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 حةالصف  المحتويات 

 1   الحسابات المستقلراقب لمتقرير المراجعة 

  المرحلية المختصرة الموحدةالبيانات الماليـة 
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 6 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد  
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى مجلس إدارة البنك األهلي ش.م.ع.ق. 
 

 

 المقدمة

  إليهم جميعًا بـ "المجموعة"( لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة للبنك األهلي ش.م.ع.ق. )"البنك"( وشركاته التابعة )يشار  

لدخل الشامل  اوالبيانات المرحلية الموحدة للدخل و   2022يونيو    30كما في   ، والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد 2022يونيو    30كما في  
النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية    والتدفقاتالملكية    حقوق لتغيرات في  لوالبيانات المرحلية الموحدة    ذلك التاريخلفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  

 في ذلك التاريخ، واإليضاحات المتممة األخرى.  
 

".  ( "التقارير المالية المرحلية34إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.  

 

 نطاق المراجعة
المستقل للمنشأة". تتضمن    "مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل المدقق  2410لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة  

تحليلية    مراجعة البيانات المالية المرحلية إجراء استفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات 
للتدقيق، وبالتالي ال يمكننا الحصول على التأكيد   عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا للمعايير الدولية كثيراً وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل 

 الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول تدقيق هذه البيانات المالية. 
 

 النتيجة 
بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من    إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد  استناداً 

 ( "التقارير المالية المرحلية".  34كافة النواحي المادية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 
 

 
 

 

 عن إرنست ويونـغ 
 

 
 
 

 ادرــــــــــــــــــــاد ن ـــــــــــــــــــزي 
 258سجل مراقبي الحسابات رقم 

 2022 يوليو 25 الدوحـة في
  
 

Nathaniel Brines
Stamp
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   الموحد المرحلي الدخل بيان
 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةالو  الثالثة أشهرتي لفتر 
 يونيو  30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2022 

 2021  2022  2021 
 ألف لاير قطري   

 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
 )مراجعة(   

 )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(  
         

 873,337  840,544  450,811  440,977  إيرادات فوائد 

 (319,248)  (308,818)  (153,690)  (155,350)  مصروفات فوائد 

 554,089  531,726  297,121  285,627  صافي إيرادات فوائد 

 
        

 93,476  88,014  48,468  44,734  إيرادات رسوم وعموالت 

 (3,418)  (1,971)  (1,674)  (1,395)  مصروفات رسوم وعموالت 

 
        

 90,058  86,043  46,794  43,339  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

 23,928  31,727  13,164  16,418    عمالت أجنبيةصرف ربح من 

 17,474  8,195  8,557  (12,847)  مالية  استثماراتمن  )خسارة(  /ربح 

 1,979  1,996  1,073  918  إيرادات تشغيلية أخرى 

  4,489  22,794  41,918  43,381 

 
        

 687,528  659,687  366,709  333,455  إجمالي الدخل التشغيلي 

 
        

 (97,499)  (87,801)  (54,888)  (43,711)  موظفين التكاليف 

 (15,184)  (15,572)  (7,529)  (7,958)  استهالك

استثمارات  انخفاض قيمة  (خسائر)  / رد صافي 
  مالية

 
45  (850)  488  (3,053) 

 (202,690)  (159,316)  (153,196)  (111,298)  للعمالء قيمة قروض وسلف انخفاض  صافي خسائر

  ماليةموجودات   انخفاض قيمة (خسائر)/رد  صافي
 أخرى  

 
(905)  2,891  (3,008)  1,878 

 (62,553)  (63,718)  (31,277)  (30,320)  مصروفات أخرى 

  (194,147)  (244,849)  (328,927)  (379,101) 

 308,427  330,760  121,860  139,308  ربح الفترة 

 0.121  0.121  0.048  0.055  ( 9)إيضاح   العائد على السهم )بالريال القطري(
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  الموحد  المرحليالشامل  الدخل بيان
 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهرلفترتي الثالثة أشهر والستة 

 
 يونيو  30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في   
 2022  2021  2022  2021 

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

 )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

    
 

   

 308,427  330,760  121,860  139,308 ربح الفترة

          للفترة  أخرى  شاملة إيرادات  / )خسائر( 

        

