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  . قع..م.ش األهلي البنك

 
 

  
  

  حةالصف  المحتويات

  --   الحسابات المستقلراقب لمتقرير المراجعة 

    المرحلية المختصرة الموحدةالبيانات الماليـة 

  ٢   بيان المركز المالي المرحلي الموحد

  ٣   بيان الدخل المرحلي الموحد

  ٤   بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

  ٥   الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 

  ٦  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 

  ٢١-٧  المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  حول البياناتإيضاحات 

 
 







  .قع..م.ش األهلي البنك
   

الموحدة. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من   
- ٣ - 

 

   الموحد المرحلي الدخل بيان
 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر ستةال لفترة
  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في    
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   
  (مراجعة)  (مراجعة)   (مراجعة)  (مراجعة)   

  
           

  ٨٩٣٬٥٣٣  ٨٨٩٬٧٦٦  ٤٥٠٬٧٠١ ٤٠٧٬٢٦٢    إيرادات فوائد
  (٤٩٣٬٤٠٨)  )٤٣٩٬٢٠٢(  (٢٥٤٬٥٨٦) )١٩٠٬٥٩٨(    مصروفات فوائد

  ٤٠٠٬١٢٥  ٤٥٠٬٥٦٤   ١٩٦٬١١٥  ٢١٦٬٦٦٤    صافي إيرادات فوائد

 

 
     

  ٩٧٬٤٠١  ٩٤٬٠٩٧  ٥٤٬٠٤٥ ٤٣٬٧٥٤   إيرادات رسوم وعموالت
  (٣٬٢١٧)  )٣٬٧٩٣(  (١٬٦٦٦) )١٬٨٧٧(  مصروفات رسوم وعموالت

 

 
     

  ٩٤٬١٨٤  ٩٠٬٣٠٤   ٥٢٬٣٧٩  ٤١٬٨٧٧    صافي إيرادات رسوم وعموالت
  ١٧٬٧٦٣  ١٨٬٣١٢  ٨٬٨٩٠  ٩٬٣١٠     عمالت أجنبيةصرف ربح من صافي 

  ١١٬٨٢٣  )٢٬٦٦٧(  ٥٬٤١٧ ١٤٬١١١    مالية استثماراتإيرادات من 
  ٢٬٧٥٠  ٢٬١٦٧  ١٬٣٧٧ ٩٢٩    إيرادات تشغيلية أخرى

    ٣٢٬٣٣٦  ١٧٬٨١٢   ١٥٬٦٨٤  ٢٤٬٣٥٠  
  

           
  ٥٢٦٬٦٤٥  ٥٥٨٬٦٨٠   ٢٦٤٬١٧٨  ٢٨٢٬٨٩١    إجمالي الدخل التشغيلي

 

 
     

  (٨٢٬١٥٦)  (٨٥٬٨١١)  (٣٩٬٧٣٣) )٤١٬٣٧٨(    موظفينالتكاليف 
  (١٣٬٨٨٠)  (١٥٬٧٦٧)  (٧٬١١٤) )٧٬٩٣٨(    استهالك
انخفاض قيمة  )/ استردادخسائر( صافي 

   استثمارات مالية
  

)٢٠٣  )٣٫٦٠٩ 
 

)٣٩  )٤٫٤٥٦  
قيمة قروض وسلف انخفاض  صافي خسائر

  للعمالء
  

)(٢٬٠٣٩) )٨٧٫٠٤١  
 

)(١٦٬٥٨١)  )٩٩٫٥٠٥  
 ماليةموجودات  خسائر انخفاض قيمة صافي 
  أخرى 

  
)(٣٬١٤٨) )٣٫٢٢٧ 

 
)(٢٬١٩٣)  )٥٫٣٤٣  

  (٥٢٬٦٠٢)  )٥٣٫٣٤٠(   (٣٠٬٥٢٧)  )٢٥٫٦٤٢(    مصروفات أخرى

    )(١٦٧٬٣٧٣)  )٢٦٤٫٢٢٢(   (٨٢٬٣٥٨)  )١٦٨٫٨٣٥  

  ٣٥٩٬٢٧٢  ٢٩٤٫٤٥٨  ١٨١٬٨٢٠ ١١٤٫٠٥٦  ربح الفترة

  ٠٫١٤٨  ٠٫١٢١  ٠٫٠٧٥ ٠٫٠٤٧   )٨(إيضاح   العائد على السهم (بالريال القطري)

        



  .قع..م.ش األهلي البنك
   

الموحدة. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من   
- ٤ - 

 

  الموحد المرحليالشامل  الدخل بيان
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر ستةال لفترة

 
  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٩    ٢٠٢٠   ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
ألف لایر  

  قطري
  

  ألف لایر قطري
 

  ألف لایر قطري
  

  ألف لایر قطري
  (مراجعة)    (مراجعة)   (مراجعة)    (مراجعة) 

               

  ٣٥٩٬٢٧٢    ٢٩٤٫٤٥٨   ١٨١٬٨٢٠  ١١٤٫٠٥٦  ربح الفترة

          للفترة أخرى شاملةإيرادات / (خسائر) 
         

ً  هافيتصن بنود يعاد أو قد يعاد إلى  الحقا
                بيان الدخل 

صافي الحركة في القيمة العادلة ألدوات 
من بالقيمة العادلة المقاسة  حقوق الملكية

  ٩٬١٣١    )١٤٫٣٢٠(    ٥٬٧٨٧    ٣٩٫٥١٣  خرىاألشاملة اليرادات اإل خالل
  

              

  ٩٬١٣١    )١٤٫٣٢٠(    ٥٬٧٨٧    ٣٩٫٥١٣   للفترة أخرى شاملةإيرادات  /(خسائر) 
        

  ٣٦٨٬٤٠٣    ٢٨٠٫١٣٨    ١٨٧٬٦٠٧    ١٥٣٫٥٦٩  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 

 

 



  .قع..م.ش األهلي البنك
   

الموحدة. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من   
- ٥ - 

 

  الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر ستةال لفترة

 

 
رأس المال 

  المصدر
ألف لایر 

  قطري

  
حتياطي اال
   قانونيال

ألف لایر 
  قطري

  
 احتياطي
  المخاطر

ألف لایر 
  قطري

احتياطي   
القيمة 
  العادلة

ألف لایر 
  قطري

  

  أرباح مدورة
ألف لایر 

  قطري

  

  اإلجمالي
ألف لایر 

  قطري
                        

 ٥٬٥٠٠٬٦٣١  ١٬١٢١٬١١٤  (١١٬٤٨٩)  ٦٣١٬٠٧٨  ١٬٦٥٦٬٣٢٤  ٢٬١٠٣٬٦٠٤  (مدقق) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 (١٬٣٨٧)  (١٬٣٨٧)  -  -  -  -  ١٦تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ٥٬٤٩٩٬٢٤٤  ١٬١١٩٬٧٢٧  (١١٬٤٨٩)  ٦٣١٬٠٧٨  ١٬٦٥٦٬٣٢٤  ٢٬١٠٣٬٦٠٤  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد المعدّل كما في 
             

            إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ٣٥٩٬٢٧٢  ٣٥٩٬٢٧٢  -  -  -  -  ربح الفترة

 ٩٬١٣١  -  ٩٬١٣١     -  -  -  إيرادات شاملة أخرى 
 ٣٦٨٬٤٠٣  ٣٥٩٬٢٧٢  ٩٬١٣١  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

            
            إلى المساهمين:مساهمات من وتوزيعات 

 -  (٢١٠٬٣٦١)  -  -  -  ٢١٠٬٣٦١ )أ/٤(إيضاح أسهم مجانية مصدرة 
 (٢١٠٬٣٦١)  (٢١٠٬٣٦١)  -  -  -  - ب)/٤توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

 (٢١٠٬٣٦١)  (٤٢٠٬٧٢٢)  -  -  -  ٢١٠٬٣٦١ إلى المساهمين توزيعات المساهمات من والإجمالي 
 ٥٬٦٥٧٬٢٨٦  ١٬٠٥٨٬٢٧٧  (٢٬٣٥٨)  ٦٣١٬٠٧٨  ١٬٦٥٦٬٣٢٤  ٢٬٣١٣٬٩٦٥  (مراجع) ٢٠١٩ يونيو ٣٠الرصيد في 

            
 ٥٬٩٥٨٬٧١٢  ١٬٢٤١٬٠٧٥  (١٢)  ٦٧٩٬٨٣٧  ١٬٧٢٣٬٨٤٧  ٢٬٣١٣٬٩٦٥  (مدققة)  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما الرصيد 

             إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ٢٩٤٫٤٥٨  ٢٩٤٫٤٥٨  -  -  -  -  ربح الفترة

 (١٤٬٣٢٠)  -  (١٤٬٣٢٠)  -  -  -  شاملة أخرىإيرادات 
 ٢٨٠٫١٣٨  ٢٩٤٫٤٥٨  (١٤٬٣٢٠)  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

            
            إلى المساهمين:مساهمات من وتوزيعات 

 -  (١١٥٬٦٩٨)  -  -  -  ١١٥٬٦٩٨ )أ/٤أسهم مجانية مصدرة (إيضاح 
 (٣٤٧٬٠٩٥)  (٣٤٧٬٠٩٥)  -  -  -  - ب)/٤توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

    (٣٤٧٬٠٩٥)    (٤٦٢٬٧٩٣)  -  -  -               ١١٥٬٦٩٨ إلى المساهمين توزيعات المساهمات من والإجمالي 
 ٥٬٨٩١٬٧٥٥  ١٬٠٧٢٬٧٤٠  (١٤٬٣٣٢)  ٦٧٩٬٨٣٧  ١٬٧٢٣٬٨٤٧  ٢٬٤٢٩٬٦٦٣  (مراجع) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠الرصيد في 

 
 



  . قع.البنك األهلي ش.م.

الموحدة. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من   
-٦- 

 

  الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر ستةال لفترة

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةال 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 
 (مراجعة)  (مراجعة) 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٣٥٩٬٢٧٢   ٢٩٤٬٤٥٨ ربح الفترة

    للبنود التالية:  تعديالت
 ١٦٬٥٨١  ٩٩٫٥٠٥  قيمة قروض وسلف  انخفاضصافي خسارة 

  (٣٩)  ٤٫٤٥٦   قيمة استثمارات مالية (استرداد)/ صافي  خسائر انخفاض
  ٢٬١٩٣   ٥٫٣٤٣  أخرى  ماليةموجودات قيمة  صافي  خسائر انخفاض

 ١٣٬٨٨٠  ١٥٬٧٦٧  استهالك

 (٣٬٤٢٣)  ١٠٬٩١٠  استثمارات (ربح)  / خسارةصافي 
      

 ٣٨٨٬٤٦٤  ٤٣٠٬٤٣٩  في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالربح قبل التغيرات 
 (٢٠٤٬٧٨٦)  ١٦٬٥٩٩ المصرف المركزي  مستحقة منالتغير في أرصدة 

 -  )٢٧٣٫٠٠٠(  التغير في المبالغ المستحقة من البنوك
 (٧٦١٬١٥٣)  (٤٤٦٬٨٢١) التغير في قروض وسلف لعمالء 

 (٢٩٬٧٤٦)  (٥٧٬٤٢٣) التغير في موجودات أخرى
 (٢٬٩٠٩٬٩٣١)  ٦٠٠٬٦٠٥ إلى بنوك والمصرف المركزيمبالغ مستحقة التغير في 

 ٦٨٬٣٦٥  (٢٠٬٠٠٠)  وأوراق تجارية التغير في شهادات إيداع
 ٤٬٩٨١٬٦٣٩  (٥٧٣٬٦٣٦)  التغير في ودائع عمالء 

 (١٠٩٬٧١٥)  (١٠٧٬٦٠٣) التغير في مطلوبات أخرى
 ١٬٤٢٣٬١٣٧   (٤٣٠٬٨٤٠)  األنشطة التشغيلية من / )المستخدم في( الناتج صافي النقد

    
    االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  (١٬٤٠١٬٩٣٣)   (٢٩٧٬٢٣٠)  شراء استثمارات مالية
 ٨٢٣٬٩٦٤   ٥٠٤٬٦٥٥  استثمارات ماليةمتحصالت من بيع او استحقاق 

 (٦٬٤٠٧)  (٥٬٨٧٧)  صافي االستحواذ على عقارات ومعدات
 (٥٨٤٬٣٧٦)  ٢٠١٬٥٤٨  االستثماريةاألنشطة (المستخدم في)  / الناتج منالنقد صافي 

    

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (٦٨٠٬٢٩٢)  ٢٬٣٣٠ وأدوات دين قروض أخرىسداد صافي متحصالت/ (مدفوعات) 

 (٢١٠٬٣٦١)  (٣٤٧٬٠٩٥)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (٨٩٠٬٦٥٣)  (٣٤٤٬٧٦٥)  األنشطة التمويلية  المستخدم فيصافي النقد 

     
 (٥١٬٨٩٢)  (٥٧٤٬٠٥٧) وما في حكمه النقد  في النقصي صاف
 ٥٬٥٢٩٬٦٩١  ٣٬١٦٤٬٥٣٦  يناير ١في وما في حكمه النقد 
 ٥٬٤٧٧٬٧٩٩  ٢٬٥٩٠٬٤٧٩ يونيو ٣٠في وما في حكمه النقد 

