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2021 التقرير السنوي 

ينعزل ثعلب الرمال في مواطنه الخاصة، وهو في الغالب حيوان ليلي يتجنب حرارة 
الصحراء ويقاوم العطش.

الثعلب

01

المؤشرات المالية
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إجمالي الموجودات 2021
48,092,520 ألف ريال

صافي األرباح 2021
713,466 ألف ريال

202120202019201820172016ألف ريال قطري

713,466680,060675,233665,566639,712631,748صافي األرباح

48,092,52047,555,26543,914,88040,402,89239,883,40038,165,210إجمالي الموجودات

33,569,57033,512,69031,591,10627,515,38128,936,29926,861,405مجموع القروض

40,407,90641,280,19837,956,16834,902,26134,589,55633,305,011مجموع المطلوبات

6,592,6146,275,0675,958,7125,500,6315,293,8444,860,199حقوق المساهمين

%1.84%1.70%1.73%1.66%1.50%1.49العائد على متوسط الموجودات

العائد على متوسط
%13.61%12.63%12.61%11.85%11.33%11.25حقوق المساهمين

%30.69%30.57%28.10%27.37%25.63%25.03نسبة التلكفة إلى الدخل

%15.62%16.94%18.24%18.01%17.70%20.62نسبة كفاية السيولة
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2021 التقرير السنوي 

تعتبر شجرة التمر رمزًا لالزدهار والخصوبة في المنطقة، وقد تم تخليدها في الكتب المقدسة والفنون. ومن 
المعروف أن قطر هي الدولة السادسة عشر في إنتاج التمور في العالم.

شجرة التمر )النخلة(

02

التصنيفات االئتمانية
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تصنيفات فيتش 2021

Aالتصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

F1التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

1تصنيف الدعم

-BBBتصنيف جدوى البنك

تصنيفات موديز 2021

A2التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

Prim-1التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

baa3تصنيف القوة المالية

الشراكت القطرية واألفراد وآخرون

جهاز قطر لالستثمار 

47.71% 52.29%
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هيلك المساهمين 2020

نسبة كفاية السيولة
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المساهمون األعزاء،

ــر  ــم تقري ــدم لك ــرني أن أق ــس اإلدارة يس ــن مجل ــة ع بالنياب
ــة 2021.  ــنة المالي ــن الس ــي ع ــك األهل ــنوي للبن الس

بدايــة يهمنــا أن نعلمكــم أن البنــك يطّبــق أفضــل ممارســات 
ــات  ــح والسياس ــع اللوائ ــالل وض ــن خ ــيدة م ــة الرش الحوكم
واإلجــراءات التــي تحــدد مســؤوليات األطــراف المختلفــة 
ــن،  ــة الالزمتي ــفافية والمصداقي ــرار بالش ــاذ الق ــهل اتخ وتس
ــة،  ــاب المصلح ــاهمين وأصح ــوق المس ــة حق ــدف حماي به
وتحقيــق العدالــة والتنافســية والشــفافية واالســتخدام 

ــك. ــوارد البن ــل لم األمث

ــركة  ــة الش ــأن حوكم ــس اإلدارة ب ــان مجل ــن إيم ــا م وانطالًق
ــا  ــك لم ــليمة للبن ــان اإلدارة الس ــًيا لضم ــًرا رئيس ــلك عنص تش
ــس  ــذ مجل ــد اتخ ــة، فق ــة اكف ــراف المعني ــح األط ــه صال في
اإلدارة الخطــوات الالزمــة لضمــان امتثــال البنــك لقواعــد 
الحوكمــة ولمتطلبــات اإلفصــاح والتقاريــر الماليــة التــي 

ــر. ــة قط ــا بورص وضعته

ــق  ــة لتحقي ــتراتيجيته الهادف ــذ اس ــك تنفي ــل البن ــا واص كم
أداء مالــي مســتقر ممــا انعكــس علــى نتائــج العــام المالــي 

.2021

ــا  ــي حققه ــة الت ــج اإليجابي ــن النتائ ــن ع ــعدني أن أعل ويس
ــاح 713  ــا فــي العــام 2021. فقــد بلــغ صافــي األرب مصرفن
ــري  ــال قط ــون ري ــل 680 ملي ــري، مقاب ــال قط ــون ري ملي
فــي العــام 2020. ونمــت القــروض والســلف بنســبة 0.2% 
مقارنــة بشــهر ديســمبر 2020، لتصــل إلــى 33,570 مليون 
ريــال قطري. أمــا االســتثمارات فارتفعت بنســبة  %22  مقارنة 
ــال  ــون ري ــى 8,613 ملي ــل إل ــمبر 2020، لتص ــهر ديس بش
ــي  ــال اإلجمال ــة رأس الم ــدل كفاي ــن أن مع ــي حي ــري، ف قط
ــبة  20.62% ،  ــًدا بنس ــدالً جي ــمبر 2021 مع ــي ديس ــغ ف بل

ممــا يعكــس المركــز المالــي القــوي للبنــك.

ــاة  ــع مراع ــام 2021، وم ــي ع ــتقر ف ــا المس ــة ألدائن ونتيج
الحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين واســتقرار المركــز المالي 
ــد  ــة، فق ــة العمومي ــيولة والميزاني ــات الس ــك وتوقع للبن
اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أرباح نقديــة بنســبة 15% )0.15 
ريــال قطري لــلك ســهم( و %5 أســهم مجانيةللعــام 2021.

ــين  ــك لتحس ــتراتيجية البن ــذ اس ــار تنفي ــي إط ــه ف ــا أن كم
التمويــل المســتقر، فقــد أتــم البنــك األهلــي بنجــاح عمليــة 
500 مليــون  بقيمــة  الســندات  الخامــس مــن  اإلصــدار 
ــطة  ــندات متوس ــج الس ــن برنام ــك ضم ــي، وذل دوالر أميرك
ــن  ــواق الدي ــي أس ــي ف ــار دوالر أميرك ــغ 2 ملي ــل البال األج
ــس  ــا يعك ــدره %2، مم ــت ق ــدة ثاب ــدل فائ ــة، بمع الدولي
ثقــة المســتثمرين الدولييــن فــي دولــة قطــر والمؤسســات 

ــة. ــة القطري المالي

ــن رأس  ــى م ــريحة األول ــندات الش ــاح س ــك بنج ــدر البن وأص
المــال "AT1" بقيمــة 300 مليــون دوالر أمريكــي بعائــد 4%.

ــن  ــتثمرين دوليي ــذه مس ــدار ه ــة االص ــت عملي ــد اجتذب وق
ــي. ــص النهائ ــن التخصي ــون ٪86 م يمثل

وكشــهادة أخــرى علــى أداء البنــك، يســرني أن أعلــن أن واكلة 
ــي  ــك األهل ــي للبن ــف االئتمان ــدت التصني ــد أك ــز ق مودي
عنــد A2 / P1. بينمــا قامــت واكلــة فيتــش الدوليــة، بوضــع 
التصنيــف االئتمانــي طويــل األجــل للبنــك األهلــي )IDR( في 
ــي  ــف، ف ــلبية للتصني ــتقبلية س ــرة مس ــع نظ ــة A م المرتب

انتظــار مزيــد مــن المراجعــة فــي أوائــل عــام 2022.

كذلـــك اكن للتقطيــر أولويــة لـــدى البنـــك، حيث يتــم العمل 
بشـــلك مســتمر علــى زيــادة نســـبة الموظفيــن القطرييــن 
واســـتقطاب الكــوادر القطريــة. لقــد ارتكــز نجــاح البنك على 
ــك  ــم، وكذل ــا وإخالصه ــود موظفين ــي وجه ــاءة وتفان كف
علــى ثقــة عمالئنــا وعلــى الدعــم غيــر المحــدود مــن 

ــا. ــس نجاحن ــم أس ــن نعتبره ــاهمين الذي المس

أود بالنيابــة عــن مجلــس إدارة البنــك األهلــي، أن أشــكر جميع 
أصحــاب المصلحــة علــى ثقتهــم ودعمهــم، وال ســيما فريــق 
ــم  ــم وتفانيه ــن اكن لجهوده ــه، الذي ــك وموظفي إدارة البن

دور فعــال فــي نجــاح البنــك.

ــمى  ــدم بأس ــرفني أن أتق ــس اإلدارة، يش ــن مجل ــة ع وبالنياب
آيــات الشــكر والعرفــان لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم 
بــن حمــد آل ثانــي أميــر البالد المفــدى، حفظــه اللــه، لقيادته 
الرشــيدة للدولــة، وإلــى معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء ووزير 
الداخليــة الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي 
ــة  ــارة والصناع ــر التج ــعادة وزي ــة وس ــر المالي ــعادة وزي وس
لتوجيهاتهــم الكريمــة وسياســاتهم الحكيمــة. ونولــي 
ــعود آل  ــن س ــد ب ــن محم ــدر ب ــيخ بن ــعادة الش ــكر س بالش
ــعادة  ــه س ــزي، ونائب ــر المرك ــرف قط ــظ مص ــي، محاف ثان
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن قاســم العبداللــه آل ثانــي واكفة 
العامليــن بمصــرف قطــر المركــزي علــى دعمهــم المتواصــل 

فــي اكفــة المجــاالت لقطــاع البنــوك.

وختامــا، نســٔال اللــه العلــي القديــر ٔان يوفقنــا ٕالــى مزيٍد من 
التقــدم واالزدهــار بمــا يعــود بالنفع علــى وطننــا ومجتمعنا 
وتراثنــا، وعلــى النحــو الــذي يرضــي عمالءنــا ويحقــق مصالــح 

المساهمين. 

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة 
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توفر الشعاب المرجانية فرًصا للترفيه وهي أيًضا مصدر للغذاء واألدوية الجديدة. كما أنها مهمة للغاية لالقتصاد 
المحلي والسياحة والنظام البيئي لصيد األسماك في قطر.

شجرة الشعاب المرجانية أكروبورا داونينجي
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 2.3
أعضاء المجلس

)أ( يتألف المجلس الحالي من األعضاء التالية أسماءهم:

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم 
آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2005، ويرأس 
مجلس اإلدارة منذ العام 2011. حاصل على باكلوريوس مالية 

من جامعة سوفولك، بوسطن – الواليات المتحدة األميركية.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

رئيس مجلس اإلدارة ويملك )25,725,840( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – غير مستقل

الشيخ جاسم بن محمد بن حمد   
آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2014، ونائب 
رئيس المجلس منذ 26/08/2020، وهو عضو في مجلس 

إدارة شركة محمد بن حمد القابضة )قطر(. يحمل شهادة 
باكلوريوس في إدارة األعمال من جامعة بليموث في لندن، 

المملكة المتحدة.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

نائب رئيس مجلس اإلدارة ويمثل مؤسسات عبر الشرق التي 
تملك )25,725,777 سهًما(. 

ويملك شخصًيا )25,902,961( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – غير مستقل
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الشيخ ناصر بن علي بن سعود 
آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 1997، 
ونائب رئيس المجلس من عام 2013 وحتى 31/05/2020. 

استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة 31/05/2020 
وأعيد تعيينه كعضو مستقل بتاريخ 29/07/2020 بعد أن 
تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. وهو حالًيا 
عضو في مجلس إدارة بنك ترست )الجزائر(، وشركة ترست 

للتأمين )الجزائر(، وترست لالستثمارات، وعمان إلعادة التأمين، 
والشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين، ومركز 

التجارة العالمي )قطر(، وشركة ترست الدولية )فلسطين(. 
وهو حاصل على درجة باكلوريوس في إدارة األعمال.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة. بعد استقالته من المجلس تم تعيينه بقرار 
من مجلس اإلدارة كعضو مستقل. وتماشًيا مع القرار )26( من 

النظام األساسي فإن العضو المستقل المعين من قبل مجلس 
اإلدارة ال يحق له امتالك أي أسهم في البنك، وبينما الشيخ ناصر 

ال يزال مسجالً كمساهم يبلغ عدد أسهمه 25،940،292 سهًما 
تمثل  %1.07 من رأس مال البنك، إال أنه قام بإعالم البنك أنه 

بصدد تحويلها إلى طرف ثالث. 

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: تنتهي مدة واليته باستقالته أو بقرار مجلس 

اإلدارة إقالته.  
الوضعية: تنفيذي1  – مستقل

الشيخ فهد بن فالح بن جاسم 
آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2015، وهو 
حاصل على باكلوريوس مالية – جامعة جورج واشنطن، 

الواليات المتحدة األميركية.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل شركة 
المها اكبيتال التي تملك )47,549,859( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – مستقل

1 وضعية التنفيذي هي لكونه عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس وفًقا لتعريف األعضاء التنفيذيين في تعليمات الحوكمة الصادرة عن 
مصرف قطر المركزي في التعميم رقم )68/2015(.
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الشيخ سلمان بن حسن 
آل ثاني

عضو مجلس إدارة البنك األهلي منذ مايو 2017. يشغل 
حالًيا منصب المدير المالي في مؤسسة قطر ويشرف على 

وظائف المالية واالستراتيجية والمخاطر. يحمل شهادة 
جامعية في الدراسات المصرفية والمالية من جامعة قطر.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل جهاز قطر 
لالستثمار الذي يملك )1,159,092,930( سهًما. 

االنتخاب/التعيين: عّين من قبل جهاز قطر لالستثمار   
في مارس 2017. 

انتهاء المدة: يتم انتهاء التعيين بموجب إخطار كتابي من قبل 
جهاز قطر لالستثمار. 

الوضعية: غير تنفيذي  

السيد ناصر عبد اللطيف   
العبد الّله

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ 03/05/2020. 
ويشغل حالًيا منصب مدير الدخل الثابت- األدوات االستثمارية 

القابلة للتسييل في جهاز قطر لالستثمار.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل جهاز قطر 
لالستثمار الذي يملك )1,159,092,930( سهًما.

االنتخاب/التعيين: عّين من قبل جهاز قطر لالستثمار
في مارس 2020.

انتهاء المدة: يتم انتهاء التعيين بموجب إخطار كتابي من قبل 
جهاز قطر لالستثمار.
الوضعية: غير تنفيذي
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السيد فيكتور نظيم 
رضا آغا

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2005. حالًيا 
المدير العام لواكلة السد للسفر، والمدير العام لشركة السد 
للصرافة - الدوحة وعضو مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين، 

وعضو مجلس إدارة شركة الماجدة لالستثمار العقاري.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل شركة 
الماجدة لالستثمار العقاري التي تملك )26,741,137( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022  

الوضعية: تنفيذي  – مستقل

السيد أحمد عبد الرحمن 
ناصر فخرو

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 1995. رئيس 
مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم – الدوحة.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة ويملك )72,787,701( سهًما. 

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: تنفيذي – غير مستقل
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ــر الســنوي للبنــك األهلــي  يشــرفني أن أقــدم لكــم التقري
ــة 31/12/2021. ــنة المنتهي ــن الس ع

إن مــا حققــه البنــك مــن نتائــج خــالل العــام 2021، يعتبــر 
إنجــازًا مــن حيــث النمــو المحقــق فــي صافــي األربــاح 
ــك.  ــة للبن ــرات المالي ــي المؤش ــن ف ــى التحس ــة إل باإلضاف
ــد مــن اإلنجــازات األخــرى المتمثلــة  ــم تحقيــق العدي وقــد ت
فــي  الحفــاظ علــى مســتوى جيــد مــن التمويــل المســتقر 
التــي  القويــة  المــال  وطويــل األجــل ومســتويات رأس 
ــذا  ــتقبل، ه ــي المس ــو ف ــتمرار النم ــى اس ــتحافظ عل س
ــدة. ــة جدي ــروض مصرفي ــات وع ــرح منتج ــى ط ــة إل باإلضاف

واســتكماالً لــدور البنــك األهلــي والتزامــه تجــاه المجتمــع، 
ــزة  ــل متمي ــة عم ــر بيئ ــرًا لتطوي ــًا كبي ــا اهتمام ــد أولين فق
تعمــل علــى إتاحــة الفــرص للعامليــن، وخصوصــًا الكفــاءات 
القطريــة مــن أجــل تحقيقهــم للتطــّور المهنــّي المنشــود، 
ــة  ــق أيضــًا لشــغل مناصــب قيادي ممــا ُيمهــد لهــم الطري
ــام  ــر لع ــة قط ــع رؤي ــيًا م ــك تماش ــتقبل، وذل ــي المس ف
المواهــب  اســتقطاب  يواصــل  البنــك  يــزال  وال   .2030

ــه. ــم أولويات ــدى أه ــة، إكح القطري

ــدار  ــا، إص ــازات اكن أبرزه ــض اإلنج ــام 2021 بع ــهد الع ش
ــون  ــغ 300 ملي ــال بمبل ــرأس الم ــى ل ــريحة األول ــك الش البن
دوالر أمريكــي، وإصــدار ســندات بقيمــة 500 مليــون دوالر 
أمريكــي فــي ســوق ســندات الديــن العالميــة، وذلــك مــن 
ضمــن برنامــج الســندات متوســطة األجــل )EMTN( وبمعدل 
ــاوزت  ــد تج ــز، وق ــي ممي ــع جغراف ــي وبتوزي ــدة تنافس فائ
ــروح  ــغ المط ــاف المبل ــن أضع ــي الحالتي ــاب ف ــبة االكتت نس
ــى  ــل عل ــن األفض ــك بي ــف البن ــى أن تصني ــارة إل ــع اإلش م
مســتوى الســوق، وبالتالــي لك هــذه المؤشــرات تــدل علــى 
ــن  ــك، ونح ــن بالبن ــن والعالميي ــتثمرين المحليي ــة المس ثق
ــالل  ــات خ ــازات ونجاح ــن إنج ــة م ــم تحقيق ــا ت ــورون بم فخ

ــام 2021. الع

ــال  ــاءة األعم ــز كف ــى تعزي ــول إل ــًا للوص ــًا ثابت ــا نهج اّتبعن
العمــل  خطــة  وتتمثــل  النمــو.  واســتدامة  واالبتــاكر 
ــم  ــز النمــو المســتقر، وتقدي ــر وتعزي األساســية فــي تطوي
أفضــل الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والشــراكت وعلــى 
ــتثمار  ــى االس ــز عل ــى التركي ــة إل ــدة، باإلضاف ــع األصع جمي
ــتمرارية  ــات االس ــن أولوي ــت م ــي بات ــا، الت ــي التكنولوجي ف
ــام  ــالل الع ــا خ ــد نجحن ــي. وق ــدم التكنولوج ــة التق ومواكب
ــال التقنيــات  ــة التحــّول الرقمــي وإدخ ــي عملي 2021 ف

المبتكــرة فــي الخدمــات المقدمــة للعمــالء، علــى صعيــد 
التطبيقــات اإللكترونيــة والطــرق الحديثــة للدفــع عبــر 
الجــوال، باإلضافــة إلــى إطــالق خدمــة Ahlipay. وقــد أثمرت 
الجهــود واالســتثمارات التــي بذلناهــا نحــو رقمنــة حلولنــا 
ــالت  ــاءة والمعام ــي الكف ــادة ف ــى زي ــا وأدت إل وخدماتن
عبــر القنــوات الرقميــة للبنــك، ممــا يســمح للعمــالء بإجــراء 
ــة. ــورة وآمن ــة متط ــة بطريق ــة اليومي ــم المصرفي خدماته

ــازات  ــى اإلنج ــًا عل ــنوي برهان ــر الس ــّد التقري ــذا، ُيع وهك
التــي حققناهــا فــي لك إدارة وقطــاع مــن قطاعــات 
ــداث  ــا ألح ــن مواجهتن ــم م ــى الرغ ــة، فعل ــك المختلف البن
ــرعة  ــا بس ــف معه ــتطعنا التكّي ــا اس ــبوقة، إالّ أنن ــر مس غي
وكفــاءة وذلــك بفضــل الجهــود االســتثنائية التــي قدمهــا 

ــي. ــك األهل ــاح البن ــى نج ــون عل القائم

باتــت األنظــار متجهــة لدولــة قطــر نتيجــة التطــّور الحاصــل 
علــى أصعــدة عديــدة فــي المجــاالت الماليــة، اإلقتصاديــة 
ومــا تشــهده الدولــة مــن قفــزات وإنجــازات منهــا البنيــة 
ــة  ــة آمن ــي بيئ ــا ف ــذة وغيره ــاريع المنف ــة والمش التحتي
 FIFA ومســتقرة.  وستشــلكّ اســتضافة بطولــة أكس العالــم
قطــر 2022™ انطالقــة جديــدة ســتعكس تطلعــات الدولة 
الهادفــة إلــى العالميــة. ونحــن فــي البنــك األهلي ســعداء 
أن نكــون جــزءًا مــن هــذا النجــاح، مــن خــالل مســاهمتنا فــي 
دعــم بعــض مشــروعات البنيــة التحتيــة والمســاهمة فــي 

المشــروعات الحيويــة للدولــة.

وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر لك مــن عمالئنــا 
ومســاهمينا علــى والئهــم والتزامهــم المســتمر تجاهنــا، 
ــم  ــى تفانيه ــه عل ــك وموظفي ــكر إدارة البن ــا أوّد أن أش كم
المطلــق فــي العمــل. وأتقــدم بالشــكر الجزيــل أيضــًا إلــى 
رئيــس مجلــس إدارة البنــك األهلــي وأعضــاء المجلــس 
باإلضافــة إلــى مصــرف قطــر المركــزي علــى توجيهاتهــم 

ــم.  ــم الدائ ودعمه

ــى  ــا إل ــر أن يوّفقن ــي القدي ــه العل ــأل الل ــول، نس ــر الق وآخ
مزيــد مــن التقــدم والنجــاح بمــا يعــود بالنفــع علــى وطننــا 
ــق  ــا ويحق ــي عمالءن ــذي يرض ــو ال ــى النح ــا، وعل ومجتمعن

ــاهمينا. ــح لمس المصال

حسن أحمد اإلفرنجي 
الرئيس التنفيذي
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الخدمات المصرفية 
لألفراد والخاصة

تعد الصقور من الطيور الجارحة، وهي جزء أساسي من تراث وثقافة قطر الثرية، حيث يتم تكريمها واالحتفاء بها 
باعتبارها الطائر الوطني للدولة.

الصقر
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الخدمات المصرفية لألفراد 

اختتمت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد بقطاع التجزئة 
في البنك األهلي عام 2021 بنفس اإلصرار والعزيمة التي 

اعتادت عليه منذ أعوام، رغم الضغوطات التي سببها 
استمرار جائحة كورونا )Covid-19( للسنة الثانية على 

التوالي، فقد استمر قطاع الخدمات المصرفية لألفراد بلك 
كفاءة بتقديم أفضل الخدمات والحلول المستقبلية اآلمنة 

لعمالئنا داخل دولة قطر وخارجها.

ارتفعت عمليات إصدار بطاقات االئتمان الجديدة، مدعومة 
بزيادة إنتاجية المبيعات وحمالت التسويق الالزمة للعمالء، 

حيث ارتفعت مصاريف البطاقات إلى مستويات قياسية بعد 
تأثرها باألزمة، مدفوعة بزيادة استخدام تقنية "دون لمس"، 

ونشاط التجارة اإللكترونية المدعومة بالعروض الترويجية 
والشرااكت المبتكرة.

والتزامًا منا برؤية البنك الهادفة في "أن نكون في قلب 
المجتمع القطري"، بدأنا في هذا العام بمراجعة برنامج 

ماكفأة عمالئنا حيث أتيحت الفرصة لجميع أصحاب حسابات 
توفير الرابح للفوز بجوائز نقدية قّيمة بلغت قيمتها 

اإلجمالية 5 ماليين ريال قطري فقد تم منح 94 جائزة نقدية 
تراوحت قيمتها بين 10 آالف ريال قطري ومليون ريال قطري 
خالل العام المنصرم، كما عزز البنك معدالت الفائدة وميزات 
حسابات الرابح لمنح عمالئه أعلى مستويات الفوائد والربحية.

وعلى الرغم من استمرار آثار الجائحة، يسعدنا أيضًا أن نعلن 
أن حمالت شراء القروض وتحويل الراتب التي جرت خالل العام 
2021 اكنت أكثر من ناجحة، حيث تلقينا استجابة ممتازة من 

السوق، بسبب أسعار الفائدة التنافسية للغاية والماكفآت 
االستثنائية ونقاط الآللئ المجانية، كما قمنا في ختام حملة 

تحويل الراتب بماكفأة 3 فائزين محظوظين بمليون نقطة من 
نقاط آللئ، أي ما يعادل 50 ألف ريال قطري للك منهم.

وبهدف االرتقاء بخدمة إصدار بطاقات البنك األهلي، قمنا 
بتخصيص 4 من فروعنا لتقديم خدمة اإلصدار الفوري 

لبطاقات االئتمان والخصم المباشر، تجنبا ألي تأخير وضمان 
عدم إضاعة وقت العمالء.

عالوة على ذلك، شهد العام 2021 إطالق حملة الصيف 
بهدف تشجيع العمالء على استخدام بطاقاتهم لربح جوائز 

قيمة فقد حصل 30 فائزًا ممن ابتسم لهم الحظ من حاملي 
بطاقات االئتمان والخصم المباشر من البنك األهلي على 

فرصة ربح 100 ألف كيومايلز من نادي االمتياز التابع للخطوط 
الجوية القطرية، ولزيادة فرص الحصول على الماكفآت حرصنا 

على أن يتمكن العمالء من دخول السحب عبر إنفاق الحد 
األدنى بالعملة األجنبية عبر نقاط البيع لدى التجار وعمليات 

الشراء عبر اإلنترنت والسحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي. 
وقد غطت حمالتنا الموسمية أشهر الشتاء من خالل تحفيز 

استخدام بطاقات فيزا البنك األهلي في المعامالت الدولية 
وأسفرت الحملة عن فوز 10 من حاملي بطاقاتنا برحلة 

ذهاب وعودة إلى لندن على درجة رجال األعمال.

على صعيد آخر، استمر تسيير المعامالت عبر القنوات 
الرقمية بوتيرة جيدة مدفوعة بزيادة اعتماد العمالء عليها 
بسبب جائحة كوفيد19- بنسبة تصل إلى ٪60، كما ازدادت 
بسرعة وتيرة المدفوعات بتقنية "دون لمس" حيث تشلك 
اآلن حوالي ٪95 من جميع معامالت نقاط البيع. وواصلت 
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الخدمات المصرفية لألفراد تطوير منصاتها الرقمية مع ميزات 
جديدة للمدفوعات والتحويالت.

وباعتبارنا مؤسسة مالية قطرية رائدة، فنحن فخورون 
بإطالق محفظة Ahlipay الرقمية الجديدة وتقديمها إلى 

السوق القطري حيث تتوافق Ahlipay Digital Wallet مع 
استراتيجية البنك لتوفير الخدمات المالية وخدمات الدفع 

اإللكتروني لجميع األفراد والشراكت وبفضل امتيازاتها 
العديدة منحت Ahlipay المستخدمين تجربة دفع متقدمة 

وآمنة وأسرع وأكثر ذاكًء ، ولكي نعزز شراكتنا مع السوق 
القطري فإنه من دواعي سرورنا أن نقول أن  Ahlipay جاء 

استجابة لتعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص المدفوعات 
عبر الجوال سعيا منا لتوسيع دائرة خدماتنا ، األمر الذي 

جعلنا نشعر بالفخر أننا ابتكرنا خدمة Ahlipay للجميع ، التي 
أتاحت الفرصة من خالل التسجيل السلس عبر اإلنترنت لجميع 

المقيمين في قطر، سواء اكنوا من عمالء البنك األهلي 
أو لم يكونوا من عمالئه وكذلك الزوار عبر تحميل التطبيق 

والتسجيل والبدء في استخدامه على الفور دون الحاجة إلى 
زيارة أي فرع من فروعنا كما أن التطبيق مصمم للتعامل 

 Google Play بعدة لغات ويمكن تحميله بسهولة عبر متجر
.Apple  ومتجر

لقد اكن تعزيز قطاع الشراكت الصغيرة والمتوسطة في 
الدولة أولوية هامة بالنسبة لنا، ففي تجربة رائدة أخرى خالل 

العام 2021، أطلقنا تطبيق Ahlipay’s Merchant الذي 
يعتبر وسيلة جديدة ومالئمة للتجار للتعامل مع معامالتهم 

التجارية من دون مصاريف تأسيس أو رسوم إيجار. وتعتبر 
مدفوعات Ahlipay Merchant عبر رمز االستجابة السريعة 

وهي طريقة جديدة للشراكت لبيع المنتجات بشلك أكثر 
مرونة دون تأخير في التحصيل أو رسوم إضافية حيث فتح 

تطبيق التاجر من Ahlipay آفاقًا جديدة بالتأكيد للتجار بفضل 
الموافقات السريعة والوصول الفوري إلى أموالهم، والقدرة 
على مراقبة سجل المعامالت براحة البال وإضفاء مستوى من 

الرقابة لم يتمتعوا به مطلقًا من قبل.

كما واصل البنك سعيه الدؤوب والتزامه المتواصل بتوسيع 
نطاق الوصول إلى شبكة أجهزة الصراف اآللي، حيث وصلنا 

في العام 2021 إلى إجمالي 79 جهاز صراف آلي تغطي 
مواقع رئيسية مختلفة في أنحاء دولة قطر كما أجرى البنك 
األهلي مسابقتين لمبيعات منتجات التأمين المصرفي نتج 

عنها زيادة الربحية بنسبة ٪61 على أساس سنوي.

في سياق آخر، أطلق البنك األهلي حملة توعية واسعة 
النطاق لماكفحة التصيد االحتيالي لتثقيف العمالء والجمهور، 

حول كيفية التعرف على أساليب االحتيال، وحمايتهم من 
التكتياكت المخادعة التي يستخدمها المحتالون حيث أتت 
الحملة على شلك سلسلة أفالم اجتماعية قصيرة هادفه.

وأخيرًا، يسرنا أن نؤكد أن تم تحديث فرع السد في المقر 
الرئيسي بحلته الجديدة تماشيًا مع عالمتنا التجارية، ونتطلع 

إلى متابعة أجندتنا للنمو والنجاح عبر جميع منتجاتنا 
وخدماتنا وحلولنا المصرفية لألفراد.

الخدمات المصرفية الخاصة

على الرغم من الظروف التي تسبب بها وباء كوفيد 19 
والتي ما زالت تبعاتها مستمرة، واصلت إدارة الخدمات 

المصرفية الخاصة في البنك األهلي تركيزها بشلك مكثف 
على عمالئها أصحاب الثروات، حيث قدمت لهم حلوالً 

مصرفية واستثمارية تالئم تطلعاتهم وتلبي أهدافهم 
المالية القصيرة والطويلة األمد. 

وانطالقًا من هدفنا المتمثل في االرتقاء المستمر بمستوى 
خدماتنا، قمنا بمبادرة كبرى لتغيير العالمة التجارية إلدارة 
الخدمات المصرفية الخاصة في البنك األهلي. وبات مقر 

الخدمات المصرفية الخاصة الجديد جاهزًا في المقر الرئيسي 
الستقبال عمالئنا المتميزين، وهو ماكن فاخر مخصص لهم 

حصريًا. حيث سيقدم لهم جميع الخدمات الخاصة والراقية 
بالخصوصية التي يرغبون بها، بدءًا من غرف االجتماعات 
الخاصة التي تم إنشاؤها بعناية، وصوالً إلى المساحات 

األنيقة التي تعزز تفاعل العمالء، سيستقبل المبنى الجديد 
العمالء الذين يعتمدون على خبرة البنك األهلي في 

الخدمات المصرفية الخاصة. 
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في العام 2021، قام البنك األهلي بتوسيع فريق مدراء 
عالقات العمالء المختصين. وبفضل المواهب االستثنائية 
في إدارة األصول والثروات، حقق مديرو عالقات العمالء 
لدينا طموحات العمالء، واستحوذوا على أعمال جديدة، 

واستمروا في استخدام المجموعة الاكملة من أدوات البنك 
األهلي لتطوير المحافظ التي يديرونها وتقديم االستشارة 
المطلوبة للعمالء. وبفضل الفطنة والخبرة اللتان تتناسبان 

مع متطلبات عمالئنا، فقد شهد العام قيد المراجعة عملنا 
مع محللي المحافظ وموظفي الدعم لتوفير إدارة متحفظة 

لألصول الشخصية والتسهيالت المصرفية، بهدف منح 
العمالء تجربة استثنائية ال تقل عن تلك التي يعدهم بها 

البنك األهلي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.

التوقعات

في عام 2022، ستعمل الخدمات المصرفية لألفراد على 
تقديم طرق جديدة لتلبية المتطلبات المتطورة للعمالء 

الذين يبحثون باستمرار عن مزيد من الراحة وخيارات الدفع 
المتعددة التي تناسب احتياجاتهم، لذا سيقوم البنك 

األهلي باالستعدادات الالزمة لهذا األمر مع إبداء االهتمام 
عن كثب للمخاطر المحتملة أثناء ابتاكرنا للحلول. كما سيعمل 

البنك على تعزيز المرونة لضمان أال تكون الحلول التي 
نقدمها مبتكرة فحسب بل آمنة أيضا. والعتماد هذه التدابير 

سنقوم بتحديث بنيتنا التحتية واالمتثال للسياسة المتعلقة 
بالمدفوعات مع ضمان إعطاء التغييرات التنظيمية أعلى 

درجة من االهتمام والتدقيق.

كما أننا سنعطي األولوية للتحول الرقمي للخدمات 
المصرفية لألفراد وسيشمل ذلك توفير التحديثات التقنية 

التي ستقدم حلول آلية بالاكمل من Ahlipay إلى جانب 
توفير أجهزة تحصيل النقد التي تم تهيئتها لتعزيز ورفع 
مستوى الخدمات المصرفية المريحة دون انقطاع وصوالً 

إلى خلق حلول مبتكره قائمة على التكنولوجيا. وفي 
هذا السياق سنقدم مجموعة اكملة من الحلول المبتكرة 

التي تتماشى استراتيجيًا مع أهداف البنك التي تعنى 
بالبيئة والمجتمع والحوكمة، بدًءا من التقنيات التي ستوفر 
مستويات غير مسبوقة من الراحة الشخصية وسهولة في 

االستخدام، وصوالً إلى حلول الشراكت الصغيرة والمتوسطة 
مثل تحصيل الشياكت آليا عبر اإلنترنت من خالل أجهزة الصراف 
اآللي التي ستؤدي إلى المقاصة الفورية. وفي العام 2022 

سنكشف النقاب عن إجراءات أخرى للتحويل الرقمي تمتاز 
بالسالسة من شأنها تعزيز تجربة الخدمات المصرفية لألفراد 
بشلك لم يسبق له مثيل تلك التي لها صله باإلجراءات التي 
تستغرق وقتًا طويالً من العمالء والعمليات المتعددة التي 

تعتمد حاليًا على التدخالت اليدوية.

وإيمانا منا لالحتفال بالحدث األهم لهذا العام وهو بطولة 
أكس العالم FIFA قطر 2022، سنقوم بإصدار محدود 

من بطاقات فيزا االئتمانية وبطاقات الخصم المباشر، ذات 
االمتيازات والماكفآت التي ال حصر لها كما تم وضع تحسينات 

متعددة لحسابات التوفير جونيور من البنك األهلي.

أخيرًا، لقد وضعنا بعناية خططًا لتكثيف تركيزنا ورفع مستوى 
تقديم الخدمات المصرفية للعمالء أصحاب الثروات الخاصة من 
خالل تقديم منتجات وخدمات تتناسب مع احتياجاتهم وتلبي 

تطلعاتهم.

أما في الخدمات المصرفية الخاصة، فقد تمتعنا بثقة عالية 
وبوضع جيد لتقديم تجربة مصرفية خاصة ال مثيل لها تتميز 

باالحترافية في أعلى درجاتها، لذا فإن البنك األهلي يركز 
على العام 2022 باعتباره نقطة انطالق لتطوير محفظتنا 

االستثمارية وإدارة الثروات. وخالل هذا العام، وضع البنك 
األساس لكشف النقاب عن مجموعة استثنائية من التجارب 

والخدمات المصممة لتعزيز أسلوب الحياة الراقي بال حدود، 
بما في ذلك البطاقات الحصرية وخدمات الكونسيرج العالمية 

وبرامج الماكفآت والمزايا االستثنائية.
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الخدمات المصرفية 
للشراكت

المها هو رمز للتراث والثقافة واألصالة، وهو الحيوان الوطني لدولة قطر. يتم تربيته في محمية المها العربي، حيث يتم توفير أفضل رعاية له.

المها العربي
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“بصفتنا بناكً قطرًيا يركز بشلك حصري على اإلقراض لألعمال 
التجارية في قطر، فقد واصلنا الوقوف جنًبا إلى جنب مع 

المجتمع المحلي، لضمان وصول عمالئنا إلينا بال قيود. لقد 
خصصنا الموارد لضمان أننا لم ننجح في مساندة عمالئنا خالل 

هذه الفترة الصعبة فحسب، بل نضعهم أيًضا في ماكنة 
تجعلهم أقوى خالل هذه األوقات غير المسبوقة”.

أحمد مجيد نون
نائب الرئيس التنفيذي – قطاع الخدمات المصرفية للشراكت

كشفت األشهر األولى من العام 2021 عن استمرار تأثير 
جائحة كوفيد-19 على األعمال التجارية في قطر. ومع ذلك، 

نظًرا لتصميمنا على تجاوز القيود والتغلب على التحديات، 
قامت إدارة الخدمات المصرفية للشراكت في البنك األهلي 
بمزامنة جهودها مع اإلجراءات التي اتخذتها حكومة قطر 

لدعم عمالئنا ومساعدتهم على الحفاظ على أعمالهم.

على مدار العام، أبقينا إصبعنا على نبض الوطن، وقمنا 
بتقييم حتى التغييرات الدقيقة ومراقبة االتجاهات التي 

تشير إلى ارتفاع في السوق. ومن خالل االستمرار في تقديم 
التوجيه والدعم والعمل عن كثب مع عمالئنا، قمنا بتوجيههم 

عبر العديد من الدورات االقتصادية، وتعزيز أدائهم 
ومساعدتهم على تقليل أو عكس االتجاهات الهبوطية.

في العام 2021، واصل برنامج الضمان الوطني قيامه بدور 
مهم في توفير الحوافز المالية واالقتصادية. وباالتفاق التام 

مع المؤسسات الوطنية مثل مصرف قطر المركزي وبنك 
قطر للتنمية، ارتقينا إلى مستوى الحدث ولعبنا دورنا لصالح 
عمالئنا، في تخفيف المدفوعات قصيرة األجل األكثر أهمية، 

واستخدام استراتيجيات مثل تقديم قروض خاصة بأسعار 
فائدة مدعومة، مما يوفر خيار تأجيل السداد في القطاعات 

المتضررة وخفض أسعار الفائدة على القروض للقطاعات 
المتضررة. باإلضافة إلى ذلك، دعم البنك األهلي بشلك 

انتقائي الصناعات التي تعرضت ألقسى الضربات من خالل 
تجاوز األساليب المذكورة أعاله بشلك استباقي. وقمنا بتحليل 

وتقييم وتقديم المشورة مع توجيه األعمال في اتجاه النمو. 
كما خصصنا الموارد لضمان أننا لم ننجح في مساندة عمالئنا 

خالل هذه الفترة الصعبة فحسب، بل نضعهم أيًضا في 
ماكنة تجعلهم أقوى خالل هذه األوقات غير المسبوقة.

 
في البنك األهلي، نفخر بمالحظة أن محفظة عمالئنا تضم 

عدًدا كبيًرا من الشراكت القطرية العائلية الكبيرة والتي 
تحمل أسماء مشهورة وإرًثا عريًقا في العديد من الصناعات. 

ويسعدنا أن نعلن أن العديد من هذه الشراكت قد اجتازت 
الطرق الوعرة العام الماضي ووصلت إلى أرضية أكثر استقراًرا 

في العام 2021.
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في حين أن العام قيد المراجعة لم يكن عاًما استكشفنا فيه 
صراحة أعماالً جديدة، بذل البنك األهلي جهوًدا متضافرة 

للحد من التداعيات على عمالئنا في مجال الخدمات 
المصرفية للشراكت. ومع ذلك، خالل عام 2021، بدأت 

المشاريع الموجهة نحو أكس العالم FIFA قطر 2022 ورؤية 
قطر الوطنية 2030، تتسارع تدريجيًا، وكنا إلى جانب عمالئنا 

لتعزيز مساهماتهم كمقاولين أو مقاولين من الباطن 
واغتنام الفرص القادمة. بعد تقييم القدرات التنفيذية 

للعمالء بعناية، قمنا بدعم مشاركتهم في مشاريع مثل 
إعادة تطوير الكورنيش، والبنية التحتية، وتطوير الطرق، 

واألعمال الكهرومياكنيكية والهندسية ذات الصلة بمشاريع 
ذات أحجام متفاوتة، مع خلق فرص لعمالئنا لتسخير قوة 

حلولنا التمويلية.

لقد اكن من دواعي سرورنا أن نشهد العديد من الحاالت 
التي عزز فيها دعمنا األعمال التجارية ووضعها في وضع 
يمّكنها من الشراكة مع دولة قطر في سعيها المتسارع 

لتحضير الدولة لألحداث الضخمة التي باتت وشيكة. ومن 
المالحظات اإليجابية األخرى أنه مع نهاية العام، شهد السوق 

إطالق مدفوعات كبيرة من قبل “أشغال” أكبر صاحب عمل 
في البالد. وقد حفزت هذه العوامل بشلك طبيعي النظام 

البيئي لألعمال ومهدت الطريق للنمو.

خالل العام، وعند الطلب، اكن البنك األهلي سعيًدا لمشاركة 
مدخالته مع الحكومة بشأن التوقيت األمثل للسحب 

التدريجي للفوائد المركزة على كوفيد-19  من أجل دفع 
األعمال بعناية نحو الحياة الطبيعية. وأخذت مالحظاتنا بعين 

االعتبار وبعناية احتياجات وظروف عمالئنا، وبالتالي سعينا 
إلى التراجع التدريجي عن اإلجراءات لتوفير الفرصة المثلى 

للشراكت للعودة إلى المسار الصحيح.
  

بصفتنا بناكً قطرًيا يركز بشلك حصري على اإلقراض لألعمال 
التجارية في قطر، فقد واصلنا الوقوف جنًبا إلى جنب مع 

المجتمع المحلي، لضمان وصول عمالئنا إلينا بال قيود. ونظًرا 
ألن القيود التي سببها الوباء جعلت الوصول إلى الموظفين 

أكثر صعوبة، فقد حرص فريق الخدمات المصرفية للشراكت 
لدينا على البقاء متاًحا بشلك مكثف للعمالء، باستخدام جميع 

وسائل التكنولوجيا المتاحة لنا لالتصال وتقليص الجداول 
الزمنية بشلك متكرر لتلبية االحتياجات الملحة، مما يؤكد 

الشعور السائد لدى عمالئنا بأن البنك اكن بالفعل “معكم”.
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التوقعات

وبالنظر إلى العام 2022، فإننا ندرك بتفاؤل العديد من العوامل اإليجابية بال شك مثل تعافي أسعار النفط والغاز، والتي 
ستعزز النمو وتسهل المزيد من التعافي. كما أن العام المقبل سيكشف عن بطولة أكس العالم FIFA قطر 2022، ويطلق 

العنان إلماكناتها التجارية الاكملة، ونتوقع أن نرى إجراءات قوية في جميع القطاعات ونشاًطا تجارًيا مكثًفا ال سيما في قطاعات 
السياحة والضيافة والفعاليات والبنية التحتية. مع زيادة اإلنفاق الحكومي وتالشي التوترات اإلقليمية، فإن البلد في وضع جيد 

للغاية لضمان أن يحقق العام 2022 تقدًما كبيًرا، يتم تحقيقه على مسار سريع مع كون قطاع الخدمات المصرفية للشراكت 
في البنك األهلي في اكمل جهوزيته لتلبية احتياجات هذا االستحقاق.
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الخدمات المصرفية 
الدولية

من المخلوقات الصغيرة الخجولة، يتواجد القنفذ الصحراوي في التضاريس القطرية، ومن النادر جًدا اكتشافه.

القنفذ
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ومن أجل االرتقاء بهذا اإلنجاز بشلك أكبر، حققنا في وقت 
اإلصدار، أدنى معدل على اإلطالق لبنك تقليدي في منطقة 
وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا بعائد بلغ 4%. 

واكنت نسبة %86 من هذا العائد من المستثمرين الذين 
انتهزوا الفرصة من خارج منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، وهو بال شك شهادة على ثقة المستثمرين 
العالميين في قدرة البنك األهلي على ماكفأة ثقتهم. لم 

يؤثر مؤشر رأس المال اإلضافي بشلك إيجابي على نسبة 
كفاية رأس مال البنك األهلي فحسب، بل عزز بشلك أكبر أيًضا 

ماكنة البنك األهلي ورفعته في القطاع المصرفي الدولي.

في أبريل 2021، وعلى الرغم من حقيقة أننا ما زلنا في خضم 
الجائحة، فقد قمنا بسداد أول شريحة بقيمة 500 مليون 

دوالر أميركي من برنامج األوراق المالية متوسطة األجل 
باليورو. وقد عزز ذلك سمعتنا كبنك موثوق به، وأظهر قدرتنا 

على سداد المستحقات على الفور، لكما دعت الحاجة إلى 
ذلك، مما يؤكد بوضوح مستوى وصولنا إلى األسواق.

نظًرا لعدم وجود أي فروع للبنك األهلي خارج قطر تم وضعه 
بشلك فريد على خريطة الخدمات المصرفية العالمية، وقد 

واصلنا طوال العام 2021 جذب انتباه المستثمرين من جميع 
أنحاء العالم. وللسنة الثانية على التوالي، رفضنا أن تعيقنا 

القيود المتعلقة بالجائحة وأطلقنا حملة ترويجية عالمية 
افتراضية في شهر يونيو. وانطالقًا من هذه الخطوة، يسر 

في العام 2021، اكن التأثير الاكمل لوباء كوفيد19 محسوًسا 
بشلك مكثف في القطاع المصرفي. وبصفتنا دائرة الخدمات 

المصرفية الدولية في البنك األهلي، شهد العام الماضي 
وضع خطط صارمة حول أفضل السبل للتغلب على الجائحة. 

ومع ذلك، في العام 2021 واجهنا حقيقة أن الوباء 
سيواصل اضطراباته، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين 

الشديد. وقد دعانا ذلك إلى إظهار درجة غير مسبوقة من 
البصيرة والثبات والمرونة، ويسرني القول إننا في الخدمات 

المصرفية الدولية، لم نرتِق إلى مستوى التحدي فحسب، 
بل تغلبنا أيًضا على العقبات ورسمنا مساراتنا الخاصة عبر 

مناطق غير محددة.

تريفور بايلي
رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية

ونظرًا لوجود الضغوط المستمرة خالل هذين العامين والتي 
اكنت بمثابة المحرك والهدف الرئيسي الذي قاد أداءنا نحو 

حماية استقرار البنك األهلي، حيث شهد شهر فبراير إصدار 
البنك األهلي ألول رأس مال إضافي بقيمة 300 مليون دوالر 

أميركي، والذي تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم إصداره محلًيا. 
بدالً من ذلك، اخترنا نقله مباشرًة إلى األسواق العالمية. اكنت 

هذه خطوة رائدة ألي بنك تقليدي في قطر، ويفخر البنك 
األهلي بالتمتع بهذا التميز.



30

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

الخدمات المصرفية الدولية أن تبلغ عن استمرار نجاح تمويلنا 
المستقر. وتم إصدار الدفعة الخامسة من السندات لمدة 

5 سنوات بقيمة 500 مليون دوالر أميركي في إطار برنامج 
األوراق المالية متوسطة األجل باليورو البالغ قيمته 2 مليار 

دوالر أميركي في يونيو 2021، مما يسلط الضوء مرة أخرى 
على الثقة التي ال تتزعزع التي يضعها المستثمرون فينا. 

ويسعدنا جًدا أننا حققنا معدل قسيمة جذاب للغاية بنسبة 
%2، مع أكثر من %71 من المستثمرين الذين اختاروا الشراء 
على الفور من خارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

مما يؤكد أن جاذبية عروضنا تتخطى الحدود الجغرافية.
  

إنه لمن دواعي فخر البنك األهلي بالتأكيد أنه بصفتنا بناكً 
محلًيا تم تأسيسه في قطر، فإننا ال نجتذب العمالء باستمرار 

من جميع أنحاء العالم فحسب، ولكننا في وضع يسمح لنا 
باستخدام هذه التسهيالت الدولية لجذب االستثمارات 

إلى قطر. من وجهة نظر البنك األهلي، عززت المعامالت 
االستراتيجية المذكورة أعاله ثبات استراتيجية الميزانية 

العمومية وعززت ماكنة البنك بشلك أكبر.
   

في لوحة التصنيف العالمية، أعادت واكلة موديز تأكيدنا 
بمنحنا تصنيف A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ومع ذلك، 

اختارت واكلة فيتش وضع جميع تصنيفات البنوك القطرية 
تحت المراقبة السلبية. وبالتالي، فإننا حالًيا نحمل تصنيف 

فيتش عند A، والذي تتم إعادة تقييمه حالًيا من أجل عكس 
االتجاهات اإليجابية والمستقرة والمتصاعدة التي تؤكد أداءنا 

بشلك أفضل.
من خالل العمل في شراكة وثيقة مع إدارتي االلتزام وتقنية 

المعلومات في البنك األهلي، واصلنا إيالء اهتمام كبير 
لجهود البنك في مجال “اعرف عميلك” وماكفحة غسل 

األموال، لضمان حمايتنا الاكملة وشرعيتنا وشفافيتنا. ونظًرا 
للتحديات المستمرة التي يواجهها القطاع المصرفي على 

مستوى العالم، والقيود غير المسبوقة واالنقطاعات 
والعواقب السلبية الناجمة عن الجائحة، يسعدنا أن الخدمات 

المصرفية الدولية في البنك األهلي قد أنهت العام على 
مستوى عاٍل من النجاح والثقة من النواحي اكفة.
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التوقعات

باإلضافة إلى اســتمرار دورنا كميسرين للتمويل طويل 
األجل والمســتقر والحكيم والعمل كواجهة عالمية للبنك، 

ســتواصل الخدمات المصرفية الدولية االلتزام الاكمل بكسب 
ثقة المســتثمرين وأصحاب المصلحة الخارجيين والحفاظ 

وتنميتها. عليها 

عالوة على دورنا األساسي، سنواجه أيًضا تحديات جديدة. 
وبالنظر إلى العام 2022، سنركز بشدة على المجال البيئي 

واالجتماعي والحوكمة للبنك، وسنجعله في طليعة 
األولويات، مما سيساعد الخدمات المصرفية الدولية داخلًيا 

على مراجعة وتحسين جميع جوانب وظائفنا وعملياتنا 
وموظفينا لضمان تطوير استراتيجيات شاملة من شأنها أن 

تؤدي إلى تمويل موثوق به ومسؤول ومستدام. خارجًيا، 
سنسعى للحصول على دعم شركة استشارية ذات خبرة في 

هذا المجال، والتي ستشرف على األداء البيئي واالجتماعي 
والحوكمة للبنك، وتحملنا مسؤولية “متابعة الحديث”. 
وتدرك الخدمات المصرفية الدولية بوضوح أنه بالنسبة 

ألصحاب المصلحة الخارجيين، فإن ماكنتنا في الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والشراكت ستتحدث كثيًرا عن القيم التي تقود 

أعمالنا والتزامنا بضمان أن ثقتهم بنا كجهة مؤسسية 
مسؤولة في وضع جيد.
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إدارة الخزينة 
واالستثمار

الجمل

ُيعرف بإسم سفينة الصحراء، واكن الوسيلة الوحيدة للنقل في قطر. يعتبر جزًءا من تراث شبه الجزيرة، بسبب بنيته وفوائده وأهميته الثقافية.
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أدى النهج الديناميكي إلدارة الخزينة واالستثمار في إدارة 
التدفق النقدي والسيولة، دوًرا حاسًما في تمكين البنك من 
تحقيق نتيجة ناجحة في عام 2021. وقد ساعد تركيزنا على 

تنويع قاعدة المطلوبات على تقليل مخاطر التركيز، وضِمن أن 
يكون البنك في وضع جيد لالستجابة لبيئة السوق المتغيرة.

وتماشًيا مع أهداف الحكومة ومبادراتها لتطوير وتنمية 
االقتصاد المحلي، تعاونت الدائرة مع مختلف األقسام لدعم 

عمالء البنك، من خالل ضمان توافر التمويل الاكفي لدعم نمو 
الميزانية العمومية وتقديم حلول الخزينة التي تركز على العمالء.

نجحت الخزينة في االستفادة من شبكتنا القوية من 
العالقات الدولية لتعزيز قاعدة الودائع لغير المقيمين، 

وبالتالي تحسين تنوع مصادر السيولة للتمويل قصير 
ومتوسط األجل، وزيادة فرص وصولنا إلى أسعار السوق 

الدولية التنافسية.
كما واصلت اإلدارة التركيز على تطوير نشاط العمالء 

للمساعدة في جهودنا لتنمية قاعدة ودائع العمالء وإيرادات 
الرسوم. ونجحت الخدمات المصرفية لألفراد والشراكت في 

توسيع قاعدة عمالئها النشطة من خالل جهودنا المستمرة 
لتوسيع نطاق توافر منتجات وحلول الخزينة، وبالتالي 

إنشاء مجموعة واسعة من األدوات المخصصة لتلبية جميع 
احتياجات عمالئنا.

وقد ساعدت هذه المبادرات على خلق بيئة سيولة مثالية 
للبنك، وتحسين مستوى تلكفة الفائدة في الخزينة، باإلضافة 

إلى تحقيق نمو متميز في إيرادات صرف العمالت األجنبية 
وغيرها من اإليرادات غير المتعلقة بالفائدة.

على الرغم من التوقعات المتغيرة في األسواق العالمية، 
إال أن محفظة البنك االستثمارية لألوراق المالية القابلة 
للتسويق حققت نتيجة متميزة أخرى في العام 2021، 

حيث أدت اإلدارة االستباقية للمحفظة واالستخدام الفعال 
للسيولة إلى تجاوز المحفظة أهداف أدائها لتسجل نتيجة 

استثنائية وقوية.
من خالل انجاز مهامها، قدمت إدارة الخزينة واالستثمار 

مساهمة كبيرة في األداء المالي القوي للبنك لعام 2021، مع 
تطوير فرص جديدة تهدف إلى تحقيق تطلعاتنا المستقبلية.

“في العام 2021، وبفضل استراتيجيتنا التجارية االستباقية والديناميكية، حققت إدارة الخزينة واالستثمار نتيجة ممتازة، 
وساهمت في األداء المالي العام للبنك، مع االستمرار في تقديم أفضل الخدمات والدعم لعمالئنا”.

ديريك كووك
رئيس إدارة الخزينة واالستثمار

وللسنة الثانية على التوالي وتقديًرا إلنجازاتنا، حصل البنك 
األهلي على جائزة “أفضل بنك في إدارة الخزينة في قطر 
2021” من “جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو”، مما يؤكد 

مرة أخرى أن فريق الخزينة واالستثمار يحظى باحترام كبير من 
قبل القطاع المصرفي وعمالئنا على حد سواء.

توقعات 

إن القيادة القوية واإلجراءات االستباقية من الحكومة 
ومصرف قطر المركزي، ضمنت استمرارية ومرونة االقتصاد 

القطري، وبالتالي ضمان بقاء المبادرات االستراتيجية الرئيسية 
التي تقودها أكس العالم لكرة القدم قطر 2022 ورؤية 

قطر الوطنية 2030 ثابتة على الهدف المنشود. ويساعد 
تكثيف االستعدادات لأكس العالم على وجه الخصوص على 

دفع النمو بقوة في القطاع الخاص غير المتعلق بالطاقة 
في قطر.

