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 الكيان الصادر عنه التقرير  .1

في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية عامة بموجب قانون   2006يناير    4)ش.م.ع.ق.( )"المصرف" أو "البنك"( في  تم تأسيس مصرف الريان  
بموجب القرار رقم ،  2015( لسنة  11وحسب تعديالت قانون الشركات التجارية القطري رقم )  2002( لسنة  5الشركات التجارية القطري رقم )

، لوسيل مارينا، الدوحة، دولة قطر. 28888. العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب  32010، رقم السجل التجاري للمصرف هو  11/2006
ـ للمصرف وشركاته التابعة )ويشار إليها مجتمعة ب   2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة  تـتضمن البيانات المالية الموحدة للبنك  

 17  ايه"المجموعة" ومنفردة بـ "شركات المجموعة"(. تقوم المجموعة بصفة أساسية بمزاولة األعمال المصرفية اإلسالمية والتمويل واإلستثمار ولد
 فرعًا في دولة قطر. الشركة األم / الطرف المسيطر النهائي على المجموعة هو مصرف الريان )ش.م.ع.ق.(.

 
تقييمًا لقدرة المجموعة على االستمرارية، وهي مقتنعة بأن الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل   قامت إدارة المجموعة بإجراء

قًا المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية قد تلقي على قدرة المجموعة على االستمرار طب 
 ة. لذلك، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. لمبدأ االستمراري 

 
، قام البنك وبنك الخليج التجاري )ش.م.ق.ع.( )"الخليجي"( بالدخول في اتفاقية اندماج، والتي تمت الموافقة عليها الحقًا من 2021يناير    7في  

،  2021نوفمبر    2. في  2021أكتوبر    6و    2021أكتوبر    5ير العادية التي عقدت في  قبل المساهمين في كال البنكين في جمعياتهم العامة غ
 2015لعام    11من قانون الشركات التجارية رقم    278وافق مصرف قطر المركزي على اندماج البنك عن طريق االستيعاب وفقًا للمادة رقم  

بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية    2012نة  لس  13( من القانون رقم  2)161)"قانون الشركات التجارية"( والمادة  
 )"قانون مصرف قطر المركزي"( واتفاقية االندماج )"االندماج"(. 

 
سهم جديد لمصرف مقابل كل سهم واحد في الخليجي عند إغالق يوم العمل في   0.5تم االندماج في صفقة مقايضة لألسهم من خالل إصدار  

)"تاريخ السريان"(، وبعد ذلك تم شطب أسهم الخليجي من بورصة قطر. في التاريخ الفعلي، تم حل الخليجي واستحوذ المصرف،   2021نوفمبر    30
 الذي سيكون الكيان القانوني المتبقي وسيستمر في إجراء جميع العمليات وفًقا لمبادئ الشريعة، واستوعبت موجوداتها ومطلوباتها. 
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 )تتمة( الصادر عنه التقريرالكيان  .1

 الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة كما يلي:

 النسبة الفعلية من الملكية  النشاط الرئيسي  رأس المال  بلد التأسيس  كيان اسم ال

    
  سبتمبر 30

2022 
ديسمبر   31

2021 

 قطر  الريان لإلستثمار ذ.م.م 
دوالر   100,000,000

 % 100 %100 إستثماريةأعمال مصرفية  أمريكي 

 المملكة المتحدة 1الريان )المملكة المتحدة( المحدودة 
جنيه   100,000,000

 % 75 % 75 أنشطة إستثمارية إسترليني 

 قطر  الريان وشركائه ذ.م.م. 
ريال   10,000,000

 % 100 %100 عقارية  إستشارات قطري 
 % 100 %100 أنشطة إستثمارية دوالر أمريكي  100 جزر كايمان  شركة واجهة الوسيل البحرية

 % 100 %100 إصدار صكوك  دوالر أمريكي  250 جزر كايمان  2صكوك مصرف الريان المحدودة 
 % 100 %100 أنشطة مصرفية  يورو  104,000,000 فرنسا 5و 3الخليجي فرنسا أس. أيه

 % 100 %100 إصدار سندات  دوالر أمريكي  1 جزر كايمان  3المحدودةايه كيه سي بي فاينانس 
 % 100 %100 إصدار سندات  دوالر أمريكي  1 جزر كايمان  3أيه كيه سي بي فالكون المحدودة

 دوالر أمريكي  1 جزر كايمان  3أيه كيه سي بي ماركتس ليمتد
مشتقات أدوات إدارة المخاطر 
 % 100 %100 المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 % 100 %100 واالستثمارية يةأنشطة التمويل دوالر أمريكي  1 كايمان جزر  لوسيل المحدودة 
 -- %100 إصدار صكوك  ريال قطري  1,000 قطر  4مصرف الريان للتمويل ذ.م.م.

 
تملك الريان )المملكة المتحدة(  % أسهم إضافية في شركة الريان )المملكة المتحدة( المحدودة.5، استحوذ البنك على  2021يوليو    14في   ( 1)

في شركتها التابعة، بنك الريان بي إل سي )المعروف سابقًا بالبنك اإلسالمي البريطاني بي إل سي(. بصورة فعلية    %98.34المحدودة نسبة  
 % من بنك الريان بي إل سي. 73.76يملك البنك ما نسبته 

كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة بهدف إصدار الصكوك وأنشطة أخرى  تم تأسيس صكوك مصرف الريان المحدودة في جزر كايمان   ( 2)
 لصالح البنك. 

