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تقرير مجلس اإلدارة

المساهمون األعزاء،

التقرير  لكم  أقدم  أن  يسرني  اإلدارة  عن مجلس  بالنيابة 
السنوي للبنك األهلي عن السنة المالية 2021. 

بداية يهمنا أن نعلمكم أن البنك يطّبق أفضل ممارسات 
والسياسات  اللوائح  وضع  خالل  من  الرشيدة  الحوكمة 
المختلفة  األطراف  مسؤوليات  تحدد  التي  واإلجراءات 
الالزمتين،  والمصداقية  بالشفافية  القرار  اتخاذ  وتسهل 
المصلحة،  وأصحاب  المساهمين  حقوق  حماية  بهدف 
واالستخدام  والشفافية  والتنافسية  العدالة  وتحقيق 

األمثل لموارد البنك.

الشركة  حوكمة  بأن  اإلدارة  مجلس  إيمان  من  وانطالًقا 
لما  للبنك  السليمة  رئيسًيا لضمان اإلدارة  تشكل عنصًرا 
مجلس  اتخذ  فقد  كافة،  المعنية  األطراف  صالح  فيه 
لقواعد  البنك  امتثال  لضمان  الالزمة  الخطوات  اإلدارة 
التي  المالية  والتقارير  اإلفصاح  ولمتطلبات  الحوكمة 

وضعتها بورصة قطر.

كما واصل البنك تنفيذ استراتيجيته الهادفة لتحقيق أداء 
مالي مستقر مما انعكس على نتائج العام المالي 2021.

حققها  التي  اإليجابية  النتائج  عن  أعلن  أن  ويسعدني 
 713 األرباح  صافي  بلغ  فقد   .2021 العام  في  مصرفنا 
قطري  ريال  مليون   680 مقابل  قطري،  ريال  مليون 
 ٪0.2 بنسبة  والسلف  القروض  2020. ونمت  العام  في 
مليون   33,570 إلى  لتصل   ،2020 ديسمبر  بشهر  مقارنة 
 ٪22 بنسبة  فارتفعت  االستثمارات  أما  قطري.  ريال 
مقارنة بشهر ديسمبر 2020، لتصل إلى 8,613 مليون ريال 
قطري، في حين أن معدل كفاية رأس المال اإلجمالي بلغ 
في ديسمبر 2021 معداًل جيًدا بنسبة 20.62٪، مما يعكس 

المركز المالي القوي للبنك.

مراعاة  ومع   ،2021 عام  في  المستقر  ألدائنا  ونتيجة 
المالي  المركز  الحفاظ على حقوق المساهمين واستقرار 
فقد  العمومية،  والميزانية  السيولة  وتوقعات  للبنك 
٪15 بنسبة  نقـــدية  أربـــاح  توزيع  اإلدارة  مجلس   اقترح 
للعام  أسهم مجانية  لكل سهم( و٪5  ريال قطري   0.15(

.2021

كما أنه في إطار تنفيذ استراتيجية البنك لتحسين التمويل 
اإلصدار  عملية  بنجاح  األهلي  البنك  أتم  فقد  المستقر، 
الخامس من السندات بقيمة 500 مليون دوالر أميركي، 
 2 البالغ  األجل  متوسطة  السندات  برنامج  وذلك ضمن 
بمعدل  الدولية،  الدين  أسواق  في  أميركي  دوالر  مليار 
المستثمرين  ثقة  يعكس  مما   ،٪2 قدره  ثابت  فائدة 

الدوليين في دولة قطر والمؤسسات المالية القطرية.

رأس  من  األولى  الشريحة  سندات  بنجاح  البنك  وأصدر 
بعائد أمريكي  دوالر  مليون   300 بقيمة   »AT1«  المال 
4٪. وقد اجتذبت عملية االصدار هذه مستثمرين دوليين 

يمثلون 86٪ من التخصيص النهائي.

وكشهادة أخرى على أداء البنك، يسرني أن أعلن أن وكالة 
األهلي عند  للبنك  االئتماني  التصنيف  أكدت  موديز قد 
بوضع  الدولية،  فيتش  وكالة  قامت  بينما   .A2 / P1
 )IDR( األهلي  للبنك  األجل  طويل  االئتماني  التصنيف 
في المرتبة A مع نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف، في 

انتظار مزيد من المراجعة في أوائل عام 2022.

