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 (غیر مراجعة)   19- فصاحات إضافیة تتعلق بآثار جائحة الكورونا كوفید إ 
 

البحرین ش.م.ب. ("الشركة")  OG/259/2020(رقم    2020یولیو    14إضافًة إلى تعمیم مصرف البحرین المركزي بتاریخ   )، تقدم شركة زین 
 : 2021یونیو    30المعلومات التالیة المتعلقة بالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة كما في  

 

 المالیة   البیانات   على   العام   األثر .  أ 

، من الصعب التنبؤ بمدى ومدة التأثیر  19- . مع استمرار تفشي كوفید 19- تتأثر البیانات المالیة للشركة بشكل كبیر بسبب تأثیر جائحة كوفید بشكل عام لم 
المستقبل المنظور عند   ة في االقتصادي بالكامل حتى اآلن. تعتقد اإلدارة بناًء على تقییمھا أن الشركة لدیھا السیولة الكافیة لمواصلة الوفاء بالتزاماتھا المالی 

 اسحقاقھا. 
 

 بیان الدخل . األثر على  ب 

واجھ القطاع تحدیات جدیة من حیث إیرادات خدمة التجوال بسبب قیود السفر الشدیدة  
تعد ھذه اإلیرادات بطبیعتھا  التي أثرت بشكل كبیر على التجوال الداخلي والخارجي.  

. ومع ذلك, فإن تكوین إیرادات  19- دوریة بشكل عام وقد تأثرت بشكل كبیر بسبب كوفید 
إلیرادات اإلجمالیة للشركة لیس جوھریاً، وبالتالي ال یوجد  خدمة التجوال فیما یتعلق با 

  30تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 . 2021یونیو 

 اإلیرادات 

كانت الشركة مرنة في تنفیذ مبادرات تحسین التكلفة التي تھدف إلى تقلیل التكالیف وتقلیل  
 المصروفات  خط األعلى مما أدى إلى تباین إیجابي عام في تكلفة التشغیل. تأثیر ضغط ال 

 صافي الدخل  . اً تأثیر المترتب على ما سبق جوھری ال یعتبر ال 
 

 بیان المركز المالي . األثر على  ت 

 

وتأثیره على عملیات الشركة    19- تراقب إدارة الشركة عن كثب الوضع الناتج عن كوفید 
األصلیة   القیمة  أن  تقییمھا  على  بناًء  اإلدارة  تعتقد  المالي.  والمركز  النقدیة  والتدفقات 

یونیو    30للمنشآت والمعدات التي تظھر في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة كما في  
 تنخفض قیمتھا. لم    2021

الخسائر االئتمانیة   بنموذج  المتعلقة  التعدیالت الالزمة  إضافًة إلى األخذ في االعتبار 
والموجودات األخرى   المدینة  الذمم  المناسبة وال تتطلب أي  المتوقعة، تظھر  بالمبالغ 

 . 2021یونیو    30  تعدیل كما في 

 الموجودات 

 

 المطلوبات  لیس لدى الشركة اي قروض حالیاً. 

 صافي حقوق الملكیة المتعلقة بالمساھمین  ال یوجد تغییر مادي. 

 تأثیرات مادیة أخرى على المركز المالي  . 19- ال شيء آخر یتعلق بكوفید 
 

 لتأثیر على قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة ا .  ج 

االستمراریة في ضوء الظروف االقتصادیة الحالیة وجمیع المعلومات المتاحة حول المخاطر والشكوك  أجرت الشركة تقییماً ما إذا كانت مستمرة على مبدأ  
في التطور ولكن في الوقت الحالي    19- المستقبلیة. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسیولة. قد یستمر تأثیر كوفید 

  31ھا موارد كافیة لالستمرار في الوجود التشغیلي وأن مبدأ االستمراریة ال یزال غیر متأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر منذ  تظھر التوقعات أن الشركة لدی 
 . نتیجة لذلك تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمراریة. 2020دیسمبر  
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