادها، ال ياتم الحقااً إعاادة تقيايم 
التصنيف، إال إذا كان هناك تغييرات على شروط العقد. العقاود التاي تحاول جمياع المخااطر والمناافع الجوهرياة المتعلقاة 

قة إلى اإليجاار، تصانف كإيجاارات. الموجاودات المحاتفظ بهاا بموجاب إيجاارات تمويلياة ياتم تصانيفها ذو العال لموجودبا
 كموجودات غير متداولة.

 
  موجودات غير ملموسة. 4
 

 2018 حق امتياز برمجيات تكاليف المجموع
   الخدمات وتراخيص تطوير 

     
 التكلفة    

 يناير   1في  9.731 725 - 10.456
 إضافات - - - -

 ديسمبر   31 في 9.731 725 - 10.456

     
 اإلطفاء المتراكم    

 يناير   1 في 3.405 647 - 4.052
 السنة إطفاء 390 37 - 427

 ديسمبر   31في  3.795 684 - 4.479

     
 ديسمبر   31القيمة الدفترية  في  صافي 5.936 41 - 5.977

 
بدء العمليات  معامتياز ميناء خليفة بن سلمان لفترة دينار بحريني مدفوع كرسوم  923.650الخدمات يشمل مبلغ حق امتياز 

 (.1في ميناء خليفة بن سلمان )إيضاح 
 

(، والتي 613: 2017دينار بحريني ) 613، البرمجيات والتراخيص تشمل موجودات تبلغ تكلفتها 2018ديسمبر  31كما في 
 االستخدام. تم إطفاؤها بالكامل، وال تزال قيد

 
 2017 حق امتياز برمجيات تكاليف المجموع

  الخدمات   تطوير 

     
 التكلفة    

 يناير   1في  9.731 613 112 10.456
 إضافات - 112 (112) -

 ديسمبر   31 في 9.731 725 - 10.456

     
 اإلطفاء المتراكم    

 يناير   1 في 3.016 607 - 3.623
 السنة طفاءإ 389 40 - 429

 ديسمبر   31في  3.405 647 - 4.052

     
 ديسمبر   31القيمة الدفترية  في  صافي 6.326 78 - 6.404

 



 19                                                                                                                 ش.م.بإيه بي إم تيرمينالز البحرين 
 

    إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                  2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 
 
 . معدات ومركبات5
 

 2018 معدات  رافعات أثاث  آالت مركبات أدوات تحسينات أعمال  المجموع
  الحاسوب وناقالت وتركيبات ومعدات   المرافق رأسمالية 
        المستأجرة قيد التنفيذ 

          
 التكلفة         

 يناير  1في  881 17.457 83 2.405 1.560 32 49 17 22.484
 إضافات 55 - 5 109 - - 11 - 180

 تحويالت - - - 17 - - - (17) -
 استبعادات - (108) - (16) - - - - (124)

          
 ديسمبر  31 في 936 17.349 88 2.515 1.560 32 60 - 22.540

          
  المتراكم االستهالك         

 يناير   1في  862 10.822 81 2.031 1.528 29 49 - 15.402
 استهالك  28 1.241 1 136 25 2 11 - 1.444

 استبعادات - (108) - (16) - - - - (124)

          
 ديسمبر  31 في 890 11.955 82 2.151 1.553 31 60 - 16.722

          
 ديسمبر 31القيمة الدفترية في  صافي 46 5.394 6 364 7 1 - - 5.818

 
ال تازال قياد وديناار بحريناي( تام اساتهالكها بالكامال،  5,265: 2017ديسامبر  31ديناار بحريناي ) 5,766، كانات المعادات والمركباات تشامل موجاودات بتكلفاة 2018ديسامبر  31كماا فاي 

 االستخدام.

