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٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة 

-٧-

الرئيسي والنشاطالقانونيالوضع١

.  ١٩٨٣لسنة ٤٠كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم ١٩٨٣(البنك) في دولة قطر سنة ش.م.ع.ق.تم تأسيس البنك األهلي 
٢٣٠٩یقوم البنك باألعمال المصرفية للشركات واألفراد وذلك من خالل مركزه الرئيسي الواقع في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد (ص ب  

في دولة قطر.  رى أخعشر فرعاً وأربعةفي مدینة الدوحة، دولة قطر) 

إن الشركات التابعة الرئيسية للبنك هي كما یلي: 

أنشطة الشركة رأس مال الشركة بلد التأسيسسم الشركة ا

الملكية كما  حصة
سبتمبر٣٠في 

٢٠٢٢

الملكية كما  حصة
دیسمبر ٣١في 

٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠الماليةخدمات الوساطة مليون ریال قطري ٥٠قطر شركة األهلي للوساطة ذ.م.م 

٪١٠٠٪ ١٠٠دینال إصدار سندات  دوالر أمریكي ١جزر كایمانالبنك األهلي القطري للتمویل المحدود  

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

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال. ق.ع .م. شاألهلي لبنكل تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
. ٢٠٢٢أكتوبر ١٧مجلس اإلدارة في من بقرار ٢٠٢٢

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

أسس اإلعداد 
لف  األ ، وتم عرضها ب"التقاریر المالية المرحلية"- ٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المرحلية المختصرة الموحدةأعدت المعلومات المالية  

.  للمجموعةوعملة العرض الوظيفيةالعملة وهو  ،ذلك خالف  مالم یذكر ،ریال قطري 

وتقدیرات وافتراضات تؤثر في عملية  مهنية  م  ا حكأباستخدام  أن تقوم  اإلدارة  منتطلب  یالمرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتإن إعداد هذه  
.  التقدیراتتلك  الفعلية عن قد تختلف النتائج. والمصروفاتاإلیراداتتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات و 

هي  اتالتقدیر لشك في  األخرى لالرئيسية  حاسبية للمجموعة والمصادر  اإلدارة في تطبيق السياسات الماستخدمتهاالهامة التي  المهنية  إن األحكام  
المادیة فيما بين شركات المجموعة  إن جميع األرصدة  .  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  فيذاتها التي تم تطبيقها  

توحيد البيانات  د عنستبعادها اقد تم المجموعةشركاتبينالربح والخسارة الناتجة عن التعامالت الداخلية و واإلیرادات والمصروفاتوالمعامالت 
المالية. 

المالية الموحدة السنویة، وبالتالي یجب قراءة  ات واإلیضاحات المطلوبة للبياناتالبيانات المالية الموحدة المختصرة على جميع المعلوم ال تحتوي
ليس بالضرورة أن تعطي  ،إضافة إلى ذلك. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١هذه البيانات المالية مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١نتهية في مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة الم٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةنتائج فترة ال



.  ق ع.البنك األهلي ش.م.
الموحدة إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة 

-٨-

تتمة -أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

تتمة-أسس اإلعداد 

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

.  ٢٠٢٢ینایر ١اعتبارا من الساریة باستثناء تطبيق المعایير الجدیدة  ،٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في للمجموعة

. لم ینتج عن  المرحلية المختصرة الموحدة المالية  البياناتمن قبل المجموعة عند إعداد هذه  على المعایير الحالية  التاليةالتعدیالت تم تطبيق  
قد ینتج عنها إفصاحات  لكن  و عنها سابًقا،  المبلغ  للمجموعةأي تغييرات في الربح أو حقوق الملكية  الحالية  المعایير  على  أدناه  تطبيق التعدیالت  

إضافية في نهایة السنة: 

تاریخ السریان المعيار 
٢٠٢٠-٢٠١٨دورة التحسينات السنویة للمعایير الدولية للتقاریر المالية 

) ١٦العقارات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود (تعدیالت معيار المحاسبة الدولي 
)٣الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي (تعدیالت المعيار الدولي للتقاریر المالية  

٢٠٢٢ینایر ١
٢٠٢٢ینایر ١
٢٠٢٢ینایر ١

.  الموحدة للمجموعةالمختصرة لم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية 

ولم تصبح ساریة المفعول بعد المصدرة المعایير والتعدیالت والتفسيرات 
عة.  م اإلفصاح أدناه عن المعایير والتفسيرات التي تم إصدارها ولم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجمو یت

.  ، عندما تصبح ساریة المفعولانطبقت، إن المعایير ه هذاعتماد  تعتزم المجموعة 

٢٠٢٣ینایر ١) ١متداولة (تعدیالت معيار المحاسبة الدولي تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير 
٢٠٢٣ینایر ١عقود التأمين -١٧عقود التأمين، وتعدیالت المعيار الدولي للتقاریر المالية  - ١٧المعيار الدولي للتقاریر المالية  