، أصبحت الشركات التابعة للخليجي شركات تابعة للمجموعة. يرجى  2021نوفمبر    30عند اكتمال االندماج بين البنك والخليجي "في   ( 3)
 ( لمزيد من التفاصيل حول دمج األعمال.22االطالع على اإليضاح رقم )

 رف الريان للتمويل ذ.م.م. تأسست في مركز قطر للمال كمسؤولية محدودة لغرض إصدار الصكوك وأنشطة أخرى لصالح البنك. مص ( 4)
  تاريخ  من  اعتبارا.  تقليدي  كبنك  الحالي  وضعها  في  العمل  في  المنشأة  تستمر  إيه  .إس  فرنسا  الخليج  شركة  تخضع  باالندماج،  يتعلق  فيما ( 5)

 صافي   فإن  وعليه،.  اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة  منتجات  إلى  التابعة  الشركة  محفظة  لتحويل  بها  معمول  خططهناك    توجد  ال  التقرير، 
 ضمن   التابعة  الشركة  ومطلوبات  موجودات  عرض  ويتم  ،الموحد  المرحلي  الدخل  بيان  في  إدراجه  يتم  ال  التابعة  الشركة  تحققه  الذي   الربح

 .الموحد المرحلي المالي المركز بيان  في األخرى  والمطلوبات الموجودات
 

 ليس لدى المجموعة أي شركات تابعة لها نواحي جوهرية مادية غير مسيطرة. 
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 س اإلعداد اأس .2

 لتزام بيان اإل   أ( 

المحاسبة والمراجعة للمؤسس المالية الصادرة عن هيئة  المحاسبة  الموحدة وفقًا لمعايير  المرحلية المختصرة  المالية  البيانات  المالية  تـم إعداد  ات 
عن هيئة    اإلسالمية كما تم تعديله من قبل مصرف قطر المركزي ولوائحه المعمول بها. تماشيًا مع إشتراطات معايير المحاسبة المالية الصادرة

لألمور التي ال المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، تقوم المجموعة باإلسترشاد بالمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالنسبة 
( 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )تغطيها معايير المحاسبة المالية. بناًء على ذلك، فقد تم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقًا  

 المتعلق بالتقارير المالية المرحلية. 
 

( "االستثمار في الصكوك 33متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم ) 2020أبريل  29بتاريخ  13/2020يعدل تعميم مصرف قطر المركزي رقم 
فاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات المرهقة" ويتطلب من البنوك اإلسالمية ( "انخ30واألسهم واألدوات المماثلة" ومعيار المحاسبة المالية رقم )

( "األدوات المالية" "فيما يتعلق باالستثمارات من نوع حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 9اتباع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
عميم اعتبارًا من تاريخ السريان وتم اعتماد التغييرات على السياسات المحاسبية بأثر مستقبلي من قبل خالل حقوق الملكية. قام البنك بتطبيق الت 

 البنك. 
 

اعتمدت المجموعة إرشادات مصرف قطر المركزي حول التدريج والمخصصات لبعض التعرضات، والتي تعدل متطلبات معيار المحاسبة المالية  
 "انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات المرهقة".  (30)رقم 

 

مالية السنوية الموحدة؛ ويجب أن إلفصاحات المطلوبة بالبيانات الجميع المعلومات واعلى  تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  ال  
أشهر   التسعةعلى ذلك، فإن نتائج فترة    وعالوة  2021ديسمبر    31إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في    جنباً تقرأ  

 . 2022ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في   2022 سبتمبر 30المنتهية في 
 

التي تؤثر في   إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يقتضي أن تقوم اإلدارة بإستخدام األحكام المهنية والتقديرات واإلفتراضات
 عن هذه التقديرات.والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية    ،والدخل  ،والمطلوبات  ،للموجوداتعملية تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة  

 

فس تلك إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كانت ن 
  .2021ديسمبر  31المطبقة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

ديسمبر   31ر المالية للمجموعة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاط 
2021 . 

 

 أساس القياس  ب(

"إستثمارات بالقيمة العادلة  تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلستثمارات المالية المصنفة 
 المخاطر.من خالل حقوق الملكية" و"اإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل" واألدوات المالية المتوافقة مع الشريعة إلدارة 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  ج( 

بالريال القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك. تم تقريب جميع القيم إلى تم عرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  
في أقرب ألف ريال عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك. تحدد كل شركة تابعة للمجموعة عملتها الوظيفية الخاصة بها وتقاس البنود المدرجة  

 وظيفية.البيانات المالية عن كل شركة بإستخدام تلك العملة ال



  مصرف الريان )ش.م.ع.ق.( 
 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 ألف ريــال قطري                                                                                 2022  سبتمبر 30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة  
 

  
10 

 

 أساس اإلعداد )تتمة( .2

 معايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ال د(

I.  2022يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة سارية المفعول من تاريخ 
 (: وعد وخيار وتحوط  38معيار المحاسبة المالية رقم )

. والهدف من هذا المعيار هو  2020( في عام  38أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم )
الوعد والخيار بترتيبات  يتعلق  فيما  المالية    وصف مبادئ المحاسبة واالعتراف والقياس واالفصاح  المتوافقة مع الشريعة للمؤسسات  والتحوط 

 اإلسالمية. 
 

إن تطبيق هذا المعيار لم    مع السماح بتطبيقه مبكرا.  2022يناير    1سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  
 مجموعة، ومع ذلك، قد يؤدي إلى إفصاحات إضافية في نهاية السنة. ينتج عنه تغييرات في صافي الربح أو حقوق الملكية المبلغ عنه سابًقا لل

 
II.  المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعد 

 لم تقم المجموعة بعد بتطبيق معايير المحاسبة المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح فعالة بعد:
 

 (: التقارير المالية للزكاة39المحاسبة المالية رقم )معيار 
. وُيحسن هذا المعيار ويحل 2021( في عام 39أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم )

تحديد المعالجة المحاسبية للزكاة في دفاتر المؤسسة المالية    ( "الزكاة" الصادر سابقًا. يهدف هذا المعيار إلى9محل معيار المحاسبة المالية رقم )
 اإلسالمية، بما في ذلك العرض واإلفصاح في البيانات المالية.