 
 
 



 20                                                                                                                 ش.م.بالبحرين إيه بي إم تيرمينالز 
 

    إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                  2018ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  البيانات

 
 
 )يتبع( ومركبات . معدات5
 

 2017 معدات  رافعات أثاث  آالت مركبات أدوات تحسينات أعمال  المجموع
  الحاسوب وناقالت وتركيبات ومعدات   المرافق رأسمالية 
        المستأجرة قيد التنفيذ 

          
 التكلفة         

 يناير  1في  870 17.253 81 2.277 1.575 33 49 53 22.191
 إضافات 11 - 2 63 9 - - 305 390

 تحويالت - 254 - 87 - - - (341) -
 استبعادات - (50) - (22) (24) (1) - - (97)

          
 ديسمبر  31 في 881 17.457 83 2.405 1.560 32 49 17 22.484

          
  المتراكم االستهالك         

 يناير   1في  841 9.636 81 1.940 1.517 27 49 - 14.091
 استهالك  21 1.236 - 112 35 3 - - 1.407

 استبعادات - (50) - (21) (24) (1) - - (96)

          
 ديسمبر  31 في 862 10.822 81 2.031 1.528 29 49 - 15.402

          
 ديسمبر 31القيمة الدفترية في  صافي 19 6.635 2 374 32 3 - 17 7.082

 
 



 21                                                            ش.م.بالبحرين إيه بي إم تيرمينالز 
 

    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  
 

    المخزون. 6
 

2017  2018  

    
 المخزون 849  941

 المتقادم المخزون مخصص :منه مطروحاً  (514)  (622)

    
319  335  

 
 لحركة في المخصص:ا

 
2017  2018  

    
 يناير 1في  622  619

 صافي، مخصص السنة)عكس( /  (108)  3

    
 ديسمبر 31في  514  622

 
 

 ذمم تجارية مدينة.  7
 

2017  2018  
    

 ذمم تجارية مدينة 2,123  2.262
 : مخصص انخفاض القيمةمنه مطروحاً  (458)  (481)

    
1.781  1.665  

 
 في المخصص:الحركة 

 
2017  2018  

    
 يناير 1في  481  539

 السنة ،صافي عكس مخصص (23)  (58)

    
481  458  

 
 

 (.23المعلومات حول تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق متضمنة في إيضاح رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 



 22                                                             ش.م.بالبحرين إيه بي إم تيرمينالز 
 

    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  
 

    مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى. 8
 

2017  2018  

    
ً مصرو 223  505  فات مدفوعة مقدما
 ذمم دينة أخرى 501  38

    

543  724  

 
: ال شيء( مودعة لدى صانع سوق خارجي. بعد إدراج أسهم 2017دينار بحريني ) 400تشتمل الذمم المدينة األخرى على مبلغ 

تقديرية مع صانع السوق الشركة في بورصة البحرين، وكجزء من المتطلبات التنظيمية، أبرمت الشركة اتفاقية إدارة محفظة 
ً لتقديراته، لتحقيق  الخارجي لفترة ستة أشهر، قابلة للتجديد. بموجب االتفاقية، فإن صانع السوق ينفذ أوامر البيع والشراء وفقا

   .مقابل رسوم إدارة استقرار سعر السهم وتسهيل تداول األسهم،
 
 

    النقد وما في حكمه. 9
 

2017  2018  
    

 ي الصندوقنقد ف 2  2
 كوأرصدة لدى البن 3.996  2.040

    

2.042  3.998  

 
 (.23المعلومات حول تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق متضمنة في إيضاح رقم )

 
 

 رأس المال. 10
 
 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2018  2017 
    المصرح به / الصادر والمدفوع بالكامل

    سهماً بواقع 900.000: 2017فلس لكل سهم ) 100اقع سهماً بو 90.000.000
 9.000  9.000 دينار بحريني لكل سهم( 10

 
  بتاريخ المنعقدكجزء من عملية الطرح العام األولي، قرر مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادي 

وزيادة عدد األسهم الصادرة من  فلس 100يني إلى دينار بحر 10تخفيض القيمة اإلسمية للسهم من  2018يونيو  11
 سهماً. 90.000.000سهم إلى  900.000

 
 سهماً غير مخصص، احتفظت بها الشركة وتم احتسابها كأسهم خزينة.   129نتج عن إجراءات عملية الطرح العام األولي 

 
 :هاأسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم المملوكة والتي يملكون (1
 

 الجنسية عدد األسهم نسبة الملكية
 

   )باآلالف( %
    

 إيه بي إم تيرمينالز بي في  هولندا 57.600 64%
 يوسف بن احمد كانو )القابضة( ذ.م.م البحرين 14.400 16%



 23                                                                     ش.م.بإيه بي إم تيرمينالز البحرين 
 

    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 
 رأس المال )يتبع(. 10
 
سهم العادية جميع أسهم الشركة مدرجة تحت فئة واحدة، وجميع المساهمون متساويين في حقوق التصويت. يحق لحاملي األ (2

الحصول على أرباح أسهم من وقت آلخر، ويحق لهم الحصول على صوت واحد لكل سهم في االجتماعات العامة للشركة. 
 يتم تعليق جميع الحقوق المتعلقة بأسهم الشركة التي تحتفظ بها الشركة، إلى حين إعادة إصدار هذه األسهم.