        بيان الدخل  إلى  الحقا    هافي تصنبنود يعاد 

دين  في القيمة العادلة ألدوات   التغيرصافي 
يرادات  اإل خللمن بالقيمة العادلة مقاسة 

 8,423  (55,533)  4,936  (32,158)    خرىاألشاملة ال

 
       

 8,423  (55,533)  4,936  (32,158)   للفترة  أخرى  شاملة )خسائر( / إيرادات 

        

 316,850  275,227  126,796  107,150   الدخل الشامل للفترة إجمالي 
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   الموحد المرحلي الملكية حقوق  في التغيرات بيان
 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةال لفترة

 

رأس المال  
 المصدر 

 
حتياطي  اال
   قانونيال

 
احتياطي  
 المخاطر 

 
احتياطي القيمة  

 العادلة 

 

 أرباح مدورة 

إجمالي حقوق   
  العائدة الملكية 

 مساهمي البنك  ل

مؤهلة  الاألدوات  
رأس مال  ك

 إضافي  

 
حقوق    إجمالي 

 الملكية 
 ريال قطري ألف   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
                

 6,275,067  -  6,275,067  1,300,063  380  753,108  1,791,853  2,429,663 )مدقق(  2021يناير   1الرصيد في  
                :  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 308,427  -  308,427  308,427  -  -  -  - ربح الفترة 
 8,423  -  8,423  -  8,423  -  -  - إيرادات شاملة أخرى   
                

 316,850  -  316,850  308,427  8,423  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة  

                إلى المساهمين:مساهمات من وتوزيعات  
 (364,449)  -  (364,449)  (364,449)  -  -  -  - /ب(4توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح  
                

 (364,449)  -  (364,449)  (364,449)  -  -  -  - إلى المساهمين  توزيعات المساهمات من و الإجمالي  

 1,092,000  1,092,000  -  -  -  -  -  - ( 6إيضاح ) 1الفئة من إصدار أدوات رأس المال  

  6,227,468  1,244,041  8,803  753,108  1,791,853  2,429,663 )مراجع(  2021يونيو  30الرصيد في  
 

1,092,000  7,319,468 

 
                

 7,684,614  1,092,000  6,592,614  1,538,056  8,587  753,108  1,863,200  2,429,663 )مدقق(  2022يناير  1الرصيد في 
                :  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 330,760  -  330,760  330,760  -  -  -  - ربح الفترة 
 (55,533)  -  (55,533)  -  (55,533)  -  -  - شاملة أخرى إيرادات 

                

 275,227  -  275,227  330,760  (55,533)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

                إلى المساهمين:مساهمات من وتوزيعات 
 -  -  -  (121,483)  -  -  -  121,483 /ب( 4)إيضاح  اصدار أسهم مجانية

 (364,449)  -  (364,449)  (364,449)  -  -  -  - /ب(4توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

  (364,449)  (485,932)  -  -  -  121,483 إلى المساهمين  توزيعات المساهمات من و الإجمالي 
 
-  (364,449) 

 (21,840)  -  (21,840)  (21,840)  -  -  -  - ( 6إيضاح ) 1الفئة من إصدار أدوات رأس المال 

  6,481,552  1,361,044  (46,946)  753,108  1,863,200  2,551,146 )مراجع( 2022يونيو    30الرصيد في 
 

1,092,000  7,573,552 
 



 .  ق ع.البنك األهلي ش.م.

الموحدة.  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   

-6- 
 

  الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةال لفترة

 يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةال  
  2022  2021 

 ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري   

 )مراجعة(   )مراجعة(  ايضاحات  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 308,427  330,760  ربح الفترة

     للبنود التالية:   تعديلت

 202,690  159,316  للعملء  قيمة قروض وسلف  انخفاض صافي خسارة 

 3,053  (488)    قيمة استثمارات مالية خسائر انخفاض )استرداد( /  صافي  

 (1,878)  3,008  أخرى   مالية موجودات قيمة  انخفاض )استرداد(  / صافي خسائر 

 15,184  15,572   استهلك

 (12,408)  (2,331)  مالية  استثمارات  )ربح(صافي  
  

   
     

