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 الرئيسي والنشاط القانوني الوضع  1
لسنة   40كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم    1983)البنك( في دولة قطر سنة    ش.م.ع.ق.تم تأسيس البنك األهلي  

. يقوم البنك باألعمال المصرفية للشركات واألفراد وذلك من خالل مركزه الرئيسي الواقع في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد 1983
 في دولة قطر.    أخرى  عشر فرعاً  وأربعةالدوحة، دولة قطر(  في مدينة 2309ب .)ص

 

 إن الشركات التابعة الرئيسية للبنك هي كما يلي:

 أنشطة الشركة  رأس مال الشركة بلد التأسيس  سم الشركة ا

الملكية كما   حصة
مارس   31في 

2022 

الملكية كما   حصة
ديسمبر  31في 

2021 

مليون ريال   50 قطر  شركة األهلي للوساطة ذ.م.م
 100 100 خدمات الوساطة المالية  قطري 

 100 100 دين الإصدار سندات  واحد  دوالر أمريكي جزر كايمان  البنك األهلي القطري للتمويل المحدود 
 

 

 . المرحلية المختصرة الموحدةيشار إلى البنك وشركاته التابعة معًا بـ "المجموعة" في هذه البيانات المالية 
 
 

مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    .ق.ع.م.ش  األهلي  لبنكل  تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 .  2022ريل أب  18اإلدارة في  مجلس من بقرار  2022

 

 أساس العداد والسياسات المحاسبية    2
 أسس العداد 

، وتم عرضها "التقارير المالية المرحلية"  -  34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم    المرحلية المختصرة الموحدةأعدت المعلومات المالية  
 . للمجموعة وعملة العرض الوظيفيةالعملة وهو  ،ذلكخالف  مالم يذكر ،بألف ريال قطري 

 

وتقديرات وافتراضات تؤثر في مهنية  م  احكأباستخدام  أن تقوم  اإلدارة    منتطلب  ي   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية    البياناتإن إعداد هذه  
تلك  الفعلية عن    قد تختلف النتائج.  والمصروفات  اإليرادات عملية تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات و 

 . التقديرات
 

  ات التقدير لشك في  األخرى لالرئيسية  إن األحكام المهنية الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر  
المادية فيما بين شركات إن جميع األرصدة  .  2021ديسمبر    31هي ذاتها التي تم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 ستبعادها اقد تم    المجموعة   شركات  بينوالربح والخسارة الناتجة عن التعامالت الداخلية    واإليرادات والمصروفاتوالمعامالت  لمجموعة  ا
 عند توحيد البيانات المالية.

 

يجب ال تحتوي البيانات المالية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية، وبالتالي  
ليس بالضرورة   ،إضافة إلى ذلك. 2021ديسمبر  31قراءة هذه البيانات المالية مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 . 2022ديسمبر  31مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2022مارس  31ن تعطي نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في أ
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 تتمة   -أساس العداد والسياسات المحاسبية   2
 

 السياسات المحاسبية الهامة 
  عة في إعداد البيانات المالية المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع تلك المتبالبيانات  تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد  

يناير   1  ستثناء بعض المعايير الجديدة التي أصبحت سارية المفعول فياب   ،2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للمجموعة  الموحدة
2022  . 

 

. لم ينتج عن تطبيق  المرحلية المختصرة الموحدةالمالية    البياناتمن قبل المجموعة عند إعداد هذه    التاليةالمعدلة    تم تطبيق المعايير 
إضافية في نهاية   قد ينتج عنها إفصاحاتلكن  و عنها سابًقا،  المبلغ    للمجموعةأدناه أي تغييرات في الربح أو حقوق الملكية    التعديالت

 السنة:
 

 تاريخ السريان  المعيار 

 2022يناير   1   2020  - 2018التحسينات السنوية دورة 
 2022يناير   1 ( 16واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت معيار المحاسبة الدولي العقارات 

 2022يناير   1 (  3لتقارير المالية  لاإلطار المفاهيمي )تعديالت المعيار الدولي الرجوع إلى 
 