 
 مع السماح بتطبيقه مبكرا. 2023يناير   1سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 
 ( 2021( في البيانات المالية )المعدل 1(: العرض العام واإلفصاحات لمعيار المحاسبة المالية رقم )1)معيار المحاسبة المالية رقم 

. يصف معيار المحاسبة 2021( المعدل في عام  1أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم )
واإلفصاحات في البيانات المالية" ويحسن العرض الشامل ومتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها بما يتماشى مع ( "العرض العام  1المالية رقم )

( السابق. والهدف من هذا المعيار هو مواءمة المعالجات المحاسبية و  1أفضل الممارسات العالمية ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم )
مالية اإلسالمية إلى أقصى حد ممكن مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا دون المساس بمتطلبات الشريعة  متطلبات إعداد التقارير للمؤسسات ال 

 اإلسالمية وطبيعة المعامالت والمؤسسات المالية اإلسالمية. 
 

 مع السماح بتطبيقه مبكرا. 2023يناير   1سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 .تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعايير
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   (ECLالخسائر اإلئتمانية المتوقعة )    .3

 مخصصات تدني القيمة  / خسائر اإلئتمان المتوقعة (أ)
 ي اإلجمال  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

تعرض )القيمة الدفترية( التي تخضع لخسائر اإلئتمان  
 كما في  المتوقعة

               2022 سبتمبر 30 
 7,766,859  --  309,036  7,457,823 أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 119,707,015  3,947,091    22,528,541  93,231,383 ويلية موجودات تم -
 31,750,587  57,162  292,955  31,400,470 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 16,900,316  605,413    2,045,959  14,248,944   لمخاطر االئتمان التعرضات األخرى الخاضعة  -

  146,338,620  25,176,491  4,609,666  176,124,777 
        2022يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 1,527  --  440  1,087 أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 1,879,859  1,027,263  793,979  58,617 مويلية موجودات ت  -
 75,251  57,162  6,360  11,729 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 51,642  2,019  34,513  15,110 التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -

 86,543  835,292  1,086,444  2,008,279 
        تحويل عمالت أجنبية للفترة 

 --  --  --     --  أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 (2,823)  52  (1,332)  (1,543)  موجودات تمويلية  -
 (17)  --  --  (17)  إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 --  --  --     --  االئتمان التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر  -

 (1,560)  (1,332)    52  (2,840) 
        بين المراحل  اإلنتقالصافي 

 --  --  (2)    2  أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 --   2,552   (8,479)    5,927  ودات تمويلية موج -
 --  --   645   (645)  إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 --   5    714   (719)  التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -

  4,565  (7,122)  2,557  -- 
        )بالصافي( للفترة )رد( / ما تم تكبده

 8,898  --   1,253    7,645  أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 1,200,191   934,457    272,863   (7,129)  ودات تمويلية موج -
 34,610  --   14,060    20,550  إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 89,151   76,594   (8,364)    20,921  االئتمان التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر  -

 41,987  279,812  1,011,051  1,332,850 
        شطب 

 --  --  --  -- أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 (327)  (327)  --  -- ت تمويلية موجودا -
 --  --  --  -- إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 (100)  (100)  --  -- التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -

 --  --  (427)  (427) 
        2022 سبتمبر  30كما في  -الرصيد الختامي 

 10,425  --  1,691  8,734 أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 3,076,900  1,963,997  1,057,031  55,872 موجودات تمويلية  -
 109,844  57,162  21,065  31,617 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 140,693  78,518  26,863  35,312 التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -

        
 131,535  1,106,650  2,099,677  3,337,862 
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 ( )تتمة(ECLاإلئتمانية المتوقعة ) الخسائر 3.

مخصصات تدني القيمة )تتمة( / خسائر اإلئتمان المتوقعة (أ)

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
اإلئتمان  تعرض )القيمة الدفترية( التي تخضع لخسائر 

               2021 سبتمبر 30كما في  المتوقعة
 14,453,805  --   353,391    14,100,414 أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 88,220,207   1,290,697    13,348,882   73,580,628 ويلية موجودات تم -
 21,686,640   57,162    247,685    21,381,793 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 12,405,547   16,909    1,430,351    10,958,287 الخاضعة لمخاطر االئتمان التعرضات األخرى  -
  120,021,122  15,380,309  1,364,768  136,766,199 

        2021يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 
 286   --  62  224 أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 957,935  548,505  342,620  66,810 مويلية موجودات ت  -
 76,416  57,162  2,683  16,571 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 30,620  --  8,452  22,168 التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -
 105,773  353,817  605,667  1,065,257 

        تحويل عمالت أجنبية للفترة
 --  --  --  -- أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 (411)  (23)  (207)  (181) موجودات تمويلية  -
 (1)  --  --  (1) إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 --  --  --  -- التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -
 (182)  (207)  (23)  (412) 

        بين المراحل  اإلنتقالصافي 
 --  --  --  -- أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 --  12,880  (6,575)  (6,305) موجودات تمويلية  -
 --  --  --  -- إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 --  --  861  (861) التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -
  (7,166)  (5,714)  12,880  -- 

        )بالصافي( للفترة )رد( /ما تم تكبده 
 1,356  --  1,355  1 أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 254,486  199,396  46,469  8,621 موجودات تمويلية  -
 (969 )  --  (1,633)  664 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 (7,574)  --  (4,824)  (2,750) التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -
 6,536  41,367  199,396  247,299 

        شطب 
 --  --  --  -- أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 (1,352)  (1,352)  --  -- موجودات تمويلية  -
 --  --  --  -- إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 --  --  --  -- التعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان  -

 --  --  (1,352)  (1,352) 
        2021 سبتمبر 30كما في  -الرصيد الختامي 

 1,642  --  1,417  225  أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية -
 1,210,658  759,406  382,307  68,945 موجودات تمويلية  -
 75,446  57,162  1,050  17,234 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة   -
 23,046  --  4,489  18,557 الخاضعة لمخاطر االئتمان التعرضات األخرى  -
        

 104,961  389,263  816,568  1,310,792 
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 الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
 ألف ريــال قطري                                               2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

13 
 

 
 ( )تتمة( ECLالمتوقعة )الخسائر اإلئتمانية  .3

 تقييم جودة اإلئتمان   (ب)

ديز يقدم الجدول أدناه تحلياًل لألطراف المقابلة حسب درجات التصنيف والجودة اإلئتمانية للمخاطر اإلئتمانية للبنك بناًء على تقديرات مو 
 )أو ما يعادلها(. 

