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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب

 2021سبتمبر  30 في( للفترة المنتهية 19األثر المالي لجائحة الفيروس التاجي )كوفيد  –إفصاح تكميلي 

 

تعزيزا للشفافية وعمال بتوجيهات مصرف البحرين المركزي، يورد البنك األهلي المتحد ش.م.ب فيما يلي معلومات إضافية 

 للفترة الموحدة المختصرة القوائم المالية المرحلية على ( 19-جد )كوفيدالمستبشأن التأثير المالي ألزمة جائحة الفيروس التاجي 

 .2021سبتمبر  30 فيالمنتهية 

في األنشطة كبير  ضطراباوالعالمي وشلل  لالقتصادفقد تسببت أزمة الجائحة الفيروسية وال تزال في أوضاع وتداعيات وخيمة 

االقتصادية والتجارية حول العالم وفاقم من هذه األوضاع حالة الضبابية وعدم اليقين التي هيمنت على البيئة التشغيلية العامة. 

قد زاد األوضاع الصحية تعقيدا وارتد سلبا على عودة  ما شهدته اآلونة األخيرة من موجات متحورة جديدة من الفيروسكما أن 

، األمر الذي فاقمه الشح الحاصل في المواد والمكونات األولية والذي أدى لتباطؤ عجلة اإلنتاج في العديد من الثقة لألسواق

وفي مواجهة هذه األزمة، فقد بادرت الحكومات والبنوك  الصناعات الرئيسية، مثل صناعة السيارات، الهواتف الجوالة، والطاقة.

 االقتصادي وأوضاع األسواق. االستقرارتداعيات على الللحد من التي اتخذتها التدابير المالية والنقدية لتمديد  المركزية المختلفة

)بما في ذلك الجرعة المنشطة في  غالبية السكانشملت برامج تطعيم الحكومات في تنفيذ  وعلى صعيد منطقة الخليج، فقد نجحت

االنتعاش األخير اقتصاداتها وعودة الثقة بين العمالء. ومن المعتقد أن  فتح واتخذت خطوات استباقية لضمان، مملكة البحرين(

 ورفع مستوى الثقة بين مجتمع األعمال.في األسواق المحلية هذا االنتعاش  تحفيزسيسهم في  في أسعار النفط

يوجه فيه مصارف التجزئة بالسماح للعمالء بتأجيل سداد  2021 مايو 27وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر تعميما في 

مبالغ الفائدة المستحقة نظير هذا التأجيل. كما  احتسابمع  2021 ديسمبر 31أقساط قروضهم وتمويالتهم لمدة ستة أشهر لغاية 

، وهي إجراءات 2021ر ديسمب 31قام مصرف البحرين المركزي أيضا بمدّ فترة سريان إجراءات الدعم المعلن عنها سابقا حتى 

 شملت ما يلي:

 %3إلى  %5خفض الحد األدنى لنسبة االحتياطي النقدي المقررة لبنوك التجزئة من  •

 %80إلى  %100خفض الحد األدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من  •

 %25إلى  %75خفض الوزن النسبي لمخاطر تمويالت قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  •

وضع سقف لرسوم معامالت البطاقات المحتسبة على مؤسسات نقاط البيع التجارية، وفترة تسكين لتحويل تصنيف  •

 74( إلى 2( إلى )1(، ومّد مهلة تغيير التصنيف من المرحلة )2( إلى المرحلة )3التعرضات االئتمانية من المرحلة )

 لعقار للقروض العقاريةيوما، وزيادة نسبة التمويل الممنوح إلى قيمة ا
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 : 2021من عام  األشهر التسعة األولىويلخص الجدول أدناه األثر المالي الناتج عن العوامل المشار إليها أعاله لفترة 

 صافي األثر المالي )مليون دوالر أمريكي( 

 قائمة الدخل 

 الموّحدة

الميزانية العمومية 

 الموّحدة

 )الموجودات(

الحقوق العائدة 

 لمساهمي المجموعة

النقدي المودع لدى مصرف  االحتياطيخفض 

 البحرين المركزي

- 65.4 - 

 

 تأثيرات أخرى للجائحة الفيروسية: 

 لألشهر التسعة األولىمليون دوالر أمريكي  450.6سجلت مجموعة البنك األهلي المتحد أرباحا صافية عائدة لمساهميها بلغت 

مليون دوالر  409.3والتي بلغت  2020من عام  الفترةنفس بالمقارنة مع أرباح  %10.1، وتمثل نموا بنسبة 2021 من عام

 أمريكي. 

