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   اإلضافيةالمرحلية المعلومات المالية 
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية  

 

 ( " 19 – كوفيد " ) المستجدتأثير فيروس كورونا 
 

المالية   المعلومات  تقديم هذه  المركزي رقم  المرحلية  تم  البحرين  لخطاب مصرف    OG/259/2020اإلضافية وفقاً 
 . 2020يوليو  14المؤرخ في 

 
في مختلف أنحاء العالم. فقد    19-كوفيد  جائحةعن انتشار    2020مارس    11بتاريخ  أعلنت منظمة الصحة العالمية  

قيود تهدف    بفرضقامت حكومات العديد من الدول، بما في ذلك مملكة البحرين ودول أخرى تعمل فيها المجموعة،  
تزال    الو  ات.يوالشركات واالقتصاداألشخاص  تأثيرات مباشرة على    اله  تكانوالتي  ،  اإلى الحد من معدل انتشاره

تؤثر سلباً على االقتصاد العالمي وتؤثر سلباً على األعمال التجارية أو النتائج المالية أو الوضع    19  – جائحة كوفيد  
 .هاحجمزيادة و/أو احتمالية حدوث المخاطر األخرى زيادة  في سيكون لها تأثير المالي، كما 

 
، عملت الحكومات والسلطات التنظيمية،  19  –جائحة كوفيد  للظروف االقتصادية وأوضاع السوق الناتجة عن    ةً استجاب

الحوافز المالية والنقدية لدعم االقتصاد العالمي. وقد دعم مصرف البحرين  تقديم  المركزية، على    المصارفبما في ذلك  
 :يلي المركزي والجهات الحكومية األخرى، من بين أمور أخرى، ما

 

 ؛ إعادة الشراء بدون فوائد اتفاقيات برامج لتعزيز السيولة، بما في ذلك  ال تنفيذ   •

 ؛ ة المباشرة يالحكومتقديم المساعدة  من خالل  األعمال التجارية اإلعالن عن برامج لدعم  •

 ؛ 19 –توضيح التوقعات اإلشرافية بشأن تعديالت القروض نتيجة لعدم الدفع المرتبط بجائحة كوفيد  •

المحاسبي  معيار  الطرف اآلخر والبمخاطر ائتمان  المتعلقة  المصرفية  نظمة  توضيح التوقعات الخاصة ببعض األ •
 ل. كفاية رأس الماالمعالجة التنظيمية لوالحالي للخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
إدارة التأثير  من أجل  وممارسات إدارة المخاطر األخرى    تصريف أعمالهااستمرارية  قامت المجموعة بتفعيل خطط  قد  ل

 على عملياتها وأدائها المالي. 19 –كوفيد  جائحةتفشي نتيجة ل األعمال تصريف المحتمل لتعطل 
 

تأثير  العمالت األجنبية وأسعار صرف  تقلبات  باألساس من    2021  سبتمبر  30المنتهية في    للفترة التأثير المالي  نتج    وقد
 .تقلبات السوق على األدوات المالية

 
ومن ضمنه مخصص  مليون دوالر أمريكي،    78خسائر االئتمانية المتوقعة بقيمة  للمخصص  سجلت المجموعة  لقد  

 .2021من سنة  الثالث الربعخالل ،  2و 1في المرحلتين بإعادة القياس تعلق يمليون دوالر أمريكي  17بقيمة 
 
 
 
 
 
 



 

 

. لم ينتج عن  المتضررين من الجائحةلبعض العمالء كجزء من دعمها للعمالء    المدفوعاتقامت المجموعة بتأجيل  كما  
أي    2021  سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي كما في    436هذا الدعم المقدم للعمالء ذات تعرضات مستحقة بقيمة  

لم يتم استالم  وعالوة على ذلك،    .لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  يةمخاطر االئتمانالخسارة تعديل أو أي زيادة في  
للفترة المنتهية  للمجموعة  رباح أو الخسائر  الموحدة لألالمرحلية  القائمة  في  تسجيلها    يتوجبالتي  مساعدة حكومية  أي  
 .  2021 سبتمبر 30في 

 
العمالت األجنبية أسعار صرف    وباألخصبتقلبات السوق،  بشكل إيجابي  أيضاً  باإلضافة إلى ذلك، تأثرت المجموعة  

إيجابياً على  ٪ إلى التأثير  5قيمة اللاير البرازيلي مقابل الدوالر األمريكي بنسبة  ارتفاع  أدى  وقد    وأسعار السندات. 
أدت التغيرات في القيمة السوقية في أسعار السندات  فقد  تحويل العمالت األجنبية في حقوق الملكية. وبالمثل،  تعديل  

 .للقيمة العادلة في حقوق الملكيةإيجابية تغيرات  إلى 
 
.  تجاه الشركاتكجزء من مسؤولياتهم االجتماعية    19  –جائحة كوفيد  قد أنشأت المجموعة صندوقا لدعم مكافحة  ل

للمبادرات الوطنية والخيرية المخصصة الحتواء انتشار الفيروس، وتخفيف    كبيرة تبرعات  بجمع  مح للصندوق  وسيس
والمتطوعين في الخطوط األمامية الذين يخاطرون  الطاقم الطبي  المتضررين ودعم  األشخاص  أكثر    علىالعبء المالي  

كتبرع لحملة "فينا خير" الوطنية والر أمريكي  مليون د  2بمبلغ وقدره  ت المجموعة  ساهم  .بحياتهم لحماية مجتمعاتهم 
 . 19 –كوفيد  ئحةجاالتجارية األكثر تضرراً من  والمؤسساتلدعم األفراد في مملكة البحرين وذلك  

 
 : الماليةالقوائم المالي لمختلف عناصر التأثير فيما يلي أدناه ملخص  

 
   ماليين الدوالرات األمريكية 

 الموحدة لألرباح القائمة  البند 
 أو الخسائر  

 مجموع
 حقوق الملكية  

   

 - 17- 2/ المرحلة 1الخسائر االئتمانية المتوقعة: المرحلة 

 - - المنحة الحكومية 
 27- 2- تأثير تحويل العمالت األجنبية  

تغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية المحتفظ  
 39+ - المتاجرةبها لغرض غير 

 
الواردة أدناه تستند إلى أفضل تقديرات    تالمعلوماالتطور، فإن  آخذاً في  غير مؤكد و  19 –جائحة كوفيد    وضعبما أن  

بعد ذلك.  التي وقعت  حداث  أل لنتيجة  قد تتغير الظروف  و  2021  سبتمبر  30كما في    قائمةاإلدارة للحالة التي كانت  
وال ينبغي  على المجموعة.  19 –هذه المعلومات تقييما شامالً كامالً لتأثير جائحة كوفيد وباإلضافة إلى ذلك، ال تمثل 

 .ابأكمله السنةعلى نتائج   اً مؤشر  اعتبار ذلك
 

تقرأ   أن  المالية  يجب  المعلومات  المالية  باالقتران مع    اإلضافيةهذه  للمجموعة المختصرة  الموحدة  المرحلية  القوائم 
التفاصيل  .  2021  سبتمبر  30المنتهية في  للفترة     ةالصحفي  البياناتيرجى الرجوع إلى  وللحصول على المزيد من 

حول القوائم المالية  13و 4-2رقم  يناإليضاحوالعروض المقدمة للمستثمرين المتاحة على الموقع اإللكتروني للبنك و
 ة المتخصرة. الموحدالمرحلية 

 
 
 
 