٢٠٢٣ینایر ١) ٨تعریف التقدیرات المحاسبية (تعدیالت معيار المحاسبة الدولي 
٢٠٢٣ینایر ١) ٢وبيان الممارسة ١اإلفصاح عن السياسات المحاسبية (تعدیالت معيار المحاسبة الدولي 

إصدارها  تقوم المجموعة حالًيا بتقييم تأثير هذه المعایير الجدیدة. لم تقم المجموعة مبكرًا بتطبيق أي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى تم 
.  المفعول بعدولم تصبح ساریة 
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الماليةالمخاطرإدارة٣

٣١مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  للمجموعة  فق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  واتت
.٢٠٢١دیسمبر 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
اإلجمالي ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري 

المتوقعةيةخسائر االئتمان لالتعرض ل

٢٩٬٢٤٣٬٦٤١٥٬٦٠٧٬٦٥٣٩٠٢٬٢٦٢٣٥٬٧٥٣٬٥٥٦٣٧٬٠١٣٬١٧٣قروض وسلف مقدمة للعمالء -
٨٬١٥١٬٥٧٣٨٬٣١١٬٥٩٧- - ٨٬١٥١٬٥٧٣مالية (أدوات دین) ستثماراتا-
٣٬٠٠٩٬٠٤٦٣٬٣٥٣٬٨٠٨- ٢٬٨٦٢٬٣٧٥١٤٦٬٦٧١تعهدات قروض وضمانات مالية -
٢٬٦٨٥٬٥٥٢١٬٩٩٧٬٥٣٥- ٢٬٥٥١٬٥٢٤١٣٤٬٠٢٨البنوك  من مستحقة مبالغ -

ینایر  ١في - الرصيد االفتتاحي 

٢١١٬٨٣٤٣٩٣٬٥٩٢٧٨٢٬٤٧٣١٬٣٨٧٬٨٩٩١٬١٠٧٬٧١٩قروض وسلف مقدمة للعمالء -
ستثماراتاقيمة  انخفاضخسائر -

١٢٬٠٣٩١٣٬٥٢٩--    ١٢٬٠٣٩مالية (أدوات دین)  
٨٬٨٥٢١٣٬٧٩٦-٨٬٠٠٣٨٤٩قروض وضمانات ماليةتعهدات -
مبالغ مستحقة قيمة انخفاضخسائر -

٤٨٩١٬١٠١-١٨٢٣٠٧من البنوك  
٢٣٢٬٠٥٨٣٩٤٬٧٤٨٧٨٢٬٤٧٣١٬٤٠٩٬٢٧٩١٬١٣٦٬١٤٥

تم تكبده خالل الفترة  (بالصافي) 
٢٩٨٬١٤٩٢٢٣٬٥١٤(٢٣٬٥٨٥)٧٥٬٣٠١٢٤٦٬٤٣٣قروض وسلف مقدمة للعمالء -
٢٬٦٦٦(٤٧٢)--(٤٧٢)استثمارات مالية (أدوات دین)  -
(٣٩١)٢٬٦٤٥-١٬٨٨١٧٦٤تعهدات قروض وضمانات مالية-
(٤٨٥)٤٠٨-١٥٨٢٥٠من البنوك  مبالغ مستحقة -

٣٠٠٬٧٣٠٢٢٥٬٣٠٤(٢٣٬٥٨٥)٧٦٬٨٦٨٢٤٧٬٤٤٧
سبتمبر٣٠في - الرصيد الختامي 

٢٨٧٬١٣٥٦٤٠٬٠٢٥٧٥٨٬٨٨٨١٬٦٨٦٬٠٤٨١٬٣٣١٬٢٣٣قروض وسلف مقدمة للعمالء -
ستثماراتاقيمة  اضانخفخسائر -

مالية (أدوات دین)  
١١٬٥٦٧--١١٬٥٦٧

١٦٬١٩٥
١١٬٤٩٧١٣٬٤٠٥-٩٬٨٨٤١٬٦١٣تعهدات قروض وضمانات مالية-
مبالغ مستحقة قيمة انخفاضخسائر -

من البنوك
٨٩٧-٣٤٠٥٥٧

٦١٦
٣٠٨٬٩٢٦٦٤٢٬١٩٥٧٥٨٬٨٨٨١٬٧١٠٬٠٠٩١٬٣٦١٬٤٤٩
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تتمة -الماليةالمخاطرإدارة٣

ية ئتمان جودة اال الاتيمي قت 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