    

    من:وما في حكمه يتكون النقد 
 ١٬٤١٢٬٩٨٢  ٩٤٨٬٢٠٣ ) ١( نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٤٬٠٦٤٬٨١٧  ١٬٦٤٢٬٢٧٦ أشهر ثالثةتستحق خالل  لفترة بنوكمبالغ مستحقة من 
 ٥٬٤٧٧٬٧٩٩  ٢٬٥٩٠٬٤٧٩ اإلجمالي

 

 . النقدي اإللزامي لدى مصرف قطر المركزي االحتياطي متطلباتذلك  يستثنى من) ١(



  . قع.البنك األهلي ش.م.
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

-٧- 
 

  

  الرئيسي والنشاط القانوني الوضع   ١
  

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

ً  وأربعةفي مدينة الدوحة، دولة قطر)    في دولة قطر.  رىأخ عشر فرعا
  

  

  إن الشركات التابعة الرئيسية للبنك هي كما يلي:

  أنشطة الشركة  رأس مال الشركة  بلد التأسيس  سم الشركةا

الملكية كما  حصة
 يونيو ٣٠في 

٢٠٢٠  

الملكية كما  حصة
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٩ 

  قطر  شركة األهلي للوساطة ذ.م.م
مليون لایر  ٥٠

  ١٠٠  ١٠٠  خدمات الوساطة المالية  قطري

البنك األهلي القطري للتمويل 
  ١٠٠  ١٠٠  دينالإصدار سندات   دوالر أمريكي ١  جزر كايمان  المحدود 

  

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

  
  

 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال .ق.ع.م.ش األهلي لبنكل المختصرة الموحدةتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية 
  .٢٠٢٠يوليو  ١٩مجلس اإلدارة في من بقرار 

  
  

  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية    ٢
  

  أسس اإلعداد
لوائح مصرف أحكام "التقارير المالية المرحلية" و - ٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المرحلية المختصرة الموحدةأعدت المعلومات المالية 

  . للمجموعة وعملة العرض الوظيفيةالعملة وهو  ،ذلكخالف  مالم يذكر ،، وتم عرضها بألف لایر قطريذات الصلة قطر المركزي
  

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

  . التقديرات
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  تتمة -أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية    ٢
  

  تتمة - أسس اإلعداد
هي  اتالتقديرلشك في األخرى لالرئيسية اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر  استخدمتهاالهامة التي المهنية إن األحكام 

  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  فيذاتها التي تم تطبيقها 
  

الربح والخسارة الناتجة عن التعامالت الداخلية و واإليرادات والمصروفاتوالمعامالت المادية فيما بين شركات المجموعة إن جميع األرصدة 
  توحيد البيانات المالية. دعن ستبعادهااقد تم  المجموعة شركات بين

  

المالية الموحدة السنوية، وبالتالي يجب قراءة  للبيانات ات واإليضاحات المطلوبةالبيانات المالية الموحدة المختصرة على جميع المعلوم ال تحتوي
ليس بالضرورة أن تعطي  ،إضافة إلى ذلك. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١هذه البيانات المالية مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةنتائج فترة ال
 

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

ستثناء بعض المعايير الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية اب،  المتممة لهااإليضاحات و ،٢٠١٩مبر ديس ٣١للسنة المنتهية في  للمجموعة
عية وفي المصطلحات فقط، وبعضها تغييرات موضبعض هذه التغيرات هي تغييرات  .بعض التغييرات تضمنتالمفعول في الفترة الحالية، والتي 

  . أو المركز المالي للمجموعةالمالية نتائج العلى  ماديولكن ليس لها تأثير 
  

. لم ينتج عن تطبيق المعايير المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتمن قبل المجموعة عند إعداد هذه  التالية والتعديالت تم تطبيق المعايير
  قد ينتج عنها إفصاحات إضافية في نهاية السنة:لكن وعنها سابقًا، المبلغ  للمجموعةوالتعديالت أدناه أي تغييرات في الربح أو حقوق الملكية 

 

 نتاريخ السريا المعيار
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي  - الماديةتعريف 

 ٢٠٢٠يناير  ١ ٣تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  -التجارية تعريف األعمال 
 ٢٠٢٠يناير  ١  لتقارير الماليةلمعايير الدولية للتعديالت مراجع اإلطار المفاهيمي 

  

  م تصبح سارية المفعول بعدول ةصدرالمر ييامعال
المعيار هذا أثر تطبيق . تقوم المجموعة حاليًا بتقييم ٢٠٢٣يناير  ١اعتباًرا من  "عقود التأمين" ١٧يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 

  انه. في تاريخ سريوف تقوم بتطبيقه س، والجديد
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  المالية المخاطر إدارة   ٣
 ٣١مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في للمجموعة فق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية واتت

  .٢٠١٩ديسمبر 
  

    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 
 يونيو ٣٠

٢٠١٩  
      اإلجمالي   ٣المرحلة    ٢المرحلة    ١المرحلة  

   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
ألف لایر 

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   قطري
 

         

                            المتوقعة يةخسائر االئتمانلالتعرض ل
 ٢٨٬٧٠٨٬٧١٥  ٣٢٬٨٨٠٬٥٣٧   ٦٩١٬٨٠٥   ٣٬٥٦٢٬٧٦٤   ٢٨٫٦٢٥٫٩٦٨  قروض وسلف مقدمة للعمالء - 
 ٦٬٣٢١٬٣٦٩  ٧٬١١٩٬٥٢١   -   ١٨٬٣٠٥   ٧٬١٠١٬٢١٦  مالية (أدوات دين) ستثماراتا - 
 ٦٬٦٩٣٬٩٤٤  ٣٬٨١٠٬٣٤٧   -   ٢٥٨٬٠١٧   ٣٬٥٥٢٬٣٣٠  تعهدات قروض وضمانات مالية  - 
المصرف البنوك ومن مستحقة مبالغ  - 

 ٤٬٠٥٧٬٤٠٢  ١٬٩١٥٬٥٦٤   -   -   ١٬٩١٥٬٥٦٤  المركزي وموجودات مالية أخرى
                     

           يناير  ١كما في  -الرصيد االفتتاحي 
 ٦٢٨٬٢٢٥  ٨١٥٬٦٦٠  ٥٤٧٬٥١٠  ١٤٩٬٨٤٨  ١١٨٬٣٠٢  قروض وسلف مقدمة للعمالء - 
قيمة  انخفاضصافي خسائر  - 

 ٦٬٨٥٠  ٧٬٩٠٥  -  ٩٦١  ٦٬٩٤٤  مالية (أدوات دين)  ستثماراتا
 ١٧٬٠٩٤  ٨٬٢٩٦  -  ١٬٦٠١  ٦٬٦٩٥  قروض وضمانات مالية تعهدات - 
مبالغ قيمة  انخفاضصافي خسائر  - 