كذلـك كان للتقطير أولوية لـدى البنـك، حيث يتم العمل 
القطريين  الموظفين  نسـبة  زيادة  على  مستمر  بشـكل 
واسـتقطاب الكوادر القطرية. لقد ارتكز نجاح البنك على 
كفاءة وتفاني وجهود موظفينا وإخالصهم، وكذلك على 
المساهمين  من  المحدود  غير  الدعم  وعلى  عمالئنا  ثقة 

الذين نعتبرهم أسس نجاحنا.

أود بالنيابة عن مجلس إدارة البنك األهلي، أن أشكر جميع 
أصحاب المصلحة على ثقتهم ودعمهم، وال سيما فريق 
وتفانيهم  لجهودهم  كان  الذين  وموظفيه،  البنك  إدارة 

دور فعال في نجاح البنك.

وختاما، نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى مزيٍد من 
بالنفع على وطننا ومجتمعنا  التقدم واالزدهار بما يعود 
وتراثنا، وعلى النحو الذي يرضي عمالءنا ويحقق مصالح 

المساهمين. 

فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة



البيانات المالية الموحدة
في٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـــــرأي 
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة للبنك األهلي 

)ش.م.ع.ق( )»البنك«( وشركاته التابعة )»المجموعة«( كما 
في 31 ديسمبر 2021، والتي تتضمن بيان المركز المالي 
الموحد كما في 31 ديسمبر 2021، وبيان الدخل الموحد، 

وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة 

المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. 

في رأينـا أن البيانـات الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر 
بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي الموحد 

للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 وأدائها المالي الموحد 
وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

 .)IFRSs( وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق 
)»ISAs«(. ويرد الحقًا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا 

بموجب تلك المعايير في فقرة »مسؤولية مراقب 
الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة«. 
ووفقًا لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن 
مجلس المعايير األخالقية الدولية )بما في ذلك المعايير 

الدولية لالستقاللية( )»IESBA Code«(، فإننا كيان 
مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا 
األخالقية األخرى ذات الصلة بقيامنا بتدقيق البيانات 

المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمتطلبات المهنية الواجبة 
في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى 

وفقًا لمتطلبات قانون أخالقيات المحاسبين المهنيين. في 
رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا 

مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا. 

األمور الهامة حول أعمال التدقيق
إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، 
هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية 

الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور خالل 
إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية الموحدة ككل وفي 
تكوين رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن 

هذه االمور. وفيما يلي بيان بكيفية تناول كل أمر من هذه 
األمور خالل أعمال التدقيق. 

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة »مسؤولية 
مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية 

الموحدة« من تقريرنا هذا، بما فيها ما يتعلق بهذه األمور. 
وبناًء عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ 

إجراءات تهدف إلى تعزيز تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية 
في البيانات المالية الموحدة. كما ُتوفر نتائج إجراءات 

التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة 
لمعالجة األمور الموضحة أدناه، أساسًا لرأينا حول تدقيق 

البيانات المالية الموحدة المرفقة. 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى السادة مساهمي البنك األهلي )ش.م.ع.ق(   المحترمين

كيفية معالجة أمور التدقيق الهامة خالل أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء

نظرًا لطبيعة استخدام التقديرات عند احتساب الخسائر 
االئتمانية المتوقعة للقروض والسلف، فهنالك مخاطر 
بأن تكون مبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة غير دقيقة. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: 
• اّطلعنا على سياسة انخفاض القيمة وفقًا للمعيار 
الدولي للتقارير المالية 9 الخاصة بالمجموعة وقمنا 

بتقييم مدى االمتثال لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير 
المالية 9 ولوائح مصرف قطر المركزي ذات الصلة.  



نظرًا لطبيعة استخدام التقديرات عند احتساب الخسائر 
االئتمانية المتوقعة للقروض والسلف، فهنالك مخاطر 
بأن تكون مبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة غير دقيقة. 