درجة التصنيف 
قروض وسلف  
مقدمة للعمالء 

مالیة  تاستثمارا
دین) أدوات (

تعھدات قروض  
وضمانات مالیة 

من  مستحقة مبالغ 
البنوك 

ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطري ألف لایر ألف لایر قطري 

AAA إلى -AA٨٤٧٬٦٨٦٦٬٥٢٨٬٢٤٤٣١٩٬١٧٨٢٠٣٬١٠٧

A+   إلىA-١٬٣٣٦٬٠٣٠٧٠٥٬٤٣٢١٢١٬٨١٥٢٬١٦٥٬٤١٩

BBB  إلىBBB -٢٦٬٨٣٩٬٤٩٨٥١٠٬٥٢٨٢٬٢٤٦٬١٣٩١٨٣٬٧٦٤

BB إلى +B-٥٬٦٤٣٬١١٩٤٠٧٬٣٦٩٣٢١٬٩١٤١٣٣٬٢٦٢

CCC إلىC١٨٤٬٩٦١---

٣٤٬٨٥١٬٢٩٤٨٬١٥١٬٥٧٣٣٬٠٠٩٬٠٤٦٢٬٦٨٥٬٥٥٢اإلجمالي 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠

درجة التصنيف 
قروض وسلف  
مقدمة للعمالء 

مالیة  تاستثمارا
دین)أدوات  (

تعھدات قروض  
وضمانات مالیة

مبالغ مستحقة من  
البنوك  

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

AAA إلى -AA٣٬٥٤٩٬٢١٤٨٬١٠٨٬١٤٦٣٦٣٬٠٦٧٢٧٬٢٧٦
A+   إلىA-٢٬٤٩٥٬٢١٢١٨٥٬٢٣١١٦٧٬٦٤٤١٬٦٩٩٬٣١٩

BBB  إلىBBB -٢٤٬٩٣٣٬٤٩٩١٨٬٢٢٠٢٬٤٠٨٬٨٤٦١١٣٬٢٩٣
BB إلى +B-٤١٤٬٢٥١١٥٧٬٦٤٧-٥٬١٤٩٬٤٢١

CCC إلىC٨٦٬٠٢٧ - - -
٣٦٬٢١٣٬٣٧٣٨٬٣١١٬٥٩٧٣٬٣٥٣٬٨٠٨١٬٩٩٧٬٥٣٥اإلجمالي 
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المدفوعةاألرباحوتوزیعاتالمالرأس٤

رأس المال  /أ) ٤(
سبتمبر٣٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري 

(مدققة) (مراجعة) (مراجعة)
المصرح بھ:

٢٬٥٥١٬١٤٦٢٬٤٢٩٬٦٦٣٢٬٤٢٩٬٦٦٣للسھم واحد أسھم عادیة بقیمة لایر قطري 

). ٪٥٢.٢٩من األسهم العادیة للبنك، وباقي األسهم مملوكة لعموم المساهمين والمؤسسات بنسبة (٪٤٧.٧١یملك جهاز قطر لالستثمار نسبة 

إصدار أسهم مجانية  
ن  ين العادیيلمساهمسهم مملوك ل عشرین  سهم واحد لكل  واقع  ) باً عادیسهمًا  ١٢١٬٤٨٣٬١٥١أصدر البنك أسهمًا مجانية (، ٢٠٢٢فبرایر  ٢٧في  

لم یتم إصدار أسهم منحة  .  ٢٠٢٢فبرایر  ٢٧المنعقد بتاریخ  العمومية السنوي الجمعية  جتماع  خالل االحصول على موافقة المساهمين  بعد  وذلك  
.  ٢٠٢١في عام 

توزیعات األرباح المدفوعة ب)/٤(
ریال  ٢٠٢١:٠.١٥ألف ریال قطري (٣٦٤٬٤٤٩ریال قطري للسهم الواحد بإجمالي بلغ ٠.١٥قام البنك بتوزیع أرباح نقدیة خالل الفترة بواقع 

ألف ریال قطري).  ٣٦٤٬٤٤٩قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 
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-١٢-

عادلةالقيمةالاحتياطي٥
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري 
(مدققة) (مراجعة) (مراجعة)

٨٬٥٨٧٣٨٠٣٨٠في بدایة الفترة/ السنة
(١٢٥)--محقق خالل الفترة / السنة

٧٬١٩٤٨٬٣٣٢(٥٧٬١٤٨)خالل الفترة / السنة  عادلةالقیمة  الأرباح /(خسائر)
٧٬٥٧٤٨٬٥٨٧(٤٨٬٥٦١)في نھایة الفترة/ السنة

إضافيمالرأسكمؤهلة أدوات٦
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

ألف لایر قطريألف ریال قطري ألف ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) (مراجعة)

٢٠٢١١٫٠٩٢٫٠٠٠١٫٠٩٢٫٠٠٠١٫٠٩٢٫٠٠٠فبرایر ١٧فيةصدر م
األسهم  هذه .  ٢٠٢١خالل العام  قطري ریال مليار ١٫٠٩٢بمبلغ إجمالي قدره  التنظيمي المال رأس لاألولى الفئة من أسهمالمجموعةأصدرت 
تاریخالسنداتتحملال. بعد الحقًا فيما تسعيرهاإعادةویتماألولىالخمسللسنواتثابتبسعر تسعيرهاتمقد و ،مضمونةغير و ثانویةو دائمة