من البنوك والمصرف مستحقة 
 ٣٩٠  ٥٠١   -   ١٣٢   ٣٦٩  المركزي وموجودات مالية أخرى

 ٦٥٢٬٥٥٩  ٨٣٢٬٣٦٢  ٥٤٧٬٥١٠  ١٥٢٬٥٤٢  ١٣٢٬٣١٠ 
           

           تم تكبده خالل الفترة  (بالصافي)
 ٣٩٬٤٠٧  ١٢٣٫٧٢١  ١٩٬٥٢٠  ٤٤٫٣٧٨  ٥٩٫٨٢٣   قروض وسلف مقدمة للعمالء - 
قيمة  انخفاضصافي خسائر  - 

 (٣٩)  ٤٫٤٥٦  -  ٢٣٩  ٤٫٢١٧  استثمارات مالية (أدوات دين) 
 ٢٬٠٣٤  ٥٫٥٥٦  -  ٩٥٢  ٤٫٦٠٤  تعهدات قروض وضمانات مالية - 
 انخفاض(استرداد) /صافي خسائر  - 

من البنوك مبالغ مستحقة قيمة 
والمصرف المركزي وموجودات 

 ١٥٩  (٢١٣)   -   (١٣٢)   (٨١)   مالية أخرى

 ٤١٬٥٦١  ١٣٣٫٥٢٠  ١٩٬٥٢٠  ٤٥٫٤٣٧  ٦٨٫٥٦٣ 
            يونيو ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 

  ٦٦٧٬٦٣٢  ٩٣٩٫٣٨١  ٥٦٧٬٠٣٠  ١٩٤٫٢٢٦  ١٧٨٫١٢٥  قروض وسلف مقدمة للعمالء - 
قيمة  انخفاضصافي خسائر  - 

 ٦٬٨١١  ١٢٫٣٦١  -  ١٫٢٠٠  ١١٫١٦١  مالية (أدوات دين)  ستثماراتا
 ١٩٬١٢٨  ١٣٫٨٥٢  -  ٢٫٥٥٣  ١١٫٢٩٩  تعهدات قروض وضمانات مالية - 
مبالغ قيمة  انخفاضصافي خسائر  - 

من البنوك والمصرف مستحقة 
 ٥٤٩  ٢٨٨   -   -   ٢٨٨  المركزي وموجودات مالية أخرى

  ٦٩٤٬١٢٠  ٩٦٥٫٨٨٢  ٥٦٧٬٠٣٠  ١٩٧٫٩٧٩  ٢٠٠٫٨٧٣ 
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  تتمة - المالية المخاطر إدارة   ٣

  
  ية ئتمانجودة االال اتيميقت

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  

  درجة التصنيف
قروض وسلف 
  مقدمة للعمالء

  

مالية  تاستثمارا
   دين)أدوات (

تعهدات قروض 
   وضمانات مالية

من مستحقة مبالغ 
البنوك 

وموجودات مالية 
  أخرى

  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   لایر قطريألف     ألف لایر قطري 

             

AAA  إلى-AA  ٨٥٤٬٤٢٤  ٣٨٦٬٤٥٣  ٦٬٢٥٢٬١٧٥   ١٬٣٠٨٬٨٨٨ 

A+    إلىA-    ٥١٢٬٣٣٧  ٢١٨٬٥٥٩  ٢٥٤٬٥٩٩   ٢٬٨٧٥٬٠٣١ 

BBB  إلىBBB-  ٥٤٨٬٦٩٢  ٢٬٧٣٣٬١٧٩  ٢٢٩٬٦٢٤   ٢٢٬٧٨١٬١٤٩ 

BB إلى +B-  ١١١  ٤٧٢٬١٥٦  ٣٨٣٬١٢٣   ٥٬١٣٨٬٩٣٣ 

CCC  إلىC  ٨٤٬٧٣١   -  -  - 

 -  -   -   -  غير مصنفة

 ١٬٩١٥٬٥٦٤  ٣٬٨١٠٬٣٤٧  ٧٬١١٩٬٥٢١   ٣٢٬١٨٨٬٧٣٢  اإلجمالي

  
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠  

  درجة التصنيف
قروض وسلف 
  مقدمة للعمالء

  
مالية  تاستثمارا

   دين)أدوات (
تعهدات قروض 
   وضمانات مالية

مبالغ مستحقة من 
البنوك وموجودات 

  مالية أخرى

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

             

AAA  إلى-AA  ١٬٢٢٩  ٥٥٩٬٦٤٥  ٥٬٣٠٦٬٢٩٦   ١٬٨٠٣٬٦٣٠ 

A+    إلىA-    ٢٬٩٨٠٬٨٣٧  ١٤٣٬٧٩٠  ٦٧٦٬١٤٨   ٢٬٨٨٠٬٦٦٥ 

BBB  إلىBBB-  ١٬٠٧٥٬٢٩٥  ٣٬٥٦٠٬٢٥٥  ١٩٦٬٤١٨   ١٦٬٦٩٩٬٤٢٦ 

BB إلى +B-  ٤١  ٢٬٤٣٠٬٢٥٤  ١٤٢٬٥٠٧   ٦٬٧٤٦٬٢٤٨ 

CCC  إلىC  ٨٣٬٩٣٢   -  -  - 

 -  -  -   -  غير مصنفة

 ٤٬٠٥٧٬٤٠٢  ٦٬٦٩٣٬٩٤٤  ٦٬٣٢١٬٣٦٩   ٢٨٬٢١٣٬٩٠١  اإلجمالي
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   المدفوعة األرباح وتوزيعات المال رأس   ٤

  

  رأس المال   أ)/٤(
 ٢٠١٩ ديسمبر ٣١   ٢٠١٩ يونيو ٣٠    ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
 (مدققة)  (مراجعة)    (مراجعة)  

       المصرح به:
  ٢٫٣١٣٫٩٦٥   ٢٫٣١٣٫٩٦٥  ٢٬٤٢٩٬٦٦٣  للسهمواحد أسهم عادية بقيمة لایر قطري 

       
 ألف لایر قطري  عدد األسهم      

   باآلالف    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠المصدر والمدفوع بالكامل كما في 
 ٢٫٣١٣٫٩٦٥  ٢٫٣١٣٫٩٦٥    (مدقق) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 ١١٥٫٦٩٨  ١١٥٫٦٩٨    ٢٠٢٠فبراير  ٢٦إصدار أسهم مجانية في 

 ٢٫٤٢٩٫٦٦٣  ٢٫٤٢٩٫٦٦٣    )مراجع( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في 
  

 ألف لایر قطري  عدد األسهم  
   باآلالف  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المصدر والمدفوع بالكامل كما في 