وعليه فإن التوقعات االقتصادية لدولة قطر واعدة، حيث 
يقدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي اإلجمالي للعام 

2022 بأكثر من %4 )وهي النسبة األعلى في دول مجلس 
التعاون الخليجي(، مدفوًعا إلى حد كبير باالستثمار المستمر 

وزيادة إنتاج الهيدروكربونات. باإلضافة إلى ذلك، سيستمر 
قطاعا التصنيع والخدمات في االستفادة من جهود التنويع 

واإلصالحات الهيلكية الرامية إلى تعزيز النشاط االقتصادي.
وفيما يتعلق بكوفيد - 19، اكن بدء التطعيم في قطر واحًدا 

من أنجح الحمالت على مستوى العالم، حيث تم تطعيم أكثر من 
%86 من إجمالي الساكن بالاكمل، وتم طرح الجرعات المعززة 
على نطاق واسع. وقد مكن ذلك قطر من تقليل تأثير الوباء 

على االقتصاد، وبالتالي خلق توقعات مواتية للمستقبل.
ال تزال إدارة الخزينة واالستثمار تركز على تحقيق أهدافها 

وغاياتها في العام 2022، وستواصل التعاون مع جميع 
وحدات األعمال الداخلية وأصحاب المصلحة لتقديم أداء مالي 

متزايد لمساهمينا.
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تقنية
المعلومات

صبار األلوي فيرا

يعتبر من النباتات العصارية، أصله من شبه الجزيرة العربية، وينمو في مناخات متنوعة. ُيعرف الصبار بفوائده التي تخفف من حروق الجلد، وتقلل من 
مشالك الهضم وتخفض مستويات السكر في الدم.
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شرع البنك في برنامج طموح للتحول الرقمي من شأنه تمكين 
العمليات الرقمية بالاكمل للك من العمالء وموظفي البنك. 

سيؤدي ذلك إلى إرساء األساس لتجربة مصرفية بال أوراق فورية 
وموثوقة وآمنة للجميع. وسيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة 

األعمال واالبتاكر والنمو المستدامين”.

راكيش شوهان
رئيس قسم تقنية المعلومات

خالل العام قيد المراجعة، يسر فريق التكنولوجيا في البنك 
األهلي أن يكون قد أظهر مرونة ملحوظة في دعم األعمال 

خالل االضطرابات المستمرة لجائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من 
هذه التحديات، من المشجع أن نرى أن البنك قد قطع أشواطًا 

كبيرة في التحول الرقمي.

أطلق البنك محفظة Ahlipay للهاتف المحمول بناًء على 
إطار مدفوعات الهاتف المحمول لمصرف قطر المركزي. أصبح 
البنك األهلي أول بنك في قطر يطلق خدمة تأهيل العمالء 

للمحفظة الرقمية بالاكمل لعمالء البنك األهلي وغيرهم 
من عمالء المصارف األخرى. تتوفر محفظة Ahlipay على 

منصتي Apple وAndroid، وتقدم ميزات غنية للمدفوعات 
والتحويالت ومدفوعات المرافق ألي شخص ببساطة عن طريق 
استخدام الهاتف المحمول. تطبيق Ahlipay Merchant متاح 

أيًضا في منصتي Apple  وAndroid، ويوفر طريقة مريحة 
للغاية لتحصيل المدفوعات للتجار. ونحن فخورون بأن نقول 

إن Ahlipay يوسع حًقا رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال 
الخدمات المصرفية المريحة للجميع، إضافة إلى كونه يحقق 

الهدف المتمثل في مجتمع غير نقدي.

لتعزيز تجربة مدفوعات العمالء بشلك أكبر، بدأ البنك تجربة 
إطالق خدمة Apple Pay في ديسمبر 2021. وخالل العام 
قيد المراجعة، قمنا أيًضا بإثراء عروضنا المصرفية عبر اإلنترنت 

والهاتف المحمول الجوال بميزات وخدمات جديدة. وسيستمر 
قسم تقنية المعلومات في البنك األهلي بتعزيز الميزات 
الجديدة من أجل البقاء في الصدارة وتقديم تجارب تقنية 

متفوقة لعمالئنا.

لدفع كفاءة العمليات التجارية الداخلية، قام البنك بتحديث 
األنظمة المالية الرئيسية. وقمنا بنشر نظام متقدم لمقاصة 

الشياكت يمّكن فريق العمليات التجارية والمصرفية من معالجة 
معامالت الشياكت بشلك أسرع وأكثر كفاءة. وقد أضاف هذا 

أيًضا إماكنات جديدة إلدارة عمليات التحقق من الشياكت المؤجلة 
والمهام اليدوية اآللية. عالوة على ذلك، قمنا بتجديد نظام 

الخزينة المصرفية لدعم األعمال بشلك أفضل من حيث المنتجات 
الجديدة واألتمتة للعمل بشلك أكثر كفاءة.

من أجل االمتثال للتغييرات العالمية في نظام السويفت، 
أجرى البنك التحسينات الالزمة على األنظمة المصرفية لدعم 

هيلك الرسائل الجديد. وأخيًرا، نحن نعمل على تعزيز قدرات 
نظام ماكفحة غسل األموال واالمتثال لدينا بشلك أكبر لدعم 

متطلبات فحص ومراقبة العقوبات المعقدة بما يتماشى مع 
السيناريوهات سريعة التطور لماكفحة تمويل اإلرهاب / ماكفحة 

غسل األموال.

التوقعات

بالنظر إلى بطولة أكس العالم FIFA قطر 2022، سنواصل 
تركيزنا على األمن السيبراني وتوافر األنظمة. واستمراًرا لرحلتنا 

في تقديم أفضل تجربة رقمية للعمالء من الشراكت، فقد 
خططنا لتنفيذ أحدث منصة للخدمات المصرفية للشراكت عبر 

اإلنترنت والجوال. كما إننا نستعد إلنشاء مركز امتياز داخلي 
لمبادرات األتمتة باستخدام برنامج متطور ألتمتة العمليات 

الروبوتية استناًدا إلى الذاكء االصطناعي والتعلم اآللي. سيؤدي 
ذلك إلى نشر قوة عاملة رقمية ألداء المهام اليدوية المتكررة 

وإتاحة الوقت ألنشطة إضافة القيمة.

سيكون عام 2022 عاًما فاصالً بالنسبة لنا، ليس فقط بسبب 
أكس العالم ولكن أيًضا بسبب التقدم الكبير في األنظمة 
المصرفية باستخدام أحدث التقنيات القائمة على الذاكء 

االصطناعي والتعلم اآللي. نتطلع إلى التحدي ونحن على 
استعداد لدفع البنك نحو األمام.
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الموارد
البشرية

السدر

تعتبر شجرة السدرة رمًزا بارًزا لتاريخ قطر وتراثها. وهي من األشجار تبعث على الراحة في البيئة الصحراوية القاسية، مما سمح للحياة باالزدهار. 
كما وفرت السدرة الظل والمأوى للمسافرين هرًبا من حرارة الصحراء. 

وتمثل السدرة الغذاء والقوة والشجاعة لذلك فهي رمز للمثابرة والتضامن والعزم للبالد.
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“خالل عام 2021، ظل البنك األهلي محل ثقة، كمؤسسة مالية وكصاحب عمل، من خالل الوفاء بوعده بأن يكون   
في قلب المجتمع”.

سعد الكعبي
رئيس إدارة الموارد البشرية

في العام 2021 استمر تركيزنا على سالمة ورفاهية موظفينا. 
وفرض البنك تدابير احترازية حاسمة لتقليل مخاطر انتشار 

العدوى في ماكن العمل. باإلضافة إلى ذلك، نفذ البنك خطة 
استجابة فعالة لكوفيد - 19، للتعامل مع الحاالت المشتبه 

فيها أو المؤكدة في ماكن العمل. ضمنت الخطة تطبيق تدابير 
التخفيف من المخاطر ذات الصلة بما يتماشى مع إرشادات وزارة 

الصحة العامة لضمان صحة الموظفين وسالمتهم.

وعلى الرغم من تداعيات كوفيد - 19، استمر قسم الموارد 
البشرية في جذب وتوظيف واالحتفاظ بالمهنيين ذوي 

الكفاءات العالية مع الحفاظ على نسبة تقطير ُمرضية، مما 
أدى بدوره إلى تعزيز عالقاتنا مع وزارة العمل. كما واصلنا 
استخدام منصة كوادر الوطنية لتوظيف القطريين وأبناء 

القطريات، مؤكدين بذلك التزامنا المستمر بتعزيز رأس المال 
البشري للوطن.

كما واصلنا تركيزنا على االستثمار في الموارد البشرية للبنك 
من خالل تقديم دورات تدريبية وبرامج تطوير باإلضافة إلى 

وضع خطط استراتيجية للنمو الوظيفي لمن نعتقد أنه 
بإماكنهم أن يكونوا قادة البنك المستقبليين.

في الربع الثالث من العام 2021 وبعد عودة جميع الموظفين 
إلى العمل في مباني البنك، سررنا بتسجيل أن البنك تمكن 

من تحقيق جميع أهدافه وحقق نمًوا مالًيا استثنائًيا.

وفي االحتفال السنوي لجوائز الخدمة الطويلة للبنك األهلي 
تم تكريم واالحتفاء بالتزام ووالء 67 موظًفا من ذوي الخدمة 

الطويلة في العام 2021، حيث منحهم الرئيس التنفيذي 
السيد حسن اإلفرنجي جوائز إلكمالهم 5 و10 و15 و20 و25 

و30 عاًما من الخدمة في البنك.

وخالل العام 2021، أنجزت الدائرة بنجاح عدًدا من مبادرات 
األتمتة والتبسيط من أجل تعزيز خدمات الموظفين.

التوقعات

تتمحور استراتيجية إدارة الموارد البشرية للعام 2022 حول 
تنمية رأس المال البشري لدينا. كما نعتزم صقل مهارات 
ورعاية المواطنين القطريين وأبناء المواطنات القطريات 

بشلك خاص بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
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المسؤولية 
االجتماعية للبنك

المحار

يشلك الخط الساحلي للصحراء البيئة األكثر مالءمة لنمو المحار، مما يجعل المحار عنصًرا أساسًيا في تجارة المجوهرات في قطر. يوجد أكثر من مئتي نوع 
من المحار في المياه القطرية.
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في قلب المجتمع

البنك األهلي عنصر رئيسي في المجتمع القطري، ويلتزم 
بالمسؤولية االجتماعية تجاه هذا المجتمع. وعمالً بهذا 

النهج، ووفق للسياسة العامة لمصرف قطر المركزي ونظام 
الحكومة لهيئة قطر لألسواق المالية المادة 39، اكن البنك 
األهلي نشًطا في المساهمة في رفاهية ورعاية المجتمع 

والناس والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.

وتأكيًدا على دوره في المسؤولية االجتماعية، تبرع البنك 
األهلي مرة أخرى إلى الجمعية القطرية لتأهيل ذوي 

االحتياجات الخاصة لمبادرات شهر رمضان.

كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي، قام البنك بحملة 
لزيادة الوعي بالمرض، وأسبابه، والوقاية منه، وتشخيصه، 

وعالجه بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان.

 إدرااكً من البنك بمدى أهمية الرياضة في المجتمع القطري، 
نظم البنك األهلي أنشطة رياضية شارك فيها موظفو البنك 

وعائالتهم لتعزيز ثقافة الرياضة والحياة الصحية كجزء من 
اليوم الرياضي للدولة. 

خالل العام 2021، واصل البنك رسالته في تقديم الدعم 
لمجاالت رئيسية تساهم في رفع التوعية لدى الناس، كما 

قدم الدعم الشخصي والمالي.

نظم البنك حملة تبرع بالدم بالشراكة مع مؤسسة حمد 
الطبية بهدف المساهمة في دعم بنك الدم في قطر ورفع 

التوعية حول أهمية هذا التبرع.

وتقديًرا لجهود موظفينا لغاية الفترة المنتهية في 
31 ديسمبر 2021، ّكرم البنك 60 موظًفا تقديًرا 

لسنوات خدمتهم في البنك، حيث أقام احتفاالً تكريمًيا 
للموظفين الذين قضوا فترة طويلة في العمل، والتزامهم 

ومساهمتهم الشخصية في مسيرة نجاح البنك األهلي.

إيمانًا بمسؤوليتنا الوطنية  في المحافظة على اإلرث 
الثقافي والتقاليد القطرية العريقة ، قام البنك مرة أخرى 

بدعم مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية فاكن الراعي 
المصرفي الحصري للحدث، ليساهم في استمرارية والحفاظ 
على شغف قطر باالحتفال بإرثها التاريخي في الفروسية. 

إن الحفاظ على هذه العادات والتقاليد هو أحد أهم أهداف 
المسؤولية االجتماعية في البنك األهلي.

وتأكيًدا على دوره في المسؤولية المجتمعية فقد قام 
البنك خالل العام 2021 بدفع %2.5 من إجمالي أرباحه 

الصافية للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 أي مبلغ 
17,837,000 ر.ق. لدعم األنشطة الرياضية. هذا فضالً عن 

قيام البنك بتقديم الدعم المالي المستمر لألنشطة الرياضية 
واالجتماعية واإلنسانية.
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إدارة المخاطر

السالحف البحرية

تعشش سالحف منقار الصقر على شواطئ مختلفة في قطر، لكن شاطئ فويرط هو المنطقة المفضلة لتاكثرها، نظًرا لموطنها
الطبيعي المناسب.

قام مركز العلوم البيئية في جامعة قطر وقطر للبترول )QP( بتمويل وبدء تنفيذ مشروع قطر للسالحف الذي يهدف للحفاظ 
على هذه المخلوقات الرائعة.
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يتمثل دور إدارة المخاطر في التعرف على المخاطر المنهجية 
والمحددة التي تؤثر على السوق المالية وتحليلها وتوقعها 
والتخفيف منها. يتطور دور إدارة المخاطر باستمرار لمواكبة 
التغيرات في نموذج أعمال المخاطر. في البنك األهلي، نحن 

ملتزمون بتبني أفضل الممارسات لضمان المضي قدًما. 
تعكس هذه العقلية مثابرة البنك على المضي قدًما دائًما، 

وهي شهادة على تصميمنا على التغلب على التحديات 
التي قد تظهر على طول الطريق، بلك مرونة”.

كريم محمد سالم
رئيس إدارة المخاطر باإلنابة

ال يزال عام 2021 عاًما مليًئا بالتحديات االقتصادية، محلًيا 
وعالمًيا بسبب االنتشار الوبائي. وبناًء عليه، نحن في إدارة 

المخاطر نشارك في تحديد وتحليل وتقييم وقبول وقياس 
ومراقبة وإدارة جميع المخاطر المالية وغير المالية التي 

يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المركز المالي للبنك 
وسمعته. وقد تم تحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة بأعمال 

البنك األهلي على أنها مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، 
والتي تشمل مخاطر الصرف األجنبي، ومخاطر أسعار الفائدة، 

ومخاطر أسعار األسهم، ومخاطر السيولة، والمخاطر 
التشغيلية، ومخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات.

تم تطوير سياسات إدارة مخاطر البنك األهلي بهدف: 
• ضمان االلتزام باللوائح. 

• تحديد وتحليل جميع جوانب المخاطر. 
• وضع تدابير للتخفيف من المخاطر المحددة.

• وضوابط حدود وضوابط مناسبة للمخاطر.
• تحديد مستويات الموافقة المختلفة.

• مراقبة المخاطر والتقيد بالحدود.

وظيفة إدارة المخاطر ليست مسؤولة عن القضاء التام 
على المخاطر التي عادة ما تكون جزًءا ال يتجزأ من أي عمل 

مصرفي. إن هدفها األساسي هو توقع المخاطر من خالل 
اإلجراءات والتدابير المحددة، وتقليل تأثير تعرض البنك لها. 
عندما يسعى البنك إلى تحقيق عوائد تنافسية أعلى من 

درجة المخاطر المفترضة، تقوم وظيفة إدارة المخاطر على 
مراجعة ملف مخاطر البنك ومدى تقبله، وتقييم المخاطر 
المالية لتأثيرها المحتمل على دخل البنك وقيمة أصوله، 

مع األخذ في االعتبار التغيرات في الظروف السياسية 
واالقتصادية والسوقية. وتعتمد وظيفة إدارة المخاطر 

على كفاءة وخبرة وتفاني موظفيها المحترفين، وأفضل 
ممارسات إدارة المخاطر والسياسات واإلجراءات السليمة 

واالستثمار المستمر في التكنولوجيا والتدريب.

يشارك مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية في إنشاء 
جميع عمليات المخاطر، واإلشراف الدوري والتوجيه لوظيفة 

إدارة المخاطر. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد 
سياسات إدارة المخاطر الرئيسية للبنك، على األقل سنوًيا، 
بما في ذلك قابلية البنك لتحمل المخاطر. تخضع عمليات 

إدارة المخاطر لمزيد من التدقيق من قبل مدققين داخليين 
وخارجيين مستقلين والجهات التنظيمية للبنك، مع تقديم 

تقارير دورية إلى لجنة المخاطر واالمتثال؛ لك ذلك يساعد 
على تعزيز أفضل ممارسات إلدارة المخاطر.

تعتمد عملية مراقبة إدارة المخاطر في البنك األهلي على 
سياسات وإجراءات مفصلة تشمل:

• مساءلة خط األعمال لجميع المخاطر التي يتم التعرض لها، 
حيث يكون لك خط أعمال مسؤوالً عن وضع خطة تتضمن معايير 

مناسبة للمخاطر / العائد، باإلضافة إلى معايير قبول المخاطر.

• وظيفة مخاطر االئتمان التي تستلزم تحديد المخاطر 
وقياسها ومراقبتها ومتابعتها والتحكم في لك عالقة 

ائتمانية. يضمن ذلك الحصول على تصاريح الموافقة الصحيحة 
واتباع معيار موحد إلدارة المخاطر، بما في ذلك تصنيفات 
المخاطر، وتعيينه بشلك صحيح للك عالقة ائتمانية ومنتج. 
كما أنه يتأكد من أن جميع المعايير تتماشى مع سياسات 

األعمال، والتي يتم فهمها بوضوح ومراقبتها وتتوافق مع 
سياسة االئتمان العامة وإطار عمل المخاطر المعتمد من 

مجلس اإلدارة.

• يؤدي التقييم المستمر لمخاطر ائتمان المحفظة ومعايير 
الموافقة على المنتجات الجديدة إلى هيلك حد متاكمل 

يسمح لإلدارة بالتحكم في التعرضات، ومراقبة افتراض 
المخاطر مقابل التفاوتات المعتمدة المحددة مسبًقا. يضع 

مجلس اإلدارة حدوًدا شاملة للك نوع من أنواع المخاطر 
الرئيسية والتي يتم توزيعها بعد ذلك على خطوط األعمال 

الفردية ووحدات األعمال.
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فيما يلي أبرز التطورات في مجاالت المخاطر الرئيسية فيما 
يتعلق باألعمال، وهي االئتمان والسوق والتشغيل وأمن 

تقنية المعلومات ومخاطر ماكفحة االحتيال:

مخاطر االئتمان

تشير مخاطر االئتمان إلى الخسارة المالية المحتملة بسبب 
فشل الطرف المقابل في األداء وفًقا للشروط المتفق 

عليها. ينشأ هذا بشلك أساسي من الشراكت، والتجزئة، 
والقروض المصرفية الخاصة، والتمويل التجاري، والخزانة، 
واألنشطة االستثمارية. وتتفق عملية االئتمان مع جميع 
أشاكل مخاطر االئتمان التي يتعرض لها مدين واحد. يتم 
تقييم التعرض اللكي على أساس مستمر لضمان التنويع 
الواسع والتخفيف من مخاطر االئتمان، حيث تتم مراجعة 

تركيزات المخاطر المحتملة حسب الدولة والمنتج والصناعة 
ودرجة المخاطر بانتظام لتجنب التعرض المفرط ولضمان 

التنويع الواسع.

تتم إدارة مخاطر االئتمان بشلك فعال من خالل عملية صارمة 
من البداية إلى الموافقة والصرف مع جميع أنشطة اإلدارة 

اليومية التي يتم إجراؤها وفًقا لسياسة االئتمان الخاصة 
بالبنك، مع ضمان االمتثال الصارم للوائح مصرف قطر المركزي.

تقوم إدارة المخاطر، بالتعاون النشط مع خطوط األعمال، 
بتعيين ومراجعة وتعديل معايير المخاطر للتحكم في ملف 

المخاطر العام للمحفظة. ويتم قياس االتجاهات السلبية في 
جودة المحفظة ومعالجتها على الفور من خالل مراجعة 
وتعديل معايير قبول المخاطر أو تعديل هيالك المخاطر.

تتم مراقبة المحفظة بشلك نشط من خالل سلسلة من 
تقارير المخاطر المركزة على النحو المحدد في سياسة 

االئتمان، وتتبع هذه التقارير سلسلة من مؤشرات مشلكة 
االئتمان، وترصد االمتثال لشروط االئتمان والضمانات 

للمقترض. في العام 2021، بلغ إجمالي القروض والسلفيات 
المتعثرة للعمالء 1،298.26 مليون ريال قطري، وهو ما 

يمثل %3.74 من إجمالي القروض والسلف للعمالء )2020: 
852.17 مليون ريال قطري، %2.48 من إجمالي القروض 

والسلف للعمالء(.

يتم اإلشراف على نشاط إدارة المخاطر على المستوى 
التنفيذي من قبل لجنة االئتمان. تختص هذه اللجنة بما يلي:

• اعتماد سياسة وإجراءات االئتمان. 

• اعتماد استراتيجيات االئتمان ومعايير الموافقة على 

المخاطر لمنتجات التجزئة. 

• )ضمن الصالحيات المولكة لها تفويض صالحية االعتماد ٕالى 

مسٔوولي المخاطر ورٔييس وحدة العمل(.

• اعتماد سقوف الدول وتجديدها بشلك سنوي.

• تقديم التوصيات إلى اللجنة التنفيذية، حول سياسات 

المخاطر والموافقات االئتمانية خارج حدود صالحيتها. 

• تحديد تسعير االئتمان والمبادئ التوجيهية األمنية. 

• مراقبة ملف مخاطر محفظة البنك، والتوصية بإجراءات 

لمعالجة أي اتجاه سلبي. 

• مراجعة نتائج حساب خسائر االئتمان المتوقعة على أساس 

شهري، والموافقة على التقارير ربع السنوية قبل تقديمها 

إلى الجهة التنظيمية.

• مراجعة واعتماد التعديالت المتعلقة بمتطلبات المعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9، بما في ذلك ترحيل 

الحسابات إلى مراحل مختلفة. 

• ضمان من كفاية مخصصات األصول المتعثرة في إطار لجنة 

األصول الخاصة.

تتولى إدارة المخاطر في البنك األهلي مسؤولية إرساء ثقافة 
شاملة لمخاطر االئتمان ضمن مجاالت أعمال البنك المختلفة. 

ومن خالل التفاعل المستمر مع وحدات األعمال وتدريب 
الموظفين على تقنيات مخاطر االئتمان، يسعدنا أن نرى عبر 

خطوط أعمال البنك، أن مستوى فهم مخاطر االئتمان والوعي 
العام بالمخاطر قد ازداد بشلك كبير على مر السنين.

وتدعم إدارة المخاطر تعزيز وتطوير سلسلة من األدوات 
والتقنيات، مثل نماذج التصنيف وبطاقات األداء. كما تدعم 
هذه األدوات قياس مخاطر االئتمان وإدارة المحافظ. ويتم 

إجراء اختبارات اإلجهاد المنتظمة وتقارير ICAAP  وفًقا 
إلرشادات مصرف قطر المركزي. كما تتم مراقبة تعرض البنك 
لمخاطر االئتمان عن كثب بهدف الكشف عن أي إشارات إنذار 
مبكر من أجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

مخاطر السوق والسيولة

مخاطر السوق

يتم تعريف مخاطر السوق على أنها المخاطر الحالية 
والمحتملة لألرباح ورأس المال الناتجة عن التحراكت المعاكسة 

في معايير السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية 
وأسعار الفائدة وأسعار السلع. ال ينخرط البنك األهلي في 
معامالت المضاربة، وال يشارك البنك في مشتقات معقدة 
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ألنشطة المتاجرة. وفًقا لذلك، فإن شهيته للتداول االحتاكري 
محدودة. وبالتالي، فإن تعرضات البنك لمخاطر السوق تتعلق 

بشلك أساسي بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي، 
ومخاطر أسعار الصرف التي تنشأ بشلك عام نتيجة ألنشطة 

األعمال اليومية للبنك وأنشطة تيسير العمالء. من أجل 
قياس وإدارة هذه المخاطر، يستخدم البنك مقاييس مخاطر 

مختلفة مثل الحدود االفتراضية لالستثمارات / التعرضات، 
وصافي مركز العملة المفتوحة، والقيمة المعرضة للمخاطر، 

واألرباح المعرضة للخطر، ومدة حقوق الملكية / القيمة 
االقتصادية لحقوق الملكية، ومستويات التحفيز إليقاف 
الخسارة وما إلى ذلك. يتم وضع حدود مؤشرات مخاطر 

السوق هذه عند مستويات متحفظة للغاية لتعكس شهية 
البنك المحدودة للمخاطر لهذه األنواع من المخاطر.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة البنك على توليد 
تدفقات نقدية اكفية بسعر معقول لتلبية المطالبات 
المتوقعة وغير المتوقعة. تتمثل أولوية إدارة مخاطر 

السيولة لدى البنك في القدرة على الوفاء )حتى في ظل 
الظروف المعاكسة( بجميع عمليات سداد االلتزامات في 

الوقت المحدد، وتمويل جميع فرص االستثمار عن طريق جمع 
األموال الاكفية، إما عن طريق زيادة المطلوبات أو عن طريق 

تحويل األصول إلى نقد بسرعة وبلكفة معقولة. 

يستخدم البنك أدوات مختلفة لقياس ومراقبة مخاطر السيولة 
مثل وضع فجوة السيولة الهيلكية، ووضع التدفق النقدي 

الديناميكي، ونسب السيولة، واختبار الضغط من خالل تحليل 
السيناريوهات. كما طور البنك خطة طوارئ السيولة التي 

تحدد النهج العام واإلجراءات التي سيتخذها البنك إلدارة وضع 
السيولة الخاص به خالل الظروف الصعبة. يتم رصد مؤشرات 

مختلفة لخطة طوارئ السيولة على أساس يومي.

المخاطر التشغيلية

تشير مخاطر التشغيل إلى الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو 
فشل العمليات واألنظمة الداخلية أو تجسيد أحداث خارجية 

معاكسة. يحافظ البنك على إطار عمل فعال إلدارة المخاطر 
التشغيلية لقياس ومراقبة وتخفيف مخاطر التشغيل. يقوم 

البنك بإجراء تقييم ذاتي للمخاطر التشغيلية لك عامين لجميع 
العمليات الرئيسية بهدف تحديد وإيجاد وسائل التخفيف 

الحًقا للمخاطر الجديدة المحتملة. يتم اإلبالغ عن وقوع 
الحوادث التشغيلية في سياق العمل وتحليلها لتحديد 

األسباب الجذرية وتحديد التدابير التصحيحية لتجنب التكرار.
بالنسبة للعمليات المهمة، يتم تحديد مؤشرات المخاطر 
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الرئيسية لمراقبة األداء بما يتماشى مع األهداف المحددة. 
توافق لجنة المخاطر التشغيلية على التقييم الذاتي 

للمخاطر التشغيلية، وتراقب مؤشرات المخاطر الرئيسية 
لمراقبة األداء وتراجع الحوادث التشغيلية بهدف اتخاذ تدابير 

تصحيحية، عند الحاجة، مثل إدخال ضوابط جديدة أو معدلة.

تتكون خطة استمرارية األعمال الخاصة بالبنك من خطط 
شاملة مصممة لتقليل انقطاع األعمال الناتج عن االضطرابات 

الداخلية والخارجية، مثل الكوارث الطبيعية أو انقطاع التيار 
الكهربائي. يتم اختبار خطة استمرارية األعمال الخاصة بنا 

بشلك دوري بما يتماشى مع متطلبات مصف قطر المركزي. 
وكجزء من خطة استمرارية األعمال، وضع البنك أيًضا خطة 

التعافي من الكوارث التي تنص على عملية االسترداد 
واستعادة أنظمة الكمبيوتر المهمة، بما في ذلك شبكة 

المنطقة المحلية وخوادم قواعد البيانات واإلنترنت واإلنترانت 
والبريد اإللكتروني في حالة حدوث انقطاع بسبب اكرثة 

ما. وفي العام 2021، تم اختبار الوظائف األساسية لخطة 
استمرارية األعمال بنجاح خالل ديسمبر 2021 وتم اختبار خطة 

التعافي من الكوارث بنجاح في يوليو 2021؛ وتم إجراء لكا 
االختبارين مادًيا، في الموقع لتحديد مستويات اكفية من 
االستعداد لمواجهة سيناريو الطوارئ، وبالتالي، االمتثال 

للمتطلبات التنظيمية وكذلك متطلبات التدقيق.

مخاطر أمن المعلومات

تشير مخاطر أمن المعلومات إلى المخاطر التي تؤثر على 
المؤسسة وعلى أصولها، والتي يمكن أن تحدث بسبب 

التهديدات الداخلية أو الخارجية ونقاط الضعف المرتبطة 
بعمليات البنك، الناتجة عن استخدام أنظمة المعلومات 

والبيئات التي تعمل فيها هذه األنظمة. الهدف األساسي 
لمخاطر أمن المعلومات هو تحليل نقاط الضعف وتوفير 

الحدود المطلوبة على أنظمة البنك للتخفيف من المخاطر 
المتعلقة بأمن المعلومات؛ يتم ذلك من خالل االختيار 

والتنفيذ والصيانة والمراقبة المستمرة للضوابط األمنية 
لحماية أصول البنك من المساومة أو للحد من الضرر، في 

حالة حدوث حل وسط.
توفر “خطة االستجابة للحوادث السيبرانية” الخاصة بأمن 

المعلومات تعليمات وإرشادات لمساعدة البنك في إدارة 
الحوادث األمنية والهجمات اإللكترونية واالستجابة لها، 

بهدف أساسي هو تقليل انقطاع األعمال واألضرار وتحسين 
حماية البنك ضد الهجمات المستقبلية من النوع نفسه، 

مثل التصيد االحتيالي واإلصابة بالبرامج الضارة وهجوم برامج 
الفدية وخرق البيانات وما إلى ذلك.
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مخاطر ماكفحة االحتيال

ال تزال البنوك، بحكم طبيعة أعمالها وبيئة التشغيل، عرضة 
لمخاطر االحتيال التي يستمر حجمها وأثرها في النمو. يدرك 

مجلس إدارة البنك األهلي أهمية حماية البنك وموظفيه 
وأصوله من المخاطر المتعددة التي قد تنشأ بسبب التأثير 

السلبي لالحتيال. ويقر مجلس اإلدارة بأهمية وجود إطار 
عمل قوي لماكفحة االحتيال لتعزيز الحوكمة العامة للبنك، 

ويؤكد على سياسة عدم التسامح المطلق تجاه االحتيال.

تدعم وحدة ماكفحة االحتيال، ضمن إدارة المخاطر، إدارة البنك 
في تعزيز بيئة العمل مع التركيز على اليقظة، والتحقيق 

في الحوادث المرتبطة باالحتيال، وتعزيز الضوابط الداخلية 
لمنع واكتشاف االحتيال.

يهدف البنك إلى مواصلة عملياته التجارية مدعومة بثقافة 
متأثرة بأعلى معايير األخالق والسلوك. تدعم سياسة ماكفحة 

االحتيال، جنًبا إلى جنب مع مدونة األخالقيات وسلوكيات العمل 
بالبنك، أهمية السلوك األخالقي المتسق والممارسات التجارية.



14

تقرير الحوكمة

2021 التقرير السنوي 

تشتهر البومة النسارية الفرعونية بأنها رمز الحكمة، وموطنها األصلي شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. خالل فصل الشتاء، يسافر هذا المخلوق 
األنيق إلى قطر ليعيش في أرضها الهادئة وفي منحدراتها.

البومة النسارية الفرعونية
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المساهمون األعزاء،

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

بداية يهمنا أن نعلمكم أن البنك يطّبق أفضل ممارسات 
الحوكمة الرشيدة من خالل وضع اللوائح والسياسات 

واإلجراءات التي تحدد مسؤوليات األطراف المختلفة وتسهل 
اتخاذ القرار بالشفافية والمصداقية الالزمتين، بهدف حماية 

حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، وتحقيق العدالة 
والتنافسية والشفافية واالستخدام األمثل لموارد البنك.

وانطالًقا من إيمان مجلس اإلدارة بأن حوكمة الشركة تشلك 
عنصًرا رئيسًيا لضمان اإلدارة السليمة للبنك لما فيه صالح 
األطراف المعنية اكفة، فقد اتخذ مجلس اإلدارة الخطوات 
الالزمة لضمان امتثال البنك لقواعد الحوكمة ولمتطلبات 

اإلفصاح والتقارير المالية التي وضعتها بورصة قطر 
والجهات الرقابية األخرى، وفًقا للحال.

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

ويسعدني أن أعلن عن النتائج اإليجابية التي حققها مصرفنا 
في العام 2021. فقد بلغ صافي األرباح 713 مليون 

ريال قطري، مقابل 680 مليون ريال قطري في العام 
2020. نمت القروض والسلف بنسبة %0.2 مقارنة بشهر 
ديسمبر 2020، لتصل إلى 33,570 مليون ريال قطري. أما 
االستثمارات فارتفعت بنسبة %22 مقارنة بشهر ديسمبر 
2020، لتصل إلى 8,613 مليون ريال قطري، في حين أن 
معدل كفاية رأس المال اإلجمالي بلغ في ديسمبر 2021 

معدالً جيًدا بنسبة %20.62، مما يعكس المركز المالي 
القوي للبنك.

 ألدائنا المستقر في عام 2021، ومع مراعاة الحفاظ على 
حقوق المساهمين واستقرار المركز المالي للبنك وتوقعات 

السيولة والميزانية العمومية، فقد اقترح مجلس اإلدارة 
توزيع أرباح نقدية بنسبة %15 )0.15 ريال قطري للك سهم( 

و%5 أسهم مجانية للعام 2021.

كما أنه في إطار تنفيذ استراتيجية البنك لتحسين التمويل 
المستقر، فقد أتم البنك األهلي بنجاح عملية اإلصدار 

الخامس من السندات بقيمة 500 مليون دوالر أميركي، 
وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة األجل البالغ 2 مليار 

دوالر أميركي في أسواق الدين الدولية، بمعدل فائدة ثابت 
قدره %2، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في دولة 

قطر والمؤسسات المالية القطرية.

وأصدر البنك بنجاح سندات الشريحة األولى من رأس المال 
“AT1” بقيمة 300 مليون دوالر أميركي بعائد %4. وقد 

اجتذبت عملية االصدار هذه مستثمرين دوليين يمثلون 
%86 من التخصيص النهائي.

وكشهادة أخرى على أداء البنك، يسرني أن أعلن أن واكلة 
موديز قد أكدت التصنيف االئتماني للبنك األهلي عند

A2 / P1. بينما قامت واكلة فيتش الدولية، بوضع التصنيف 
 A في المرتبة )IDR( االئتماني طويل األجل للبنك األهلي

مع نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف، في انتظار مزيد من 
المراجعة في أوائل عام 2022.

كذلـك اكن للتقطير أولوية لـدى البنـك، حيث يتم العمل 
بشـلك مستمر على زيادة نسـبة الموظفين القطريين 

واسـتقطاب الكوادر القطرية. لقد ارتكز نجاح البنك على 
كفاءة وتفاني وجهود موظفينا وإخالصهم، وكذلك على 

ثقة عمالئنا وعلى الدعم غير المحدود من المساهمين 
الذين نعتبرهم أسس نجاحنا.

أود بالنيابة عن مجلس إدارة البنك األهلي، أن أشكر جميع 
أصحاب المصلحة على ثقتهم ودعمهم، وال سيما فريق 

إدارة البنك وموظفيه، الذين اكن لجهودهم وتفانيهم دور 
فعال في نجاح البنك.

وختاًما، نسٔال الله العلي القدير ٔان يوفقنا ٕالى مزيٍد  
من التقدم واالزدهار بما يعود بالنفع على وطننا  

ومجتمعنا وتراثنا، وعلى النحو الذي يرضي عمالءنا ويحقق 
مصالح المساهمين. 

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة 
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01
المقدمة

إطار عمل 
حوكمة الشراكت

1.1 

إن تقرير الحوكمة هذا يستند إلى )1( قانون الشراكت 
التجارية رقم 11 لسنة 2015 بصيغته المعدلة، و)2( 

تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم 
رقم )2015/68( تاريخ 2015/7/26، )»تعليمات الحوكمة«(، 

و)3( نظام حوكمة الشراكت والكيانات القانونية المدرجة 
في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر 
لألسواق المالية رقم )5( لسنة 2016 )»نظام الحوكمة«( 

ويشار إليها جميعها هنا بعبارة )»قواعد الحوكمة«(.

1.2 

أقر إطار حوكمة البنك بالمبادئ الرئيسية للوائح الحوكمة 
بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المساواة بين 

المساهمين، واإلفصاح والشفافية، والمسؤولية االجتماعية 
للشراكت وحماية أصحاب المصلحة. ينعكس مبدأ البنك الخاص 

بالمساواة بين المساهمين بوضوح في النظام األساسي 
للبنك وميثاق مجلس اإلدارة.

1.3 

يستند إطار حوكمة البنك إلى مجموعة من السياسات 
والعمليات والمواثيق واالختصاصات المترابطة، بما في ذلك 

على سبيل المثال ال الحصر ميثاق مجلس اإلدارة، واختصاصات 

لجنة المجلس، وإرشادات حوكمة البنك ومجموعة من 
السياسات والضوابط، التي تهدف إلى تبني وتعكس 

لوائح الحوكمة، التي تحكم طريقة إدارة البنك، واإلبالغ عن 
أنشطته، بما في ذلك أداء الضوابط الداخلية، فضالً عن وجود 

إدارة فعالة وتعزيز قدر أكبر من الشفافية.

1.4 

يلتزم مجلس إدارة البنك األهلي ش.م.ع.ق )“البنك”( 
بتطبيق حوكمة الشراكت والتعزيز المستمر لمبادئ الحوكمة 

وإطار العمل بالبنك وتحسينها لصالح ومصلحة البنك 
وأصحاب المصالح فيه، بما في ذلك المساهمين، وضمان 

تطبيق المبادئ واألغراض الرئيسية لحوكمة الشراكت، 
وتشمل هذه المبادئ، دون قيود )1( حماية المساهمين 

وتعظيم ثرواتهم، )2( وزيادة الوعي والمسؤولية على 
مستوى مجلس اإلدارة، )3( وضمان المساواة في المعاملة 

بين المساهمين، )4( واالمتثال لقواعد القوانين واللوائح 
المعمول بها، )5( وتعزيز الشفافية واإلفصاح، )6( والفصل 

بين أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

 1.5

من أجل تحقيق التطبيق السليم لحوكمة الشراكت، يلتزم 
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مجلس اإلدارة بتطبيق لوائح الحوكمة وضمان التطبيق 
المستمر للمعايير األخالقية لحماية حقوق المساهمين 

وأصحاب المصلحة، وحماية مصالح مساهمي األقلية، والتركيز 
على اإلفصاح عن المعلومات وضمان شفافيتها، وكذلك 

تحديد األدوار والمسؤوليات المنوطة بمجلس اإلدارة ولجانه 
واإلدارة العليا والتنفيذية.

1.6 

كفل النظام األساسي للبنك لجميع المساهمين 
الحقوق التالية:

)أ ( المساواة بين المساهمين، حيث يمنح لك سهم لمالكه 
نصيًبا مساوًيا لحصة األسهم األخرى، دون تمييز في ملكية 

أصول الشركة وأرباحها؛

)ب ( المشاركة في صنع القرار؛

)ت ( اإلشراف على إدارة الشركة؛ 
و

)ث ( الحصول على معلومات الشركة.

)ج ( تلتزم الشركة بعدم اإلضرار بحقوق المساهمين بشلك 
عام واألقلية بشلك خاص في حال أبرمت الشركة صفقات 

كبيرة من شأنها اإلضرار بمصالحهم أو التأثير على رأس مال 
الشركة، بشرط التزام الشركة باإلفصاح عن هيلك رأس مالها، 

واالتفاق الذي تبرمه في هذا الصدد؛

)ح ( يتمتع لك مساهم بالحقوق نفسها التي تتمتع بها 
األسهم من الفئة نفسها؛

)خ ( للك مساهم الحق في حضور الجمعيات العمومية 
ومناقشة األمور المعروضة عليها والتصويت واالمتناع عن 

التصويت واالعتراض على قرارات الجمعية العامة وفًقا ألحاكم 
اتفاقية النظام األساسي وقانون الشراكت التجارية؛

)د ( يحق للمساهمين الذين يمتلكون عشرة بالمائة )10%( 
أو أكثر من رأس المال، من وقت آلخر، أن يطلبوا كتابًيا من 

مجلس اإلدارة عقد جمعية عامة غير عادية وفًقا التفاقية 
النظام األساسي.

)ذ ( يحق للمساهمين الذين يمثلون ما ال يقل عن )10%(1  
من رأس مال الشركة إدراج بعض األمور على جدول أعمال 
الجمعية العامة، عبر مجلس اإلدارة؛ وإال يحق للجمعية أن 

تقرر مناقشة هذه القضايا في االجتماع.

)ر ( يحق للمساهمين مراجعة سجل المساهمين، والنظام 

األساسي للبنك ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة.
يطبق البنك سياسة اإلفصاح والشفافية لضمان اإلعالن 

في بورصة قطر عن جميع األمور التي تعتبر ذات أهمية 
للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة والجمهور 

بشلك عام، ويلتزم البنك أيًضا بتوفير المعلومات للجمهور 
.www.ahlibank.com.qa من خالل موقعه اإللكتروني

1.7 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ولضمان 
التطبيق السليم لحوكمة الشراكت، مارس المجلس رقابة 

فاعلة في تعزيز مستويات عالية من الشفافية واإلفصاح 
واإلنصاف والمساءلة، وتطبيق فصل واضح بين المهام 

والمسؤوليات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. وأكد 
قرار مجلس اإلدارة صراحة الفصل بين الدور اإلشرافي ألعضاء 

مجلس اإلدارة والدور التنفيذي لإلدارة.

1.8
 

وامتثاالً  لقواعد الحوكمة، اعتمد المجلس سياسة تهدف 
إلى حماية أصحاب المصلحة مثل المساهمين والموظفين 

والعمالء والبائعين، ومعاملتهم بإنصاف وحماية حقوقهم 
دون المساس بحقوق البنك. وتضمنت السياسة أحاكًما تتناول 
الشاكوى المقدمة من أصحاب المصلحة وكيفية التعامل معها.

1.9 

تم إعداد هذا التقرير ليعكس مدى تطبيق قواعد الحوكمة 
لدى البنك كما في 31 ديسمبر 2021 ويتضمن اإلفصاحات 

المطلوبة في قواعد الحوكمة.

1 تم اقتراح تعديل هذه النسبة لتصبح )%5( وفقًا ألحاكم القانون 
رقم 8 لعام 2021 المعدل للقانون 5 لعام 2011 والذي سيعرض 

خالل االجتماع المقبل للجمعية العامة غير العادية للبنك. 
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2.1 
أعضاء المجلس

)أ ( بموجب البند 26 من النظام األساسي للبنك، يتألف 
مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء، )1( ستة منهم يتم 

تعيينهم باالنتخاب وتمتد فترة عضويتهم لثالث سنوات وقد 
تم انتخابهم للفترة الممتدة بين 2020 و2022، )2( يقوم 

جهاز قطر لالستثمار بتعيين عضوين لتمثيله في مجلس 
اإلدارة، و)3( يتم تعيين وعزل العضو التاسع من قبل مجلس 

اإلدارة كعضو مستقل. 

)ب ( يتكون المجلس الحالي من 8 أعضاء، وذلك بسبب 
استقالة أحد أعضاد المجلس. ومع ذلك ووفًقا للنظام 

األساسي وقانون الشراكت التجارية، يواصل البنك دون الحاجة 
النتخاب أي أعضاء مجلس إدارة جدد حتى موعد االنتخابات 

المقبلة التي ستجري في العام 2023. 

)ت ( إن مناصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك 
هي مناصب منفصلة وال يمكن توليها من قبل الشخص 

نفسه. وال يملك رئيس مجلس اإلدارة أي صالحيات تنفيذية. 

)ث ( يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بصفات شخصية مثل 
النزاهة والسمعة الطيبة ويحملون الشهادات العلمية 

المناسبة والخبرات والمهارات المهنية لكي يقوموا بتأدية 
مسؤولياتهم ومهامهم بفعالية وليقوموا بمهام القيادة 

واإلشراف لما فيه مصلحة البنك والمساهمين وأصحاب 
المصلحة بشلكٍ عام.

2.2 
مهام ومسؤوليات المجلس

)أ ( يباشر مجلس اإلدارة مهامه ومسؤولياته وفًقا 
لميثاق مجلس اإلدارة وفي ضوء أحاكم القانون وقواعد 

الحوكمة والسياسات ذات الصلة، وفيما يلي ملخص لمهام 
ومسؤوليات المجلس:

i. وضع استراتيجيات العمل واألهداف والسياسات وتطويرها 
وإعادة تقييمها، واعتماد أنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف 

عليها ومراجعتها.

ii. إقرار الهيلك التنظيمي للبنك وتقييمه وتطويره وتحديد 
المهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات لإلدارة التنفيذية.

iii. تشكيل اللجان وإنشاء برامج عملها وتحديد صالحياتها 
وواجباتها ومسؤولياتها وتفويض سلطات اتخاذ القرار 

وتحديد صالحيات التوقيع عن البنك.

iv. تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد يتعرض لها 
البنك واعتماد سياسات المخاطر وااللتزام واالجراءات الخاصة بها.

v. اإلشراف على تنفيذ وتقييم وتطوير برامج وإجراءات العمل 
والتحقق من كفايتها ومالءمتها.

vi. تعيين جهاز التدقيق الداخلي واإلشراف عليه وضمان 
حياديته واستقالليته.

vii. ترشيح مدقق خارجي من ذوي االختصاص والكفاءة 
للجمعية العامة للبنك للموافقة على التعاقد معه  

وتحديد أتعابه.

viii. مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي 
والمدقق الخارجي واعتماد الحسابات المرحلية والختامية 
للبنك باإلضافة إلى تقارير الرقابة الداخلية حول البيانات 

المالية وتقرير الحوكمة.

ix. التحقق من سالمة وصحة البيانات المالية والحسابات 
الختامية للبنك ونتائج أعماله، والمحافظة على حقوق 

المودعين والمساهمين.

x. الشفافية والمصارحة في اإلفصاح عن جميع األمور الهامة 
التي تؤثر على أداء البنك ونتائج أعماله والتزامات ومعامالت 

األطراف ذات العالقة والمصالح المتداخلة.

xi. دعم وتوضيح قيم الحوكمة وقواعد السلوك المهني من 
خالل اعتماد سياسات الحوكمة وقواعدها.

xii. تنظيم عملية الترشيح ألعضاء المجلس بشفافية واإلفصاح 
عن المعلومات المتعلقة بإجراءات ترشيحهم للمساهمين.

xiii. أداء أي مهام أو مسؤوليات يرى مجلس اإلدارة ضرورة 
القيام بها من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.
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xiv. المصادقة على خطة التدريب في البنك التي تتضمن 
برامج حول أنشطة البنك والمواضيع المتعلقة بالحوكمة 

والتي تقدم من وقت آلخر.

)ب ( باإلضافة إلى ما تقدم، يولي أعضاء مجلس اإلدارة عناية 
خاصة تجاه القيام بالواجبات التالية:

i. المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس وتقديم الرأي 
بشأن أنشطة المجلس.

ii. ضمان االلتزام بإعطاء األولوية لمصلحة البنك والمساهمين 
في األمور التي قد يحدث فيها تضارب بين مصالح البنك 

ومصالح األطراف ذوي العالقة.

iii. المساعدة وتقديم الرأي حول العمليات االستراتيجية 
وسياسات التخطيط للبنك، وكذلك تقديم اقتراحات حول أهم 

التحديات التي تواجه تنفيذ االستراتيجية.

iv. تقديم آراء مستقلة فيما يتعلق باستراتيجيات وسياسات 
البنك، وتقييم األداء وكفاية وجودة الموارد البشرية ومعايير 

العمل المعتمدة في البنك.

v. مراقبة أداء البنك في تحقيق أهدافه، مراجعة تقارير 
األداء الدورية، واستغالل المهارات والخبرات واالختصاص 

والمؤهالت لخدمة مصالح البنك والمساهمين.

vi. اإلشراف على حوكمة الشركة وتطوير تطبيقات الحوكمة 
لدى البنك.

vii. القيام بأي مهام إضافية قد يطلبها المجلس أو  
رئيس المجلس.

)ت ( يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول األول تجاه المساهمين 
وأصحاب المصلحة ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألوراق 
المالية وبورصة قطر وغيرها من الجهات الرسمية في الدولة.

)ث ( يعقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات على األقل في 
السنة المالية الواحدة وفًقا للمادة )34( من النظام 

األساسي للبنك. واستناًدا إلى المادة )35( من النظام 
األساسي تعقد جميع اجتماعات مجلس اإلدارة بإشعار صادر 

عن رئيس مجلس اإلدارة، أو نائبه في حال غياب األول. كما 
يعقد المجلس بطلب من عضوين على األقل من أعضاء 

مجلس اإلدارة قبل خمسة عشر يوًما )15( على األقل من 
تاريخ االجتماع المقترح، يبين فيه التاريخ والوقت وماكن 

االجتماع، ويجب أن يتضمن اإلشعار ملخًصا للمسائل المقترح 
مناقشتها خالل االجتماع. وفي هذا اإلطار اجتمع مجلس 

اإلدارة ست )6( مرات خالل العام 2021.
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)ج ( يمثل المجلس المساهمين اكفة ويلتزم بتحقيق مصالح 
الشركة وتأدية مهامه بمسؤولية، وحسن نية وجدية واهتمام.

)ح ( يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالوصول بشلك اكمل وفوري 
إلى المعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالبنك.

)خ ( يحضــر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة، 
ويشــمل ذلك رئيس مجلس اإلدارة، كما توجه دعوة الحضور 

إلى لك من إدارة مراقبة الشــراكت في وزارة االقتصاد 
والتجارة، ومصرف قطر المركزي، ومراقب الحســابات الخارجي، 

وهيئة قطر لألســواق المالية، وبورصة قطر، والموظفين 
الرئيســيين في البنك اكلرئيس التنفيذي ونوابه ومدير 

التدقيق الداخلي وغيرهم.

)د ( يتــم توزيع »ميثاق مجلس اإلدارة« على أعضاء 
مجلــس اإلدارة الحاليين والجدد بهدف ضمان إدراكهم 

الاكمل والمناســب للك من سير عمل البنك وعملياته 
ومسؤولياتهم كذلك.

)ذ ( يستند ميثاق المجلس إلى قواعد الحوكمة وهو ملزم 
لمجلس اإلدارة.

)ر ( يتضمن »ميثاق مجلس اإلدارة«، وفي إطار األمور العامة، 
أن يكون أعضاء المجلس مؤهلين مهنًيا وعلى دراية وخبرة 

مناسبة تمكنهم من تولي وظائفهم اإلشرافية وأن يمتلكوا 
القدرة على تقديم المساهمات المهنية فيما يتعلق 

باالستراتيجيات والنشاطات التشغيلية وتقييم المخاطر 
وإدارتها واالمتثال للقوانين واللوائح التنفيذية والمحاسبة 

والتقارير المالية واالتصاالت، وأن يراعوا كذلك تخصيص الوقت 
الاكفي في تنفيذ مسؤولياتهم تجاه البنك.

)ز ( يمتلك مجلس اإلدارة حق االطالع غير المقّيد على 
دليل مجلس اإلدارة، والذي يتضمن النظام األساسي للبنك 

وتعليمات الحوكمة ونظام الحوكمة والسياسات ذات الصلة.

)س ( يجب على لك عضو في مجلس اإلدارة أداء واجباته 
باجتهاد وإخالص والتقيد بالسلطة المؤسسية كما هي 

محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك نظام 
حوكمة الشراكت الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

ودليل مجلس اإلدارة.

)ش ( على جميع أعضاء مجلس اإلدارة العمل دائًما على 
أساس معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية واالهتمام 

الالزمين ولمصلحة البنك ومساهميه وأصحاب المصلحة اكفة.

)ص ( على أعضاء مجلس اإلدارة العمل بفعالية لاللتزام 
بمسؤولياتهم تجاه البنك.

)ض ( يتضمن النظام األساسي للبنك إجراءات واضحة إلقالة 
أعضاء مجلس اإلدارة في حال تغّيبهم عن اجتماعات 

المجلس. إذ تنص المادة رقم )33( منه على أنه »إذا تغيب 
عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية 

للمجلس أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله 
المجلس اعتبر مستقيالً«.

القطاف

الزهرة الوطنية لدولة قطر، هذه الفصيلة هي المسؤولة عن تلوين 
شبه الجزيرة بزهورها األرجوانية المميزة. ُتعرف أيًضا بإسم خزامى البحر.
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 2.3
أعضاء المجلس

)أ( يتألف المجلس الحالي من األعضاء التالية أسماءهم:

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم 
آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2005، ويرأس 
مجلس اإلدارة منذ العام 2011. حاصل على باكلوريوس مالية 

من جامعة سوفولك، بوسطن – الواليات المتحدة األميركية.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

رئيس مجلس اإلدارة ويملك )25,725,840( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – غير مستقل

الشيخ جاسم بن محمد بن حمد   
آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2014، ونائب 
رئيس المجلس منذ 26/08/2020، وهو عضو في مجلس 

إدارة شركة محمد بن حمد القابضة )قطر(. يحمل شهادة 
باكلوريوس في إدارة األعمال من جامعة بليموث في لندن، 

المملكة المتحدة.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

نائب رئيس مجلس اإلدارة ويمثل مؤسسات عبر الشرق التي 
تملك )25,725,777 سهًما(. 

ويملك شخصًيا )25,902,961( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – غير مستقل
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الشيخ ناصر بن علي بن سعود 
آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 1997، 
ونائب رئيس المجلس من عام 2013 وحتى 31/05/2020. 

استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة 31/05/2020 
وأعيد تعيينه كعضو مستقل بتاريخ 29/07/2020 بعد أن 
تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. وهو حالًيا 
عضو في مجلس إدارة بنك ترست )الجزائر(، وشركة ترست 

للتأمين )الجزائر(، وترست لالستثمارات، وعمان إلعادة التأمين، 
والشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين، ومركز 

التجارة العالمي )قطر(، وشركة ترست الدولية )فلسطين(. 
وهو حاصل على درجة باكلوريوس في إدارة األعمال.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة. بعد استقالته من المجلس تم تعيينه بقرار 
من مجلس اإلدارة كعضو مستقل. وتماشًيا مع القرار )26( من 

النظام األساسي فإن العضو المستقل المعين من قبل مجلس 
اإلدارة ال يحق له امتالك أي أسهم في البنك، وبينما الشيخ ناصر 

ال يزال مسجالً كمساهم يبلغ عدد أسهمه 25،940،292 سهًما 
تمثل  %1.07 من رأس مال البنك، إال أنه قام بإعالم البنك أنه 

بصدد تحويلها إلى طرف ثالث. 

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: تنتهي مدة واليته باستقالته أو بقرار مجلس 

اإلدارة إقالته.  
الوضعية: تنفيذي1  – مستقل

الشيخ فهد بن فالح بن جاسم 
آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2015، وهو 
حاصل على باكلوريوس مالية – جامعة جورج واشنطن، 

الواليات المتحدة األميركية.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل شركة 
المها اكبيتال التي تملك )47,549,859( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – مستقل

1 وضعية التنفيذي هي لكونه عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس وفًقا لتعريف األعضاء التنفيذيين في تعليمات الحوكمة الصادرة عن 
مصرف قطر المركزي في التعميم رقم )68/2015(.
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 2.3
أعضاء المجلس – تتمة

)أ( يتألف المجلس الحالي من األعضاء التالية أسماءهم:

الشيخ سلمان بن حسن 
آل ثاني

عضو مجلس إدارة البنك األهلي منذ مايو 2017. يشغل 
حالًيا منصب المدير المالي في مؤسسة قطر ويشرف على 

وظائف المالية واالستراتيجية والمخاطر. يحمل شهادة 
جامعية في الدراسات المصرفية والمالية من جامعة قطر.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل جهاز قطر 
لالستثمار الذي يملك )1,159,092,930( سهًما. 

االنتخاب/التعيين: عّين من قبل جهاز قطر لالستثمار   
في مارس 2017. 

انتهاء المدة: يتم انتهاء التعيين بموجب إخطار كتابي من قبل 
جهاز قطر لالستثمار. 

الوضعية: غير تنفيذي  

السيد ناصر عبد اللطيف   
العبد الّله

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ 03/05/2020. 
ويشغل حالًيا منصب مدير الدخل الثابت- األدوات االستثمارية 

القابلة للتسييل في جهاز قطر لالستثمار.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل جهاز قطر 
لالستثمار الذي يملك )1,159,092,930( سهًما.