 

 درجة التصنيف 
أرصدة لدى بنوك  

  تمويلية موجودات   البنوك المركزية و 

إستثمارات في أوراق  
دين مدرجة بالتكلفة  

  المطفأة 

التعرضات األخرى  
الخاضعة لمخاطر  

 االئتمان 
        

  1,650,531   29,015,637   62,394,435   5,430,207 - أ أ أ إلى أ أ
  5,031,399   1,157,010   7,778,819   1,566,034 - أ+ إلى  أ

  4,422,961   200,477   19,388,469   39,524 - ب ب ب إلى ب ب ب
  4,455,429   1,302,469   14,555,164   424,426 - ب ب+ إلى ب 

  1,339,996   74,994   15,590,128   306,668 غير مصنفة 
  30اإلجمالي كما في 

 16,900,316  31,750,587  119,707,015  7,766,859 2022 سبتمبر
 

 درجة التصنيف 
أرصدة لدى بنوك 

  موجودات تمويلية   البنوك المركزيةو 

إستثمارات في أوراق  
دين مدرجة بالتكلفة 

  المطفأة 

التعرضات األخرى  
الخاضعة لمخاطر  

 االئتمان 
        

  2,902,698    20,626,229    53,952,423    7,985,015  -أ أ أ إلى أ أ
  4,293,961    173,684    6,384,738    5,614,897  - أ+ إلى  أ

  2,236,343    12,812    7,799,332    500,318  - ب ب ب ب إلى ب ب
  2,497,518    623,745    6,412,549    186  - ب ب+ إلى ب

  475,027    250,170    13,671,165    353,389  غير مصنفة
 30اإلجمالي كما في 

 12,405,547  21,686,640  88,220,207  14,453,805 2021 سبتمبر
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 إدارة المخاطر المالية   .4

المنتهية  تنسجم األهداف والسياسات المالية إلدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة  
 . 2021ديسمبر  31في 

 
 تقييم األدوات المالية  (1)

 ذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياس.تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة بإستخدام التدرج التالي، وفقا للقيمة العادلة ال
 
 : السعر المدرج بالسوق )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مطابقة. 1المستوى  •

: تقنيات التقييم التي تستند إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات من  2المستوى  •
األسعار(. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها بإستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشط ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة  
أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطًا أو تقنيات تقييم أخرى بحيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات 

 السوق. 

: تقنيات تقييم بإستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث تتضمن تقنية التقييم مدخالت 3المستوى   •
يمها  ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقي 

نادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو اإلفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس اإلختالفات  است 
 بين األدوات.  

 
سبة بالن   ق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل.تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشط إلى أسعار سو 

 لجميع األدوات المالية األخرى تحدد المجموعة القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم. 
 

يمكن أسعار سوقية  لها  توجد  أدوات مماثلة  والمقارنة مع  المخصومة  النقدية  التدفقات  الحالية ونماذج  القيمة  التقييم صافي  أساليب   تتضمن 
اإلفت  تتضمن  األخرى.  التقييم  ونماذج  والمقارنة مالحظتها،  المخاطر  من  الخالية  الربح  معدالت  أساليب  في  المستخدمة  والمدخالت  راضات 

وتوزيعات اإلئتمان وفروق القيمة األخرى المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت صرف العمالت األجنبية  
والعالقات المتداخلة. الغرض من أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة   واألسهم ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات المتوقعة في السعر

س  عادلة يعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي سيكون من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق الذين يتصرفون على األسا
 التجاري الحر. 



  .ق(عمصرف الريان )ش.م.
 الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

   ألف ريال قطري                                                                   2022  سبتمبر 30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة  

15 
 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(   .4

 والمطلوب المالي تصنيف األصل   (2)

 يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى ترتيب القيمة العادلة:

 المجموع   3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        )مراجعة(  2022 سبتمبر 30
        

        موجودات مالية 
 659,796  --  660,712  -- أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع الشريعة

 343,846  --  104,187  239,659 إستثمارات في أوراق مالية 
  غير تابعة شركة   قبل  من  المملوكة الموجودات

 74,473  --  4,313  70,160 اإلسالمية  الشريعة مع  متوافقة
 309,819  769,212  --  1,079,031 

        مطلوبات مالية 
 291,474  --  296,706  -- أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع الشريعة

 --  296,706  --  291,474 
        
 المجموع   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        )مدققة(  2021ديسمبر  31
        موجودات مالية 

 169,877  --  169,877  -- أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع الشريعة
 341,604  --  97,571  244,033 إستثمارات في أوراق مالية 

  غير تابعة شركة   قبل  من  المملوكة الموجودات
 76,387  --  30  76,357 اإلسالمية  الشريعة مع  متوافقة

 320,390  267,478  --  587,868 
        مطلوبات مالية

 272,722  --   272,722  -- أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع الشريعة
 مع  متوافقة غير تابعة شركة   مطلوبات
 1,999  --  1,999  -- اإلسالمية الشريعة

 --  274,721  --  274,721 
 

 

ترتيب   إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة مساوية للقيمة الدفترية وبالتالي لم يتم إدراجها في جدول 
  31مليون ريال قطري في    8,825مليون ريال قطري )  7,105القيمة العادلة فيما عدا اإلستثمارات المالية التي تبلغ قيمتها العادلة  

. تم اإلفصاح عن تفاصيل تصنيف المجموعة للموجودات  1مستوى  (، وقد تم إشتقاقها بإستخدام ترتيب القيمة العادلة بال2021بر  ديسم
 (. 6المالية والمطلوبات المالية في اإليضاح رقم )

من تدرج   3و  2و  1لم يكن هناك تحويالت فيما بين المستويات    2021ديسمبر    31و  2022  سبتمبر   30خالل فترتي التقرير في  
 القيمة العادلة. 
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 إستخدام التقديرات واألحكام .5

 المصادر الرئيسية للشك في التقديرات

مبالغ الموجودات والمطلوبات الصادر عنها التقرير. يتم إجراء تقييم مستمر للتقديرات تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على  
 واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف. 