 
 ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم : يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين (3

 

 عدد األسهم  عدد المساهمين % من مجموع
 الفئــــة*

  )باآلالف(  عدد األسهم
    الصادرة

    
 %1أقل من  15.388 759 17.1%
 %5إلى أقل من  1% 2.612 2 2.9%

 %20إلى أقل من  10% 14.400 1 16.0%
 وأكثر 50% 57.600 1 64.0%

    
 المجموع 90.000 763 100.0%

 
 * تبين الفئة كنسبة من األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين.

 
 

 االحتياطي القانوني . 11

من صافي أرباح على األقل  %10فإنه يجب تخصيص  والنظام األساسي للشركة، وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني
هاذا  من رأس الماال. %50يمكن إيقاف التخصيص إلى االحتياطي القانوني عندما يصل االحتياطي إلى  .يلالحتياطي قانونالسنة 

     االحتياطي غير قابل للتوزيع، إال وفقاً للظروف المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية البحريني.
 
 

    إلتزام اإليجار التمويلي. 12
 

2017  2018  

    
 لدفعات اإليجار الحد األدنى   

 أقل من سنة واحدة - 854  833
 سنوات 5بين سنة إلى  - 3.584  3.514

 سنوات 5بعد  - 10.291  11.216

    
15.563  14.729  

 رسوم إيجار مستقبلية (6.539)  (7.233)

    
 القيمة الحالية اللتزام اإليجار 8.190  8.330

 
 
 
 
 
 



 24                                                                     ش.م.بإيه بي إم تيرمينالز البحرين 
 

    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 
 

   )يتبع( . إلتزام اإليجار التمويلي12
 

2017  2018  

    
 الجزء المتداول اللتزام اإليجار 175  140

 الجزء غير المتداول اللتزام اإليجار 8.015  8.190

    
8.330  8.190  

 
 6.326: 2017دينار بحريني ) 5.936( بقيمة دفترية تبلغ 4أبرمت الشركة اتفاقية اإليجار لحقوق امتياز الخدمة )إيضاح 

 .إليجار حقوق امتياز الخدمةيقابل التزام ا .دينار بحريني(
 

 9.755دينار بحريني، هي  8.190 الدفترية قيمتهوالتي تبلغ )يظهر بالتكلفة المطفأة( ة اللتزام اإليجار التمويلي عادلالقيمة ال
 المستوى الثاني لتراتبية القيمة العادلة.ضمن القيمة العادلة تصنف دينار بحريني. 

 
 

    منافع الموظفين. 13
 

2017  2018  

    
 يناير 1في  386  307
 مخصص السنة 152  113

 المدفوع خالل السنة (33)  (50)

    
 ديسمبر 31في  505  370

 
 

    أخرىوذمم تجارية دائنة . 14
 

2017  2018  

    
 رسوم امتياز مستحقة لحكومة مملكة البحرين 3.589  3.400

 ذمم تجارية دائنة 430  405
ً الغ مستلمة مقدممب 145  222  من العمالء ا

 مصروفات مستحقة 1.959  2.209
 مخصصات 449  409

    
6.645  6.572  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25                                                                ش.م.بإيه بي إم تيرمينالز البحرين 
 

    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 
 

    اإليراد. 15
 

2017  2018  

    
 خدمات الحاويات 18.434  16.691
 خدمات الشحن العامة 12.830  13.329
 الخدمات البحرية 6.927  6.325

    
36.345  38.191  

  
 

    تشغيليةالمصروفات ال. 16
 

2017  2018  

 مصروفات تشغيلية مباشرة   
 رسوم تعاقدات بالباطن 4.821  4.867
 رواتب وتكاليف ذات عالقة 4.303  4.189
 استهالك 1.444  1.407

