
 مالية )ش.م.ب( لإف إتش ا جموعة جي م

صرةمختلاالمرحلية  الموحدة اليةالم تالومالمع مع   افية غير مراجعةضا تحاصااف
     2021مارس  31ة في  الثة أشهر المنتهي للث

العالم.   ىلى مستورعة عسب  ارهطو وت (  19  كورونا )كوفيد ةئحاتفشي ج   حة العالميةصظمة الت من، أعلن  2020مارس    11في  
ق أسوا و  ال، واق المسعطيل العمل في أت  ك لذ  ملة. ويشقتصادياال  ةبيئال  ن في دم اليقيالمي مع عاطؤ اقتصادي عتبى  دى ذلك إلأ   وقد

 فر سالى  قيود عل  ما في ذلك تطبيقب  ،الوباء  الحتواء تفشي  مختلفةبير  لطات تدااتخذت الس  ف السيولة.مخاو، وةاالئتمان المتدهور
ً سلبياً ج  أثراً عنه  الناتجة    ءات والسياساتراجوباء، واإلللكان    .الصحي  رير الحجوتداب ة يسيئلرا  كاته التابعةروش  لبنكاى  عل  وهريا

ً ة  ليالزموالشركات   ً (19  وفيد)ك  كورونا وضع جائحة   كثب  عن   ة. تراقب المجموع"(عةالمجمو  " )معا امت ارها، قمع آث  ، وتجاوبا
مال لألع  طيلمع أي تع   إدارة والتعامل  ضخرى، بغراأل  ات إدارة المخاطر المختلفةسرامم   وبعضعمال،  صلة األخطة موا  يلعبتف 
      ي.الوأدائها الم اتهعمليا في

ولة  ات السيمتطلب  ف، ولتخفي(19  -فيد  )كو  كورونار جائحة الآثا  جهةاإجراءات مختلفة لمو  كزي عنلمربحرين الأعلن مصرف ا
 مة:لهاجراءات ااإل يلي بعض هذه اام بالنسب التنظيمية، وفيمزتلاالعلى لبنوك ساعدة اقتصاد ومالافي 

ين.لؤهلما هر للعمالءشأ 6ترة فل قساطألع ادف تأجيل •

ئة.بالمفر صبنوك المؤهلة بنسبة زمة لل لمللشراء ااالت إعادة معام •

. %3لى  إ  %5قدي من ياطي النحتنسبة اال تخفيض •

% 80إلى    %100مستقر من لا لويالتمصافي   ة ونسبةة السيولطيغنسبة ت تخفيض •

إلى    ، 2020سمبر  لى ديس إر مان  م  2و  1مرحلة  لضافية لاإلنية  مائتاال  ص الخسائرمخصالتعديل و رة  ة إجمالي خسافإضا •
منال  رأس األولى  مال  فيالمن ين  تللسن   الفئة  وخ2021ديسمبر    31و  2020بر  ديسم  31  تهيتين  هذا  .  ل شكبالمبلغ  صم 
للثال   ة ئفالمن    المال  من رأس  تناسبي المن األولى على أساس سنوي  بر سمدي  31و،  2022بر  يسمد  31ة في  تهيث سنوات 
     .2024سمبر يد 31، و2023

ليات ي وعملالما الوضعلية على لتااوهرية الجلآلثار أدت ه الجراءات المذكورة أعر واإليدابالت، وانور جائحة الكوروظه
 مجموعة: ال

قطاع ية العاملة بالوحدة المصرفن  تطلب ممركزي  لسب تعليمات مصرف البحرين اح  رهأش  6ة  ض لفترط القرويل أقساجتأ •
للمجموعة  ةالتجزئ خساراحتسا  التابعة  فاو  ةلمر  ديلالتع  ةب  حقوحدة  الي  خسارة  ية.ملكق  حساب  كالال  تم  بيتعديل  ن فرق 
للت  افيص الحالية  القدفالقيمة  المعدلة  نقديات  استخدام  با  حتسبةلماة  األا  لفائدةمعدل  الحاصلفعلي  الدفترية  والقيمة  لية لي 
 ديل. عتبتاريخ ال موجودات الماليةلل