 515,068  505,837    التشغيليةالمطلوبات والموجودات  الربح قبل التغيرات في 

 (87,365)   61,708   المصرف المركزي   مستحقة منالتغير في أرصدة 

 (273,000)  -   التغير في المبالغ المستحقة من البنوك

 (1,771,244)  (933,598)   التغير في قروض وسلف لعملء  

 142,423  (37,117)  التغير في موجودات أخرى 

 (343,498)   3,670,491   والمصرف المركزي إلى بنوك مبالغ مستحقة التغير في 

 1,371,747  (1,175,416)  التغير في ودائع عملء  

 1,882  16,991  التغير في مطلوبات أخرى 

 (443,987)  2,108,896  األنشطة التشغيلية ( في  ةالمستخدممن / )التدفقات النقدية صافي  
     

     االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 

 (794,294)  (713,072)  شراء استثمارات مالية 

 103,005  837,736  استثمارات مالية متحصلت من بيع او استحقاق 

 (7,185)  (18,538)  صافي االستحواذ على عقارات ومعدات 

 (698,474)  106,126  االستثمارية األنشطة التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( صافي  
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (1,830,525)  (1,837,624)  وأدوات دين   قروض أخرى سداد  

 -  546,000    قروض أخرىمتحصلت من 

 1,092,000  - 6 1من الفئة  إصدار أدوات رأسمال إضافي 

 (364,449)  (364,449) )ب(   4 توزيعات أرباح مدفوعة 

 -  (21,840)  1توزيعات أرباح مدفوعة على أدوات رأس المال من الفئة 

 (1,102,974)  (1,677,913)  األنشطة التمويلية   المستخدم فيصافي النقد 
     

 (2,245,435)  537,109  وما في حكمه  النقد   في ( الزيادة / )النقصي  صاف

 5,168,150  4,185,176  يناير 1في وما في حكمه  النقد 

 2,922,715  4,722,285  يونيو  30في وما في حكمه النقد  
     

     من: وما في حكمه يتكون النقد  

 1,149,643  1,586,061  (  1)  نقد وأرصدة لدى مصرف مركزي 

 1,773,072  3,136,224  أشهر  ثلثة أقل من  تستحق خلل  لفترة  بنوكمبالغ مستحقة من 

 2,922,715  4,722,285  اإلجمالي 

 . النقدي اإللزامي لدى مصرف قطر المركزي  االحتياطي متطلباتذلك  يستثنى من( 1)
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 الرئيسي والنشاط القانوني الوضع  1
.  1983لسنة    40كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم    1983)البنك( في دولة قطر سنة    ش.م.ع.ق.تم تأسيس البنك األهلي  

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

 

 

 إن الشركات التابعة الرئيسية للبنك هي كما يلي:

 أنشطة الشركة  رأس مال الشركة بلد التأسيس  سم الشركة ا

الملكية كما   حصة
  يونيو 30في 

2022 

الملكية كما   حصة
ديسمبر  31في 

2021 

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

 100 100 دين الإصدار سندات  دوالر أمريكي  1 جزر كايمان  البنك األهلي القطري للتمويل المحدود 
 

 

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

 

  2022  يونيو   30أشهر المنتهية في    ستةلفترة ال  .ق.ع.م.ش  األهلي  لبنكل  تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
   .2022 يوليو 25مجلس اإلدارة في من بقرار 

 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية    2
 

 أسس اإلعداد 
لف  األ، وتم عرضها ب "التقارير المالية المرحلية"  -  34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم    المرحلية المختصرة الموحدةأعدت المعلومات المالية  

 . للمجموعة وعملة العرض  الوظيفيةالعملة وهو  ، ذلكخالف  مالم يذكر ،ريال قطري 
 

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

  

هي    اتالتقدير لشك في  األخرى لالرئيسية  عة والمصادر  اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجمو   استخدمتهاالهامة التي  المهنية  إن األحكام  
المادية فيما بين شركات المجموعة إن جميع األرصدة  .  2021ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في    فيذاتها التي تم تطبيقها  

توحيد البيانات   دعن  ستبعادهااقد تم  المجموعة  شركات بينالربح والخسارة الناتجة عن التعامالت الداخلية و  واإليرادات والمصروفات والمعامالت 
 المالية.