   .للمجموعة الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية البيانات على تأثير أي التعديالت لهذه يكن لم
 

  .عندما تصبح سارية المفعول المستقبلية الفترات في العملية الوسائل استخدام المجموعة تعتزم
 

 م تصبح سارية المفعول بعد ول ةصدر المر ي يامعال
 

 تاريخ السريان  

 2023يناير   1 (1متداولة أو غير متداولة )تعديالت معيار المحاسبة الدولي كتصنيف المطلوبات 
عقود   - 17وتعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية ، عقود التأمين -  17المعيار الدولي للتقارير المالية 

   التأمين
 2023يناير   1

 2023يناير   1 ( 8)تعديالت معيار المحاسبة الدولي  ةالمحاسبي  اتتعريف التقدير 
 2023يناير   1 (2وبيان الممارسة  1)تعديالت معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

 
 سريانها.  في تواريخ وسوف تقوم بتطبيقها  هذه المعايير الجديدةأثر  تقوم المجموعة حالًيا بتقييم 
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 المالية   المخاطر  إدارة  3
مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في للمجموعة  فق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  واتت 

 . 2021ديسمبر  31
 

  2022مارس  31 
مارس  31

2021 
   الجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

  ألف ريال قطري  
ألف ريال  

 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   قطري ألف ريال   قطري 
          

                  المتوقعة يةخسائر االئتمانلالتعرض ل
 35,280,996  35,043,859  1,309,925   4,321,713  29,412,221 قروض وسلف مقدمة للعمالء  -
 7,498,694  8,088,365  -  -   8,088,365  مالية )أدوات دين( ستثماراتا -
 3,213,069  3,250,493  -   94,666    3,155,827 تعهدات قروض وضمانات مالية  -
 3,647,590  2,084,849  -   127,373    1,957,476  البنوك  من مستحقة مبالغ  -

           
          يناير   1في   -الرصيد االفتتاحي 

 1.107.719   1,387,899    393,592    393,592    211,834  قروض وسلف مقدمة للعمالء  -
 ستثماراتاقيمة  انخفاضخسائر  -

 13.529   12,039   -  -   12,039 مالية )أدوات دين(  

 قروض وضمانات مالية  تعهدات -
 

 8,003   
 

 849   
 

 849   
 

 8,852   13.796 
مبالغ قيمة  انخفاضخسائر  -

 1.101   489    307    307    182  من البنوك  مستحقة 

  232,058    394,748    782,473    1,409,279   1.136.145 

          
          تم تكبده خالل الفترة )بالصافي(

 73.051   85,624    12,519    59,425    13,680    قروض وسلف مقدمة للعمالء -
 2.203  (443)   -  -  (443)  استثمارات مالية )أدوات دين(  -

 تعهدات قروض وضمانات مالية  -
 

 1,404   
  

511   
 
-  

 
 1,915   1.540 

 (527)   188   -   220   (32)  من البنوك  مبالغ مستحقة  -

  14,609    60,156    12,519   284  76.267 

          مارس   31في   -الرصيد الختامي 
 1.180.770   1,473,523    794,992    453,017    225,514  قروض وسلف مقدمة للعمالء  -
 ستثماراتاقيمة  انخفاضخسائر  -

 مالية )أدوات دين(  
 

 11,596   
 

-  
 
-  

  
11,596   15.732 

 تعهدات قروض وضمانات مالية  -
 

 9,407   
 

 1,360   
 
-  

 
 10,767   15.336 

مبالغ قيمة  انخفاضخسائر  -
 574   677   -   527    150  من البنوك  مستحقة 

  246,667    454,904    794,992    1,496,563   1.212.412 
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 تتمة  - المالية   المخاطر  إدارة  3
 

 ية  ئتمانجودة اال ال اتيميقت
 2022مارس   31 

 درجة التصنيف 
قروض وسلف  
 مقدمة للعمالء 

مالية   ت استثمارا 
  دين( أدوات  )