توزیعات األرباح تقدیریة وغير تراكمية..ضافياإلمالالرأس فئةهي مصنفة بو محدد، استحقاق

لعمالءلمقدمةوسلفقروض٧

ما یلي:  لعمالء مل تتكون القروض والسلف المقدمة 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) (مراجعة) 

٣٥٬٥٤٦٬٢٦٧٣٦٬٨٤٩٬٥٥٥٣٤٬٧٢٩٬٦٨١عمالء لإجمالي القروض والسلف المقدمة ل

(١٬٣٨٧٬٨٩٩)(١٬٣٣١٬٢٣٣)(١٬٦٨٦٬٠٤٨)عمالء لقيمة القروض والسلف المقدمة ل انخفاض 

٣٣٬٨٦٠٬٢١٩٣٥٬٥١٨٬٣٢٢٣٣٬٣٤١٬٧٨٢

٢٠٧٬٢٨٩١٦٣٬٦١٨٢٢٧٬٧٨٨فوائد مدینة 

٣٤٬٠٦٧٬٥٠٨٣٥٬٦٨١٬٩٤٠٣٣٬٥٦٩٬٥٧٠القروض والسلف المقدمة للعمالء صافي 

من  ٪٢٫٥٥، بما یعادل ریال قطري مليون ٩٠٢بلغت٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في ینلعمالء المتعثر غير العاملة ل سلف القروض و الإجمالي إن
المقدمة  من إجمالي القروض والسلف٪٣٫٧٤مليون ریال قطري، أي ما نسبته  ١٫٢٩٨٫٢٦:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١إجمالي القروض والسلف (

.  )للعمالء 

مليون ریال قطري) تدرج ضمن  ١٧٢٫٢٣: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢سبتمبر ٣٠مليون ریال قطري كما في ١٨٠٫٧الفائدة المعلقة البالغة 
. وذلك تماشيًا مع متطلبات مصرف قطر المركزي ، مخصص انخفاض القيمة أعاله
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ماليةستثماراتا٨
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) (مراجعة) 

٨٦٧٬٠٦٩١٬١١٥٬٧٤٩١٬١٦١٬٠٧٣خرى األة الشاملاإلیرادات بالقيمة العادلة من خالل  مصنفة مالية استثمارات
٢٥٥٬٠٠٧٢٣٩٬٢٢٨٢٤٦٬٣٣٦بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مصنفة مالية استثمارات 
٧٬٢٣١٬٣٢٦٧٬١٣٧٬٩٩١٧٬١٣٦٬٥٧٥مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 

٨٬٣٥٣٬٤٠٢٨٬٤٩٢٬٩٦٨٨٬٥٤٣٬٩٨٤المالية في األوراق  إجمالي االستثمارات 
(١٢٬٠٣٩)(١٦٬١٩٥)(١١٬٥٦٧)ستثمارات ماليةاقيمة انخفاض : خسارة  خصمی

٨٬٣٤١٬٨٣٥٨٬٤٧٦٬٧٧٣٨٬٥٣١٬٩٤٥
٦٤٬٥٨٠٦٩٬٢٥٩٨١٬٥١٣(أدوات دین) ماليةاستثمارات فوائد مدینة من 

٨٬٤٠٦٬٤١٥٨٬٥٤٦٬٠٣٢٨٬٦١٣٬٤٥٨

السهمعلىالعائد٩
.  لفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة المصدرة خالل الفترةسهم بقسمة صافي ربح ا لل یحتسب العائد االساسي 

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةالسبتمبر٣٠أشهر المنتهية في الثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
(مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 

٢٣٦٬١٤١٢١٦٬١١١٥٦٦٬٩٠١٥٢٤٬٥٣٨لف ریال قطري أ–ربح الفترة 
یخصم: توزیعات أرباح ألدوات رأس  

-(٤٣٬٦٨٠)-(٢١٬٨٤٠)من الفئة األولى  مال ال
٢١٤٬٣٠١٢١٦٬١١١٥٢٣٬٢٢١٥٢٤٬٥٣٨

٢٬٥٥١٬١٤٦٬١٧٠٢٬٥٥١٬١٤٦٬١٧٠٢٬٥٥١٬١٤٦٬١٧٠٢٬٥٥١٬١٤٦٬١٧٠متوسط عدد األسهم  
٠٫٠٨٤٠٫٠٨٥٠٫٢٠٥٠٫٢٠٦العائد على السهم بالریال القطري 

تالي:  كال: معدل) ٢٠٢١(متوسط عدد األسهمتم احتساب 

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةالسبتمبر٣٠أشهر المنتهية في الثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة) 
مراجعة) (