االنتخاب/التعيين: عّين من قبل جهاز قطر لالستثمار
في مارس 2020.

انتهاء المدة: يتم انتهاء التعيين بموجب إخطار كتابي من قبل 
جهاز قطر لالستثمار.
الوضعية: غير تنفيذي
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السيد فيكتور نظيم 
رضا آغا

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2005. حالًيا 
المدير العام لواكلة السد للسفر، والمدير العام لشركة السد 
للصرافة - الدوحة وعضو مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين، 

وعضو مجلس إدارة شركة الماجدة لالستثمار العقاري.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل شركة 
الماجدة لالستثمار العقاري التي تملك )26,741,137( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022  

الوضعية: تنفيذي  – مستقل

السيد أحمد عبد الرحمن 
ناصر فخرو

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 1995. رئيس 
مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم – الدوحة.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2021

عضو مجلس اإلدارة ويملك )72,787,701( سهًما. 

االنتخاب/التعيين: 2020 
انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: تنفيذي – غير مستقل
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الحضور المنصب االسم

6/6 رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

5/6 نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

6/6 عضو مجلس اإلدارة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

5/6 عضو مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

6/6 عضو مجلس اإلدارة السيد ناصر عبد الّله عبد اللطيف

6/6 عضو مجلس اإلدارة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني

6/6 عضو مجلس اإلدارة السيد فيكتور نظيم رضا آغا

6/6 عضو مجلس اإلدارة السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

 2.4
اجتماعات وحضور أعضاء مجلس اإلدارة

الجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعات مجلس اإلدارة التي بلغت ستة )6( اجتماعات خالل العام 2021، 
علًما بأن التغيب في األحوال اكفة اكن ألسباب خاصة قبلها المجلس، كما أن األعضاء الغائبين قد قاموا بتعيين عضو لينوب عنهم. 

تم منح األعضاء إماكنية الحضور من خالل منصات إلكترونية آمنة سمحت لهم بالمساهمة بفعالية في االجتماع الذي يحضرونه.

 2.5
أهم المواضيع التي راجعها المجلس في عام 2020

)أ ( الموافقة على البيانات المالية المرحلية والسنوية 
باإلضافة إلى تقارير الرقابة الداخلية حول البيانات المالية 

وتقرير الحوكمة.

)ب ( اتخاذ اإلجراءات الالزمة للطرح الخامس للسندات 
المتوسطة األجل بقيمة 500 مليون دوالر أميركي لمدة 5 

سنوات لدعم السيولة والتمويل المستقر.

)ت ( الموافقة على إصدار سندات الشريحة األولى لرأس 
المال بقيمة 300 مليون دوالر أميركي.  

)ث ( مراجعة الهيلك التنظيمي للبنك والمصادقة عليه.

)ج ( توصية للجمعية العامة للموافقة على خطة خيار  
سهم الموظف.

)ح ( قرارات مختلفة متعلقة بعمليات التشغيل والسياسات 
واالستراتيجيات الخاصة بالبنك.

 2.6
إجمالي الماكفآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة:

بلغ إجمالي الماكفآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة بما 
يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي على النحو التالي:  

i. مبلغ 12,250,000 ريال قطري أكتعاب مجلس اإلدارة عن 
سنة 2020 تم تسديدها خالل عام 2021 بعد المصادقة 

عليها من قبل الجمعية العامة.

ii. مبلغ 3,780,000 ريال قطري يمثل بدل الحضور وعضوية 
اللجان عن عام 2021.

2.7
سكرتير المجلس

)أ ( لدى مجلس اإلدارة سكرتير يقوم بمهام التسجيل 
والتنسيق وتدوين محاضر اجتماعات المجلس والتقارير التي 

تقدم إليه، كما تقدم هذه التقارير إلى المجلس ولجان 
المجلس وإلى أعضاء المجلس عندما تدعو الحاجة.

)ب ( يقدم سكرتير المجلس خدماته للمجلس وفًقا للوائح 
الحوكمة، ويمكن للك عضو في المجلس الحصول على 

خدمات سكرتير المجلس.

)ت ( وفق توجيهات رئيس مجلس اإلدارة، يوزع سكرتير 
المجلس المعلومات وينسق بين أعضاء مجلس اإلدارة 

وأصحاب المصلحة المعنيين.

)ث ( إن سكرتير المجلس الحالي يحمل شهادة في القانون 
ويتمتع بأكثر من 15 عاًما من الخبرة في مجال الشؤون 

القانونية. وقد تولى في السابق مناصب عليا ودولية في 
مجال االستشارات القانونية وكذلك عمل في السابق منصب 

سكرتير مجلس اإلدارة. إلى جانب ذلك، حضر العديد من 
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الدورات المتعلقة بعمله ومنصبه سكرتير المجلس وشارك 
في مؤتمر وندوات حوكمة الشركة.

2.8
لجان المجلس

تماشًيا مع قواعد الحوكمة وبهدف رفع مستوى كفاءة 
المجلس في ضبط سير مختلف األنشطة والوظائف 

في البنك، قام مجلس اإلدارة بتأسيس لجان وأولك إليها 
مسؤوليات وصالحيات محددة. خالل العام 2021، قامت 

لجان مجلس اإلدارة، ولك منها وفق دورها ومسؤولياتها، 
بمراجعة األمور وبإصدار القرارات أو إصدار التوصيات للمجلس 

فيما يتعلق بمختلف أنشطة وأقسام البنك مـن ضمنها 
اإلقراض، المصادقـة على المناقصات والمشـتريات، 

المصادقة على السياسـات، مراجعة الماكفآت والعـالوات 
والتصديق عليها، وغيرهـا العديد من األمور المتعلقة 

بسـير األعمال.

تم عرض تقرير شامل على المجلس حول اجتماعات لجان 
المجلس وتوصياتهـا. 

إن غيـاب أي عضو مـن أعضـاء اللجان عن أي اجتماع اكن لعذر 
شـخصي مقبول من اللجنـة ذات الصلـة، حيث تم تلكيـف 

احـد أعضاء اللجنة )إن وجـد( لينـوب عن العضو الغائب فـي 
القصعين المصريالحضور والتصويت.

تشتهر هذه النبتة بفوائدها الطبية، وهي عنصر بارز في الطب 
الشعبي ومنتشرة في جميع أنحاء قطر.



60

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

الحضور المنصب االسم

6/6 رئيس اللجنة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

5/6 عضو اللجنة الشيخ فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

6/6 عضو اللجنة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني

ولجان المجلس هي:

)أ ( لجنة التدقيق
i. تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء:

ii. مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق

أ ( النظر في التوصيات وكذلك تقديم التوصيات الالزمة إلى المجلس بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وأتعاب تدقيق 
الحسابات وتقييم المدقق الخارجي من حيث المؤهالت والخبرة والموارد واالستقاللية والموضوعية والفعالية والرد على أي 

أسئلة إلنهاء عقد أو إقالة مدققي الحسابات الخارجيين.

ب ( مراجعة واستعراض البيانات المالية قبل عرضها على المجلس، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي:

 • أي تغييرات في السياسات واإلجراءات المحاسبية.

 • التعديالت المهمة الناجمة عن التدقيق.

 • االلتزام بمعايير المحاسبة.

 • االلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية.

 • االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة في الدولة.

ت ( مناقشة المسائل والتحفظات الناجمة عن عمليات التدقيق المرحلية والنهائية، وأي أمور قد ترغب في مناقشتها مع 
مدققي الحسابات الخارجيين.

ث ( استعراض محتويات التقارير النظامية المطلوبة أو التي أعدتها الجهات الرقابية والردود عليها من قبل البنك.

ج ( على أساس سنوي، مراجعة مدى كفاية واكتمال خطة ونطاق التدقيق الداخلي، وضمان التنسيق بين المدققين الداخليين 
والخارجيين والتأكد من أن وظيفة المراجعة الداخلية لديها ما يكفي من الموارد وفعالة في القيام بمسؤولياتها.

ح ( على أساس سنوي، مراجعة مدى كفاية واكتمال خطة ادارة التدقيق وتوفير الموارد الاكفية لها لتلبية خطتها السنوية.

خ ( النظر في نتائج تقارير التدقيق الداخلي، وكذلك أي تقارير خاصة يتم طلبها ألغراض العمل، وال سيما فيما يتعلق بالمالحظات 
ذات المخاطر العالية، وردود اإلدارة التنفيذية عليها، ومتابعة تنفيذ النقاط المجدولة ضمن المهل المنصوص عليها.

د ( ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة أي قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة ضرورية إلحاطة المجلس بها أو التخاذ القرار 
المناسب من قبل المجلس.

ذ ( سنوًيا ترفع لجنة التدقيق تقريرها السنوي إلى المجلس حول نشاطاتها خالل السنة.

ر ( تلتقي لجنة التدقيق مع رئيس لجنة التدقيق الداخلي دون شرط وجود الرئيس التنفيذي والذي قد يحضر اجتماعات لجنة 
التدقيق بناء على دعوة اللجنة. وقد عقدت غالبية اجتماعات لجنة التدقيق دون حضور الرئيس التنفيذي.
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الحضور المنصب االسم

3/3 رئيس اللجنة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

3/3 عضو اللجنة السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

3/3 عضو اللجنة السيد ناصر عبد اللطيف العبد الّله

)ب( لجنة المخاطر وااللتزام

)i( تتألف لجنة المخاطر وااللتزام من ثالثة أعضاء

ii. مهام ومسؤوليات اللجنة:

)أ ( مراجعـة نطـاق مهام االلتـزام ومهـام إدارة المخاطر واختصاصـات وظائف مديري هذه اإلدارات.

)ب ( التأكد من وجود سياسات متبعة إلدارة أنواع المخاطر اكفة التي تعترض البنك وتوافق هذه السياسات مع المتطلبات 
القانونية والتنظيمية المطبقة ومدى فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وااللتزام.

)ت ( االطالع على التقارير المقدمة من إدارة المخاطر واستعراض الخطوات التي اتخذتها اإلدارة لتقييم ورصد ومراقبة مخاطر 
االئتمان والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق.

)ث ( على أساس سنوي، مراجعة مدى كفاية واكتمال خطة االلتزام بما في ذلك التدريب على االلتزام والرصد واإلبالغ وتوفير 
الموارد الاكفية لوظيفة االلتزام لتلبية خطتها السنوية. 

)ج ( النظر في أي أمور يحيلها المجلس إلى اللجنة. 

)ح ( رفع التوصية إلى مجلس اإلدارة وعرضها عليه للحصول على موافقته بشأن استقالة أو إقالة مدير إدارة المخاطر ومدير 
االلتزام وموظفيهما، حيث يتم تقديم هذه المسائل أمام اللجنة. 

)خ ( تقييم أداء مدير االلتزام ومدير المخاطر والموافقة على الرواتب والماكفآت وغيرها من مسائل تخص أجور جميع موظفي 
هذه اإلدارات )خاضعة لتوجيهات البنك المطبقة والخاصة بسياسات األجور والماكفآت(.

)د ( مراجعة الترتيبات التي تّمكن الموظفين من اإلبالغ عن المخاوف بشأن مخالفات محتملة في مسائل التقارير المالية أو 
غيرها من األمور المهمة، إلى جانب التأكد من وجود الترتيبات الالزمة إلدارة تحقيق مستقل ومناسب لمثل هذه األمور.

)ذ ( ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة أي قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة ضرورية إلحاطة المجلس بها التخاذ القرار 
المناسب من قبل المجلس )حسب االقتضاء(.
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الحضور المنصب االسم

3/3 رئيس اللجنة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

3/3 عضو اللجنة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

3/3 عضو اللجنة السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

)ت( لجنة الحوكمة والترشيحات والماكفآت
تتألف لجنة الحوكمة، الترشيحات والماكفآت من ثالثة أعضاء.

i. مهام ومسؤوليات اللجنة:

أ ( تجتمع اللجنة ثالث مرات سنوًيا ويجوز لرئيس اللجنة أو من 
ينوب عنه دعوة اللجنة لالنعقاد في غير موعدها الدوري إذا 
ما دعت الضرورة لذلك. وفي هذا اإلطار اجتمعت اللجنة )3( 

مرات خالل العام 2021.

ب ( دراسة وإعداد وتطوير االستراتيجيات واألهداف 
والسياسات والنظم والخطط والموازنات بناء على توجيهات 

من مجلس اإلدارة.

ت ( الموافقة على الهيلك العام لنظام الماكفآت والحوافز 
والمزايا، وفًقا للنظام األساسي للبنك، وإرشادات المصرف 

المركزي ونظام الحوكمة وسياسة الماكفآت.

ث ( اعتماد نظم وإجراءات وضوابط منح الماكفآت والعالوات 
وتحديثها في حال استدعى األمر ذلك.

ج ( التوصية لمجلس اإلدارة بالمبلغ اللكي للعالوات والماكفآت 
المبنية على تقييم األداء السنوي المتبع.

ح ( التوصية لمجلس اإلدارة بالماكفآت والبدالت الخاصة بأعضاء 
المجلس واللجان المنبثقة عنه.

خ ( تحديد العالوات والماكفآت التي تدفع للمدير العام 
ونوابه حسب نظام تقييم األداء السنوي، وتلك التي تدفع 

لمدير إدارة التدقيق ومدير االلتزام ومدير إدارة المخاطر، 
على أساس التقييم العام لرؤساء إدارات التدقيق، والمخاطر 

واالمتثال، وفق ما تقوم به اللجان ذات العالقة.

د ( أي مسؤوليات أخرى تولك للجنة من قبل مجلس اإلدارة 
من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.

ذ ( كما أن اللجنة قد قامت بالموافقة على خطة التعاقب 
الوظيفي وفًقا لتعليمات الحوكمة.

ii. مسؤوليات أخرى تقوم بها اللجنة:

أ ( اعتماد تاريخ فتح وإغالق باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
 

ب ( استالم طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

ت ( تقييم المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة على مبدأ 
األهلية )Fitness( والمالءمة )suitability( والمؤهالت 

 .)qualification( المالئمة

ث ( عند اكتمال التقييم تقوم اللجنة برفع نتائج التقييم 
وتوصياتها لمجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره بإخطار المصرف 
المركزي بالتزامن مع إرسال كشف بأسماء جميع المرشحين، مرفًقا 
معه االستبيان الشخصي للمرشح وبقية المستندات والوثائق 

المطلوبة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.

يجب أن يكون الكشف المرسل إلى المصرف المركزي موقًعا 
من قبل رئيس مجلس اإلدارة.

ج ( إعادة النظر في عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة متى ما استدعى األمر ذلك.
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الوضعية 3 المنصب االسم

تنفيذي رئيس اللجنة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

تنفيذي عضو اللجنة السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

تنفيذي عضو اللجنة السيد فيكتور تنظيم رضا آغا

)ج ( اللجنة التنفيذية
)i( تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء هم:

ii. مهام وصالحيات اللجنة:

أ ( اللجنة مسؤولة عن المصادقة على أي قروض أو ائتمان، تزيد قيمتها عن حدود صالحيات اإلدارة التنفيذية.

ب ( إدارة وتسيير شؤون البنك وفًقا للموازنة السنوية وخطة األعمال والتعليمات المتعلقة بالسياسات المالية واإلدارية 
والتشغيلية واالئتمانية التي يوافق عليها مجلس إدارة البنك من وقت آلخر.

ت ( ممارسة الصالحيات المخولة بها من مجلس اإلدارة في منح االئتمان وتجديده ومتابعته واستثمار وتوظيف األموال التي 
تتخطى قيمتها صالحيات اإلدارة التنفيذية.

ث ( اعتماد النظم والمنتجات المصرفية المختلفة والخطط والموازنات ضمن السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة.

ج ( أي مسؤوليات أخرى تولك للجنة من قبل مجلس اإلدارة من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.

تجتمع اللجنة بناًء على طلب من رئيسها أو الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة متى ما استدعت الضرورة ذلك. وتقوم اللجنة 
بإصدار قراراتها بالتمرير دون الضرورة لعقد اجتماع.

لم تعقد اللجنة أي اجتماع في العام 2021 وأصدرت قرارها بالتمرير.

3 وضعية التنفيذي هي لكونه عضو في اللجنة التنفيذية.
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المنصب االسم

رئيس اللجنة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

عضو اللجنة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

عضو اللجنة السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

)ج( لجنة المناقصات
)i( تتألف لجنة المناقصات من ثالثة أعضاء هم:

ii. مهام ومسؤوليات اللجنة:

أ ( استالم عروض المناقصات والمشتريات وتفريغها في محضر إثبات.

ب ( النظر في عروض البيع أو الشراء للعقارات واألراضي المملوكة للبنك أو التي يرغب البنك في تملكها ورفع التوصيات 
الالزمة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

ت ( مراجعة واعتماد الشروط اإلدارية والمالية والفنية للمناقصات والمزايدات اكفة.

ث ( النظر والبت في المناقصات وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن حدود صالحيات اإلدارة التنفيذية.

ج ( اعتماد اللجان المفوضة من قبلها لفض المناقصات والعطاءات المقدمة لها.

ح ( يحق للجنة عند رفع توصياتها إلى جهة االعتماد أال تتقيد بأقل األسعار المقدمة إليها، ويتعين عليها في هذه الحالة 
اإلفصاح عن مبرراتها لذلك ضمن توصيتها المرفوعة لجهة االعتماد.

تجتمع اللجنة بناًء على طلب من رئيسها أو الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة متى ما استدعت الضرورة ذلك. وتقوم اللجنة 
بإصدار قراراتها بالتمرير بدون الضرورة لعقد اجتماع. 
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 2.9
المستشارون الخارجيون

)أ ( يمكن للمجلس واللجان المنبثقة عنه طلب االستشارات في أي موضوع متعلق بشؤون البنك. ويتحمل البنك التاكليف 
والنفقات نظير تعيين هؤالء المستشارين المستقلين أو استشاريين من قبل البنك.

 2.10
تدريب مجلس اإلدارة والتقييم الذاتي

)أ ( لضمان أن مجلس اإلدارة على اطالع دائم على التطورات في مجال الحوكمة، ومسائل ماكفحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، تلقى المجلس تدريبه السنوي. كما تلقوا تدريًبا توعوًيا فيما يتعلق بأمن المعلومات واألمن السيبراني.

)ب ( امتثاالً للوائح الحوكمة، أجرى أعضاء مجلس اإلدارة تقييمهم الذاتي وقام المجلس بتقييم أداء لجان مجلس اإلدارة للعام 
2021 بناًء على تقرير األداء الذي تم تقديمه إلى مجلس اإلدارة.

)ت ( وفًقا للمادة )98( من قانون الشراكت التجارية والمادة )7( من قانون الحوكمة، يقدم لك عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
سنوًيا إقراًرا كتابًيا بأنه ال يجمع بين مناصبه كعضو في مجلس إدارة البنك مع مناصب أخرى محظورة.

أكد مجلس اإلدارة امتثاله لتعميم مصرف قطر المركزي رقم AR 25 لعام 2020 تاريخ 06.07.2020، والذي يتعلق بالمعامالت 
بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مع البنك، ووقع إفصاًحا لتأكيد االمتثال  بالتعميم المذكور.

 2.11
إقرارات مجلس اإلدارة

خالل السنة المالية 2021، وباستثناء التسهيالت التي حصل عليها بعض أعضاء مجلس اإلدارة من البنك، في سياق األعمال 
العادية، وبعيًدا وضمن حدود مصرف قطر المركزي وقيوده وشروطه، لم يكن لدى أعضاء مجلس اإلدارة أي تسهيالت مالية أو 

تجارية مع البنك قد تؤثر سلًبا على قدرتهم على أداء واجباتهم والتزاماتهم أكعضاء في مجلس اإلدارة. 
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03

اإلدارة

الشعاب المرجانية أكروبورا داونينجي
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 3.1
تتألف إدارة البنك العليا من كبار الموظفين في البنك الذين يتبعون لمجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي. واإلدارة العليا للبنك 

مسؤولة عن إعداد الهيلك التنظيمي الذي يصادق عليه مجلس اإلدارة.

 3.2
تساهم اإلدارة العليا للبنك في تطبيق وتطوير الحوكمة بالتعاون مع مجلس اإلدارة، وضمان إنجاز العمل بكفاءة ووفق 

السياسات واإلجراءات المطبقة في البنك والقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.

 3.3
تتألف اإلدارة العليا للبنك حاليا من:

حسن أحمد االفرنجي
الرئيس التنفيذي

لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31. 

ماهالينغام شاناكر
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات 

وتكنولوجيا المعلومات
لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31.

أحمد شحاته
نائب الرئيس التنفيذي باإلنابة – قطاع التجزئة والخدمات 

المصرفية الخاصة
لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31.

محمد النملة
نائب الرئيس التنفيذي - إدارة دعم األعمال والخدمات 

والموارد البشرية
لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31. 

سعد الكعبي
رئيس إدارة الموارد البشرية

لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31. 

تريفور بايلي
رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية

لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31.

جوني الخوري 
المستشار العام وسكرتير مجلس اإلدارة

لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31. 

ماهر براكت
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31. 

ديريك كووك
رئيس قطاع الخزينة واالستثمار

لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31. 

خلدون الخطيب
رئيس إدارة االلتزام

لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31.

 كريم سالم
رئيس إدارة المخاطر باإلنابة

لم يملك أي أسهم في البنك كما في2021/12/31. 

بلغ مجموع الماكفآت المدفوعة لإلدارة العليا للبنك عن عام 
2020 والتي تم تسديدها خالل العام 2021، مبلًغا وقدره 

8,175,000 ريال قطري.
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لدى البنك مدونة لقواعد السلوك وأخالقيات العمل، والتي 
تنطبق على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين، 
والتي تحدد الضوابط فيما يتعلق بتضارب المصالح وتتطلب 

منهم تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى حدوث تضارب 
فعلي أو محتمل بين االهتمام باالمتثال للمادتين )108( 

و)109( من قانون الشراكت التجارية.

تتطلب مدونة قواعد السلوك وأخالقيات العمل أيًضا أن يقر 
مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية والموظفون بامتثالهم 

لمدونة قواعد السلوك.

توزع إدارة االمتثال مع الموارد البشرية بشلك متكرر رسائل 
البريد اإللكتروني للتوعية حول تضارب المصالح من أجل خلق 

ثقافة االمتثال لمدونة قواعد السلوك وأخالقيات العمل.
كما أن منع تضارب المصالح يشلك جزءًا من السياسات واإلجراءات 
المختلفة داخل البنك بما في ذلك سياسة الشراء والمشتريات.

وفًقا لما ورد في تعميم مصرف قطر المركزي رقم 25 
للعام 2020، ال يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
المشاركة بشلك مباشر أو غير مباشر في أي نشاط مشابه 

للبنك أو مصلحة في أي عقد أو مشروع أو تعهد مع البنك 
أو من قبله.

يطبق البنك سياسة تحظر التداول من الداخل والتداول خالل 
الفترات المقيدة وفًقا للوائح بورصة قطر والمادة )111( من 

قانون الشراكت التجارية.
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5.1
تقرير اإلدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

)أ ( المجلس مســؤول عن وضع الرقابة الداخلية الاكفية على 
التقارير الماليــة ومتابعتها. تم تصميم نظام الرقابة الداخلية 
على التقاريــر المالية وتطبيقه بالتوافق مع قواعد الحوكمة 

بهــدف ضمان صحة التقارير المالية وإعداد البيانات المالية 
للبنك ألغــراض تقديم التقارير الخارجية وفق المعايير الدولية 

للتقاريــر المالية. تتضمن الرقابة الداخلية على التقارير 
الماليــة اإلفصاح عن الضوابط واإلجراءات المعتمدة لمنع 

تقديم بيانات خاطئة.

)ب ( تبنى المجلس في اجتماعه رقم 2018/6 قرار لجنة 
المنظمات الراعية للجنة تريدواي COSO، لتقييم الرقابة 

الداخلية. وتم تقديم تقييم عن الرقابة الداخلية على التقارير 
المالية وفق متطلبات COSO للفترة المنتهية في 31 

ديسمبر 2021.

)ت ( تــم تقييم إعداد وتطبيق الرقابة الداخلية على التقارير 
المالية من قبل المدققين الخارجيين شــركة ارنســت اند  

يونغ، كونها شــركة تدقيق مستقلة، وأصدرت تقريًرا إيجابًيا 
عن تقييم البنك فــي موضــوع الرقابــة الداخليــة علــى  

المالية. التقارير 

5.2
مخاطر التقارير المالية

)أ ( إن المخاطر الرئيسية للتقارير المالية تتمثل في عدم 
عكس البيانات المالية للواقع الحقيقي نتيجة أخطاء غير 

مقصودة أو غير متعمدة، أو نشر بيانات مالية لم ُُتعد في 
الوقت المحدد لها. ويظهر النقص في التقديم الصحيح 

لهذه التقارير عندما تتضمن مبالغ البيانات المالية أو 
اإلفصاحات أخطاء )أو سهًوا(. وتعد األخطاء في البيانات، 
عنصًرا مهًما في حال يمكن أن تؤثر، سواء بشلك فردي أو 

جماعي، على القرارات االقتصادية التي تتخذ بنًاء على هذه 
البيانات المالية.

)ب ( ولحصر مخاطر التقارير المالية، أّسس البنك الرقابة 
الداخلية على التقارير المالية بهدف إيجاد ضمان مستوى 

معقول، وليس اكمالً، من مواجهة البيانات المالية الخاطئة 
وكذلك تقييم كفاءة الرقابة الداخلية على التقارير المالية 
في البنك وفق إطار العمل الذي وضعته لجنة المنظمات 
الراعية للجنة تريدواي COSO، حيث توصي بوضع أهداف 

محددة لتسهيل إعداد وتقييم كفاءة نظام الرقابة.

)ت ( يتضمن إطار COSO 17 مبدأ رئيسًيا و5 عناصر: 
i. بيئة الرقابة

ii. تقييم المخاطر
iii. أنشطة الرقابة

iv. المعلومات والتواصل
v.  المراقبة

)ث ( تم تحديد وتوثيق الضوابط التي تغطي 17 مبدأ 
وخمسة عناصر.

)ج ( نتيجة تأسيس الرقابة الداخلية على التقارير المالية، تبنت 
اإلدارة األهداف التالية للبيانات المالية:

i. الوجود/الحدوث: األصول والمطلوبات موجودة والمعامالت 
قد تمت.

ii. اإلنجاز: تم تسجيل اكفة المعامالت وأرصدة الحسابات 
وإدراجها في البيانات المالية.

iii. التقييم/القياس: تم تسجيل األصول، المطلوبات، 
والمعامالت في التقارير المالية بشلك مناسب.

iv. الحقوق والواجبات والملكية: تم تدوين الحقوق والواجبات 
أكصول ومتطلبات بشلك مناسب.

v. تقديم المعلومات واإلفصاح: تصنيف التقارير المالية 
واإلفصاح عنها وتقديمها تم بشلك مناسب.

)ح ( في المقابل، إن أي نظام رقابة داخلي، من ضمنه الرقابة 
الداخلية على التقارير المالية، بغض النظر عن كيفية إعداده 

وتشغيله، يمكن أن يقدم ضمان جودة معقول ولكن ليس 
مطلًقا، بحيث يتم تلبية أهداف نظام الرقابة. وعليه، يمكن 

للرقابة واإلجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية على التقارير 
المالية أن ال تمنع وقوع جميع األخطاء أو عمليات التزوير 

واالحتيال. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام 
الرقابة حقيقة أن هناك عوائق وقيود على الموارد، وأن 

منافع الرقابة يجب أن تقاس بالمقارنة مع التاكليف.

)خ ( باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام الرقابة 
حقيقة بأن هناك عوائق وقيود على الموارد، وأن منافع 

الرقابة يجب أن تقاس بالمقارنة مع التاكليف.

5.3
مخاطر التقارير المالية

)أ ( تتم ممارسة الرقابة ضمن نظام الرقابة الداخلية على 
التقارير المالية بواسطة اكفة أقسام البنك والبنية التحتية 

فيه مع مراجعة صحة السجالت التي تدون ضمن البيانات 
المالية. نتيجة لذلك، فإن عمليات الرقابة الداخلية على 

التقارير المالية تتم من خالل مختلف أقسام الشركة.
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6.1
وظائف نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

)أ ( تتم ممارســة الرقابة ضمن نظام الرقابة الداخلية على 
التقارير المالية بواســطة اكفة األعمال الرقابية للبنك مع 
مراجعة صحة الســجالت التي تدون البيانات المالية. نتيجة 

لذلك، فــإن عمليات الرقابة الداخلية على التقارير المالية تتم 
من خالل وظائف في مختلف أقســام الشركة.

6.2
الضوابط للحّد من مخاطر األخطاء في التقارير المالية 

)أ ( يتألف نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من عدد 
كبير من األنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية التي تهدف إلى 
الحد من مخاطر األخطاء في البيانات المالية الموحدة. ويتم 

دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتتضمن:

i. العمليات المتواصلة أو الدائمة في طبيعتها مثل اإلشراف 
على السياسات واإلجراءات المكتوبة أو الفصل بين الواجبات.

ii. العمليات التي تجرى على أساس دوري، اكلعمليات التي 
تجرى كجزء من عملية إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة.

iii. العمليات الوقائية أو التحقيقية في طبيعتها.

iv. العمليات التي لديها تأثير مباشر أو غير مباشر على 
البيانات المالية الموحدة نفسها. إن الضوابط التي لديها 
تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة تتضمن الرقابة 
على الدخول والرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات 

مثل الدخول إلى نظام المعلومات والرقابة على النشر حيث 
يمكن أن تكون هذه الرقابة على سبيل المثال عملية تسوية 

تدعم مباشرة أحد بنود الميزانية العامة.

v. مكونات تلقائية و/أو يدوية. إن الضوابط التلقائية هي 
عمليات رقابة مدمجة في عمليات النظام مثل التطبيق 

اإللزامي لفصل الرقابة على الوظائف وكشوفات شخصية 
لتحديد كفاءة ودقة المعلومات التي يتم ادخالها. أما 

مكونات الرقابة الداخلية اليدوية فهي التي تدار من قبل 
فرد أو مجموعة أفراد مثل صالحيات العمليات.

 6.3
قياس كفاءة تصميم وتطبيق وتشغيل الرقابة الداخلية 

)أ ( خالل السنة المالية 2021، قام البنك بتقييم لتحديد مدى 
كفاءة التصميم والتطبيق والتشغيل لنظام الرقابة الداخلية 

على التقارير المالية، فيما يتعلق بـ:

i. مخاطر الخطأ في وحدات خط البيانات المالية الموحدة، 
على اعتبار ان هذه العوامل هي بمثابة عوامل مادية، 

ومدى تعرض وحدات البيانات المالية ألخطاء.

ii. مدى تعرض هذه الضوابط المحددة للفشل، ومنها درجة 
التلقائية والتعقيد ومخاطر تجاوز اإلدارة، كفاءة الموظف، 

ودرجة الحكم المطلوبة.

)ب ( هذه العوامل، مجتمعة، تحدد طبيعة وتوقيت ومدى 
الدليل الذي تطلبه اإلدارة بهدف تقييم كفاءة تصميم 

وتطبيق وتشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 
ويتم استنتاج الدليل نفسه من اإلجراءات المتخذة ضمن 

المسؤوليات اليومية للموظف أو من اإلجراءات المطبقة 
لغرض تقييم النظام على وجه التحديد. وتشلك المعلومات 
من مصادر أخرى عنصرًا مهمًا في عملية التقييم، كون هذا 

الدليل يمكن أن يؤدي إلى تنبيه اإلدارة إلى مشالك رقابية 
إضافية أو يمكن أن يثبت النتائج.

)ت ( تضّمن التقييم مدى كفاءة تصميم وتطبيق وتشغيل 
الضوابط في مختلف العمليات من ضمنها القروض والسلف 

إلى العمالء، إيداعات العمالء، الخزينة، الدخل المتأتي من 
العموالت، االستثمارات، التقارير المالية، واإلفصاحات. كما 

تضمنت عملية التقييم مدى كفاءة تصميم وتطبيق وتشغيل 
الضوابط على مستوى الشركة، الضوابط العامة لتكنولوجيا 
المعلومات، وضوابط اإلفصاح. ونتيجة لتقييم كفاءة تصميم 

وتطبيق وتشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، 
لم تجد اإلدارة أي ضعف واستنتجت أن نظام الرقابة الداخلية 

على التقارير المالية قد تم تصميمه وتطبيقه وتشغيله 
بكفاءة وبطريقة مناسبة لغاية الفترة المنتهية في 31 

ديسمبر 2021.
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النسبة في 
رأس المال

عدد األسهم الجنسية التصنيف
المساهمون 

الرئيسيون 
47.71% 1,159,092,930 قطر حكومي )%5 فأكثر(

النسبة في 
رأس المال

خاص  حكومي  عدد المساهمين عدد األسهم

 97.09% 118  2 120 أكثر من مليون

1.07% 39 0 39 500 ألف إلى مليون

0.58% 42 0 42 250 ألف إلى 500 ألف

0.63% 98 0 98 100 ألف إلى 250 ألف

0.63% 627 0 637 أقل من 100 ألف

 7.1
توزيع الملكية حسب الجنسية

)أ( تتوزع نسبة ملكية كبار المساهمين في البنك وفقًا لما يلي:

 7.2
توزيع الملكية بحسب عدد المساهمين

تم العثور على فرس البحر في الشعاب المرجانية عبر شاطئ البحر 
القطري، أو في المياه المفتوحة وهي تتغذى على العوالق الحيوانية. 

يحمل الذكور البيض وينجبون.

فرس البحر
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8.1
اإلفصاحات

)أ ( التزامًا من البنك األهلي بتعليمات الحوكمة ونظام 
الحوكمة، فقد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقًا لما يلي، من 

بين أمور أخرى:

i. إن أعضاء مجلس اإلدارة منتظمين في الحضور أو التمثيل 
في مجلس اإلدارة ولجانه بما يحقق مصلحة البنك واكفة 

المساهمين دون تمييز وبما يؤدي إلعالء مصلحة الشركة 
والمساهمين واكفة أصحاب المصالح.

ii. خالل العام 2021، والتزامًا بقواعد وممارسات الحوكمة، 
أجرى مجلس اإلدارة التقييم الذاتي والتقييم المستقل 
استنادًا إلى حضور ومشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في 

اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان. على مستوى مجلس 
اإلدارة، فإن التقييم السنوي لمجلس اإلدارة ولجان المجلس 

يتم من قبل لجنة الحوكمة، الترشيحات والماكفآت التي رفعت 
تقريرها إلى مجلس اإلدارة للمراجعة وإصدار التوصيات.

iii. تم إخطار رئيس المجلس وجميع األعضاء بمتطلبات المادة  
98 من قانون الشراكت التجارية والمادة 7 من نظام الحوكمة 

ووقع الرئيس واألعضاء على إقرار بعدم الجمع بين المناصب 
التي يحظر الجمع بينها وفًقا ألحاكم القانون ونظام الحوكمة.

iv. المراجعة الدورية للنظام األساسي للبنك لضمان االلتزام 
بتعليمات الحوكمة.

v. التزم البنك بجميع متطلبات الشفافية واإلفصاح إلى 
بورصة قطر فيما يتعلق بالكشف عن النتائج الفصلية ونتائج 

نهاية العام وغيرها من اإلفصاحات.

vi. يشغل الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني دور 
غير تنفيذي ورقابي كممثل لمجلس اإلدارة لمتابعة تنفيذ 

قرارات مجلس اإلدارة من قبل اإلدارة التنفيذية.

vii. لقد أنشأ البنك آليات ضمن هيلكية الحوكمة وسياساته 
الداخلية لحماية حقوق أصحاب المصلحة واإلجراءات الخاصة 

بتلقي شاكويهم، إخطاراتهم ومقترحاتهم والتعامل 
معها بسرية. ويشمل ذلك سياسة إطالق الصافرة التي 

تسمح باإلبالغ بسرية عن أية مخالفات أو أفعال غير أخالقية، 
وسياسة اإلفصاح والشفافية ودليل حوكمة البنك، وسياسة 

حماية أصحاب المصلحة، التي تحدد إجراءات حماية أصحاب 
المصلحة وطريقة التعامل مع مطالباتهم وشكواهم.

)ب ( أما لجهة عدم االلتزام

i. فإن رئيس مجلس إدارة البنك األهلي، الشيخ فيصل بن 
عبد العزيز آل ثاني، عضو في لجان مجلس اإلدارة بخالف 

نظام الحوكمة، وذلك لكون تعليمات الحوكمة الصادرة عن 
مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم 68 / 2015 تاريخ 26 - 

07 - 2015 حظرت أن يكون رئيس المجلس عضًوا في لجنة 
التدقيق دون حظر عضويته في بقية اللجان. ولقد تم إعالم 

السلطات الرقابية بتشكيلة المجلس واللجان.  

ii. إن النظام األساســي للبنك وميثاق المجلس ينصان 
على أن المجلس يتألف من تســعة أعضاء. في حين، يتألف 

المجلس حالًيا من ثمانية أعضاء فقط وذلك بســبب استقالة 
الشــيخ ناصر آل ثاني الذي أعيد تعيينه بعد ذلك كعضو 

مســتقل بعد استقالته وبعد الحصول على موافقة مصرف 
قطر المركزي.

 
iii. سيقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هيلك لجانه من أجل 
ضمان امتثالها لمتطلبات الحوكمة، بما في ذلك هيلك  
لجنة التدقيق التي يرأسها حالًيا عضو غير مستقل في 

مجلس اإلدارة.

8.2
إفصاحات إضافية

)أ ( الغرامات الرقابية

i. لم يتم فرض أية غرامات على البنك تقع ضمن نطاق البند 
)2( من المادة )4( من نظام الحوكمة، خالل السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ذات قيمة مادية أو لها 
تأثير سلبي على أعمال البنك وأنشطته، كما أنها لم تنتج عن 

أي أنشطة احتيالية أو غير قانونية للبنك.

)ب ( الدعاوى القضائية

i. خالل العام 2021، أقام البنك العديد من الدعاوى لتحصيل 
الديون، وحيث تدعو الحاجة اتخذت اإلجراءات وفق قواعد 
وأنظمة مصرف قطر المركزي والمعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية وفًقا لما أفصح عنه البنك في بياناته المالية.

ii. ال تعد الدعاوى المرفوعة ضد البنك ذات طبيعة جوهرية 
أو قد يكون لها تأثير سلبي على الوضع المالي للبنك أو 

على عملياته وأنشطته. كما أن األحاكم الصادرة بحق البنك 
خالل العام 2021 لم تكن ذات قيمة مادية قد تؤثر على 

أعمال البنك.

)ت ( االلتزام بقواعد اإلدراج واإلفصاح

i. خالل العام 2021، التزم البنك بمتطلبات اإلدراج واإلفصاح 
المعمول بها في القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.
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الصفة القانونية االسم
شركة مساهمة قطرية. تأسس البنك األهلي بموجب 

المرسوم رقم )40( لسنة 1983 م الصادر بتاريخ 
1983/06/16 وبدأ نشاطه بتاريخ 04/08/1984 م، البنك 

مرخص له بمزاولة العمل المصرفي من مصرف قطر المركزي 
بموجب الترخيص: رم/1984/13

البنك األهلي )ش.م.ق(

شركة تابعة ومملوكة للبنك بنسبة 100 %
تأسست شركة األهلي للوساطة برأس مال مقداره 50 مليون 

ريال قطري. الشركة موافق عليها من مصرف قطر المركزي 
ومرخص لها من هيئة قطر لألسواق المالية، بدأت نشاطها 

بتاريخ 2011/07/24 وتتداول في األوراق المالية.

شركة األهلي للوساطة )ذ.م.م(

شركة تابعة ومملوكة للبنك بنسبة %100 وهي شركة 
مسجلة في جزر الاكيمن والهدف منها هو إصدار سندات 

متوسطة األجل.

شركة أي بي كيو فاينانس ليمتد

9. 
الهيلك القانوني للبنك
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الموضوع  الرقم 
النظام األساسي للبنك 1

قانون مصرف قطر المركزي 2

تعليمات الحوكمة )مصرف قطر المركزي( 3

نظام الحوكمة )هيئة أسواق قطر للمال( 4

ميثاق مجلس اإلدارة 5

مهام ومسؤوليات لجان المجلس 6

إجراءات وسياسات إطالق الصافرة 7

سياسة تضارب المصالح 8

سياسة الحوكمة 9

سياسة الماكفآت 10

سياسة توزيع األرباح 11

سياسة معامالت األطراف ذوي العالقة 12

سياسة حماية أصحاب المصالح 13

10.1

يسعى البنك األهلي إلى االلتزام بتطبيق تعليمات الحوكمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي ويعمل كذلك على تطبيق 
جميع متطلبات نظام الحوكمة مع األخذ في االعتبار المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال الحوكمة. وعليه فقد 

التزم البنك، على وجه التحديد، بمتطلبات وقواعد اإلفصاح المعمول بها لدى بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق المالية. وحتى 
تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يرتكب البنك أي مخالفة جوهرية للمتطلبات القانونية والتنظيمية بما قد يؤثر على مركزه المالي.

 10.2

لدى البنك هيلكية خاصة بالحوكمة تم توثيقها ونشرها من خالل السياسات الداخلية وااللتزام بالقوانين واألنظمة، وتشمل تلك 
السياسات دون حصر:
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 10.3

يتم تحديث سياسات البنك بشلك دوري أو عند الحاجة 
لذلك، وتتركز الموافقة على هذه التعديالت من قبل لجنة 

الحوكمة، الترشيحات والماكفآت. 
وتتضمن سياسات البنك ما يلي:

)أ ( سياسة التعامل للحساب الشخصي

توضح مفهوم اإلفصاح والتعهد في تداول األنشطة 
االستثمارية )من خالل نموذج معد لذلك(. وتنص هذه 
السياسة على قواعد وإجراءات التداول بهذه األنشطة 

باإلضافة إلى الممارسات المتاحة والمحظورة وفترات حظر 
التداول لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي البنك، 

كما تتضمن سجل المطلعين الداخليين والذي يقع تحت 
مسؤولية مدير االلتزام.

)ب ( سياسة وإجراءات إطالق الصافرة

تعتمد هذه السياسة مبدأ »إطالق الصافرة« في حال 
حدوث أي ممارسات محظورة أو غير قانونية أو غير مهنية، 
وتؤمن الحماية الاكملة للموظف الذي أثار ًأي مزاعم، ولدى 

البنك استنادا إلى هذه السياسة لجنة مستقلة تعنى 

بدراسة حاالت الممارسات المحظورة واتخاذ اإلجراء التأديبي 
حيالها والذي قد يصل إلى الفصل من المنصب الوظيفي 

الذي يشغله المخالف. كما تتضمن معايير االلتزام بالحوكمة 
الرشيدة واألخالق والنزاهة والمصداقية الواجب اتباعها 

في ممارسة العمل المصرفي، كذلك الممارسات المحظورة 
وغير القانونية وغير المهنية التي تؤدي إلى سوء التصرف 

والسلوك ومن ضمنها ممارسات تضارب المصالح بين 
الموظف والبنك أو العميل أو أي أطراف أخرى.

)ت ( قانون الشراكت التجارية

البنك ملتزم بنصوص قانون الشراكت التجارية والتي توضح ما 
يجب إتباعه في حال وجود أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة 

لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين في 
العقود والمشاريع واالرتباطات التي تتم مع البنك.

)ث ( تعليمات مصرف قطر المركزي

يتم عرض جميع التسهيالت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة وعائالتهم وأقاربهم على مجلس اإلدارة في لك 

اجتماع للتأكد من أن هذه المعامالت قد تمت وفقًا للحدود 
والضوابط التي رسمها مصرف قطر المركزي.
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)ج ( ميثاق أخالقيات وممارسات المهنة

ُيلزم هذا الميثاق جميع الموظفين بعدم استخدام أي 
معلومات داخلية لالنتفاع بها بصورة شخصية منًعا لحدوث 

تضارب في المصالح، علًما بأنه تم استيفاء التوقيع على هذا 
الميثاق من جميع الموظفين بما يفيد علمهم وتقيدهم به.

)ح ( سياسة الموارد البشرية

تتضمن هذه السياسة األفعال المحظور ممارستها من قبل 
الموظفين سواء داخل البنك أو مع أي أطراف خارج البنك 

والتي منها ما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، كما توضح 
اإلجراءات التأديبية والجزاءات المفروضة بهذا الخصوص.

)خ ( سياسة االتصال

توضح هذه السياسة قنوات اتصال الموظفين الرئيسيين  
في البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية مع األطراف 

ذات العالقة.

)د ( توجيهات الحوكمة

دليل شامل لحوكمة الشركة.

)ذ ( سياسة اإلفصاح والشفافية

تحدد هذه السياسة متطلبات اإلفصاح والشفافية وفق 
نظام الحوكمة أو أي أنظمة وقواعد أخرى.
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11.1

يتم ترشيح مراقب الحسابات القانوني للبنك بتوصية من 
قبل مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة، بعد الحصول على 

موافقة مصرف قطر المركزي، للموافقة على تعيينه وذلك 
لمدة ال تزيد عن خمس سنوات حسب تعليمات مصرف قطر 

المركزي. وال ينظر في إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي 
إال بعد مرور عامين على انتهاء آخر تعيين له.

 11.2

حدد النظام األساسي للبنك آلية تعيين مراقب الحسابات 
وواجباته وحقه في االطالع في أي وقت على دفاتر الشركة 

وسجالتها ومستنداتها باإلضافة إلى حضور اجتماعات الجمعية 
العامة واإلدالء برأيه بما قام به من تدقيق، علًما بأن مراقب 

حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 
هم السادة/ ارنست اند يونغ، وقد بلغت أتعابهم عن العام 

2021 مبلغ 1,050,000 ريال قطري. وتختص لجنة التدقيق 
بمناقشة تقرير مراقب الحسابات القانوني معه ورفع توصياتها 

بهذا الخصوص إلى مجلس اإلدارة.

 11.3

يتمتع مراقب الحسابات باستقاللية تامة ويحضر اجتماعات 
الجمعية العامة للبنك.

 11.4

ال يقوم البنك حسب تعليمات مصرف قطر المركزي بالشروع 
بأي معامالت مالية مع مراقب الحسابات القانوني أو تقديم 

أي تسهيالت له أو موظفيه أو أفراد عائالتهم تفادًيا ألي 
تضارب في المصالح.
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 12.1

يتبع البنك نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس اإلدارة. 
يشارك مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في إقرار جميع سياسات 

وأساليب ومعالجة المخاطر لتقييم المخاطر العامة وضمان 
االلتزام بالقوانين واألنظمة.

 12.2

يعتمد البنك مبدأ ثالثية مستوى الدفاع ضد مختلف المخاطر: 

مستوى الدفاع األول 

ويتمثل بمختلف إدارات األعمال التي تقوم بتحديد المخاطر 
ورفع التقارير بشأنها؛ وتتضمن السياسات واإلجراءات وأدوار 

الموظفين والمسؤوليات والتدريب واإلشراف على األنشطة 
وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة وفي إطار الحوكمة 

الخاص بالبنك.

مستوى الدفاع الثاني

ويشمل إدارة المخاطر وإدارة االلتزام وإدارة الشؤون 
القانونية، لكًا منها وفًقا لصالحياتها وواجباتها بهدف الحد 

من المخاطر التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها. وتضمن 
هذه اإلدارات مزاولة البنك ألنشطته ضمن حدود المخاطر 

المالئمة كما تضمن االلتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية 
المعمول بها. وترفع إدارة المخاطر وإدارة االلتزام تقارير 

دورية بأعمالها إلى لجنة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة.

مستوى الدفاع الثالث

ويشمل إدارة التدقيق الداخلي التي تقوم بمراجعة وتقييم 
دوري لضمان كفاءة ضوابط الرقابة الداخلية وتنفيذها 

وتضمن تحقيق مستوى الدفاع األول والثاني ألهدافهما. 
وترفع هذه اإلدارة تقارير دورية بأعمالها إلى لجنة.

 12.3

لغاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، لم يسجل أي 
إخفاق في رقابة البنك يمكن أن يكون له أي تأثير جوهري على 

ماكنة البنك المالية أو على عملياته التشغيلية بشلك عام.

 12.4
إدارة المخاطر

)أ ( تضمن إدارة المخاطر بأن:

i. سياسات إدارة المخاطر واإلجراءات والوسائل المتبعة 
صممت بطريقة تتوافق مع التوجيهات التنظيمية ومع رؤية 

البنك في مواجهة المخاطر.

ii. استراتيجية العمل العامة وأنشطة األعمال التي تجري في 
البنك متوافقة مع مستوى المخاطر ومصادق عليها من 

قبل المجلس.

iii. تطوير وتنفيذ أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر لما فيه 
مصلحة البنك.

iv. المراقبة الاكفية لمخاطر وقيود المحافظ في مختلف 
أقسام البنك.

)ب ( تعتمد وظيفة إدارة المخاطر على كفاءة وخبرات وتفاني 
الموظفين المختصين للقيام بالمهام المذكورة أعاله. عالوة 

على ذلك، يشارك لك من مجلس اإلدارة واللجان المعتمدة 
من قبل مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية في وضع 

عمليات المخاطر المختلفة وتقديم اإلشراف الدوري والتوجيه 
لمهام إدارة المخاطر. إن عمليات إدارة المخاطر معرضة 
لتعديالت إضافية من قبل مدققين داخليين وخارجيين، 

وكذلك من قبل الهيئة التنظيمية للبنك مع تقديم تقارير 
دورية إلى المجلس.

)ت ( تعمل اللجنة المعينة على تقديم المزيد من المساعدة 
لتعزيز أفضل ممارسات إدارة المخاطر.

)ث ( تقوم إدارة المخاطر بتقديم توصياتها تحت إشراف لجنة 
المخاطر وااللتزام، وتتم مراجعة التوصيات من قبل المجلس 

الذي يتبنى السياسات الرئيسية إلدارة المخاطر مرة على 
األقل في لك عام.

)ج ( تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتحليل وتقييم وقبول 
وقياس وإدارة وضبط جميع المخاطر المالية وغير المالية 
التي يمكن أن تترك تأثيًرا سلبًيا على أداء وسمعة البنك. 

وتتمثل المخاطر الرئيسية المصاحبة لعمل البنك في االئتمان، 
العمليات، مخاطر السوق وتشمل تبادل العمالت األجنبية، 

أسعار الفائدة، أسعار األسهم، السيولة، باإلضافة إلى مخاطر 
التشغيل وماكفحة التحايل وتلك المتعلقة بالسمعة.
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)ح ( يطبق البنك، كجزء من السياسة المحافظة إلدارة مخاطر 
السوق، قيوًدا محافظة بهدف إيجاد التوافق مع محفظة 

االستثمار والتجارة ولتكون متوافقة مع حاجات تطوير العمل 
وظروف السوق.

)خ ( على أساس سنوي، تصادق لجنة المخاطر التشغيلية 
على عملية التقييم الذاتي لمخاطر التشغيل التي تطرأ 

لتنفيذ مختلف األعمال المصرفية في البنك. تجري اللجنة 
متابعة دورية وتقدم الضوابط المناسبة، عند الحاجة، على 

ضوء طبيعة، ونوعية المخاطر، ومدى تكرارها وأسبابها.

)د ( تراقب إدارة المخاطر محاوالت االحتيال الداخلية والخارجية، 
وتحقق وتوصي بمجموعة توجيهات لوضع مزيد من الوسائل 

التي تحد من مخاطر االحتيال.

)ذ ( يعمل مراقب أنظمة أمن المعلومات على تحديد 
ومراقبة وإدارة أمن المعلومات أو المخاطر التكنولوجية، 

سواء داخلًيا أو خارجًيا، بهدف الحد أو التقليل من التأثيرات 
السلبية الكبيرة.

)ر ( تم التركيز من قبل قسم إدارة المخاطر في البنك على 
الدوام على تحراكت السوق والمخاطر المرتبطة بها، ويتأقلم 

مع أي تغيرات وتوجهات جديدة من خالل تعديل نهج 
إدارة المخاطر والسياسات واإلجراءات المتبعة. ويعد النهج 
الرئيسي للحد من المخاطر القيام بمراجعة سنوية وتحديث 
نظام مواجهة المخاطر في البنك من خالل تجديد وتحديث 

»إطار عمل مواجهة المخاطر« لتغطية التغيرات في عوامل 
مخاطر السوق، سواء اكنت ممنهجة أو موجهة لمنتج محدد 

في البنك أو أي منتج جديد. تتضمن مجموعة سياسات 
المخاطر في البنك بشلك أوسع مخاطر االئتمان، مخاطر 

السوق، مخاطر التشغيل، مخاطر التزوير واالحتيال، ومخاطر 
متعلقة بالسياسات التي يتم تجديدها وتحديثها لتالئم 

متطلبات السوق المحلي، التعامل مع التعديالت التنظيمية 
الحديثة، وكذلك إضافة توجيهات وإرشادات جديدة لتتناسب 

مع مستويات المخاطر اإلجمالية التي وضعها البنك.
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 12.5
االلتزام

)أ ( إن إدارة االلتزام مسؤولة عن تحديد وتوثيق وتقييم 
مخاطر عدم االلتزام المصاحبة ألنشطة البنك. حيث تتضمن 

مخاطر عدم االلتزام عقوبات قانونية / تنظيمية، خسائر مادية 
وتعرض سمعة البنك نتيجة عدم االلتزام بالقوانين واإلجراءات 

والقواعد والمعايير ذات العالقة.

)ب ( تتضمن مهمة االلتزام بأن السياسات واإلجراءات 
واألنظمة والضوابط المناسبة قد وضعت وتم تطبيقها 

في مختلف أقسام البنك بهدف مراقبة العمليات اليومية 
وااللتزام بقانون ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
 )»FATCA«( قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية

والمعيار المشترك لإلبالغ CRS. باإلضافة إلى ذلك، تقوم 
مهام االلتزام بمراجعة وتقييم دوري )في لك عام على 

األقل( لمدى فعالية هذه السياسات للحد من مخاطر غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب ومخاطر التهرب الضريبي.

)ت ( يتم رفع تقرير بنتائج تقييم مدى االلتزام إلى لجنة 
المخاطر وااللتزام وإلى اإلدارة التنفيذية على أساس فصلي 

)ثالثة أشهر(.

 12.6
التدقيق الداخلي

)أ ( دور التدقيق الداخلي رئيسي في ضبط البيئة الرقابية 
على عمليات البنك من خالل تقديم الرأي المستقل 

والموضوعي أو االستشارات لتحسين األداء. كما يساعد البنك 
على تحقيق أهدافه االستراتيجية من خالل اتباع منهجية 
منضبطة لتقييم فعالية ادارة المخاطر، واالجراءات الرقابية 

والحاكمية المتبعة.

)ب ( يمثل التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث للبنك، حيث 
يستقي صالحياته المنوطة به من الميثاق الذي صادقت 

عليه لجنة التدقيق في البنك، وتكون تبعيته وظيفًيا للجنة 
التدقيق، وإدارًيا للرئيس التنفيذي.

)ت ( يســتند التدقيق الداخلي في أعماله على اتباع 
تعليمات مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر لألســواق المالية 

إلى جانــب المعايير الدولية للتدقيق والتي يصدرها معهد 
الداخليين. المدققين 



13
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شلك البنك عدًدا من اللجان الداخلية التي تدير العمليات واألنشطة اليومية للبنك. ومن بين اللجان اإلدارية:

لجنة األصول والخصوم 

)أ ( تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريا خالل العام، وتكون مسؤولة عن إدارة األصول والمسؤوليات في البنك وااللتزام بسياسة 
السيولة المصادق عليها ومتابعتها.

لجنة األصول الخاصة

)أ ( هذه اللجنة مسؤولة عن األصول الخاصة، ضمن أصول البنك، والتي تتطلب المراقبة والضبط بهدف منع الخسائر وضمان 
التعافي وإعادة الهيلكة والتحصيل واإلجراءات القانونية.

)ب ( اللجنة المسؤولة عن ضمان اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل الديون فيما يتعلق بجميع األصول الخاصة وأن المتطلبات 
التنظيمية المطبقة لتخصيص األصول الخاصة تطبق وفق المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.