 

المالية الموحدة السنوية، وبالتالي يجب قراءة    ات واإليضاحات المطلوبة للبياناتالبيانات المالية الموحدة المختصرة على جميع المعلوم  ال تحتوي 
ليس بالضرورة أن تعطي   ،إضافة إلى ذلك.  2021ديسمبر    31المالية مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في    هذه البيانات
 . 2022ديسمبر  31مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةنتائج فترة ال

 
 
 
 



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

 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

-8- 
 

 
 

 تتمة   -أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية   2
 

 تتمة - أسس اإلعداد
 

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

 .  2022يناير  1اعتبارا من  السارية باستثناء تطبيق المعايير الجديدة   ،2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة
 

. لم ينتج عن  المرحلية المختصرة الموحدةالمالية    البياناتمن قبل المجموعة عند إعداد هذه  على المعايير الحالية    التالية  التعديالتتم تطبيق  
قد ينتج عنها إفصاحات  لكن  و عنها سابًقا،  المبلغ    للمجموعةأي تغييرات في الربح أو حقوق الملكية  الحالية  المعايير  على  أدناه  تطبيق التعديالت  

 إضافية في نهاية السنة:
 

 تاريخ السريان  المعيار 

  2020 - 2018دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية 
 (16العقارات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

   (3المالية  الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت المعيار الدولي للتقارير 

 2022يناير  1
 2022يناير  1
 2022يناير  1

 

 .  الموحدة للمجموعةالمختصرة لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية 
 

 ولم تصبح سارية المفعول بعد المصدرة المعايير والتعديالت والتفسيرات 
عة.  م اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجمو يت 

 . ، عندما تصبح سارية المفعولانطبقت، إن المعايير  ههذاعتماد تعتزم المجموعة 
 

 2023يناير   1 (1يالت معيار المحاسبة الدولي تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعد
 2023يناير   1 عقود التأمين  -  17عقود التأمين، وتعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية    -  17المعيار الدولي للتقارير المالية  

 2023يناير   1 ( 8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 2023يناير   1 (2وبيان الممارسة  1السياسات المحاسبية )تعديالت معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح عن 

 
إصدارها   تقوم المجموعة حالًيا بتقييم تأثير هذه المعايير الجديدة. لم تقم المجموعة مبكرًا بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى تم

 .  ولم تصبح سارية المفعول بعد
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 المالية   المخاطر  إدارة  3
 31مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  للمجموعة  فق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  واتت 

 . 2021ديسمبر 
 

  2022 يونيو 30 
 يونيو 30

2021 
   اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

  ألف ريال قطري   قطري ألف ريال  
ألف ريال  

 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   قطري 
          

                  المتوقعة يةخسائر االئتمانلالتعرض ل
 36,372,000  35,934,359  911,647  5,388,388  29,634,324 قروض وسلف مقدمة للعمالء  -
 7,563,421  8,203,094  -  -  8,203,094 مالية )أدوات دين( ستثماراتا -
 2,848,271  3,313,280  -  135,083  3,178,197 تعهدات قروض وضمانات مالية  -
 2,046,299  3,137,355  -  288,782  2,848,573 البنوك  من مستحقة مبالغ  -

           
          يناير   1في   -الرصيد االفتتاحي 

  1,387,899  782,473  393,592  211,834 قروض وسلف مقدمة للعمالء  -
 

1,107,719  
 ستثماراتاقيمة  انخفاضخسائر  -

 مالية )أدوات دين(  
 

12,039  
 

-  
 
-  

 
12,039  

  
13,529  

 قروض وضمانات مالية  تعهدات -
 

8,003  
 

849  
 
-  

 
8,852  

  
13,796  

مبالغ مستحقة قيمة  انخفاضخسائر  -
  1,101   489  -  307  182 من البنوك  

 232,058  394,748  782,473  1,409,279  1,136,145 

          
          تم تكبده خالل الفترة  )بالصافي(

 184,212  202,608  (22,187)  221,964  2,831   قروض وسلف مقدمة للعمالء -
 3,053  (488)  -  -  (488) استثمارات مالية )أدوات دين(  -

  2,366  -  947  1,419 وضمانات مالية تعهدات قروض  -
 

(1,325) 

 (553)  642  -  452  190 من البنوك  مبالغ مستحقة  -

 3,952  223,363  (22,187)  205,128  185,387 

            يونيو 30في   -الرصيد الختامي 
 1,291,931  1,590,507  760,286  615,556  214,665 قروض وسلف مقدمة للعمالء  -
 ستثماراتاقيمة  انخفاضخسائر  -