تعهدات قروض  
  وضمانات مالية 

من  مستحقة مبالغ 
 البنوك  

 ألف لاير قطري  لاير قطريألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        

AAA  إلى-AA 986,872  6,630,848  386,102  172,782 

A+    إلىA-    1,288,270  541,414  250,643  1,771,182 

BBB  إلىBBB- 26,251,346  753,729  2,109,954  14,644 

BB إلى +B- 5,120,891  162,374  503,794  126,241 

CCC   إلىC 86,555  -  -  - 

 2,084,849  3,250,493  8,088,365  33,733,934 اإلجمالي 

 
 2021مارس  31 

 درجة التصنيف 
قروض وسلف  
 مقدمة للعمالء 

مالية   تاستثمارا 
  دين( أدوات )

تعهدات قروض  
  وضمانات مالية 

مبالغ مستحقة من  
 البنوك 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        

AAA  إلى-AA  2,507,668    6,267,297    448,090    1,440,428  

A+    إلىA-     2,847,963    469,959    172,638    1,806,329  

BBB  إلىBBB-  23,815,722    377,951    2,195,134    374,134  

BB إلى +B-  5,137,163    383,487    397,207    26,699  

CCC   إلىC  85,515   -  -  - 

 3,647,590  3,213,069  7,498,694  34,394,031 اإلجمالي 
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   المدفوعة األرباح   وتوزيعات المال رأس   4
 

 رأس المال    /أ(4)
 2021 ديسمبر 31  2021 مارس 31  2022  مارس 31 

 قطري ألف لاير   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 )مدققة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

      المصرح به: 

 2,429,663  2,429,663  2,551,146 للسهمواحد  أسهم عادية بقيمة لاير قطري 

      
 

نسبة   لالستثمار  قطر  جهاز  بنسبة   %47.71يملك  والمؤسسات  المساهمين  لعموم  مملوكة  األسهم  وباقي  للبنك،  العادية  األسهم  من 
(52.29% .) 
 

 إصدار أسهم مجانية  
ن  ي لمساهمسهم مملوك لعشرين  سهم واحد لكل  واقع  ( ب اً عادي   سهماً   121,483,151أصدر البنك أسهمًا مجانية )  ،2022فبراير    27في  

لم يتم    .2022فبراير    27المنعقد بتاريخ    العمومية السنويةالجمعية  جتماع  خالل االحصول على موافقة المساهمين  بعد  ن وذلك  ي العادي 
   . 2021إصدار أسهم مجانية في عام 

 
 توزيعات األرباح المدفوعة  ب(/4)

  0.15  :2021ألف ريال قطري )  364,449ريال قطري للسهم الواحد بإجمالي بلغ    0.15قام البنك بتوزيع أرباح نقدية خالل الفترة بواقع  
 ريال قطري(. ألف  364,449ريال قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 
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 عادلة ال  قيمةال  احتياطي  5
 2021ديسمبر  31  2021مارس  31  2022  مارس 31 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

      

 في بداية الفترة/ السنة 
8,587  380  380 

 محقق خالل الفترة / السنة ال
-  -  (125) 

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة  
لفترة  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ل

 لسنة ل /
(23,375)  3,487  8,332 

 في نهاية الفترة/ السنة
(14,788)  3,867  8,587 

 
   ضافيال  مالال  لرأس  مؤهلة أدوات   6

 2021ديسمبر  31  2021مارس  31  2022  مارس 31 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

      

 2021 فبراير  17 في  ةصدرم
1,092,000  1,092,000  1,092,000 

 
 ثانويةو   دائمةالسندات    هذه.  قطري   ريال  مليار  1.092  قدره  بمبلغ إجمالي  التنظيمي  المال  رأسل  األولى  الفئة  من  سندات  المجموعة  أصدرت

  استحقاق   تاريخ  السندات  تحمل  ال.  ذلك  بعد  تسعيرها  إعادة  يتمسو   األولى  الخمس  للسنوات  ثابت  بسعر  تسعيرها  تمقد  و   ،مضمونة  غيرو 
   تقديرية وغير تراكمية.توزيعات األرباح  .ضافياإل مال ال رأس فئةهي مصنفة ب و محدد، 