(مراجعة) معدلة 
مراجعة) (

معدلة 

٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٩٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٩٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٩٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٩أسهم مؤهلة في بدایة الفترة
١٢١٬٤٨٣٬١٥١١٢١٬٤٨٣٬١٥١١٢١٬٤٨٣٬١٥١١٢١٬٤٨٣٬١٥١أسهم مجانية موزعة 

٢٬٥٥١٬١٤٦٬١٧٠٢٬٥٥١٬١٤٦٬١٧٠٢٬٥٥١٬١٤٦٬١٧٠٢٬٥٥١٬١٤٦٬١٧٠متوسط األسهم المؤهلة في نهایة الفترة  

الربح المخفف یساوي الربح األساسي للسهم.حيث أن خالل الفترة، قائمة مخففةأسهم ايال یوجد
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العادلةالقيمةج قياس تدرّ و العادلةالقيمةو الدفتریةالقيمة-الماليةاألدوات١٠

.  القياساتعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء تلك  یذي ال التالي قياس القيمة العادلة تدّرج باستخدام تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة 

أسعار مدرجة (غير معّدلة) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مطابقة.: ١المستوى 
المدخالت التي لها  : ٢المستوى  بصورة  يأثتأساليب أخرى تكون فيها كافة  یمكن مالحظتها، إما  العادلة المسجلة  القيمة  ر هام على 

مباشرة أو غير مباشرة. 
مد: ٣المستوى  ال یمكن  تأثير  خالت لها  أساليب تستخدم  بيانات سوق  إلى  تستند  األساليب  وتلك  القيمة العادلة المسجلة  على  هام 

مالحظتها. 

القيمة العادلة تدّرج قياس - بالقيمة العادلة المقاسة األدوات المالية أ/١٠
الذي تم تصنيف القيمة العادلة  تدّرج قياس القيمة العادلة بالقيمة العادلة كما في نهایة الفترة، حسب المقاسة یحلل الجدول أدناه األدوات المالية 

: فيه

االجمالي  ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

(مراجعة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
١٨٬٣٢٩-١٨٬٣٢٩-موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر 

١٬١٢٢٬٠٧٦-١٬٠٤٦٬٦٠٨٧٥٬٤٦٨مالیة  استثمارات

١٬١٤٠٬٤٠٥-١٬٠٤٦٬٦٠٨٩٣٬٧٩٧

١١٬٨٤٧-١١٬٨٤٧-مطلوبات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر 
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تتمة –العادلةالقيمةتدّرج قياس و العادلةالقيمةو الدفتریةالقيمة-الماليةاألدوات١٠

تتمة -القيمة العادلة تدّرج قياس - بالقيمة العادلة المقاسة األدوات المالية أ/١٠

االجمالي  ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
قطريألف لایر ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٬٦٠٩-١٬٦٠٩-موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
١٬٣٥٤٬٩٧٧-١٬٢٧٣٬٦٥٧٨١٬٣٢٠مالية  استثمارات

١٬٣٥٦٬٥٨٦-١٬٢٧٣٬٦٥٧٨٢٬٩٢٩

٦٦٬٦٩٧-٦٦٬٦٩٧-مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١
١٬٦١٠-١٬٦١٠-موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

١٬٤٠٧٬٤٠٩-١٬٣٢٦٬٠٨٩٨١٬٣٢٠مالية  استثمارات

١٬٤٠٩٬٠١٩-١٬٣٢٦٬٠٨٩٨٢٬٩٣٠

٤٨٬٩٠٢-٤٨٬٩٠٢-المخاطر مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة  

، لم یكن هناك تحویل بين المستوى  ٢٠٢١دیسمبر ٣١والسنة المنتهية في ٢٠٢١سبتمبر ٣٠و ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
. القيمة العادلةمن تدّرج قياس  ٣قياس القيمة العادلة، ولم یكن هناك تحویل إلى أو من المستوى تدّرج من ٢والمستوى ١

األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
دیسمبر ٣١(٢٠٢٢سبتمبر ٣٠ألف ریال قطري كما في  ٧٬٠٨٦٬٩١٣بالتكلفة المطفأة بمبلغ  المقاسة  المالية  ات  ستثمار لالالقيمة العادلة  

.  تدّرج قياس القيمة العادلةمن ١المستوى باستخدامتم التوصل إليها ألف ریال قطري) ٧٫٢٥٧٫٦٩٤: ٢٠٢١
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-١٦-

أخرى وتعهداتوضماناتمحتملةلتزاماتا١١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري 

(مدققة) ) (مراجعة(مراجعة)
محتملة: التزامات

١٣٬٠٤٥٬٥٣٩١٠٬٢٢٥٬٠٥٥١٢٬٢٣٧٬٧٧٩(قابلة وغیر قابلة لإللغاء) غیر مستغلةائتمانیةتسھیالت 
٧٬٦٣٨٬٨٠٣٩٬١٧٨٬٤١٠٨٬٩٠٣٬٧٣١ضمانات 
٦٥٨٬٦١٢٧١٣٬٨٠٦٦٨٩٬٥٩٧مستندیة اعتمادات