 ٢٫١٠٣٫٦٠٤  ٢٬١٠٣٬٦٠٤  (بعد القسمة) (مدقق) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 ٢١٠٫٣٦١  ٢١٠٬٣٦١  (بعد القسمة) ٢٠١٩فبراير  ٢٥إصدار أسهم مجانية في 

 ٢٫٣١٣٫٩٦٥  ٢٬٣١٣٬٩٦٥  )مراجع( ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 
  

  ).%٥٢٫٢٩مملوكة لعموم المساهمين والمؤسسات بنسبة (من األسهم العادية للبنك، وباقي األسهم  %٤٧٫٧١يملك جهاز قطر لالستثمار نسبة 
  

  إصدار أسهم مجانية 
الحصول بعد ن وذلك ين العادييلمساهمسهم مملوك لعشرين سهم واحد لكل واقع أصدر البنك أسهماً مجانية (أسهم عادية) ب ،٢٠٢٠فبراير  ٢٦في 

 . ٢٠٢٠فبراير  ٢٦المنعقد بتاريخ  العمومية السنويةالجمعية جتماع خالل اعلى موافقة المساهمين 
  
  توزيعات األرباح المدفوعة ب)/٤(

لایر قطري  ١ :٢٠١٩ألف لایر قطري ( ٣٤٧٫٠٩٥لایر قطري للسهم الواحد بإجمالي بلغ  ٠٫١٥قام البنك بتوزيع أرباح نقدية خالل الفترة بواقع 
  ألف لایر قطري).  ٢١٠٫٣٦١للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 
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  عادلةال قيمةال احتياطي   ٥

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ يونيو ٣٠   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 (مدققة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
      

   (١١٬٤٨٩)  (١٢) في بداية الفترة/ السنة
(١١٬٤٨٩) 

   (٦) (٤٩) محقق خالل الفترة / السنة
٨١ 

 ٩٬١٣٧  (١٤٬٢٧١) خالل الفترة / السنة  عادلةقيمة  (خسائر)/  أرباح
  

١١٬٣٩٦ 
   (٢٬٣٥٨)  (١٤٬٣٣٢)  في نهاية الفترة/ السنةكما 

(١٢) 
 
   لعمالءل مقدمة وسلف قروض   ٦

  ما يلي: لعمالء ملتتكون القروض والسلف المقدمة 
 ٢٠١٩ ديسمبر ٣١   ٢٠١٩ يونيو ٣٠   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 

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

      

 ٣٢٫١٣٧٫٦٢٢   ٢٨٫٧٠٨٫٧١٥  ٣٢٬٥٤٩٬٨٠٣ قروض وسلف مقدمة لعمالء
 )٢٫٧٣٤(   )٢٫٨٢٠(  (٢٬٧٣٤) : ربح مؤجليخصم

 ٣٢٫١٣٤٫٨٨٨    ٢٨٫٧٠٥٫٨٩٥   ٣٢٬٥٤٧٬٠٦٩  عمالءلإجمالي القروض والسلف المقدمة ل
 )٨١٥٫٦٦٠(   )٦٦٧٫٦٣٢(   )٩٣٩٫٣٨١( عمالءلقيمة القروض والسلف المقدمة ل انخفاضصافي 

         
  ٣١٫٣١٩٫٢٢٨    ٢٨٬٠٣٨٬٢٦٣   ٣١٫٦٠٧٫٦٨٨ 

 ٢٧١٫٨٧٨    ١٩٩٬٢٧٧   ٣٣٠٬٧٣٤  فوائد مدينة
         

 ٣١٫٥٩١٫١٠٦   ٢٨٬٢٣٧٬٥٤٠  ٣١٫٩٣٨٫٤٢٢ القروض والسلف المقدمة للعمالءصافي 
  

 
 %٢٫١٣، بما يعادل مليون لایر قطري  ٦٩١٫٨١ مبلغب ٢٠٢٠ يونيو ٣٠كما في  ينلعمالء المتعثرل المنتظمةغير سلف القروض والإجمالي  بلغ

المقدمة  من إجمالي القروض والسلف %٢٫١٦مليون لایر قطري، أي ما نسبته  ٦٩٣٫٤٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١من إجمالي القروض والسلف (
 . )للعمالء

  
ضمن تدرج قطري)  مليون لایر  ٨٧٫٢٦: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠لایر قطري كما في  مليون ١٠٩٫٢٢الفائدة المعلقة البالغة 

 . وذلك تماشياً مع متطلبات مصرف قطر المركزي ،القيمة أعاله انخفاضمخصص 
   



  . قع.البنك األهلي ش.م.
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

-١٣- 
 

  

   مالية ستثماراتا   ٧
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ يونيو ٣٠   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 
 ألف لایر قطري  لایر قطريألف   ألف لایر قطري  

 (مدققة)  (مراجعة)  (مراجعة)   
          

 ١٬٠٤٣٬٢٠٧   ٤٣٩٬٧٥٢  ٩٠٠٬٣٦٥     خرىاأل ةالشاملاإليرادات بالقيمة العادلة من خالل مصنفة مالية  استثمارات
 ١٧٣٬٩٦٩   ١٢٤٬٠٣٩  ١٥٩٬٥٨٩  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمصنفة مالية استثمارات 
 ٦٬٢٤٠٬٦٤٩   ٥٬٨٩٧٬٣٩٣  ٦٬١٦٠٬٨٠٦   مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 

 ٧٬٤٥٧٬٨٢٥   ٦٬٤٦١٬١٨٤  ٧٬٢٢٠٬٧٦٠  إجمالي االستثمارات المالية
 (٧٬٩٠٥)   (٦٬٨١١)   )١٢٫٣٦١(  ستثمارات ماليةاقيمة  انخفاض: صافي خسارة خصمي

        

   ٦٬٤٥٤٬٣٧٣  ٧٫٢٠٨٫٣٩٩  (أدوات دين) مالية استثماراتفوائد مدينة من 
           

٧٬٤٤٩٬٩٢٠ 
  ٧٠٬٦٨٦   ٥٥٬٧١٢  ٦٩٬٧٥٣ 
 ٧٬٥٢٠٬٦٠٦   ٦٬٥١٠٬٠٨٥  ٧٫٢٧٨٫١٥٢ 

  
  

  السهم على العائد   ٨
  . لفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترةسهم بقسمة صافي ربح الليحتسب العائد االساسي 

  

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةال    يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثة 

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

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

  ٣٥٩٬٢٧٢    ٢٩٤٫٤٥٨   ١٨١٬٨٢٠  ١١٤٫٠٥٦ لف لایر قطريأ –ربح الفترة 
     

  ٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٣    ٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٣   ٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٣  ٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٣  متوسط عدد األسهم 
     