 

  لعمالءل  مقدمة وسلف  قروض  7
 ما يلي:  لعمالء ملتتكون القروض والسلف المقدمة 

 2021 ديسمبر 31  2021مارس  31  2022مارس  31             
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  

 )مدققة(  )مراجعة(   )مراجعة(  
      

 34,729,681  35,003,192  34,878,583 عمالءل القروض والسلف المقدمة لإجمالي 
 (1,387,899)  (1,180,770)  (1,473,523) عمالءلقيمة القروض والسلف المقدمة ل انخفاض

 

     
 33,405,060  33,822,422  33,341,782 

 227,788  277,804  165,276 فوائد مدينة
 33,569,570  34,100,226  33,570,336 والسلف المقدمة للعمالءالقروض صافي 

 

 

، بما يعادل  مليون ريال قطري   1,309.93  مبلغ   2022مارس    31كما في    ينلعمالء المتعثر غير العاملة لسلف  القروض و الإجمالي    مثلي 
من إجمالي القروض    %3.74مليون ريال قطري، أي ما نسبته    1,298.26:  2021ديسمبر    31من إجمالي القروض والسلف )  3.76%

 . (المقدمة للعمالء والسلف
 

تدرج  مليون ريال قطري(    172.23:  2021ديسمبر    31)  2022مارس    31مليون ريال قطري كما في    186.37الفائدة المعلقة البالغة  
 .  وذلك تماشيًا مع متطلبات مصرف قطر المركزي  ،القيمة أعاله انخفاضضمن مخصص 
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   مالية  ستثماراتا  8
 2021ديسمبر  31  2021مارس  31  2022 مارس 31 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  

 )مدققة(  )مراجعة(   )مراجعة(  
      

 1,161,073  1,027,356  1,137,517 خرى األ ةالشامل اإليرادات بالقيمة العادلة من خالل مقاسة مالية  استثمارات
 246,336  222,071  260,358 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مقاسةمالية استثمارات 
 7,136,575  6,413,280  6,896,598  مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 

 8,543,984  7,662,707  8,294,473 إجمالي االستثمارات المالية 
 81,513  69,459  65,652 فوائد مستحقة القبض  

 (12,039)  (15,732)  (11,596) خسارة انخفاض قيمة سندات الدين 
 8,348,529  7,716,434  8,613,458 

 

 السهم   على  العائد  9
 .  لفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترةسهم بقسمة صافي ربح الليحتسب العائد االساسي 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة  
 2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة( 
 معدلة   

    

 186,567  191,452 لف ريال قطري أ –ربح الفترة 

 -  (21,840) ى  األول الفئة من مال رأس دواتمدفوعة ألتوزيعات أرباح يخصم: 

    

 169,612  186,567 
    

 2,551,146,170  2,551,146,170 متوسط عدد األسهم 
    

 0.073  0.066  العائد على السهم بالريال القطري 
 

 تالي:  كال( 2021في  معدالً ) متوسط عدد األسهمتم احتساب 
 مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر  
 2022  2021 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة( 
 ةمعدل   

    

 2,429,663,019  2,429,663,019 أسهم مؤهلة في بداية الفترة 

 121,483,151  121,483,151 مصدرة خالل الفترة  أسهم مجانية 

 2,551,146,170  2,551,146,170 األسهم المؤهلة في نهاية الفترة متوسط 
 

   الربح المخفف يساوي الربح األساسي للسهم.وبالتالي فإن خالل الفترة،   مخففةأسهم  اي وجدت ال 
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 العادلة  القيمةج قياس تدر  و  العادلة   القيمةو  الدفترية  القيمة  - المالية األدوات   10
 

عكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء تلك ي ذي  ال  التاليقياس القيمة العادلة    تدّرج  باستخدامتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة  
 .  القياسات

 
  أسعار مدرجة )غير معّدلة( في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مطابقة. :1المستوى 
ر هام على القيمة العادلة المسجلة يمكن مالحظتها، إما بصورة  ي أث ت أساليب أخرى تكون فيها كافة المدخالت التي لها   :2المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة.
هام على القيمة العادلة المسجلة وتلك األساليب تستند إلى بيانات سوق ال يمكن  تأثير أساليب تستخدم مدخالت لها  :3المستوى 

  مالحظتها.
 