 صيانة وإصالحات 1.247  807
 وقود وكهرباء 1.291  1.161

   تكاليف األمن 222  148
 لياإليجار التشغي تكاليف 161  166

 مخصص المخزون (108)  3
 رسوم جمركية ورسوم شحن 57  51
 مصروفات أخرى 103  73

    
12.872  13.541  

 مصروفات تشغيلية أخرى   
 حقوق امتياز لحكومة مملكة البحرين 9.759  9.038

 موجودات غير ملموسةإطفاء  427  429

    
9.467  10.186  

    
22.339  23.727  
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    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 
 

    مصروفات عمومية وإدارية. 17
 

2017  2018  

    
 ذات عالقة تكاليفرواتب و 2.109  1.703

 تأمين 519  474
 رسوم إدارة وتنظيم  350  340
 مصروفات الحاسوب 344  340
 مصروفات التدريب 20  23
 قانونية ومهنية مصروفات 44  52
 مصروفات االتصاالت 34  27
 مصروفات السفر 28  30
 مصروفات مكتبية 58  44
 مصروفات أخرى 148  51

    
3.084  3.654  

 
 

 مصروفات التمويل. 18
 

2017  2018  

    
 اإليجار مصروفات 693  704

 رسوم بنكية 10  4

    
708  703  

 
 

 العائد على السهم. 19

موزون لعدد األسهم العادية تم احتساب العائد على السهم العادي بقسمة الربح المنسوب لحملة األسهم العادية على المتوسط ال
 خالل السنة، باستثناء متوسط عدد األسهم العادية المشتراة من قبل الشركة والمحتفظ بها كأسهم خزينة، كالتالي: 

 

2017  2018  

    
 ربح السنة )بآالف الدنانير البحرينية( 10.460  10.438
 الف()باآل حقوق الملكيةالمتوسط المرجح ألسهم  90.000  90.000

 )فلس( العائد األساسي والمخفض على السهم 116  116
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    إيضاحات حول
          ةالبحريني آالف الدنانيرب                                   2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 
 

 تخصيصات .20

 :2018اقترح مجلس اإلدارة التخصيصات التالية لسنة 
 

2017  2018  

    
 أرباح أسهم مقترحة  9.850  9.209
 االحتياطي القانوني 1.046  1.044

 
 

    معامالت األطراف ذوي العالقة. 21

كان ألحد األطراف القدرة علاى الاتحكم فاي الطارف االخار أو كاان لاه تاأثير هاام فاي قراراتاه  تعتبر األطراف ذات عالقة إذا
المالية والتشغيلية. األطراف ذوي العالقة تشمل الشركات التي تمارس الشركة عليها تأثيراً جوهرياً، والمسااهمين الرئيسايين، 

 الت مع األطراف ذوي العالقة تتم بشروط جتارية اعتيادية.املعاموأعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء فريق اإلدارة الرئيسيين. 

 
المتضامنة فاي هاذه البياناات )باساتثناء مكافاآت ماوظفي اإلدارة الرئيسايين( المعامالت واألرصادة ماع األطاراف ذوي العالقاة 

 المالية هي كما يلي:
 

  الشركة األم/  المساهمون/ المجموع
  إحدى شركات عضاءأل شركات 

 2018ديسمبر  31كما في  المجموعة  دارةاإل مجلس 
   حصص فيها 
 موجودات   

 ذمم تجارية مدينة 225 540 765
 إيداعات 19.668 - 19.668

 فوائد مستحقة 18 - 18
 ذمم مدينة أخرى 1 - 1

    
20.452 540 19.912  

    
 مطلوبات   
 ذمم تجارية دائنة  4 - 4

 مطلوبات أخرى 15 - 15
 مصروفات مستحقة 305 5 310
 رسوم إدارة مستحقة 27 - 27
 مكافآت مجلس اإلدارة مستحقة - 3 3

    
359 8 351  

 
: 2017) %2.36وتسااتحق متوسااط فائاادة يبلااغ ، األم لاادى إحاادى شااركات الشااركةتحااتفظ الشااركة بإيااداعات قصاايرة األجاال 

1.35% .) 
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  م/ الشركة األ المساهمون/ 

  إحدى شركات عضاءأل شركات المجموع
  المجموعة  اإلدارة مجلس 
   حصص فيها 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في    
 الدخل   

 إيرادات 2.051 5.942 7.993
 التمويل إيرادات 289 - 289

    
8.282 5.942 2.340  

    
 اتصروفم   

 بالباطن اتقداعترسوم  3.261 - 3.261
 ة وتنظيمرسوم إدار 350 - 350
 مصروفات الحاسوب 214 - 214

