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بتاريخ   المركزي  البحرين  مصرف  تعميم  إلى  ش.م.ب.  OG/259/2020)رقم    2020يوليو    14إضافةً  البحرين  زين  شركة  تقدم   ،)
 . 2020ديسمبر   31 )"الشركة"( المعلومات التالية المتعلقة بالبيانات المالية كما في 

 

 المالية  البيانات  على  العام   األثر . أ

، من الصعب التنبؤ بمدى ومدة  19-. مع استمرار تفشي كوفيد19-بشكل عام لم تتأثر البيانات المالية للشركة بشكل كبير بسبب تأثير جائحة كوفيد

الكافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل  التأثير االقتصادي بالكامل حتى اآلن. تعتقد اإلدارة بناًء على تقييمها أن الشركة لديها السيولة  
 المنظور عند اسحقاقها. 

 

 بيان الدخل . األثر على ب

التجوال   القطاع تحديات جدية من حيث إيرادات خدمة  واجه 

بسبب قيود السفر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على التجوال  
تعد هذه اإليرادات بطبيعتها دورية بشكل الداخلي والخارجي.  

تأثرت بشكل كبير بسبب كوفيد . ومع ذلك, فإن  19-عام وقد 

إليرادات اإلجمالية  تكوين إيرادات خدمة التجوال فيما يتعلق با
على   مادي  تأثير  يوجد  ال  وبالتالي  جوهرياً،  ليس  للشركة 

 .2020ديسمبر   31المنتهية في للسنة  المالية    بياناتال

 اإليرادات 

كانت الشركة مرنة في تنفيذ مبادرات تحسين التكلفة التي تهدف  

إلى تقليل التكاليف وتقليل تأثير ضغط الخط األعلى مما أدى  
التشغيل. واستكمل ذلك أيض إلى   ً تباين إيجابي عام في تكلفة    ا

 البحرينيين.  أجور بالدعم الحكومي المقدم من خالل سداد 

 المصروفات 

ً ال يعتبر التأثير المترتب على ما سبق جوهري  صافي الدخل . ا
 

 بيان المركز المالي . األثر على ت

 الموجودات 

الوضع   كثب  الشركة عن  إدارة  كوفيدتراقب    19-الناتج عن 

وتأثيره على عمليات الشركة والتدفقات النقدية والمركز المالي.  

للمنشآت   األصلية  القيمة  أن  تقييمها  على  بناًء  اإلدارة  تعتقد 
ال في  تظهر  التي  في    بياناتوالمعدات  كما    31المالية 

 لم تنخفض قيمتها.  2020ديسمبر 
 

المتعلقة   الالزمة  التعديالت  االعتبار  في  األخذ  إلى  إضافةً 

المدينة   الذمم  تظهر  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  بنموذج 

المناسبة وال تتطلب أي تعديل  والموجودات األخرى   بالمبالغ 
 . 2020ديسمبر  31 كما في

 )تحديد الفئات الفرعية, مثل النقد وما في حكمه(

 المطلوبات 

 )تحديد الفئات الفرعية, مثل القروض( الشركة اي قروض حالياً. ليس لدى 

 صافي حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين  ال يوجد تغيير مادي. 

 تأثيرات مادية أخرى على المركز المالي  19-ال شيء آخر يتعلق بكوفيد

 

 االستمراريةلتأثير على قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ ا.  ج

اطر  أجرت الشركة تقييماً ما إذا كانت مستمرة على مبدأ االستمرارية في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخ

في التطور ولكن    19-كوفيدوالشكوك المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير  

إلى حد    في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي وأن مبدأ االستمرارية ال يزال غير متأثر 
 المالية بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.  بياناتكبير ولم يتغير. نتيجة لذلك تم إعداد ال

 

 