 القيمة العادلة تدر ج قياس  -بالقيمة العادلة   المقاسةاألدوات المالية   أ/10
الذي تم تصنيف القيمة تدّرج قياس القيمة العادلة  بالقيمة العادلة كما في نهاية الفترة، حسب  المقاسة  يحلل الجدول أدناه األدوات المالية  

 :  العادلة فيه
 

 االجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     )مراجعة(   2022مارس   31
     

 280 - 280 - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
 1,397,875 - 77,167 1,320,708 مالية   استثمارات

 1,320,708 77,447 - 1,398,155 
     

 12,965 - 12,965 - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
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 تتمة  –  العادلة القيمةتدر ج قياس و  العادلة   القيمةو  الدفترية  القيمة  - المالية األدوات   10
 

 تتمة - القيمة العادلةتدر ج قياس  -بالقيمة العادلة   المقاسةاألدوات المالية   أ/10
  

 االجمالي   3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     )مراجعة(   2021مارس  31
     

 4.827 - 4.827 - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

 1.249.427 - 81.320 1.168.107 مالية   استثمارات

 1.168.107 86.147 - 1.254.254 

     

 36.241 - 36.241 - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

 
     )مدققة( 2021ديسمبر  31

     

 1,610 - 1,610 - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

 الربح خالل  من العادلة بالقيمة مالية استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل  / الخسارة أو

 1,407,409 - 81,320 1,326,089 اإليرادات الشاملة األخرى  

 1,326,089 82,930 - 1,409,019 

     

 48,902 - 48,902 - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

 
المنتهية في   الفترة  المنتهية في    2021مارس    31و    2022مارس    31خالل  بين  2021ديسمبر    31والسنة  ، لم يكن هناك تحويل 

 .  قياس القيمة العادلةتدّرج من  3قياس القيمة العادلة، ولم يكن هناك تحويل إلى أو من المستوى تدّرج من   2والمستوى  1المستوى 
 

 األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
ديسمبر    31)   2022مارس    31ألف ريال قطري كما في    6.917.963بالتكلفة المطفأة بمبلغ  المقاسة  المالية  ات  ستثمار لالالقيمة العادلة  

  .تدّرج قياس القيمة العادلةمن  1المستوى  باستخدامتم التوصل إليها ألف ريال قطري(  7.257.694: 2021
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   أخرى   وتعهدات وضمانات  محتملة لتزاماتا  11
 

 2021ديسمبر  31  2021مارس  31  2022  مارس 31 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   ( )مراجعة   )مراجعة(  

      محتملة:  التزامات

 12,237,779  10,294,947  11,954,759 )قابلة وغير قابلة لإللغاء(   غير مستغلة ائتمانيةتسهيالت 

 8,903,731  9,525,048  8,639,989 ضمانات

 689,597  888,108  619,177 مستندية اعتمادات

 21,213,925  20,708,103  21,831,107 

      تعهدات أخرى: 

 1,878,506  3,733,619  385,291   عمالت أجنبيةمبادلة لآجلة عقود 
 

 خدمة  غير مست ائتمانيةتسهيالت 
محددة أو  انتهاء صالحية  فترات  لفي العادة    تزاماتلاالتخضع هذه  لتمويل قروض وتسهيالت متجددة.    ائتمانبتقديم    التزاموهي تمثل  

 التزامات فإن المبالغ اإلجمالية للعقود ال تمثل بالضرورة    ،هذه التسهيالت  الستخدامالفترة المتاحة    انتهاءونظرًا إلمكانية    شروط إنهاء أخرى.ل
 بتدفقات نقدية مستقبلية.  