 مخصصات خسائر اإلئتمان (1)

، وعلى وجه  ( عبر جميع فئات األصول المالية في النطاق الحكم30القيمة ضمن معيار المحاسبة المالية رقم ) نخفاض  تم تقييم خسائر اسي 
الكبيرة في الخصوص الزيادة  القيمة وتقييم  النقدية المستقبلية وقيم الضمان عند تحديد خسائر انخفاض  التدفقات  تقدير مقدار وتوقيت   ،

 مخاطر االئتمانية.

لخسائر   المجموعة ، التغييرات التي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات. حسابات  بعدد من العوامل  كةهذه التقديرات محر 
تبادلة اإلئتمانية المتوقعة هي نتائج لنماذج معقدة لها عدد من االفتراضات األساسية فيما يتعلق باختيار المدخالت المتغيرة واالعتمادية الم

  التي تعتبر األحكام والتقديرات المحاسبية ما يلي: ECL))ذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بينها. تشمل عناصر نما

 ؛للصفوف الفردية إحتمالية التعثر، الذي يخصص للمجموعةالتصنيف االئتماني الداخلي نموذج  •

لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان وبالتالي ينبغي قياس مخصصات األصول المالية على   المجموعةمعايير    •
 ؛ مدى الحياة والتقييم النوعي أساس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 ؛ على أساس جماعي تجزئة األصول المالية عندما يتم تقييم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة •

 ؛الصيغ المختلفة واختيار المدخالتتطوير نماذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة، بما في ذلك  •

، والتأثير على إحتمالية طالة وقيم الضمان، مثل مستويات الب تصاد الكلي والمدخالت االقتصاديةتحديد االرتباطات بين سيناريوهات االق •
 و ؛ التعرض القائم والمضمون و  التعرض للتعثرو  التعثر

ا • االقتصاد  سيناريوهات  احتمالهااختيار  وترجيحات  التطلعية  اإلئتمانية لكلي  الخسائر  نماذج  في  االقتصادية  المدخالت  الشتقاق   ،
 المتوقعة.

 هي مراجعة النماذج بانتظام في سياق تجربة الخسارة الفعلية وتعديلها عند الضرورة. المجموعةلقد كانت سياسة 
 
 تحديد القيم العادلة  (2)

إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق يمكن مالحظته يتطلب إستخدام أساليب التقييم التي تم  
قيمة شرحها في السياسات المحاسبية الهامة. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل غير متكرر ولها شفافية سعر قليلة فإن ال

عادلة لها تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام إستنادًا إلى مخاطر السيولة والتركيز والشك حول عوامل السوق ال
 وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها. 

 
 مبدأ االستمرارية (3)

الستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد لإلستمرار في  قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على أساس مبدأ ا
أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة  

 بدأ االستمرارية.مع االستمرارية. لذلك، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس م
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 إستخدام التقديرات واألحكام )تتمة( .5

 المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )تتمة(

 .تحديد مدة اإلجارة في عقود اإلجارة مع خيار التجديد واإلنهاء )البنك كمستأجر( - ( 32معيار المحاسبة المالية رقم ) (4)
 

االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو عدم  عند تحديد مصطلح اإلجارة، تأخذ اإلدارة في  
ل ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو فترات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإلجارة إذا كان من المؤكد بشكل معقو 

 تمديد عقد اإليجار )أو عدم إنهائه(. 
 

 جعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تقع ضمن سيطرة المستأجر. تتم مرا
 
 واإللتزامات المحتملة األخرى المخصصات  (5)

المالزمة لعملياتها. ونتيجة لذلك ، تعمل المجموعة في بيئة تنظيمية وقانونية، والتي، بطبيعتها، لديها عنصر متزايد من مخاطر التقاضي  
فإنها تشارك في العديد من الدعاوى القضائية والتحكيم والتحقيقات واإلجراءات التنظيمية في كل من دولة قطر وفي الواليات القضائية 

منافع االقتصادية بشكل  األخرى، والتي تنشأ في السياق العادي ألعمال المجموعة. عندما تستطيع المجموعة قياس التدفقات الخارجة لل
موثوق فيما يتعلق بحالة معينة وتعتبر هذه التدفقات الخارجة محتملة ، تقوم المجموعة بتسجيل مخصص مقابل هذه الحالة. عندما يعتبر  

 احتمال التدفق الخارج بعيًدا أو محتماًل ، ولكن ال يمكن إجراء تقدير موثوق به ، يتم اإلفصاح عن التزام طارئ.
 

ذلك، عندما ترى المجموعة أن اإلفصاح عن هذه التقديرات على أساس كل حالة على حدة من شأنه أن يضر بنتائجها، فإن المجموعة ومع  
ال تقوم بتضمين إفصاحات مفصلة خاصة بكل حالة في بياناتها المالية. بالنظر إلى عدم الموضوعية وعدم اليقين في تحديد احتمالية 

المجموعة في االعتبار عددًا من العوامل بما في ذلك المشورة القانونية ومرحلة األمر واألدلة التاريخية من الحوادث    الخسائر ومقدارها، تأخذ
 المماثلة. مطلوب حكم هام الستنتاج هذه التقديرات.

