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ال تشكل المعلومات المالية المرفقة جزءاً من المعلومات المالية الموحدة
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انتشار جائحة  COVID-19عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم  ،مما تسبب في اضطرابات األعمال واألنشطة االقتصادية .تسبب الوباء
 COVID-19حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية .حيث أعلنت السلطات المالية والنقدية  ،على الصعيدين المحلي والدولي  ،عن تدابير
دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.

اإلجراءات التي أعلنت عنها الهيئات التنظيمية التي اثرت على المجموعة موضحة أدناه:
مملكة البحرين
أعلن مصرف البحرين المركزي ( )CBBعن إجراءات مختلفة لمكافحة آثار  COVID-19لتخفيف ظروف السيولة في االقتصاد وكذلك
لمساعدة البنوك في االمتثال للمتطلبات التنظيمية .تشمل هذه التدابير ما يلي:
-

اعتبارا من  1مارس 2020؛
سداد لمدة  6أشهر بدون ربح إضافي
ً
إعادة الشراء الميسرة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمائة ؛
تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من  ٪5إلى ٪3
تخفيض نسبة تغطية السيولة ( )LCRونسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRمن  ٪100إلى ٪80
إجمالي خسارة التعديل ومخصص خسائر االئتمان اإلضافية المتوقعة ( )ECLللمرحلة  1و  2من مارس إلى ديسمبر  2020ليتم
إضافتها مرة أخرى إلى المستوى األول من رأس المال للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و  31ديسمبر  .2021وخصم هذا
المبلغ بالتناسب من رأس المال األساسي على أساس سنوي لمدة ثالث سنوات منتهية في  31ديسمبر  2022و  31ديسمبر  2023و
 31ديسمبر .2024
اعتبارا من سبتمبر  2020لمدة أربعة أشهر  ،ويناير 2021
كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن تأجيل ثاني وثالث من األقساط
ً
لمدة ستة أشهر .سمحت هذه التأجيالت للبنوك بتحميل األرباح  ،وعلى هذا النحو  ،لم ينتج عنها أي خسائر تعديل إضافية للمجموعة.

باكستان
اتخذ بنك الدولة الباكستاني ( )SBPمجموعة من التدابير لحماية سالمة الجمهور ومعالجة اآلثار االقتصادية .وركزت اإلجراءات على ضمان
استمرار احتواء التضخم  ،والحد من تأثير  COVID-19على النمو االقتصادي والتوظيف  ،واإلشراف على بقاء نظام البنوك والمدفوعات سلي ًما.
تشمل هذه التدابير بشكل رئيسي ما يلي:
-

تأجيل المبلغ األساسي لمدة سنة واحدة للمقترضين المؤهلين
تخفيض سعر الوثيقة بمقدار  625نقطة أساس
تخفيف متطلبات االئتمان للمستوردين والمصدرين
تقديم قروض مدعومة للمستشفيات والمراكز الطبية لشراء المعدات الطبية
تعزيز حدود اإلقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
التخفيف المؤقت للمعايير التنظيمية إلعادة الهيكلة  /إعادة الجدولة للقروض بعد عام واحد

نتج عن التدابير المذكورة أعاله تحتمت التأثيرات التالية على المجموعة:
 (1يتطلب مصرف البحرين المركزي إجازة سداد لمدة ستة أشهر تتطلب من البنوك المتأثرة االعتراف بخسارة تعديل لمرة واحدة مباشرة في
حقوق الملكية .تم احتساب خسارة التعديل على أنها الفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحسوبة باستخدام معدل الربح
الفعلي األصلي والقيمة الدفترية الحالية لألصول المالية في تاريخ التعديل
 (2أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات الصعبة .تلقت المجموعة
مساعدة مالية توجيهية تنظيمية تمثل سدادًا محددًا لتكاليف الموظفين (للموظفين البحرينيين) ورسوم المرافق من الحكومة  ،استجابةً إلجراءات
دعم  .COVID-19تم االعتراف بها مباشرة في حقوق ملكية المجموعة.
 (3كما أثر  COVID-19سلبًا على نمو التمويل للمجموعة  ،وبالتالي أدى إلى انخفاض دخل التمويل .تبعا لذلك  ،تأثرت حصة أرباح الشركات
الزميلة التي تتخذ من البحرين مقرا لها
 (4أدى الوضع االقتصادي المجهد إلى اعتراف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية على تعرضاتها
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)معبرا عنه بآالف دوالرات الواليات المتحدة ما لم يُنص على خالف ذلك(
ً
فيما يلي ملخص لألثر المالي للتأثيرات المذكورة أعاله:

متوسط تخفيض االحتياطي النقدي
خسارة التعديل
التأثير على الدخل
التأثير على أحكام ECL
التأثير على حصة الربح من الشركات الزميلة
المنح الحكومية
المجموع

التأثير الصافي على
إجمالي موجودات
المجموعة الموحدة
49,923
)(576
)(4,866
)(4,425
40,056

التأثير الصافي على
بيان الدخل الموحد
للمجموعة
)(576
)(4,866
)(4,425
)(9,867

التأثير الصافي على
بيان الدخل الموحد
للمجموعة
)(57,313
5,870
)(51,443

تم تقديم المعلومات التكميلية أعاله لالمتثال للتعميم الصادر عن مصرف البحرين المركزي  ( OG / 259/2020اإلبالغ عن التأثير المالي لـ
 ، )COVID-19بتاريخ  14يوليو  .2020ال ينبغي اعتبار هذه المعلومات كمؤشر على نتائج العام بأكمله أو االعتماد عليها ألية أغراض أخرى.
اعتبارا من تاريخ إعداد هذه المعلومات .قد تتغير الظروف مما قد
نظرا ألن حالة  COVID-19غير مؤكدة وال تزال تتطور  ،فإن التأثير أعاله هو
ً
ً
يؤدي إلى أن تكون هذه المعلومات قديمة .باإلضافة إلى ذلك  ،ال تمثل هذه المعلومات تقيي ًما شامالً كامالً لتأثير فيروس كورونا على المجموعة  ،ولم
تخضع هذه المعلومات لتدقيق رسمي من قبل المدققين الخارجيين.

المخول بالتوقيع

ثاقب مصطفى
مايو 11 2021
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