 

 مستندية  واعتماداتضمانات 
بموجب   بالتزاماتهم د دفعات بالنيابة عن العمالء عند إخفاقهم في الوفاء  ابسد  المجموعةتلزم  ية  المستندية والضمانات البنك  االعتمادات

. يمكن أن  الخاصة بمنح القروض االئتماننفس مخاطر تحمل المستندية المعلقة  واالعتماداتشروط عقود مع أطراف أخرى. الضمانات 
تتعلق بأوراق مالية معاد    والتزاماتمستندية وضمانات دفعات مقدمة    كاعتمادات ذات طبيعة غير قابلة لإللغاء    االئتمانتكون ضمانات  

 خصمها.
 

 المعلومات القطاعية   12
 المجموعة ضمن قطاعين تشغيليين رئيسيين:، تنتظم تقارير اإلدارةإعداد ألغراض 

 
 

المصرفية لألفراد  الخدمات 
الخاصة   المصرفية والخدمات

 وإدارة الثروات

تتعلق أساسًا بودائع األفراد والحسابات الجارية للعمالء واألفراد وتقديم القروض الشخصية والقروض  
وخدمات تحويل األموال. تمثل الخدمات المصرفية   االئتمانالعقارية والسحب على المكشوف وبطاقات 

من الخدمات  عمالء من خالل عدد كبيرالكبار الخاصة بإدارة الثروات في الخدمات المقدمة إلى 
 البديلة.  واالستثماراتوصناديق األمانة  االئتمانيةوالصناديق والتسهيالت  االستثمارية

  

الخدمات المصرفية للشركات  
والخزينة واالستثمار وأنشطة 

الوساطة من خالل الشركة  
 التابعة

األخرى والودائع والحسابات الجارية للشركات والمؤسسات   االئتمانيةتتعلق أساسًا بالقروض والتسهيالت 
كما يقوم هذا القطاع بإدارة التمويل للمجموعة.  ، وتقديم خدمات التداول باألسواق المالية وأدوات الخزينة

  .ذ.م.ميشمل هذا القطاع أنشطة الوساطة للشركة التابعة المملوكة بالكامل وهي شركة األهلي للوساطة 
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 تتمة  –  المعلومات القطاعية  12
القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وقياس األداء. يقاس أداء   اتخاذتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج القطاعات التشغيلية بشكل منفصل من أجل  

 القطاعات بناء على األرباح أو الخسائر التشغيلية.
 

 : إن معلومات القطاع للفترة هي كالتالي
 

 

الخدمات المصرفية  
لألفراد والخدمات  

الخاصة  المصرفية 
  وإدارة الثروات 

الخدمات المصرفية  
للشركات والخزينة  

واالستثمار والوساطة من  
 اإلجمالي   خالل الشركة التابعة 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
      

      )مراجعة(   2022مارس   31

 246,099  197,010  49,089 صافي إيرادات فوائد 

  42,704    27,883   14,821 صافي إيرادات رسوم وعموالت 

  15,309    8,292   7,017 أجنبيةصرف عمالت أرباح 

  21,042    21,042   - مالية  استثماراتمن  ربح

  1,078    1,078   - إيرادات تشغيلية أخرى 

 326,232  255,305  70,927 لقطاع ل يرادات التشغيليةاإلإجمالي 

      خرى: األهامة النقدية البنود غير ال

 (49,678)  (49,943)  265 )االستردادات(  /  مخصصات ال صافي

 191,452  157,675  33,777 الصادر عنه تقارير ربح القطاع 

 46,434,840  39,158,035  7,276,805 الصادر عنها تقاريرموجودات القطاع 

 38,968,438  22,107,888  16,860,550 الصادر عنه تقاريرمطلوبات القطاع 
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 تتمة  –  المعلومات القطاعية  12

 

الخدمات المصرفية  
لألفراد والخدمات  

الخاصة  المصرفية 
  وإدارة الثروات 

الخدمات المصرفية  
للشركات والخزينة  

واالستثمار والوساطة من  
 اإلجمالي   خالل الشركة التابعة 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
      