٢١٬٣٤٢٬٩٥٤٢٠٬١١٧٬٢٧١٢١٬٨٣١٬١٠٧
تعھدات أخرى:

١٬٠٢٦٬٩١٣١٬٨٦٤٬٠٩٠١٬٨٧٨٬٥٠٦أجنبیةعمالت  مبادلة لآجلة عقود 

غير مستغلةائتمانيةتسهيالت 
شروط  لمحددة أو  انتهاء صالحية  فترات  لفي العادة  تزاماتلاال تخضع هذه  لتمویل قروض وتسهيالت متجددة.  ائتمان بتقدیم  التزاموهي تمثل  

بتدفقات  التزاماتفإن المبالغ اإلجمالية للعقود ال تمثل بالضرورة  ،هذه التسهيالتالستخدامالفترة المتاحة  انتهاء ونظرًا إلمكانية  إنهاء أخرى.
نقدیة مستقبلية.  

مستندیةواعتمادات ضمانات 
بموجب شروط  بالتزاماتهم د دفعات بالنيابة عن العمالء عند إخفاقهم في الوفاء  ابسد المجموعةتلزم  ية  المستندیة والضمانات البنكاالعتمادات 

الخاصة بمنح القروض. یمكن أن تكون ضمانات  االئتماننفس مخاطر  تحمل  المستندیة المعلقة  واالعتماداتعقود مع أطراف أخرى. الضمانات  
تتعلق بأوراق مالية معاد خصمها. والتزاماتات دفعات مقدمة مستندیة وضمان كاعتماداتذات طبيعة غير قابلة لإللغاء االئتمان

المعلومات القطاعية١٢

المجموعة ضمن قطاعين تشغيليين رئيسيين:، تنتظم  تقاریر اإلدارةإعداد ألغراض  

الخدمات المصرفية لألفراد  
الخاصة  المصرفيةوالخدمات

وإدارة الثروات 

تتعلق أساسًا بودائع األفراد والحسابات الجاریة للعمالء واألفراد وتقدیم القروض الشخصية والقروض  
وخدمات تحویل األموال. تمثل الخدمات المصرفية  االئتمانالعقاریة والسحب على المكشوف وبطاقات  

من الخدمات  عمالء من خالل عدد كبير الكبار  الخاصة بإدارة الثروات في الخدمات المقدمة إلى 
البدیلة. واالستثماراتوصنادیق األمانة االئتمانيةوالصنادیق والتسهيالت االستثماریة

الخدمات المصرفية للشركات  
والخزینة واالستثمار وأنشطة  
الوساطة من خالل الشركة  

التابعة 

األخرى والودائع والحسابات الجاریة للشركات والمؤسسات  االئتمانيةتتعلق أساسًا بالقروض والتسهيالت 
كما یقوم هذا القطاع بإدارة التمویل للمجموعة.  ، وتقدیم خدمات التداول باألسواق المالية وأدوات الخزینة

. ذ.م.میشمل هذا القطاع أنشطة الوساطة للشركة التابعة المملوكة بالكامل وهي شركة األهلي للوساطة  
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الموحدة إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة 

-١٧-

تتمة –المعلومات القطاعية١٢

القرارات المتعلقة بتوزیع الموارد وقياس األداء. یقاس أداء القطاعات  اتخاذ تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج القطاعات التشغيلية بشكل منفصل من أجل 
بناء على األرباح أو الخسائر التشغيلية. 

:  إن معلومات القطاع للفترة هي كالتالي

الخدمات المصرفیة 
لألفراد والخدمات  

الخاصة المصرفیة 
وإدارة الثروات 

الخدمات المصرفیة 
للشركات والخزینة 

واالستثمار والوساطة من  
اإلجمالي خالل الشركة التابعة 

ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

(مراجعة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
١٥٩٬٨٥٦٧٣٢٬٤٩٣٨٩٢٬٣٤٩فوائد صافي إیرادات 

٤٤٬٩٩٠٨٤٬١٨١١٢٩٬١٧١صافي إیرادات رسوم وعموالت 
١٨٬٠٥٤٢٧٬٦٧٥٤٥٬٧٢٩صرف عمالت أجنبیةأرباح 
١٧٬٨٨١١٧٬٨٨١-مالیةاستثماراتمن ربح

٢٬٩١٥٢٬٩١٥-إیرادات تشغیلیة أخرى
٢٢٢٬٩٠٠٨٦٥٬١٤٥١٬٠٨٨٬٠٤٥لقطاع لالتشغیلیةیرادات اإلإجمالي  

