
                                                                     الوطنية القابضة )ش.م.ب(        البحرين شركة
 

 إفصاحات إضافية )غير مراجعة(
                                                     2020 ويوني 30 في المنتهية للستة أشهر

 
 

 (19 –أثر جائحة كورونا )كوفيد 

 
، والذ  يهدح للافاظ على الشرررررفايي  ي  2020يوليو 14المؤبخ  OG/259/2020إلتزاماً بتعميم مصررررربح البابير المبقز  ب م 

 المعلومات التالي : ، تقدم المجموع خضم اآلثاب الاالي  لجائا  قوبونا
 

 األثر العام على المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 
، وتم 2020يونيو  30تم تقييم األثب العام على المعلومات المالي  الموادة المبالي  المختصبة للمجموع  قما ي  وللفتبة المنتهي  ي  

 مر التفاصيل: اً ييما يل  مزيد .مالي  الموادة المبالي  المختصبة بشقل عاملعلى المعلومات ااستنتاج أنه ال يوجد أ  أثب  جوهب  
 
 

 

 األثر العام على بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصرأ. 

 إجمال  أ ساط التأمير
 
 

نخفاض العام ي  التأمير على المبقبات الجديدة، باإلضاي  للتاويل إلى تأمير الطبح اإل
على أ ساط التأمير على المبقبات. لم تتأثب خطوط األعمال األخبى  الث قار له أثباً الث

 جوهبياً خالل الفتبة.  

 صاي  المطالبات المتقبدة
 
 
 

هذا،  ساهمتقباب مطالبات المبقبات خالل الفتبة. و د إر انخفاض الابق  المبوبي   لل مر 
 العام االنخفاض ي مختلف ، لللقيود واإلجباءات ا إلى جانب المطالبات الطبي  المنخفض  نتيج 

 صاي  المطالبات المتقبدة.ل

 مصبويات عمومي  وإدابي 
 
 
 

ال يوجد أ  تغييب جوهب  ي  المصبويات التشغيلي  العادي . خسائب االنخفاض ي  القيم  
سابق  نتيج  لتاسر تسوي  المسجل  ي  الفتبة الاالي  قانت أ ل، بالمقابن  مع يتبة المقابن  ال

 ذمم المدين .لوسداد ا

 إيباد االستثماب
 
 

أبباح األسهم مر  بل  عدم إعالر توزيعبالبغم مر ظبوح السوق الصعب ، بما ي  ذلك 
القثيب مر الشبقات، إال أر التأثيب قار هامشياً.  التعاي  الااد ي  السوق بير إببيل ويونيو 

ض إيبادات اإليجاب مر يالدولي . تم تخف األسواق مر األبباحأتاح للمجموع  تسجيل  2020
% 25يبلغ خصماً على اإليجاب لمستأجبير االعقابات االستثمابي ، ايث منات المجموع  

 أشهب.   3لمدة 
استثمابات ماتسب  بطبيق   مر الببح اص 

 اقوق الملقي 
 
 

ة المطالبات، يقد تأثبت الشبقات الزميل  ، وه  منشأة تعنى بإداب360باستثناء شبق  هيلث 
، وبالتال  انخفضت (19 -)قوييد  المتعلق  بجائا  قوبوناوالتأثيبات ع  بسبب القيود وللمجم
اقوق الملقي  بشقل قبيب وبمبلغ االستثمابات الماتسب  بطبيق   أبباح مر المجموع   اص 
  ألح ديناب بابين . 552

  

 إيبادات أخبى
 
 

لذ  يشمل الدعم ادات أخبى" وموع  المساعدة المالي  الاقومي  ضمر بند "إيباأدبجت المج
القهبباء لح ديناب لبسوم أ 35الح ديناب بابين ، و 386الاقوم  المقدم للبواتب بمبلغ 

 آالح ديناب بابين . 6بمبلغ  الصناعي  الاقومي  ، وتأجيل إيجاب األبضوالماء والبلدي 
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 كز المالي الموحد المختصررلى بيان الماألثر العام عب. 