العائد على السهم بالريال 
 ٠٫٠٧٥  ٠٫٠٤٧ )٢٠١٩لسنة معدل ( القطري

  
٠٫١٤٨    ٠٫١٢١  

  

  تالي: كال ) ٢٠١٩(معدل لسنة  متوسط عدد األسهمإن 
  

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةال    يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثة 

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

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

  ٢٬٣١٣٬٩٦٤٬٧٧٤    ٢٬٣١٣٬٩٦٤٬٧٧٤   ٢٬٣١٣٬٩٦٤٬٧٧٤  ٢٬٣١٣٬٩٦٤٬٧٧٤  أسهم مؤهلة في بداية الفترة

فبراير  ٢٦أسهم مجانية موزعة في 
١١٥٬٦٩٨٬٢٣٩  ١١٥٬٦٩٨٬٢٣٩ ٢٠٢٠ 

  
١١٥٬٦٩٨٬٢٣٩    ١١٥٬٦٩٨٬٢٣٩  

متوسط األسهم المؤهلة في نهاية الفترة / 
  ٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٣  ٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٣     ٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٣  ٢٬٤٢٩٬٦٦٣٬٠١٣ ٢٠١٩ لسنةمعّدلة 

  

     الربح المخفف يساوي الربح األساسي للسهم. حيث أنخالل الفترة،  مخففةأسهم  اي ال يوجد



  . قع.البنك األهلي ش.م.
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
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  العادلة القيمةج قياس تدرّ و العادلة القيمةو الدفترية القيمة - المالية األدوات   ٩
  

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

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

  أو غير مباشرة.
   ا.هام على القيمة العادلة المسجلة وتلك األساليب تستند إلى بيانات سوق ال يمكن مالحظتهتأثير أساليب تستخدم مدخالت لها   :٣المستوى 

 
  القيمة العادلةتدّرج قياس  -بالقيمة العادلة  المقاسةاألدوات المالية   أ/٩

  : الذي تم تصنيف القيمة العادلة فيهتدّرج قياس القيمة العادلة بالقيمة العادلة كما في نهاية الفترة، حسب المقاسة يحلل الجدول أدناه األدوات المالية 
 

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

     (مراجعة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠
          

 ٢٥٬٧٨٥ - ٢٥٬٤٨٥ -  موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 ١٬٠٥٩٬٩٥٤ - ٨٠٬٤٣٧ ٩٧٩٬٥١٧ مالية  استثمارات

 ١٬٠٨٥٬٤٣٩ - ١٠٥٬٩٢٢ ٩٧٩٬٥١٧ 
     

 ١٩٬٨٠١ - ١٩٬٨٠١ -  محتفظ بها إلدارة المخاطرمطلوبات مشتقة 
 - ١٩٬٨٠١ - ١٩٬٨٠١ 

  



  . قع.البنك األهلي ش.م.
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
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-١٥- 
 

  
  تتمة – العادلة القيمةتدّرج قياس و العادلة القيمةو الدفترية القيمة - المالية األدوات   ٩

  
  تتمة - القيمة العادلةتدّرج قياس  -بالقيمة العادلة  المقاسةاألدوات المالية   أ/٩

 
 

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

    (مراجعة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠
          

 ١٧٬٩٥٩ - ١٧٬٩٥٩ -  موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 ٥٦٣٬٧٩١ - ٨٣٬٩١٩ ٤٧٩٬٨٧٢ مالية  استثمارات

 ٥٨١٬٧٥٠ - ١٠١٬٨٧٨ ٤٧٩٬٨٧٢ 
     

 ١٤٬٤٥٩ - ١٤٬٤٥٩ -  مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 -  ١٤٬٤٥٩ - ١٤٬٤٥٩ 

  

    (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
          

 ١٦٬٠٥٤ - ١٦٬٠٥٤ -  موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 ١٬٢١٧٬١٧٦ - ٨٠٬٦٤١  ١٬١٣٦٬٥٣٥ مالية  استثمارات

 ١٬٢٣٣٬٢٣٠ - ٩٦٬٦٩٥ ١٬١٣٦٬٥٣٥ 
     

  ١٧٬١٣٤ -  ١٧٬١٣٤ -  مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 -  ١٧٬١٣٤ - ١٧٬١٣٤ 

  
 ١، لم يكن هناك تحويل بين المستوى ٢٠١٩ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠١٩ يونيو ٣٠و  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في 

  . قياس القيمة العادلةتدّرج من  ٣قياس القيمة العادلة، ولم يكن هناك تحويل إلى أو من المستوى تدّرج من  ٢والمستوى 
  

  األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ألف لایر قطري كما في  ٦٫٣٢٤٫١٣٧بالتكلفة المطفأة بمبلغ المقاسة المالية ات ستثمارلالالقيمة العادلة 
  . تدّرج قياس القيمة العادلةمن  ١المستوى  باستخدامتم التوصل إليها ألف لایر قطري)  ٦٫٣٣٣٫٢٦٦



  . قع.البنك األهلي ش.م.
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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   أخرى وتعهدات وضمانات محتملة لتزاماتا   ١٠

  

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ يونيو ٣٠  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 (مدققة)   )(مراجعة  (مراجعة) 

      محتملة: التزامات

 ١١٫٠٢١٫٦٠٣   ١١٬٩٦٩٬٩٠١  ١٢٬٧٤٣٬١١٥ (قابلة وغير قابلة لإللغاء) غير مستغلة ائتمانيةتسهيالت 

 ٨٫٩٣٢٫٢٣٩   ٨٬٦١١٬٢٢٤  ٩٬٤٤٧٬٢٩٨ ضمانات

 ٩٩٦٫٨٨١   ١٬٠٢٣٬١٢٣  ٨٤٨٬٦٥٩ مستندية اعتمادات

 ٢٠٫٩٥٠٫٧٢٣   ٢١٬٦٠٤٬٢٤٨  ٢٣٬٠٣٩٬٠٧٢ 

      تعهدات أخرى:

 ٧٢٨٫٠٠٠   ٧٦٦٬٦٤٠  ٧٢٨٬٠٠٠  أسعار فائدة مبادلةعقود 

 ٢٫٣١١٫٤٧٦   ١٬٣١٩٬٩٠٥  ٢٬١٨٩٬٥٧٣   عمالت أجنبيةمبادلة لآجلة عقود 

 ٣٫٠٣٩٫٤٧٦   ٢٬٠٨٦٬٥٤٥  ٢٬٩١٧٬٥٧٣ اإلجمالي 
  

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

بتدفقات  التزاماتفإن المبالغ اإلجمالية للعقود ال تمثل بالضرورة  ،هذه التسهيالت الستخدامالفترة المتاحة  انتهاءونظراً إلمكانية  إنهاء أخرى.
  نقدية مستقبلية. 