      )مراجعة(   2021مارس  31

 256.968  202.892  54.076 صافي إيرادات فوائد 

 43.264  30.726  12.538 صافي إيرادات رسوم وعموالت 

 10.764  6.404  4.360 صرف عمالت أجنبيةأرباح 

 8.917  8.917  - مالية  استثماراتمن  ربح

 906  906  - إيرادات تشغيلية أخرى 

 320.819  249.845  70.974 لقطاع ل التشغيليةيرادات اإلإجمالي 

      خرى: األهامة النقدية البنود غير ال

 (52.710)  (52.000)  (710)   مخصصات ال صافي

 186.567  150.948  35.619 الصادر عنه تقارير ربح القطاع 

 49.066.760  41.242.213  7.824.547 الصادر عنها تقاريرموجودات القطاع 

 41.874.088  27.415.134  14.458.954 الصادر عنه تقاريرمطلوبات القطاع 
 

   عالقةال ذات طراف األ  13
حصص فيها    ممعامالت مختلفة مع الشركات التابعة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشركات التي يكون لهب تقوم المجموعة  

التقرير  لمجموعة. كانت أرصدة هذه الحسابات في تاريخ  التشغيلية لقرارات المالية أو  الأو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في  هامة  
 التالي:  ك

 

 )مدققة( 2021ديسمبر  31  )مراجعة( 2022مارس  31 

 
أعضاء مجلس  

  المساهمين   الدارة 
أعضاء مجلس  

 المساهمين   اإلدارة 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  

    

        الموجودات:
 -  871,108  -  304,059 لعمالء لقروض وسلف 

 
        :المطلوبات       

 1,522,083  2,255,617  1,524,691  2,521,390 ودائع عمالء 

        بنود غير ممولة:        

مستندية ات عتمادوا  خطابات ضمان
 -  27,745  -  47,198   ئتمانية غير مباشرةاتعهدات وتسهيالت و 
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 تتمة   –  عالقةالطراف ذات األ  13

 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  )مراجعة( 2022مارس  31
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ( مراجعة)  2021مارس  31

 
أعضاء مجلس  

أعضاء مجلس    المساهمين   الدارة 
 المساهمين   اإلدارة 

ألف ريال   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
 ألف ريال قطري   قطري 

    
        بنود بيان الدخل:

 -  13,171  رسوم وعموالتو  إيرادات فوائد
 

11,787  - 

 5,165  8,666 رسوم وعموالتو  مصروفات فوائد
 

8,536  4.921 

 -  3,125 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
 

3,063  - 

 

 العليا  المعامالت مع كبار موظفي الدارة
 : كالتالي  )بخالف أعضاء مجلس اإلدارة( وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل الفترة / السنةالعليا  عامالت كبار مسؤولي اإلدارة  مكانت  

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 ألف ريال قطري   ريال قطري ألف  
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 5.446  5,094 قروض أخرى 
 

   تتكون مكافآت كبار موظفي اإلدارة مما يلي:
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

مارس   31 

2022  

مارس   31

2021 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة(  
    

 15,660 موظفين قصيرة األجل رواتب ومنافع 
 

13,911 

 5,524  منافع ما بعد التوظيف
 

5,033 

 21,184  18,944 
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 نسبة كفاية رأس المال   14

 

للمجموعة    التنظيمي  إن الحد األدنى  . 3ل  باز رشادات  إل  وفًقاً التالية  النسب    باحتسابللوائح مصرف قطر المركزي، قامت المجموعة    اً وفق
البنوك المحلية ذات األهمية النظامية هامش  و   (%2.5)  بنسبةبما في ذلك هامش حماية رأس المال  ،  قبل مصرف قطر المركزي المقرر من  
   .2022عام ل  %12.5هو  ،(DSIB) المعمول به

 
التابعة لها بمتطلبات الفردية  ؤسسات  رأس المال التنظيمي السائد ونسب المجموعة. التزمت المجموعة والمتركيب  يلخص الجدول أدناه  

   رأس المال المفروضة من الخارج والتي تخضع لها:
 
 2021ديسمبر  31  2021مارس  31  2022 مارس 31 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة(   )مراجعة( 

      