 
 . 16االطالع الى إيضاح رقم يرجى لمزيد من التفاصيل حول المخصصات واإللتزامات المحتملة األخرى 
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   القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية .6
 

 

القيمة العادلة  
من خالل بيان  

 الدخل 

القيمة العادلة  
من خالل حقوق 

 التكلفة المطفأة  الملكية 
إجمالي القيمة  

 القيمة العادلة  الدفترية
      )مراجعة( 2022 سبتمبر 30
      

 5,288,633 5,288,633 5,288,633 -- -- لبنوك المركزية انقد وأرصدة لدى 
 3,050,926 3,050,926 3,050,926 -- -- أرصدة لدى بنوك
 116,630,115 116,630,115 116,630,115 -- -- موجودات تمويل 

     -- إستثمارات في أوراق مالية:
 343,846 343,846 -- 343,846 -- بالقيمة العادلة قاسهم   -
 31,621,865 31,640,743 31,640,743 -- -- مقاسه بالتكلفة المطفأة   -

الموجودات المالية المملوكة  
لشركة تابعة غير متوافقة مع  

 الشريعة اإلسالمية 
 

4,313 
 

70,160 
 

2,796,001 2,870,474 
 

2,853,303 
 7,032 7,032 7,032 -- -- موجودات أخرى 

أدوات إدارة المخاطر متوافقة 
 660,712 -- -- 660,712 مع الشريعة 

 
660,712 

 665,025 414,006 159,413,450 160,492,481 160,456,432 
      

 28,003,036 28,003,036 28,003,036 -- -- أرصدة من بنوك 
 9,334,194 9,334,194 9,334,194 -- -- حسابات عمالء جارية  

 7,284,178 7,547,844 7,547,844 -- -- تمويل صكوك
 4,456,676 4,456,676 4,456,676 -- -- تمويالت أخرى 

المطلوبات المالية لشركة تابعة  
غير متوافقة مع الشريعة  

 -- -- اإلسالمية 
 

2,134,009 2,134,009 
 

2,134,009 
 1,571,908 1,571,908 1,571,908 -- -- مطلوبات أخرى 

حقوق ملكية أصحاب حسابات  
 -- -- االستثمار

 
83,973,181 83,973,181 

 
83,973,181 

أدوات إدارة المخاطر متوافقة 
 مع الشريعة 

 
296,706 -- --- 296,706 

 
296,706 

 296,706 -- 137,020,848 137,317,554 137,053,888 
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 المالية )تتمة( القيمة العادلة وتصنيف األدوات .6

  

القيمة العادلة 
من خالل بيان  

 الدخل 

القيمة العادلة 
من خالل 
حقوق  
 التكلفة المطفأة  الملكية

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة  الدفترية

      )مدققة( 2021ديسمبر  31
      

 5,220,712 5,220,712 5,220,712 -- -- لبنوك المركزية انقد وأرصدة لدى 
 9,155,812 9,155,812 9,155,812 -- -- أرصدة لدى بنوك
 120,806,731 120,806,731 120,806,731 -- -- موجودات تمويل 

      إستثمارات في أوراق مالية:
 341,604 341,604 -- 334,400 7,204 بالقيمة العادلة  قاسهم -
 32,551,098 32,433,484 32,433,484 -- -- مقاسه بالتكلفة المطفأة  -

المملوكة لشركة تابعة غير  الموجودات المالية 
 متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 
30 

 
76,357 

 
2,868,799 2,945,186 

 
3,081,324 

 7,429 7,429 7,429 -- -- موجودات أخرى 
 169,877 169,877 -- -- 169,877 أدوات إدارة المخاطر متوافقة مع الشريعة 

 177,111 410,757 170,492,967 171,080,835 171,334,587 
      

 23,246,577 23,246,577 23,246,577 -- -- أرصدة من بنوك 
 9,192,634 9,192,634 9,192,634 -- -- حسابات عمالء جارية  

 7,614,762 7,614,762 7,614,762 -- -- تمويل صكوك
 5,699,994 5,699,994 5,699,994 -- -- تمويالت أخرى 

المطلوبات المالية لشركة تابعة غير متوافقة 
 -- 1,999 مع الشريعة اإلسالمية

 
2,245,901 2,247,900 2,247,900 

 2,170,886 2,170,886 2,170,886 -- -- مطلوبات أخرى 
 97,763,630 97,763,630 97,763,630 -- -- حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار
 272,722 272,722 -- -- 272,722 أدوات إدارة المخاطر متوافقة مع الشريعة 

 274,721 -- 147,934,384 148,209,105 148,209,105 
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 قطاعات التشغيل   .7

قطاعات تشغيلية يصدر عنها التقرير كما هو موضح أدناه وهي األقسام االستراتيجية للمجموعة. تعرض األقسام   خمسةلدى المجموعة  
االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. تقوم لجنة إدارة المجموعة  

لكل قسم استراتيجي بشكل دوري. يصف الملخص التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه التقرير في    بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
 المجموعة.

الودائع  • الممولة وخدمات  الممولة وغير  اإلئتمان اإلسالمية  تسهيالت  تشكيلة واسعة من  بتقديم  للشركات ويقوم  المصرفية  األعمال 
المشتركة والخدمات األخرى للشركات والعمالء    ت ومبادالت معدالت الربح والتمويالتالعمالواستشارات االستثمارات وتسهيالت صرف  

 التجاريين والعمالء متعددي الجنسيات.
 األعمال المصرفية لألفراد ويقوم بتقديم خدمات حسابات االستثمار وبطاقات اإلئتمان والتمويل اإلسالمي لعمالء التجزئة واألفراد.  •
وا • الخزينة  من خالل  تتولى  المركزية  المخاطر  إدارة  وأنشطة  المجموعة  تمويل  المالية  الديون    التمويللمؤسسات  وتمويل  والصكوك 

واستخدام األدوات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في األصول السائلة مثل الودائع قصيرة األجل 
 وسندات الدين للشركات والحكومة .

رة األصول ولديها وظيفتين منفصلتين. أوال إدارة محفظة مصرف الريان في األسهم والصناديق المدرجة والخاصة واالستثمارات  إدا •
االستراتيجية واألدوات المنتجة للدخل مثل الصكوك واالستثمارات العقارية. ثانيا تطوير وتشغيل المنتجات االستثمارية لمصرف الريان 

 كتتاب الخاص في االستثمارات. اإل أعمالوإدارة األصول و 
العمليات الدولية وهي تتضمن التمويل والودائع والمنتجات والخدمات األخرى مع العمالء من الشركات واألفراد في المواقع الدولية   •

 للمجموعة.

 
لرئيسية مثل الممتلكات العامة  ترتبط الموجودات والمطلوبات واإليرادات غير المخصصة ببعض الوظائف المركزية وعمليات األعمال غير ا

 والمعدات ووظائف النقد والمطلوبات المتعلقة بمشاريع التطوير )الخ(. 

