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          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
 
 
 

 


