
 

 

 

 إفصاحات عامة إضافية – للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )غير مراجعة(

(19-إفصاحات عامة إضافية عن الشركة أثر جائحة كورونا )كوفيد   

على أنه جائحة  2020مارس  11الصحة العالمية وتصنيفه في ( منذ إعالن منظمة 19-كان لتفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد

 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 و قلة المسافرين ومبيعات قطاع التجزئة. إذ أن 

أتخذت التدابير الوقائية والتي شملت تعطيل و تعليق عمليات المطارات للرحالت الجوية من المغادرون والقادمون، ن البلدان العديد م

بما في ذلك إتخاذ السلطات تدابير مختلفة ألحتواء تفشي الوباء والذي شمل تطبيق قيود على السفر والحجر الصحي. كان هناك بعض 

رحالت اإلجالء المتخصصة.  طادة مواطنيها من ضمن خطالبلدان التي سمحت فقط بإع  

عات الخطوط الجوية أثر الجائحة كان هناك العديد من األثارالمالية على الشركة باألخص حركة المسافرين والتي قد أدت إلى إنقطا

لى إنخفاض كبير في اإليرادات إ الحاد . حيث كان هناك عدداً محدوداً من الركاب والرحالت هذا وقد أدى هذا االنخفاضوالمطارات

ألف  13،081٪ )70ألف دينار بحريني( وإجمالي الربح بنسبة  22،072٪ )59بنسبة من العمليات المعفاة من الرسوم الجمركية 

ألف دينار  531بلغ الدعم الحكومي حيث ألف دينار بحريني(.  5،727٪ )89دينار بحريني(. انخفض إجمالي الربح التشغيلي بنسبة 

.المختلفة للفترة جهات الحكوميةمن البحريني   

في ظل هذه الظروف أطلقت حكومة مملكة البحرين حزم مالية لدعم األقتصاد المحلي، وكانت شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 

الي لفقدان األعمال. يهدف الدعم من كان الهدف من ذلك هو دعم عمليات الشركة واستدامتها وتقليل العبء اإلجممؤهلة لالستفادة منها. 

. وقد 2020إلى يونيو  2020فواتير الكهرباء والمياه من أبريل  بحرينيين ودعمب الموظفين الحزمة التحفيز إلى السداد الجزئي لروات

الربع السابق ، تم تمديد . باإلضافة إلى الدعم في 2020يونيو  30بهذا الدعم في بيان الربح والخسارة للفترة المنتهية في فصاح تم األ

.2020 ديسمبرإلى  2020لوطنيين من يوليو ٪ من رواتب الموظفين ا50حزمة التحفيز لتشمل   

 

وذلك بإصدار تقريرعن  2020يوليو  14ي بتاريخ تم تقديم المعلومات األضافية أعاله إلتزاماً بموجب تعميم مصرف البحرين المركز

(. يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة المالية بأكملها، أو حتى 19-األثر المالي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد

( والذي ال يزال يتطور، 19-األعتماد عليها ألي أغراض أخرى. نظراً للرؤية أو الشكوك المحيطة بوضع جائحة مرض كورونا )كوفيد

فأن األثر أعاله كما هو في تاريخ إعداد هذه المعلومات. في حال تغير الظروف، سوف تؤدي بهذه المعلومات بأن تصبح قديمة وغير 

بحرين لألسواق ( على شركة مجمع ال19-نافعة. بما في ذلك، أن هذه المعلومات ال تمثل تقييماً شمولياً أو كلياً ألثار جائحة كورونا )كوفيد

  الحرة. لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة رسمية من قبل المدققين أو المراجعين الخارجيين. 

 