لجنة االئتمان

)أ ( تعقد اللجنة اجتماعات شهرية منتظمة لمراجعة األعمال المصرفية للشراكت، الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات 
المصرفية الخاصة ومناقشة الخطط المستقبلية للخدمات المصرفية للشراكت. يتم الموافقة على القرارات عن طريق التداول 

بينما يتم مناقشة أي استثناءات أو مراجعات خالل اجتماعات اللجنة.

)ب ( تبذل اللجنة لك جهودها الممكنة لضمان جودة أصول البنك والحد من المخاطر التي تنتج عن أعمال اإلقراض.

لجنة االستثمار

)أ ( تعقد اللجنة اجتماعاتها دورًيا على مدار العام وهي مسؤولة عن مراجعة استراتيجية االستثمار في البنك لضمان أعلى 
مستوى من العوائد على األصول، وذلك ضمن ضوابط المتطلبات التنظيمية.

لجنة مخاطر التشغيل

)أ ( تعقد اللجنة اجتماعاتها دورًيا في لك ربع من السنة لمراجعة حوادث مخاطر التشغيل وخطة العمل المطلوبة لمعالجتها. 
واللجنة مسؤولة أيًضا عن خطة معالجة الكوارث ومتابعة اإلجراءات المطلوبة للبقاء على الجهوزية للمعالجة من الكوارث 

تحسًبا ألي مخاطر غير متوقعة.



14
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 14.1

لقد قام مجلس اإلدارة باعتماد سياسة األطراف ذات العالقة 
لتنظيم العالقة بينهم وبين البنك.

 14.2

خالل العام 2021، ووفق تعليمات مصرف قطر المركزي، 
قدمت جميع المعامالت المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة 

والتسهيالت الممنوحة لهم ولعائالتهم وأقاربهم 
وشراكتهم التابعة، خالل لك اجتماع لمجلس اإلدارة وذلك 

بهدف التأكد من أن هذه المعامالت قد تمت وفق الحدود 
المسموح بها من قبل مصرف قطر المركزي وبعد الحصول 

على الموافقات المطلوبة.

 14.3

كما في 31 ديسمبر 2021، لم تسجل معامالت رئيسية 
ألطراف من ذوي العالقة في سجالت البنك والتي قد تتطلب 

موافقة المساهمين.

 14.4

لدى البنك سياسة لمعامالت األطراف ذات العالقة والتي 
تضبط معامالت األطراف ذات العالقة واإلجراءات ذات الصلة، 

وكذلك لدى البنك سجل لتلك المعامالت.

 14.5

وفًقا لسياسة معامالت األطراف ذات العالقة، يتولى قسم 
إدارة المخاطر في البنك سجالً خاًصا )»السجل«( لتدوين 

معامالت األطراف ذات العالقة اكفة في البنك، ويتضمن 
التفاصيل اكفة عن تلك المعامالت.

 14.6

يتوفر السجل الخاص بمعامالت األطراف ذات العالقة لالطالع 
عليه من قبل المساهمين في البنك والمخولين تفحصه 

بتحديث هذا السجل بشلك دوري بطريقة تعكس الحالة 
الحقيقية لمعامالت األطراف ذات العالقة.

 14.7

يجب على قسم إدارة المخاطر، وبشلك دوري، تحديث السجل 
ليظهر في لك األوقات أسماء وتفاصيل األطراف ذات 

العالقة ومعامالتهم.



15
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 15.1

يجوز للمساهم االطالع على سجل المساهمين في البنك 
مجاًنا خالل ساعات العمل الرسمية للبنك، وللك ذي شأن الحق 

في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وخاصة إذا قيد 
شخص فيه أو حذف منه دون مبرر، وذلك استناًدا للمادة 

)11( من النظام األساسي للبنك، كما يحق له كذلك الحصول 
على نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك. 

وحيث أن البنك مدرج في بورصة قطر فإنه متقيد بمواد 
الالئحة الداخلية للسوق واألنظمة والقوانين والتعليمات 

المنظمة لعمليات تداول األوراق المالية في الدولة 
باإلفصاح عن وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة  

لجميع المساهمين.

 15.2

يوضح الفصل الخامس من النظام األساسي للبنك حقوق 
المساهمين بشأن الجمعية العامة للبنك والمعاملة 

المنصفة لهم وممارسة حق التصويت وانتخاب األعضاء. كما 
يتضمن الفصل السابع منه حقوق المساهمين المتعلقة 

بتوزيع األرباح حيث يقوم مجلس اإلدارة باقتراح توزيع األرباح 
على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومناقشة 

ذلك والموافقة عليه من قبل المساهمين.

 15.3

تبًعا للمادة 50 من النظام األساسي للبنك، يحق لمجلس 
اإلدارة دعوة الجمعية العامة لكما دعت الحاجة إلى ذلك، 

وعليه دعوتها لكما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من 
المساهمين يمثلون ما ال يقل عن 10 % من رأس المال، 

بشرط أن تكون لدى مراقب الحسابات أو المساهمين أسباب 
اكفية تبرر ذلك.

 15.4

تم تعديل النظام األساسي للبنك لحماية حقوق المساهمين 
ولضمان أنهم متساوين ويتمتعون باكفة الحقوق المتعلقة 
بأسهمهم وفق القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء. ويظهر 

هذا األمر في المادة 8 من النظام األساسي للبنك. باإلضافة 
إلى ذلك، تنص المادة 31 من النظام األساسي على أن 

مجلس اإلدارة يمثل جميع المساهمين ويحمي حقوقهم. 
كما تمنح المادة 53 لك مساهم الحق بحضور الجمعية العامة 

والمصادقة واالعتراض على القرارات التي تتخذ.

 15.5

يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب 
القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها تعليمات الحوكمة 

ونظام الحوكمة.



16
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في قلب المجتمع

 16.1

البنك األهلي عنصر رئيسي في المجتمع القطري، ويلتزم 
بالمسؤولية االجتماعية تجاه هذا المجتمع. وعمالً بهذا 

النهج، ووفق للسياسة العامة لمصرف قطر المركزي ونظام 
الحكومة لهيئة قطر لألسواق المالية المادة 39، اكن البنك 
األهلي نشًطا في المساهمة في رفاهية ورعاية المجتمع 

والناس والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.

 16.2

وتأكيًدا على دوره في المسؤولية االجتماعية، تبرع البنك 
األهلي مرة أخرى إلى الجمعية القطرية لتأهيل ذوي 

االحتياجات الخاصة لمبادرات شهر رمضان.

 16.3

كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي، قام البنك بحملة 
لزيادة الوعي بالمرض، وأسبابه، والوقاية منه، وتشخيصه، 

وعالجه بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان.

16.4

 إدرااكً من البنك بمدى أهمية الرياضة في المجتمع القطري، 
نظم البنك األهلي أنشطة رياضية شارك فيها موظفو البنك 

وعائالتهم لتعزيز ثقافة الرياضة والحياة الصحية كجزء من 
اليوم الرياضي للدولة. 

 16.5

خالل العام 2021، واصل البنك رسالته في تقديم الدعم 
لمجاالت رئيسية تساهم في رفع التوعية لدى الناس، كما 

قدم الدعم الشخصي والمالي.

 16.6

نظم البنك حملة تبرع بالدم بالشراكة مع مؤسسة حمد 
الطبية بهدف المساهمة في دعم بنك الدم في قطر ورفع 

التوعية حول أهمية هذا التبرع.

16.7

وتقديًرا لجهود موظفينا لغاية الفترة المنتهية في 
31 ديسمبر 2021، ّكرم البنك 60 موظًفا تقديًرا 

لسنوات خدمتهم في البنك، حيث أقام احتفاالً تكريمًيا 
للموظفين الذين قضوا فترة طويلة في العمل، والتزامهم 

ومساهمتهم الشخصية في مسيرة نجاح البنك األهلي.

 16.8

إيمانًا بمسؤوليتنا الوطنية  في المحافظة على اإلرث 
الثقافي والتقاليد القطرية العريقة ، قام البنك مرة أخرى 

بدعم مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية فاكن الراعي 
المصرفي الحصري للحدث، ليساهم في استمرارية والحفاظ 
على شغف قطر باالحتفال بإرثها التاريخي في الفروسية. 

إن الحفاظ على هذه العادات والتقاليد هو أحد أهم أهداف 
المسؤولية االجتماعية في البنك األهلي.

 16.9

وتأكيًدا على دوره في المسؤولية المجتمعية فقد قام 
البنك خالل العام 2021 بدفع %2.5 من إجمالي أرباحه 

الصافية للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 أي مبلغ 
17,837,000 ر.ق. لدعم األنشطة الرياضية. هذا فضالً عن 

قيام البنك بتقديم الدعم المالي المستمر لألنشطة الرياضية 
واالجتماعية واإلنسانية.



17
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اتخذ البنك خطوات أولية خالل العام 2021 لإلعالن عن مؤشرات االستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية من 
خالل منصة بورصة قطر لالستدامة ESG، ويعمل البنك حالًيا على وضع سياسته الخاصة لمؤشرات االستدامة وإطار العمل لها.

ويمكن االطالع على مؤشرات االستدامة ومؤشرات والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية للبنك عبر الرابط
https://qse.arabsustainability.com/ahlibank

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



100

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

15
الهيلك 

التنظيمي
للبنك

التسويق واالتصاالت

المنتجات والقنوات
وتطوير األعمال

الخدمات المصرفية الخاصة

شبكة الفروع

الرئيس التنفيذي

المرافق والخدمات الرئيس التنفيذي العمليات

تقنية المعلومات

العمليات المركزية

عمليات البطاقات

المالية

تمويل التجارة

الخدمات المصرفية
للشركات

الخدمات المصرفية للمشاريع
الصغيرة و المتوسطة باالنابة

المشاريع والعقارات

الموارد البشرية

سكرتير مجلس اإلدارة

االلتزام

التدقيق الداخلي

الشؤون القانونية

إدارة المخاطر باالنابة

أمن المعلومات

مجلس اإلدارة

نائب الرئيس التنفيذي - إدارة
دعم األعمال والخدمات والموارد

البشرية
الخدمات المصرفية الدولية نائب الرئيس التنفيذي – للمالية

والعمليات والتكنولوجيا
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع
الخدمات المصرفية للشركات

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع
التجزئة والخدمات المصرفية الخزينة واالستثمار



101

البنك األهلي

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

التسويق واالتصاالت

المنتجات والقنوات
وتطوير األعمال

الخدمات المصرفية الخاصة

شبكة الفروع

الرئيس التنفيذي

المرافق والخدمات الرئيس التنفيذي العمليات

تقنية المعلومات

العمليات المركزية

عمليات البطاقات

المالية

تمويل التجارة

الخدمات المصرفية
للشركات

الخدمات المصرفية للمشاريع
الصغيرة و المتوسطة باالنابة

المشاريع والعقارات

الموارد البشرية

سكرتير مجلس اإلدارة

االلتزام

التدقيق الداخلي

الشؤون القانونية

إدارة المخاطر باالنابة

أمن المعلومات

مجلس اإلدارة

نائب الرئيس التنفيذي - إدارة
دعم األعمال والخدمات والموارد

البشرية
الخدمات المصرفية الدولية نائب الرئيس التنفيذي – للمالية

والعمليات والتكنولوجيا
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع
الخدمات المصرفية للشركات

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع
التجزئة والخدمات المصرفية الخزينة واالستثمار



التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي102

البيانات المالية الموحدة
31 ديسمبر 2021

2021 التقرير السنوي 



103 التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

البنك األهلي

تقرير مدقق الحسابات المستقل                                                                                             

بيان المركز المالي الموحد

بيان الدخل الموحد

بيان الدخل الشامل الموحد

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد                                                                                     

بيان التدفقات النقدية الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

104

108

110

111

112

116

118



104

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

تقرير مراقب الحسابات المستقل 

الرأي 

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة للبنك األهلي 
)ش.م.ع.ق( )“البنك”( وشراكته 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 اكفة النواحي المادية، المركز المالي الموحد 
للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 وأدائها المالي 

الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 
 .)IFRSs( ذلك التاريخ 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 اكفية 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 كلك وفي تكوين 

رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه االمور. 
وفيما يلي بيان بكيفية تناول لك 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. 

إلى السادة المساهمين الكرام في البنك األهلي )ش.م.ع.ق( 
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
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كيفية معالجة أمور التدقيق الهامة خالل 
أعمال التدقيق 

أمور التدقيق الهامة 

انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء 

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.  
• قمنا بتقييم معايير الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان 

)SICR( المطبقة من قبل المجموعة وأساس تصنيف 
التعرضات بالمراحل المختلفة في ضوء تأثيرات جائحة 

كوفيد19- 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 كوفيد19-. 

• 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 اماكنية 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 بشلك 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.

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 اللكي، 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 وأحاكم  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. 
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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 شلك من أشاكل التأكيد حولها.

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

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

حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو أكخطاء 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 اكنت 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 اكنت 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 

 أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية 
الموحدة كلك 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 أكخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، 
إذا اكن من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية 

للمستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة. 
ينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة. 

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 اكفية 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.

تقرير مراقب الحسابات المستقل 
إلى السادة المساهمين الكرام في البنك األهلي )ش.م.ع.ق( 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
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• مراجعة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية 
المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، 
وكذلك تحديد ما إذا اكن 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 اكنت 

هذه االفصاحات غير اكفية. 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 اكنت البيانات المالية 

تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة. 

• الحصول على أدلة تدقيق اكفية 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 اكفة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها 
ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا، لم تقع خالل 

السنة المالية أية مخالفات للنظام األساسي للبنك وقانون 
الشراكت 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                                              
زياد نادر

سجل مراقبي الحسابات رقم 258

الدوحة في 3 فبراير 2022
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2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري إيضاحات الموجودات

2,871,877 2,443,372 8 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

3,509,604 3,000,793 9 مستحق من بنوك

33,512,690 33,569,570 10 قروض وسلف مقدمة لعمالء

7,073,950 8,613,458 11 استثمارات مالية

251,785 235,178 12 عقارات ومعدات 

335,359 230,149 13 موجودات أخرى 

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

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري إيضاحات  المطلوبات

4,620,856 3,248,848 14 مبالغ مستحقة للبنوك والمصرف المركزي

26,940,562 27,924,919 15 ودائع عمالء

7,321,378 7,315,373 16 )a( سندات دين

1,602,812 1,092,837 16 )b( قروض أخرى

794,590 825,929 17 مطلوبات أخرى 

41,280,198 40,407,906 إجمالي المطلوبات 

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري إيضاحات حقوق الملكية

2,429,663 2,429,663 18 )a( رأس المال 

1,791,853 1,863,200 18 )b( إحتياطي قانوني

753,108 753,108 18 )c( إحتياطي مخاطر

380 8,587 18 )d( 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 19 األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

6,275,067 7,684,614 حقوق الملكية

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

البنك األهلي )ش.م.ع.ق( 
بيان المركز المالي الموحد 

في 31 ديسمبر 2021



109

البنك األهلي

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

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

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

تشلك اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

حسن أحمد اإلفرنجي 
الرئيس التنفيذي
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق( 
بيان الدخل الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري إيضاحات

1,756,386 1,720,171 20 إيرادات فوائد  

)782,895( )640,987( 21 مصروفات فوائد 

973,491 1,079,184 صافي إيرادات فوائد 

185,791 182,308 22 إيراد رسوم وعموالت 

)8,246( )7,681( مصاريف رسوم وعموالت

177,545 174,627 صافي إيرادات رسوم وعموالت 

42,072 51,416 23 صافي ربح صرف عمالت أجنبية

49,580 38,114 24 إيرادات من استثمارات مالية 

4,640 4,012 25 إيرادات تشغيلية أخرى

1,247,328 1,347,353 صافي إيرادات تشغيلية 

)176,284( )178,004( 26 تاكليف موظفين

)30,646( )30,280( 12 استهالك 

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

استثمارات مالية 

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

وسلف مقدمة لعمالء

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

موجودات مالية أخرى 

)112,701( )129,011( 27 مصروفات أخرى

)567,268( )633,887(

680,060 713,466 ربح السنة العائد لمساهمي البنك

0.280 0.285 28 العائد على السهم )ريال قطري(

تشلك اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق( 
بيان الدخل الشامل الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تشلك اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيرادات شاملة أخرى للسنة:

بنود يعاد تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل:

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

إيضاحات

680,060 713,466 ربح السنة

586 8,332 18 )d(
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات دين 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى 

)194( )125( 18 )d( محققة خالل السنة

392 8,207 إيرادات شاملة أخرى للسنة 

680,452 721,673 إجمالي الدخل الشامل للسنة
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إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات مؤهلة لرأس 
المال اإلضافي
ألف ريال قطري

إجمالي حقوق
الملكية العائدة 
لمساهمي البنك
ألف ريال قطري

أرباح مدورة
ألف ريال قطري

إحتياطي قيمة عادلة
ألف ريال قطري

إحتياطي مخاطر
ألف ريال قطري

إحتياطي قانوني
ألف ريال قطري

رأس المال
ألف ريال قطر

إيضاحات

6,275,067 - 6,275,067 1,300,063 380 753,108 1,791,853 2,429,663 الرصيد كما في 1 يناير 2021

إجمالي الدخل الشامل للسنة: 

713,466 - 713,466 713,466 - - - - ربح السنة

8,207 - 8,207 - 8,207 - - - ايرادات شاملة أخرى 

721,673 - 721,673 713,466 8,207 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - - - - - - 18 )c( محّول إلى إحتياطي المخاطر

- - - 71,347 - - 71,347 - 18 )b( محّول إلى اإلحتياطي القانوني

)17,837( - )17,837( )17,837( - - - - 33
محّول إلى صندوق األنشطة 

اإلجتماعية والرياضية
مساهمات من وتوزيعات 

لمالكي حقوق الملكية:

)364,449( - )364,449( )364,449( - 18 )e( توزيعات أرباح مدفوعة

)364,449( - )364,449( )364,449( - - - -
إجمالي المساهمات والتوزيعات 

لمالكي حقوق الملكية

1,092,000 1,092,000 - - - - - 19
إصدار أدوات شريحة رأس المال 

األولى 

)21,840( - )21,840( )21,840( - - - - 19
توزيعات أرباح مدفوعة ألدوات 

شريحة رأس المال األولى

7,684,614 1,092,000 6,592,614 1,538,056 8,587 753,108 1,863,200 2,429,663 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

البنك األهلي )ش.م.ع.ق( 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تشلك اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات مؤهلة لرأس 
المال اإلضافي
ألف ريال قطري

إجمالي حقوق
الملكية العائدة 
لمساهمي البنك
ألف ريال قطري

أرباح مدورة
ألف ريال قطري

إحتياطي قيمة عادلة
ألف ريال قطري

إحتياطي مخاطر
ألف ريال قطري

إحتياطي قانوني
ألف ريال قطري

رأس المال
ألف ريال قطر

إيضاحات

6,275,067 - 6,275,067 1,300,063 380 753,108 1,791,853 2,429,663 الرصيد كما في 1 يناير 2021

إجمالي الدخل الشامل للسنة: 

713,466 - 713,466 713,466 - - - - ربح السنة

8,207 - 8,207 - 8,207 - - - ايرادات شاملة أخرى 

721,673 - 721,673 713,466 8,207 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - - - - - - 18 )c( محّول إلى إحتياطي المخاطر

- - - 71,347 - - 71,347 - 18 )b( محّول إلى اإلحتياطي القانوني

)17,837( - )17,837( )17,837( - - - - 33
محّول إلى صندوق األنشطة 

اإلجتماعية والرياضية
مساهمات من وتوزيعات 

لمالكي حقوق الملكية:

)364,449( - )364,449( )364,449( - 18 )e( توزيعات أرباح مدفوعة

)364,449( - )364,449( )364,449( - - - -
إجمالي المساهمات والتوزيعات 

لمالكي حقوق الملكية

1,092,000 1,092,000 - - - - - 19
إصدار أدوات شريحة رأس المال 

األولى 

)21,840( - )21,840( )21,840( - - - - 19
توزيعات أرباح مدفوعة ألدوات 

شريحة رأس المال األولى

7,684,614 1,092,000 6,592,614 1,538,056 8,587 753,108 1,863,200 2,429,663 الرصيد في 31 ديسمبر 2021
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إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أرباح مدورة
ألف ريال قطري

إحتياطي قيمة عادلة
ألف ريال قطري

إحتياطي مخاطر
ألف ريال قطري

إحتياطي قانوني
ألف ريال قطري

رأس المال
ألف ريال قطر

إيضاحات

5,958,712 1,241,075 )12( 679,837 1,723,847 2,313,965 الرصيد كما في 1 يناير 2020

إجمالي الدخل الشامل للسنة: 

680,060 680,060 - - - - ربح السنة

392 - 392 - - - خسارة شاملة أخرى 

680,060 680,060 392 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- )73,271( - 73,271 - - 18 )c( محّول إلى إحتياطي المخاطر

- )68,006( - - 68,006 - 18 )b( محّول إلى اإلحتياطي القانوني

)17,002( )17,002( - - - - 33 محّول إلى صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:

- )115,698( - 115,698             18 )a( أسهم مجانية مصّدرة

)347,095( )347,095( - 18 )e( توزيعات أرباح مدفوعة

)347,095( )462,793( - - - إجمالي المساهمات والتوزيعات لمالكي حقوق الملكية            115,698-

6,275,067 1,300,063 380 753,108 1,791,853 2,429,663 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020 

البنك األهلي )ش.م.ع.ق( 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تشلك اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أرباح مدورة
ألف ريال قطري

إحتياطي قيمة عادلة
ألف ريال قطري

إحتياطي مخاطر
ألف ريال قطري

إحتياطي قانوني
ألف ريال قطري

رأس المال
ألف ريال قطر

إيضاحات

5,958,712 1,241,075 )12( 679,837 1,723,847 2,313,965 الرصيد كما في 1 يناير 2020

إجمالي الدخل الشامل للسنة: 

680,060 680,060 - - - - ربح السنة

392 - 392 - - - خسارة شاملة أخرى 

680,060 680,060 392 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- )73,271( - 73,271 - - 18 )c( محّول إلى إحتياطي المخاطر

- )68,006( - - 68,006 - 18 )b( محّول إلى اإلحتياطي القانوني

)17,002( )17,002( - - - - 33 محّول إلى صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:

- )115,698( - 115,698             18 )a( أسهم مجانية مصّدرة

)347,095( )347,095( - 18 )e( توزيعات أرباح مدفوعة

)347,095( )462,793( - - - إجمالي المساهمات والتوزيعات لمالكي حقوق الملكية            115,698-

6,275,067 1,300,063 380 753,108 1,791,853 2,429,663 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020 
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق( 
بيان الدخل الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري إيضاحات

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 12 استهالك

)41,337( )33,033( 24 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( 12 شراء عقارات ومعدات

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

من األنشطة االستثمارية
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تشلك اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

إيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

1,790,581 )515,980(
متحصالت من / )دفعات سداد( قروض 

وأدوات دين أخرى 

- 1,092,000 19 إصدار أدوات شريحة رأس المال األولى 

)347,095( )364,449( توزيعات أرباح مدفوعة

- )21,840( 19
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 30 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
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2.  أساس اإلعداد

بيان االلتزام

ــر  ــًا للمعايي ــدة وفق ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــم إع ت
الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــاّدرة عــن المجلــس الدولــي 

 .)IASB( ــبية ــر المحاس للمعايي

أساس القياس

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس 
التلكفــة التاريخيــة باســتثناء البنــود الهامــة التاليــة 
المدرجــة ضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد والتــي يتــم 

ــة: ــة العادل ــها بالقيم قياس
• المشتقات؛ 

ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــتثمارات المقاس • االس
ــارة ــح أو الخس الرب

ــن  ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة المقاس ــتثمارات المالي • االس
ــرى ــاملة األخ ــرادات الش ــالل اإلي خ

العملة الوظيفية وعملة العرض

تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال 
ــا  ــركة األم. فيم ــة للش ــة الوظيفي ــي العمل ــري وه القط
ــب  ــم تقري ــك، ت ــالف ذل ــه بخ ــارة إلي ــت اإلش ــا تم ــدا م ع
ــى  ــري إل ــال القط ــة بالري ــة المعروض ــات المالي المعلوم

ــال. ــف ري ــرب أل أق

استخدام األحاكم والتقديرات 

البيانــات الماليــة الموحــدة بموجــب  يتطلــب إعــداد 
الماليــة )IFRS( وقانــون  الدوليــة للتقاريــر  المعاييــر 
الشــراكت التجاريــة القطــري للتقاريــر الماليــة ومــن اإلدارة 
ــر علــى تطبيــق  ــرات وإفتراضــات تؤث وضــع أحــاكم وتقدي
ــر  ــا التقري ــادر عنه ــغ الص ــبية والمبال ــات المحاس السياس
للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات. قــد 

ــرات. ــذه التقدي ــن ه ــة ع ــج الفعلي ــف النتائ تختل

ــا  ــة به ــات المتعلق ــرات واإلفتراض ــة التقدي ــم مراجع تت
بشــلك دائــم. يتــم إدراج التعديــالت علــى التقديــرات 
المحاســبية فــي الفتــرة التــي تتــم فيهــا مراجعــة 
ــك. ــر بذل ــتقبلية تتأث ــرات مس ــة فت ــي أي ــرات وف التقدي

تــم وصــف المعلومــات عــن المجــاالت الهامــة للشــكوك 
األساســية فــي تطبيــق  التقديــرات واألحــاكم  حــول 
ــى  ــم عل ــر األه ــا األث ــي له ــبية الت ــات المحاس السياس
ــة الموحــدة  ــات المالي ــغ المعتــرف بهــا فــي البيان المبال

ــاح 5. ــت إيض تح

1.  الكيان الصادر عنه التقرير

تــم تأســيس البنــك األهلــي ش.م.ع.ق )"البنــك"( فــي دولــة قطــر عــام 1983 كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم 
األميــري رقــم 40 لســنة 1983. رقــم الســجل التجــاري للبنــك هــو 8989. العنــوان المســجل للبنــك هــو شــارع ســحيم بــن حمد 
فــي منطقــة الســد )ص ب 2309 فــي مدينــة الدوحــة فــي دولــة قطــر(. تتكــون البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مــن البنــك وشــراكته التابعــة )يشــار إليهــم جميعــًا )"المجموعــة"( ومنفرديــن )"شــراكت 
المجموعــة"((. تــزاول المجموعــة بشــلك رئيســي األعمــال المصرفيــة للشــراكت واألفــراد وأنشــطة الوســاطة ولهــا 14 فرعــًا 

فــي قطــر.

الشراكت التابعة األساسية للبنك هي:

أنشطة الشركةرأس مال الشركةبلد التأسيساسم الشركة
نسبة 

الملكية 
2021

نسبة 
الملكية 

2020

شركة األهلي للوساطة ذ.م.م. 
)سجل تجاري رقم 47943(

قطر
50 مليون
ريال قطري

100100الوساطة

البنك األهلي القطري
للتمويل المحدود 

1 دوالر أمريكيجزر اكيمان
إصدار سندات 

الدين
100100

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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3. السياسات المحاسبية الهامة

تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بشــلك 
ثابــت علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه 

ــدة.   ــة الموح ــات المالي البيان

)أ(  أساس التوحيد

)i( الشركة التابعة 
تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للبنك 
ــة  ــركة التابع ــة. الش ــراكته التابع ــي ش.م.ع.ق وش األهل
هــي شــركة مســتثمر فيهــا تســيطر عليهــا المجموعــة. 
يتــم إدراج البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة فــي البيانــات 
الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ بدايــة الســيطرة وإلــى تاريــخ 

توقــف تلــك الســيطرة. 

تســيطر المجموعــة علــى شــركة مســتثمر فيهــا إذا اكنت 
لهــا صلــة بإيراداتهــا أو لديهــا حــق فــي إيــرادات متنوعة 
مــن إرتباطهــا بالشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة 
علــى التأثيــر علــى هــذه اإليــرادات مــن خــالل ســلطتها 

علــى الشــركة المســتثمر فيهــا.

ــع  ــة م ــراكت التابع ــبية للش ــات المحاس ــى السياس تتماش
ــة. ــا المجموع ــي تتبعه ــبية الت ــات المحاس السياس

)ii( المعامالت المستبعدة عند التوحيد
ــن  ــات بي ــرادات والمصروف ــدة واإلي ــتبعاد األرص ــم اس يت
شــراكت المجموعــة الناشــئة مــن التعامــالت بيــن شــراكت 
المجموعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة. 
ــة  ــس طريق ــة بنف ــر المحقق ــائر غي ــتبعاد الخس ــم اس يت
الماكســب غيــر المحققــة ولكــن فقــط إلــى الحــد الــذي ال 

ــة.  ــي القيم ــاض ف ــه انخف ــد في يوج

)ب( العملة األجنبية

المعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية
ــي  ــك الت ــة أو تل ــالت أجنبي ــالت بعم ــل التعام ــم تحوي يت
تتطلــب الســداد بعملــة أجنبيــة إلــى العمــالت الوظيفيــة 
الخاصــة بالعمليــات بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي 

ــالت. ــخ المعام تواري

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بعمــالت 
أجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر إلــى العملــة الوظيفيــة 
باســتخدام معــدالت الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. 

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة 
ــى  ــة إل ــة التــي تقــاس بالقيمــة العادل بالعمــالت األجنبي
ــك  ــي ذل ــائد ف ــرف الس ــعر الص ــة بس ــة الوظيفي العمل

ــم  ــة. يت ــة العادل ــد القيم ــه تحدي ــم في ــذي يت ــخ ال التاري
ــي  ــة الت ــر النقدي ــات غي ــودات والمطلوب ــل الموج تحوي
ــة  ــة األجنبي ــة بالعمل ــة التاريخي ــث التلكف ــن حي ــاس م تق

ــة. ــخ المعامل ــي تاري ــرف ف ــدل الص ــتخدام مع باس

يتــم اإلعتــراف بفــروق صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة 
ــئة  ــة والناش ــالت األجنبي ــالت بالعم ــداد المعام ــن س م
عــن التحويــل بأســعار الصــرف فــي نهايــة الفتــرة 
ــة  ــالت األجنبي ــة بالعم ــات المالي ــودات والمطلوب للموج

ــارة. ــح أو الخس ــن الرب ضم

تحويــل موجــودات ومطلوبــات  يتــم  التوحيــد،  عنــد 
ــعر  ــر بس ــرض التقري ــة ع ــى عمل ــة إل ــات األجنبي العملي
الصــرف الفــوري الســائد فــي تاريــخ التقريــر ويتــم تحويــل 
ــات بأســعار الصــرف  ــك العملي ــات الدخــل الخاصــة بتل بيان

ــالت. ــخ المعام ــي تواري ــائدة ف ــة الس الفوري

)ج( الموجودات المالية والمطلوبات المالية

)i( اإلعتراف والقياس المبدئي
ــالء  ــلف لعم ــروض والس ــًا بالق ــة مبدئي ــرف المجموع تعت
والمســتحق مــن وإلــى بنــوك وودائــع العمــالء وشــهادة 
ــات  ــن ومديوني ــندات الدي ــة وس ــع واألوراق التجاري الودائ
أخــرى فــي التاريــخ الــذي تنشــأ فيــه. إن جميــع الموجودات 
والمطلوبــات الماليــة األخــرى يتــم اإلعتــراف بهــا مبدئيــًا 
فــي تاريــخ المتاجــرة الــذي تصبــح فيــه المجموعــة طرفــًا 

ــة لــألداة. فــي النصــوص التعاقدي

)ii( التصنيف
ــي  ــل المال ــف األص ــم تصني ــي، يت ــراف المبدئ ــد اإلعت عن
ــة  ــار قياســه: بالتلكفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادل باعتب
مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو بالقيمــة العادلــة 

ــارة. ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ م

ــأة إذا  ــة المطف ــي بالتلكف ــن المال ــل الدي ــاس أص ــم قي يت
ــة  ــه بالقيم ــم تصنيف ــم يت ــة ول ــروط التالي ــتوفى الش اس

ــارة: ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م العادل

ــال •  ــوذج أعم ــن نم ــل ضم ــاظ باألص ــم االحتف أن يت
يهــدف إلــى اإلحتفــاظ بالموجــودات لتحصيــل 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ و
أن تــؤدي األحــاكم التعاقديــة لألصــل المالــي إلــى • 

نشــوء تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة 
بحيــث تقتصــر علــى مدفوعــات أصــل الديــن 

ــم. ــن القائ ــل الدي ــغ أص ــى مبل ــدة عل والفائ
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يتــم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
ــتوفى  ــال اس ــي ح ــط ف ــرى فق ــاملة األخ ــرادات الش اإلي
ــة  ــة العادل ــه بالقيم ــم تصنيف ــم يت ــة ول ــروط التالي الش

ــارة: ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ م

ــال •  ــوذج أعم ــن نم ــل ضم ــاظ باألص ــم اإلحتف أن يت
ــل التدفقــات  ــى تحقيــق لك مــن تحصي يهــدف إل
ــة؛ و ــودات المالي ــع الموج ــة وبي ــة التعاقدي النقدي

أن تــؤدي األحــاكم التعاقديــة لألصــل المالــي إلــى • 
نشــوء تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة 
بحيــث تقتصــر علــى مدفوعــات أصــل الديــن 

ــم. ــن القائ ــل الدي ــغ أص ــى مبل ــدة عل والفائ

عنــد اإلعتــراف المبدئــي باالســتثمار فــي حقــوق الملكيــة 
ــلك  ــة بش ــوز للمجموع ــرة، يج ــا للمتاج ــظ به ــر المحتف غي
ــة  ــرات الالحق ــرض التغي ــار ع ــاء أن تخت ــل لإللغ ــر قاب غي
فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي اإليــرادات الشــاملة 
ــتثمار  ــاس لك اس ــى أس ــم عل ــار يت ــذا االختي ــرى. وه األخ

علــى حــدة.

ــى  ــرى عل ــة األخ ــودات المالي ــع الموج ــف جمي ــم تصني يت
ــارة. ــح والخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــا مقاس أنه

ــوز  ــي، يج ــراف المبدئ ــد االعت ــك، عن ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــا  ــالً مالًي ــه أص ــة في ــلك ال رجع ــدد بش ــة أن تح للمجموع
قياســها  الواجــب  بالمتطلبــات  ذلــك  بخــالف  يفــي 
ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــن القيم ــأة أو ع ــة المطف بالتلكف
اإليــرادات الشــاملة األخــرى كمــا فــي الربــح والخســارة إذا 
اكن ذلــك يلغــي أو يقلــل بشــلك كبيــر مــن عــدم التطابــق 

ــك. ــالف ذل ــأ بخ ــد ينش ــذي ق ــبي ال المحاس

تقييم نموذج األعمال
تقــوم المجموعــة بتقييــم الهــدف مــن نمــوذج األعمــال 
ــى  ــي عل ــل المال ــه باألص ــن خالل ــاظ م ــم االحتف ــذي يت ال
ــس  ــة تعك ــذه الطريق ــال ألن ه ــة األعم ــتوى محفظ مس
ــم  ــة تقدي ــال وطريق ــة إدارة األعم ــل كيفي ــلك أفض بش
وتشــمل  اإلدارة.  إلــى  بذلــك  الخاصــة  المعلومــات 

ــي: ــا يل ــة م ــد الدراس ــات قي المعلوم

لمحفظــة •  المحــددة  واألهــداف  السياســات 
السياســات؛ لتلــك  العملــي  والتطبيــق  األعمــال 

كيفيــة تقييــم أداء المحفظــة وإعــداد تقريــر • 
المجموعــة؛ إدارة  إلــى  بذلــك 

ــال •  ــوذج األعم ــى أداء نم ــر عل ــي تؤث ــر الت المخاط
) والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن 
تلــك  إدارة  وكيفيــة  ذلــك(  األعمــال  نمــوذج 

المخاطــر؛
ــرات •  ــي فت ــات ف ــت المبيع ــم وتوقي ــرة وحج وتي
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ــا  ــات وتوقعاته ــذه المبيع ــباب ه ــابقة، وأس س
ــع   ــتقبل. وم ــي المس ــات ف ــاط المبيع ــأن نش بش
ــة  ــات المتعلق ــي المعلوم ــر ف ــم النظ ــك، ال يت ذل
بنشــاط المبيعــات بشــلك منعــزل، ولكــن كجــزء من 
تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق الهــدف المعلــن 
ــة  ــة وكيفي ــودات المالي ــة إلدارة الموج للمجموع

ــة. ــات النقدي ــق التدفق تحقي

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة 
أو المــدارة والتــي يتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس 
ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــك بالقيم ــة وذل ــة العادل القيم
ــل  ــا لتحصي ــاظ به ــم االحتف ــه ال يت ــارة ألن ــح أو الخس الرب
التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو غيــر محتفــظ بهــا 
ــع  ــة ولبي ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق ــواء لتحصي س

ــة. ــودات المالي الموج

تقييــم مــا إذا اكنــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصل 
تمثــل دفعــات مقتصــرة علــى أصــل الديــن والفائدة 

ألغــراض هــذا التقييــم، يتــم تعريــف "أصــل الديــن" علــى 
أنــه القيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد االعتــراف 
ــن  ــا الثم ــى أنه ــدة" عل ــف "الفائ ــم تعري ــي. ويت المبدئ
ــة  ــر االئتماني ــود والمخاط ــة للنق ــة الزمنی ــل للقیم المقاب
المرتبطــة بأصــل الديــن القائــم وذلــك خــالل مــدة معينــة 
مــن الزمــن ولمخاطــر وتاكليــف اإلقــراض األساســیة األخــرى 
ــك  ــة( وكذل ــف اإلداری ــیولة والتاكلي ــر الس ــل مخاط )مث

ــح. ــش الرب هام

ــة  ــة التعاقدي عنــد تقييــم مــا إذا اكنــت التدفقــات النقدي
ــدة،  ــن والفائ هــي مدفوعــات مقتصــرة علــى أصــل الدي
التعاقديــة  الشــروط  االعتبــار  المجموعــة فــي  تأخــذ 
لــألدوات. ويتضمــن ذلــك تقييــم مــا إذا اكنــت الموجــودات 
ــر توقيــت  الماليــة تحتــوي علــى شــرط تعاقــدي قــد يغي
ــدم  ــة لع ــة نتيج ــة التعاقدي ــات النقدي ــدار التدفق أو مق
تحقيقهــا لهــذا الشــرط. عنــد إجــراء التقييــم، تأخــذ 
ــن  ــي م ــة الت ــداث الطارئ ــار األح ــي اإلعتب ــة ف المجموع
النقديــة  التدفقــات  وتوقيــت  مبلــغ  تغييــر  شــأنها 
ــاكم  ــد واألح ــاكم التمدي ــًا وأح ــة مقدم ــغ المدفوع والمبال
التــي تحــد مــن مطالبــة المجموعــة بالتدفقــات النقديــة 
ــى  ــل عل ــي تعم ــددة والت ــزات مح ــودات ومي ــن موج م
ــا األدوات  ــود. أم ــة للنق ــة الزمني ــل للقيم ــل المقاب تعدي
ــى  ــرة عل ــات المقتص ــوم المدفوع ــق مفه ــي ال تحق الت
ــة  ــها بالقيم ــم قياس ــوف يت ــدة فس ــن والفائ ــل الدي أص

ــارة . ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م العادل

إعادة تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
ال يقــوم البنــك بإعــادة تصنيــف موجوداتــه الماليــة بعــد 
اإلعتــراف المبدئــي بهــا إال فــي الفتــرة التــي تلــي تغييــر 
المجموعــة لنمــوذج أعمالهــا الخــاص بــإدارة الموجــودات 
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ــة  ــع المرتبط ــر والمناف ــة المخاط ــي باكف ــلك أساس أو بش
ــاظ  ــم االحتف ــا. إذا ت ــزء منه ــة أو ج ــودات المحول بالموج
باكفــة أو بشــلك أساســي باكفــة المخاطــر والمنافــع، فــال 
يتــم إلغــاء االعتــراف بالموجــودات المحولــة. وتشــمل 
تحويــالت الموجــودات مــع االحتفــاظ باكفــة أو بشــلك 
أساســي باكفــة المخاطــر والمنافــع، علــى ســبيل المثــال، 

ــراء. ــادة الش ــالت إع ــة ومعام ــراض األوراق المالي إق

ــد  ــة عن ــات المالي ــراف بالمطلوب ــة اإلعت ــي المجموع تلغ
ــا. ــا أو إنقضائه ــة أو إلغائه ــا التعاقدي ــذ التزاماته تنفي

)iv( تعديالت على الموجودات والمطلوبات المالية
الموجودات المالية

ــة  ــوم المجموع ــي، تق ــل مال ــروط أص ــل ش ــم تعدي إذا ت
بتقييــم مــا إذا اكنــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعــدل 
ــات  ــت التدفق ــال اكن ــي ح ــي. ف ــلك أساس ــة بش مختلف
ــار  ــا اعتب ــم عنده ــي، يت ــلك أساس ــة بش ــة مختلف النقدي
الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة مــن األصــل 
ــذه  ــي ه ــة. وف ــا منتهي ــى أنه ــي عل ــي األصل المال
ــي  ــي األصل ــل المال ــراف باألص ــاء االعت ــم إلغ ــة، يت الحال
ــة،  ــة العادل ــد بالقيم ــي الجدي ــل المال ــات األص ــم إثب ويت
ــل.  ــد لألص ــي جدي ــدة فعل ــدل فائ ــاب مع ــاد احتس ويع
وبالتالــي يعتبــر تاريــخ إعــادة التفــاوض هــو تاريــخ 
االعتــراف المبدئــي لغــرض احتســاب االنخفــاض فــي 
ــت  ــا إذا حدث ــد م ــرض تحدي ــك لغ ــي ذل ــا ف ــة، بم القيم

ــان. ــر االئتم ــي مخاط ــة ف ــادة جوهري زي

ــة  ــودات المعّدل ــة للموج ــات النقدي ــن التدفق ــم تك إذا ل
ــي،  ــلك أساس ــة بش ــأة مختلف ــة المطف ــة بالتلكف المحمل
فــإن التعديــل لن يــؤدي إلــى إلغــاء االعتــراف بالموجودات 
الماليــة. وفــي هــذه الحالــة، تعيــد المجموعــة احتســاب 
القيمــة الدفتريــة المجموعــة لألصــل المالــي بنــاًء علــى 
الماليــة  للموجــودات  المعّدلــة  النقديــة  التدفقــات 
ــة  ــة الدفتري ــل القيم ــن تعدي ــج ع ــغ النات ــرف بالمبل وتعت
ــل  ــان الدخ ــي بي ــل ف ــارة تعدي ــاح أو خس ــة أكرب المجموع
الموحــد. إذا تــم تنفيــذ مثــل هــذا التعديــل بســبب 
ــح أو  ــرض الرب ــيتم ع ــرض، فس ــة للمقت ــات المالي الصعوب
ــاالت  ــي ح ــة. وف ــاض القيم ــائر انخف ــع خس ــارة م الخس

ــد.  ــرادات فوائ ــا إكي ــم عرضه ــرى، يت أخ

المطلوبات المالية
ــة  ــات المالي ــراف بالمطلوب ــاء االعت ــة بإلغ ــوم المجموع تق
عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وتكــون التدفقــات النقدية 
ــي  ــي. ف ــلك أساس ــة بش ــة مختلف ــات المعّدل للمطلوب
هــذه الحالــة، يتــم االعتــراف بالتــزام مالــي جديــد اســتنادا 
ــة. ويتــم  ــة وذلــك بالقيمــة العادل إلــى الشــروط المعّدل
االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي 
المطفــأ وااللتــزام المالــي الجديــد بشــروط معّدلــة وذلك 

فــي بيــان الدخــل الموحــد.

ــر  الماليــة. تتــم إعــادة التصنيــف مــن بدايــة فتــرة التقري
األولــى التــي تلــي التغييــر. المطلوبــات الماليــة ال يعــاد 

تصنيفهــا أبــدًا. 

)iii( إلغاء االعتراف
تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي عندمــا 
ــن  ــة م ــات النقدي ــة للتدفق ــوق التعاقدي ــي الحق تنته
ــي  ــل المال ــل األص ــوم بتحوي ــا تق ــي أو عندم ــل المال األص
ــا  ــر ومزاي ــع مخاط ــل جمي ــا تحوي ــم فيه ــة يت ــي معامل ف
ملكيــة األصــل المالــي بشــلك أساســي، أو أنهــا ال تقــوم 
بالتحويــل وال تحتفــظ بشــلك أساســي بجميع مخاطــر ومزايا 
الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي. ويتم 
ــة  ــأي فائــدة فــي الموجــودات الماليــة المحول االعتــراف ب
والتــي تكــون مؤهلــة إللغــاء االعتــراف بهــا والتــي يتــم 
ــل  ــة أكص ــل المجموع ــن قب ــا م ــاظ به ــاؤها أو االحتف إنش
أو التــزام منفصــل. يتــم إدراج أي فائــدة فــي أصــل مالــي 
ــم  ــذي يت ــه وال ــراف ب ــاء االعت ــال إللغ ــون مؤه ــول يك مح
ــل او  ــة أكص ــل المجموع ــن قب ــه م ــاظ ب ــاؤه أو االحتف إنش
ــودات  ــد الموج ــراف بأح ــاء االعت ــد الغ ــل. عن ــزام منفص الت
ــة  ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــراف بالف ــم االعت ــة، يت المالي
لألصــل )أو القيمــة الدفتريــة المخصصــة للجــزء مــن األصــل 
المحــول( والمبلــغ المســتلم )بمــا فــي ذلــك أي موجودات 
جديــدة تــم الحصــول عليهــا ناقًصــا أي مطلوبــات جديــدة 

ــح أو الخســارة. مفترضــة( وذلــك فــي الرب

أي أربــاح/ خســائر متراكمــة تــم اإلعتــراف بهــا في اإليــرادات 
الشــاملة األخــرى فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي أوراق 
ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة المصنف ــوق الملكي حق
اإليــرادات الشــاملة األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد 

ــة. ــراف بهــذه األوراق المالي إلغــاء اإلعت

يلغى اإلعتراف بأصل مالي ) لكيًا أو جزئيًا( عندما:

تكــون الحقــوق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة • 
مــن األصــل قــد انقضــت؛ 

المجموعــة بتحويــل حقوقهــا الســتالم •  قيــام 
ــون  ــودات أو أن تك ــن الموج ــة م ــات النقدي التدفق
ــة  ــات النقدي ــداد التدفق ــزام بس ــت اإللت ــد تحمل ق
المســتلمة بالاكمــل ودون تأخيــر مــادي إلــى طــرف 
ــون  ــا )أ( أن تك ــرور"، وإم ــب "م ــب ترتي ــث بموج ثال
المجموعــة قــد قامــت فعليــًا بتحويــل اكفــة 
مخاطــر وامتيــازات الملكيــة أو )ب( لــم تقــم فعليــًا 
بتحويــل أو االحتفــاظ باكفــة مخاطــر ومنافــع األصــل 
وعندمــا لــم تعــد تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل 
ــل. ــى األص ــيطرة عل ــت الس ــا حول ــي ولكنه المال

تبــرم المجموعــة معامــالت تقــوم بموجبهــا بتحويــل 
الموجــودات المعتــرف بهــا، ولكنهــا تحتفــظ إمــا باكفــة 

3. السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
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 )v( المقاصة
ــة  ــات المالي ــودات والمطلوب ــة للموج ــراء المقاص ــم إج يت
ــي  ــز المال ــان المرك ــي بي ــغ ف ــي المبل ــرض صاف ــم ع ويت
ــق  ــة الح ــدى المجموع ــون ل ــا يك ــط عندم ــد فق الموح
القانونــي فــي مقاصــة تلــك المبالــغ ورغبتهــا إمــا فــي 
تســويتها علــى أســاس الصافــي أو عــن طريــق تحقيــق 
ــت.   ــس الوق ــي نف ــات ف ــوية المطلوب ــودات وتس الموج

يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي 
ــة  ــر الدولي ــب المعايي ــك بموج ــمح بذل ــا ُيس ــط عندم فق
للتقاريــر الماليــة، أو بالنســبة لألربــاح والخســائر التي تنشــأ 
ــا  ــابهة كم ــالت متش ــن معام ــة م ــة مكون ــن مجموع م

فــي نشــاط المتاجــرة بالمجموعــة. 

)vi( مبادئ القياس

قياس التلكفة المطفأة
ــغ  ــي المبل ــي ه ــزام مال ــل أو الت ــأة ألص ــة المطف التلكف
الــذي يقــاس بــه األصــل أو االلتــزام المالــي عنــد االعتــراف 
المبدئــي بــه، مطروحــا منــه ســداد أصــل الديــن مضافــا 
إليــه أو مطروحــا منــه اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام 
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ 
األولــي المعتــرف بــه ومبلــغ االســتحقاق، ناقصــا أي خصم 
ــدة  ــدل الفائ ــاب مع ــن احتس ــة. يتضم ــاض القيم النخف
ــي  ــتلمة الت ــة أو المس ــوم المدفوع ــة الرس ــي اكف الفعل

ــي. ــدة الفعل ــدل الفائ ــن مع ــزأ م ــزء ال يتج ــل ج تمث

طريقة معدل الفائدة الفعلي
يتــم   ،9 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  بموجــب 
تســجيل ايــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل 
ــدة الفعلــي لجميــع الموجــودات الماليــة المقاســة  الفائ
ــد  ــرادات الفوائ ــجيل إي ــم تس ــا يت ــأة، كم ــة المطف بالتلكف
علــى الموجــودات الماليــة التــي تحمــل فائدة والمقاســة 
ــرى  ــاملة األخ ــرادات الش ــالل اإلي ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم
ــة 9 باســتخدام  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول بموجــب المعي
ــات  ــب مصروف ــي. تحتس ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع طريق
الفوائــد أيًضــا باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلي 
لجميــع المطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا بالتلكفــة 
المطفــأة. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي 
يقــوم بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة 
ــي  ــزام المال ــل أو االلت ــع لألص ــر المتوق ــدى العم ــى م عل
ــة  ــي القيم ــى إجمال ــر، إل ــرة أقص ــاء، لفت ــد االقتض أو، عن

ــي. ــل المال ــة لألص الدفتري

)وبالتالــي  الفعلــي  الفائــدة  معــدل  احتســاب  يتــم 
ــار  التلكفــة المطفــأة لألصــل المالــي( باألخــذ فــي االعتب
تاكليــف المعاملــة وأي خصــم أو عــالوة علــى حيــازة 
األصــل المالــي، باإلضافــة إلــى الرســوم والتاكليــف التــي 

تشــلك جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي. 
ــد  ــد باســتخدام معــدل عائ ــرادات الفوائ يســجل البنــك إي
ــدى  ــى م ــت عل ــد ثاب ــدل عائ ــر لمع ــل تقدي ــل أفض يمث
العمــر المتوقــع للقــرض. ومــن ثــم، فــإن حســاب معــدل 
الفائــدة الفعلــي يأخــذ فــي االعتبــار أيًضــا تأثيــر معــدالت 
ــا  ــم تحصيله ــد يت ــي ق ــة الت ــة المحتمل ــدة المختلف الفائ
فــي مراحــل مختلفــة مــن العمــر المتوقــع لألصــل المالي، 
ــي  ــا ف ــج )بم ــي للمنت ــر اإلنتاج ــرى للعم ــص األخ والخصائ
ــف  ــد ومصاري ــًا والفوائ ــة مقدم ــغ المدفوع ــك المبال ذل

ــات(.  الغرام

قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع 
أصــل مــا أو دفعــه لســداد التــزام مــا فــي معاملــة تجارية 
نظاميــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القياس 
بالمبلــغ األصلــي أو، فــي حــال غيــاب تلــك الســوق، فــي 
الســوق األكثــر مالءمــة التــي يمكــن للمجموعــة الوصــول 
ــة  ــة العادل ــس القيم ــخ. ال تعك ــك التاري ــي ذل ــا ف إليه

اللتــزام مــا مخاطــر عــدم األداء الخاصــة بــه.