السلطات الرقابية في اإلبقاء على معدالت  استمرتتداعيات أزمة الجائحة والحد من تأثيراتها على األسواق، فقد  الحتواءوسعيا 

ثر قيام االحتياطي الفيدرالي االمريكي بخفض سعر الفائدة في النصف الثاني من عام إة وذلك على متدنية ألسعار الفائدة القياسي

 44.3 بواقع دخل البنك من صافي الفوائدارتفع . وعلى هذا الصعيد، فقد 2020ومرة أخرى في الربع األول من عام  2019

 ض كلفة التمويل تبعا لتراجع كلفة السيولة.وانخفا بفضل النمو في الموجودات %7.4مليون دوالر أمريكي بنسبة 

وتيرة النشاط نتيجة للتحسن النسبي في ( %3.3+مليون دوالر أمريكي ) 2.6دخل الرسوم والعموالت بواقع  ارتفعكما 

 االقتصادي.

وقد قام البنك بتقدير مستوى المخصصات االجمالية المطلوبة لتغطية الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض والسلفيات المنتظمة 

( وأخذا 9وذلك وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) احترازيالمصنفة ضمن المرحلة األولى والثانية على أساس 

جوهري محتمل لمخاطر  ارتفاعالكلي وتقدير اإلدارة العليا في التحسب ألي  االقتصادفي المتوقعة متغيرات ال االعتباربعين 

االئتمان في قطاعات معينة أو في محفظة البنك بشكل عام في ظل أوضاع االضطراب وعدم اليقين الناشئة عن أزمة الجائحة. 

مليون دوالر أمريكي للخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض  32.0وعليه فقد قام البنك بتجنيب إجمالي مخصصات إضافية بقيمة 
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مليون دوالر أمريكي تجاه القروض  53.4والسلفيات المصنفة ضمن المرحلة األولى والثانية إلى جانب مخصصات إضافية بقيمة 

 . 2021من عام  األشهر التسعة األولىوالسلفيات المصنفة ضمن المرحلة الثالثة خالل 

مليون دوالر  1.0وفي إطار مسئوليتها ومبادراتها االجتماعية، قامت مجموعة البنك األهلي المتحد بتقديم تبرعات بإجمالي 

من العام الجاري مساهمة منها في دعم الجهود الخيرية واإلنسانية ومبادرات التخفيف من  األشهر التسعة األولىأمريكي في 

 موعة. تداعيات الوباء في أقطار عمل المج

بكافة التوجيهات واالشتراطات الرسمية السارية وتطبيق مختلف اإلجراءات والتدابير االحترازية  االلتزاموتستمر المجموعة في 

في تعزيز قدراتها  االستثمارالالزمة لتأمين صحة وسالمة عمالئها وموظفيها ضد مخاطر الجائحة، كما تواصل المجموعة أيضا 

دف تمكين العمالء من إنجاز أكبر قدر من معامالتهم عن بعد بصورة فعالة وآمنة وكذلك تمكين وتدريب التقنية والتشغيلية به

 عن بعد بالكفاءة المطلوبة في ظل ظروف الجائحة. –حسب القدرة والحاجة  – موظفي المجموعة على أداء مهامهم الوظيفية

صيلة أولية لبيان اآلثار المالية ألحداث تفشي الجائحة على عمليات هذا ويجدر التنويه بأن المعلومات الواردة أعاله تعد مجرد ح

البنك ونتائجه كما بتاريخ إعدادها وال ينبغي التعويل عليها ألي غرض آخر كما أنها ال تمثل تقييما نهائيا أو شامال لهذه اآلثار 

ارة إلى أن هذه المعلومات لم تخضع وتظل عرضة للتعديل والتحديث بحسب مستجدات األوضاع وتطوراتها، كما تجدر اإلش

المنتهية في لفترة للمراجعة من قبل المدققين الخارجيين وال تشكل بالتالي جزءا من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 .2021سبتمبر  30