ت وقاذه األارية في هتجللدعم األعمال ا"(  حزم)"الصادي  االقت  زيفالتحمج  برا  نملعديد  البحرين عن امة مملكة  حكوأعلنت   •
زل عن تكاليف الموظفين، وتنا  دداً لجزء منحمداداً  تمثل س  ، ماليةال  ساعدة ملا  مختلفة منالً  أشكا   ةوعاستلمت المجملصعبة.  ا
والضرائبلا الخ   رسوم  والتمويمدورسوم  اات،  يتل  ال  اللذي  فائدة  اسظيميةالتن  تاهجة/ال كومالح  نممستلم  حمل  بة تجا، 

   .ناوروحة الكاجهة جائولم إلجراءات الدعم 

قات  دمة، وأرصدة بطاخللدفعات، ورسوم ال  ىنألدا  دق الحياً لتعليشمل شرطر  هأش  6روض لفترة  لقط ااإن إجراء تأجيل أقس •
المستحقةئتاال بالمعامالقالمتعل  سومالر  وتخفيض  ،مان  النخفاض  أد  مما   ت،ة  دخل  جى  في  للسرلاوهري  من   مجموعةوم 

 . ريةتجاالال المصرفية األعم

النا • االجامن    تج الضغط  على  الكورونا  ل  دا صقتئحة  أدى  في  باتالمحلي،  منتجابيطؤ  حجز  و  الجديدة  لوصاال  ةإدار   تع 
جديددموجو تمويلية  المج  كاتللشرة  ات  قبل  خال من  فموعة.  المنته  الثالثة  ترةل  في  أشهر  كانت 2021مارس    31ية   ،

 ة.  بقسنة السارة من الفتلنفس ا لارنة مق %52.26تمويلية أقل بنسبة ودات الججوزات الموح

ين  في ح  ،لبنكقبل ا   نفراد ملأل  ةديدية جات تمويلدموجو  حجز  في  اديالقتصاطؤ اتج عن التباالمستهلكين النض إنفاق  نخفاا •
هه تواج  ن ضغط السيولة الذي زئياً مجثار خففت  هذه اآل  قة.من السنة السابلفترة  ع نفس ام  ارنة قم  عئداالو  أرصدة  تانخفض

ل  6لفترة  روض  قط الساتأجيل أقإلجراء    جةيالمجموعة نت نسب لا  رتثتأ  .زيكلمررين االبح  جيهات مصرفوتأشهر، وفقاً 
رأس  وكفا  ةللسيول  ةظيميالتن ولموعةللمج  المالية  اتمبال  ءفاولبا  تستمرنها  ك،  في  ك  .المعدلةية  لتنظيم طلبات  مارس    31ما 

على   %97و  %215و   %13.25  ستقرالمتمويل  ي السيولة، وصافلطية ااية رأس المال، وتغكفلة  وحدم، كانت النسب ال2021
 . واليالت



 ية )ش.م.ب( لمالتش اإف إ جموعة جي م

صرةلمختاالمرحلية  الموحدة اليةالم تالومالمع مع   افية غير مراجعةضا تحاصااف
     2021مارس  31في  ة للثالثة أشهر المنتهي 

.يةويل تمل ا ااتهى تعرضفية عل ضاة متوقعة إتمانير ائالحتساب خسائ بنكالي الصعب أدى بد االقتصاوضع لا •

اثر االانعكس األ • للجائحعلقتصادي  المابذب  تذكة ورحي  ة فام  ا أسواق  اضطر  ، مما  2021سنة    منذ بدايةلمية  العل والدين 
   .كوكصلن اها معلى محافظم ي تقيلاحتساب خسائر الموعة المج