خرى:األھامة النقدیة البنود غیر ال
(٢٦٧٬٣٤٥)(٢٧٥٬٤٧٢)٨٬١٢٧مخصصاتالصافي

١١٧٬٨٦١٤٤٩٬٠٤٠٥٦٦٬٩٠١الصادر عنھ تقاریر ربح القطاع 
٨٬١٠٩٬٧٧٦٤٠٬٥٩٩٬٨٢٠٤٨٬٧٠٩٬٥٩٦تقاریر الالصادر عنھا  موجودات القطاع 
١٦٬٧٧٢٬١٧٣٢٤٬١٥١٬١٨٥٤٠٬٩٢٣٬٣٥٨تقاریر الالصادر عنھ مطلوبات القطاع  
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تتمة –المعلومات القطاعية١٢
الخدمات المصرفیة  
لألفراد والخدمات  

الخاصة  المصرفیة 
وإدارة الثروات 

الخدمات المصرفیة  
للشركات والخزینة 

والوساطة من  واالستثمار 
اإلجمالي خالل الشركة التابعة

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

(مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠
١٦٨٬٩٧٦٦٥٧٬٦٥٥٨٢٦٬٦٣١صافي إیرادات فوائد 

٤٢٬٥٢٢٩٠٬٦٦٦١٣٣٬١٨٨صافي إیرادات رسوم وعموالت 
١٤٬٣٧١٢١٬٨٦٣٣٦٬٢٣٤أجنبیةصرف عمالت أرباح 
٣١٬٣٠٠٣١٬٣٠٠-مالیةاستثماراتمن ربح

٣٬٠٤٤٣٬٠٤٤-إیرادات تشغیلیة أخرى
٢٢٥٬٨٦٩٨٠٤٬٥٢٨١٬٠٣٠٬٣٩٧لقطاع لیرادات التشغیلیةاإلإجمالي  

خرى:األھامة النقدیة البنود غیر ال
١٣١٬٨٠٦٣٩٢٬٧٣٢٥٢٤٬٥٣٨مخصصاتالصافي

١٣١٬٨٠٦٣٩٢٬٧٣٢٥٢٤٬٥٣٨تقاریر الالصادر عنھ ربح القطاع 
٧٬٧٥٢٬٣١٧٤٠٬٨٣٣٬٥٠٥٤٨٬٥٨٥٬٨٢٢الصادر عنھا تقاریر موجودات القطاع 
١٦٬٣٦٧٬٨١٤٢٤٬٦٨٣٬٦٥٨٤١٬٠٥١٬٤٧٢تقاریر الالصادر عنھ مطلوبات القطاع  

عالقة الطراف ذات األ١٣
حصص هامة  فيها  ممعامالت مختلفة مع الشركات التابعة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة أو الشركات التي یكون لهبتقوم المجموعة  

التالي:  كالتقریر لمجموعة. كانت أرصدة هذه الحسابات في تاریخ التشغيلية ل قرارات المالية أو الأو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في  

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١(مراجعة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
أعضاء مجلس  

المساهمين اإلدارة
أعضاء مجلس  

المساهمين اإلدارة
ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري 

الموجودات: 
-٨٧١٬١٠٨-١٥٥٬٦٠١لعمالء لقروض وسلف  

: المطلوبات
٢٬٤٢٥٬٦٢٥١٬٥٢٩٬٧٦٠٢٬٢٥٥٬٦١٧١٬٥٢٢٬٠٨٣ودائع عمالء 

بنود غير ممولة:
ات مستندیة  عتمادوا خطابات ضمان 

-٢٧٬٧٤٥-٢٨٬٦٥٠ئتمانية غير مباشرةاتعهدات وتسهيالت و 
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تتمة  –عالقة الطراف ذات األ١٣

٣٠أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 
(مراجعة) ٢٠٢٢سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة 
)مراجعة(٢٠٢١سبتمبر 

أعضاء مجلس  
المساهمين اإلدارة

أعضاء مجلس  
المساهمين اإلدارة

ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري 

بنود بيان الدخل: 

-٢٧٬٨٤٣-١٨٬٥٠٦رسوم وعموالتو إیرادات فوائد
٣٨٬٨٩٧٢١٬٤١٠٢٧٬٧٨٥١٤٬٩٧٢رسوم وعموالت و مصروفات فوائد

-٩٬١٨٩-٩٬٣٧٥مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

العليا المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة
كالتالي:  (بخالف أعضاء مجلس اإلدارة) وأقربائهم المباشرین مع المجموعة خالل الفترة / السنةالعليا عامالت كبار مسؤولي اإلدارة  كانت م

سبتمبر٣٠
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١

ألف ریال قطري ألف ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

٣٬٥٢٥٥٬٤٤٦قروض أخرى 

مما یلي:العليا تتكون مكافآت كبار موظفي اإلدارة  

أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال
سبتمبر٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
ألف لایر قطريألف لایر قطري 

(مراجعة) (مراجعة)

٢٤٬٢٦٠٢٢٬٨٣٢رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل
٥٬٧٧٥٥٬١٤١منافع ما بعد التوظيف 

٣٠٬٠٣٥٢٧٬٩٧٣
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نسبة كفایة رأس المال١٤

للمجموعة المقرر  التنظيميإن الحد األدنى . ٣بازل إلرشادات النسب التالية وفًقًا باحتساب وفقًا للوائح مصرف قطر المركزي، قامت المجموعة 
البنوك المحلية ذات األهمية النظامية المعمول به هامش ) و ٪٢.٥(بما في ذلك هامش حمایة رأس المال بنسبة ، من قبل مصرف قطر المركزي 

)DSIB،( ٢٠٢٢عام ل٪١٢.٥هو  .