 وإصالحات صيانة - 2 2
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 8 3 11

 مصروفات اخرى 52 58 105

    
3.946 61 3.885  

 
  الشركة األم/  المساهمون/ 

  إحدى شركات عضاءأل شركات المجموع
 2017ديسمبر  31كما في  المجموعة  اإلدارة مجلس 
   حصص فيها 
 موجودات   

 ذمم تجارية مدينة 6 154 160
 إيداعات 10.269 - 10.269

 فوائد مستحقة 4 - 4
 ذمم مدينة أخرى 36 - 36

    
10.469 154 10.315  

    
 مطلوبات   

 ذمم تجارية دائنة  23 1 24
 مصروفات مستحقة 338 5 343
 رسوم إدارة مستحقة 27 - 27

    
394 6 388  
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  الشركة األم/  المساهمون/ 

  إحدى شركات عضاءأل شركات المجموع
  المجموعة  اإلدارة مجلس 
   حصص فيها 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في    
 الدخل   

 إيرادات 100 4.198 4.298
 إيرادات التمويل 145 - 145

    
4.443 4.198 245  

    
 اتصروفم   

 رسوم تعاقدات بالباطن 3.169 - 3.169
 رسوم إدارة وتنظيم 340 - 340
 مصروفات الحاسوب 199 - 199

 صيانة وإصالحات - 5 5
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 8 - 8

 مصروفات اخرى 10 69 79

    
3.800 74 3.726  

 
 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في معامالت أخرى لألطراف ذوي العالقة ل

 
  الشركة األم / إحدى شركات  المساهمون/  

  المجموعة عضاءأل شركات المجموع
    اإلدارة مجلس  
   حصص فيها  

2017 2018 2017 2018 2017 2018  
       

 شراء معدات ومركبات - 222 - - - 222
 شراء مخزون - - 19 21 19 21

 
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيينمعامالت مع 

يتكون فريق اإلدارة العليا الرئيسي بالشاركة مان األشاخاص الاذين لهام الصاالحيات والمسائولين للتخطايط والتوجياه ومراقباة 
كانات في الشاركة.  وأعضاء اإلدارة الرئيسيين يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة وأعمال الشركة. 
 دارة العليا الرئيسي كما يلي:مكافآت فريق اإل

 

2017  2018  

    
 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل 629  619

 للسنة الخدمة نهاية منافع 52  8
 للسنة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 11  8

 منافع نهاية الخدمة مستحقة 36  24
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    تقارير القطاعات. 22

لتقارير الداخلية المقدمة لصانعي القرارات التشغيلية يتم إعداد التقارير بشأن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع ا
المالي. تعمل الشركة في قطاع واحد فقط، أي "خدمات الموانيء"  لمديروا المدير التنفيذيالرئيسيين في الشركة، وهما 

نشطة والذي يشمل في المقام األول الخدمات، مثل خدمات الحاويات، وخدمات الشحن العام، والخدمات البحرية، واأل
المرتبطة بها في البحرين. يتم مراجعة اإليرادات والمصروفات والنتائج على مستوى الشركة فقط، وبالتالي ال يتم تقديم 

 نتائج وإفصاحات منفصلة للقطاع في هذه البيانات المالية.  
 
 

 المخاطر وإدارة المالية األدوات. 23

 ، الذمم التجارية المدينةمن  ةشركلل . تتكون الموجودات الماليةلماليةاوالمطلوبات  الموجوداتاألدوات المالية من  تتكون
تتكون من  ةشركللالمطلوبات المالية ، والموجودات المالية األخرى. من أطراف ذوي عالقة، ومبالغ وما في حكمهالنقد و

 . التمويلي والتزام اإليجارومبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة، خرى، االالدائنة و التجاريةالذمم 
 

 ة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية :شركتعرض الت 
 مخاطر االئتمان. •
 مخاطر السيولة. •
 مخاطر السوق. •
 مخاطر التشغيل •
 

ة والسياسات شركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف الشركيعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض ال
ً بعض اإلفصاحات الكمية شركوإدارة رأس مال الطر اخموإجراءات قياس وإدارة ال ة. وكما يعرض هذا اإليضاح أيضا