 الموجودات

 النقد وأبصدة البنوك
 
 
 

تملك المجموع  وشبقات التأمير التابع  لها أبصدة نقدي  قايي . أخذت لجن  إدابة المخاطب 
على التديقات النقدي  ( 19 -)قوييد جائا  قوبونا ل عر تأثيب اال تصاد القل باالعتباب تقبيباً 

، هات المختلف ت التأمير التابع  لنا، بما ي  ذلك تاليل السينابيوالشبق لخابج الداخل  وا
، يإر المجموع  تملك هذا األمبقايي . بغض النظب عر تعتبب أر األبصدة الاالي  ب وجهتو

   القابل  للتسويق قخط دياع ثان .مافظ  سائل  مر األوباق المالي

 الذمم المدين 
 
 
 

على السيول  لعمالئها ووسطائها الذير يصّبور  طدل  على ضغشهدت المجموع  بعض األ
. بالبغم مر ذلك، يقد تم تاييد هذا ومباجع  جداول السداد ديع مر خالل أ ساط مؤجل  ال

 الل التقدم السبيع ي  تسوي  وسداد الذمم المدين  المتعلق  بالمبقبات.األثب مر خ

 العقابات والمعدات
 
 

 (19 –)قوييد  تعلق  بإجباءات مواجه  جائا  قوبوناماإلضايي  الالمصبويات البأسمالي  
ألح ديناب بابين ، تتعلق بشقل بئيس  بتقاليح تقني  المعلومات لتسهيل العمل مر  17بلغت 
 زل.المن

 المطلوبات

 التأمير والمطلوبات األخبى
 
 
 

ات يااتياطصاي  ، ويبلغ  اعدة بأسمالي  قايي المجموع  تمتلك ال يوجد آثاب جوهبي . 
لدى سنوياً، تعتبب عند مستويات مبيا . % مر صاي  األ ساط المقتسب  110 المجموع 
تسهيالت ساب على المقشوح مر البنوك مع  رميزاني  عمومي  خالي  مر الديو المجموع 

 غيب مستخدم . 

 حقوق الملكية

صرررررررررراي  اقوق الملقيررر  المنسررررررروبررر  
 للمساهمير

 

 ال يوجد آثاب جوهبي .

 تبرعات

مواجه  آثاب للجهود الاقومي  ا للمساهم  ي الح ديناب بابين   76تببعت المجموع  بمبلغ  ببعات المديوع تال
 (.19 –)قوييد    قوبوناجائا

 

 

 مواصلة العمل كمنشأة مستمرةلاألثر على قدرة المجموعة ج. 

؛ بما   ومبقزها المال لمجموععلى عمليات ا ليبها الماتموتأث (19قوبونا )قوييد  با ب مجلس اإلدابة عر قثب تطوبات جائا ي
األصول، واالستبداد واالنخفاض ي  القيم ، ومباجع  العقود المثقل   ي  ذلك الخسابة الماتمل  ي  اإليبادات ، والتأثيب على تقييمات

واصل  العمل قمنشأة ممجموع  على و امت بتقييم  دبة ال  أيًضا إجباءات الطوابئ، مجموعوما إلى ذلك. وضعت ال ،باألعباء
لمستقبلي  المتو ع .  هذا التقييم أخذ مستمبة ي  ضوء الظبوح اال تصادي  الاالي  وبناء على المعلومات المتويبة اول الشقوك ا

، رالو ت الباه د يستمب تطوب آثاب جائا  قوبونا، ولقر ي  باالعتباب األداء المستقبل  للمجموع ، ومتطلبات بأس المال والسيول . 
جموع  غيب متأثباً لاد أظهب التقييم أر المجموع  تمتلك الموابد الوييبة لمواصل  التشغيل، وال يزال وضع يبضي  االستمبابي  للم

 . نتيج  لذلك، يقد تم إعداد هذه المعلومات المالي  الموادة المبالي 2019ديسمبب  31قبيب أو متغيباً عر نهاي  السن  المنتهي  ي  
  قل مناسب على أساس مبدأ يبضي  االستمبابي .شالمختصبة ب

 

 
 


