
  
 
 

 

 
 ).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

 
  اإلضافیةالمرحلیة المعلومات المالیة 

 
 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰

 
 جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة 
 

 )"۱۹ –كوفید "( المستجدتأثیر فیروس كورونا 
 

ً لخطاب مصرف البحرین المركزي رقم المرحلیة تم تقدیم ھذه المعلومات المالیة   OG/259/2020اإلضافیة وفقا
 .۲۰۲۰یولیو  ۱٤المؤرخ في 

 
في مختلف أنحاء العالم. فقد  ۱۹-كوفید جائحةعن انتشار  ۲۰۲۰مارس  ۱۱بتاریخ أعلنت منظمة الصحة العالمیة 

قیود تھدف  بفرضقامت حكومات العدید من الدول، بما في ذلك مملكة البحرین ودول أخرى تعمل فیھا المجموعة، 
تزال  الو ات.یوالشركات واالقتصاداألشخاص تأثیرات مباشرة على  الھ تكانوالتي ، اإلى الحد من معدل انتشارھ

تؤثر سلباً على االقتصاد العالمي وتؤثر سلباً على األعمال التجاریة أو النتائج المالیة أو الوضع  ۱۹ –جائحة كوفید 
 .ھاحجمزیادة و/أو احتمالیة حدوث المخاطر األخرى زیادة في سیكون لھا تأثیر المالي، كما 

 
، عملت الحكومات والسلطات التنظیمیة، ۱۹ –جائحة كوفید للظروف االقتصادیة وأوضاع السوق الناتجة عن  ةً استجاب

الحوافز المالیة والنقدیة لدعم االقتصاد العالمي. وقد دعم مصرف البحرین تقدیم المركزیة، على  المصارفبما في ذلك 
 :یلي المركزي والجھات الحكومیة األخرى، من بین أمور أخرى، ما

 
 ؛إعادة الشراء بدون فوائداتفاقیات برامج لتعزیز السیولة، بما في ذلك التنفیذ  •
 ؛ة المباشرةیالحكومتقدیم المساعدة من خالل األعمال التجاریة اإلعالن عن برامج لدعم  •
 ؛۱۹ –توضیح التوقعات اإلشرافیة بشأن تعدیالت القروض نتیجة لعدم الدفع المرتبط بجائحة كوفید  •
المحاسبي معیار الطرف اآلخر والبمخاطر ائتمان المتعلقة المصرفیة نظمة توضیح التوقعات الخاصة ببعض األ •

 ل.كفایة رأس الماالمعالجة التنظیمیة لوالحالي للخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 
إدارة التأثیر من أجل وممارسات إدارة المخاطر األخرى  تصریف أعمالھااستمراریة قامت المجموعة بتفعیل خطط قد ل

 على عملیاتھا وأدائھا المالي. ۱۹ –كوفید  جائحةتفشي نتیجة لاألعمال تصریف المحتمل لتعطل 
 

تأثیر العمالت األجنبیة وأسعار صرف تقلبات باألساس من  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في  للفترةالتأثیر المالي نتج  وقد
 .تقلبات السوق على األدوات المالیة

 
ومن ضمنھ مخصص ملیون دوالر أمریكي،  ٤۹خسائر االئتمانیة المتوقعة بقیمة للمخصص سجلت المجموعة لقد 

.۲۰۲۱من سنة النصف الثاني خالل ، ۲و ۱في المرحلتین بإعادة القیاس تعلق یملیون دوالر أمریكي  ۲بقیمة 



  
 
 

 

 
 

. لم ینتج عن المتضررین من الجائحةلبعض العمالء كجزء من دعمھا للعمالء  المدفوعاتقامت المجموعة بتأجیل كما 
أي خسارة  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ملیون دوالر أمریكي كما في  ٥۹٥ھذا الدعم المقدم للعمالء ذات تعرضات مستحقة بقیمة 

لم یتم استالم أي وعالوة على ذلك،  .لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة یةمخاطر االئتمانالتعدیل أو أي زیادة في 
للفترة المنتھیة في للمجموعة رباح أو الخسائر الموحدة لألالمرحلیة القائمة في تسجیلھا  یتوجبالتي مساعدة حكومیة 

 . ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 

العمالت األجنبیة أسعار صرف  وباألخصبتقلبات السوق، بشكل إیجابي أیضاً باإلضافة إلى ذلك، تأثرت المجموعة 
ً على ٪ إلى التأثیر ٤قیمة اللایر البرازیلي مقابل الدوالر األمریكي بنسبة ارتفاع أدى وقد  وأسعار السندات. إیجابیا

أدت التغیرات في القیمة السوقیة في أسعار السندات فقد وبالمثل،  تحویل العمالت األجنبیة في حقوق الملكیة.تعدیل 
 .للقیمة العادلة في حقوق الملكیةإیجابیة تغیرات إلى 

 
. تجاه الشركاتكجزء من مسؤولیاتھم االجتماعیة  ۱۹ –جائحة كوفید قد أنشأت المجموعة صندوقا لدعم مكافحة ل

للمبادرات الوطنیة والخیریة المخصصة الحتواء انتشار الفیروس، وتخفیف  كبیرةتبرعات بجمع وسیسمح للصندوق 
والمتطوعین في الخطوط األمامیة الذین یخاطرون الطاقم الطبي المتضررین ودعم األشخاص أكثر  علىالعبء المالي 

ینا خیر" الوطنیة كتبرع لحملة "فوالر أمریكي ملیون د ۲بمبلغ وقدره ت المجموعة ساھم .بحیاتھم لحمایة مجتمعاتھم
 .۱۹ –كوفید  ئحةجاالتجاریة األكثر تضرراً من  والمؤسساتلدعم األفراد في مملكة البحرین وذلك 

 
 :المالیةالقوائم المالي لمختلف عناصر التأثیر فیما یلي أدناه ملخص 

 
   مالیین الدوالرات األمریكیة

 الموحدة لألرباحالقائمة  البند
 أو الخسائر 

 مجموع
 حقوق الملكیة 

   
 - ۲+ ۲المرحلة  /۱الخسائر االئتمانیة المتوقعة: المرحلة 

 - - المنحة الحكومیة
 ۲٤+ ۲+ تأثیر تحویل العمالت األجنبیة 

تغیرات في القیمة العادلة لألوراق المالیة المحتفظ 
 ۲٤+ - بھا لغرض غیر المتاجرة

 
الواردة أدناه تستند إلى أفضل تقدیرات  تالمعلوماالتطور، فإن آخذاً في غیر مؤكد و ۱۹ –جائحة كوفید  وضعبما أن 

بعد ذلك. التي وقعت حداث أللنتیجة قد تتغیر الظروف و ۲۰۲۱ یونیو ۳۰كما في  قائمةاإلدارة للحالة التي كانت 
وال ینبغي  على المجموعة. ۱۹ –الً لتأثیر جائحة كوفید وباإلضافة إلى ذلك، ال تمثل ھذه المعلومات تقییما شامالً كام

 .ابأكملھ السنةعلى نتائج  اً مؤشر اعتبار ذلك
 

للمجموعة المختصرة الموحدة المرحلیة القوائم المالیة باالقتران مع  اإلضافیةھذه المعلومات المالیة یجب أن تقرأ 
 ةالصحفی البیاناتیرجى الرجوع إلى وللحصول على المزید من التفاصیل . ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في للفترة 

حول القوائم المالیة  ۱۳و ٤-۲رقم  یناإلیضاحوالعروض المقدمة للمستثمرین المتاحة على الموقع اإللكتروني للبنك و
 ة المتخصرة.الموحدالمرحلیة 

 