 .خالل البيانات الماليةباإلضافة إلى اإلفصاحات األخرى 

ة سياسات إلدارة المخاطر شركة. أنشأت الشركول بشكل عام عن تأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للئمجلس اإلدارة مس
ة، ولتعيين حدود وضوابط المخاطر، ولمراقبة المخاطر وااللتزام بهذه شركر التي تواجه الللتعرف على وتحليل المخاط

تسعى  .الشركةالحدود. يتم مراجعة سياسات ونظم مراقبة المخاطر بشكل دوري لعكس التغيرات في أحوال السوق وأنشطة 
منضبطة وبناءة، يفهم فيها جميع الموظفين بيئة تحكم الشركة، من خالل التدريب ومعايير اإلدارة واإلجراءات، لتطوير 

  .والتزاماتهم أدوارهم
 

 مخاطر االئتمان (أ

ة لخسائر شركهي المخاطر الناتجة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض ال
وإيداعات لدى إحدى شركات  ،م التجارية المدينةوالذم ة لهذه المخاطر أساساً على النقد وما في حكمه،شركمالية. تتعرض ال

 .لهم والتي تمثل الفواتير المصدرةالذمم المدينة الجوهرية مصدرها من العمالء  .المجموعة

يوجد لدى الشركة ممارسة، تضمن من خاللها أن كل عميل جديد ياتم تحليلاه بصاورة فردياة للجادارة االئتمانياة، قبال عارض 
شركة. باإلضافة لذلك فإن الشركة لديها ممارساة  تحصايل  ضامان بنكاي مقابال كامال الحاد االئتمااني شروط الدفع القياسية لل
بماا أن  يقاوم قسام الشائون المالياة بضامان مصاداقية العماالء الجادد مان خاالل طلاب ضامانات بنكياة. المعتمد لجمياع العماالء.

بأرصادة الاذمم التجارياة المديناة.  ةمتعلقاالر االئتماان الشركة تقدم الخدمات محلياً، ال يوجاد تمركاز جغرافاي جاوهري لمخااط
 المدينة هي ذات جودة ائتمانية جيدة كونها بشكل رئيسي: التجارية تدرك الشركة أن أرصدة الذمم 

 .شركات مملوكة من قبل الحكومة •

 ذات سمعة جيدة.شركات خاصة  •

  أطراف ذوي عالقة ذوي مركز مالي جيد. •
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 مخاطر االئتمان )يتبع(   أ(

 
الصاعوبات المالياة  ة بعمل مخصص النخفاض القيمة يمثل تقديراتها للخسائر المتكبدة من الذمم التجارية المديناة.شركامت الق

، والفشال أو التاأخر فاي الادفعات كلهاا تعتبار مؤشارات الجوهرية للمدين، واحتمال إفالس المدين أو إعادة تنظيم أموره المالية
 انخفاض قيمة الذمم المدينة. على

 
مخاطر ائتمان الشركة على النقد وما في حكمه محدودة، كونها مودعاة لادى بناك فاي البحارين يملاك تصانيف ائتمااني بدرجاة 

 استثمارية.
 
 التعرض لمخاطر االئتمان (1

ى لمخااطر االئتماان كماا فاي تمثل المبالغ الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان. التعرض األقص
 كاآلتي : بيان المركز المالي تاريخ

 

2017  2018   

    

 أرصدة لدى البنوك 3.996  2.040
 ذمم تجارية مدينة 1.665  1.781

 أخرى ذمم مدينة 501  38
 ي عالقةوف ذاطرأمستحق من  20.452  10.469

    
14.328  26.614  

 
 

 خسائر انخفاض القيمة (2
 المدينة كما في تاريخ بيان المركز المالي كانت كالتالي:التجارية الذمم أعمار 

 
 

2017 2018  

  إجمالي انخفاض القيمة إجمالي انخفاض القيمة

     
 غير مستحقة 929 8 1.167 6
ً  90مستحقة أقل من  230 2 98 1  يوما
ً  180إلى  91مستحقة بين  11 1 26 3  يوما
ً  270إلى  181مستحقة بين  10 3 24 7  يوما
ً  365إلى  271مستحقة بين  3 2 4 2  يوما

ً  365مستحقة أكثر من  443 442 462 462  يوما

     

481 1.781 458 1.665  
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 مخاطر السيولة  ( ب

لياة عناد حلاول أجلهاا سداد التزاماتها المالياة المتعلقاة بالمطلوباات الما علىة شركإن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة ال
إن الاانهج الااذي تتبعهااا الشااركة فااي إدارة الساايولة هااو التأكااد، بقاادر  .مااالي آخاارموجااود والتااي يااتم تسااديدها نقااداً أو باسااتخدام 