 
تم إدراج معلومات تتعلق بنتائج موجودات ومطلوبات كل قطاع يصدر عنه التقرير أدناه. يقاس األداء بناء على ربح القطاع قبل الضريبة 

الداخلية والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة المجموعة. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث ترى كما تم إدراجه في تقارير اإلدارة  
 اإلدارة أن معلومات كهذه هي المعنية بأكبر شكل بتقييم نتائج قطاعات معينة ذات صلة بمنشآت أخرى التي تعمل في هذه المجاالت. 
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 )تتمة( قطاعات التشغيل .7

 معلومات حول القطاعات التشغيلية

 )مراجعة( 2022سبتمبر  30
الخدمات المصرفية  

 للشركات 
الخدمات المصرفية  

 لألفراد 
الخزينة والمؤسسات  

 المجموع  العمليات المركزية  العمليات العالمية  إدارة الموجودات  المالية 
        إيرادات خارجية:

 4,583,777 -- 263,175 7,612 910,161 933,615 2,469,214 إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واإلستثمار
 340,448 -- 249 50,315 (538) 148,591 141,831 صافي إيراد الرسوم والعموالت 

 177,181 -- 2,354 (6) 174,833 -- -- ربح / )خسارة( صرف عمالت أجنبية 
 22,574 22,574 -- -- -- -- -- حصة من نتائج شركات زميلة

 12,496 12,496 -- -- -- -- -- إيرادات أخرى 
 5,136,476 35,070 265,778 57,921 1,084,456 1,082,206 2,611,045 إجمالي إيراد القطاع 
 (646,324) -- (3,241) (145) (642,938) -- -- مصروفات التمويل

 (1,141,070) -- (73,717) -- -- (252,203) (815,150) العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار
 (941,756) -- 798 -- -- (516,235) (426,319) موجودات التمويل  قيمة رد /خسارة تدني( )صافي 

 (49,495) (14,885) -- (1,401) (33,209) -- -- صافي خسارة تدني قيمة اإلستثمارات 
قيمة أرصدة لدى بنوك رد تدني  / خسارة تدني()صافي 

 والتعرضات األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان
 

(49,709) 
 
6 

 
(48,246) 

 
(100) -- -- 

 
(98,049) 

 1,391,710 (687,921) 79,894 43,133 331,355 313,774 1,311,475 القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة )خسارة(   /ربح 
 164,102,314 4,157,800 12,240,996 184,093 39,300,084 29,394,149 78,825,192 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير
 55,755,571 4,091,953 3,695,855 11,879 39,685,796 2,727,560 5,542,528 مطلوبات القطاع الصادر عنه التقرير

حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار في القطاع الصادر  
 83,973,181 -- 7,279,071 -- 11,722,127 19,518,108 45,453,875 التقرير عنه 
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 قطاعات التشغيل )تتمة(  .7

 ( حول القطاعات التشغيلية )تتمةمعلومات 

 )مراجعة(   2021  سبتمبر 30
المصرفية الخدمات 

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 لألفراد 
والمؤسسات   ينةالخز 

 المجموع العمليات المركزية  العمليات العالمية إدارة الموجودات  المالية
        إيرادات خارجية:

 3,363,980 -- 248,050 11,976 609,505 925,887 1,568,562 إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار
 244,570 -- 395 26,919 -- 87,889 129,367 صافي إيراد الرسوم والعموالت 

 117,629 -- (230) -- 117,859 -- -- ربح / )خسارة( صرف عمالت أجنبية 
 13,706 13,706 -- -- -- -- -- حصة من نتائج شركات زميلة

 2,285 2,285 -- -- -- -- -- إيرادات أخرى 
 3,742,170 15,991 248,215 38,895 727,364 1,013,776 1,697,929 إجمالي إيراد القطاع 

        
 (397,744) -- (13,152) (828) (383,764) -- -- مصروفات التمويل

 (636,049) -- (74,906) -- -- (220,033) (341,110) اإلستثمارالعائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 (239,149) -- (2,183) -- -- (80,718) (156,248) صافي خسارة تدني قيمة موجودات التمويل

القيمة / )انخفاض القيمة( صافي رد خسائر االنخفاض في 
 -- -- على االستثمارات 

 
1,400 

 
(431) -- 

 
(190,000) 

 
(189,031) 

صافي رد االنخفاض في القيمة / )خسائر انخفاض القيمة( 
األخرى الخاضعة لمخاطر   بنوك والتعرضاتمن أرصدة لدى 

 االئتمان 
 

7,575 -- 
 

(1,357) -- -- -- 
 

6,218 
 1,724,657 (614,257) 35,185 25,936 362,578 713,025 1,202,190 خسارة( القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة )ربح 

 124,765,318 741,647 10,832,989 282,125 35,888,821 22,841,379 54,178,357 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير
 40,189,319 2,449,352 2,212,367 132,492 28,420,141 2,790,453 4,184,514 مطلوبات القطاع الصادر عنه التقرير

حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار في القطاع الصادر  
 69,545,394 -- 8,305,852 -- 7,341,735 16,451,410 37,446,397 عنه التقرير 
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 موجودات تمويل    .8

 حسب النوع  (أ)

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

      ذمم مدينة وأرصدة من أنشطة التمويل:
 67,232,839  103,395,737   76,486,877 مرابحة 
 16,924,427   17,168,271  43,844,797 إجارة 

 1,042,906   814,576  966,378 إستصناع
 6,519,711   6,117,880  4,841,761 مشاركة
 783,891   1,001,666  566,816 أخرى 

 357,611   569,892    925,612 أرباح مستحقة
 92,861,385  129,068,022  127,632,241 إجمالي موجودات التمويل

      
 (4,641,178)   (6,381,432)  (7,925,226) ربح مؤجل

 (451,252)  (842,084)  (1,040,639) (*2و  1منتظمة )المرحلة  –مخصص تدني القيمة 
 (704,599)  (985,013)  (1,725,064) (*3متعثرة )المرحلة  –مخصص تدني القيمة 