ــاس  ــة بقي ــوم المجموع ــًا، تق ــك متاح ــون ذل ــا يك عندم
القيمــة العادلــة ألداة مــا باســتخدام الســعر المــدرج فــي 
الســوق النشــطة لتلــك األداة. تعتبــر الســوق نشــطة إذا 
ــر وحجــم اكفييــن  ــزام بتوات تمــت معامــالت لألصــل أو االلت

ــتمر. ــاس مس ــى أس ــعير عل ــات تس ــم معلوم لتقدي

فــي حــال لــم يتوفــر ســعر مــدرج فــي الســوق النشــطة، 
ــح  ــي تتي ــم الت ــاليب التقيي ــتخدم أس ــة تس ــإن المجموع ف
مجــاال أكبــر الســتخدام المدخــالت ذات الصلــة القابلــة 
ــة  ــر القابل للمالحظــة وتحــد مــن اســتخدام المدخــالت غي
اكفــة  المختــار  التقييــم  أســلوب  يشــمل  للمالحظــة. 
ــي  ــوق ف ــي الس ــاركون ف ــا المش ــي يأخذه ــل الت العوام

ــة. ــعير أي معامل ــد تس ــار عن االعتب

وأفضــل دليــل للقيمــة العادلــة ألداة ماليــة عنــد االعتراف 
المبدئــي هــو عــادة ســعر المعاملــة، أي: القيمــة العادلة 
ــة أن  ــررت المجموع ــتلم. إذا ق ــوع أو المس ــل المدف للمقاب
ــن  ــف ع ــي تختل ــراف المبدئ ــد االعت ــة عن ــة العادل القيم
ــا  ــن إثباته ــة ال يمك ــة العادل ــة، وأن القيم ــعر المعامل س
مــن خــالل ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط لموجــودات أو 
مطلوبــات مماثلــة أو بنــاء علــى أســلوب التقييــم والــذي 
ــة،  ــة للمالحظ ــواق قابل ــن أس ــات م ــط بيان ــتخدم فق يس
يتــم عندهــا قيــاس األدوات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة 
ــة  ــة العادل ــن القيم ــرق بي ــل الف ــة لتأجي ــة، معّدل العادل
ــراف المبدئــي وســعر المعاملــة. وفــي وقــت  عنــد االعت
الحــق، يتــم االعتــراف بذلــك الفــرق فــي الربــح أو الخســارة 
ــن دون  ــر األداة ولك ــدى عم ــى م ــبة عل ــة مناس بطريق
تأخيــر بمــا يتجــاوز الوقــت الــذي يمكــن فيــه دعــم التقييــم 
ــة أو  ــة للمالحظ ــوق القابل ــات الس ــطة بيان ــل بواس بالاكم

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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ــة. ــال المعامل ــد إقف موع
لــو اكن لألصــل أو اإللتــزام الــذي تــم قياســه بالقيمــة 
ــة  ــوم المجموع ــب، تق ــعر طل ــرض وس ــعر ع ــة س العادل
ــعر  ــة بس ــز الطويل ــودات بالمراك ــاس الموج ــا بقي حينه
ــب. ــعر الطل ــرة بس ــز القصي ــات بالمراك ــرض والمطلوب الع

يتــم تقييــم للقمــة العادلــة لــألدوات الماليــة والمزيــد في 
التفاصيــل حــول كيفية قياســها فــي اإليضــاح 5 ب )1(

 
)vii( إنخفاض القيمة 

االئتمانيــة  الخســائر  بمخصصــات  المجموعــة  تعتــرف 
ــم  ــم يت ــي ل ــة الت ــة التالي ــى األدوات المالي ــة عل المتوقع
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة:

الموجــودات الماليــة التي تعد أدوات دين؛ و• 
ارتباطــات القروض وعقود الضمانــات المالية• 

علــى  القيمــة  إنخفــاض  بخســارة  اإلعتــراف  يتــم  ال 
الملكيــة.  حقــوق  اســتثمارات 

ــغ  ــائر بمبل ــات الخس ــاس مخصص ــة بقي ــوم المجموع تق
ــر  ــدار عم ــى م ــة عل ــة المتوقع ــارة االئتماني ــادل الخس يع
الديــن والتــي يتــم قياســها علــى أســاس الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا، باســتثناء مــا يلــي:

ــا •  ــم تحديده ــي يت ــن الت ــتثمارات أوراق الدي اس
علــى أنهــا ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة 

ــر؛  ــخ التقري ــي تاري ف
ــر •  ــا مخاط ــع فيه ــم ترتف ــرى ل ــة أخ أدوات مالي

ــي. ــراف المبدئ ــذ االعت ــر من ــلك كبي ــان بش االئتم

ــهًرا  ــرة 12 ش ــة لفت ــة المتوقع ــائر االئتماني ــد الخس وتع
ــن  ــج م ــي تنت ــة الت ــة المتوقع ــائر االئتماني ــي الخس ه
ــي  ــة ف ــة المحتمل ــاألداة المالي ــام ب ــدم االنتظ ــداث ع أح

ــر. ــخ التقري ــد تاري ــهرًا بع ــون 12 ش غض

يضــع البنــك سياســة فــي نهايــة لك فتــرة تقريــر إلجــراء 
ــة  ــان ألداة مالي ــر االئتم ــت مخاط ــا إذا اكن ــول م ــم ح تقيي
ــك  ــي وذل ــق المبدئ ــذ التحقي ــر من ــلك كبي ــد زادت بش ق
مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر عــدم 
ــدى  ــى م ــا عل ــع حدوثه ــداد المتوق ــى الس ــدرة عل الق

ــة. ــألداة للمالي ــي ل ــر المتبق العم

بنــاًء علــى العمليــة المذكــورة أعــاله، يقــوم البنــك 
بتصنيــف قروضــه فــي المرحلــة 1 أو المرحلــة 2 أو المرحلة 

ــاه: ــح أدن ــو موض ــا ه 3 كم
                        

المرحلــة 1: عنــد تحقيــق القــروض ألول مــرة، • 
ــاس  ــى أس ــص عل ــجيل مخص ــك بتس ــوم البن يق
ــهًرا.  ــدة 12 ش ــة لم ــة المتوقع ــائر االئتماني الخس
تتضمــن قــروض المرحلــة األولــى أيًضا التســهيالت 

التــي تحســنت فيهــا مخاطــر االئتمــان وتــم إعــادة 
ــة.  ــة الثاني ــن المرحل ــرض م ــف الق تصني

المرحلــة 2: عندمــا يظهــر القــرض زيــادة ملحوظة • 
فــي مخاطــر االئتمــان منــذ نشــوئه، يســجل البنــك 
مخصًصــا لخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى لمــدى 
ــا  ــة أيًض ــة الثاني ــروض المرحل ــن ق ــر. تتضم العم
التســهيالت التــي تحســنت فيهــا مخاطــر االئتمان 

وأعيــد تصنيفهــا مــن المرحلــة الثالثــة. 
منخفضــة •  تعتبــر  التــي  القــروض   :3 المرحلــة 

مخصًصــا  البنــك  يســجل  االئتمانيــة.  القيمــة 
العمــر.  لمــدى  المتوقعــة  االئتمانيــة  للخســائر 

 
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي التقديــر القائــم 
علــى الــوزن المرجــح الحتمــاالت خســائر االئتمــان. وهــي 

ــي:  ــو التال ــى النح ــاس عل تق

الموجــودات الماليــة التــي ال تعتبــر منخفضــة • 
ــر: باعتبارهــا  ــخ التقري القيمــة االئتمانيــة فــي تاري
ــدي  ــز النق ــاالت العج ــع ح ــة لجمي ــة الحالي القيم
ــتحقة  ــة المس ــات النقدي ــن التدفق ــرق بي )أي الف
للمنشــأة وفقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة 

ــتالمها(؛  ــة اس ــع المجموع ــي تتوق الت
الموجــودات الماليــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمة • 

ــرق  ــا الف ــر: باعتباره ــخ التقري ــي تاري ــة ف االئتماني
بيــن القيمــة الدفتريــة المجموعــة والقيمــة الحالية 

للتدفقــات النقديــة التقديريــة المســتقبلية؛ 
التزامــات القــروض غيــر المســحوبة: باعتبارهــا • 

ــة  ــن التدفقــات النقدي ــة للفــرق بي القيمــة الحالي
التعاقديــة المســتحقة للمجموعــة فــي حالــة 
ســحب االلتــزام والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع 

ــتالمها؛ و ــة اس المجموع
ــة •  ــات المتوقع ــي: المدفوع ــان المال ــود الضم عق

تتوقــع  مبالــغ  أي  ناقًصــا  حاملهــا  لتعويــض 
اســتردادها. المجموعــة 

المدخــالت والنمــاذج المســتخدمة فــي حســاب الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة قــد ال تتبّيــن دائًمــا جميــع خصائــص 
ــك فــي  ــات الماليــة. وألخــذ ذل ــخ البيان الســوق فــي تاري
ــا  ــات أحياًن ــة أو تراكب ــالت نوعي ــراء تعدي ــم إج ــار، يت االعتب
كتعديــالت مؤقتــة عندمــا تكــون هــذه االختالفــات 

ــر.  ــلك كبي ــة بش جوهري

إعادة هيلكة الموجودات المالية
ــل  ــود األص ــى بن ــاوض عل ــادة التف ــت إع ــال تم ــي ح ف
ــي  ــل مال ــتبدال أص ــم اس ــا أو ت ــم تعديله ــي أو ت المال
ــرض،  ــة للمقت ــات مالي ــبب صعوب ــد بس ــر جدي ــي بآخ حال
يتــم عندهــا تقييــم مــا إذا اكن مــن الواجــب إلغــاء 
االعتــراف باألصــل المالــي ويتــم قيــاس الخســائر االئتمانية 

3. السياسات المحاسبية الهامة – تتمة



124

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

المتوقعــة اكلتالــي: 
ــاء •  ــة إلغ ــة المتوقع ــادة الهيلك ــن إع ــج ع إذا لم ينت

ــة  ــات النقدي ــي، فإن التدفق ــل الحال ــراف باألص االعت
ــدل  ــي المع ــل المال ــن األص ــة ع ــة الناتج المتوقع
يتــم إدراجهــا فــي حســاب العجــز النقــدي مــن 

ــي.  ــل الحال األص
إلغــاء •  المتوقعــة  الهيلكــة  إعــادة  عــن  نتــج  إذا 

العادلــة  القيمــة  الحالــي، فإن  باألصــل  االعتــراف 
المتوقعــة الناتجــة عــن األصــل الجديــد يتــم التعامــل 
معهــا كتدفقــات نقديــة نهائيــة ناتجــة مــن األصــل 
ــراف  ــاء االعت ــخ إلغ ــي تاري ــا ف ــود حالي ــي الموج المال
ــز  ــاب العج ــي حس ــغ ف ــذا المبل ــم ادراج ه ــه. ويت ب
ــم  ــذي يت ــي وال ــي الحال ــل المال ــن األص ــدي م النق
ــخ المتوقــع إللغــاء االعتــراف  ــدءا مــن التاري خصمــه ب
ــدة  ــر باســتخدام معــدل الفائ ــخ التقري ــه حتــى تاري ب

ــي. ــي الحال ــل المال ــي لألص ــي األصل الفعل

موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية
ــا إذا  ــم م ــة بتقيي ــوم المجموع ــر، تق ــخ لك تقري ــي تاري ف
ــأة  ــة المطف ــة بالتلكف ــة المدرج ــودات المالي ــت الموج اكن
والموجــودات الماليــة للديــون المدرجــة بالقيمــة العادلــة 
ــة  ــر منخفض ــرى تعتب ــاملة األخ ــرادات الش ــالل اإلي ــن خ م
المالــي "منخفــض  االئتمانيــة. يعــد األصــل  القيمــة 
ــر  ــد أو أكث ــدث واح ــع ح ــا يق ــة" عندم ــة االئتماني القيم
النقديــة  التدفقــات  علــى  جوهــري  أثــر  لــه  يكــون 

ــي.  ــل المال ــدرة لألص ــة المق التقديري

تتضمــن األدلــة علــى أن األصــل المالــي منخفــض القيمــة 
االئتمانيــة البيانــات التاليــة القابلــة للمالحظــة:

ــا •  ــي منه ــي يعان ــة الت ــة الهام ــات المالي الصعوب
ــدرة؛ ــة المص ــرض أو الجه المقت

ــر •  ــة التأخ ــز أو واقع ــل العج ــد، مث ــة العق مخالف
ــداد؛ ــي الس ف

جانــب •  مــن  ســلفة  أو  قــرض  هيلكــة  إعــادة 
ــر  ــة لتفك ــن المجموع ــم تك ــروط ل ــة بش المجموع

فيهــا بخــالف ذلــك؛ 
يصبــح مــن المحتمــل أن يقــوم المقتــرض بإشــهار • 

إفالســه أو إعــادة الهيلكــة الماليــة؛ أو 
ــل •  ــك األص ــبة لذل ــط بالنس ــوق النش ــاء الس اختف

ــة. ــات المالي ــة الصعوب نتيج

)د( النقد وما في حكمه

ــالت  ــة وعم ــًا نقدي ــه أوراق ــي حكم ــا ف ــد وم ــن النق يتضم
معدنيــة بالصنــدوق وأرصــدة غيــر خاضعــة لقيــود محتفظ 
ــة  ــة عالي ــودات مالي ــزي وموج ــرف المرك ــدى المص ــا ل به
الســيولة ذات فتــرات اســتحقاق لثالثــة أشــهر أو أقــل 

ــخ االســتحواذ تخضــع لمخاطــر غيــر هامــة نتيجــة  مــن تاري
ــة.  ــا العادل ــي قيمته ــرات ف التغيي

ــز  ــان المرك ــي بي ــه ف ــي حكم ــا ف ــد وم ــجيل النق ــم تس يت
ــأة. ــة المطف ــد بالتلكف ــي الموح المال

)هـ( قروض وسلف لعمالء

ــة  ــودات مالي ــي موج ــالء ه ــلف لعم ــروض والس إن الق
ــد وال  ــة للتحدي ــة أو قابل ــات ثابت ــتقة ذات دفع ــر مش غي
ــة  ــوي المجموع ــط وال تن ــوق نش ــي س ــة ف ــون مدرج تك

ــب؛ ــتقبل القري ــي المس ــورًا أو ف ــا ف بيعه

ــعر  ــًا بس ــالء مبدئي ــلف لعم ــروض والس ــاس الق ــم قي يت
ــة مضافــًا إليهــا  ــل القيمــة العادل ــذي يمث ــة وال المعامل
ــها  ــم قياس ــرة، ويت ــة المباش ــة اإلضافي ــف المعامل تاكلي
ــدل  ــة مع ــتخدام طريق ــأة باس ــا المطف ــًا بتلكفته الحق
الماليــة  الموجــودات  باســتثناء  الفعلــي،  الفائــدة 
المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة 
والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 

ــارة. أو الخس

)و( استثمارات مالية 

تتضمن االستثمارات في األوراق المالية ما يلي:
ــة •  ــة بالتلكف ــن المقاس ــي أوراق الدي ــتثمار ف االس

المطفــأة؛ يتــم قياســها مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة 
زائــدًا تاكليــف المعاملــة المباشــرة المتزايــدة، ويتم 
قياســها الحقــا بالتلكفــة المطفــأة باســتخدام 

ــة؛  ــدة الفعلي ــة الفائ طريق
ــة •  ــوق الملكي ــن وحق ــي أوراق الدي ــتثمارات ف االس

التــي يتــم قياســها إلزاميــا بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة أو المصنفــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة؛ والتــي تمثــل 
ــا  ــرف به ــرات المعت ــع التغي ــة م ــة العادل القيم

ــارة؛  ــح أو الخس ــي الرب ــرة ف مباش
ــة •  ــة بالقيم ــة مقاس ــي أوراق مالي ــتثمارات ف االس

ــرى  ــاملة األخ ــرادات الش ــالل اإلي ــن خ ــة م العادل
ــتثمار؛ و ــى االس ــة إل ــة المضاف ــة المعامل وتلكف

االســتثمارات فــي أوراق حقــوق الملكيــة المصنفــة • 
ــاملة  ــرادات الش ــالل اإلي ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم
ــتثمار. ــى االس ــة إل ــة المضاف ــة المعامل ــرى وتلكف األخ

ــن  ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــن المقاس ــبة ألوراق الدي بالنس
ــح أو  ــراف بالرب ــم االعت ــرى،  يت ــاملة األخ ــرادات الش ــالل اإلي خ
الخســارة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى، باســتثناء مــا يلي، 
والتــي يتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة بالطريقة 
ــة  ــة المقاس ــودات المالي ــى الموج ــة عل ــها المطبق نفس

بالتلكفــة المطفــأة: 

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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معــدل •  طريقــة  باســتخدام  الفوائــد  إيــرادات 
الفعلــي؛  الفائــدة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة وحاالت عكسها؛ و• 
أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية.• 

عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف بورقــة الديــن المقاســة 
ــرادات الشــاملة األخــرى،  ــة مــن خــالل اإلي بالقيمــة العادل
یتم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة المتراكمــة المعتــرف 
بهــا ســابقا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــن حقــوق 

ــد.   ــل الموح ــان الدخ ــى بي ــة إل الملكي

تختار المجموعــة عــرض التغيــرات فــي اإليــرادات الشــاملة 
األخــرى في القيمــة العادلة لبعــض االســتثمارات في 
ــرة.  ــا للمتاج ــاظ به ــم االحتف ــي ال يت ــة الت ــوق الملكي حق
يتــم إجــراء االختيــار علــى أســاس لك أداة علــى حــدة 
ــر  ــي مخاط ــرات ف ــبب التغي ــي بس ــراف المبدئ ــد االعت عن
ــة  ــار ال رجع ــون االختي ــة ويك ــة بالمجموع ــان الخاص االئتم
فيــه.  والحقــا ال يعــاد أبــدا تصنيــف األربــاح والخســائر مــن 
هــذه االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة إلی بیان الدخــل 
ــاح  ــم اإلفص ــتبعادات. ال يت ــي ذلك االس ــا ف ــد بم الموح
ــائر  ــس خس ــة )وعك ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــن خس ع
ــرات  االنخفــاض فــي القيمــة( بشــلك منفصــل عــن التغي
األخــرى فــي القيمــة العادلــة. يســتمر االعتــراف بتوزيعات 
ــتثمارات،  ــذه االس ــى ه ــًدا عل ــل عائ ــا تمث ــاح، عندم األرب
فــي بيــان الدخــل الموحــد، مــا لــم تمثــل بوضــوح 
اســتردادا لجــزء مــن تلكفــة االســتثمار، وفــي هــذه الحالــة 
يتــم االعتــراف بهــا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. يتــم 
ــاح والخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا فــي  تحويــل األرب
ــد  ــدورة عن ــاح الم ــى األرب ــرى إل ــاملة األخ ــرادات الش اإلي

ــتثمار.  ــتبعاد االس اس

)ز( المشتقات

)i( المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر 
ومحاســبة التحــوط

اإلعتيــادي  النشــاط  إطــار  فــي  المجموعــة  تدخــل 
ألعمالهــا فــي عــدة أنــواع مــن المعامــالت التــي تحتــوي 
علــى أدوات ماليــة مشــتقة. األداة الماليــة المشــتقة 
هــي عقــد مالــي بيــن طرفيــن حيــث تتعلــق الدفعــات 
فيــه بتغيــرات األســعار فــي واحــدة أو أكثــر مــن األدوات 
الماليــة المتعلقــة بــه أو معــدالت الرجــوع أو المؤشــرات.
ــليم  ــة التس ــات آجل ــة والعملي ــارات المالي ــن الخي وتتضم
ــدة  ــدالت الفائ ــادل مع ــات تب ــة وإتفاقي ــود اآلجل والعق
وإتفاقيــات تبــادل العمــالت والتــي تنشــئ الحقــوق 
ــن  ــر م ــد أو أكث ــل واح ــر تحوي ــا أث ــي له ــات الت وااللتزام
المخاطــر الماليــة المتأصلــة فــي أداة ماليــة رئيســية 
ــي  ــة تعط ــد البداي ــراف األداة. عن ــن أط ــا بي ــة به متعلق

أداة ماليــة مشــتقة أحــد األطــراف حقــًا تعاقديــًا لمبادلــة 
ــرف  ــع ط ــة م ــات المالي ــة أو المطلوب ــودات المالي الموج
آخــر بشــروط تعتبــر مفضلــة أو إلتــزام تعاقــدي لمبادلــة 
موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بشــروط تعتبــر غيــر 
ــألداة  ــل ل ــج عنهــا عامــة تحوي ــر أنهــا ال ينت ــة، غي مفضل
ــد وال  ــدء العق ــد ب ــا عن ــة به ــية المتعلق ــة الرئيس المالي
ــد.  ــتحقاق العق ــد اس ــرورة عن ــل بالض ــك التحوي ــم ذل يت
ــام  ــزام للقي إن بعــض األدوات تجســد لكا ًمــن الحــق وااللت
بالتبــادل. بمــا أن بنــود هــذا التبــادل يتــم تحديدهــا عنــد 
ــر  ــرًا لتغي ــود ونظ ــذه البن ــإن ه ــة ف ــة األدوات المالي بداي
أســعار الســوق الماليــة قــد تصبــح إيجابيــة أو غيــر إيجابية.

• تحوطات القيمة العادلة
ــق  ــي تحق ــة الت ــة العادل ــات القيم ــق بتحوط ــا يتعل فيم
ــن  ــارة م ــح أو خس ــإن أي رب ــوط، ف ــبة التح ــروط محاس ش
ــم  ــة يت ــة العادل ــى القيم ــوط إل ــاس أداة التح ــادة قي إع
ــم  ــد. يت ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــرة ف ــه مباش ــراف ب اإلعت
تعديــل األجــزاء المعنيــة مــن البنــد المتحــوط لــه مقابــل 
القيمــة الدفتريــة للبنــد المتحــوط لــه ويتــم اإلعتــراف بــه 

ــد.  ــل الموح ــان الدخ ــي بي ف

فــي 31 ديســمبر 2021 و2020 لــم يكــن هنــاك تحــوط 
للقيمــة العادلــة. 

• تحوطات التدفق النقدي
ــق  ــي تحق ــدي الت ــق النق ــات التدف ــق بتحوط ــا يتعل فيم
شــروط محاســبة التحــوط، فــإن أي ربــح أو خســارة مــن أداة 
ــراف  ــم االعت ــال يت ــوط فّع ــه تح ــرر أن ــذي يق ــوط وال التح
بــه مبدئيــًا إكحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي ضمــن بنــود 
اإليــرادات الشــاملة األخــرى. إن أربــاح أو خســائر تحــوط 
ــان  ــن بي ــًا ضم ــا مبدئي ــرف به ــدي المعت ــق النق التدف
الدخــل الشــامل الموحــد يتــم تحويلهــا إلــى بيــان الدخــل 
الموحــد فــي الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا معاملــة التحــوط 
ــة  ــن معامل ــج ع ــا ينت ــد. عندم ــل الموح ــان الدخ ــى بي عل
التحــوط إعتــراف بموجــودات أو مطلوبــات فــإن األربــاح أو 
ــي  ــراف المبدئ ــم اإلعت ــي ت ــا والت ــة له ــائر المصاحب الخس
بهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل يتــم إدراجهــا فــي 
ــات  ــودات أو المطلوب ــة للموج ــي للتلكف ــاس المبدئ القي

ــة. ذات العالق

ــوط،  ــبة التح ــل لمحاس ــي ال تؤه ــات الت ــبة للتحوط بالنس
ــة ألداة  ــح أو خســارة تنشــأ فــي القيمــة العادل فــإن أي رب
التحــوط تؤخــذ مباشــرة إلــى بيــان الدخــل الموحــد للســنة.

تتوقــف محاســبة التحــوط عنــد انتهــاء مــدة أداة التحــوط 
أو إنهــاء ممارســتها أو لــم تعــد مؤهلــة لمحاســبة 
ــة  ــة الفّعال ــة العادل ــات القيم ــبة لتحوط ــوط. بالنس التح
لــألدوات الماليــة بتواريــخ اســتحقاق ثابتــة فــإن أي تعديــل 

3. السياسات المحاسبية الهامة – تتمة



126

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

ــدى  ــى م ــاؤه عل ــم إطف ــوط يت ــبة التح ــن محاس ــأ م ينش
ــات  ــبة لتحوط ــتحقاق. بالنس ــى االس ــة حت ــرة الباقي الفت
خســارة  أو  ربــح  أي  فــإن  الفّعالــة  النقــدي  التدفــق 
ــي  ــا اكحتياط ــرف به ــوط معت ــى أداة التح ــن عل متراكمي
ــاملة  ــرادات الش ــود اإلي ــن بن ــدي ضم ــق نق ــوط تدف تح
األخــرى يتــم اإلحتفــاظ بهــا هنــاك لحيــن حــدوث المعاملة 
المتوقعــة. إذا لــم يعــد متوقعــا حــدوث المعاملــة 
المتحــوط لهــا فــإن صافــي الربــح أو الخســارة المتراكميــن 
المعتــرف بهمــا إكحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي ضمــن 
ــى  ــا إل ــم تحويلهم ــرى يت ــاملة األخ ــرادات الش ــود اإلي بن

ــد. ــل الموح ــان الدخ بي

ــاك  ــن هن ــم يك ــمبر 2021 و2020 ل ــي 31 ديس ــا ف كم
ــة.  ــات النقدي ــوط للتدفق تح

 
)ii( مشتقات محتفظ بها ألغراض المتاجرة

تتضمــن األدوات المشــتقة للمتاجــرة لــدى المجموعــة 
ــدة  ــدالت الفائ ــادالت مع ــة وتب ــي آجل ــرف أجنب ــود ص عق
ــعار  ــي بأس ــراف المبدئ ــد اإلعت ــة. بع ــالت األجنبي والعم
المعاملــة وهــي أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة عند 
اإلعتــراف المبدئــي يتــم الحقــًا قيــاس المشــتقات بالقيمة 
العادلــة. تمثــل القيمــة العادلــة ســعر الســوق المــدرج أو 
نمــاذج التســعير الداخليــة إن اكن ذلــك مناســبًا. يتــم إدراج 

ــاح أو الخســائر الناتجــة فــي بيــان الدخــل الموحــد. األرب

)ح( عقارات ومعدات

اإلعتراف والقياس
يتــم قيــاس بنــود العقــارات والمعــدات بالتلكفــة مطروحًا 
ــي  ــاض ف ــائر االنخف ــم وخس ــتهالك المتراك ــا االس منه

ــة.  ــة المتراكم القيم

تتضمــن التلكفــة مصاريــف تنســب بصــورة مباشــرة لشــراء 
تلــك العقــارات والمعــدات.

ــدات ذات  ــل المع ــة لعم ــتراة المكمل ــات المش إن البرمجي
ــدات.  ــك المع ــن تل ــزء م ــملتها كج ــم رس ــة تت الصل

عندمــا يكــون ألجــزاء مــن بنــد مــن العقــارات أو المعــدات 
ــود  ــا كبن ــبة عنه ــم المحاس ــة، تت ــة مختلف ــار إنتاجي أعم

ــدات. ــارات والمع ــن العق ــية( م ــر رئيس ــة )عناص منفصل

ــن  ــد م ــتبعاد بن ــن اس ــارة م ــح أو الخس ــد الرب ــم تحدي يت
بنــود العقــارات والمعــدات مــن خــالل مقارنــة المتحصــالت 
ــارات  ــد العق ــة لبن ــة الدفتري ــع القيم ــتبعاد م ــن االس م
والمعــدات ويتــم اإلعتــراف بــه فــي إيــرادات أخــرى/ 

ــارة. ــح أو الخس ــن الرب ــرى ضم ــات أخ مصروف

التاكليف الالحقة
يتــم االعتــراف بتلكفــة اســتبدال أحــد مكونــات العقــارات 
ــد  ــة للبن ــة الدفتري ــي القيم ــة ف ــدات للمجموع والمع
االقتصاديــة  المنافــع  تدفــق  المحتمــل  مــن  اكن  إذا 
ــة  ــون وإماكني ــك المك ــي ذل ــة ف ــتقبلية المضمن المس
إلغــاء  قيــاس تلكفتهــا بصــورة موثــوق بهــا. يتــم 
اإلعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل. يتــم 
االعتــراف بتاكليــف الخدمــة اليوميــة للعقــارات والمعــدات 

ــا. ــد تكبده ــارة عن ــح أو الخس ــن الرب ضم

االستهالك 
إن المبلــغ القابــل لالســتهالك هــو تلكفــة العقــارات 
والمعــدات أو أي مبلــغ آخــر بديــل للتلكفــة مطروحــًا منــه 

ــة.  ــة المتبقي القيم

يتــم اإلعتــراف باالســتهالك ضمــن الربــح أو الخســارة 
ــة  ــار اإلنتاجي ــدى األعم ــى م ــت عل ــط الثاب ــة القس بطريق
ــد العقــارات والمعــدات حيــث  ــلك جــزء مــن بن المقــدرة ل
أن هــذه هــي أقــرب مــا يعكــس النمــط المتوقــع 
ــة  ــة المســتقبلية المضمن الســتهالك المنافــع االقتصادي
ــة  ــى تلكف ــتند إل ــي تس ــدات وه ــارات والمع ــي العق ف
العقــارات والمعــدات مطروحــًا منــه قيمتــه الباقيــة 

المقــدرة. ال يتــم اســتهالك األرض.

إن األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للعقــارات والمعــدات 
ــي:   ــي اكآلت ه

20     سنة المباني    
5       سنوات تحسينات على مباني مستأجرة 
3 - 7 سنوات األثاث والمعدات   
5       سنوات السيارات     

ــة  ــتهالك واألعماراإلنتاجي ــرق االس ــم ط ــادة تقيي ــم إع تت
فــي تاريــخ لك تقريــر ويتــم تعديلهــا بشــلك مســتقبلي 

ــبًا. ــك مناس ــى اكن ذل مت

موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار 
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا اكن العقــد يمثــل عقــد 
ــد  ــى إذا اكن العق ــار، بمعن ــات إيج ــن ترتيب ــار أو يتضم إيج
يمنــح الحــق فــي الســيطرة علــى األصــل المحــدد لفتــرة 

ــغ المدفوعــة فيــه.  مــن الوقــت فــي مقابــل المبال

المجموعة كمستأجر
تطبــق المجموعــة نهًجــا وحيــًدا لتحقيــق وقيــاس جميــع 
ــل.  ــرة األج ــار قصي ــود اإليج ــتثناء عق ــار، باس ــود اإليج عق
تقــوم المجموعــة بتحقيــق التزامــات اإليجــار لســداد 
ــي  ــتخدام الت ــق االس ــودات ح ــار وموج ــات اإليج مدفوع
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ــية. ــودات األساس ــتخدام الموج ــق اس ــل ح تمث
 موجودات حق االستخدام

ــتخدام  ــق االس ــودات ح ــق موج ــة بتحقي ــوم المجموع تق
ــل  ــر األص ــخ تواف ــار )أي، تاري ــد اإليج ــدء عق ــخ ب ــي تاري ف
األساســي لالســتخدام(. يتــم قيــاس موجــودات حــق 
االســتخدام بالتلكفــة مطروًحــا منهــا أي خســائر متراكمــة 
ــة  ــتمل تلكف ــتهالك. تش ــة واالس ــي القيم ــاض ف لالنخف
موجــودات حــق االســتخدام علــى مقــدار مطلوبــات 
ــودات  ــدر لموج ــي المق ــر اإلنتاج ــة. العم ــار المدرج اإليج
ــنوات.  ــى 8 س ــنتين إل ــن س ــراوح بي ــتخدام يت ــق االس ح
يتــم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام علــى أســاس 

ــار.  ــرة اإليج ــدى فت ــى م ــت عل ــط الثاب القس

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لموجــودات حق االســتخدام 
ــير  ــا تش ــا عندم ــي قيمته ــاض ف ــدى االنخف ــد م لتحدي
ــة  ــدم اماكني ــى ع ــروف إل ــي الظ ــرات ف ــداث أو التغي األح
ــر  ــود مؤش ــة وج ــي حال ــة. ف ــة الدفتري ــترداد القيم اس
كهــذا وعندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة القيمــة المقدرة 
إلــى  الموجــودات  تخفيــض  يتــم  لالســترداد  القابلــة 
ــة  ــا العادل ــي قيمته ــترداد، وه ــة لالس ــا القابل قيمته
ــتخدام،  ــال االس ــي ح ــا ف ــع أو قيمته ــف البي ــًا تاكلي ناقص

ــى. ــا أعل أيهم

مطلوبات اإليجار
فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار، تقــوم المجموعــة بــإدراج 
مطلوبــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات 
اإليجــار التــي يتعيــن إجراؤهــا علــى مــدى عقــد اإليجــار. 
اإليجــار  لمدفوعــات  الحاليــة  القيمــة  احتســاب  عنــد 
ــي  ــي ف ــراض اإلضاف ــدل االقت ــة مع ــتخدم المجموع تس
ــدرج  ــدة الم ــعر الفائ ــار إذا اكن س ــد اإليج ــة عق ــخ بداي تاري
ــد  ــهولة. بع ــده بس ــن تحدي ــار ال يمك ــد اإليج ــي عق ف
ــات  ــغ مطلوب ــادة مبل ــم زي ــار، يت ــد اإليج ــة عق ــخ بداي تاري
ــات  ــض مدفوع ــدة وتخفي ــم الفائ ــس تراك ــار لتعك اإليج
اإليجــار التــي تــم القيــام بهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم 
ــار إذا  ــات اإليج ــة لمطلوب ــة الدفتري ــاس القيم ــادة قي إع
ــر  ــار أو تغيي ــدة اإليج ــي م ــر ف ــل أو تغيي ــاك تعدي اكن هن
فــي مدفوعــات اإليجــار أو تغييــر فــي تقييــم خيــار شــراء 

ــي. ــل األساس األص
 

عقود اإليجار قصيرة األجل 
تطبــق المجموعــة إعفــاء تحقيــق عقــود اإليجــار قصيــرة 
ــود  ــل )أي عق ــرة األج ــار قصي ــود اإليج ــى عق ــل عل االج
اإليجــار التــي تبلــغ مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل مــن تاريــخ 
ــًا  ــوم أيض ــا تق ــراء(. كم ــار ش ــى خي ــوي عل ــدء وال تحت الب
بتطبيــق اإلعفــاء علــى تحقيــق عقــود إيجــار الموجــودات 
ضئيلــة القيمــة علــى عقــود اإليجــار التــي تعتبــر ضئيلــة 
القيمــة. يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار علــى عقــود اإليجــار 
قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار الموجــودات ضئيلــة القيمــة 
ــدى  ــى م ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــات عل كمصروف

فتــرة اإليجــار. 
)ط( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة 
للمجموعــة فــي تاريــخ لك تقريــر لتحديــد مــا إذا اكن 
هنــاك مؤشــر علــى انخفــاض قيمتهــا. فــي حالــة وجــود 
مثــل هــذا المؤشــر يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد 

ــك الموجــودات.  لتل

يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة ضمــن الربح 
أو الخســارة. يعــاد تقييــم خســائر االنخفــاض فــي القيمــة 
فــي تاريــخ لك تقريــر لتحديــد أيــة مؤشــرات حــول إنخفــاض 
االنخفــاض  خســارة  إنعدامها.يتــم عكــس  أو  الخســارة 
فــي القيمــة فــي حــال اكن هنــاك تغيــر فــي التقديــرات 

ــل لالســترداد. ــد المبلــغ القاب المســتخدمة لتحدي

يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى 
ــل  ــة لألص ــة الدفتري ــه القيم ــاوز في ــذي ال تتج ــد ال الح
القيمــة الدفتريــة التــي اكن مــن الممكــن تحديدهــا، 
بالصافــي بعــد أي اســتهالك أو إطفــاء، فــي حالــة عــدم 

ــة. ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــراف بخس اإلعت

)ي( المخصصات

ــة  ــدى المجموع ــا يكــون ل ــص عندم ــراف بمخص ــم اإلعت يت
التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة لحــدث ســابق 
ــل أن  ــن المحتم ــا وم ــوق به ــورة موث ــه بص ــن قياس يمك
ــداد  ــة لس ــع االقتصادي ــي للمناف ــق خارج ــب تدف يتطل
ذلــك اإللتــزام. يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم 
ــدالت  ــة بمع ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي التدفق
مــا قبــل الضريبــة التــي تعكــس تقديــرات الســوق 
ــددة  ــر المح ــود، والمخاط ــة للنق ــة الزمني ــة للقيم الحالي

ــًا. ــك مالئم ــزام، إن اكن ذل ــك اإللت لذل

)ك( الضمانات المالية

الضمانــات الماليــة هــي عقــود تتطلــب مــن المجموعــة 
دفــع مبالــغ محــددة لتعويــض الخســارة التــي تقــع عليــه 
ــول  ــد حل ــع عن ــي الدف ــن ف ــد المديني ــل أح ــبب فش بس
ــراف  ــم اإلعت ــن. يت ــروط أداة الدي ــًا لش ــتحقاق وفق االس
مبدئيــا بإلتــزام الضمانــات الماليــة بالقيمــة العادلــة 
ويتــم إطفــاء القيمــة العادلــة علــى مــدى عمــر الضمــان 
ــزام  ــجل إلت ــي يس ــراف المبدئ ــاب اإلعت ــي أعق ــي. ف المال
ــأ أو  ــغ المطف ــة المبل ــا بقيم ــان إم ــلك ضم ــة ل المجموع
القيمــة الحاليــة ألي مبلــغ متوقــع عندمــا تصبــح الدفعــة 

ــة.  ــى قيم ــا أعل ــة، أيهم ــان محتمل ــب الضم بموج

3. السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
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)ل( منافــع نهاية خدمة الموظفين وصندوق التقاعد
خطــة   - الموظفيــن  خدمــة  نهايــة  ماكفــأة  خطــط 

المحــددة المنافــع 

الخدمــة  نهايــة  مخصــص  المجموعــة  تحتســب 
لموظفيهــا. ويســتند اســتحقاق هــذه المنافــع إلــى آخــر 
راتــب للموظــف وطــول فتــرة الخدمــة وهــي مشــروطة 
بإتمــام الحــد األدنــى لفتــرة الخدمــة.  تســتحق التاكليــف 
المتوقعــة لهــذه الماكفــآت علــى مــدى فتــرة التوظيــف، 
ــرى  ــات أخ ــد مخصص ــن بن ــص ضم ــذا المخص ــر ه يظه

ــرى.  ــات أخ ــن مطلوب ضم

خطــة صنــدوق التقاعــد واإلدخــار - خطــة المســاهمة 
المحــددة

وفقــًا للقانــون رقــم 24 لعــام 2002 المتعلــق بالتقاعــد 
ــي  ــاهمة ف ــة المس ــن المجموع ــب م ــات يطل والمعاش
برنامــج صنــدوق الدولــة للموظفيــن القطرييــن وتحتســب 
ــن.  ــن القطريي ــب الموظفي ــن روات ــبة م ــا نس ــى أنه عل
ــاهمات   ــذه المس ــى ه ــة عل ــات المجموع ــر التزام تقتص

ــتحقاقها.  ــد اس ــا عن ــم تكبده ــي يت والت

م( رأس المال واإلحتياطيات

يتــم خصــم التاكليــف اإلضافيــة التــي تنســب بصــورة 
ــاس  ــن القي ــة م ــوق ملكي ــدار أداة حق ــى إص ــرة إل مباش

المبدئــي ألدوات حقــوق الملكيــة.

)ن( توزيعات األرباح لألسهم العادية

ــة فــي  ــاح لألســهم العادي ــراف بتوزيعــات األرب ــم اإلعت يت
حقــوق الملكيــة فــي الفتــرة التــي يتــم إعتمادهــا فيهــا 
مــن جانــب مســاهمي البنــك. يتــم التعامــل مــع توزيعات 
األربــاح للســنة التــي يعلــن عنهــا بعــد تاريــخ بيــان المركــز 

المالــي الموحــد مــن خــالل إيضــاح منفصــل.

)س( إيرادات ومصروفات فوائد
 

يتــم اإلعتــراف بإيــرادات ومصروفــات الفوائــد ضمــن الربــح 
أو الخســارة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 
ــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم  إن معــدل الفائ
ــدرة  ــتقبلية المق ــتالمات المس ــات واالس ــًا المدفوع تمام
ــة أو  ــودات المالي ــة للموج ــار المتوقع ــالل األعم ــن خ م
المطلوبــات الماليــة )أو فتــرة أقصــر، إذا اكن ذلــك مطبقــًا( 
أو المطلوبــات  الدفتريــة للموجــودات  القيمــة  علــى 
الماليــة. تقــوم المجموعــة عنــد إحتســاب معــدل الفائــدة 
ــذة  ــة آخ ــة المتوقع ــات النقدي ــر التدفق ــي بتقدي الفعل
ــة  ــألداة المالي ــة ل ــود التعاقدي ــة البن ــار اكف ــي االعتب ف

ــتقبلية. ــان المس ــائر االئتم ــس خس ولي
ــة التــي أصبحــت ذات قيمــة  بالنســبة للموجــودات المالي
ائتمانيــة منخفضــة )المرحلــة 3( بعــد االعتــراف المبدئــي، 
يتــم إحتســاب إيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــدل 
ــي  ــأة )أي صاف ــة المطف ــى التلكف ــي عل ــدة الفعل الفائ
یعد  لم  إذا  المتوقعــة(.  االئتمانيــة  الخســائر  مخصــص 
األصل منخفــض القيمــة االئتمانيــة، فإن احتســاب إيــرادات 

ــود إلی األساس اإلجمالي. ــد يع الفوائ

يتضمــن احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي اكفــة تاكليــف 
ــي  ــتلمة والت ــة أو المس ــومها المدفوع ــة ورس المعامل
تمثــل جــزء ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي. تشــمل 
ــورة  ــدة بص ــة العائ ــف اإلضافي ــة التاكلي ــف المعامل تاكلي

ــزام المالــي. ــاء أو إصــدار األصــل أو االلت مباشــرة القتن

ــي  ــة ف ــد الموضح ــات الفوائ ــرادات ومصروف ــن إي تتضم
ــي:  ــن مايل ــامل ييضم ــل الش ــة الدخ قائم

ــة •  ــات المالي ــودات والمطلوب ــى الموج ــدة عل الفائ
ــى  ــبة عل ــأة المحتس ــة المطف ــة بالتلكف المقاس

ــي.  ــدة الفعل ــدل الفائ ــاس مع أس

ــي أوراق  ــتثمار ف ــى االس ــد عل ــرادات الفوائ ــب إي تحتس
ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــن( المقاس ــة )الدي مالي
اإليــرادات الشــاملة األخــرى والمقاســة بالتلكفــة المطفــأة 
ــي  ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع ــتخدام طريق ــب باس وتحتس

ــد. ــرادات الفوائ ــي إي ــة ف ــا المدرج ــي أيًض وه

)ع( إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت

يتــم إدراج إيــرادات ومصروفــات الرســوم والعمــوالت التــي 
تعتبــر جــزء متممــا لمعــدل الفائــدة الفعلــي علــى األصل 
أو االلتــزام المالــي عنــد قيــاس معــدل الفائــدة الفعلــي. 

يتــم االعتــراف بإيــرادات الرســوم والعمــوالت األخــرى، 
ــوم إدارة  ــابات ورس ــة الحس ــوم خدم ــك رس ــي ذل ــا ف بم
االســتثمار وعمــوالت المبيعــات ورســوم اإليــداع ورســوم 
ــرة أداء الخدمــات ذات  ــل المشــترك علــى مــدار فت التموي
ــن  ــرض ع ــاط الق ــا. عندما ال یتوقع أن یسفر ارتب ــة به الصل
ســحب القــرض، فــإن رســوم ارتبــاط القــرض ذات العالقــة 
ــى  ــاط عل ــرة االرتب ــدار فت ــى م ــا عل ــراف به ــم االعت يت
أســاس طريقــة القســط الثابــت. وفــي حالــة وجــود هذه 
الخدمــات، تعتبــر الســيطرة قابلــة للتحويــل بمــرور الوقــت 
حيــث يســتفيد العميــل مــن هــذه الخدمــات خــالل فتــرة 
ــرى  ــوالت األخ ــوم والعم ــات الرس ــط مصروف ــة. ترتب الخدم
بشــلك رئيســي برســوم المعاملــة عنــد اســتالم الخدمــات. 
عندمــا تقــدم المجموعــة الخدمــة لعمالئهــا، يتــم إصــدار 
فاتــورة بالمقابــل ويســتحق عمومــًا فــور الوفــاء بالخدمــة 

المقدمــة فــي وقــت محــدد. 

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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تعتقــد المجموعــة بشــلك عــام أنهــا تمثــل الطــرف 
األصيــل فــي ترتيبــات إيراداتهــا حيــث أنهــا تســيطر فــي 
ــل.  ــى العمي ــا إل ــل تحويله ــات قب ــى الخدم ــادة عل الع

تعتقــد المجموعــة بشــلك عــام أنهــا تمثــل الطــرف 
األصيــل فــي ترتيبــات إيراداتهــا حيــث أنهــا تســيطر فــي 
ــل.  ــى العمي ــا إل ــل تحويله ــات قب ــى الخدم ــادة عل الع

)ف( إيرادات من االستثمارات في أوراق مالية

ــتثمارات  ــتبعاد االس ــائر اس ــاح أو خس ــراف بأرب ــم االعت يت
ــا  ــارة باعتباره ــح أو الخس ــي الرب ــة ف ــي األوراق المالي ف
الفــرق بيــن القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة 

ــة.  ــي األوراق المالي ــتثمارات ف ــة لالس الدفتري

يتــم االعتــراف فــي الربــح أو الخســارة باألربــاح أو الخســائر 
غيــر المحققــة مــن تغيــرات القيمــة العادلــة مــن إعــادة 
المصنفــة  الماليــة  األوراق  فــي  االســتثمارات  قيــاس 
ــة  ــة العادل ــة بالقيم ــرة أو المصنف ــا للمتاج ــظ به كمحتف

ــارة. ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ م

لــم يتــم االعتــراف بــأي أربــاح/ خســائر متراكمــة تــم 
ــا  ــرى فيم ــاملة األخ ــرادات الش ــي اإلي ــا ف ــراف به االعت
يتعلــق باالســتثمار فــي أوراق حقــوق الملكيــة المصنفــة 
ــرى  ــاملة األخ ــرادات الش ــالل اإلي ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم
ــذه  ــراف به ــاء االعت ــد الغ ــد عن ــل الموح ــان الدخ ــي بي ف
ــى  ــا إل ــادة تصنيفه ــم إع ــد يت ــن ق ــة ولك األوراق المالي

ــة. ــوق الملكي ــن حق ــرى م ــة أخ فئ

)ص( إيرادات توزيعات األرباح

ــاح عنــد نشــوء الحــق  ــراد توزيعــات األرب يتــم اإلعتــراف بإي
ــاح.  باســتالم تلــك األرب

)ق( العائد على السهم

العائــد األساســي  بيانــات  المجموعــة بعــرض  تقــوم 
والمخفف للســهم بالنســبة ألســهمها العادية. يحتســب 
ــارة  ــح أو الخس ــمة الرب ــهم بقس ــي للس ــد األساس العائ
العائــدة لمالكــي األســهم العاديــة فــي المجموعــة، بعد 
تعديــل توزيعــات األربــاح لــألدوات المؤهلــة لــرأس المــال 
ــط  ــدد المتوس ــى ع ــى، عل ــة األول ــن الفئ ــي م اإلضاف
ــد  ــم تحدي ــرة. يت ــالل الفت ــة خ ــهم القائم ــح لألس المرج
العائــد المخفــف للســهم بتســوية الربــح أو الخســارة 
العائــدة إلــى حاملــي األســهم العاديــة وعدد المتوســط 
ــر جميــع األســهم  ــة القائمــة بأث المرجــح لألســهم العادي

ــة. ــة المحتمل ــة المخفف العادي

)ر( تقارير القطاعات

يتــم إصــدار تقاريــر القطاعــات التشــغيلية بإســلوب 
ــى  ــة إل ــة المقدم ــر الداخلي ــدار التقاري ــع إص ــق م يتس
ــخص أو  ــو الش ــذي ه ــس التنفي ــذي. الرئي ــس التنفي الرئي
المجموعــة التــي تخصــص المــوارد للقطاعــات التشــغيلية 

ــا.  ــم أداءه ــوم بتقيي ــركة وتق للش

ويتــم إدراج اإليــرادات والمصروفــات العائدة بشــلك مباشــر 
لــلك قطــاع عنــد تحديــد أداء القطاع التشــغيلي.

)ش( أنشطة االئتمان

إن الموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة ائتمانيــة ال تعامــل 
المركــز  بيــان  فــي  المجموعــة  موجــودات  معاملــة 

ــد. ــي الموح المال

)ت( ضمانات معاد إمتالكها

ــون  ــوية دي ــا لتس ــاد حيازته ــات المع ــات الضمان ــم إثب يت
العمــالء تحــت بنــد "موجــودات أخــرى" بالقيمــة الدفتريــة 

ــة، أيهمــا أقــل.  ــن أو بالقيمــة العادل للدي

)ث( الشطب 

ــط  ــا فق ــا أو لكًي ــا جزئًي ــة إم ــودات المالي ــطب الموج تش
معقولــة  توقعــات  البنــك  لــدى  يكــون  ال  عندمــا 
الســترداد أصــل مالــي بالاكمــل أو جــزء منــه. إذا اكن 
المبلــغ المــراد شــطبه أكبــر مــن مخصــص الخســارة 
ــى  ــة إل ــرق أوالً إكضاف ــع الف ــل م ــم التعام ــم، يت المتراك
المخصــص الــذي يتــم تكوينــه بعــد ذلــك علــى إجمالــي 
ــة  ــتردة الحق ــغ مس ــاف أي مبال ــة، وتض ــة الدفتري القيم

ــان.  ــارة االئتم ــاب خس ــى حس إل

)خ( أرقام المقارنة

يجــب اإلفصــاح عــن جميــع المبالــغ مــع معلومــات مقارنــة 
فيمــا عــدا الحــاالت التــي يســمح فيهــا معيــار أو تفســير 

بذلــك أو يتطلــب خــالف ذلــك.

3. السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
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)ذ( المعلومات المالية للبنك الرئيسي

يتــم إعــداد بيــان المركــز المالــي وبيــان الدخــل للبنــك الرئيســي المفصــح عنــه كمعلومــات تكميليــة باتبــاع نفس السياســات 
المحاســبية المذكــورة أعــاله فيمــا عــدا االســتثمار فــي الشــراكت التابعــة حيــث لــم يتــم توحيدهــا وتــم تســجيلها بالتلكفة.

)ض( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

المعايير الجديدة والمعدلة
تتوافــق السياســات المحاســبية المطبقــة فــي اعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة مــع تلــك المتبعــة للســنة الماليــة 
ــة  ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــن مجل ــادرة ع ــة الص ــة التالي ــدة والمعدل ــيرات الجدي ــر والتفس ــتثناء المعايي ــابقة، باس الس

ــر 2021، كمــا يلــي:  ــر الماليــة الدوليــة )IFRIC( والســارية اعتبــاًرا مــن 1 يناي )IASB( ولجنــة تفســيرات التقاري

إن تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ليس له تأثير مادي على البيانات المالية للمجموعة. 

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

تاريخ السريان   المعيار

1 يناير 2021 تعريف المادية - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8

1 يناير 2021 تعريف األعمال التجارية - تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 3

1 يناير 2021 تعديالت مراجع اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقارير المالية 

1 يناير 2021
إصالح معيار سعر الفائدة - تعديالت المرحلة 2 على المعيار الدولي للتقارير المالية 9، ومعيار

المحاسبة الدولية 39، والمعايير الدولية للتقارير المالية 7 و 4 و 16 

1 يناير 2021 تعديالت على مرجعيات اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية
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المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد 

فيمــا يلــي بيــان المعاييــر والتفســيرات التــي تــم إصدارهــا ولكــن لــم تصبــح ســارية المفعــول حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات 
الماليــة للمجموعــة والتــي تتوقــع المجموعــة بشــلك معقــول أن يكــون لهــا تأثيــر علــى إفصاحاتهــا أو مركزهــا المالــي أو 
أدائهــا المالــي عنــد تطبيقهــا فــي تاريــخ مســتقبلي. تعتــزم المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر، إن اكنــت ضروريــة، عندمــا 

تصبــح ســارية المفعــول. 

)ظ( تحويل سعر العرض بين البنوك )آيبور(: 

اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2021، يســري مفعــول إصــالح ســعر الفائــدة المعيــاري - المرحلــة 2 مــن التعديــالت والــذي يعالــج األمــور 
التــي قــد تؤثــر علــى التقاريــر الماليــة نتيجــة إلصــالح ســعر الفائــدة المعيــاري، بمــا فــي ذلــك آثــار التغيــرات فــي التدفقــات 
ــر  ــل. توف ــي بدي ــعر مرجع ــاري بس ــدة المعي ــعر الفائ ــتبدال س ــن اس ــئة ع ــوط الناش ــات التح ــة أو عالق ــة التعاقدي النقدي
التعديــالت إعفــاًء عملًيــا مــن بعــض المتطلبــات الــواردة فــي تعديــالت المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 ومعيــار 
ــاس  ــي أس ــرات ف ــق بالتغي ــا يتعل ــم 7 و4 و16 فيم ــة رق ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــم 39 والمعايي ــي رق ــبة الدول المحاس

تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة والتزامــات اإليجــار ومحاســبة التحــوط. 

تتطلــب التعديــالت أن تقــوم المؤسســة بالمحاســبة عــن التغيــر فــي أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل 
المالــي أو االلتــزام المالــي الــذي يتطلبــه إصــالح ســعر الفائــدة المعيــاري عــن طريــق تحديــث معــدل الفائــدة الفعلــي لألصــل 

المالــي أو االلتــزام المالــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، توفــر التعديــالت اســتثناءات معينــة مــن متطلبــات محاســبة التحــوط. 

فيمــا يتعلــق بالجانــب التشــغيلي لتحويــل ســعر العــرض بيــن البنــوك )آيبــور(، تجــري المجموعــة مناقشــات مــع األطــراف 
ــن  ــه بي ــول ب ــعر المعم ــة بالس ــتقة المرتبط ــر المش ــة غي ــات المالي ــودات والمطلوب ــرض للموج ــق بالتع ــا يتعل ــرى فيم األخ
ــا فــي أي تدفقــات نقديــة أو  ــر، فــإن البنــك ليــس طرًف ــخ التقري البنــوك والــذي يســتحق بعــد عــام 2021. كمــا فــي تاري
تحوطــات القيمــة العادلــة، وبالتالــي فــإن تطبيــق هــذا المعيــار ليــس لــه تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تديــر اإلدارة مشــروًعا بشــأن أنشــطة انتقــال المجموعــة واالســتعداد العتمــاد معــدالت مرجعيــة بديلــة 
وتواصــل المشــاركة مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة لدعــم انتقــال منظــم والتخفيــف مــن المخاطــر الناتجــة عــن االنتقــال.

3. السياسات المحاسبية الهامة – تتمة

تاريخ السريان   المعيار

1 يناير 2022 الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 3

1 يناير 2022
العقارات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود - تعديالت معيار المحاسبة 

الدولي 16

1 يناير 2022
المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية - الرسوم في اختبار الـ “%10” إللغاء تحقيق 

المطلوبات المالية 

1 يناير 2023 تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 8

1 يناير 2023 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة 2
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4. إدارة المخاطر المالية

)أ( مقدمة ونظرة عامة

إدارة المخاطر
تشــمل أعمــال المجموعــة المخاطــرة بطريقة مســتهدفة 
الوظائــف  إن  مهنــي.  بشــلك  المخاطــر  تلــك  وإدارة 
الرئيســية إلدارة مخاطــر البنــك تقــوم علــى تحديــد 
المخاطــر الرئيســية علــى البنــك وقياســها وقيــاس 
ــوم  ــال. تق ــات رأس الم ــد تخصيص ــر وتحدي ــز المخاط مراك
المجموعــة بشــلك دوري بمراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة 
ــوق  ــي الس ــرات ف ــس التغي ــا لتعك ــة به ــر الخاص المخاط

ــوق. ــات الس ــل ممارس ــات وأفض والمنتج

ــن  ــب بي ــوازن مناس ــق ت ــو تحقي ــة ه ــدف المجموع إن ه
الخطــر والعائــد وتقليــص اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى 
ــر  ــة المخاط ــرف المجموع ــة. تع ــي للمجموع األداء المال
ــي  ــاح والت ــاع األرب ــائر أو ضي ــال الخس ــا إحتم ــى أنه عل

ــة. ــة أو خارجي ــل داخلي ــا عوام ــبب به ــن أن تتس يمك
 

مقدمة
المجموعــة لكنهــا  أنشــطة  المخاطــر متأصلــة فــي 
ــة  ــاس والمراقب ــد والقي ــة التحدي ــالل عملي ــن خ ــدار م ت
ــرى. إن  ــط أخ ــر وضواب ــدود المخاط ــة لح ــتمرة وعرض المس
ــة  ــبة للربحي ــة بالنس ــذه حساس ــر ه ــة إدارة المخاط عملي
المجموعــة  فــي  فــرد  ولك  للمجموعــة  المســتمرة 
مســؤول عــن التعــرض للمخاطــر المتعلــق بمســؤولياته 
/ مســؤولياتها. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان 
والســيولة والســوق بمــا فيهــا المتاجــرة وغيــر المتاجــرة 

والمخاطــر التشــغيلية.

ــر  ــتقلة مخاط ــر المس ــة المخاط ــة رقاب ــن عملي ال تتضم
والتكنولوجيــا  البيئــة  فــي  التغيــرات  مثــل  األعمــال 
ــالل  ــن خ ــا م ــم مراقبته ــر تت ــك المخاط ــة، فتل والصناع

عمليــة التخطيــط االســتراتيجي فــي المجموعــة.

• هيلكة إدارة المخاطر
إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول بالاكمــل عن تحديــد ورصد 
ــات  ــاك جه ــر أن هن ــر، غي ــة المخاط ــات إدارة ومراقب عملي
مســتقلة منفصلــة مســؤولة عــن إدارة ومراقبــة المخاطــر

• اللجنة التنفيذية
تتحمــل اللجنــة التنفيذيــة المســؤولية الاكملــة عــن وضــع 
ــل  ــار العم ــادئ وإط ــق المب ــر وتطبي ــتراتيجية المخاط اس
والسياســات والحــدود وهــي مســؤولة عــن أمــور المخاطر 

األساســية وإدارة ومراقبــة قــرارات المخاطــر ذات الصلــة. 