اإلمكان، من توفر سيولة كافية في جميع األحوال للوفاء بإلتزاماته عندما يحاين موعاد إساتحاقها، ضامن الظاروف اإلعتيادياة 
تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإيذاء سامعة الشاركة. مخااطر السايولة قاد تناتج مان عادم القادرة علاى  والعصيبة، دون

 مالي خالل مدة معقولة بقيمة مقاربة لقيمته العادلة. موجودتحصيل 

افر سايولة المالي للشاركة. تعمال الشاركة علاى ضامان تاو المديريتم مراقبة وضع السيولة للشركة من قبل الرئيس التنفيذي و
كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة، بما في ذلاك خدماة االلتزاماات المالياة. هاذا يساتثني األثار المحتمال 

 للظروف الشديدة التي ال يمكن التنبأ بها بصورة معقولة، كالكوارث الطبيعية.
 

 :ي ذلك مدفوعات الفوائد، بما فالتالي يمثل االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية
 

 أكثر من  -سنة واحدة  12 – 7 أشهر 6  التدفقات القيمة  2018
 سنتين سنتين شهراً  أو أقل  النقدية الدفترية 
      التعاقدية  

        
 - - - 5.978  5.978 5.978 أخرىوذمم تجارية دائنة 

 13.007 868 - 854  14.729 8.190 التزام إيجار تمويلي

        
 14.168 20.707  6.832 - 868 13.007 

 
 

 أكثر من  -سنة واحدة  12 – 7 أشهر 6  التدفقات القيمة  2017
 سنتين سنتين شهراً  أو أقل  النقدية الدفترية 
      التعاقدية  

        
 - - - 6.014  6.014 6.014 أخرىوذمم تجارية دائنة 

 13.876 854 - 833  15.563 8.330 التزام إيجار تمويلي

        
 14.344 21.577  6.847 - 854 13.876 

 
 مخاطر السوق ( ج

مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية ومعدل الربح وأسعار األسهم التي تؤثر 
تعرضات مخاطر على سيطرة الوق هو إدارة وأدواتها المالية. الهدف من إدارة مخاطر السقيمة أو على  الشركةعلى دخل 

 على المخاطر.مجٍز مع تحقيق عائد  ،السوق في حدود اإلطارات المقبولة
 
 مخاطر معدل الفائدة( 1

ة نتيجة التغيرات في قيم األدوات المالية بسبب تغير معدل الفائدة في شركمخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح ال
لدى البنوك ولدى أحدى  قصيرة األجل التي تتحمل الفائدةعدل الفائدة في السوق في الودائع السوق. تنحصر مخاطر م

، نظراً لطبيعتها قصيرة لودائعهذه الن يكون لتغير معدل فائدة السوق أثراً جوهرياً على القيمة الدفترية ل شركات المجموعة.
 األجل.
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 )يتبع( ج(  مخاطر السوق
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية( 2

مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تأثر أرباح الشركة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية. تتعرض 
الشركة لمخاطر صرف العمالت األجنبية على مطلوباتها من مشترياتها بالعملة األجنبية. تتم معظم معامالت الشركة  

 لدوالر األمريكي، الذي يرتبط به الدينار البحريني. بالدينار البحريني وا
 

 مخاطر التشغيل  د( 

 هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة من أسباب متنوعة متعلقة بعمليات الشركة، والموظفين، وتقنية
، مثل تلك الناشئة من المتطلبات ، والبنية التحتية، ومن عوامل خارجية عدا االئتمان، أو السوق، أو السيولةالمعلومات

 تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع عمليات الشركة.والمعايير المتبعة في سلوكيات المؤسسات. القانونية والتنظيمية، 
 

إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر لتحقيق توازن بين تجنب الخسائر المالية والضرر على سمعة الشركة مع كفاءة 
 جهة، وتجنب إجراءات الضبط التي تحد من المبادرات واإلبداع من جهة أخرى. التكاليف ككل، من

 
المسئولية الرئيسية لتطوير وتطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية مناطة باإلدارة العليا في كل وحدة من وحدات 

 تشغيلية في الجوانب التالية:العمل. هذه المسئولية مدعومة بتطوير المعايير العامة للشركة  إلدارة المخاطر ال

 متطلبات الفصل المناسب للمهام، بما في ذلك التصريح المستقل للمعامالت. •

 متطلبات مطابقة ومراقبة المعامالت. •

 االلتزام بالمتطلبات الرقابية والقانونية األخرى. •

 توثيق الضوابط واإلجراءات. •

ا الشركة، ومالئمة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهه •
 تم تحديدها.