  11,551  -  -  11,551 مالية )أدوات دين(  
 

16,582 

  11,218  -  1,796  9,422 تعهدات قروض وضمانات مالية  -
 

12,471 
مبالغ مستحقة قيمة  انخفاضخسائر  -

 548  1,131  -  759  372   من البنوك

 236,010  618,111   760,286  1,614,407  1,321,532 
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 تتمة  - المالية   المخاطر  إدارة  3
 
 ية  ئتمانجودة اال ال اتيميقت

 2022 يونيو  30 

 درجة التصنيف 
قروض وسلف  
 مقدمة للعمالء 

مالية   ت استثمارا 
  دين( أدوات  )

تعهدات قروض  
  وضمانات مالية 

من  مستحقة مبالغ 
 البنوك  

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

        

AAA  إلى-AA  992,685    6,639,417    379,304    30,638  

A+    إلىA-     1,314,297    536,404    252,237    2,230,095  

BBB  إلىBBB-  26,905,343    901,265   
 

2,264,087    734,445  

BB إلى +B-  5,627,439    126,008    417,652    142,177  

CCC   إلىC  182,948   -  -  - 

 3,137,355  3,313,280  8,203,094  35,022,712 اإلجمالي 

 
 2021 يونيو 30 

 درجة التصنيف 
قروض وسلف  
 مقدمة للعملء 

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 3,342,015   6,349,643    407,102    302,034  

A+    إلىA-     2,495,311    345,080    159,477    1,617,034  

BBB  إلىBBB-  24,512,339    267,222    1,944,771    86,347  

BB إلى +B-  5,117,596    601,476    336,921    40,884  

CCC   إلىC  86,028   -  -  - 

 2,046,299  2,848,271  7,563,421  35,553,289 اإلجمالي 
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   المدفوعة األرباح   وتوزيعات المال رأس   4
 

 رأس المال    /أ(4)
 2021 ديسمبر 31  2021 يونيو 30  2022يونيو  30  

 ألف لاير قطري   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 

       

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

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

لم يتم إصدار أسهم منحة  .  2022فبراير    27المنعقد بتاريخ    العمومية السنوي الجمعية  جتماع  خالل االحصول على موافقة المساهمين  بعد  وذلك  
 .  2021في عام 

 
 توزيعات األرباح المدفوعة  ب(/4)

ريال   0.15 :2021ألف ريال قطري ) 364,449ريال قطري للسهم الواحد بإجمالي بلغ  0.15قام البنك بتوزيع أرباح نقدية خالل الفترة بواقع 
 ألف ريال قطري(.  364,449قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 
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 عادلة ال  قيمةال  احتياطي  5
 2021ديسمبر  31  2021 يونيو 30  2022 يونيو  30 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

      

 في بداية الفترة/ السنة 
8,587  380  380 

 محقق خلل الفترة / السنة 
-  -  (125) 

 خلل الفترة / السنة   عادلة القيمة الأرباح  /  )خسائر( 
(55,533)  8,423  8,332 

   في نهاية الفترة/ السنة
(46,946)  8,803  8,587 

   إضافي مال  رأسك  مؤهلة أدوات   6
 2021ديسمبر  31  2021 يونيو 30  2022 يونيو 30 
 ألف لاير قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
 )مدققة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

 

     

 1.092.000  1.092.000  1.092.000 2022 فبراير 17 في ةصدر م

األسهم    هذه.  2021خالل العام    قطري   ريال  مليار  1.092بمبلغ إجمالي قدره    التنظيمي  المال  رأسل  األولى  الفئة  من  أسهم  المجموعة  أصدرت
  تاريخ   السندات  تحمل  ال.  بعدالحقًا فيما    تسعيرها  إعادة  ويتم  األولى  الخمس  للسنوات  ثابت  بسعر  تسعيرها  تمقد  و   ،مضمونة  غيرو   ثانويةو   دائمة

  توزيعات األرباح تقديرية وغير تراكمية. .ضافياإل  مالال رأس فئةهي مصنفة ب و محدد،  استحقاق
 

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

 2021 ديسمبر 31  2021 يونيو 30  2022 يونيو 30 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ريال قطري ألف  

 )مدققة(  )مراجعة(   )مراجعة(  
      

 34,729,681  36,196,797  35,745,563 عمالءل إجمالي القروض والسلف المقدمة ل

 (1,387,899)  (1,291,931)  (1,590,507) عمالءلقيمة القروض والسلف المقدمة ل انخفاض

 
     