• قسم إدارة المخاطر
تنفيــذ وحفــظ  المخاطــر مســؤول عــن  إدارة  قســم 
الرقابــة  عمليــة  مــن  للتأكــد  الصلــة  ذات  اإلجــراءات 
ــزام  ــة اإللت ــن مراقب ــًا ع ــؤول أيض ــو مس ــتقلة، وه المس
بمبــادئ المخاطــر والسياســات والقيــود فــي المجموعــة. 
لك مجموعــة أعمــال لهــا قســم ال مركــزي يكــون مســؤوالً 
عــن الرقابــة المســتقلة للمخاطــر بمــا فــي ذلــك مراقبــة 
مخاطــر  وتقييــم  حــدود  مقابــل  للمخاطــر  التعــرض 
المنتجــات الجديــدة والمعامــالت المهيلكــة. يحــرص هــذا 
ــي  ــر ف ــة بالمخاط ــة الاكمل ــى اإلحاط ــًا عل ــم أيض القس

ــا.  ــالغ عنه ــر واإلب ــاس المخاط ــة قي أنظم

• الخزينة
إدارة موجــودات ومطلوبــات  عــن  الخزينــة مســؤولة 
ــة  ــه لجن ــا تضع ــام كم ــي الع ــلك المال ــة والهي المجموع

ــر.  ــت آلخ ــن وق ــات م ــودات والمطلوب الموج

• التدقيق الداخلي
نطــاق  علــى  المخاطــر  إدارة  عمليــات  تدقيــق  يتـــم 
ــي،  ــق الداخل ــل إدارة التدقي ــن قب ــنويًا م ــة س المجموع
ــذة  ــراءات المتخ ــة اإلج ــن كفاي ــص لك م ــوم بفح ــث تق حي
ومــدى التــزام المجموعــة باإلجــراءات. تقــوم إدارة التدقيق 
تقاريــر  اإلدارة وترفــع  التقييــم مــع  نتائــج  بمناقشــة 

ــق.  ــة التدقي ــى لجن ــا إل ــا وتوصياته بنتائجه
 
 

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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نظم القياس وتقارير المخاطر
ــس  ــة تعك ــتخدام طريق ــة باس ــر المجموع ــاس مخاط تق
ــي  ــا ف ــل وقوعه ــة المحتم ــارة المتوقع ــن الخس لكا م
الظــروف العاديــة والخســائر غيــر المتوقعة، والتــي تكون 
تقديــرًا للخســارة الفعليــة النهائيــة اســتنادًا إلــى نمــاذج 
ــن  ــتقة م ــاالت المش ــاذج االحتم ــتخدم النم ــة. تس إحصائي
ــة.  ــة اإلقتصادي ــس البيئ ــة لتعك ــة ومعّدل ــرة التاريخي الخب
تقــوم المجموعــة بإجــراء توقعــًا ألســوأ مــا يمكــن وقوعــه 
ــي  ــون ف ــع وتك ــي تق ــديدة الت ــداث الش ــة األح ــي حال ف

ــدوث. ــة الح ــر محتمل ــع غي الواق

ــلك  ــر بش ــى المخاط ــيطرة عل ــة والس ــذ مراقب ــم تنفي يت
ــل  ــن قب ــا م ــم وضعه ــدود ت ــى ح ــتنادًا إل ــي اس رئيس
ــال  ــتراتيجية األعم ــدود اس ــذه الح ــس ه ــة. تعك المجموع
وبيئــة الســوق بالنســبة للمجموعــة إضافــة إلى مســتوى 
ــز  ــع التركي ــة، م ــل المجموع ــن قب ــة م ــر المقبول المخاط
ــك  ــى ذل ــة إل ــارة. إضاف ــات مخت ــى صناع ــي عل اإلضاف
تراقــب المجموعــة وتقيــس القــدرة الاكملــة علــى تحمــل 
المخاطــر فيمــا يتعلــق بالتعــرض المجمــع للمخاطــر ضمــن 

ــطتها. ــر وأنش ــواع المخاط ــة أن اكف

يتــم فحــص المعلومــات المجمعــة مــن اكفــة إدارات 
ــد  ــط وتحدي ــل وضب ــل تحلي ــن أج ــا م ــال ومعالجته األعم
المخاطــر المبكــرة. يتــم عــرض هــذه المعلومات وشــرحها 

ــة. ــة التنفيذي ــس اإلدارة واللجن لمجل

يتضمــن التقريــر التعــرض المجمــع لمخاطــر االئتمــان 
الحــدود  واســتثناءات  المقاســة  االئتمــان  وتوقعــات 
الســيولة  ومعــدالت  للمخاطــر  المعرضــة  والقيمــة 
ــر  وتغيــرات مخاطــر المحفظــة. يتــم شــهريًا إصــدار تقاري
ــة.  ــر الجغرافي ــالء والمخاط ــة والعم ــن الصناع ــة ع مفصل
ــص  ــة مخص ــدى مالءم ــم م ــا بتقيي ــة العلي ــوم اللجن تق

ــنوي. ــع س ــلك رب ــة بش ــاض القيم انخف

ــة  ــى اكف ــًا عل ــدة خصيص ــر مع ــر مخاط ــداد تقاري ــم إع يت
المســتويات ضمــن المجموعــة ويتــم توزيعهــا مــن أجــل 
ــول  ــا الوص ــال يمكنه ــة إدارات األعم ــن أن اكف ــد م التأك

ــة.  ــة والحديث ــات الضروري ــى المعلوم إل

اآلخريــن  األعضــاء  واكفــة  العليــا  اإلدارة  إطــالع  يتــم 
ــط  ــول خط ــلك دوري ح ــة بش ــي المجموع ــن ف المعنيي
ــة  ــة المعرض ــل القيم ــوق وتحالي ــدود الس ــتخدام ح اس
ــى  ــة إل ــيولة إضاف ــة والس ــتثمارات الملكي ــر واس للمخاط

ــر. ــول المخاط ــرى ح ــورات أخ ــة تط أي

الحد من المخاطر
ــة  ــتراتيجيتها العام ــن اس ــزء م ــة وكج ــتخدم المجموع تس
التعرضــات  إلدارة  أخــرى  وأدوات  المشــتقات  للمخاطــر 
ــدة والعمــالت  ــرات فــي معــدالت الفائ الناجمــة عــن تغي
ــان  ــر االئتم ــة ومخاط ــوق الملكي ــر حق ــة ومخاط األجنبي

ــع. ــالت التوق ــن معام ــة ع ــات الناجم والتعرض

يتــم تقييــم المخاطــر قبــل الدخــول بأيــة معامــالت تحــوط 
والتــي يتــم إعتمادهــا مــن قبــل الســلطة اإلداريــة 

ــة.  ــي المجموع ــبة ف المناس

ــل  ــات للتقلي ــطة ضمان ــورة نش ــة بص ــتخدم المجموع تس
مــن مخاطــر االئتمــان )للمزيــد مــن التفاصيــل راجــع إيضــاح 

4 )ب( أدنــاه حــول مخاطــر االئتمــان(.

زيادة تركز المخاطر 
ــراف  ــن األط ــدد م ــون ع ــا يك ــر عندم ــز المخاط ــأ ترك ينش
المقابلــة يعملــون فــي أنشــطة تجاريــة مماثلــة أو 
أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو لديهــم 
ســمات اقتصاديــة مماثلــة والتــي تتســبب فــي إضعــاف 
ــورة  ــة بص ــم التعاقدي ــاء بالتزاماته ــي الوف ــم ف مقدرته
مماثلــة فــي الظــروف االقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. 
تبيــن التركــزات الحساســية النســبية ألداء المجموعــة 
ــة أو  ــة معين ــى صناع ــرة عل ــورات المؤث ــبة للتط بالنس

ــن. ــي معي ــع جغراف موق

مــن أجــل تجنــب التركــز الزائــد للمخاطر، تشــتمل سياســات 
ــاظ  ــددة لإلحتف ــادات مح ــى إرش ــة عل ــراءات المجموع وإج
لمخاطــر  أســقف  تحديــد  مــع  متنوعــة،  بمحفظــة 
القطاعــات الجغرافيــة والقطاعــات الصناعيــة. وبنــاءًا 
عليهــا تتــم إدارة ومراقبــة المخاطــر االئتمانيــة المحــددة. 
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)ب(  مخاطر االئتمان

ــراف أداة  ــد أط ــل أح ــي فش ــان ف ــر االئتم ــل مخاط تتمث
ماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة بالصــورة التــي ينتج 
عنهــا خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر. فــي حالة المشــتقات 
ــاول  ــة. تح ــة الموجب ــة العادل ــى القيم ــذا عل ــر ه يقتص
ــق  ــن طري ــة ع ــر االئتماني ــن المخاط ــد م ــة الح المجموع
مراقبــة التعــرض االئتمانــي وحصــر المعامــالت االئتمانيــة 
مــع أطــراف مقابلــة معينــة والتقييــم المســتمر للجــدارة 

ــة. ــراف المقابل ــة لألط االئتماني

ــن  ــدد م ــل ع ــا يعم ــان عندم ــر االئتم ــز مخاط ــأ ترك ينش
األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة تجاريــة مماثلــة أو 
أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو لديهــم 
ســمات اقتصاديــة مماثلــة والتــي تتســبب فــي إضعــاف 
ــورة  ــة بص ــم التعاقدي ــاء بالتزاماته ــي الوف ــم ف مقدرته
مماثلــة فــي الظــروف االقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. 
تبيــن التركــزات لمخاطــر االئتمــان حساســية أداء المجموعــة 
ــة أو  ــة معين ــى صناع ــرة عل ــورات المؤث ــبة للتط بالنس

ــن. ــي معي ــع جغراف موق

ــق  ــن طري ــان ع ــر االئتم ــة إلدارة مخاط ــعى المجموع تس
ــر  ــز مخاط ــادي تركي ــراض لتف ــي اإلق ــطتها ف ــع أنش تنوي
ــالء  ــن العم ــة م ــراد أو مجموع ــد أف ــع أح ــوب م ــر مرغ غي
المجموعــة  وتقــوم  ضمــن منطقــة عمــل محــددة. 
بالحصــول علــى ضمانــات متــى اكن ذلــك ضروريــًا. يعتمــد 
نــوع وقيمــة الضمانــات المســتحقة علــى تقييــم مخاطــر 
ــل، وتطبــق المجموعــة مبــادئ توجيهيــة  الطــرف المقاب
المقبولــة  الضمانــات  بأنــواع  يتعلــق  فيمــا  معينــة 

ــم. ــل التقيي وعوام

إن األنــواع الرئيســية للضمانــات التــي يتــم الحصــول 
عليهــا هــي: 

لإلقــراض التجــاري: الرهــن علــى العقــارات العقارية • 
والبضاعــة والذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد 

ــة. واألوراق المالي
لقــروض األفــراد: الرهــن علــى العقــارات الســكنية • 

أو النقــد أو األوراق الماليــة.

تقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات، 
ــة  ــًا إلتفاقي ــة وفق ــات إضافي ــة ضمان ــب المجموع وتطل
ــات  ــوقية للضمان ــة الس ــة القيم ــوم بمراقب ــرض وتق الق
المخصــص  لكفايــة  مراجعتهــا  خــالل  مــن  اإلضافيــة 

لخســائر القــروض. 

ــات شــراكت مــن الشــراكت  كمــا تســتلم المجموعــة ضمان
ــة. ــح للشــراكت التابع ــي تمن ــروض والســلف الت األم للق

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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يمثــل الجــدول أعــاله الســيناريو األســوأ لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان، بــدون األخــذ فــي االعتبار أيــة ضمانــات محتفظ 
بهــا للتعزيــزات االئتمانيــة األخــرى المرفقــة. بالنســبة للموجــودات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد، اســتندت التعرضــات 

الــواردة أعــاله علــى صافــي القيــم الدفتريــة الصــادر عنهــا التقريــر فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

)i( الحد األقصى للتعرض لمخاطر قبل أية ضمانات أو مصادر تعزيز االئتمان األخرى 

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المسجلة 
في بيان المركز المالي الموحد هو اكلتالي:

2,305,096 2,074,006 أرصدة لدى المصرف المركزي

3,509,604 3,000,793 مستحق من بنوك

33,512,690 33,569,570 قروض وسلف لعمالء

6,881,503 8,355,720 استثمارات مالية – دين

174,875 67,925 موجودات أخرى

46,383,768 47,068,014 اإلجمالي كما في 31 ديسمبر

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى هو اكلتالي:

11,103,719 9,593,328 التزامات محتملة

10,529,733 12,237,779 تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة

21,633,452 21,831,107 اإلجمالي كما في 31 ديسمبر

68,017,220 68,899,121 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
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)i( الحد األقصى للتعرض لمخاطر قبل أية ضمانات أو مصادر تعزيز االئتمان األخرى – تتمة

القطاعات الجغرافية
يحلــل الجــدول التالــي المخاطــر االئتمانيــة للمجموعــة بقيمهــا الدفتريــة )بــدون األخــذ فــي اإلعتبــار أي ضمــان يتــم االحتفاظ 

بــه أو أي دعــم ائتمانــي آخــر(، حســب المناطــق الجغرافيــة. 

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

اإلجمالي
ألف ريال قطري

باقي دول 
العالم

ألف ريال قطري

أوروبا
ألف ريال قطري

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي األخرى
ألف ريال قطري

قطر
ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2021

2,074,006 - - - 2,074,006 أرصدة لدى المصرف المركزي

3,000,793 152,887 197,402 7,805 2,642,699 أرصدة مستحقة من بنوك 

33,569,570 - - 65,844 33,503,726 قروض وسلف لعمالء

8,355,720 155,714 - 552,985 7,647,021 استثمارات مالية – دين

67,925 - - - 67,925 موجودات أخرى

47,068,014 308,601 197,402 626,634 45,935,377 اإلجمالي

التعرض اآلخر لمخاطر االئتمان 
ھو اكلتالي:

9,593,328 139,465 41,508 1,091 9,411,264 ضمانات وخطابات اعتماد

12,237,779 - - - 12,237,779
تسھيالت ائتمانية غير 

مستخدمة

21,831,107 139,465 41,508 1,091 21,649,043 اإلجمالي
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)ii( تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان 

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة

اإلجمالي
ألف ريال قطري

باقي دول 
العالم

ألف ريال قطري

أوروبا
ألف ريال قطري

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي األخرى
ألف ريال قطري

قطر
ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2020

2,305,096 - - - 2,305,096 أرصدة لدى المصرف المركزي

3,509,604 91,972 16,607 6,657 3,394,368 أرصدة مستحقة من بنوك 

33,512,690 - - 63,127 33,449,563 قروض وسلف لعمالء

6,881,503 134,484 - 433,956 6,313,063 استثمارات مالية – دين

174,875 - 108,847 25,048 40,980 موجودات أخرى

46,383,768 226,456 125,454 528,788 45,503,070 اإلجمالي

التعرض اآلخر لمخاطر االئتمان 
هو اكلتالي:

11,103,719 162,750 32,602 1,091 10,907,276 ضمانات وخطابات اعتماد

10,529,733 - - - 10,529,733
تسهيالت ائتمانية غير 

مستخدمة

21,633,452 162,750 32,602 1,091 21,437,009 اإلجمالي
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)ii( تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان  – تتمة

القطاعات الصناعية
يحلــل الجــدول التالــي تعــرض المجموعــة لمخاطــر ائتمــان بقيمهــا الدفتريــة قبــل األخــذ فــي االعتبــار الضمانــات أو أي دعــم 

ائتمانــي آخــر مصنفــة حســب قطاعــات الصناعــة لألطــراف المقابلــة للمجموعــة. 

ــال  ــال قطــري )2020: 36.33  مليــار ري ــات الملموســة 31.3  مليــار ري يبلــغ الحــد األقصــى للتعــرض الصافــي مــن الضمان
ــة علــى العقــارات وااللتزامــات  ــة والرهــون العقاري ــم الحصــول عليهــا النقدي ــات التــي يت ــواع الضمان قطــري(. وتشــمل أن

الخاصــة باألســهم.  

صافي التعرض 
للمخاطر
2020

ألف ريال قطري

إجمالي  التعرض 
للمخاطر
2020

ألف ريال قطري

صافي التعرض 
للمخاطر
2021

ألف ريال قطري

إجمالي  التعرض 
للمخاطر
2021

ألف ريال قطري

في 31 ديسمبر 2021

ممول

10,455,999 10,467,204 الحكومة 9,910,047  9,900,616 

177,638 177,808 الهيئات الحكومية 181,234  181,116 

1,129,822 1,144,903 الصناعة 1,217,304  1,205,226 

9,707,222 10,071,205 التجارة 10,218,029  10,047,693 

12,231,786 12,360,365 12,579,720 الخدمات 13,457,596 

4,355,217 4,729,497 المقاوالت 5,428,037  5,271,636 

5,706,004 5,756,087 العقارات 5,317,128  5,198,059 

2,620,080 2,799,049 األفراد  2,739,065  2,683,948 

46,383,768 47,506,118 47,068,014 48,468,440 إجمالي الممول

غير ممول 

2,533,145 2,533,155 3,753,767 3,754,193 الهيئات الحكومية وشبه 
الحكومية

1,835,491 1,837,289 2,152,998 2,154,804 الخدمات

17,251,019 17,263,008 15,915,490 15,922,110 التجارة وأخرى

21,619,655 21,633,452 21,822,255 21,831,107 إجمالي غير الممول

68,003,423 69,139,570 68,890,269 70,299,547 اإلجمالي

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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4. إدارة المخاطر المالية – تتمة

)iii( جودة االئتمان 

تــدار جــودة االئتمــان للموجــودات الماليــة مــن قبــل المجموعــة باســتخدام تصنيفــات مخاطــر االئتمــان الداخليــة والخارجيــة. 
تتبــع المجموعــة آليــة تصنيــف مخاطــر المقتــرض الداخليــة لتقييــم العالقــات عبــر محفظــة االئتمــان الخاصــة بهــا. تستخدم 
المجموعــة نظــام تصنيــف ائتمانــي بعشــرة مســتويات ذات مؤشرات منهــا 1 الــى 7 تتعلق بحــاالت منتظمــة الســداد و8 ألى 
10 تتعلــق بحــاالت غيــر منتظمــة الســداد. وفــي حــدود الحــاالت المنتظمــة الســداد، فــإن تصنيــف مخاطــر المقتــرض مــن 
1 إلــى 4 تمثــل درجــة اســتثمارية، بينمــا تصنيــف مخاطــر المقتــرض مــن 5 إلــى 6 يمثــل درجــة اســتثمارية فرعيــة و7 يمثــل 
حــاالت تحــت المالحظــة. ويمثــل تصنيــف مخاطــر المقتــرض مــن 8 إلــى 10 حــاالت دون المســتوى ومشــكوك فــي تحصيلهــا 
وخســارة علــى التوالــي. يتــم تخصيــص تصنيــف لجميــع االئتمانــات وفًقــا للمعاييــر المحــددة. تســعى المجموعــة باســتمرار 
إلــى تحســين منهجيــات تصنيــف مخاطــر االئتمــان الداخليــة وسياســات وممارســات إدارة مخاطــر االئتمــان لتعكــس المخاطــر 
االئتمانيــة األساســية الحقيقيــة للمحفظــة وثقافــة االئتمــان فــي المجموعــة. تتــم مراجعــة جميــع عالقــات اإلقــراض مــرة 

واحــدة علــى األقــل فــي الســنة وبصــورة أكثــر تكــرارا فــي حالــة الموجــودات غيــر العاملــة. 
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)iii( جودة االئتمان  – تتمة

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

2020 2021 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

 األرصدة لدى المصرف المركزي والمبالغ
المستحقة من البنوك

5,760,760 - 10,046 5,750,714 5,000,534 - 232 5,000,302 الدرجة االستثمارية - تصنيف مخاطر المقترضمن 
1 إلى 4

55,041 - 55,041 - 74,754 - 74,754 - الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر 
المقترض  من 5 إلى 7

- - - - - - - - دون المستوى - تصنيف مخاطر المقترض 8

- - - - - - - - مشكوك في تحصيلها - تصنيف مخاطر 
المقترض 9

- - - - - - - - خسارة - تصنيف مخاطر المقترض 10

5,815,801 - 65,087 5,750,714 5,075,288 - 74,986 5,000,302

)1,101( - )386( )715( )489( - )307( )182( مخصص الخسارة

5,814,700 - 64,701 5,749,999 5,074,799 - 74,679 5,000,120 القيمة الدفترية

2020 2021 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

قروض ودفعات مقدمة للعمالء

20,796,026 - 738,319 20,057,707 20,556,830 - 719,986 19,836,844 الدرجة االستثمارية - تصنيف مخاطر المقترضمن 
1 إلى 4

12,972,215 - 3,194,875 9,777,340 13,102,378 - 2,923,643 10,178,735 الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر 
المقترض  من 5 إلى 7

18,844 18,844 - - 503,937 503,937 - - دون المستوى - تصنيف مخاطر المقترض 8

5,869 5,869 - - 7,586 7,586 - - مشكوك في تحصيلها - تصنيف مخاطر 
المقترض 9

827,455 827,455 - - 786,738 786,738 - - خسارة - تصنيف مخاطر المقترض 10

34,620,409 852,168 3,933,194 29,835,047 34,957,469 1,298,261 3,643,629 30,015,579

)1,107,719( )718,675( )180,991( )208,053( )1,387,899( )782,473( )393,592( )211,834( مخصص الخسارة

33,512,690 133,493 3,752,203 29,626,994 33,569,570 515,788 3,250,037 29,803,745 القيمة الدفترية
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2020 2021 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

 األرصدة لدى المصرف المركزي والمبالغ
المستحقة من البنوك

5,760,760 - 10,046 5,750,714 5,000,534 - 232 5,000,302 الدرجة االستثمارية - تصنيف مخاطر المقترضمن 
1 إلى 4

55,041 - 55,041 - 74,754 - 74,754 - الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر 
المقترض  من 5 إلى 7

- - - - - - - - دون المستوى - تصنيف مخاطر المقترض 8

- - - - - - - - مشكوك في تحصيلها - تصنيف مخاطر 
المقترض 9

- - - - - - - - خسارة - تصنيف مخاطر المقترض 10

5,815,801 - 65,087 5,750,714 5,075,288 - 74,986 5,000,302

)1,101( - )386( )715( )489( - )307( )182( مخصص الخسارة

5,814,700 - 64,701 5,749,999 5,074,799 - 74,679 5,000,120 القيمة الدفترية

2020 2021 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

قروض ودفعات مقدمة للعمالء

20,796,026 - 738,319 20,057,707 20,556,830 - 719,986 19,836,844 الدرجة االستثمارية - تصنيف مخاطر المقترضمن 
1 إلى 4

12,972,215 - 3,194,875 9,777,340 13,102,378 - 2,923,643 10,178,735 الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر 
المقترض  من 5 إلى 7

18,844 18,844 - - 503,937 503,937 - - دون المستوى - تصنيف مخاطر المقترض 8

5,869 5,869 - - 7,586 7,586 - - مشكوك في تحصيلها - تصنيف مخاطر 
المقترض 9

827,455 827,455 - - 786,738 786,738 - - خسارة - تصنيف مخاطر المقترض 10

34,620,409 852,168 3,933,194 29,835,047 34,957,469 1,298,261 3,643,629 30,015,579

)1,107,719( )718,675( )180,991( )208,053( )1,387,899( )782,473( )393,592( )211,834( مخصص الخسارة

33,512,690 133,493 3,752,203 29,626,994 33,569,570 515,788 3,250,037 29,803,745 القيمة الدفترية

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة
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)iii( جودة االئتمان  – تتمة

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

2020 2021 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

استثمارات في أوراق مالية

6,137,659 - - 6,137,659 8,068,737 - - 8,068,737 الدرجة االستثمارية - تصنيف مخاطر المقترضمن 
1 إلى 4

757,373 - 18,392 738,981 299,022 - - 299,022 الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر 
المقترض  من 5 إلى 7

- - - - - - - - دون المستوى - تصنيف مخاطر المقترض 8

- - - - - - - - مشكوك في تحصيلها - تصنيف مخاطر 
المقترض 9

- - - - - - - - خسارة - تصنيف مخاطر المقترض 10

6,895,032 - 18,392 6,876,640 8,367,759 - - 8,367,759

)13,529( - )1,009( )12,520( )12,039( - - )12,039( مخصص الخسارة

6,881,503 - 17,383 6,864,120 8,355,720 - - 8,355,720 القيمة الدفترية

2020 2021 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

 التزامات القروض والضمانات المالية

1,800,214 - 27,234 1,772,980 1,702,338 - 4,953 1,697,385 الدرجة االستثمارية - تصنيف مخاطر المقترضمن 
1 إلى 4

1,650,690 - 258,904 1,391,786 1,518,772 - 78,172 1,440,600 الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر 
المقترض  من 5 إلى 7

- - - - - - - - دون المستوى - تصنيف مخاطر المقترض 8

- - - - - - - - مشكوك في تحصيلها - تصنيف مخاطر 
المقترض 9

- - - - - - - - خسارة - تصنيف مخاطر المقترض 10

3,450,904 - 286,138 3,164,766 3,221,110 - 83,125 3,137,985

)13,796( - )1,674( )12,122( )8,852( - )849( )8,003( مخصص الخسارة

3,437,108 - 284,464 3,152,644 3,212,258 - 82,276 3,129,982 القيمة الدفترية
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2020 2021 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

استثمارات في أوراق مالية

6,137,659 - - 6,137,659 8,068,737 - - 8,068,737 الدرجة االستثمارية - تصنيف مخاطر المقترضمن 
1 إلى 4

757,373 - 18,392 738,981 299,022 - - 299,022 الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر 
المقترض  من 5 إلى 7

- - - - - - - - دون المستوى - تصنيف مخاطر المقترض 8

- - - - - - - - مشكوك في تحصيلها - تصنيف مخاطر 
المقترض 9

- - - - - - - - خسارة - تصنيف مخاطر المقترض 10

6,895,032 - 18,392 6,876,640 8,367,759 - - 8,367,759

)13,529( - )1,009( )12,520( )12,039( - - )12,039( مخصص الخسارة

6,881,503 - 17,383 6,864,120 8,355,720 - - 8,355,720 القيمة الدفترية

2020 2021 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

 التزامات القروض والضمانات المالية

1,800,214 - 27,234 1,772,980 1,702,338 - 4,953 1,697,385 الدرجة االستثمارية - تصنيف مخاطر المقترضمن 
1 إلى 4

1,650,690 - 258,904 1,391,786 1,518,772 - 78,172 1,440,600 الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر 
المقترض  من 5 إلى 7

- - - - - - - - دون المستوى - تصنيف مخاطر المقترض 8

- - - - - - - - مشكوك في تحصيلها - تصنيف مخاطر 
المقترض 9

- - - - - - - - خسارة - تصنيف مخاطر المقترض 10

3,450,904 - 286,138 3,164,766 3,221,110 - 83,125 3,137,985

)13,796( - )1,674( )12,122( )8,852( - )849( )8,003( مخصص الخسارة

3,437,108 - 284,464 3,152,644 3,212,258 - 82,276 3,129,982 القيمة الدفترية

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة
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)iv( الضمانات 

ــة  ــهيالت اتماني ــات وتس ــى ضمان ــة عل ــل المجموع تحص
أخــرى فــي ســياق االعمــال االعتياديــة مــن األطــراف 
المقابلــة وعلــى أســاس اجمالــي لــم يكــن هنــاك خــالل 
ــي  ــات الت ــودة الضمان ــي ج ــوظ ف ــاض ملح ــنة انخف الس
ــم يكــن  ــك ل تحتفــظ بهــا المجموعــة. باإلضافــه إلــى ذل
هنــاك تغييــر فــي سياســات الضمانــات للمجموعــة. 
للضمانــات وتطلــب  الســوقية  القيمــة  اإلدارة  تراقــب 

ــية.  ــة األساس ــا لالتفاقي ــة وفًق ــات إضافي ضمان

ــم  ــى تقيي ــوب عل ــان المطل ــوع الضم ــغ ون ــد مبل يعتم
مخاطــر االئتمــان للطــرف اآلخــر. توجــد إرشــادات تغطــي 
ــواع  ــات. األن ــواع الضمان ــن أن ــوع م ــم لك ن ــول وتقيي قب
ــي  ــا ه ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت ــية للضمان الرئيس

ــي: ــا يل كم

ــرة: •  ــراكت الصغي ــراكت والش ــراض الش ــبة إلق بالنس
العقاريــة  الممتلــاكت  تحميــل مصاريــف علــى 
المدينــة، وفــي  التجاريــة  والذمــم  والمخــزون 

ظــروف خاصــة، ضمانــات حكوميــة. 
ــى •  ــة عل ــون عقاري ــراد: ره ــراض األف ــبة إلق بالنس

ــكنية.  ــارات الس العق

ــراكت  ــن الش ــات م ــى ضمان ــا عل ــة أيًض ــل المجموع تحص
ــة  ــراكتها التابع ــروض لش ــى ق ــول عل ــل الحص األم مقاب
ــية  ــات مؤسس ــخصية وضمان ــات ش ــى ضمان ــل عل وتحص

ــرى.  ــة األخ ــروض التجاري للق

المحتفــظ بهــا مقابــل  العادلــة للضمانــات  القيمــة 
القــروض والســلف ذات قيمــة مانخفاضــة كمــا فــي 
ــري  ــال قط ــون ري ــي  609.5  ملي ــمبر 2021 ه 31 ديس

ريــال قطــري(.  654.31 مليــون   :2020(

)v( سياسة الشطب

ــن  ــند دي ــد س ــرض أو رصي ــطب ق ــة بش ــوم المجموع تق
اســتثماري وأيــة مخصصــات ذات صلــة بخســائر االنخفــاض 
ــة  ــان بالمجموع ــدد إدارة االئتم ــا تح ــة عندم ــي القيم ف
ــد  ــك بع ــل وذل ــل للتحصي ــر قاب ــند غي ــرض أو الس أن الق

ــزي.  ــر المرك ــرف قط ــة مص موافق

يتــم القيــام بهــذا التحديــد بعــد وضــع إعتبــار لمعلومــات 
مثــل تلــك المتعلقــة بحــدوث تغييــرات كبيــرة فــي 
المركــز المالــي للمقتــرض/ المصــدر مثــل كعــدم مقــدرة 
المقتــرض/ المصــدر علــى ســداد اإللتــزام أو عــدم كفايــة 
ــه.  ــغ باكمل ــداد المبل ــي لس ــان اإلضاف ــالت الضم متحص

بالنســبة للقــروض القياســية ذات المبالــغ الصغيــرة، 
تســتند قــرارات الشــطب عمومــًا علــى مركــز تجــاوز 
ــم  ــنة ت ــالل الس ــتحقاقه. خ ــد اس ــدد لموع ــج المح المنت
ــيء(.   ــري )2021: ال ش ــال قط ــغ 42,260 ري ــطب مبل ش

المســتخدمة  المدخــالت واإلفتراضــات واألســاليب   )vi(
ــة  ــي القيم ــاض ف ــر اإلنخف لتقدي

زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
عنــد تحديــد مــا إذا اكنــت مخاطــر عــدم االنتظــام بالنســبة 
االعتــراف  منــذ  كبيــر  بشــلك  زادت  قــد  ماليــة  ألداة 
ــة،  ــة المتوقع ــارة االئتماني ــر الخس ــد تقدي ــي وعن المبدئ
تقــوم المجموعــة باألخــذ فــي الحســبان المعلومــات 
بــدون  والمتوفــرة  الصلــة  والداعمــة ذات  المعقولــة 
ــات  ــك المعلوم ــمل ذل ــرر. ويش ــر مب ــد غي ــة أو جه تلكف
ــك  ــي ذل ــا ف ــواء، بم ــد س ــى ح ــة عل ــة والنوعي الكمي
نظــام تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة الداخليــة، وتصنيفــات 
المخاطــر الخارجيــة، فــي حــال توفرهــا، وحالــة التأخــر فــي 
ــة  ــرة التاريخي ــي والخب ــم االئتمان ــابات والحك ــداد الحس س
ذات الصلــة، حيثمــا أمكــن ذلــك. قد تقــرر المجموعــة 
أيضــا أن التعرض قد خضــع لــزیادة کبیرة في مخاطــر االئتمان 
استنادًا إلی مؤشرات نوعیة ترى المجموعــة أنهــا مؤشــرات 
تــدل علــى ذلك وقــد ال ينعكــس أثرهــا بشــلك اكمــل فــي 

ــب. ــت المناس ــي الوق ــا ف ــي له ــل الكم التحلي
   

ــد زادت  ــان ق ــر االئتم ــت مخاط ــا إذا اكن ــد م ــد تحدي عن
بشــلك كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي، يتــم مراعــاة 

المعاييــر التاليــة: 

I . Baa إلــى Aaa تخفيــض االئتمــان درجتيــن مــن
Caa إلــى Ba ودرجــة واحــدة مــن

 
II . إعــادة هيلكــة التســهيالت خــالل الشــهور االثنــي

عشــر الســابقة

III . ــي ــا ف ــًا كم ــداد ب45 يوم ــرة الس ــهيالك متأخ تس
ــر ــخ التقري تاري

تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية

ــى،  ــد األدن ــى الح ــان إل ــر االئتم ــل مخاط ــل تقلي ــن أج م
لكفــت المجموعــة لجنــة إدارة االئتمــان التابعــة لهــا 
بتطويــر والحفــاظ علــى تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة 
ــر  ــة مخاط ــًا لدرج ــات وفق ــف التعرض ــة لتصني للمجموع
ــر  ــف مخاط ــار تصني ــون إط ــداد. يتك ــن الس ــف ع التخل
االئتمــان للمجموعــة مــن عشــر فئــات. تســتند معلومــات 
ــي  ــات الت ــن البيان ــة م ــى مجموع ــي إل ــف االئتمان التصني
يتــم تحديدهــا علــى أنهــا تنبؤيــة لمخاطــر التخلــف عــن 
ــذ  ــرة. تؤخ ــة ذات الخب ــاكم االئتماني ــق األح ــداد وتطبي الس

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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ــي  ــار ف ــي االعتب ــرض ف ــوع المقت ــرض ون ــة التع طبيع
التحليــل. يتــم تحديــد درجــات مخاطــر االئتمــان باســتخدام 
العوامــل النوعيــة والكميــة التــي تشــير إلــى خطــر 

ــداد. ــن الس ــف ع التخل

درجات مخاطر االئتمان

يتــم تعريــف درجــات مخاطــر االئتمــان باســتخدام عوامــل 
نوعيــة وكميــة تشــير إلــى مخاطــر عــدم االنتظــام. 
تتفــاوت هــذه العوامــل تبعــا لطبيعــة التعــرض للمخاطــر 
ونــوع المقتــرض. تخضــع حــاالت التعــرض للمخاطــر للرصــد 
المســتمر، ممــا قــد يــؤدي إلــى نقــل التعــرض إلــى درجــة 

مخاطــر ائتمانيــة مختلفــة.

إنشاء هيلك أجل الحتمالية عدم االنتظام

ــات  ــل البيان ــة لتحلي ــاذج إحصائي ــة نم ــتخدم المجموع تس
ــدم  ــة ع ــرات الحتمالي ــع تقدي ــا ويض ــم جمعه ــي يت الت
ــة  ــا نتيج ــع تغيره ــة توق ــرض وكيفي ــن التع ــام م االنتظ
ــرة  ــد ومعاي ــل تحدي ــذا التحلي ــن ه ــت. يتضم ــرور الوق م
ــام  ــدم االنتظ ــدالت ع ــي مع ــرات ف ــن التغي ــات بي العالق
والتغيــرات فــي عوامــل االقتصــاد اللكــي الرئيســية، 
ــة التــي تعرضــت فيهــا  ــر مختلــف المناطــق الجغرافي عب

ــر. ــة للمخاط المجموع

تعريف عدم االنتظام

ــدم  ــة ع ــي حال ــي ف ــل المال ــة أن األص ــر المجموع تعتب
ــا: ــام عندم انتظ

المرجــح علــى المقتــرض ســداد –  ال يكــون مــن 
التزاماتــه االئتمانيــة للمجموعــة بالاكمــل، دون أن 
يكــون للمجموعــة حــق الرجــوع عليــه باتخاذ إجــراءات 
مثــل تحقيــق الورقــة الماليــة )إذا تــم االحتفــاظ بــأي 

ــا(؛  أو منه

ــر مــن 90 –  ــرة أكث تأخــر المقتــرض فــي الســداد لفت
ــادي  ــي م ــزام ائتمان ــأي الت ــق ب ــا يتعل ــا فيم يوم

للمجموعــة؛ أو 

تصنيف المقترض في الفئة 8 ,9 أو 10.– 

عنــد تقييــم مــا إذا اكن المقتــرض فــي حالــة عــدم انتظــام 
فــي الســداد، تأخــذ المجموعــة أيًضــا فــي االعتبــار 

ــة: ــرات التالي المؤش

ــداد –  ــي الس ــر ف ــع التأخ ــال وض ــة -مث ــرات كمي مؤش
وعــدم الســداد اللتــزام آخــر لنفــس الجهــة المصدرة 

إلــى المجموعــة؛ و

مؤشــرات تتــم بنــاءا علــى البيانــات التــي يتــم – 

الحصــول عليهــا مــن  تطويرهــا داخلًيــا ويتــم 
خارجيــة. مصــادر 

المدخــالت فــي تقييــم مــا إذا اكنــت إحــدى األدوات المالية 
فــي حالــة عــدم االنتظــام فــي الســداد وأهميتهــا 
ــي  ــرات ف ــس التغي ــت لتعك ــرور الوق ــع م ــر م ــد تتغي ق
الظــروف. یتوافق تعریف عــدم االنتظــام فــي الســداد إلی 
ــراض الرقابیة  ــطبقھا المجموعة لألغ حد کبیر مع تلك التي ت

ــرأس المــال. ل

يــؤدي دمــج المعلومــات المســتقبلية إلى زيادة مســتوى 
الحكــم الشــخصي حول كيفيــة أن تقــوم التغييــرات بالتأثير 
ــل االقتصــاد اللكــي هــذه علــى الخســارة  فــي عوام
ــة  ــى المرحل ــق عل ــة للتطبي ــة القابل ــة المتوقع االئتماني
1 والمرحلــة 2  مــن التعــرض للمخاطــر والتــي تعتبــر 
منتظمــة الســداد. تتــم مراجعــة المنهجيــات واالفتراضــات 
ذات العالقــة، بمــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف 

ــلك دوري. ــتقبلية، بش ــة المس االقتصادي

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

تمثــل المدخــالت الرئيســية فــي قيــاس الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة هيــلك اآلجــال للمتغيــرات التالية:

احتمالية عدم االنتظام؛ – 

نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام؛ – 

التعرض عند عدم االنتظام.– 

النمــاذج  مــن  عمومــا  المؤشــرات  هــذه  وُتســتمد 
ــرى.  ــة األخ ــات التاريخي ــا والبيان ــورة داخلي ــة المط اإلحصائي
ــا  ــتقبلية كم ــات مس ــس معلوم ــا لتعك ــم تعديله ويت

ــاله. ــح أع ــو موض ه

ــرات فــي  ــة عــدم االنتظــام هــي تقدي ــرات احتمالي  تقدي
تاريــخ معيــن، والتــي يتــم حســابها علــى أســاس نمــاذج 
التصنيــف اإلحصائيــة. وتســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة 
فــي المقــام األول إلــى البيانــات المجمعــة داخلًيــا والتــي 
تشــتمل علــى عوامــل كميــة ونوعيــة علــى حــد ســواء، 
ــات تقييــم االئتمــان الخارجــي حيثمــا  ويتــم تعزيزهــا ببيان

اكن ذلــك متاحــًا.

نســبة الخســارة بافتــراض عــدم االنتظــام هــو حجــم 
الخســارة المحتملــة إذا اكن هنــاك عــدم انتظــام فــي 
الســداد. تقوم المجموعة بتقدیر مؤشــرات نســبة الخســارة 
بافتــراض عــدم االنتظــام بنــاء علــى تاريــخ معــدالت 
االســترداد للمطالبــات ضــد أطــراف مقابلــة معــدم 
انتظامــة. تراعــي نمــاذج نســبة الخســارة بافتــراض عــدم 
االنتظــام قيمــة الضمانــات المتوقعــة وتاكليــف االســترداد 

ــي. ــل المال ــن األص ــزأ م ــزًءا ال يتج ــر ج ــات تعتب ألي ضمان

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة



146

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

المســتخدمة  المدخــالت واإلفتراضــات واألســاليب   )vi(
ــة ــة  – تتم ــي القيم ــاض ف ــر اإلنخف لتقدي

ــائر  ــاذج الخس ــي نم ــة ف ــتقبلية مضمن ــات مس معلوم
االئتمانيــة المتوقعــة.

زيــادة  إلــى  المســتقبلية  المعلومــات  دمــج  يــؤدي 
مســتوى الحكــم حــول كيفيــة تأثيــر التغييــرات فــي 
الخســارة  علــى  هــذه  اللكــي  اإلقتصــاد  عوامــل 
ــى  ــة األول ــى المرحل ــة عل ــة، المطبق ــة المتوقع االئتماني
والمرحلــة الثانيــة مــن التعــرض والتــي تعتبــر ذات أداء. إن 
ــك أي  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المتضمّن ــات واإلفتراض المنهجي
توقعــات للظــروف اإلقتصاديــة فــي المســتقبل، بشــلك 
دوري وفًقــا لسياســة المجموعــة حــول المعيــار الدولــي 

ــم )9(. ــة رق ــر المالي للتقاري

ــة  ــة الجوهري ــر االئتماني ــادة المخاط ــم زي ــن تقيي يتضم
معلومــات  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  وحســاب 
مســتقبّيلة. قــام البنــك بتحليــل تاريخــي وحــدد المتغيرات 
اإلقتصاديــة الرئيســية التــي تؤثــر علــى مخاطــر االئتمــان 

ــة. ــلك محفظ ــة ل ــة المتوقع ــائر االئتماني والخس

توظــف المجموعــة نمــاذج إحصائية لدمــج عوامــل االقتصاد 
اللكــي علــى معــدالت التخلــف التاريخيــة. فــي حالــة عــدم 
وجــود أي مــن معاييــر االقتصــاد اللكــي ذات داللــة إحصائية 
ــة  ــات الحالي ــن التوقع ــة ع ــج PDs المتوقع ــراف نتائ أو انح
ــة، يتــم اســتخدام تراكــب PD النوعــي  للظــروف االقتصادي

بواســطة اإلدارة اســتناًدا إلــى تحليــل المحفظــة.
 

قامــت المجموعــة بإحتســاب الـــ PD  بنــاءًا علــى العمليــة 
الموّضحــة أدنــاه:

الحصــول علــى معــّدالت عــدم االنتظــام الملحوظــة . 1
      )ODRs(

يتــم احتســاب معــّدالت عــدم االنتظــام الملحوظــة 
لمحفظــة البيــع بالجملــة ولك قطــاع مــن قطاعــات 
التجزئــة التــي يتــم حســاب الخســائر االئتمانيــة 

المتوقعة لها بشلك منفصل. 

اإلقتصادّيــة . 2 المتغّيــرات  قيمــة  علــى  الحصــول 
المتوّقعة ذات الصلة.   

االقتصاديــة  المؤشــرات  علــى  الحصــول  يتــم 
المختلفــة المتوّقعــة ذات الصلــة مثــل إجمالــي 
ــاز  ــط والغ ــات النف ــمي ومنتج ــي اإلس ــج المحّل النات
ــد  ــدوق النق ــن صن ــات م ــلع والخدم ــادرات الس وص
الدولــي أو منظمــة االقتصــاد العالميــة أو أي مصدر 

مناســب. هــو  مــا  حســب  للبيانــات  آخــر 

تحويــل بيانــات االقتصــاد اللكــي مــن نقطــة بيانــات . 3
سنوية إلى شهرّية.   

يتــم توفيــر القيــم التاريخيــة والمتوقعــة لمؤشــرات 
ــراض  ــا ألغ ــر إليه ــم النظ ــي يت ــي الت ــاد اللك االقتص
تحليــل االنخفــاض بشــلك عام على مســتوى ســنوي. 
ــام  ــدم االنتظ ــّدالت ع ــاب مع ــم حس ــك، يت ــع ذل وم
ــك،  ــا لذل ــهري. وفًق ــلك ش ــة ODRs بش الملحوظ
تقــوم المجموعــة بتحويــل بيانــات االقتصــاد اللكــي. 
ــي  ــتيفاء التكعيب ــة االس ــة تقني ــدت المجموع إعتم

االقتصاديــة. المتغيــرة  البيانــات  الســتكمال 

إجراء تحليل لالنخفاض   . 4
إجــراء تحليــل المربــع األدنــى العــادي )OLS( الخــاص 
ــلك  ــة ODR ل ــام الملحوظ ــدم االنتظ ــمعّدالت ع بـ
ــة  ــة التاريخي ــة التاريخي ــى القيم ــة عل ــن المحفظ م

للمؤشرات االقتصادية. 
 

اختبار األهمية اإلحصائية للنموذج   . 5
يتــم تقييــم أهميــة النمــوذج اللكــي وكذلــك لك مــن 
القياســات الفرديــة علــى أســاس اختبــارات إحصائيــة 
 ،)R2( مختلفــة مثــل معامــل التحديــد المعــدل

 .)T( واختبــار   )F( اختبــار 

6 . )PiT( توّقع معّدل عدم االنتظام الزمني
للمتغيــرات  المتوقعــة  القيمــة  إلــى  اســتناًدا 
ــة  ــف وقيم ــيناريو مختل ــل س ــي ظ ــة ف االقتصادي
المتعلــق  االنخفــاض  لتحليــل  وفًقــا  معاملهــا 
بهــا، يتــم تقديــر متّوســط عــدم االنتظــام الزمنــي 
ــة  ــائر االئتماني ــابات الخس ــن حس ــزء م ــلك ج )PiT( ل
ــة.  ــنوات المتوقع ــن الس ــنة م ــلك س ــة ل المتوقع

طريقة لتحليل السيناريو
الخســائر  للوصــول  البنوك  المرکزي  قطــر  مصرف  يحّفــز 
ــائر  ــي سیناریو خس ــا ف ــة كم ــة النهائي ــة المتوقع االئتماني
ــة  ــة لكي ــيناريوهات إقتصادي ــت س ــة تح ــان المرجح االئتم
مختلفــة، وبالنظــر إلــى ذلــك، وضعــت المجموعــة منهجية 
إلنشــاء ســيناريوهات لإلقتصــاد اللكــي فــي ظــل فرضيــة 
اإلقتصــاد كنقطــة أســاس للمقارنــة،  ســواء اكن فــي حالــة 

ــاض.  ــاع أو إنخف إرتف

تجميع أدوات الخسائر المقاسة على أساس جماعي
ــة المتوقعــة  ــى مخصصــات الخســائر االئتماني بالنســبة إل
علــى أســاس جماعــي، يتــم جمــع التعرضــات علــى أســاس 
خصائــص المخاطــر المشــتركة، بحيــث تكــون مخاطــر 

ــة. ــة متجانس ــل المجموع ــرض داخ التع

اســتناًدا إلــى معــّدالت عــدم االنتظــام المالحظــة واألداء 
التاريخــي والدراســات اإلحصائيــة الداخليــة األخــرى، تقــوم 

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 
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المجموعــة بحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 
مســتوى األقســام الفئــات التاليــة:  

1.       قروض الرهن العقاري
2.       قرض شخصي للمقيمين

3.       قرض شخصي للعمالة الوافدة
4.       قرض سيارات

5.       السحب على المكشوف للشراكت التجارية 
6.       بطاقات االئتمان 

تفشي جائحة كوفيد-19 
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة وبــاء كوفيــد19- كجائحة 
ــف  ــذ النص ــارس 2021. ومن ــخ 11 م ــمًيا بتاري ــة رس عالمي
األخيــر مــن الربــع األول لعــام 2021، اكنت البيئــة االقتصادية 
ــريعة  ــرات س ــهد تغي ــة تش ــة للمجموع ــطة التجاري واألنش
نتيجــة لتفشــي الجائحــة بشــلك غيــر مســبوق، فضــال عــن 
ــاد  ــد أدى كس ــًا. وق ــام عالمي ــط الخ ــعار النف ــار أس انهي
ــة  ــى حرك ــود عل ــرض القي ــالق وف ــات اإلغ ــواق وعملي األس
ــي  ــة ف ــات جوهري ــدوث اضطراب ــى ح ــراد إل ــارة واألف التج
ــم  ــتوى العال ــى مس ــة عل ــطة االقتصادي ــال واألنش األعم

ــات.   ــات والقطاع ــف الصناع وبمختل

التدابير الحكومية 

طبقــت الحكومــات والســلطات التنظيميــة بجميــع أنحــاء 
العالــم بعــض التدابيــر الحتــواء التأثيــر االقتصادي الناشــئ 
ــر  ــرف قط ــق مص ــك، طب ــع ذل ــيًا م ــة. وتماش ــن الجائح ع
ــاد  ــتقرار اقتص ــم اس ــراءات لدع ــن اإلج ــة م ــزي حزم المرك
الدولــة، وشــملت تلــك اإلجــراءات تأجيــل أقســاط القــروض 
ــد،  ــن الفوائ ــي م ــاء الجزئ ــررة، واالعف ــات المتض للقطاع
واالعفــاء مــن رســوم نقــاط البيــع )POS( ورســوم الســحب 
النقــدي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي )راجــع تعميــم مصرف 

ــد مــن التفاصيــل(.   قطــر المركــزي رقــم 5/2021 للمزي
 

تأثير جائحة كوفيد - 19 على المجموعة 

 )SICR( ــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان إن تقييــم الزي
ــتند  ــب أن يس ــة يج ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاس الخس وقي
إلــى معلومــات معقولــة وداعمــة ومتوفــرة دون تلكفــة 
ــب  ــات، يج ــروف التوقع ــم ظ ــد تقيي ــر. عن ــد كبي أو جه
النظــر فــي لك مــن تأثيــرات جائحــة كوفيــد - 19وتدابيــر 

ــا.   ــم اتخاذه ــي يت ــة الت ــي الهام ــم الحكوم الدع

يتوافــق هــذا بشــلك عــام مــع اإلرشــادات الصــادرة عــن 
ــل  ــى أن تأجي ــص عل ــي تن ــزي والت ــر المرك ــرف قط مص
أقســاط القــرض قــد ال يكــون فــي حــد ذاتــه هــو 
ــث  ــان حي ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة الكبي ــبب للزي المس
ــدى  ــى الم ــيولة عل ــالك بالس ــبب مش ــد يس ــك ق أن ذل

القصيــر. وبالمثــل، فــإن أي خــرق للتعهــدات بســبب 
ــات  جائحــة كوفيــد - 19، اكلتأخــر مثــال فــي تقديــم البيان
الماليــة المدققــة ومــا إلــى ذلــك، قــد ال يــؤدي بالضــرورة 

ــان.   ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة كبي ــدوث زي ــى ح إل

يجــب أن تضــع البنــوك تقديــرات بنــاًء علــى أفضــل 
ــابقة  ــداث الس ــول األح ــة ح ــة المتاح ــات الداعم المعلوم
والظــروف الحاليــة وتوقعــات الظــروف االقتصاديــة. عنــد 
ــة   ــر جائح ــاة تأثي ــب مراع ــات، يج ــروف التوقع ــم ظ تقيي
كوفيــد - 19وتدابيــر سياســة مصــرف قطــر المركــزي التي 
ــات  ــدث التوقع ــة أح ــتخدم المجموع ــا. تس ــم اتخاذه يت
ــر المتغيــرات / الســيناريوهات  المتاحــة ذات الصلــة لتقدي

ــتقبل.  ــي المس ــة ف االقتصادي

إن لجنــة االئتمــان التابعــة إلدارة المجموعــة مســؤولة 
بشــلك أساســي عــن االشــراف علــى مســتويات الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة والمراقبــة الحثيثــة لتأثيــرات جائحــة  
ــة  ــة لمحفظ ــة الدائم ــالل المراجع ــن خ ــد - 19 م كوفي
ــة  ــات الفردي ــة التعرض ــك مراقب ــي ذل ــا ف ــان، بم االئتم
والقطاعــات  بالصناعــات  العامليــن  للعمــالء  الهامــة 
ــالء  ــم العم ــم تقيي ــة. يت ــر بالجائح ــلك مباش ــرة بش المتأث
المتضرريــن بالنظــر إلــى اســتقرارية مركــز صاحــب العمــل 
ــة  ــم أي حال ــة بدع ــوم المجموع ــاري، وتق ــاط التج والنش
ــل.  ــرة األج ــة قصي ــات النقدي ــي التدفق ــام ف ــدم انتظ ع

مــن المتوقــع أن تشــهد حركــة إقــراض الوافديــن األفــراد 
بعــض التأثــر علــى المــدى القصيــر إلى المتوســط بســبب 
الجائحــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى مشــالك ائتمانيــة محتملــة. 
ــالل  ــا خ ــاعدة عمالئه ــا بمس ــة تماًم ــة ملتزم إن المجموع
هــذه الفتــرة المضطربــة وفًقــا لتوجيهــات مصــرف قطــر 
المركــزي، وقــد واصلــت المجموعــة دعمهــا للعمــالء مــن 
خــالل التطبيــق الجيــد لخطــط اســتمرارية األعمــال وإنفــاذ 
إجــراءات الصحــة والســالمة المعلنــة مــن قبــل وزارة 
ــورات  ــع تط ــل م ــات للتعام ــاد آلي ــة بإيج ــة المنوط الصح
جائحــة  كوفيــد - 19. تقــوم المجموعــة باســتمرار بمراجعة 
ــي  ــرات الت ــة التغي ــة لمواكب ــة واإلداري ــا االحترازي إجراءاته

تحــدث علــى أرض الواقــع.
 

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة
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 )SICR( تأثير الجائحة على معدالت الزيادة الهامة في المخاطر االئتمانية

ــة  ــر االئتماني ــي المخاط ــة ف ــادة هام ــدوث زي ــي ح ــببًا ف ــده س ــل وح ــار التأجي ــل لخي ــة العمي ــة ممارس ــر المجموع ال تعتب
ــر علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لهــؤالء العمــالء علــى أســاس درجــة تصنيــف  ــد التأثي )SICR(، وبالتالــي يتــم تحدي
لك عميــل. ومــع ذلــك، وكجــزء مــن عمليــة التقييــم االئتمانــي للمجموعــة، مــع األخــذ باالعتبــار الوضــع االقتصــادي الحالــي، 
فقــد حصلــت المجموعــة علــى معلومــات إضافيــة مــن عمالئهــا للوقــوف علــى مراكزهــم الماليــة ومــدى قدرتهــم علــى 
الســداد، وفــي حــال مالحظــة وجــود مؤشــرات بحــدوث تدهــور مــادي فــي المركــز المالــي للعميــل فتتــم مراجعــة تصنيفــه 

االئتمانــي وتعديــل مرحلــة التعــرض الخاصــة بــه، حيثمــا انطبــق ذلــك.

التأثير على الخسائر االئتمانية المتوقعة: 

ــة  ــيناريوهات االقتصادي ــب الس ــى جان ــة إل ــات التاريخي ــات واالرتباط ــتخدام االتجاه ــك باس ــاذج البن ــرة نم ــاء ومعاي ــم بن ت
المســتقبلية. تــم تطويــر النمــاذج االقتصاديــة بنــاًء علــى عالقــة الموجــودات الماليــة مــع المتغيــرات االقتصاديــة المختلفــة 
ــم  ــي، ت ــة. وبالتال ــؤات المتاح ــدث التنب ــى أح ــاًء عل ــي بن ــاد اللك ــرات االقتص ــث متغي ــة بتحدي ــت المجموع ــة. قام ذات الصل
افتــراض أن إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي علــى أســاس متوســط ســوف يرتفــع بنســبة %2.439 خــالل عــام 2021. كمــا 
تــم أخــذ تقديــرات المتغيــرات األخــرى ذات الصلــة فــي االعتبــار بمــا يتماشــى مــع أحــدث التوقعــات التــي قدمهــا واكالت 
اقتصاديــة رائــدة. عــالوة علــى ذلــك، اكنــت الترجيحــات المخصصــة لــلك ســيناريو لالقتصــاد اللكــي علــى مســتوى المجموعــة 
ــمبر 2020:  ــدة )31 ديس ــة الصاع ــة و %10 للحال ــة الهابط ــية %30 للحال ــة األساس ــمبر 2021، %60 للحال ــي 31 ديس ف
ــة  ــم تغطي ــات اإلدارة، يت ــل تقييم ــًا ألفض ــدة(. وفق ــة الصاع ــة و%10 للحال ــة الهابط ــية، %30 للحال ــة األساس %60 للحال
المخاطــر بشــلك اكٍف فــي هــذا الوقــت وســوف تقــوم اإلدارة بمراقبــة الوضــع القائــم بصــورة مســتمرة وكمــا ســوف تســتمر 

فــي تقديــم التحفظــات حــول المخاطــر الســلبية. 

حساسية الخسائر االئتمانية المتوقعة للظروف االقتصادية المستقبلية

ــة  ــر منخفض ــة غي ــودات المالي ــى الموج ــان عل ــائر االئتم ــة لخس ــات المجموع ــن مخصص ــة بي ــي مقارن ــدول التال ــح الج يوض
القيمــة )المرحلتــان 1 و 2( بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 بنــاًء علــى احتماليــات 
األوزان المرجحــة لثالثــة ســيناريوهات مــع مخصصــات بنســبة %100 لخســائر االئتمــان الناتجــة عــن محــااكة لك ســيناريو مرجح. 

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

31 ديسمبر 2020
التأثير على الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

)ألف ريال قطري(

31 ديسمبر 2021
التأثير على الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

)ألف ريال قطري(

 حساسية تقديرات انخفاض القيمة

389,044 671,591  الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض غير منخفضة القيمة
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9

المحااكة

)150,769( )147,487( سيناريو االتجاه الصاعد - الوزن المرجح %100 - أعلى / )أقل( بمقدار

)26,042( )40,542( سيناريو الحالة األساسية - الوزن المرجح %100 - أعلى / )أقل( بمقدار

102,341 130,247 سيناريو االتجاه الهابط – الوزن المرجح %100 - أعلى / )أقل( بمقدار
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المحاسبة عن خسارة التعديل والتسهيالت الحكومية

خلصــت المجموعــة إلــى أن التعديــالت الناتجــة عــن تأجيــل 
ــر  ــرف قط ــراءات مص ــن إج ــالء ضم ــروض العم ــاط ق أقس
المركــزي للتخفيــف مــن آثــار كوفيــد - 19 لــم ينتــج عنهــا 

أي اســتبعاد لموجــودات ماليــة. 