لمضاباإل التأثجفة  المذكواالت  لأعاله،  رة  ير  الوونتيجة  فقدالتصادي  القضع  تأ  عام،  بتم  مبجيل  االستر  تادراعض  ة  ي جياتالعمل 
وجومااالستثادرات  ومب لحين  مزيدرات  حول  من  د  وأشرات  مؤ  الوضوح  على  التعافي  عامالبيئة  ثرها  بشكل  فقعمل.  قق ح  د، 

من    على وهو أ   ،الر أمريكيودون  ليم  16.57ح يبلغ  صافي رب  2021مارس    31المنتهية في  شهر  ة أثالثالترة  فل  المصرف خال 
 . %226سبة بنارتفاعاً  الً سج، مر أمريكيالو دمليون  5.08  البالغالسابقة و للسنة   رنةمقاال ربح فترةصافي ال

يلي البملخص    فيما  في  المصرفية  العمليات  على  التراكمي  المالي  التأثير  أعالالمذ رين  حلمجاالت  مارس هكورة  من  اعتباراً   ،
2020 : 

االثرصافي  افي االثر ص  ثرألاصافي 
المركز بيان ي عل في بتسالمح ان يب في سبالمحت
حقوق  نبيا دالموح ماليال د لموحا الدخل

الموحد ةالملكي عةللمجمو لمجموعةل
للمجموعة

توالرالدف اآالب اتوالرالد فبآال الراتوالدبآالف 
 ة كيمرياأل ة مريكياأل ة يكيمراأل

- 26.058 -  النقدي  يحتياطاال  ضنخفامتوسط ا
(737) 129.676 (737)  % صفرسبة  ن لميسر ب ء اادة الشرااتفاقية إع
(25.072) (25.072) -    للتعدي ارة اخس
- 25.072 25.072  ل لتعدي ارة اخسإطفاء  
- (5.172) (5.172)  منسوبة لجائحة الكورونا  ال ةلخسائر االئتمانية المتوقع ا

4.953 - -  كومية منح ح
- - (830) ارية( التج المصرفية   مال ألعا)  ومس رالت يراداإ انخفاض

حالية. لفي السنة السابقة، وال تستمر مثل هذه التسهيالت في الفترة ا  لميسرء اادة الشرااتفاقية إعتم تقديم # 

الوارعلومامال أ   ةدت  الجدول  التي  البن  أوالمجاالت  فقط    شملت  هعالفي  فود  قابالً ا  ايهكان  احديللت  ألثر  بعض  لغ لمباد وجوهرياً. 
أعاله إفتراضيخس  تشمل   الواردة  لارة  أللدخ ة  وب  فيلاتكو  ،  قد  التالإضافية،  بالضروي  تتطابق  مال  الباالمع  رة  في   نةعلملغ 

 . 2021مارس  31في  ةيالمنته لفترةل المرحلية مالية علومات الالم

المعلت تقديم  بتعميم  امزإلتاله  افية أع ات اإلضومم  اماً  المركلبصرف  األثر   عن رتقري  )إصدار   OG/259/2020  زي رقم حرين 
عة في ات المصرفية للمجمواألثر على العمليفقط    وتغطي،  2020يوليو    14لمؤرخ  ((، ا19  –الكورونا )كوفيد    ةئحاي لجالمال
شكوك للنظراً  .أخرى  غراضأ يأل  عتماد عليهاالاا، أو بأكملهعلى نتائج السنة ت كمؤشر وماعلمال هذعتبر هت الن يجب أ رين.حالب
المعلومات. قد   هذه  دإعداما في تاريخ  ك  واله هر، فإن األثر أعيتطو   يزال( الذي ال19  –وفيد  كالكورونا )ة  حجائوضع  محيطة بال
ً يمال تمثل تقي  تالمعلومهذه ا  إلضافة لذلك، فإن با .افعةر نغي ومة  يدتصبح قن  ألت  علوماا يؤدي بهذه الموف، ممالظر  ريتتغ  امالً ش  ا

 .يلمدقق الخارجا لمن قبلمراجعة رسمية  لوماته المعلم تخضع هذ. جموعةم( على ال19 – فيد)كو  لكوروناجائحة ار وكامالً ألث
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