 

  مستندية واعتماداتت ضمانا
بموجب شروط  بالتزاماتهمد دفعات بالنيابة عن العمالء عند إخفاقهم في الوفاء ابسد المجموعةتلزم ية المستندية والضمانات البنك االعتمادات

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

  

  المعلومات القطاعية   ١١
  المجموعة ضمن قطاعين تشغيليين رئيسيين:، تنتظم تقارير اإلدارةإعداد ألغراض 

  

الخدمات المصرفية لألفراد 
الخاصة  المصرفية والخدمات

 وإدارة الثروات

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

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

  
الخدمات المصرفية للشركات 

واالستثمار وأنشطة والخزينة 
الوساطة من خالل الشركة 

 التابعة

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

اع أنشطة الوساطة للشركة التابعة المملوكة بالكامل وهي شركة األهلي للمجموعة. يشمل هذا القط
  .ذ.م.مللوساطة 

  
 

  تتمة – المعلومات القطاعية   ١١
القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وقياس األداء. يقاس أداء القطاعات  اتخاذتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج القطاعات التشغيلية بشكل منفصل من أجل 

  بناء على األرباح أو الخسائر التشغيلية.
  

  : إن معلومات القطاع للفترة هي كالتالي
  

 
الخدمات المصرفية 
 لألفراد والخدمات 

الخدمات المصرفية 
 اإلجمالي للشركات والخزينة 
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الخاصة المصرفية 
 وإدارة الثروات

واالستثمار والوساطة من 
 خالل الشركة التابعة

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

      (مراجعة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠

 ٤٥٠٬٥٦٤  ٣٥٢٬٠٦٦  ٩٨٬٤٩٨ صافي إيرادات فوائد

 ٩٠٬٣٠٤  ٦٤٬٢٤١  ٢٦٬٠٦٣  صافي إيرادات رسوم وعموالت

 ١٨٬٣١٢  ١٠٬٢٣٠  ٨٬٠٨٢  صرف عمالت أجنبيةأرباح 

 (٢٬٦٦٧)  (٢٬٦٦٧)  -  مالية استثماراتإيرادات من 

 ٢٬١٦٧  ٢٬١٦٧  - إيرادات تشغيلية أخرى

 ٥٥٨٬٦٨٠  ٤٢٦٬٠٣٧  ١٣٢٬٦٤٣ لقطاعل يرادات التشغيليةاإلإجمالي 

      خرى:األهامة النقدية البنود غير ال

  )١٠٩٫٣٠٤(   )١١٤٫٠٤٦(  ٤٬٧٤٢   مخصصاتال صافي

 ٢٩٤٫٤٥٨  ٢٢٦٫٦٣٨  ٦٧٬٨٢٠ الصادر عنه تقاريرربح القطاع 

 ٤٣٫٧٤٩٫٦١٩  ٣٦٫١٨٣٫٠٤٤  ٧٬٥٦٦٬٥٧٥ الصادر عنها تقاريرموجودات القطاع 

 ٣٧٫٨٥٧٫٨٦٤  ٢٤٫٧١٤٫١٥٢  ١٣٬١٤٣٬٧١٢ الصادر عنه تقاريرمطلوبات القطاع 
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  تتمة – المعلومات القطاعية   ١١

  

 

الخدمات المصرفية 
لألفراد والخدمات 

الخاصة المصرفية 
  وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية 
للشركات والخزينة 

واالستثمار والوساطة من 
 االجمالي  خالل الشركة التابعة

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      

      (مراجعة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠
 ٤٠٠٬١٢٥  ٣٠٢٬١٠٦  ٩٨٬٠١٩ صافي إيرادات فوائد

 ٩٤٬١٨٤  ٦٩٬٢١٤  ٢٤٬٩٧٠  صافي إيرادات رسوم وعموالت
 ١٧٬٧٦٣  ٩٬١٦٥  ٨٬٥٩٨  أرباح صرف عمالت أجنبية

 ١١٬٨٢٣  ١١٬٨٢٣  -  مالية استثماراتإيرادات من 
 ٢٬٧٥٠  ٢٬٧٥٠  - إيرادات تشغيلية أخرى

 ٥٢٦٬٦٤٥  ٣٩٥٬٠٥٨  ١٣١٬٥٨٧ لقطاعل يرادات التشغيليةاإلإجمالي 

      خرى:األهامة النقدية البنود غير ال

 (١٨٬٧٣٥)  (١٣٬٤٤٤)  (٥٬٢٩١)   مخصصاتال صافي

 ٣٥٩٬٢٧٢  ٣٠١٬٨٢٧  ٥٧٬٤٤٥ الصادر عنه تقاريرربح القطاع 

 ٤١٬٩٠٩٬١٦٨  ٣٥٬٣٠٢٬٤٣٢  ٦٬٦٠٦٬٧٣٦ الصادر عنها تقاريرموجودات القطاع 

 ٣٦٬٢٥١٬٨٨٢  ٢٤٬٢١٩٬٧١٠  ١٢٬٠٣٢٬١٧٢ الصادر عنه تقاريرمطلوبات القطاع 
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   عالقةالطراف ذات األ   ١٢

  

حصص هامة فيها  ماإلدارة التنفيذية أو الشركات التي يكون لهومعامالت مختلفة مع الشركات التابعة وأعضاء مجلس اإلدارة بتقوم المجموعة 
  التالي: كالتقرير في تاريخ هذه الحسابات . كانت أرصدة لمجموعةل التشغيليةقرارات المالية أو الأو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في 

  
  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    (مراجعة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 

 
أعضاء مجلس 

   المساهمين  اإلدارة
أعضاء مجلس 

 المساهمين  اإلدارة

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

     

        الموجودات:

 -   ٧٨٦٬٩٧٠  -  ٧٥٤٬٣٧١ لعمالءلقروض وسلف 

         :المطلوبات        

 ١٬٤٧٤٬٨٤٧  ٢٬٠٧٤٬٦٤٥  ١٬٣٦٣٬٨٩١  ١٬٦٥٦٬٥٤٣  ودائع عمالء

         بنود غير ممولة:         

ات مستندية عتمادوا خطابات ضمان
 -  ١٦٬٠٢٧  -  ٣١٬٩٠٦  ئتمانية غير مباشرةاتعهدات وتسهيالت و

  

  

 ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
    (مراجعة) ٢٠٢٠ يونيو

 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
  )مراجعة( ٢٠١٩

  

أعضاء مجلس 
  المساهمين  اإلدارة

أعضاء مجلس 
 المساهمين  اإلدارة

   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
ألف لایر 

  ألف لایر قطري   قطري

       

     بنود بيان الدخل:
    