تشمل المسائل الهامة التي تم فيها استخدام 
التقديرات ما يلي: 

 1- تحديد التعرضات ذات االنخفاض الهام في
جودة االئتمان؛  

2- االفتراضات المستخدمة بنموذج الخسائر 
االئتمانية المتوقعة، مثل المركز المالي لألطراف 

األخرى، والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، 
والمتغيرات المستقبلية لالقتصاد الكلي، إلخ؛ و 

3- ضرورة تطبيق تراكبات إضافية )overlays( لتعكس 
عوامل خارجية حالية أو مستقبلية قد ال يشملها 

نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

يعد تحديد مدى كفاية مخصص انخفاض القيمة 
للقروض والسلف من المسائل الهامة الخاضعة لتقدير 

اإلدارة. تتطلب لوائح مصرف قطر المركزي أن تقوم 
البنوك بتقدير مخصص انخفاض القيمة وفًقا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية وأحكام  لوائح مصرف قطر 
المركزي ذات الصلة. يعرض اإليضاحين 10 و 4)ب()6( 
للبيانات المالية الموحدة تفاصيل حول انخفاض قيمة 

القروض والسلف. 

نظًرا للحجم المادي للقروض والسلف المقدمة 
للعمالء، واستخدام التقديرات في تحديد مؤشرات 

انخفاض القيمة، وعدم اليقين حول التقديرات 
المستخدمة لقياس مخصصات انخفاض القيمة، فإننا 

نعتبر هذه المسألة من أمور التدقيق الهامة. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: 

• اّطلعنا على سياسة انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 9 الخاصة بالمجموعة وقمنا بتقييم مدى 

االمتثال لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9.  

 )SICR( قمنا بتقييم معايير الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان •
المطبقة من قبل المجموعة وأساس تصنيف التعرضات 

بالمراحل المختلفة في ضوء تأثيرات جائحة كوفيد-19 وإجراءات 
الدعم المختلفة المقدمة من قبل مصرف قطر المركزي. قمنا 
باختيار عينة من التعرضات وفحصنا تطبيق المجموعة لمعايير 

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان عليها لتقييم الحركة بين 
المراحل المختلفة. 

• قمنا بتقييم المتغيرات االقتصادية المستقبلية المستخدمة 
من قبل المجموعة من خالل مقارنة عينات منها مع األدلة 

الداعمة، حيثما انطبق ذلك، وتقييم مدى معقولية التغييرات 
التي أجريت على السيناريوهات االقتصادية لتعكس تأثير جائحة 

كوفيد-19. 

• فيما يتعلق باحتمالية عدم االنتظام )PD( المستخدمة في 
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، قمنا بما يلي: 

- تقييم احتماليات عدم االنتظام خالل الدورة )TTC PDs( من 
خالل فحص عينة من التعرضات ومقارنتها باألدلة الداعمة 

ومنهجية المعيار الدولي للتقارير المالية 9. 

- اختيار عينة من التعرضات وفحص امكانية تحويل احتماليات 
عدم االنتظام خالل الدورة )TTC PDs(  إلى احتماالت عدم 

.)PIT PDs(  انتظام في نقطة زمنية معينة

• فحصنا طريقة احتساب الخسارة بافتراض عدم االنتظام 
)LGD( المستخدمة من قبل المجموعة في معالجتها 

المحاسبية للخسائر االئتمانية المتوقعة. 

• قمنا بتقييم طريقة المحاسبة وفقًا للنموذج عن طريق إعادة 
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس العينة. 

• قمنا بتقييم مخصص انخفاض القيمة للقروض والسلف 
المنخفضة بشكل فردي )المرحلة 3( وفًقا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.

باإلضافة إلى ذلك، قمنا بدراسة وتقييم وفحص الضوابط 
المتعلقة بإنشاء المعامالت االئتمانية والمراقبة والتسوية، 

وضوابط احتساب مخصصات انخفاض القيمة. 

كيفية معالجة أمور التدقيق الهامة خالل أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء )تتمه(

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي 
للمجموعة لعام 2021 

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في 
التقرير السنوي للمجموعة، ولكنها ال تشمل البيانات المالية 

الموحدة وتقرير مراقب الحسابـات حـولها. إن مجلس 
اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. يتوقع أن يكون 

التقرير السنوي للمجموعة متاحًا لنا بعد تاريخ تقرير مراقب 
الحسابات هذا. إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال 

يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال 
التأكيد حولها.

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن 
مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى، واألخذ 

في االعتبار خالل ذلك ما إذا كانت هذه المعلومات ال 
تتماشي بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو 

المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها 
تبدو كأخطاء مادية.  