اكن مصــرف قطــر المركــزي قــد أصــدر تســهيالت إعــادة 
شــراء )ريبــو( بفائــدة صفريــة للمجموعــات المحليــة 
العاملــة فــي قطــر لدعــم مراكــز الســيولة للمجموعــات 
التــي تقــوم بتأجيــل تحصيــالت القــروض للقطاعــات 
المتضــررة مــن الجائحــة وبفوائــد مخفضــة وبموجــب 
ضمانــات مقدمــة مــن حكومــة دولــة قطــر. اســتخدمت 
بفائــدة  )ريبــو(  إعــادة شــراء  المجموعــة تســهيالت 

صفريــة حتــى 31 ديســمبر 2021. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يكــن تأثيــر اليــوم األول لخســارة 
ــر  ــرف قط ــل مص ــن قب ــة م ــع الممنوح ــل والمناف التعدي
ــدة  ــراء بفائ ــادة ش ــهيالت إع ــورة تس ــي ص ــزي ف المرك
ــنة  ــًا للس ــر جوهري ــى الفواتي ــات عل ــة والخصوم مخفض

ــمبر 2021 و 2020.   ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

التقديرات واألحاكم المتعلقة جائحة كوفيد - 19  

تواصــل جائحــة  كوفيــد - 19 تعطيــل األســواق العالميــة 
ــهد  ــة تش ــق الجغرافي ــن المناط ــد م ــزال العدي ــث ال ت حي
"موجــة ثانيــة" مــن العــدوى بالرغــم مــن الســيطرة 
ــالل  ــن خ ــابق م ــت س ــي وق ــار ف ــدالت االنتش ــى مع عل
تطبيــق التدابيــر االحترازيــة الصارمــة، مثــل فــرض القيــود 
علــى الســفر وتنفيــذ عمليــات اإلغــالق وتطبيــق قواعــد 
ــت  ــد تمكن ــك، فق ــع ذل ــي. وم ــد االجتماع ــة للتباع صارم
حكومــة دولــة قطــر )"الحكومــة"( مــن إحــاكم الســيطرة 
ــام  ــك بالمق ــع ذل ــى اآلن، ويرج ــرض حت ــي الم ــى تفش عل
ــن  ــة م ــبوقة وفعال ــر مس ــر غي ــق تدابي ــى تطبي األول إل

ــة.  ــل الحكوم قب

ــاد  ــة باالقتص ــات المرتبط ــم التحدي ــة حج ــدرك المجموع ت
جائحــة   فرضتهــا  التــي  اللكــّي  واالقتصــاد  الجزئــي 
كوفيــد - 19، والتــي ســوف يظــل تأثيرهــا ملموســًا 
لبعــض الوقــت، وتســتمر فــي مراقبــة تعرضاتهــا بصــورة 
ــبية  ــرات محاس ــراء تقدي ــة بإج ــت المجموع ــة. قام دقيق
ــتنادا  ــة اس ــات المالي ــذه البيان ــداد ه ــد إع ــة عن مختلف
تعكــس  التــي  االقتصاديــة  الظــروف  توقعــات  إلــى 
ــمبر 2021  ــي 31 ديس ــا ف ــات كم ــاالت واالفتراض االحتم
ــة  ــد المجموع ــي تعتق ــتقبلية الت ــداث المس ــأن األح بش
كونهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة، وقــد تــم 
اســتخدام قــدر كبيــر مــن الحكــم الشــخصي عنــد إعــداد 
ــًا  ــة أيض ــات ذات الصل ــع االفتراض ــرات. تخض ــذه التقدي ه
ــن  ــًا ع ــب خارج ــي الغال ــك ف ــون ذل ــن، ويك ــدم اليقي لع
ــروف  ــف الظ ــد تختل ــي، ق ــة. وبالتال ــيطرة المجموع س
االقتصاديــة الفعليــة عــن تلــك التوقعــات نظــًرا ألن 
األحــداث المتوقعــة كثيــرًا مــا ال تحــدث كمــا هــو متوقــع، 
وقــد تؤثــر تلــك الفــروق بشــلك جوهــري علــى التقديــرات 

ــة.  ــات المالي ــذه البيان ــي ه ــواردة ف ــبية ال المحاس

ــر  ــع لتأثي ــي تخض ــة الت ــبية الهام ــرات المحاس إن التقدي
ــلك  ــق بش ــة تتعل ــكوك ذات الصل ــات والش ــك التوقع تل
وقيــاس  المتوقعــة،  االئتمانيــة  بالخســائر  أساســي 
ــترداد  ــة لالس ــة القابل ــر القيم ــة، وتقدي ــة العادل القيم

للموجــودات غيــر الماليــة. 

ــك  ــن تل ــى لك م ــد - 19 ل ــة كوفي ــر جائح ــان تأثي ــم بي ت
التقديــرات بشــلك أكثــر تفصيــالً فــي االيضــاح ذي الصلــة 

ــة.  ــات المالي ــذه البيان ــول ه ح
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مخصص الخسارة

ــة  ــب فئ ــارة حس ــص الخس ــي لمخص ــد الختام ــى الرصي ــي إل ــد االفتتاح ــن الرصي ــويات م ــة التس ــداول التالي ــح الج توض
األدوات الماليــة.

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

31 ديسمبر 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

التعرض للخسائر االئتمانية المتوقعة

34,957,469 1,298,261 3,643,629 30,015,579 قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

8,367,759 - - 8,367,759 استثمارات مالية )أدوات الدين( 	

3,221,110 - 83,125 3,137,985 التزامات القروض والضمانات المالية 	

5,075,288 - 74,986 5,000,302 مبالغ مستحقة من بنوك والمصرف المركزي 	

الرصيد االفتتاحي للخسائر االئتمانية 
المتوقعة كما في 1 يناير 2021

1,107,719 718,675 180,991 208,053 قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

13,529 - 1,009 12,520 صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	
مالية )أدوات الدين(

13,796 - 1,674 12,122 التزامات القروض والضمانات المالية 	

1,101 - 386 715 صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك

1,136,145 718,675 184,060 233,410

صافي التحويل بين المراحل

- 22,989 5,157 )28,146( قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

- - - - صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	
مالية )أدوات الدين(

- - - - التزامات القروض والضمانات المالية 	

- - - - صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك

- 22,989 5,157 )28,146(



151

البنك األهلي

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة

31 ديسمبر 2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

تم تكبده خالل الفترة )بالصافي(

322,440 83,069 207,443 31,928 قروض وسلف مقدمة للعمالء )متضمنة  	
الفوائد المعلقة الخاصة بالمرحلة 3(

)1,490( - )1,009( )481( صافي استرداد انخفاض قيمة  	  -
استثمارات مالية )أدوات الدين(

)4,944( - )825( )4,119( صافي استرداد  انخفاض قيمة التزامات  	
القروض والضمانات المالية

)612( - )79( )533( صافي  استرداد  انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك 

315,394 83,069 205,530 26,795

الشطب

)42,260( )42,260( - - قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

- - - - صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	
مالية )أدوات الدين( 

- - - - التزامات القروض والضمانات المالية 	

- - - - صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك

)42,260( )42,260( - -

الرصيد الختامي – كما في 31 ديسمبر 
2021

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

12,039 - صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	 12,039    - 
مالية )أدوات الدين(

8,852 - 849  8,003 التزامات القروض والضمانات المالية 	

489 - صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	 182  307 
المستحقة من بنوك

1,409,279 782,473 394,748 232,058
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)vi( المدخالت واإلفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير اإلنخفاض في القيمة  – تتمة 

مخصص الخسارة  – تتمة

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

31 ديسمبر 2020

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

التعرض للخسائر االئتمانية المتوقعة

34,620,409 852,168 3,933,194 29,835,047 قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

6,895,032 - 18,392 6,876,640 استثمارات مالية )أدوات الدين( 	

3,450,904 - 286,138 3,164,766 التزامات القروض والضمانات المالية 	

5,815,801 - 65,087 5,750,714 مبالغ مستحقة من بنوك والمصرف المركزي 	

الرصيد االفتتاحي للخسائر االئتمانية 
المتوقعة كما في 1 يناير 2020

815,660 547,510 149,848 118,302 قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

7,905 - 961 6,944 صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	
مالية )أدوات الدين(

8,296 - 1,601 6,695 التزامات القروض والضمانات المالية 	

501 - 132 369 صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك

832,362 547,510 152,542 132,310

صافي التحويل بين المراحل

- 36,591 )35,009( )1,582( قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

- - - - صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	
مالية )أدوات الدين(

- - - - التزامات القروض والضمانات المالية 	

- - - - صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك

- 36,591 )35,009( )1,582(



153

البنك األهلي

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة

31 ديسمبر 2020

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

تم تكبده خالل الفترة )بالصافي(

292,059 134,574 66,152 91,333 قروض وسلف مقدمة للعمالء )متضمنة  	
الفوائد المعلقة الخاصة بالمرحلة 3(

5,624 - 48 5,576 صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	
مالية )أدوات الدين(

5,500 - 73 5,427 التزامات القروض والضمانات المالية 	

600 - 254 346 صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك

303,783 134,574 66,527 102,682

الشطب

- - - - قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

- - - - صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	
مالية )أدوات الدين( 

- - - - التزامات القروض والضمانات المالية 	

- - - - صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك

- - - -

الرصيد الختامي – كما في 31 ديسمبر 
2020

1,107,719 718,675 180,991 208,053 قروض وسلف مقدمة للعمالء 	

13,529 - 1,009 12,520 صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات  	
مالية )أدوات الدين(

13,796 - 1,674 12,122 التزامات القروض والضمانات المالية 	

1,101 - 386 715 صافي خسائر انخفاض قيمة المبالغ  	
المستحقة من بنوك

1,136,145 718,675 184,060 233,410
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

)ج( مخاطر السيولة 

ــدم  ــي ع ــة ف ــر المتمثل ــي المخاط ــيولة ه ــر الس مخاط
ــة  ــا التمويلي ــة متطلباته ــن مقابل ــة م ــن المجموع تمك
ــك،  ــى ذل ــال عل ــتحقاقها، كمث ــد اس ــول موع ــد حل عن
ــات  ــالء أو متطلب ــل العم ــن قب ــع م ــحب الودائ ــة س نتيج
النقــد مــن االلتزامــات التعاقديــة أو التدفقــات النقديــة 
ــش  ــن أو الهوام ــتحقاقات الدي ــل اس ــرى مث ــة األخ الخارج
ــتؤدي  ــا. س ــتقات وخالفه ــبة للمش ــتدعاة بالنس المس
المــوارد  نضــوب  إلــى  الخارجــة  التدفقــات  هــذه 
ــرة  ــطة المتاج ــالء وأنش ــراض العم ــة إلق ــة المتاح المالي
ــج  ــد ينت ــية ق ــروف القاس ــل الظ ــي ظ ــتثمارات. ف واالس

عــن عــدم توفــر الســيولة تخفيضــات فــي بيــان المركــز 
المالــي الموحــد ومبيعــات الموجــودات أو إحتمــال عــدم 
ــر  ــراض. إن المخاط ــات اإلق ــاء بالتزام ــى الوف ــدرة عل المق
التــي ال يمكــن للمجموعــة أن تقــوم بمعالجتهــا متأصلــة 
فــي جميــع العمليــات التشــغيلية المصرفيــة ويمكــن أن 
تتأثــر بمجموعــة مــن األحــداث المحــددة الخاصــة بالبنــك 
وأحــداث علــى مســتوى الســوق بأكملهــا ويتضمــن 
ــاج  ــان وإندم ــداث ائتم ــى، أح ــر عل ــه ال يقتص ــك ولكن ذل
واســتحواذ والصدمــات المنتظمــة والكــوارث الطبيعيــة.

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

من سنة إلى 5 سنوات
ألف ريال قطري

من 3 أشهر إلى سنة
ألف ريال قطري

من شهر إلى 3 أشهر
ألف ريال قطري

أقل من شهر
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري 31 ديسمبر 2021

- 200,050 387,877 290,734 1,564,711 2,443,372 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

- - - 9,580 2,991,213 3,000,793 مستحق من بنوك 

7,990,312 10,227,041 5,284,224 8,547,940 1,520,053 33,569,570 قروض وسلف لعمالء

1,962,151 4,850,735 686,578 - 1,113,994 8,613,458 استثمارات مالية

235,178 - - - - 235,178 عقارات ومعدات

- 132,681 1,397 69,362 26,709 230,149 موجودات أخرى

10,187,641 15,410,507 6,360,076 8,917,616 7,216,680 48,092,520 اإلجمالي

- - - 83,231 3,165,617 3,248,848 مستحق إلى بنوك والمصرف المركزي

- 4,439,364 8,607,470 6,451,738 8,426,347 27,924,919 ودائع عمالء

- 5,479,004 - 1,836,369 - 7,315,373 سندات دين

- 910,697 182,140 - - 1,092,837 قروض أخرى

- 63,735 317,795 124,149 320,250 825,929 مطلوبات أخرى

7,684,614 - - - - 7,684,614 اجمالي حقوق الملكية

7,684,614 10,892,800 9,107,405 8,495,487 11,912,214 48,092,520 اإلجمالي

2,503,027 4,517,707 )2,747,329( 422,129 )4,695,534( - الفرق
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أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

من سنة إلى 5 سنوات
ألف ريال قطري

من 3 أشهر إلى سنة
ألف ريال قطري

من شهر إلى 3 أشهر
ألف ريال قطري

أقل من شهر
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري 31 ديسمبر 2021

- 200,050 387,877 290,734 1,564,711 2,443,372 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

- - - 9,580 2,991,213 3,000,793 مستحق من بنوك 

7,990,312 10,227,041 5,284,224 8,547,940 1,520,053 33,569,570 قروض وسلف لعمالء

1,962,151 4,850,735 686,578 - 1,113,994 8,613,458 استثمارات مالية

235,178 - - - - 235,178 عقارات ومعدات

- 132,681 1,397 69,362 26,709 230,149 موجودات أخرى

10,187,641 15,410,507 6,360,076 8,917,616 7,216,680 48,092,520 اإلجمالي

- - - 83,231 3,165,617 3,248,848 مستحق إلى بنوك والمصرف المركزي

- 4,439,364 8,607,470 6,451,738 8,426,347 27,924,919 ودائع عمالء

- 5,479,004 - 1,836,369 - 7,315,373 سندات دين

- 910,697 182,140 - - 1,092,837 قروض أخرى

- 63,735 317,795 124,149 320,250 825,929 مطلوبات أخرى

7,684,614 - - - - 7,684,614 اجمالي حقوق الملكية

7,684,614 10,892,800 9,107,405 8,495,487 11,912,214 48,092,520 اإلجمالي

2,503,027 4,517,707 )2,747,329( 422,129 )4,695,534( - الفرق

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة

)i( إدارة مخاطر السيولة

ــيولة  ــر الس ــج مخاط ــن أن تنت ــة. يمك ــا التمويلي ــة متطلباته ــن مقابل ــة م ــن المجموع ــدم تمك ــيولة ع ــر الس ــل مخاط تمث
مــن اضطرابــات فــي الســوق أو إنخفــاض التصنيــف االئتمانــي ممــا يــؤدي إلــى نضــوب فــوري لبعــض مصــادر التمويــل. 
ــار  ــي اإلعتب ــذ ف ــع األخ ــودات م ــة وإدارة الموج ــادر التمويلي ــع المص ــوم اإلدارة بتنوي ــر، تق ــذه المخاط ــن ه ــة م وللحماي

ــداول.  ــزة للت ــة الجاه ــد واألوراق المالي ــبه النق ــا ش ــد وم ــن النق ــي م ــد اكف ــر رصي ــيولة بتوفي ــات الس إحتياج

ــط  ــن متوس ــدل %4،5 م ــزي بمع ــر المرك ــرف قط ــدى مص ــي ل ــي إلزام ــة بإحتياط ــظ المجموع ــك تحتف ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــع العمــالء. ودائ

ــة  ــع المراقب ــامل م ــاس ش ــى أس ــتحقاقات عل ــد االس ــة مواعي ــة بمراقب ــات بالمجموع ــودات والمطلوب ــة الموج ــوم لجن تق
ــة. ــل الخزين المســتمرة لموقــف الســيولة مــن قب

)ii( تحليل االســتحقاق )متضمنا اكفة الموجودات والمطلوبات(
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

)ii( تحليل االســتحقاق )متضمنا اكفة الموجودات والمطلوبات( – تتمة

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

من سنة إلى 5 سنوات
ألف ريال قطري

من 3 أشهر إلى سنة
ألف ريال قطري

من شهر إلى 3 أشهر
ألف ريال قطري

أقل من شهر
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري 31 ديسمبر 2020

- 145,298 429,141 249,160 2,048,278 2,871,877 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

- - - 1,606,380 1,903,224 3,509,604 مستحق من بنوك 

7,814,172 12,956,738 6,637,188 3,138,431 2,966,161 33,512,690 قروض وسلف لعمالء

2,801,189 3,834,550 178,832 - 259,379 7,073,950 استثمارات مالية

251,785 - - - - 251,785 عقارات ومعدات

- 132,681 1,504 192,851 8,323 335,359 موجودات أخرى

10,867,146 17,069,267 7,246,665 5,186,822 7,185,365 47,555,265 اإلجمالي

- - - 705,296 3,915,560 4,620,856 مستحق إلى بنوك والمصرف المركزي

508 4,444,692 8,329,058 5,730,279 8,436,025 26,940,562 ودائع عمالء

- 5,440,591 1,880,787 - - 7,321,378 سندات دين

- 1,092,000 509,600 - 1,212 1,602,812 قروض أخرى

- 66,886 276,017 124,695 326,992 794,590 مطلوبات أخرى

6,275,067 - - - - 6,275,067 اجمالي حقوق الملكية

6,275,575 11,044,169 10,995,462 6,560,270 12,679,789 47,555,265 اإلجمالي

      

4,591,571 6,025,098 )3,748,797( )1,373,448( )5,494,424( - الفرق
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أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

من سنة إلى 5 سنوات
ألف ريال قطري

من 3 أشهر إلى سنة
ألف ريال قطري

من شهر إلى 3 أشهر
ألف ريال قطري

أقل من شهر
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري 31 ديسمبر 2020

- 145,298 429,141 249,160 2,048,278 2,871,877 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

- - - 1,606,380 1,903,224 3,509,604 مستحق من بنوك 

7,814,172 12,956,738 6,637,188 3,138,431 2,966,161 33,512,690 قروض وسلف لعمالء

2,801,189 3,834,550 178,832 - 259,379 7,073,950 استثمارات مالية

251,785 - - - - 251,785 عقارات ومعدات

- 132,681 1,504 192,851 8,323 335,359 موجودات أخرى

10,867,146 17,069,267 7,246,665 5,186,822 7,185,365 47,555,265 اإلجمالي

- - - 705,296 3,915,560 4,620,856 مستحق إلى بنوك والمصرف المركزي

508 4,444,692 8,329,058 5,730,279 8,436,025 26,940,562 ودائع عمالء

- 5,440,591 1,880,787 - - 7,321,378 سندات دين

- 1,092,000 509,600 - 1,212 1,602,812 قروض أخرى

- 66,886 276,017 124,695 326,992 794,590 مطلوبات أخرى

6,275,067 - - - - 6,275,067 اجمالي حقوق الملكية

6,275,575 11,044,169 10,995,462 6,560,270 12,679,789 47,555,265 اإلجمالي

      

4,591,571 6,025,098 )3,748,797( )1,373,448( )5,494,424( - الفرق

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

)ii( تحليل االســتحقاق )متضمنا اكفة الموجودات والمطلوبات( – تتمة

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

من سنة إلى 5 سنوات
ألف ريال قطري

من 3 أشهر إلى سنة
ألف ريال قطري

من شهر إلى 3 أشهر
ألف ريال قطري

 أقل من شهر
ألف ريال قطري

 إجمالي التدفقات النقدية
غير المخصومة
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2021

مطلوبات مالية غير مشتقة

- - - 83,218 3,165,777 3,248,995 3,248,848  مستحق إلى بنوك والمصرف
المركزي

- 4,895,639 9,145,740 6,691,084 9,177,649 29,910,112 27,924,919 ودائع عمالء

- 5,429,156 425,697 1,845,495 83,012 7,783,360 7,315,373 سندات دين

- 921,148 191,514 2,247 2,018 1,116,927 1,092,837 قروض أخرى

- 11,245,943 9,762,951 8,622,044 12,428,456 42,059,394 39,581,977 اإلجمالي

األدوات المالية المشتقة

إدارة المخاطر:

- - 248,597 2,390,531 132,771 2,771,899 تدفقات خارجة

- - )238,088( )2,352,100( )132,992( )2,723,180( تدفقات داخلة

- 11,245,943 9,773,460 8,660,475 12,428,235 42,108,113

في 31 ديسمبر 2020

مطلوبات مالية غير مشتقة

- - - 705,443 3,916,544 4,621,987 4,620,856  مستحق إلى بنوك والمصرف
 المركزي

516 4,692,182 8,659,370 5,741,431 8,681,445 27,774,944 26,940,562 ودائع عمالء

- 5,557,711 2,241,335 36,779 82,159 7,917,984 7,321,378 سندات دين

- 1,092,512 549,095 3,403 2,970 1,647,980 1,602,812 قروض أخرى

516 11,342,405 11,449,800 6,487,056 12,683,118 41,962,895 40,485,608 اإلجمالي

األدوات المالية المشتقة

إدارة المخاطر:

- 38,537 2,442,048 1,047,913 1,357,708 4,886,206 تدفقات خارجة

- (38,507) (2,458,979) (1,069,796) (1,450,675) (5,017,957) تدفقات داخلة

516 11,342,435 11,432,869 6,465,173 12,590,151 41,831,144
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أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

من سنة إلى 5 سنوات
ألف ريال قطري

من 3 أشهر إلى سنة
ألف ريال قطري

من شهر إلى 3 أشهر
ألف ريال قطري

 أقل من شهر
ألف ريال قطري

 إجمالي التدفقات النقدية
غير المخصومة
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2021

مطلوبات مالية غير مشتقة

- - - 83,218 3,165,777 3,248,995 3,248,848  مستحق إلى بنوك والمصرف
المركزي

- 4,895,639 9,145,740 6,691,084 9,177,649 29,910,112 27,924,919 ودائع عمالء

- 5,429,156 425,697 1,845,495 83,012 7,783,360 7,315,373 سندات دين

- 921,148 191,514 2,247 2,018 1,116,927 1,092,837 قروض أخرى

- 11,245,943 9,762,951 8,622,044 12,428,456 42,059,394 39,581,977 اإلجمالي

األدوات المالية المشتقة

إدارة المخاطر:

- - 248,597 2,390,531 132,771 2,771,899 تدفقات خارجة

- - )238,088( )2,352,100( )132,992( )2,723,180( تدفقات داخلة

- 11,245,943 9,773,460 8,660,475 12,428,235 42,108,113

في 31 ديسمبر 2020

مطلوبات مالية غير مشتقة

- - - 705,443 3,916,544 4,621,987 4,620,856  مستحق إلى بنوك والمصرف
 المركزي

516 4,692,182 8,659,370 5,741,431 8,681,445 27,774,944 26,940,562 ودائع عمالء

- 5,557,711 2,241,335 36,779 82,159 7,917,984 7,321,378 سندات دين

- 1,092,512 549,095 3,403 2,970 1,647,980 1,602,812 قروض أخرى

516 11,342,405 11,449,800 6,487,056 12,683,118 41,962,895 40,485,608 اإلجمالي

األدوات المالية المشتقة

إدارة المخاطر:

- 38,537 2,442,048 1,047,913 1,357,708 4,886,206 تدفقات خارجة

- (38,507) (2,458,979) (1,069,796) (1,450,675) (5,017,957) تدفقات داخلة

516 11,342,435 11,432,869 6,465,173 12,590,151 41,831,144

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

)د( مخاطر السوق
 

ــاح أو رأس مــال  ــر أرب تتمثــل مخاطــر الســوق فــي أن تتأث
المجموعــة أو مقدرتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا التجاريــة 
ســلبيًا بالتغيــرات فــي مســتوى تقلــب أســعار الســوق أو 
األســعار مثــل أســعار الفائــدة وأســعار البضائــع وأســعار 

صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم. 

)i( إدارة مخاطر السوق

ــإدارة مخاطــر الســوق لديهــا ضمــن  تقــوم المجموعــة ب
ــل  ــن قب ــررة م ــدود المق ــي للح ــل التنظيم ــار العم إط
ــي  ــل داخل ــار عم ــع إط ــزي. إن وض ــر المرك ــرف قط مص
إلدارة مخاطــر الســوق وضمــان التقيــد بهــذه المنهجيــة 
والمطلوبــات  الموجــودات  لجنــة  مســؤولية  هــو 
بالمجموعــة والتــي تضــم اإلدارة العليــا متضمنــة أعضــاء 
ــر  ــة لمخاط ــة معرض ــر. إن المجموع ــاز إدارة المخاط جه
أســعار الفائــدة نتيجــة للفــروق أو الفجــوات فــي مبالــغ 
الميزانيــة  خــارج  األدوات  أو  والمطلوبــات  الموجــودات 
ــعيرها  ــاد تس ــتحقة أو يع ــح مس ــي تصب ــة الت العمومي

ــة.  ــرة معين ــالل فت خ

فيما يلي ملخص مركز فجوة أســعار الفائدة للمجموعــة للمحافظ المحتفظ بها لغير المتاجرة: 

إعادة تسعير في: إعادة تسعير في:

معدل الفائدة الفعلي
ألف ريال قطري

غير حساسة للفائدة
ألف ريال قطري

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

سنوات 1-5
ألف ريال قطري

شهر 3-12
ألف ريال قطري

أقل من 3 أشهر
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2021

1.10% 1,872,076 - - - 571,296 2,443,372  النقد واألرصدة لدى
المصرف المركزي

0.53% 103,613 - - - 2,897,180 3,000,793 مستحق من بنوك

4.05% 179,188 484,402 152,602 23,606,002 9,147,376 33,569,570 قروض وسلف لعمالء

3.86% 257,739 1,962,150 4,850,735 686,579 856,255 8,613,458 استثمارات مالية

- 235,178 - - - - 235,178 عقارات ومعدات

- 230,149 - - - - 230,149 موجودات أخرى

2,877,943 2,446,552 5,003,337 24,292,581 13,472,107 48,092,520

0.16% 63,537 - - - 3,185,311 3,248,848  مستحق إلى بنوك
والمصرف المركزي

1.48% 2,806,613 - 4,439,634 7,069,305 13,609,367 27,924,919 ودائع عمالء

2.93% - - 5,429,155 - 1,886,218 7,315,373 سندات دين

1.24% - - 910,000 182,000 837 1,092,837 قروض أخرى

- 825,929 - - - - 825,929 مطلوبات أخرى

- 7,684,614 - - - 7,684,614 اجمالي حقوق الملكية

11,380,693 - 10,778,789 7,251,305 18,681,733 48,092,520
 

)8,502,750( 2,446,552 )5,775,182( 17,041,275 )5,209,895( فجوة حساسية سعر الفائدة

8,502,750 6,056,198 11,831,380 )5,209,895( فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم
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إعادة تسعير في: إعادة تسعير في:

معدل الفائدة الفعلي
ألف ريال قطري

غير حساسة للفائدة
ألف ريال قطري

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

سنوات 1-5
ألف ريال قطري

شهر 3-12
ألف ريال قطري

أقل من 3 أشهر
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2021

1.10% 1,872,076 - - - 571,296 2,443,372  النقد واألرصدة لدى
المصرف المركزي

0.53% 103,613 - - - 2,897,180 3,000,793 مستحق من بنوك

4.05% 179,188 484,402 152,602 23,606,002 9,147,376 33,569,570 قروض وسلف لعمالء

3.86% 257,739 1,962,150 4,850,735 686,579 856,255 8,613,458 استثمارات مالية

- 235,178 - - - - 235,178 عقارات ومعدات

- 230,149 - - - - 230,149 موجودات أخرى

2,877,943 2,446,552 5,003,337 24,292,581 13,472,107 48,092,520

0.16% 63,537 - - - 3,185,311 3,248,848  مستحق إلى بنوك
والمصرف المركزي

1.48% 2,806,613 - 4,439,634 7,069,305 13,609,367 27,924,919 ودائع عمالء

2.93% - - 5,429,155 - 1,886,218 7,315,373 سندات دين

1.24% - - 910,000 182,000 837 1,092,837 قروض أخرى

- 825,929 - - - - 825,929 مطلوبات أخرى

- 7,684,614 - - - 7,684,614 اجمالي حقوق الملكية

11,380,693 - 10,778,789 7,251,305 18,681,733 48,092,520
 

)8,502,750( 2,446,552 )5,775,182( 17,041,275 )5,209,895( فجوة حساسية سعر الفائدة

8,502,750 6,056,198 11,831,380 )5,209,895( فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة

تتــم إدارة فجــوات أســعار الفائــدة وتقلبــات أســعار صــرف 
العمــالت األجنبيــة ضمــن إطــار الحــدود الموضوعــة مــن 
جانــب المجلــس. يتــم رصــد جميــع المخاطــر وإبــالغ اإلدارة 
ــة  ــد أي ــم تصعي ــي ويت ــاس يوم ــى أس ــا عل ــا عنه العلي
ــم رصــد  ــك يت ــى ذل ــة إل ــى الفــور. باإلضاف ــات عل مخالف
جميــع أنشــطة التــداول بشــلك مســتمر علــى مســتوى 

ــات.  ــة الموجــودات والمطلوب لجن

)ii( التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة - محافــظ محتفــظ 
بهــا لغيــر المتاجــرة 

إن المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المحافــظ 
ــارة  ــر الخس ــي مخاط ــرة ه ــر المتاج ــا لغي ــظ به المحتف
مــن تقلبــات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
ــي  ــر ف ــبب تغي ــة بس ــألدوات المالي ــة ل ــم العادل أو القي
أســعار الفائــدة فــي الســوق. تتــم إدارة مخاطــر أســعار 
الفائــدة بشــلك رئيســي مــن خــالل مراقبــة فجــوات 
أســعار الفائــدة والحصــول علــى حــدود موافــق عليهــا 
مســبقا لنطاقــات إعــادة التســعير. إن لجنــة الموجــودات 
والمطلوبــات هــي الجهــة المراقبــة لإللتــزام بهــذه 
الحــدود وتســاندها رقابــة الخزينــة المركزيــة للمجموعــة 

ــة. ــطة اليومي ــاء األنش أثن



162

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

)ii( التعرض لمخاطر أســعار الفائدة - محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة – تتمة 

إعادة تسعير في: إعادة تسعير في:

معدل الفائدة الفعلي
ألف ريال قطري

غير حساسة للفائدة
ألف ريال قطري

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

سنوات 1-5
ألف ريال قطري

شهر 3-12
ألف ريال قطري

أقل من 3 أشهر
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2020

1.11% 1,871,390 - - - 1,000,487 2,871,877  النقد واألرصدة لدى
المصرف المركزي

1.52% 115,248 - - - 3,394,356 3,509,604 مستحق من بنوك

4.40% 243,293 574,601 259,880 26,949,925 5,484,991 33,512,690 قروض وسلف لعمالء

3.91% 192,447 2,811,065 3,836,983 180,052 53,403 7,073,950 استثمارات مالية

- 251,785 - - - - 251,785 عقارات ومعدات

- 335,359 - - - - 335,359 موجودات أخرى

3,009,522 3,385,666 4,096,863 27,129,977 9,933,237 47,555,265

0.76% 1,627,360 - - - 2,993,496 4,620,856  مستحق إلى بنوك
والمصرف المركزي

1.90% 3,083,313 508 4,444,692 6,664,484 12,747,565 26,940,562 ودائع عمالء

3.41% - - 5,438,772 1,819,449 63,157 7,321,378 سندات دين

2.44% - - - 1,602,812 1,602,812 قروض أخرى

794,590 - - - - 794,590 مطلوبات أخرى

- 6,275,067 - - - - 6,275,067 اجمالي حقوق الملكية

11,780,330 508 9,883,464 8,483,933 17,407,030 47,555,265
 

)8,770,808( 3,385,158 )5,786,601( 18,646,044 )7,473,793( فجوة حساسية سعر الفائدة

- 8,770,808 5,385,650 11,172,251 )7,473,793( فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم
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إعادة تسعير في: إعادة تسعير في:

معدل الفائدة الفعلي
ألف ريال قطري

غير حساسة للفائدة
ألف ريال قطري

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري

سنوات 1-5
ألف ريال قطري

شهر 3-12
ألف ريال قطري

أقل من 3 أشهر
ألف ريال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريال قطري في 31 ديسمبر 2020

1.11% 1,871,390 - - - 1,000,487 2,871,877  النقد واألرصدة لدى
المصرف المركزي

1.52% 115,248 - - - 3,394,356 3,509,604 مستحق من بنوك

4.40% 243,293 574,601 259,880 26,949,925 5,484,991 33,512,690 قروض وسلف لعمالء

3.91% 192,447 2,811,065 3,836,983 180,052 53,403 7,073,950 استثمارات مالية

- 251,785 - - - - 251,785 عقارات ومعدات

- 335,359 - - - - 335,359 موجودات أخرى

3,009,522 3,385,666 4,096,863 27,129,977 9,933,237 47,555,265

0.76% 1,627,360 - - - 2,993,496 4,620,856  مستحق إلى بنوك
والمصرف المركزي

1.90% 3,083,313 508 4,444,692 6,664,484 12,747,565 26,940,562 ودائع عمالء

3.41% - - 5,438,772 1,819,449 63,157 7,321,378 سندات دين

2.44% - - - 1,602,812 1,602,812 قروض أخرى

794,590 - - - - 794,590 مطلوبات أخرى

- 6,275,067 - - - - 6,275,067 اجمالي حقوق الملكية

11,780,330 508 9,883,464 8,483,933 17,407,030 47,555,265
 

)8,770,808( 3,385,158 )5,786,601( 18,646,044 )7,473,793( فجوة حساسية سعر الفائدة

- 8,770,808 5,385,650 11,172,251 )7,473,793( فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

4. إدارة المخاطر المالية – تتمة
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

الحساسية تحليل 
يبيــن الجــدول التالــي الحساســية لتغيــر معقــول محتمــل فــي أســعار الفائــدة، مــع بقــاء جميــع العوامــل األخــرى ثابتــة 

لبيــان الدخــل الموحــد وبيــان حقــوق الملكيــة الموحــد للمجموعــة.

ــراد  ــدة علــى صافــي إي ــرات مفترضــة فــي معــدالت الفائ ــج عــن تغي ــر النات ــان الدخــل الموحــد هــي األث إن حساســية بي
الفوائــد لمــدة ســنة واحــدة اعتمــادًا علــى معــدل ســعر فائــدة متغيــر للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا 
لغيــر المتاجــرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، متضمنــة أثــر أدوات التحــوط. يتــم إحتســاب حساســية حقــوق الملكيــة مــن 
خــالل الكشــف عــن الموجــودات الماليــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى ذات المعــدل الثابــت كمــا فــي 31 ديســمبر 
ــى  ــي منح ــة ف ــراكت موازي ــاك تح ــراض أن هن ــى افت ــتند إل ــدة وتس ــدالت الفائ ــي مع ــة ف ــرات المفترض ــر التغي 2021 ألث

العائــدات. مــن المتوقــع أن يكــون أثــر اإلنخفاضــات فــي نقــاط األســاس مســاويًا ومقابــاًل ألثــر الزيــادات المعروضــة. 

تؤثر تغيرات أســعار الفائدة على األســهم الصادر عنها التقرير بالطرق التالية: 

ــة •  ــرات القيمــة العادل ــد وتغي ــراد الفوائ ــاح المــدورة الناجمــة عــن االرتفاعــات أو االنخفاضــات فــي صافــي إي األرب
ــر فــي بيــان الدخــل؛ و   الصــادر عنهــا التقري

ــجل •  ــن تس ــة ألدوات الدي ــم العادل ــي القي ــات ف ــات أو انخفاض ــن ارتفاع ــئة ع ــة الناش ــة العادل ــات القيم احتياطي
ــرى. ــاملة األخ ــرادات الش ــي اإلي ــرة ف مباش

تــدار المراكــز الشــاملة لمخاطــر ســعر الفائــدة لغيــر المتاجــرة مــن قبــل الخزينــة المركزيــة للمجموعــة، والتــي تســتخدم 
االســتثمارات الماليــة والدفعــات المقدمــة للبنــوك والودائــع مــن بنــوك وأدوات مشــتقة إلدارة المركــز الشــامل الناشــئ 

عــن أنشــطة المجموعــة لغيــر المتاجــرة. 

)iii(  التعــرض لمخاطر العمالت - محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة

معامالت العملة األجنبية
إن مخاطــر العمــالت هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت الصــرف األجنبــي. تتعــرض 
ــر التقلــب فــي معــدالت الصــرف األجنبــي الســائدة علــى مركزهــا المالــي الموحــد. وضــع مجلــس اإلدارة  المجموعــة ألث

حــدودًا علــى مســتوى التعــرض لمخاطــر العمــالت والتــي تتــم مراقبتهــا يوميــًا.
 

اكن لدى المجموعة صافي المراكز المفتوحة التالية في نهاية الســنة: 

حساسية حقوق الملكية حساسية صافي إيرادات الفوائد

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

 التغير في
نقاط األساس العملة

- - 30,289 25,909 ريال قطري 25 

826 - 7,457 3,453 دوالر أمريكي 25 

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:

332 302 جنيه استرليني

2,940 1,506 يورو

493,195 583,705 دوالر أمريكي

78,566 عمالت أخرى 42,151

575,033 627,664 اإلجمالي
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ــال  ــف ري ــري )2020: 69,861 أل ــال قط ــف ري ــغ 69,918 أل ــري يبل ــه المص ــًا للجني ــاله تعرض ــرى أع ــالت األخ ــن العم تتضم
ــي 2006. ــم ف ــذي ت ــتراتيجي ال ــة االس ــتثمار المجموع ــن اس ــرض م ــذا التع ــأ ه ــري(. ينش قط

ــوم"  ــالل الي ــدود "خ ــع ح ــم وض ــس اإلدارة. يت ــا مجل ــدود وضعه ــن ح ــالت ضم ــر العم ــا لمخاط ــة تعرضه ــر المجموع تدي
و"الليلــة الواحــدة" لــلك عملــة بشــلك مســتقل وباإلجمالــي. إن الريــال القطــري مربــوط بالــدوالر األمريكــي. علــى الرغــم 
مــن أن المجموعــة ال تتعــرض أليــة مخاطــر عمــالت فقــد تــم وضــع حــدود للتعــرض للــدوالر األمريكــي. إن اكفــة التعرضــات 

للعمــالت األخــرى محــدودة وال تتعــرض المجموعــة بشــلك مؤثــر إلــى مخاطــر العمــالت األخــرى.

مخاطر أسعار األسهم
تنشــأ مخاطــر أســعار األســهم مــن تقلبــات فــي مؤشــرات األســهم وأســعارها. قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود علــى 
مبلــغ ونــوع االســتثمارات التــي يمكــن قبولهــا. تتــم مراقبتهــا بشــلك مســتمر مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات. 

ينشــأ التعــرض لمخاطــر أســعار األســهم غيــر المتداولــة مــن محفظــة اســتثمار المجموعــة. 

األثــر علــى حقــوق الملكيــة نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا اكســتثمارات متاحــة 
للبيــع فــي نهايــة الســنة، نتيجــة للتغيــرات فــي مؤشــرات األســهم ومــع بقــاء اكفــة المتغيــرات ثابتــة هــو اكلتالــي: 

تحليل الحساسية

الزيادة / )النقص( في 
اإليرادات الشاملة األخرى

الزيادة / )النقص( في 
الربح والخسارة

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري %1 تغير في معدل صرف العملة

- - 3 3 جنيه استرليني 

- - 29 15 يورو

- - 786 422 عمالت أخرى

التأثير على حقوق 
الملكية 2020
ألف ريال قطري

التأثير على 
حقوق الملكية 

2021
ألف ريال قطري

التغير في أسعار 
األسهم )%(

مؤشرات السوق

11,026 17,539 10% بورصة قطر
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

)هـ( المخاطر التشغيلية 

تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي الخســائر الناجمــة مــن 
عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة أو األفــراد 
ــره  ــك مخاط ــر البن ــة. يدي ــداث الخارجي ــة أو األح أو األنظم
التشــغيلية بصــورة رئيســية مــن خــالل إطــار عمــل 
المخاطــر التشــغيلية المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
والتــي تتكــون مــن سياســة المخاطــر التشــغيلية ولجنــة 
ــة  ــن  اكف ــون م ــا ممثل ــي له ــغيلية والت ــر التش المخاط
ببــازل  المجموعــة منهجــًا ملتزمــًا  اإلدارات. تســتخدم 
ــر  ــي للمخاط ــم الذات ــة "التقيي ــم عملي ــروف باس 3 مع
ــغيلية" مــن أجــل تقييــم وتوثيــق واإلبــالغ عــن  التش
ــار  ــي إط ــا ف ــم مواجهته ــي تت ــغيلية الت ــر التش المخاط

ــة. ــال االعتيادي ــاط األعم نش

تعتمــد لجنــة المخاطــر التشــغيلية عــن التقييــم الذاتــي 
للمخاطــر التشــغيلية لك عاميــن وتســتعرض المخاطــر 
فــي  المختلفــة  الوظائــف  تواجــه  التــي  التشــغيلية 
ــة  ــع حال ــنة لتتب ــالل الس ــم خ ــلك منتظ ــة بش المجموع
المخاطــر المفتوحــة وإيجــاد الضوابــط المناســبة لكمــا اكن 
ذلــك ضروريــًا، كمــا ,ان لك مــن وظائــف االئتمــان والتدقيق 
الداخلــي يجريــان مراجعــات دوريــة مســتقلة لتقييــم 

ــة. ــرة مطلوب ــة فت ــي أي ــط ف ــص والضواب ــة الفح كفاي

ــة  ــة بدق ــال موثق ــتمرار أعم ــة اس ــك خط ــدى البن إن ل
وخطــة اســتعادة عنــد الكــوارث. تحــدد هاتــان الوثيقتــان 
اإلجــراءات الواجــب إتباعهــا فــي حــاالت الكــوارث. تهــدف 
خطــة اســتمرار األعمــال إلــى الكشــف عــن مســتوى األثــر 
علــى أنشــطة أعمــال البنــك عنــد اإلضطــرار للعمــل مــن 
موقــع مختلــف فــي حالــة الطــوارئ أو الكــوارث الطبيعية. 
الكومبيوتــر  أنظمــة  إلــى  الوصــول  الخطــة  تتضمــن 
واإلتصــال بالشــباكت المحليــة ومخدمــات قواعــد البيانــات 
ــخ.  ــي ال ــد اإللكترون ــة والبري ــبكة الداخلي ــت والش واإلنترن
إنهــا عمليــة موضوعــة بإتقــان وتتــم بشــلك دوري خــالل 
الســنة. تــم إجــراء آخــر اختبــار عنــد الكــوارث  واســتمرارية 
األعمــال  15 يوليــو 2021 و 9 ديســمبر 2021 علــى 
التوالــي. تــم التوقيــع علــى إتمــام اإلختباريــن مــن قبــل 
ــارات  ــراء اإلختب ــى إج ــد عل ــة للتأكي ــة اإلدارات المعني اكف
ــه  ــم توزيع ــر ت ــى تقري ــة إل ــم باإلضاف ــن قبله ــاح م بنج
علــى جميــع أعضــاء لجنــة المخاطــر التشــغيلية للتعليــق 
ــم تدقيــق لك مــن خطــة اســتمرار األعمــال  والمراجعــة. ت
ــن  ــتقل م ــلك مس ــوارث بش ــد الك ــتعادة عن ــة االس وخط
ــرى خارجييــن  قبــل مدققيــن مــن الشــراكت  االربعــة الكب
ــا  ــن أنه ــزي وتبي ــر المرك ــرف قط ــات مص ــًا لمتطلب وفق

ــد. ــلك جي ــذة بش ــاملة ومنف ش

يتــم تقديــم تدريــب أساســي علــى إطفــاء الحرائــق 
دوري  بشــلك  الحرائــق  عــن  المســؤولين  للموظفيــن 
ــب  ــراء تدري ــم إج ــي. يت ــاع المدن ــة الدف ــاعدة هيئ بمس
علــى اإلخــالء ســنويًا كجــزء مــن إجــراءات الســالمة واألمــان 

ــروع. ــبكة الف ــاء ش ــي أنح ف

)و( إدارة رأس المال

رأس المال التنظيمي
إن سياســة المجموعــة هــي االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية 
ــرض  ــتثمر والمق ــة المس ــاب ثق ــل اكتس ــن أج ــة م قوي
ــال.  ــتقبلي لألعم ــر المس ــتدامة التطوي ــوق والس والس
يتــم أيضــا االعتــراف بأثــر مســتوى رأس المــال علــى 
ــى  ــة إل ــة بالحاج ــرف المجموع ــاهمين وتعت ــد المس عائ
اإلبقــاء علــى التــوازن بيــن العائــدات األعلــى التــي 
ــع  ــى والمناف ــة أعل ــدل مديوني ــا بمع ــن تحقيقه يمك
ــالل  ــن خ ــا م ــول عليه ــن الحص ــي يمك ــات الت والضمان

ــوي. ــمالي ق ــز رأس مرك

ــلك  ــة بش ــا المنظم ــة وعملياته ــت المجموع ــد التزم لق
المــال  رأس  متطلبــات  باكفــة  الســنة  خــالل  فــردي 

خارجيــا. المفروضــة 

يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال لــدى المجموعــة 
ــن  ــا م ــم تبنيه ــي ت ــازل 3 الت ــة ب ــادات لجن ــا إلرش وفق

قبــل مصــرف قطــر المركــزي
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رأس المال التنظيمي 
مركز رأس المال التنظيمي للمجموعة بموجب بازل 3 وتنظيمات مصرف قطر المركزي في 31 ديسمبر كما يلي: 

2020 بازل 3
ألف ريال قطري

2021 بازل 3
ألف ريال قطري

5,910,617 6,206,325 رأس المال األساسي

- 1,092,000 شريحة رأس المال األولى

417,470 442,166 شريحة رأس المال الثانية

6,328,087 7,740,491 إجمالي رأس المال التنظيمي

الموجودات المرجحة بالمخاطر
2020 بازل 3

ألف ريال قطري
2021 بازل 3

ألف ريال قطري
33,594,238 35,188,669 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان

42,049 43,959 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

2,140,932 2,313,432 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل

35,777,219 37,546,060 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

إجمالي رأس 
المال متضمن 
هامش األمان 

المتحفظ 
وهامش البنك 

ذات التأثير 
الهام وتلكفة 

راس المال 
من الركيزة 

الثانية وفقا 
لعملية التقييم 
الداخلي لكفاية 

رأس المال

إجمالي 
رأس المال 
التنظيمي 

متضمن 
هامش األمان 

المتحفظ 
وهامش البنك 

ذات التأثير 
الهام

شريحة نسبة 
رأس المال 

الثانية متضمن 
هامش األمان 

المتحفظ

شريحة نسبة 
رأس المال 

األولى متضمن 
هامش األمان 

المتحفظ

رأس المال 
األساسي 
متضمن 

هامش األمان 
المتحفظ

رأس المال 
األساسي بدون 
هامش األمان 

المتحفظ

13.99% 12.50% 12.50% 10.50% 8.50% 6.0%

الحد األدنى 
الفعلي 

حسب مصرف 
قطر المركزي

20.62% 20.62% 20.62% 19.44% 16.53% 16.53% الفعلي: 
2021

17.69% 17.69% 17.69% 16.52% 16.52% 16.52% 2020
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

5 استخدام التقديرات واألحاكم 

)أ( المصادر الرئيسية للشك في التقديرات

تضــع المجموعــة تقديــرات وإفتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ 
ــم  ــات. يت ــودات والمطلوب ــر للموج ــا التقري ــادر عنه الص
تقييــم التقديــرات واألحــاكم بشــلك مســتمر وتســتند إلــى 
ــات  ــا توقع ــا فيه ــرى بم ــل أخ ــة وعوام ــرة التاريخي الخب
ــة  ــون معقول ــد أن تك ــي يعتق ــتقبلية الت ــداث المس األح

فــي ظــل الظــروف..

)i( مبدأ االستمرارية

ــى  ــة عل ــدرة المجموع ــًا لق ــة تقييم ــرت إدارة المجموع أج
االســتمرار فــي أعمالهــا وتوصلت إلــى أن لــدى المجموعة 
ــى  ــة إل ــور. إضاف ــتقبل المنظ ــتمرار للمس ــوارد لالس الم
ــة يمكــن  ــة شــكوك جوهري ــم بأي ــإلدارة عل ــك ليــس ل ذل
ــى  ــة عل ــة المجموع ــول قابلي ــة ح ــة جوهري ــر ريب أن تثي
ــداد  ــتمر إع ــبب يس ــذا الس ــا. له ــي أعماله ــتمرار ف االس

ــتمرارية. ــدأ االس ــى مب ــدة عل ــة الموح ــات المالي البيان

)ii( مخصصات خسائر االئتمان

ــت مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات  ــم مــا إذا اكن تقيي
ــي  ــراف المبدئ ــذ االعت ــر من ــلك كبي ــد زادت بش ــة ق المالي
الخســائر  قيــاس  فــي  مســتقبلية  معلومــات  وإدراج 
االئتمانيــة المتوقعــة، راجــع اإليضــاح 4 )ب( )6( "المدخالت 
ــاض  ــر انخف ــتخدمة لتقدي ــاليب المس ــات واألس واالفتراض
ــات.   ــن المعلوم ــد م ــة" للمزي ــودات المالي ــة الموج قيم

يتــم تقييــم االســتثمارات فــي أدوات الديــن لتحديــد ما إذا 
ــوارد  اكن هنــاك انخفــاض فــي القيمــة وفــق األســاس ال

بقســم السياســات المحاســبية الهامــة.
 

)iii( القيمة العادلة لألدوات المالية

ــودات  ــة للموج ــم العادل ــل للقي ــن التوص ــا ال يمك عندم
والمطلوبــات الماليــة المســجلة فــي بيــان المركــز المالــي 
الموحــد مــن أســواق نشــطة، يتــم تحديدهــا باســتخدام 
ــمل  ــي تش ــم الت ــات التقيي ــن تقني ــة م ــة متنوع مجموع
ــذه  ــالت ه ــتمد مدخ ــابية. تس ــاذج الحس ــتخدام النم اس
ــا  ــن مالحظته ــي يمك ــوق الت ــات الس ــن بيان ــاذج م النم
ــا، وفــي حالــة عــدم توفــر بيانــات  حيثمــا اكن ذلــك ممكًن
يمكــن مالحظتهــا بالســوق، عندهــا يتــم اســتخدام أحــاكم 
لتحديــد القيمــة العادلــة. تتضمــن األحــاكم إعتبــارات 
متعلقــة بالســيولة ومدخــالت نموذجيــة مثــل معــدالت 

ــك. ــى ذل ــا إل ــات وم ــم والتقلب الخص

)iv( حق في استخدام الموجودات

تحديد مدة عقد اإليجار
عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار 
ــا  ــق والظــروف التــي تخلــق حافــًزا اقتصادًي ــع الحقائ جمي
لممارســة خيــار التمديــد، أو عــدم ممارســة خيــار اإلنهــاء. 
ــي  ــي تل ــرات الت ــد )أو الفت ــارات التمدي ــن خي ــم تضمي يت
ــد  ــط إذا اكن عق ــر فق ــدة التأجي ــي م ــاء( ف ــارات اإلنه خي

اإليجــار مؤكــًدا إلــى حــد مــا )أو لــم يتــم إنهائــه(.

خصم مدفوعات اإليجار
يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتراض 
األحــاكم  اإلدارة  طبقــت   .)IBR( للمجموعــة  اإلضافــي 
والتقديــرات لتحديــد معــدل االقتــراض اإلضافــي عنــد بــدء 

عقــد اإليجــار.

 )ب( األحــاكم المحاســبية الهامــة فــي تطبيــق 
السياســات المحاســبية للمجموعــة

تقييم األدوات المالية  )1(
إن السياســة المحاســبية للمجموعــة حــول قيــاس القيمــة 
السياســات  قســم  فــي  مناقشــتها  تمــت  العادلــة 

ــة. ــبية الهام المحاس

ــتخدام  ــة باس ــم العادل ــاس القي ــة بقي ــوم المجموع تق
ــس  ــذي يعك ــي ال ــدرج التال ــًا للت ــة وفق ــة العادل القيم

ــاس. ــراء القي ــي إج ــتخدمة ف ــالت المس ــة المدخ أهمي

المســتوى 1: األســعار المتداولــة )غيــر المعّدلــة( • 
فــي أســواق نشــطة ألداة مماثلــة.

المســتوى 2: أســاليب تقييــم أخــرى تكــون فيهــا • 
ــة  ــى القيم ــام عل ــر اله ــالت ذات األث ــة المدخ اكف
العادلــة المســجلة يمكــن مالحظتهــا ســواءًا اكنــت 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
المســتوى 3: أســاليب تقييــم تســتخدم أثــرًا هامــًا • 

علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند 
علــى بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا.
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األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة - تدرج القيمة العادلة

يحلــل الجــدول أدنــاه األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر وفــق تــدرج القيمــة العادلــة 
الــذي يصنــف فيــه قيــاس القيمــة العادلــة: 

خــالل الســنة لــم يكــن هنــاك تحويــل بيــن المســتوى 1 والمســتوى 2 مــن قيــاس القيمــة العادلــة فــي الســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2021، ولــم يكــن هنــاك تحويــل إلــى أو مــن المســتوى 3 مــن قيــاس القيمــة العادلــة.