 -  ٢٣٬٠٥٠   رسوم وعموالتو إيرادات فوائد
 

٢٤٬١١٩  - 

 ١٤٬٥٥٢  ٢٤٬٩٠٢ رسوم وعموالتو مصروفات فوائد
 

٢١٬٧٩٠  ٣٢٬١٦٧ 

 -  ٦٬١٢٦ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

٦٬١٢٦  - 
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  تتمة - عالقةالطراف ذات األ   ١٢

  
 المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة  )أ(

  : كالتالي اإلدارة (بخالف أعضاء مجلس اإلدارة) وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل الفترة / السنةعامالت كبار مسؤولي مكانت 
  

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٤٬١٠٣  ٣٬٠٥٥ قروض أخرى
  

   تتكون مكافآت كبار موظفي اإلدارة مما يلي:
  

  أشهر المنتهية في ستةلفترة ال 
 يونيو ٣٠ 

٢٠٢٠    
 يونيو ٣٠

٢٠١٩  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
      

 ١٤٬١١٠  ١٨٫٣٤٣ رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل
 ٩٬٩١٢  ١١٫١٤٠  تقاعديةمنافع 

 ٢٤٬٠٢٢  ٢٩٫٤٨٣ 
 

  نسبة كفاية رأس المال   ١٣
ً وفق ً التالية النسب  باحتسابللوائح مصرف قطر المركزي، قامت المجموعة  ا المقرر للمجموعة  التنظيمي إن الحد األدنى .٣ل بازرشادات إل وفقًا

 المعمول بهالبنوك المحلية ذات األهمية النظامية هامش و )%٢٫٥( بنسبةبما في ذلك هامش حماية رأس المال ، من قبل مصرف قطر المركزي
)DSIB(،  ٢٠٢٠عام ل %١٢٫٥هو .  
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  تتمة - نسبة كفاية رأس المال   ١٣
الفردية التابعة لها بمتطلبات رأس ؤسسات رأس المال التنظيمي السائد ونسب المجموعة. التزمت المجموعة والمتركيب يلخص الجدول أدناه  

   المال المفروضة من الخارج والتي تخضع لها:
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ يونيو ٣٠  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 (مدققة)   (مراجعة)  (مراجعة) 

      

 ٥٬٦١١٬٦١٧   ٥٬٢٩٨٬٠١٤  ٥٬٥٩٧٬٢٩٧  رأس المالمن  لفئة األولىلاألسهم العادية 
 -   -  -  )١ Tierمن الفئة األولى ( رأس المال اإلضافي
 ٢٨٤٬٨٥٢   ٣٢٣٬١٨٤  ٣٩٨٬٨٥٢  )٢ Tierمن الفئة الثانية ( رأس المال اإلضافي

 ٥٬٨٩٦٬٤٦٩   ٥٬٦٢١٬١٩٨  ٥٬٩٩٦٬١٤٩ إجمالي رأس المال المؤهل
 ٣٢٬٧٣٥٬١٠٢  ٣٢٬٤٩٢٬٠٢٨  ٣٤٬٨٠٢٬٠٣٩ الموجودات المرجحة بحسب المخاطر

 ١٨٫٠١    ١٧٫٣٠   ١٧٫٢٣ (%) إجمالي نسبة كفاية رأس المال
 

  

  ) ومراجعة المعلومات التطلعية فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة١٩فيروس كورونا (كوفيد  تأثير  انتشار   ١٤
) عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم ، مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية ١٩انتشرت جائحة فيروس كورونا (كوفيد 

) شكوكاً في البيئة االقتصادية العالمية وأعلنت البنوك المركزية والحكومات ذات السيادة ١٩واالقتصادية. أحدثت انتشار فيروس كورونا (كوفيد 
 .تدابير نقدية ومالية للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة

  
  

فيروس كورونا تقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب، وقد قامت بتفعيل خطط استمرارية األعمال إلدارة تأثر األعمال المحتمل بسبب انتشار 
 .). قد يكون النتشار الفيروس تأثير على عملياته وعليه يتم تقييم األداء المالي باستمرار١٩(كوفيد 

  
  

  

ودات المالية تستخدم المجموعة نماذج االقتصاد القياسية لتقدير الخسائر المستقبلية المتوقعة. تم تطوير النماذج االقتصادية بناًء على عالقة الموج
نائية التي اتخذتها مع المتغيرات االقتصادية المختلفة ذات الصلة. على الرغم من إعادة التأكيد على األساسيات القوية لدولة قطر والتدابير االستث

على القطاعات المتضررة، قررت المجموعة اتباع وجهة ١٩حكومة دولة قطر للتخفيف من األثر المالي واالقتصادي النتشار فيروس كوفيد 
افتراض انخفاض  نظر محافظة بغرض تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. وفقًا لذلك، وتماشيًا مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي المتاحة، تم

. كما تم أخذ تقديرات المتغيرات األخرى ذات الصلة في االعتبار بما يتماشى مع ٢٠٢٠٪ خالل عام ٤٫٣٥إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 
و لالقتصاد أحدث التوقعات التي قدمها صندوق النقد الدولي وأكسفورد إيكونوميكس. عالوة على ذلك، كانت الترجيحات المخصصة لكل سيناري

ديسمبر  ٣١٪ للحالة الصاعدة. (١٠٪ إلى للحالة الهابطة و ٣٠٪ للحالة األساسية ٦٠، ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الكلي على مستوى المجموعة في 
 ٪ للحالة الهابطة والصاعدة). وفقاً ألفضل تقييمات اإلدارة، يتم تغطية المخاطر بشكل كاٍف في هذا١٨٫٧٥٪ للحالة األساسية ، ٦٢٫٥: ٢٠١٩

 .الوقت وسوف تقوم اإلدارة بمراقبة الوضع القائم بصورة مستمرة وكما سوف تستمر في تقديم التحفظات حول المخاطر السلبية
  
  

قام مصرف قطر المركزي بتشجيع البنوك في دولة قطر على تأخير السداد للقطاعات المتأثرة، وعلى ذلك فقد قامت المجموعة بتأجيل السداد 
هذه الفترة. وفقًا إلرشادات مجلس معايير المحاسبة الدولية، ال يؤدي تمديد إعفاء للسداد أو ترحيل المرحلة بغرض حساب  لبعض العمالء خالل

ضررين من الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى زيادة كبيرة تلقائيًة في مخاطر االئتمان أو ، حيث يتم توفير هذه التدابير لمساعدة المقترضين المت
  .الستئناف مدفوعاتهم بصورة منتظمة ١٩كوفيد  تفشي فيروس

  

للمجموعة كما قامت المجموعة بدراسة اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المبلغ عنها للموجودات المالية وغير المالية 
  سة لتقلبات السوق.. ومع ذلك، ال يزال السوق متقلبًا وتبقى المبالغ المسجلة حسا٢٠٢٠يونيو  ٣٠في 
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