 6,206,325  5,914,105  6,182,950 رأس المالمن   لفئة األولىلاألسهم العادية 

 1,092,000  1,092,000  1,092,000 (Tier 1من الفئة األولى ) رأس المال اإلضافي

 436,626  422,746  442,166 (Tier 2من الفئة الثانية ) رأس المال اإلضافي

 7,740,491  7,428,851  7,711,576 إجمالي رأس المال المؤهل 

 37,546,060  35,998,023  37,016,936 الموجودات المرجحة بحسب المخاطر

 20.83 %  20.64 %  20.62% 
 

 
   المتوقعة  يةخسائر االئتمان البفيما يتعلق   ة ستشرافياالمعلومات عديل الوت 19-كوفيد  جائحة تأثير  15

حول  جغرافية  المناطق  في العديد من ال  األنشطة التجارية واالقتصاديةتوقف  إلى    (19-فيروس كورونا المستجد )كوفيدجائحة  تفشي  أدى  
للتخفيف   تدابير نقدية وماليةعن    يةالبنوك المركزية والحكومات السيادوقد أعلنت  البيئة االقتصادية العالمية.  حول  الشك  ألقى بظالل  و   العالم

  .جائحةال هلهذ من اآلثار السلبية المحتملة
 

أي  إلدارة    الخاص بها  خطط استمرارية األعمالموقد قامت بتفعيل    ،بهذا الشأن  التطورات والمستجداتآخر    عن كثبتراقب المجموعة  
 .  المالي ئها أداها و على عمليات ذلك أثر تقييم ب باستمرار وتقوم  الجائحةتفشي جراء  هالعمليات محتمل تعطل 
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 تتمة   –  المتوقعة  يةخسائر االئتمان الباالستشرافية فيما يتعلق  معلومات عديل الوت 19-جائحة كوفيد تأثير  15
 

  الموجودات   عالقة   على  بناءً   االقتصادية   النماذج  تطوير  تم.  المتوقعة  المستقبلية  الخسائر  لتقدير  القياسية  االقتصاد   نماذج   المجموعة  تستخدم
  االستثنائية  والتدابير  قطر  لدولة  القوية  األساسيات  على  التأكيد  إعادة  من  الرغم  على.  الصلة  ذات  المختلفة  االقتصادية  المتغيرات  مع  المالية

  قررت   المتضررة،  القطاعات   على  19-كوفيدجائحة    النتشار  واالقتصادي  المالي  التأثير  من  للتخفيف  قطر   دولة  حكومة  اتخذتها  التي
الناتج المحلي  متوسط  إجمالي    زيادة  افتراض  تم  لذلك،  وفًقا.  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تقدير  لغرض  محافظة   نظر   وجهة  اتباع  المجموعة

 أحدث   مع  يتماشى  بما  الصلة  ذات  األخرى   المتغيرات  تقديرات  االعتبار  في  خذاأل  تم   كما .  2021عام  ال% خالل  2.439بنسبة    الحقيقي
 المجموعةإن األوزان المرجحة الخاصة بكل سيناريو لالقتصاد الكلي على مستوى  باإلضافة إلى ذلك ف.  الرائدة  االقتصادية  الوكاالت  توقعات

%  60: 2021مارس    31)  % لسيناريو الصعود10% لسيناريو الهبوط و30% للحالة األساسية و60كانت عند    2022مارس    31كما في  
سيناريو الهبوط ل%  30% للحالة األساسية و60:  2021ديسمبر    31)  (ريو الصعود% لسينا10و  % لسيناريو الهبوط  30للحالة األساسية  

 في   اإلدارة  تستمر  سوف  .الحالي  الوقت  في  كاف    بشكلمغطاة    المخاطربحسب أفضل تقديرات اإلدارة، فإن    سيناريو الصعود(. ل  %10  و
  .محتملة سلبية  مخاطر ألية تحسباً  وقائيةال مخصصات ال وتكوين الوضع مراقبة

 
ة  أخذت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالي 

 المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. تبقى ، إال أن السوق اليزال غير مستقر و 2022مارس  31للمجموعة كما في 
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