إفصاحات عامة إضافية – للربع الثاني في  30يونيو ( 2021غير مراجعة)
إفصاحات عامة إضافية عن الشركة أثر جائحة كورونا (كوفيد)19-

كان لتفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-منذ إعالن منظمة الصحة العالمية وتصنيفه في  11مارس  2020على
أنه جائحة متسارعة على مستوى العالم والذي له األثر السلبي إلى تباطؤ األقتصاد العالمي.
حيث دفع تفشي هذا المرض إلى التأثير العام على قطاع السفر من حيث حركة الطيران وقلة المسافرين ومبيعات قطاع
التجزئة .إذ أن العديد من البلدان أتخذت التدابير الوقائية والتي شملت تعطيل وتعليق عمليات المطارات للرحالت الجوية
من المغادرون والقادمون ،بما في ذلك إتخاذ السلطات تدابير مختلفة ألحتواء تفشي الوباء والذي شمل تطبيق قيود على
السفر والحجر الصحي .كان هناك بعض البلدان التي سمحت فقط بإعادة مواطنيها من ضمن خطط رحالت اإلجالء
المتخصصة.
أوقفت الشركة عمليات البيع مع إنتهاء فترة التشغيل وإغالق مبنى المطار القديم في  27يناير  ،2021وذلك مع أفتتاح
المطار الجديد يوم  28يناير  2021تحت المشروع المشترك بيننا كشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة و شركة طيران
الخليج القابضة ،بأسم (شركة البحرين لألسواق الحرة ذ.م.م) .حيث تعمل الشركة كشركة إستثمارية والتي تحقق إيراداتها
الرئيسية من هذا المشروع.
تراقب شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة عن كثب جميع التأثيرات المالية والتطورات لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-
 )19على األستثمارات والمركز المالي للشركة.
تم تقديم المعلومات األضافية أعاله إلتزاما ً بموجب تعميم مصرف البحرين المركزي بتاريخ  14يوليو  2020وذلك بإصدار
تقريرعن األثر المالي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد .)19-يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة
المالية بأكملها ،أو حتى األعتماد عليها ألي أغراض أخرى .نظرا ً للرؤية أو الشكوك المحيطة بوضع جائحة مرض كورونا
(كوفيد )19-والذي ال يزال يتطور ،فأن األثر أعاله كما هو في تاريخ إعداد هذه المعلومات .في حال تغير الظروف ،سوف
تؤدي بهذه المعلومات بأن تصبح قديمة وغير نافعة .بما في ذلك ،أن هذه المعلومات ال تمثل تقييما ً شموليا ً أو كليا ً ألثار
جائحة كورونا (كوفيد )19-على شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة .لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة رسمية من قبل
المدققين أو المراجعين الخارجيين.
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