 متطلبات إعداد التقارير بشأن الخسائر التشغيلية والخطوات التصحيحية المقترحة. •

 الطوارئتطوير خطط  •

 التدريب والتطوير المهني •

 المهنيةالمعايير األخالقية و •

 كون ذلك فعاالً.الحد من المخاطر، بما في ذلك التأمين حيث ي •
   
 
 إدارة رأس المال ( هـ

، ولكي قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والحكومةإن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على 
ال كافي تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزامات اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمان. يراقب مجلس اإلدارة وجود رأس م

، وهي مال كمجموع حقوق ملكية المساهمينلضمان سير العمليات الحالية واالستثمارات بسالسة. تعّرف الشركة رأس ال
 لفترات جوهرية، لضمان رسملة الشركة بشكل مناسب حتى تصبح المستحقات الداخلية كافية للنمو المستدام.

  ة رأس المال خالل السنة.لم تكن هناك أي تغيرات جوهرية في توجه الشركة إلدار
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  ألدوات الماليةل القيمة العادلة. 24

باين طارفين ملماين بالمعاملاة وعلاى مطلوب أو سداده عند تحويل  موجودالقيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع 
ليه باذلك ة الوصول إشركأسس تجارية بتاريخ القياس في السوق الرئيسي، أو عند غيابه، في السوق األكثر فائدة الذي يمكن لل

 التاريخ. القيمة العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عدم األداء.  
 

تراتبية القيمة العادلة التالية، التي تعكس أهمياة المادخالت المساتخدمة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام  الشركةتقوم 
  في عمل هذه المقاييس:

 

 معدلة( في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.:  أسعار السوق المدرجة )غير ال1المستوى •

: تقنيااات تقياايم مبنيااة علااى ماادخالت قابلااة للرصااد، مباشاارة )أي السااعر( أو غياار مباشاارة )أي مشااتقة ماان 2المسااتوى •
األسعار(. هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في سوق نشاط ألدوات مالياة مماثلاة، وأساعار 

الية مماثلة أو مشابهة، وأساعار الساوق المدرجاة فاي ساوق ألدوات مالياة مماثلاة أو مشاابهة فاي ساوق مدرجة ألدوات م
يعتبر أقل من نشط، أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلاة للرصاد مباشارة أو غيار مباشارة مان 

 معلومات السوق.

لرصد. تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها : تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة ل3المستوى •
تاأثير جاوهري علاى تقيايم  للرصاد مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة للرصاد، حياث يكاون للمادخالت الغيار قابلاة

طلااب األدوات الماليااة. تشاامل هااذه الفئااة أدوات ماليااة مقيمااة علااى أساااس األسااعار المدرجااة ألدوات مشااابهة، بحيااث تت
 تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.

 
لم تقم الشركة باإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم التجارياة والاذمم المديناة األخارى قصايرة األجال، الاذمم 

قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلاة بصاورة  حيث أنأرصدة البنوك، النقد والودائع والتجارية الدائنة والمطلوبات األخرى، و
 معقولة، نظراً لطبيعتها قصيرة األجل.

 
 تصنف الموجودات والمطلوبات المالية ضمن فئة التكلفة المطفأة. 

 
 

  التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية معمطابقة الحركة في المطلوبات . 25
 

 المجموع حقوق الملكية تمطلوبا 2018

  أرباح احتياطي رأس  التزام  
  مستبقاة  قانوني المال إيجار  
     تمويلي 

      
 21.213 436 3.447 9.000 8.330 2018يناير  1الرصيد في 

      تغيرات من التدفقات النقدية التمويلية
 (140) - - - (140) التزام إيجار تمويلي
 (703) - - - (703) مصروفات التمويل

 (843) - - - (843) مجموع التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية
 11.163 9.414 1.046 - 703 بحقوق الملكية متعلقةتغيرات 

      
 31.533 9.850 4.493 9.000 8.190 2018ديسمبر  31الرصيد في 
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