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية 
الموحدة 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة 
وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية 

)»IFRSs«( وهي كذلك مسؤولة عن إجراءات الرقابة 
الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد بيانات مالية 

موحدة خالية من األخطاء المادية، سواء كانت ناتجة عن 
احتيال أو خطأ. 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة تكون اإلدارة مسؤولة 
عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها 

وفقًا لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة، عن 
األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ 
االستمرارية المحاسبي، إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية 

المجموعة أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديها بديل واقعي 
غير ذلك. 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد 
التقارير المالية للمجموعة. 

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات 
المالية الموحدة 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات 
المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة 

عن احتيال أو خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات 
الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي 

المستوى، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم 
القيام بها وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سوف تقوم دائما 

بتبيان األخطاء المادية عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من 
االحتيال أو الخطأ وينظر فيها كأخطاء مادية، بصورة فردية 

أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات 
االقتصادية للمستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية 

الموحدة. 
وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، 

فإننا نقوم بممارسة التقديرات المهنية ونحافظ على التزامنا 
المهني خالل جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أيضًا بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية 
الموحدة، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، والقيام بإجراءات 

التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة 
تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا. تعد مخاطر 
عدم تحديد األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من 

المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ 
أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز 

الرقابة الداخلية.



• فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق 
بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض 

إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
للمجموعة.

• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية واالفصاحات 
ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية 

المعدة من قبل اإلدارة.

• مراجعة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية 
المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، 

وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية 
تلقي بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار 

وفقًا لمبدأ االستمرارية. في حال اتضح لنا وجود شك 
مادي، فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى 
االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة 
أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. 
كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي 

تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. 
وعلى الرغم من ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف 

بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ 
االستمرارية.

• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية 
الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا 

كانت البيانات المالية تظهر المعامالت واألحداث الهامة 
بصورة عادلة. 

• الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات 
المالية للمؤسسات أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء 

رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن 
التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، 

ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال 
التدقيق. 

قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، إلى جانب أمور 
أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال 

التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة 
الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.  

كما نقدم لمجلس اإلدارة بياًنا يفيد بأننا قد التزمنا بأخالقيات 
المهنة بشأن االستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية 

عالقات أو أمور األخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا، 
وكذلك تقديم اإلجراءات المتخدة لتجنب المخاطر واإلجراءات 

الوقائية المطبقة، عند الضرورة. 
ومن خالل األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، 
نحدد األمور التي تعد أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية 

الموحدة للفترة الحالية، وبناًء عليه نعتبرها أمور التدقيق 
الهامة، ونقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات 

إال في حال وجود قانون أو حكم يمنع االفصاح العلني عن 
هذه األمور أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه 
ال يجب االفصاح العلني عن أحد األمور في تقريرنا ألنه من 

المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة 
من اإلفصاح. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها 

ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا، لم تقع 
خالل السنة المالية أية مخالفات للنظام األساسي للبنك 

وقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 )المعدل 
بالقانون رقم 8 لسنة 2021( قد يكون لها تأثير سلبي مادي 

على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي. 

عن إرنست ويونغ
زيـــاد نـــادر

سجل مراقبي الحسابات رقم 258
الدوحة في 3 فبراير  2022

بيان المركز المالي الموحد
في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

2020  2021  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

الموجودات
2,871,877  2,443,372 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي 
3,509,604  3,000,793 مستحق من بنوك 

33,512,690  33,569,570 قروض وسلف مقدمة لعمالء 
7,073,950  8,613,458 استثمارات مالية 

251,785  235,178 عقارات ومعدات  
335,359  230,149 موجودات أخرى  

47,555,265  48,092,520 إجمالي الموجودات 
المطلوبات 

4,620,856  3,248,848 مبالغ مستحقة للبنوك والمصرف المركزي 
26,940,562  27,924,919 ودائع عمالء 
7,321,378  7,315,373 سندات دين 
1,602,812  1,092,837 قروض أخرى 

