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   معلومات تكمیلیة غیر مدققة 
           ة البحرینی آالف الدنانیرب                                             19-التأثیر المالي لجائحة كوفید 

 
  )19-جائحة كورونا (كوفیدالمالي لثر األ
 

)  وتطور ھذا الوباء بسرعة على مستوى 19، أعلنت منظمة الصحة العالمیة  تفشي جائحة كورونا (كوفید    2020مارس    11في  
الوباء، بما في ذلك اتخذت السلطات تدابیر مختلفة الحتواء تفشي  االقتصادیة. في البیئة ةیالیقینعدم  حالةالعالم. وقد أدى ذلك إلى 

 تطبیق قیود على السفر وتدابیر الحجر الصحي. 
 

) وتأثیرھا على عملیات الشركة ومركزھا المالي، بما في ذلك الخسارة 19تراقب اإلدارة عن كثب تطورات جائحة كورونا (كوفید  
قامت الشركة بتفعیل خطة  إلى ذلك. المحتملة في اإلیرادات، واالنخفاض في القیمة، وترتیبات االستعانة بمصادر خارجیة وما

رى اإلدارة أن الشركة قادرة على االستمرار في العمل كمنشأة ت . استمراریة األعمال وبعض ممارسات إدارة المخاطر األخرى
 .المقبلة 12مستمرة لألشھر الـ 

 
 فیما یلي ملخص لألثر المالي للتأثیرات المذكورة أعاله:

 
النقل  إلى النقل البري من  التحول. ویمكن أن یُعزى النمو المذكور إلى 2019٪ مقارنة بعام 13بنسبة  نمواشھدت  اإلیرادات

 .كمیة شحنات المشاریعزیادة ال نتیجة إلغالق جسر الملك فھد و يالبحر
 

تجاریة في ھذه األوقات أعلنت حكومة مملكة البحرین عن العدید من برامج التحفیز االقتصادي لدعم األعمال ال  -اإلیرادات األخرى  
  129الصعبة. حصلت الشركة على بعض المزایا من ھذه البرامج بشكل رئیسي في شكل إعفاء من فواتیر الكھرباء والماء بمبلغ 

تم تسجیل ھذه المنح في بیات دیناًرا بحرینًیا.  674دیناًرا بحرینیًا ، ودعًما حكومیًا للرواتب ورسوم ھیئة تنظیم سوق العمل بمبلغ 
 .الربح أو الخسارة

 
. عالوة على ذلك ،  19-كوفید احتواء دینار بحریني تتعلق بإجراءات 114كبدت الشركة مصاریف إضافیة بقیمة ت - المصاریف

فیروس كورونا  دیناًرا بحرینیًا في الجھود الوطنیة لمكافحة 50للشركة، ساھمت الشركة بمبلغ  المجتمعیةوكجزء من المسؤولیة 
COVID-19 .من خالل حملة فینا خیر 

 
 

یولیو   14بتاریخ   OG / 259/2020 للتعمیم الصادر عن مصرف البحرین المركزي  امتثاالً  تم توفیر المعلومات التكمیلیة أعاله  
ال تزال  التي  مؤكدة والغیر  19-للظروف  كوفید. وال ینبغي االعتماد على ھذه المعلومات ألي أغراض أخرى. نظًرا 2020

تاریخ إعداد ھذه المعلومات. قد تتغیر الظروف مما قد یؤدي إلى أن تكون ھذه   كما فيتتطور ، فإن التأثیر المذكور أعاله ھو 
على الشركة. ھذه المعلومات لم تخضع   19-كوفید باإلضافة إلى ذلك ، ال تمثل ھذه المعلومات تقییًما شامالً لتأثیر  المعلومات قدیمة.

 مدققي الحسابات.لمراجعة رسمیة من قبل 
 