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المستوى 3
ألف ريال قطري

المستوى 2
ألف ريال قطري

المستوى 1
ألف ريال قطري 31 ديسمبر 2021

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

1,407,409 - 81,320 1,326,089  استثمارات مالية )مقاسة من خالل الربح أو
)الخسارة أو من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

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

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

48,902 - 48,902 -

اإلجمالي
ألف ريال قطري

المستوى 3
ألف ريال قطري

المستوى 2
ألف ريال قطري

المستوى 1
ألف ريال قطري 31 ديسمبر 2020

136,405 - 136,405 - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

1,023,016 - 81,263 941,753  استثمارات مالية )مقاسة من خالل الربح أو
)الخسارة أو من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

1,159,421 - 217,668 941,753

1,215 - 1,215 - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

1,215 - 1,215 -
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
القيمــة العادلــة لالســتثمارات الماليــة المقاســة بالتلكفــة 
المطفــأة تبلــغ 7,257,694   ألــف ريــال قطــري كمــا فــي 
 6,166,486  :2020 )31 ديســمبر   2021 31 ديســمبر 
باســتخدام  اشــتقاقها  ويتــم  قطــري(،  ريــال  ألــف 

ــة.  ــة العادل ــدرج القيم ــن ت ــتوى 1 م المس

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الســائلة 
ــة  ــن ثالث ــل م ــل )أق ــر األج ــتحقاق قصي ــخ اس أو ذات تاري
ــة تقــارب  ــه مــن المفتــرض أن القيــم الدفتري أشــهر( فإن
ــى  ــًا عل ــراض أيض ــذا اإلفت ــق ه ــة. يطب ــا العادل قيمه
الحســابات تحــت الطلــب والودائــع تحــت الطلــب وحســابات 
ــة  ــدد واألدوات المالي ــتحقاق مح ــخ اس ــر دون تاري التوفي

ــرة.  ــدالت المتغي ذات المع
 

األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
ــة ذات  ــات المالي ــودات والمطلوب ــة للموج ــة العادل القيم
المعــدل الثابــت والمســجلة بالتلكفــة المطفــأة يتــم 
ــد  ــدة فــي الســوق عن ــة معــدالت الفائ تقديرهــا بمقارن
ــة  ــوق الحالي ــدالت الس ــع مع ــرة م ــا ألول م ــراف به اإلعت
المعروضــة ألدوات ماليــة مشــابهة. تســتند القيمــة 
العادلــة المقــدرة للودائــع التــي تحتســب عليهــا فوائــد 
إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــدالت 
ــون ذات  ــة للدي ــواق المالي ــي األس ــائدة ف ــدة الس الفائ
خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــابهة وتواريــخ اســتحقاق 
مشــابهة. يتــم إحتســاب القيــم العادلــة للديــون المدرجة 
المدرجــة.  الســوق  أســعار  إلــى  اســتنادًا  المصــدرة 
ــر  ــي ال تتوف ــدرة الت ــة المص ــك األوراق المالي ــبة لتل بالنس
لهــا أســعار ســوق مدرجــة، يتــم اســتخدام نمــوذج تدفــق 
ــدل  ــد مع ــى عوائ ــى منحن ــتنادًا إل ــوم اس ــدي مخص نق

ــتحقاق. ــرة االس ــي فت ــب لباق ــي مناس ــدة حال فائ

سندات الدين الحكومية 
ــا  ــة تصدره ــي أدوات مالي ــة ه ــن الحكومي ــندات الدي س
ــل  ــة األج ــندات طويل ــمل س ــيادية وتش ــات الس الحكوم
وســندات قصيــرة األجــل ذات معــدالت فائــدة ثابتــة 
أو متغيــرة. تكــون هــذه األدوات بشــلك عــام عاليــة 
الســيولة ويتــم تداولهــا فــي أســواق نشــطة ممــا 
ــون  ــا ال تك ــتوى 1. عندم ــا بالمس ــى تصنيفه ــؤدي إل ي
أســعار الســوق النشــطة متاحــة، يســتخدم البنــك نمــاذج 
ــوق  ــالت الس ــع مدخ ــة م ــة المخصوم ــات النقدي التدفق
المتوفــرة ألدوات مماثلــة وأســعار الســندات، لتقديــر 
العوائــد  المؤشــر المســتقبلية واســتقراء  مســتويات 
خــارج نطــاق تــداول الســوق النشــط، وفــي هــذه الحالــة 
ــس  ــتوى 2. لي ــة بالمس ــك األوراق المالي ــك تل ــف البن يصن
ــي  ــتوى 3 والت ــة بالمس ــة حكومي ــك أوراق مالي ــدى البن ل

ــة.  ــر مالحظ ــم غي ــالت التقيي ــا مدخ ــون فيه تك

أدوات حقوق الملكية
ــاط  ــا بنش ــم تداوله ــة يت ــوق الملكي ــم أدوات حق معظ
فــي البورصــات العامــة بأســعار نشــطة متاحــة بســهولة 
علــى أســاس منتظــم. يتــم تصنيــف هــذه األدوات 
بالمســتوى 1. يتــم قيــاس الوحــدات المحتفــظ بهــا فــي 
ــة  ــول المعلن ــة األص ــي قيم ــى صاف ــاًء عل ــق بن الصنادي
)NAV(، مــع مراعــاة االســترداد و/أو القيــود األخــرى. هــذه 

ــتوى 2.  ــة بالمس ــام مصنف ــلك ع ــي بش األدوات ه

عقود الصرف األجنبي
الفوريــة  العقــود  األجنبــي  الصــرف  عقــود  تشــمل 
المفتوحــة وعقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة وخيــارات 
الصــرف األجنبــي المباشــرة. يتــم تقييــم هــذه األدوات إمــا 
مــن خــالل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة التــي يمكــن 
مالحظتهــا أو نمــاذج تقييــم النقــاط اآلجلــة التــي يمكــن 
ــود  ــتثناء العق ــابها. باس ــم احتس ــي يت ــا أو الت مالحظته
التــي يتوفــر فيهــا ســعر يمكــن مالحظتــه بشــلك 
مباشــر والتــي يتــم تصنيفهــا بالمســتوى 1، تصنــف 
المجموعــة عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة أكدوات ماليــة 
فــي المســتوى 2 عندمــا ال يتــم اســتخدام مدخــالت غيــر 
ملحوظــة لتقييمهــا أو تكــون المدخــالت غيــر الملحوظــة 

ــاس )كلك(.  ــة للقي ــت مهم ــتخدمة ليس المس

)ii( تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
ــاظ  ــه االحتف ــم بموجب ــذي يت ــل ال ــوذج العم ــم نم تقيي
ــة  ــروط التعاقدي ــت الش ــا إذا اكن ــم م ــودات وتقيي بالموج
لألصــل المالــي هــي فقــط دفعــات ألصــل الديــن 
والفائــدة علــى أصــل المبلــغ القائــم. راجــع االيضــاح 4 )ب( 

ــات. ــن المعلوم ــد م لمزي

تــم إدراج التفاصيــل حــول تصنيــف المجموعــة للموجودات 
والمطلوبــات الماليــة فــي اإليضاح 7.

)iii( انخفــاض انخفــاض قيمــة االســتثمارات فــي ســندات 
الديــن

ــت مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات  ــم مــا إذا اكن تقيي
ــي  ــراف المبدئ ــذ االعت ــر من ــلك كبي ــد زادت بش ــة ق المالي
الخســائر  قيــاس  فــي  مســتقبلية  معلومــات  وإدراج 
االئتمانيــة المتوقعــة، راجــع اإليضــاح 4 )ب( )6( المدخــالت 
ــاض  ــر انخف ــتخدمة لتقدي ــات المس ــات والتقني واالفتراض

ــات. ــن المعلوم ــد م ــة لمزي ــودات المالي ــة الموج قيم

)iv( األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات
تحــدد إدارة المجموعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر للعقــارات 
والمعــدات إلحتســاب االســتهالك. يتــم تحديــد هــذا 
التقديــر مــع األخــذ باالعتبــار االســتخدام المتوقــع للعقارات 

ــاري. ــي والتج ــي والفن ــادم الفعل ــدات والتق والمع
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6 القطاعات التشغيلية 

تم تنظيم المجموعة ألغراض اإلدارة في قطاعين تشغيليين رئيسيين:

ــج التشــغيلية للقطاعــات التشــغيلية بشــلك منفصــل لغــرض إتخــاذ القــرارات بشــأن تخصيــص  تقــوم اإلدارة بمراقبــة النتائ
ــح أو الخســارة التشــغيلية. المــوارد وتقييــم األداء. يتــم تقييــم أداء القطــاع اســتنادا إلــى الرب

تعالج بشلك رئيسي ودائع العمالء األفراد وحساباتهم الجارية وتقديم قروض للعمالء ورهون 
سكنية ومسحوبات على المكشوف وبطاقات ائتمانية وتسهيالت تحويل األموال. تمثل 
الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات خدمة األفراد أصحاب الثروة من خالل نطاق من 
المنتجات االستثمارية والصناديق والتسهيالت االئتمانية واألمانات واالستثمارات البديلة.

األفراد والخدمات 
المصرفية الخاصة 

وإدارة الثروات

تعالج بشلك رئيسي القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية للعمالء 
الشراكت والمؤسسات وتقديم خدمات أسواق النقد وخدمات متاجرة وخزينة إضافة إلى إدارة 
تمويل المجموعة. تقدم خدمات الوساطة من خالل الشركة التابعة المملوكة بالاكمل "شركة 

األهلي للوساطة ذ.م.م"

الخدمات المصرفية 
للشراكت والخزينة 

واالستثمارات وخدمات 
الوساطة للشركة 

التابعة 
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

)i( معلومات القطاعات التشغيلية 

* ال يوجد معامالت ضمن المجموعة فيما يتعلق بمعلومات القطاعات التشغيلية أعاله. 
* تعمل المجموعة فقط داخل دولة قطر. 

اإلجمالي
ألف ريال قطري

 الخدمات المصرفية
 للشراكت والخزينة

 واالستثمارات وخدمات
وساطة الشركة التابعة

ألف ريال قطري

 األفراد والخدمات
 المصرفية الخاصة

وإدارة الثروات
ألف ريال قطري

2021

1,079,184 858,972 220,212 صافي إيراد فوائد

صافي إيراد رسوم وعموالت 56,991  117,636  174,627 

أرباح صرف عمالت أجنبية - بالصافي 20,233  31,183  51,416 

 38,114  38,114 - إيراد من استثمارات مالية

 4,012  4,012 - إيرادات تشغيلية أخرى

1,347,353 1,049,917 297,436 إجمالي إيراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)296,592( )309,131( 12,539 استردادات / )خسائر( انخفاض قيمة 
ومخصصات

713,466 544,175 169,291 ربح القطاع الصادر عنه التقرير

48,092,520 40,299,868 7,792,652 موجودات القطاع الصادر عنها تقارير

40,386,066 23,972,421 16,413,645 مطلوبات القطاع الصادر عنها تقارير
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اإلجمالي
ألف ريال قطري

 الخدمات المصرفية
 للشراكت والخزينة

 واالستثمارات وخدمات
وساطة الشركة التابعة

ألف ريال قطري

 األفراد والخدمات
 المصرفية الخاصة وإدارة

الثروات
ألف ريال قطري

2020

973,491 772,385 201,106 صافي إيراد فوائد

177,545 125,084 52,461 صافي إيراد رسوم وعموالت

42,072 25,934 16,138 أرباح صرف عمالت أجنبية - بالصافي

49,580 49,580 - إيراد من استثمارات مالية

4,640 4,640 - إيرادات تشغيلية أخرى

1,247,328 977,623 269,705 إجمالي إيراد القطاع

)247,637( )250,770( 3,133

680,060 546,744 133,316 ربح القطاع الصادر عنه التقرير

47,555,265 39,691,502 7,863,763 موجودات القطاع الصادر عنها تقارير

41,280,198 27,673,457 13,606,741 مطلوبات القطاع الصادر عنها تقارير
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القيمة العادلة من خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة
ألف ريال قطري

إجمالي القيمة 
الدفترية

ألف ريال قطري

التلكفة المطفأة
ألف ريال قطري

 أدوات حقوق
الملكية

ألف ريال قطري

أدوات الدين
ألف ريال قطري

 األدوات المالية
المشتقة

ألف ريال قطري

 أدوات حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات الدين
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2021 

2,443,372 2,443,372 2,443,372 - - - - - النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

3,000,793 3,000,793 3,000,793 - - - - - مستحق من بنوك

1,610 1,610 - - - 1,610 - - موجودات مشتقة 

33,569,570 33,569,570 33,569,570 - - - - - قروض وسلف لعمالء

استثمارات مالية:

1,415,560 1,415,560 - 11,402 1,157,822 - 246,336 -    مقاسة بالقيمة العادلة

7,257,694 7,197,898 7,197,898 - - - - -     مقاسة بالتلكفة المطفأة

47,688,599 47,628,803 46,211,633 11,402 1,157,822 1,610 246,336 -

48,902 48,902 - - - 48,902 - - مطلوبات مشتقة 

3,248,848 3,248,848 3,248,848 - - - - - مستحق إلى بنوك والمصرف المركزي

27,924,919 27,924,919 27,924,919 - - - - - ودائع عمالء
7,315,373 7,315,373 7,315,373 - - - - - سندات دين

1,092,837 1,092,837 1,092,837 - - - - - قروض أخرى

39,630,879 39,630,879 39,581,977 - - 48,902 - -

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

7 الموجودات والمطلوبات المالية 

)أ( التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:
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القيمة العادلة من خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة
ألف ريال قطري

إجمالي القيمة 
الدفترية

ألف ريال قطري

التلكفة المطفأة
ألف ريال قطري

 أدوات حقوق
الملكية

ألف ريال قطري

أدوات الدين
ألف ريال قطري

 األدوات المالية
المشتقة

ألف ريال قطري

 أدوات حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات الدين
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2021 

2,443,372 2,443,372 2,443,372 - - - - - النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

3,000,793 3,000,793 3,000,793 - - - - - مستحق من بنوك

1,610 1,610 - - - 1,610 - - موجودات مشتقة 

33,569,570 33,569,570 33,569,570 - - - - - قروض وسلف لعمالء

استثمارات مالية:

1,415,560 1,415,560 - 11,402 1,157,822 - 246,336 -    مقاسة بالقيمة العادلة

7,257,694 7,197,898 7,197,898 - - - - -     مقاسة بالتلكفة المطفأة

47,688,599 47,628,803 46,211,633 11,402 1,157,822 1,610 246,336 -

48,902 48,902 - - - 48,902 - - مطلوبات مشتقة 

3,248,848 3,248,848 3,248,848 - - - - - مستحق إلى بنوك والمصرف المركزي

27,924,919 27,924,919 27,924,919 - - - - - ودائع عمالء
7,315,373 7,315,373 7,315,373 - - - - - سندات دين

1,092,837 1,092,837 1,092,837 - - - - - قروض أخرى

39,630,879 39,630,879 39,581,977 - - 48,902 - -
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

7 الموجودات والمطلوبات المالية 

)أ( التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة - تتمة

يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:

القيمة العادلة من خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة
ألف ريال قطري

إجمالي القيمة 
الدفترية

ألف ريال قطري

التلكفة المطفأة
ألف ريال قطري

أدوات حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات الدين
ألف ريال قطري

 األدوات المالية
المشتقة

ألف ريال قطري

 أدوات حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات الدين
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2020 

2,871,877 2,871,877 2,871,877 - - - - - النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

3,509,604 3,509,604 3,509,604 - - - - - مستحق من بنوك

136,405 136,405 - - - 136,405 - - موجودات مشتقة 

33,512,690 33,512,690 33,512,690 - - - - - قروض وسلف لعمالء

استثمارات مالية:

1,018,551 1,018,551 - 11,402 826,104 - 181,045 -    مقاسة بالقيمة العادلة

6,166,486 6,055,399 6,055,399 - - - - -     مقاسة بالتلكفة المطفأة

47,215,613 47,104,526 45,949,570 11,402 826,104 136,405 181,045 -

1,215 1,215 - - - 1,215 - - مطلوبات مشتقة 

4,620,856 4,620,856 4,620,856 - - - - - مستحق إلى بنوك والمصرف المركزي

 26,940,562  26,940,562 26,940,562 - - - - - ودائع عمالء
 7,321,378  7,321,378  7,321,378 - - - - - سندات دين

 1,602,812  1,602,812  1,602,812 - - - - - قروض أخرى

40,486,823 40,486,823 40,485,608 - - 1,215 - -
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القيمة العادلة من خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة
ألف ريال قطري

إجمالي القيمة 
الدفترية

ألف ريال قطري

التلكفة المطفأة
ألف ريال قطري

أدوات حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات الدين
ألف ريال قطري

 األدوات المالية
المشتقة

ألف ريال قطري

 أدوات حقوق الملكية
ألف ريال قطري

أدوات الدين
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2020 

2,871,877 2,871,877 2,871,877 - - - - - النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

3,509,604 3,509,604 3,509,604 - - - - - مستحق من بنوك

136,405 136,405 - - - 136,405 - - موجودات مشتقة 

33,512,690 33,512,690 33,512,690 - - - - - قروض وسلف لعمالء

استثمارات مالية:

1,018,551 1,018,551 - 11,402 826,104 - 181,045 -    مقاسة بالقيمة العادلة

6,166,486 6,055,399 6,055,399 - - - - -     مقاسة بالتلكفة المطفأة

47,215,613 47,104,526 45,949,570 11,402 826,104 136,405 181,045 -

1,215 1,215 - - - 1,215 - - مطلوبات مشتقة 

4,620,856 4,620,856 4,620,856 - - - - - مستحق إلى بنوك والمصرف المركزي

 26,940,562  26,940,562 26,940,562 - - - - - ودائع عمالء
 7,321,378  7,321,378  7,321,378 - - - - - سندات دين

 1,602,812  1,602,812  1,602,812 - - - - - قروض أخرى

40,486,823 40,486,823 40,485,608 - - 1,215 - -

7 الموجودات والمطلوبات المالية  - تتمة
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

8 النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

566,781 369,366 نقد 

1,213,331 إحتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي* 1,258,376

1,091,278 815,334 أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

2,871,390 2,443,076

487 296 فوائد مستحقة

2,871,877 اإلجمالي 2,443,372

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

115,248 103,613 حسابات جارية

3,390,774 2,897,600 ودائع

3,506,022 3,001,213

4,683 69 فوائد مدينة

)1,101( )489( مخصص انخفاض القيمة  - المعيار الدولي للتقارير المالية )9(

3,509,604 3,000,793 اإلجمالي

9 مستحق من بنوك

* إن اإلحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غير متاح لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.



179

البنك األهلي

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

10 قروض وسلف مقدمة لعمالء 

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

30,951,846 32,481,929 قروض

2,903,230 1,814,429 سحب على المكشوف

184,562 181,235 أوراق مخصومة

241,657 178,099 أوراق قبول

78,497 76,723 قروض أخرى

34,359,792 34,732,415

)2,734( )2,734( ربح مؤجل

263,351 227,788 فوائد مستحقة

)389,044( )605,426( مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء – 
التسهيالت المنتظمة )المرحلة 1 و2(

)718,675( )782,473( مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء –  
التسهيالت  الغير المنتظمة )المرحلة 3(

33,512,690 33,569,570 صافي القروض والسلف لعمالء )إيضاح 10 )أ( )1((

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

1,920,466 565,936 الحكومة والهيئات المعنية

25,035,656 26,193,144 الشراكت

6,556,568 6,810,490 األفراد

33,512,690 33,569,570

ــال قطــري والــذي يمثــل %3.74 مــن إجمالــي  يبلــغ إجمالــي القــروض والســلف للعمــالء غيــر العاملــة 1,298.26  مليــون ري
القــروض والســلف للعمــالء )2020: 852.17 مليــون ريــال قطــري والــذي يمثــل %2.48  من إجمالــي القروض والســلف للعمالء(.

يتضمــن مخصــص انخفــاض قيمــة القروض والســلف للعمــالء مبلــغ 172.23 مليــون ريال قطــري يمثل الفوائــد المعلقــة )2020: 
136.92 مليــون ريــال قطري(.  

إيضاح 1: حسب قطاعات التشغيل 

)أ( حسب النوع
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

10 قروض وسلف مقدمة لعمالء - تتمة

اإلجمالي
ريال قطري

 قروض
أخرى
 ريال

قطري

أوراق قبول
ريال قطري

أوراق مخصومة
ريال قطري

 مسحوبات على
المكشوف
ريال قطري

قروض
ريال قطري

في 31 
ديسمبر 

:2021

565,970 - - -  525,608  40,362 
حكومة 

وهيئات 
معنية

صناعة 1,182,189  31,905    -  8,469  83  1,222,646 

تجارة 9,771,878  450,398  29,083  57,847  5,262  10,314,468 

خدمات 8,916,667  204,581  10,000  13,133  439  9,144,820 

مقاوالت 4,636,969  549,667  142,152  98,650  598  5,428,036 

عقارات 5,281,039  35,521    -    -  566  5,317,126 

شخصية 2,652,825  16,749    -    -  69,775  2,739,349 

34,732,415  76,723  178,099  181,235  1,814,429 32,481,929 

)2,734( يخصم: ربح مؤجل
227,788 فوائد مستحقة
)1,387,899( مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

33,569,570

)ب( حسب الصناعة 
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اإلجمالي
ريال قطري

 قروض
أخرى

ريال قطري

أوراق قبول
ريال قطري

أوراق مخصومة
ريال قطري

 مسحوبات على
المكشوف
ريال قطري

قروض
ريال قطري

في 31 
ديسمبر 

:2020

1,920,532 - - - 1,870,074 50,458
حكومة 

وهيئات 
معنية

1,144,903 115 10,059 - 36,291 1,098,438 صناعة

10,071,205 3,654 65,795 20,066 266,375 9,715,315 تجارة

7,939,152 484 5,951 9,802 152,166 7,770,749 خدمات

4,728,864 560 159,852 154,694 523,704 3,890,054 مقاوالت

5,756,087 231 - - 36,792 5,719,064 عقارات

2,799,049 73,453 - - 17,828 2,707,768 شخصية

34,359,792 78,497 241,657 184,562 2,903,230 30,951,846

)2,734( يخصم: ربح مؤجل
263,351 فوائد مستحقة
)1,107,719( مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

33,512,690

)ج( التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء 

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

815,660 1,107,719 الرصيد في 1 يناير

373,582 487,162 مخصص مكون خالل السنة

)81,523( )164,722( استرداد خالل السنة

1,107,719 1,430,159

- )42,260( مشطوب خالل السنة

1,107,719 1,387,899 الرصيد في 31 ديسمبر
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

10 قروض وسلف مقدمة لعمالء - تتمة

اإلجمالي األفراد الشراكت

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري 2021

718,675 180,991 208,053 121,355 48,305 40,467 597,320 132,686 167,586 الرصيد في 1 يناير 2021

  132,210 240,223 72,519  19,282  44,826  8,006   112,928 195,397 64,513 مخصصات مكونة خالل السنة

 )68,412(  )27,623(  )68,737(  )15,909(  )16,754(  )22,812(  )52,503(  )10,869(  )45,925( مبالغ مستردة خالل السنة

782,473 393,591 211,834 124,728 76,377 25,661 657,745 317,214 186,174 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

اإلجمالي األفراد الشراكت

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري 2020

547,510 149,848 118,302 119,663 45,663 45,213 427,847 104,185 73,089 الرصيد في 1 يناير 2020

191,319 68,046 114,217 21,846 15,223 11,983 169,473 52,823 102,234 مخصصات مكونة خالل السنة

)20,154( )36,903( )24,466( )20,154( )12,581( )16,729( - )24,322( )7,737( مبالغ مستردة خالل السنة

718,675 180,991 208,053 121,355 48,305 40,467 597,320 132,686 167,586 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

)ج( التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء  - تتمة

تتضمن الحركة تأثير الفائدة المعلقة على القروض والسلف للعمالء وفًقا لقواعد مصرف قطر المركزي. 
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اإلجمالي األفراد الشراكت

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري 2021

718,675 180,991 208,053 121,355 48,305 40,467 597,320 132,686 167,586 الرصيد في 1 يناير 2021

  132,210 240,223 72,519  19,282  44,826  8,006   112,928 195,397 64,513 مخصصات مكونة خالل السنة

 )68,412(  )27,623(  )68,737(  )15,909(  )16,754(  )22,812(  )52,503(  )10,869(  )45,925( مبالغ مستردة خالل السنة

782,473 393,591 211,834 124,728 76,377 25,661 657,745 317,214 186,174 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

اإلجمالي األفراد الشراكت

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري

المرحلة 3
ألف ريال قطري

المرحلة 2
ألف ريال قطري

المرحلة 1
ألف ريال قطري 2020

547,510 149,848 118,302 119,663 45,663 45,213 427,847 104,185 73,089 الرصيد في 1 يناير 2020

191,319 68,046 114,217 21,846 15,223 11,983 169,473 52,823 102,234 مخصصات مكونة خالل السنة

)20,154( )36,903( )24,466( )20,154( )12,581( )16,729( - )24,322( )7,737( مبالغ مستردة خالل السنة

718,675 180,991 208,053 121,355 48,305 40,467 597,320 132,686 167,586 الرصيد في 31 ديسمبر 2021
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

11 استثمارات مالية
إن تحليل االستثمارات المالية تم تفصيله على النحو التالي:

أ( القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2020 2021

غير مدرجة
ألف ريال قطري

غير مدرجة
ألف ريال قطري

غير مدرجة
ألف ريال قطري

مدرجة
ألف ريال قطري

69,861 111,184 69,918 176,418

69,861 111,184 69,918 176,418

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

181,045 246,336 استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

841,971 1,161,073 استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
األخرى

5,997,531 7,136,575 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتلكفة المطفأة

7,020,547 8,543,984 اإلجمالي

66,932 81,513 فوائد مستحقة

)13,529( )12,039( خسارة انخفاض في قيمة أوراق دين 

7,073,950 8,613,458
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11 استثمارات مالية

ج( التلكفة المطفأة

2020 2021

غير مدرجة
ألف ريال قطري

مدرجة
ألف ريال قطري

غير مدرجة
ألف ريال قطري

مدرجة
ألف ريال قطري

- 576,708 - 574,828 أوراق الدين بدولة قطر

- 253,861 - 574,843 سندات دين أخرى

11,402 - 11,402 - حقوق ملكية

11,402 830,569 11,402 1,149,671

2020 2021

غير مدرجة
ألف ريال قطري

مدرجة
ألف ريال قطري

غير مدرجة
ألف ريال قطري

مدرجة
ألف ريال قطري

- 5,253,742 - 6,155,786 سندات دين حكومة دولة قطر

- 743,789 - 980,789 أوراق الدين األخرى

- 5,997,531 - 7,136,575
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

12 عقارات ومعدات 

اإلجمالي
ألف ريال قطري أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

ألف ريال قطري

حق استخدام
الموجودات

ألف ريال قطري

سيارات
ألف ريال قطري

أثاث ومعدات
ألف ريال قطري

تحسينات على مباني 
مستأجرة

ألف ريال قطري

أراضي ومباني
ألف ريال قطري

التلكفة: 

601,261 51,593 23,959 156 197,904 110,558 217,091 في 1 يناير 2021 

13,673 - - - 11,615 2,058 - استحواذات 

)78( - - )78( - - - استبعادات 

614,856 51,593 23,959 78 209,519 112,616 217,091 في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم

349,476 - 12,089 156 176,253 94,075 66,903 في 1 يناير 2021

30,280 - 4,666 - 12,783 6,322 6,509 استهالك السنة

)78( - - )78( - - - استبعادات

379,678 - 16,755 78 189,036 100,397 73,412 في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية: 

235,178 51,593 7,204 - 20,483 12,219 143,679 في 31 ديسمبر 2021
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اإلجمالي
ألف ريال قطري أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

ألف ريال قطري

حق استخدام
الموجودات

ألف ريال قطري

سيارات
ألف ريال قطري

أثاث ومعدات
ألف ريال قطري

تحسينات على مباني 
مستأجرة

ألف ريال قطري

أراضي ومباني
ألف ريال قطري

التلكفة: 

601,261 51,593 23,959 156 197,904 110,558 217,091 في 1 يناير 2021 

13,673 - - - 11,615 2,058 - استحواذات 

)78( - - )78( - - - استبعادات 

614,856 51,593 23,959 78 209,519 112,616 217,091 في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم

349,476 - 12,089 156 176,253 94,075 66,903 في 1 يناير 2021

30,280 - 4,666 - 12,783 6,322 6,509 استهالك السنة

)78( - - )78( - - - استبعادات

379,678 - 16,755 78 189,036 100,397 73,412 في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية: 

235,178 51,593 7,204 - 20,483 12,219 143,679 في 31 ديسمبر 2021
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اإلجمالي
ألف ريال قطري أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

ألف ريال قطري

حق استخدام
الموجودات

ألف ريال قطري

سيارات
ألف ريال قطري

أثاث ومعدات
ألف ريال قطري

تحسينات على مباني 
مستأجرة

ألف ريال قطري

أراضي ومباني
ألف ريال قطري

التلكفة: 

582,400 51,593 23,959 156 186,238 103,363 217,091 في 1 يناير 2020 

18,861 - - - 11,666 7,195 - استحواذات 

601,261 51,593 23,959 156 197,904 110,558 217,091 في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

318,830 - 6,377 156 165,833 86,071 60,393 في 1 يناير 2020

30,646 - 5,712 - 10,420 8,004 6,510 استهالك السنة

349,476 - 12,089 156 176,253 94,075 66,903 في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية: 

251,785 51,593 11,870 - 21,651 16,483 150,188 في 31 ديسمبر 2020

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

12 عقارات ومعدات  - تتمة
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اإلجمالي
ألف ريال قطري أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

ألف ريال قطري

حق استخدام
الموجودات

ألف ريال قطري

سيارات
ألف ريال قطري

أثاث ومعدات
ألف ريال قطري

تحسينات على مباني 
مستأجرة

ألف ريال قطري

أراضي ومباني
ألف ريال قطري

التلكفة: 

582,400 51,593 23,959 156 186,238 103,363 217,091 في 1 يناير 2020 

18,861 - - - 11,666 7,195 - استحواذات 

601,261 51,593 23,959 156 197,904 110,558 217,091 في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

318,830 - 6,377 156 165,833 86,071 60,393 في 1 يناير 2020

30,646 - 5,712 - 10,420 8,004 6,510 استهالك السنة

349,476 - 12,089 156 176,253 94,075 66,903 في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية: 

251,785 51,593 11,870 - 21,651 16,483 150,188 في 31 ديسمبر 2020
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

13 موجودات أخرى

14 مبالغ مسحقة للبنوك والمصرف المركزي

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

4,083 4,148 أرباح مدينة )إسالمي(

27,803 29,543 مصاريف مدفوعة مقدمًا 

136,405 1,610 مشتقات مالية ذات قيمة عادلة موجبة )إيضاح 31(

19,143 58,367 مقترضين متنوعين

1,469 1,114 سلف وودائع

132,681 132,681 ضمانات معاد إمتالكها 

13,775 2,686 أخرى

335,359 230,149

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

1,600,000 2,300,000 أرصدة مستحقة للمصرف المركزي

27,070 15,506 حسابات جارية 

2,993,386 933,285 ودائع 

4,620,456 3,248,791

400 57 فوائد مستحقة الدفع

4,620,856 3,248,848 اإلجمالي
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15 ودائع عمالء

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

3,871,067 3,610,028 حسابات جارية وتحت الطلب

1,283,098 1,239,138 حسابات توفير

21,680,143 22,950,645 ودائع ألجل

26,834,308 27,799,811

106,254 125,108 فوائد مستحقة الدفع

26,940,562 27,924,919 اإلجمالي

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

4,068,205 4,832,240 حكومة

4,285,108 4,452,911 هيئات حكومية وشبه حكومية

10,204,884 10,442,390 شراكت

8,276,111 8,072,270 أفراد

26,834,308 27,799,811

106,254 125,108 فوائد مستحقة الدفع

26,940,562 27,924,919 اإلجمالي

)أ( حسب النوع

)ب( حسب القطاع
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

16

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

- 1,803,424 سندات أوروبية متوسطة األجل بنسبة %2 مستحقة الدفع في يوليو 
2026

1,817,630 1,819,661 سندات أوروبية متوسطة األجل بنسبة %3،50 مستحقة الدفع في 
فبراير 2022

1,809,516 1,813,420 سندات أوروبية متوسطة األجل بنسبة %3،125 مستحقة الدفع في 
سبتمبر 2024

1,811,626 1,812,312 سندات أوروبية متوسطة األجل بنسبة %1.875 مستحقة الدفع في 
سبتمبر  2025

1,819,449 - سندات يورو متوسطة األجل بنسبة ٪3.625 - مستحقة الدفع في 
أبريل 2021

7,258,221 7,248,817

63,157 66,556 فوائد مستحقة الدفع

7,321,378 7,315,373 اإلجمالي

)أ(  سندات دين
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يوضح الجدول أدناه القروض األخرى للبنك كما في 31 ديسمبر 2021 و 2020:

ب( قروض أخرى
2020

ألف ريال قطري
2021

ألف ريال قطري

1,602,812 1,092,837 تسهيالت قرض ألجل

2020 2021

المبلغ
 ألف ريال
قطري

تاريخ االستحقاق المبلغ
ألف ريال قطري تاريخ االستحقاق  سعر الفائدة

السنوي االسمي العملة

910,000 نوفمبر 2023 910,000 نوفمبر 2023
 سعر ليبور لثالثة

 أشهر + 110
نقطة أساس

دوالر أمريكي

182,000 يوليو 2022 182,000 يوليو 2022
 سعر ليبور لثالثة

 أشهر + 85 نقطة
أساس

دوالر أمريكي

109,200 ديسمبر 2021 -
 سعر ليبور لثالثة

 أشهر + 120
نقطة أساس

دوالر أمريكي

182,000 ديسمبر 2021 -
 سعر ليبور لثالثة

 أشهر + 100
نقطة أساس

دوالر أمريكي

182,000 ديسمبر 2021 -
 سعر ليبور لثالثة

 أشهر + 100
نقطة أساس

دوالر أمريكي

36,400 ديسمبر 2021 -
 سعر ليبور لثالثة

 أشهر + 100
نقطة أساس

دوالر أمريكي

1,601,600 1,092,000

1,212 837
فوائد 

مستحقة 
الدفع

1,602,812 1,092,837 اإلجمالي



194

2021 التقرير السنوي 

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

89,747 116,429 مصروفات مستحقة الدفع

43,595 45,120 مخصصات أخرى )إيضاح )أ( أدناه(

12,543 13,207 فواتير مستحقة الدفع

1,215 48,902 مشتقات مالية ذات قيمة عادلة سالبة )إيضاح 31( 

96,670 85,683 إيراد غير محققة )عمولة مستلمة مقدمًا(

229,272 185,218 ودائع نقدية

3,760 2,162 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

17,002 17,837 صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

1,382 1,706 صندوق تقاعد الموظفين

241,657 178,099 مستحقات متعلقة بأوراق القبول

13,796 8,852 مخصص انخفاض قيمة التزامات القروض والضمانات المالية

43,951 122,714 أخرى

794,590 825,929

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

17 مطلوبات أخرى
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 )أ( مخصصات أخرى 

2021

اإلجمالي
ألف ريال قطري

مطالبات قانونية
ألف ريال قطري

 ماكفآت نهاية
الخدمة للموظفين

 ألف ريال قطري

43,595 26 43,569 الرصيد في 1 يناير

6,908 - 6,908  المخصص المكون

50,503 26 50,477

)5,383( - )5,383( المخصص المستخدم 

45,120 26 45,094 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

اإلجمالي
ألف ريال قطري

مطالبات قانونية
ألف ريال قطري

 ماكفآت نهاية الخدمة
للموظفين

 ألف ريال قطري

51,560 526 51,034 الرصيد في 1 يناير

8,182 - 8,182  المخصص المكون

59,742 526 59,216

)16,147( )500( )15,647( المخصص المستخدم 

43,595 26 43,569 الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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أسهم عادية

2020 2021 العدد بالمليون سهم )بعد التجزئة(

2,313.96 2,429.66 مصدرة في بداية السنة 

115.70 - أسهم جديدة مصدرة )مجانية(

2,429.66 2,429.66 مصدرة في 31 ديسمبر

البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

18 أس المال واإلحتياطيات
)أ( رأس المال

فــي 31 ديســمبر 2021 اكن رأس المــال المصــرح بــه يتكــون مــن 2,429.66 مليــون ســهم عــادي )2020: 2,429.66 مليــون 
ســهم(. هــذه األدوات لهــا قيمــة إســمية بواقــع 1 ريــال قطــري للســهم. إن اكفــة األســهم المصــدرة مدفوعــة بالاكمــل.

يمتلــك جهــاز قطــر لالســتثمار حصــة قدرهــا %47.71 مــن األســهم العاديــة للبنــك، بينمــا تعــود الحصــة المتبقيــة وقدرهــا 
%52.29 لمتداوليــن أفــراد ومؤسســات.

 
إصدار أسهم مجانية 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، اقتــرح البنــك توزيــع أســهم منحــة )أســهم عاديــة( بواقــع ســهم واحــد لــلك 
عشــرين ســهمًا مملوكــة للمســاهمين العادييــن )2020: ال شــيء(.

)ب( اإلحتياطي القانوني

وفقــًا لقانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم 13 لســنة 2012 وتعديلــه، يشــترط تحويــل %10 مــن صافــي ربــح الســنة إلــى 
اإلحتياطــي القانونــي حتــى يصبــح اإلحتياطــي القانونــي مســاويًا %100 مــن رأس المــال المدفــوع. إن هــذا اإلحتياطــي غيــر 
متــاح للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي حددهــا قانــون الشــراكت التجاريــة القطــري وتخضــع لموافقــة مصــرف قطــر المركــزي. 
ــال قطــري إلــى اإلحتياطــي  ــل مبلــغ 68.0 مليــون ري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، قامــت المجموعــة بتحوي

القانونــي بمــا يمثــل نســبة %10 مــن صافــي األربــاح )2020: 68 مليــون ريــال قطــري(.

ج( إحتياطي المخاطر

وفقــا لتعميــم مصــرف قطــر المركــزي رقــم 102/2011 فإنــه مــن المطلــوب اإلحتفــاظ بنســبة %2.5  مــن صافــي القــروض 
والســلف للعمــالء باســتثناء التســهيالت الممنوحــة للحكومــة مقابــل ضمانــات نقديــة. لم يتــم تحويــل أي مبالغ إلــى إحتياطي 

المخاطــر للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 73.27 مليــون ريــال قطــري(. 
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2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

)12( 380 في 1 يناير

)194( )125( المحقق خالل السنة

586 8,332 صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

380 8,587 في 31 ديسمبر

)د( إحتياطي القيمة العادلة

يتكــون هــذا اإلحتياطــي مــن تغيــرات القيمــة العادلــة المعتــرف بهــا عــن الموجــودات الماليــة المقاســة مــن خــالل اإليــرادات 
الشــاملة األخــرى.

)هـ( توزيعات األرباح وأسهم المنحة المقترحة 

ــن  ــري م ــال قط ــف ري ــغ 364,449 أل ــي مبل ــهم بإجمال ــري للس ــال قط ــع 0.15 ري ــة بواق ــاح نقدي ــع أرب ــراح توزي ــم اقت ت
ــغ  ــي مبل ــهم بإجمال ــري للس ــال قط ــمبر 2021 )2020: 0.15 ري ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــس اإلدارة للس ــل مجل قب

ــري(.  ــال قط ــف ري 364.449 أل

ــة( بواقــع ســهم واحــد  ــرح البنــك اصــدار أســهم منحــة )أســهم عادي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، اقت
ــيء(. ــن )2020: ال ش ــاهمين العاديي ــواكً للمس ــهمًا ممل ــرين س ــلك عش ل

يخضــع توزيــع األربــاح النقديــة وأســهم المنحــة المقترحــة أعــاله لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة الســنوي.
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

19 األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي 

20 إيرادات فوائد

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

- 1,092,000 المصدرة في 17 فبراير 2021

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

3,109 10,036 أرصدة لدى مصرف قطر المركزي 

38,974 مستحق من بنوك  11,509 

252,608 سندات دين  280,443 

1,461,695 قروض وسلف لعمالء 1,418,183 

1,756,386 1,720,171

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

1,701,521 1,667,107 الموجودات المالية المدرجة بالتلكفة المطفأة

54,865 53,064 الموجودات المالية  يتم قياسها بالقيمة العادلة

1,756,386 1,720,171 اإلجمالي

ــال قطــري.  ــار ري ــرأس المــال التنظيمــي بمبلــغ اجمالــي قــدره 1.092 ملي أصــدرت المجموعــة ســندات الشــريحة األولــى ل
هــذه الســندات دائمــة وثانويــة وغيــر مضمونــة وقــد تــم تســعيرها بســعر ثابــت للســنوات الخمــس األولــى علــى أن يعــاد 
تســعيرها الحقــًا. ال تحمــل الســندات أجــل اســتحقاق محــدد وقــد تــم تصنيفهــا كشــريحة أولــى مــن رأس المــال اإلضافــي. 

توزيعــات األربــاح تقديريــة وغيــر تراكميــة. 

تتضمن المبالغ  المذكورة أعاله إيراد فوائد محتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية التي تتعلق بالبنود التالية.
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21 مصروفات فوائد

22 إيرادات رسوم وعموالت

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

39,648 24,709 ميالغ مستحقة لبنوك 

505,398 416,176 ودائع عمالء

237,849 200,102 أخرى

782,895 640,987

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

97,274 رسوم متعلقة باالئتمان 98,127 

6,631 رسوم وساطة 4,135 

13,217 خدمات مصرفية  16,857 

66,131 عمولة عن تسهيالت غير ممولة 59,828 

2,538 أخرى 3,361 

185,791 182,308

ــات  ــة علــى المطلوب ــدة الفعلي ــدة محتســبة باســتخدام طريقــة الفائ ــف فائ إن األرصــدة المذكــورة أعــاله تتضمــن مصاري
ــأة.  ــة المطف ــة بالتلكف المقاس
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

23 ربح من عمليات نقد أجنبي - بالصافي

24 إيرادات من استثمارات مالية

25 إيرادات تشغيلية أخرى

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

42,042 51,404 تعامل في النقد األجنبي

30 12 إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات، متضمنة المشتقات 

42,072 51,416

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

41,337 33,033 صافي أرباح من استثمارات، متضمنة ربح القيمة العادلة، مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

8,243 5,081 توزيعات أرباح

49,580 38,114

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

4,636 3,902 إيرادات إيجارات

4 110 أخرى

4,640 4,012
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26 تاكليف موظفين

27 مصروفات أخرى

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

77,098 75,576 رواتب أساسية

3,709 3,761 تاكليف صندوق تقاعد الموظفين

8,182 6,908 تاكليف نهاية الخدمة 

275 812 تدريب

87,020 90,947 أخرى

176,284 178,004

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

11,492 12,590 أتعاب مهنية

17,055 17,392 إتصاالت وتأمين

12,250 12,500 ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة

9,489 10,328 إيجار وصيانة

23,321 33,235 تاكليف أجهزة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

4,602 7,989 تاكليف التسويق

3,075 3,017 طباعة وقرطاسية

31,417 31,960 أخرى

112,701 129,011
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

28 العائد األساسي والمخفف للسهم

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

680,060 713,466 ــال  ــف ري ــك )أل ــة البن ــوق ملكي ــاب حق ــد ألصح ــنة العائ ــح الس رب
قطــري(

- )21,840( يخصم: توزيعات أرباح مدفوعة ألدوات رأس المال الفئة األولي

680,060 691,626 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

2,429,663,019 2,429,663,019

0.280 0.285 العائد األساسي والمخفف للسهم )ريال قطري(

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

2,313,964,774 2,429,663,019 المتوسط المرجح لعدد األسهم المؤهلة في 1 يناير

115,698,245 - األسهم المجانية المصدرة خالل السنة 

2,429,663,019 2,429,663,019 المتوسط المرجح لعدد األسهم في 31 ديسمبر

يحتســب العائــد األساســي والمخفــف لســهم البنــك بقســمة صافــي ربــح الســنة العائــد ألصحــاب حقــوق ملكيــة البنــك 
علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة المصــدرة خــالل الســنة:

* ال يوجــد أيــة أســهم مخففــة فــي أي فتــرة خــالل الســنة، حيــث أن العائــد المخفــف للســهم يســاوي العائــد األساســي 
للســهم.

تم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:
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29 التزامات محتملة والتزامات أخرى

30 النقد وما في حكمه

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

10,529,733 12,237,779 تسهيالت غير مستغلة - قابلة وغير قابلة لإللغاء

10,107,892 8,903,731 ضمانات

995,827 689,597 إعتمادات مستندية 

21,633,452 21,831,107

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

1,773,307 1,288,312 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 

3,394,843 2,896,864 ودائع في أسواق المال بأجل استحقاق أصلي 
أقل من ثالثة أشهر 

5,168,150 4,185,176

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

2,422,047 1,878,506 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة

هــي التزامــات تعاقديــة لمنــح قروض وتســهيالت متجــددة. نظــرًا إلماكنيــة انتهــاء الفتــرة المتاحة الســتخدام هــذه االلتزامات 
قبــل ســحبها مــن قبــل العمــالء فــإن المبالــغ االجماليــة للعقــود ال تمثــل بالضــرورة التزامــات لتدفقات مســتقبلية. 

خطابات ضمان وإعتمادات مستندية 

تلــزم خطابــات الضمــان واإلعتمــادات المســتندية المجموعــة بتســديد دفعــات محــددة نيابــة عــن العمــالء عنــد إخفاقهــم 
ــات الضمــان واإلعتمــادات المســتندية الجاهــزة  ــر وفقــًا لشــروط العقــد. تحمــل خطاب فــي الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه الغي
نفــس مخاطــر االئتمــان الخاصــة بمنــح القــروض. ضمانــات االئتمــان يمكــن أن تكــون فــي شــلك إعتمــادات مســتندية غيــر 

قابلــة لإللغــاء وضمانــات للدفعــات المقدمــة ومطلوبــات تظهيــر مــن ســندات معــاد خصمهــا.

*ال يتضمن النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي اإلحتياطي النقدي اإللزامي.

)أ( التزامات محتملة

)أ( التزامات أخرى
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

31 المشتقات
القيمة االسمية / المتوقعة عند االستحقاق القيمة االسمية / المتوقعة عند االستحقاق

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري 1 – 5 سنوات

ألف ريال قطري
3 – 12 شهر

ألف ريال قطري
خالل 3 شهور

ألف ريال قطري
القيمة االسمية
ألف ريال قطري

القيمة العادلة 
السلبية

ألف ريال قطري

القيمة العادلة 
اإليجابية

ألف ريال قطري
في 31 ديسمبر 2021:

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة/ تحوط القيمة العادلة

- - - 1,878,506 1,878,506 48,902 1,610 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

- - - 1,878,506 1,878,506 48,902 1,610 اإلجمالي

القيمة االسمية / المتوقعة عند االستحقاق القيمة االسمية / المتوقعة عند االستحقاق

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري 1 – 5 سنوات

ألف ريال قطري
3 – 12 شهر

ألف ريال قطري
خالل 3 شهور

ألف ريال قطري
القيمة االسمية
ألف ريال قطري

القيمة العادلة 
السلبية

ألف ريال قطري

القيمة العادلة 
اإليجابية

ألف ريال قطري
في 31 ديسمبر 2020:

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة/ تحوط القيمة العادلة

- - 1,650,767 771,280 2,422,047 )1,215( 136,405 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

- - 1,650,767 771,280 2,422,047 )1,215( 136,405 اإلجمالي

فــي إطــار النشــاط اإلعتيــادي، تدخــل المجموعــة فــي عــدة عمليــات تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة. تمثــل األداة الماليــة 
المشــتقة عقــدًا بيــن طرفيــن حيــث يعتمــد الســداد علــى التغيــر فــي أســعار واحــدة أو أكثــر مــن األدوات المالية األساســية 

أو األســعار أو المؤشــرات.

 تتضمــن أدوات المشــتقات الماليــة عقــود الخيــارات والعقــود اآلجلــة والمســتقبلية وتبــادل أســعار الفائدة والعمــالت والتي 
تنشــئ حقوقــًا والتزامــات ممــا يــؤدي إلــى تحويــل أحــد أو عــدة مخاطــر ماليــة موجــودة فــي األداة الماليــة األساســية بيــن 
أطــراف األداة الماليــة. فــي تاريــخ التعاقــد، تمنــح أداة المشــتقات الماليــة أحــد األطــراف حــق تعاقــدي لتبــادل موجــودات 
ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع طــرف آخــر بموجــب شــروط قــد تكــون إيجابيــة أو حــق تعاقــدي لتبــادل موجــودات ماليــة أو 
مطلوبــات ماليــة مــع طــرف آخــر بموجــب شــروط قــد تكــون ســلبية. إال أنــه، فــي اإلجمالــي ال ينتــج عنهــا تحويــل لــألدوات 
الماليــة األساســية عنــد بــدء التعاقــد، كمــا أنــه ليــس مــن الضــروري أن يتــم هــذا التحويــل فــي نهايــة التعاقــد.  بعــض 
ــل يتــم تحديدهــا عنــد التعاقــد لــألداة الماليــة،  ــل. نظــرًا ألن شــروط التحوي األدوات تحمــل حقــوق وواجبــات إلجــراء التحوي

حيــث تتغيــر األســعار فــي أســواق المــال، فــإن هــذه الشــروط قــد تصبــح إيجابيــة أو ســلبية. 

أنواع منتجات المشتقات 
عقــود صــرف العمــالت اآلجلــة هــي عقــود إتفاقيــات تعاقديــة لبيــع أو شــراء عملــة معينــة بســعر وتاريــخ محدديــن فــي 

المســتقبل. يتــم تصميــم عقــود صــرف العمــالت اآلجلــة وتعقــد صفقاتهــا مباشــرة خــارج األســواق النظاميــة.

إن عقــود التبــادل هــي اتفاقيــات بيــن طرفيــن لتبــادل فوائــد أو فــروق عمــالت أجنبيــة بنــاءًا علــى مبلــغ إفتراضــي معيــن. 
بالنســبة لعقــود تبــادل أســعار الفائــدة يتبــادل المتعاقــدان عمومــًا مبالــغ أســعار فائــدة ثابتــة ومتغيــرة بنــاء علــى قيمــة 

إفتراضيــة بعملــة واحــدة.
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القيمة االسمية / المتوقعة عند االستحقاق القيمة االسمية / المتوقعة عند االستحقاق

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري 1 – 5 سنوات

ألف ريال قطري
3 – 12 شهر

ألف ريال قطري
خالل 3 شهور

ألف ريال قطري
القيمة االسمية
ألف ريال قطري

القيمة العادلة 
السلبية

ألف ريال قطري

القيمة العادلة 
اإليجابية

ألف ريال قطري
في 31 ديسمبر 2021:

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة/ تحوط القيمة العادلة

- - - 1,878,506 1,878,506 48,902 1,610 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

- - - 1,878,506 1,878,506 48,902 1,610 اإلجمالي

القيمة االسمية / المتوقعة عند االستحقاق القيمة االسمية / المتوقعة عند االستحقاق

أكثر من 5 سنوات
ألف ريال قطري 1 – 5 سنوات

ألف ريال قطري
3 – 12 شهر

ألف ريال قطري
خالل 3 شهور

ألف ريال قطري
القيمة االسمية
ألف ريال قطري

القيمة العادلة 
السلبية

ألف ريال قطري

القيمة العادلة 
اإليجابية

ألف ريال قطري
في 31 ديسمبر 2020:

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة/ تحوط القيمة العادلة

- - 1,650,767 771,280 2,422,047 )1,215( 136,405 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

- - 1,650,767 771,280 2,422,047 )1,215( 136,405 اإلجمالي

المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
إن معظــم مشــتقات المجموعــة المحتفــظ بهــا ألنشــطة المتاجــرة تتعلــق بصفقــات مــع العمــالء، وكذلــك بغــرض تحســين 
المراكــز والموازنــة. يتضمــن تحســين المراكــز إدارة مراكــز أرصــدة المجموعــة علــى أمــل تحقيــق ربــح مــن التغيــرات اإليجابيــة 
ــدف  ــات به ــواق أو المنتج ــن األس ــعار بي ــروق األس ــد ف ــة تحدي ــن الموازن ــرات، وتتضم ــدالت أو المؤش ــعار أو المع ــي األس ف

تحقيــق أربــاح منهــا.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط
تطبق المجموعة نظامًا شامالً لقياس وإدارة المخاطر.

كجــزء مــن عمليــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات، تســتخدم المجموعــة المشــتقات ألغــراض التحــوط بهــدف تقليــل تعرضها 
ــات  ــة وصفق ــة معين ــر ألدوات مالي ــد المخاط ــوط ض ــذا بالتح ــم ه ــدة. يت ــعار الفائ ــالت وأس ــعار العم ــرات أس ــر تغي لمخاط
متوقعــة مســتقبالً، وكذلــك باســتخدام تحوطــات اســتراتيجية لمخاطــر بنــود بيــان المركــز المالــي الموحــد بصفــة شــاملة.

ــوط  ــم التح ــاص. يت ــلك خ ــددة بش ــالت مح ــر عم ــد مخاط ــوط ض ــة للتح ــالت اآلجل ــرف العم ــود ص ــة عق ــتخدم المجموع تس
لمخاطــر أســعار الفائــدة أيضــَا عــن طريــق مراقبــة مــدد اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات والدخــول فــي عقــود تبــادل 
أســعار الفائــدة لحمايــة صافــي مراكــز أســعار الفائــدة. وحيــث أن التحــوط لصافــي مراكــز األرصــدة غيــر مؤهــل للمحاســبة 

الخاصــة بالتحــوط، يتــم احتســاب المشــتقات بنفــس الطريقــة المســتخدمة لــألدوات التجاريــة.
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

32 أنشطة األمانة

تقــوم المجموعــة بتقديــم خدمــة وســاطة االســتثمار وخدمــة األمانــة. وبالتالــي تــم اســتبعاد هــذه الموجــودات المحتفــظ 
ــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر  ــف ري ــة الموحــدة والتــي بلغــت 162,805  أل ــات المالي ــة مــن البيان بهــا بصفــة األمان

ــال قطــري(.  ــف ري 2021 )2020 172,550 أل

33 صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

ــال  ــف ري ــغ 17,002 أل ــري )2020: مبل ــال قط ــف ري ــغ 17,837 أل ــص بمبل ــن مخص ــة بتكوي ــت المجموع ــنة قام ــالل الس خ
قطــري للســنة المنتهيــة( تمثــل نســبة %2.5 مــن أربــاح الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 وفقــًا للقانــون رقــم 

ــون فــي ســنة 2010.  ــة الصــادرة للقان 13 لســنة 2008 والتوضيحــات اإلضافي
 

34 األطراف ذات العالقة

تعتبــر األطــراف أنهــا ذات عالقــة إذا اكن لطــرف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة نفــوذ هــام علــى 
الطــرف اآلخــر فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة والتشــغيلية. تتضمــن األطــراف ذات العالقــة منشــآت تمــارس عليهــا المجموعــة 

نفــوذًا هامــًا ومســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي اإلدارة فــي المجموعــة.

ــي  ــين ف ــي اإلدارة الرئيس ــس اإلدارة وموظف ــاء مجل ــيين وأعض ــاهمين الرئيس ــع المس ــالت م ــي معام ــة ف ــل المجموع تدخ
المجموعــة أو الكيانــات المســيطر عليهــا أو مســيطر عليهــا بشــلك مشــترك أو تخضــع لنفــوذ تلــك األطــراف. يتــم منــح اكفــة 
القــروض والســلف واألنشــطة التمويليــة لألطــراف ذات العالقــة بأســعار الســوق وهــي لكهــا منتظمــة وال يوجــد مقابلهــا 

أيــة مخصصــات لخســائر ائتمانيــة محتملــة.
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اكنت أرصدة األطراف ذات العالقة المضمنة في البيانات المالية الموحدة على النحو التالي:

2020 2021

المساهمين
ألف ريال قطري

أعضاء مجلس 
اإلدارة

ألف ريال قطري

المساهمين
ألف ريال قطري

أعضاء مجلس 
اإلدارة

ألف ريال قطري

الموجودات:

- 833,976 - 871,108 قروض وسلف لعمالء

المطلوبات:

1,512,951 1,452,411 1,522,083 2,255,617 ودائع لعمالء

بنود غير ممولة:

- 10,595 - 27,745
خطابات ضمان وإعتمادات مستندية 

والتزامات وتسهيالت ائتمانية غير 
مباشرة

بنود بيان الدخل:

- 44,955 - 35,912 إيرادات فوائد ورسوم وعموالت

24,247 40,390 20,250 37,098 مصروفات فوائد ورسوم وعموالت

- 12,250 - 12,500 ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة

)أ( المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة

فيما يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة )بخالف أعضاء مجلس اإلدارة( وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل السنة:

تتكون ماكفآت كبار موظفي اإلدارة للسنة المنتهية مما يلي:

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

4,183 5,446 قروض أخرى

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

33,867 27,081 رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل

4,929 5,269 منافع طويلة األجل

38,796 32,350
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021 

البيانات المالية للبنك األم

أ( بيان المركز المالي - البنك األم

31 ديسمبر 2020
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2021
ألف ريال قطري

 الموجودات

2,871,876 2,443,371 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

50,000 50,000 استثمار في شركة تابعة

251,265 234,804  عقارات ومعدات

335,097 229,773  موجودات أخرى

47,604,482 48,141,769 إجمالي الموجودات

 المطلوبات

4,620,856 3,248,848 مبالغ مستحقة للبنوك والمصرف المركزي

26,985,409 27,968,650 ودائع عمالء

7,321,378 7,315,373 قروض من شركة تابعة

1,602,812 1,092,837 قروض أخرى

809,400 783,796  مطلوبات أخرى

41,339,855 40,409,504  إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

2,429,663 2,429,663  رأس المال

1,859,168 1,791,162 احتياطي قانوني

826,379 753,108 احتياطي مخاطر

380 8,587  احتياطي قيمة عادلة

1,149,037 1,657,745 أرباح مدورة

6,264,627 6,640,265  إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

- 1,092,000 األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

- 7,732,265 اجمالي حقوق الملكية

47,604,482 48,141,769 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



209

البنك األهلي

التقرير السنوي 2021 | البنك األهلي

ب( بيان الدخل - البنك األم

2020
ألف ريال قطري

2021
ألف ريال قطري

1,756,386 1,720,171  إيرادات فوائد

)783,914( )641,762( مصروفات فوائد

972,472 1,078,409 صافي إيرادات فوائد

170,958 170,532 صافي إيرادات رسوم وعموالت

42,072 51,416 ربح صرف عمالت أجنبية - بالصافي

49,580 38,114  إيرادات من استثمارات مالية

4,640 4,012 إيرادات تشغيلية أخرى

1,239,722 1,342,483 صافي إيرادات تشغيلية

)173,231( )175,097( تاكليف موظفين

)30,462( )30,054(  استهالك

)247,637( )296,592( خسارة انخفاض قيمة قروض وسلف مقدمة لعمالء

)109,068( )125,842( مصروفات أخرى

679,324 714,898 ربح السنة
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