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، والذي يهدف 2020يوليو    14الصادر في     OG/259/2020تماشيا مع توجيهات مصرف البحرين المركزي حسب التعميم  
)، قدم البنك معلومات إضافية عن تأثير  19إلى الحفاظ على الشفافية، وسط األثار المالية الحالية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد 

  هذه الجائحة على بياناتها المالية ونتائج عملياتها.
  

وتطورها بسرعة على مستوى العالم.   )  19كورونا (كوفيد   ائحةتفشي ج  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية2020مارس    11في  
وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. ويشمل ذلك تعطيل العمل في أسواق المال، 

، بما في ذلك تطبيق قيود  وأسواق االئتمان المتدهورة، ومخاوف السيولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء
ً على المجموعة. تراقب المجموعة  .على السفر وتدابير الحجر الصحي كان للوباء، واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرا

)، وتجاوباً مع آثارها، قامت بتفعيل خطة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة 19كورونا (كوفيد  عن كثب وضع جائحة
         فة األخرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي.المخاطر المختل

  
أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آثار جائحة كورونا، ولتخفيف متطلبات السيولة في االقتصاد 

  هذه اإلجراءات الهامة: ومساعدة البنوك على االلتزام بالنسب التنظيمية، وفيما يلي بعض 

  والمعتمدين أشهر للعمالء المؤهلين 6تأجيل دفع األقساط لفترة ،. 

 .معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة  

  3% إلى 5تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من .%  

  80% إلى 100تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من%  

 من  2و 1إضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخسائر االئتمانية اإلضافية للمرحلة رأسمالية من خالل  تخفيفات
ديسمبر   31و 2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في    ، إلى رأس المال من الفئة األولى2020مارس إلى ديسمبر 

ئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات المنتهية في  . وخصم هذا المبلغ بشكل تناسبي من رأس المال من الف2021
         .2024ديسمبر  31، و2023ديسمبر  31، و2022ديسمبر  31

  
  التدابير واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلثار التالية على المجموعة:

   لمتأثرة احتساب خسارة  أشهر حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي يتطلب من البنوك ا  6تأجيل أقساط القروض لفترة
التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية. تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة 

  المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.

 أشهر يشمل شرطاً لتعليق الحد األدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات    6ساط القروض لفترة  إن إجراء تأجيل أق
، مما أدى  النخفاض حجم المعامالت والرسوم ذات العالقةأدت جائحة كورونا فقد . باإلضافة لذلك، االئتمان المستحقة

 النخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة.

   مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات  أعلنت حكومة
مساعدة مالية من الجهات التنظيمية تمثل سداداً محدداً لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن   مصرفالصعبة. استلم ال

حمل فائدة المستلم من الحكومة/الجهات التنظيمية، استجابة  الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي ال يت
، وفقاً  لتعليمات مصرف  قد تم احتسابها مباشرة في حقوق ملكية المجموعةوإلجراءات الدعم لمواجهة جائحة كورونا، 

  .   ن المركزييالبحر

 3تخفيض نسبة االحتياطي النقدي إلى احتفظت المجموعة باحتياطي نقدي أقل، نتيجة ل .%  

  نتيجة لسيناريو السيولة المجهد في السوق، اضطر المصرف لتكبد مصروفات تمويل أعلى للحصول على ودائع جديدة
 وصرف العمالت األجنبية. 

 جديدة من قبل  الموجودات تمويلية ال معدل نمو الضغط الناتج من جائحة كورونا على االقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في
حجوزات الموجودات التمويلية أقل  معدل نمو ، كان2020  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  سعةالتالمجموعة. خالل فترة 

الوضع االقتصادي الصعب أدى بالمجموعة فإن  باإلضافة لذلك،% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. 28بنسبة 
  .2020خالل النصف األول من  الحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها

 جموعة.انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ االقتصادي، أدى لزيادة األرصدة عند الطلب التي تحتفظ بها الم 

  .كما  تستمر المجموعة بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر
ثابتة عند   كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، كانت النسب الموحدة ل2020 سبتمبر  30في 

 % على التوالي. 98.9% و88.85% و26.34
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ضافة لمجاالت التأثير المذكورة أعاله، ونتيجة للوضع االقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل االستراتيجية باإل
ومبادرات االستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرها على بيئة العمل. بشكل عام، فقد حقق  

ليون دينار بحريني، وهو أقل من صافي الربح فترة المقارنة للسنة السابقة م8.03 المصرف خالل الفترة صافي ربح يبلغ 
  %. 53مليون دينار بحريني، مسجالً انخفاضاً بنسبة 17.1 والبالغ 

 
  فيما يلي ملخص لآلثار االقتصادية المذكورة أعاله:

  
  صافي األثر على المجموعة  

 الموحدحقوق الملكية المالي الموحدالمركز   الدخل الموحد   المبالغ بالدينار البحريني 
  )24,768(  -  -  خسارة التعديل

  -  24,768  24,768  خسارة التعديل إطفاء 
  -  -  )131(  بطاقات ائتمان أقلرسوم 

  2,143  -  -  منح حكومية
  -  121,613  -  بمعدل صفري معامالت إعادة الشراء الملزمة

  -  123,153  -  حتياطي النقدياالفي  متوسط االنخفاض
  -  -  )337(  مجهدةسيولة 

  -  )(covid - 19 (5,452)  5,452 الخسائر االئتمانية المتوقعة المنسوبة لـ

  

المعلومات الواردة في الجدول أعاله تشمل فقط المجاالت أو البنود التي كان فيها األثر قابالً للتحديد وجوهرياً. بعض المبالغ 
الواردة أعاله تشمل خسارة إفتراضية للدخل، أو قياس تكلفة إضافية، وبالتالي قد ال تتطابق بالضرورة مع المبالغ المعلنة في  

  .2020سبتمبر  30رحلية للفترة المنتهية في المعلومات المالية الم

كمؤشر على نتائج السنة بأكملها، أو االعتماد عليها ألي أغراض  الواردة في هذا اإلفصاح اإلضافي    المعلومات  ال ينبغي اعتبار  
ولفترة  أعاله هو كما في  التقييم ) الذي ال يزال يتطور، فإن 19 – نظراً للشكوك المحيطة بوضع جائحة كورونا (كوفيد  .أخرى
قد تتغير الظروف، مما يؤدي  ، وتأخذ باالعتبار فقط المجاالت الجوهرية لألثر.  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة

ً شامالً وكامالً ألثر جائحة   .بهذه المعلومات ألن تصبح قديمة وغير نافعة باإلضافة لذلك، فإن هذه المعلومات ال تمثل تقييما
  .) على المجموعة. لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة رسمية من قبل المدقق الخارجي19 –ونا (كوفيد  كور

      

  

  

  