الفردیة التابعة لها بمتطلبات رأس  ؤسسات  رأس المال التنظيمي السائد ونسب المجموعة. التزمت المجموعة والمتركيب  یلخص الجدول أدناه  
لها: المال المفروضة من الخارج والتي تخضع 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢١٣١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠
ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري 

(مدققة) (مراجعة) (مراجعة) 

٦٬١٢٧٬٣٣٧٥٬٩١٧٬٨١٢٦٬٢٠٦٬٣٢٥رأس المال من لفئة األولىلاألسهم العادیة  
١٬٠٩٢٬٠٠٠١٬٠٩٢٬٠٠٠١٬٠٩٢٬٠٠٠) ١ Tierمن الفئة األولى (رأس المال اإلضافي
٤٤٩٬٢٩٩٤٣١٬٢٨٦٤٤٢٬١٦٦) ٢ Tierمن الفئة الثانية (رأس المال اإلضافي

٧٬٦٦٨٬٦٣٦٥٬٩١٧٬٨١٢٦٬٢٠٦٬٣٢٥إجمالي رأس المال المؤهل 
٣٧٬٧٩٤٬٦٠٧١٬٠٩٢٬٠٠٠١٬٠٩٢٬٠٠٠الموجودات المرجحة بحسب المخاطر 

٢٠٫٦٢٪٢٠٫٤١٪٢٠٫٢٩٪

المتوقعةيةخسائر االئتمانالباالستشرافية فيما یتعلق معلومات عدیل الوت١٩-جائحة كوفيدتأثير١٥

العالم حول جغرافية  المناطق في العدید من الاألنشطة التجاریة واالقتصادیة إلى توقف ) ١٩-فيروس كورونا المستجد (كوفيدجائحة  تفشي  أدى  
للتخفيف من اآلثار  تدابير نقدیة وماليةعن  یةالبنوك المركزیة والحكومات السيادوقد أعلنت  البيئة االقتصادیة العالمية.  وألقى بظالل الشك حول  

.  جائحةلهذه الالسلبية المحتملة

أي تعطل  إلدارة  الخاص بها  خطط استمراریة األعمالموقد قامت بتفعيل  ، آخر التطورات والمستجدات بهذا الشأنتراقب المجموعة عن كثب
.  الماليئهاأداها و على عملياتأثر ذلك تقييم  وتقوم باستمرار بالجائحةمحتمل لعملياتها جراء تفشي  
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تتمة  –المتوقعةيةخسائر االئتمانالباالستشرافية فيما یتعلق معلومات عدیل الوت١٩-جائحة كوفيدتأثير١٥

الموجودات عالقة على بناءً االقتصادیة النماذج تطویر تم .  المتوقعةالمستقبليةالخسائر لتقدیر القياسيةاالقتصاد نماذج المجموعةتستخدم
٪  ٤لذلك، تم افتراض أن یرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوسط بنسبةوفًقا . الصلةذاتالمختلفةاالقتصادیة المتغيرات معالمالية

مع یتماشىبما الصلةذاتاألخرى المتغيراتتقدیرات االعتبار فيخذاألتمكما ٪).  ٤: زیادة بنسبة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(٢٠٢٢خالل عام  
إلى ذلك.  الرائدةاالقتصادیةالوكاالتتوقعاتأحدث الكلي على مستوى  ف، باإلضافة  لالقتصاد  سيناریو  بكل  الخاصة  المرجحة  األوزان  إن 

: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠(٪ لسيناریو الصعود ١٠٪ لسيناریو الهبوط و٣٠٪ للحالة األساسية و٦٠كانت عند  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في  المجموعة
سيناریو الهبوط  ل٪  ٣٠٪ للحالة األساسية و٦٠:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١() ٪ لسيناریو الصعود١٠و  ٪ لسيناریو الهبوط  ٣٠٪ للحالة األساسية  ٦٠
مراقبةفياإلدارةتستمر سوف. الحاليالوقتفيكافٍ بشكلمغطاة المخاطر بحسب أفضل تقدیرات اإلدارة، فإن  سيناریو الصعود). ل٪١٠و

. محتملةسلبيةمخاطر ألیةتحسباً وقائيةالمخصصات الوتكوینالوضع 

ة للمجموعة أخذت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالية عند تحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالي
المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. تبقى ، إال أن السوق الیزال غير مستقر و ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في 