 34,155,056  34,904,866  33,341,782 

 227,788  175,203  188,796 فوائد مدينة

 
     

 33,569,570  35,080,069  34,343,852 القروض والسلف المقدمة للعمالءصافي 
 

 

 % 2.55، بما يعادل  قطري مليون ريال    911.65  بلغت   2022  يونيو  30كما في    ينلعمالء المتعثر غير العاملة لسلف  القروض و الإجمالي    إن
المقدمة    من إجمالي القروض والسلف  %3.74مليون ريال قطري، أي ما نسبته    1.298.26:  2021ديسمبر    31من إجمالي القروض والسلف )

 .  (للعمالء
 

ريال قطري( تدرج ضمن مليون    172.23:  2021ديسمبر    31)  2022  يونيو  30مليون ريال قطري كما في    191.28الفائدة المعلقة البالغة  
  .  وذلك تماشيًا مع متطلبات مصرف قطر المركزي  ،مخصص انخفاض القيمة أعاله
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   مالية  ستثماراتا  8
 2021ديسمبر  31  2021 يونيو 30  2022 يونيو 30 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  

 )مدققة(  )مراجعة(   )مراجعة(  
      

 1,161,073  1,032,192  1,105,168 خرى األ  ةالشامل اإليرادات بالقيمة العادلة من خالل مصنفة مالية  استثمارات
 246,336  227,831  233,135 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مصنفة مالية استثمارات 
 7,136,575  6,467,397  7,034,192  مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 

 8,543,984  7,727,420  8,372,495 الماليةفي األوراق إجمالي االستثمارات 
 (12,039)  (16,582)  (11,551)   ستثمارات ماليةاقيمة  انخفاض: خسارة خصمي 

      
 8,531,945  7,710,838  8,360,944 )أدوات دين( مالية استثماراتفوائد مدينة من 

 75,136  75,234  81,513 
 8,436,080  7,786,072  8,613,458 

 
 

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

 

 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةال  يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة 
 2022  2021  2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(   )مراجعة( 

        

 308,427  330,760  121,860  139,308 لف ريال قطري أ –ربح الفترة 
يخصم: توزيعات أرباح ألدوات رأس 

 -  ( 21,840)  -  - من الفئة األولى مال ال

 139,308  121,860  308,920  308,427 

        

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

 
       

 0.121  0.121  0.048  0.055 العائد على السهم بالريال القطري 
 

 تالي:  كال: معدل( 2021) متوسط عدد األسهمتم احتساب 
 

 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةال  يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة 
 2022  2021  2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(   )مراجعة( 

        

 2,429,663,013  2,429,663,013  2,429,663,013  2,429,663,013   أسهم مؤهلة في بداية الفترة

 121,483,151  121,483,151  121,483,151  121,483,151 أسهم مجانية موزعة  

 
       

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

   الربح المخفف يساوي الربح األساسي للسهم. حيث أنخالل الفترة،   مخففةأسهم  اي ال يوجد
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 العادلة  القيمةج قياس تدر  و  العادلة   القيمةو  الدفترية  القيمة  - المالية األدوات   10
 

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

  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.
مد  :3المستوى  تستخدم  لها  أساليب  يمكن تأثير  خالت  ال  بيانات سوق  إلى  تستند  األساليب  وتلك  المسجلة  العادلة  القيمة  على  هام 

  مالحظتها.
 

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

 : فيه
 

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

        )مراجعة(   2022 يونيو  30
        

 946  -  946  - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

 1,338,303  -  76,401  1,261,902 مالية   استثمارات

        

 1,261,902  77,347  -  1,339,249 

        
 12,055  -  12,055  - 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
  

 1المستوى  
 

 2المستوى 
 

 3المستوى 
 

 االجمالي  

 ألف لاير قطري  
 

 ألف لاير قطري 
 

 ألف لاير قطري 
 

 ألف لاير قطري 

        )مراجعة(   2021 يونيو 30
        

 2,488  -  2,488  - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

 1,260,023  -  81,310  1,178,713 مالية   استثمارات

        

 1,178,713  83,798  -  1,262,511 

        

 33,605  -  33,605  - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 

 
        )مدققة( 2021ديسمبر  31

 - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
 

1,610 
 

- 
 

1,610 

 1,326,089 مالية   استثمارات
 

81,320 
 

- 
 

1,407,409 

        

 1,326,089 
 

82,930 
 

- 
 

1,407,019 

        

 - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
 

48,902 
 

- 
 

48,902 

 
 1، لم يكن هناك تحويل بين المستوى  2021ديسمبر    31والسنة المنتهية في    2021  يونيو  30و    2022  يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  

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

 األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
:  2021ديسمبر    31)  2022  يونيو  30ألف ريال قطري كما في    6.949.635بالتكلفة المطفأة بمبلغ  المقاسة  المالية  ات  ستثمار لالالقيمة العادلة  
 .  القيمة العادلةتدّرج قياس من  1المستوى  باستخدامتم التوصل إليها ألف ريال قطري(  7.257.694
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   أخرى   وتعهدات وضمانات  محتملة لتزاماتا  11
 

 2021ديسمبر  31  2021 يونيو 30  2022 يونيو  30 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
 )مدققة(   ( )مراجعة   )مراجعة(  

      محتملة:  التزامات

 12,237,779  9,715,979  12,158,125 )قابلة وغير قابلة لإللغاء(   غير مستغلة ائتمانيةتسهيلت 

 8,903,731  9,377,456  8,406,442 ضمانات

 689,597  760,272  597,865 مستندية اعتمادات

 21,162,432  19,853,707  21,831,107 

      تعهدات أخرى: 

 1,878,506  3,227,708  2,207,007   عملت أجنبيةمبادلة لآجلة عقود 
 

 غير مستغلة  ائتمانيةتسهيالت 
شروط  لمحددة أو  انتهاء صالحية  فترات  لفي العادة    تزاماتلاالتخضع هذه  لتمويل قروض وتسهيالت متجددة.    ائتمان بتقديم    التزاموهي تمثل  

بتدفقات   التزاماتفإن المبالغ اإلجمالية للعقود ال تمثل بالضرورة    ،هذه التسهيالت  الستخدام الفترة المتاحة    انتهاءونظرًا إلمكانية    إنهاء أخرى.
 نقدية مستقبلية.  

 

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

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

 

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

 

الخدمات المصرفية لألفراد  
الخاصة   المصرفية والخدمات

 وإدارة الثروات

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

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

  

الخدمات المصرفية للشركات  
والخزينة واالستثمار وأنشطة 

الوساطة من خالل الشركة  
 التابعة

ة للشركات والمؤسسات األخرى والودائع والحسابات الجاري   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 القطاعات   اتخاذتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج القطاعات التشغيلية بشكل منفصل من أجل  
 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(   2022 يونيو  30

  531,726    432,458    99,268  صافي إيرادات فوائد 

  86,043    57,164    28,879  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

  31,727    19,420    12,307  صرف عملت أجنبيةأرباح 

  8,195    8,195   - مالية  استثماراتمن  ربح

  1,996    1,996   - إيرادات تشغيلية أخرى 

  659,687    519,233   140,454 لقطاع ل يرادات التشغيليةاإلإجمالي 

      

      خرى: األهامة النقدية البنود غير ال

 (161,836)   (162,243)    407    مخصصات ال صافي

  330,760    263,304    67,456  الصادر عنه تقارير ربح القطاع 

  49,204,299    41,653,568    7,550,731  تقاريرالالصادر عنها موجودات القطاع 

  41,630,747    25,359,602    16,271,145  تقاريرالالصادر عنه مطلوبات 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   خلل الشركة التابعة 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
      

      )مراجعة(  2021 يونيو 30

 554,089  440,449  113,640 صافي إيرادات فوائد 

  90,058    62,929    27,129  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

  23,928    14,442    9,486  صرف عملت أجنبيةأرباح 

  17,474    17,474   - مالية  استثماراتمن  ربح

  1,979    1,979   - إيرادات تشغيلية أخرى 

 687,528  537,273  150,255 لقطاع ل يرادات التشغيليةاإلإجمالي 

      خرى: األهامة النقدية البنود غير ال

 (203,865)  (207,786)  3,921   مخصصات ال صافي

 308,427  223,987  84,440 تقارير الالصادر عنه ربح القطاع 

 47,799,272  39,981,063  7,818,209 الصادر عنها تقاريرموجودات القطاع 

 40,479,804  26,011,943  14,467,861 تقاريرالالصادر عنه مطلوبات القطاع 
 

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

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

 )مدققة( 2021ديسمبر  31  )مراجعة(  2022 يونيو 30 

 
أعضاء مجلس  

  المساهمين   اإلدارة 
أعضاء مجلس  

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

    