794,590  825,929 مطلوبات أخرى  
41,280,198  40,407,906 إجمالي المطلوبات  

حقوق الملكية
2,429,663  2,429,663 رأس المال  
1,791,853  1,863,200 إحتياطي قانوني 

753,108  753,108 إحتياطي مخاطر 
380  8,587 إحتياطي قيمة عادلة  

1,300,063  1,538,056 أرباح مدورة 
6,275,067  6,592,614 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  

-  1,092,000 األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي  
6,275,067  7,684,614 حقوق الملكية  

47,555,265  48,092,520 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 13 يناير 2022 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

حسن أحمد االفرنجي
الرئيس التنفيذي

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة



2020  2021  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

1,756,386  1,720,171 إيرادات فوائد  
)782,895(  )640,987( مصروفات فوائد 

973,491  1,079,184 صافي إيرادات فوائد  
185,791  182,308 إيراد رسوم وعموالت  
)8,246(  )7,681( مصاريف رسوم وعموالت 

177,545  174,627 صافي إيرادات رسوم وعموالت  
42,072  51,416 صافي ربح صرف عمالت أجنبية 
49,580  38,114 إيرادات من استثمارات مالية 
4,640  4,012 إيرادات تشغيلية أخرى 

1,247,328  1,347,353 صافي إيرادات تشغيلية  
)176,284(  )178,004( تكاليف موظفين 
)30,646(  )30,280( استهالك  

 صافي استرداد / )خسارة انخفاض(
)5,624(  1,490 قيمة استثمارات مالية 

 صافي خسارة انخفاض قيمة قروض
)235,913(  )303,638( وسلف مقدمة لعمالء 

 صافي استرداد / )خسارة انخفاض( قيمة
)6,100(  5,556 موجودات مالية أخرى 

)112,701(  )129,011( مصروفات أخرى 
)567,268(  )633,887(  

680,060  713,466 ربح السنة العائد لمساهمي البنك 

0.280  0.294 العائد على السهم )ريال قطري( 

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢١

2020  2021  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

680,060  713,466 ربح السنة 
ايرادات  شاملة أخرى للسنة 

بنود يعاد تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل:
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات دين مصنفة

586  8,332 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
)194(  )125( محققة خالل السنة 
392  8,207 إيرادات شاملة أخرى للسنة  

680,452  721,673 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021



 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمه(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020  2021  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
680,060  713,466 ربح السنة  

تعديالت للبنود التالية:
235,913  303,638 صافي  خسارة انخفاض قيمة قروض وسلف لعمالء 

5,624  )1,490( صافي )رد( / خسارة  انخفاض من استثمارات مالية 
6,100  )5,556( صافي )رد( / خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى 

30,646  30,280 استهالك 
)41,337(  )33,033( صافي ربح من استثمارات مالية 
917,006  1,007,305 الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
)63,903(  )45,045( التغير في أرصدة مستحقة من المصرف المركزي 

)2,157,497(  )360,518( التغير في قروض وسلف لعمالء 
)109,725(  105,210 التغير في موجودات أخرى 
177,626  )1,372,008( التغير في  أرصدة مستحقة إلى بنوك والمصرف المركزي 
)20,000(  - التغير في شهادات إيداع وأوراق تجارية 

1,440,710  984,357 التغير في ودائع عمالء 
)81,889(  18,446 التغير في مطلوبات أخرى 

102,328  337,747 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)388,314(  )2,330,744( شراء استثمارات مالية 
864,975  833,965 متحصالت من بيع أو استحقاق استثمارات مالية 
)18,861(  )13,673( شراء عقارات ومعدات 

457,800  )1,510,452( صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
1,790,581  )515,980( متحصالت من / )دفعات سداد( قروض وأدوات دين أخرى  

-  1,092,000 إصدار أدوات شريحة رأس المال األولى  
)347,095(  )364,449( توزيعات أرباح مدفوعة 

-  )21,840( توزيعات أرباح مدفوعة ألدوات شريحة رأس المال األولى 
1,443,486  189,731 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

2,003,614  )982,974( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه 

3,164,536  5,168,150 النقد وما في حكمه كما في 1 يناير 
5,168,150  4,185,176 النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح 
1,780,994  1,745,960 فوائد مستلمة 

931,999  619,451 فوائد مدفوعة 
8,243  5,081 توزيعات أرباح مستلمة 