        الموجودات:
 -  871,108  -  302,361 لعمالء لقروض وسلف 

 
        :المطلوبات       

 1,522,083  2,255,617  1,527,107  2,754,614 ودائع عمالء 

        بنود غير ممولة:        

ات مستندية عتمادوا  خطابات ضمان
 -  27,745  -  28,351   ئتمانية غير مباشرةاتعهدات وتسهيالت و 
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 تتمة   –  عالقةالطراف ذات األ  13

 

 
 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  )مراجعة(  2022  يونيو
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 (مراجعة) 2021

 
أعضاء مجلس  

أعضاء مجلس    المساهمين   اإلدارة 
 المساهمين   اإلدارة 

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

        بنود بيان الدخل:

 -  15,508  رسوم وعموالتو  إيرادات فوائد
 

19,707  - 

 11,179  20,911 رسوم وعموالتو  مصروفات فوائد
 

15,793  9,915 

 -  6,250 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
 

6,126  - 

 

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

 
 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 5.446  2.635 قروض أخرى 
 

   مما يلي:العليا تتكون مكافآت كبار موظفي اإلدارة 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  يونيو  30 

2022  

 يونيو 30

2021 

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

 18,451  19,846 رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل 

 5,008  5,603  منافع ما بعد التوظيف
 25,449  23,459 
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 نسبة كفاية رأس المال   14

 

للمجموعة المقرر   التنظيمي  إن الحد األدنى  . 3بازل  إلرشادات  النسب التالية وفًقًا    باحتسابوفقًا للوائح مصرف قطر المركزي، قامت المجموعة  
  البنوك المحلية ذات األهمية النظامية المعمول به هامش  ( و %2.5بما في ذلك هامش حماية رأس المال بنسبة )،  من قبل مصرف قطر المركزي 

(DSIB،)  2022عام ل  %12.5هو . 
 

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

 
 2021ديسمبر  31  2021 يونيو 30  2022 يونيو 30 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة(   )مراجعة( 

      

 6,206,325  5,919,041  6,150,792 رأس المالمن   لفئة األولىلاألسهم العادية 

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

 453,182  426,510  442,166 (Tier 2من الفئة الثانية ) رأس المال اإلضافي

 7,740,491  7,437,551  7,695,974 إجمالي رأس المال المؤهل 

 37,546,060  36,302,085  38,200,347 الموجودات المرجحة بحسب المخاطر

 20.15%  20.49%  20.62% 
 

 
   المتوقعة  يةخسائر االئتمان الباالستشرافية فيما يتعلق  معلومات عديل الوت 19-جائحة كوفيد تأثير  15

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

 . جائحةلهذه ال السلبية المحتملة
 

أي تعطل إلدارة  الخاص بها    خطط استمرارية األعمالموقد قامت بتفعيل    ،آخر التطورات والمستجدات بهذا الشأن  تراقب المجموعة عن كثب
 .  المالي ئهاأداها و على عمليات أثر ذلك تقييم وتقوم باستمرار ب  الجائحةمحتمل لعملياتها جراء تفشي 
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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
%  4  لذلك، تم افتراض أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوسط بنسبةوفًقا    .الصلة  ذات  المختلفة  االقتصادية  المتغيرات  مع  المالية

 مع   يتماشى  بما  الصلة  ذات  األخرى   المتغيرات  تقديرات  االعتبار  في  خذاأل   تم  كما%(.  4: زيادة بنسبة  2021ديسمبر    31)  2022خالل عام  
ذلك.  الرائدة  االقتصادية  الوكاالت  توقعات  أحدث إلى  مستوى ف  ،باإلضافة  على  الكلي  لالقتصاد  سيناريو  بكل  الخاصة  المرجحة  األوزان  إن 

:  2021  يونيو  30)  % لسيناريو الصعود10% لسيناريو الهبوط و30% للحالة األساسية و60كانت عند    2022  يونيو  30كما في    المجموعة
سيناريو الهبوط ل%  30% للحالة األساسية و60:  2021ديسمبر    31)  (% لسيناريو الصعود10و  % لسيناريو الهبوط  30% للحالة األساسية  60

 مراقبة  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 مخصصاتال  وتكوين الوضع

 
ة للمجموعة  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 2022 يونيو 30كما في 
 