 (54,807)  (52,762)  (311,197) ربح معلق*  
 87,009,549  120,806,731  116,630,115 صافي موجودات التمويل 

 
  .)أ(3بناًء على تقسيمات مستوى التعرض ومخصص تدني القيمة، يرجى الرجوع الى اإليضاح رقم *
 
 % 3,30 ريال قطري وهو يمثل    مليون   3,947  قيمته  بلغ  2022  سبتمبر  30جمالي موجودات التمويل المتعثرة بالصافي من الربح المؤجل في  إ

% من  1,67ريال قطري والذي يمثل    مليون   2,048: مبلغ  2021ديسمبر    31من إجمالي موجودات التمويل بالصافي من الربح المؤجل )
من إجمالي موجودات التمويل بالصافي %  1,46ريال قطري والذي يمثل    مليون   1,291: مبلغ  2021  سبتمبر  30إجمالي موجودات التمويل،  

 من الربح المؤجل(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  .ق(عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة  البيانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 

   ألف ريـال قطري                                                                                     2022 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
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 موجودات تمويل )تتمة(    .8

 القيمة والربح المعلق في قيمة موجودات التمويل تدنيالحركة في مخصص  (ب)

      
 2022 سبتمبر 30  ربح معلق  القيمة تدنيمخصص  
 )مراجعة(     
      

 1,879,859  52,762  1,827,097 يناير  1الرصيد في 
 1,419,307  263,595  1,155,712 ما تم تكبده خالل الفترة 

 (219,116)  (5,160)  (213,956) إسترداد / رد خالل الفترة
 (327)  --  (327) شطب خالل الفترة 

 (2,823)  --  (2,823) األجنبيةتأثير التغير في صرف العملة 
 3,076,900  311,197  2,765,703 سبتمبر   30الرصيد في 

      
 2021ديسمبر  31  ربح معلق   القيمة تدنيمخصص  
 )مدققة(     
      

 957,935  39,470   918,465 يناير  1الرصيد في 
 1,042,375   26,797   1,015,578 ما تم تكبده خالل السنة  
 (118,743)   (13,505)   (105,238) إسترداد / رد خالل السنة

 (1,386)  --   (1,386) سنة شطب خالل ال 
 (322)  --  (322) العملة األجنبيةتأثير التغير في صرف 

 1,879,859  52,762  1,827,097 ديسمبر  31الرصيد في 
      
 2021  سبتمبر 30  ربح معلق   القيمة تدنيمخصص  
 )مراجعة(      
      

 957,935  39,470  918,465 يناير  1الرصيد في 
 316,147  22,864  293,283 ما تم تكبده خالل الفترة 

 (61,661)  (7,527)  (54,134) إسترداد / رد خالل الفترة
 (1,352)  --  (1,352) شطب خالل الفترة 

 (411)  --  (411) األجنبيةتأثير التغير في صرف العملة 
 1,210,658  54,807  1,155,851 سبتمبر  30الرصيد في 

  
 
 
 
 
 



 
  .ق(عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة  البيانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 
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 مالية  في أوراق  ستثمارات إ   .9

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

      إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
      

      محتفظ بها للمتاجرة )مدرجة بالسوق( كإستثمارات مصنفة 
 7,086  7,119  -- ذات معدل ربح ثابت -إستثمارات في أدوات الدين 

 174  85  -- أرباح مستحقة 
 --  7,204  7,260 

      إستثمارات في أدوات الدين مصنفة بالتكلفة المطفأة 

 1,509,353  3,857,927  3,149,144 مدرجة   –ذات معدل ربح ثابت 
 57,162  57,162  57,162 غير مدرجة  –متغير ذات معدل ربح 

 --  27,969  27,715 ةمدرج - متغير ربح معدل
 1,235,400  4,751,011  3,921,496 مدرجة   -حكومة دولة قطر 
 18,650,000  23,465,000  24,265,000 مدرجة  غير  –حكومة دولة قطر 

 234,725  349,666  330,070 أرباح مستحقة 
 (75,446)  (75,251)  (109,844) يطرح: مخصص تدني القيمة*

 31,640,743  32,433,484  21,611,194 
      العادلة من خالل حقوق الملكية  بالقيمةإستثمارات مصنفة 

      إستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
 143,706  235,087  238,564 مدرجة  - 
 100,927  97,571  104,187 غير مدرجة -

 1,095  1,742  1,095 أرباح مستحقة 
 343,846  334,400  245,728 
 31,984,589  32,775,088  21,864,182 
      

 

 .)أ(3بناًء على تقسيمات مستوى التعرض ومخصص تدني القيمة، ُيرجى الرجوع الى اإليضاح رقم *
 

 
 
 
 

 
 
 



 
  .ق(عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

   ألف ريـال قطري                                                                                         2022 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
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 )تتمة(إستثمارات في أوراق مالية  .9

 :كما يلي خالل الفترة / السنة  لالستثمارات في االوراق المالية العادلة احتياطي القيمةفيما يلي التغير التراكمي في  

 
  سبتمبر 30

2022  
ديسمبر   31

2021  
  سبتمبر 30

2021 
 )مراجعة(   )مدققة(  )مراجعة( 

      القيمة العادلة الموجبة:إحتياطي 
      

 25,239  25,239  36,125 يناير  1الرصيد في 
 16,809  13,831  16,633 صافي التغير في القيمة العادلة 

 (5,483)  (5,483)  - محولة إلى األرباح المدورة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة الكاملة  
 -  725  9,541 النقدي التدفق تحوط من الفعال الجزء

 1,813  1,813  (525) الحصة في الدخل الشامل اآلخر لشركات زميلة 
 13,139  10,886  25,649 صافي الحركة في القيمة العادلة 

 38,378  36,125  61,774 ديسمبر 31 /  سبتمبر 30الرصيد في 

      

 
  سبتمبر 30

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

      إحتياطي القيمة العادلة السالبة:
      

 (35)  (35)  -- يناير  1الرصيد في 
 35  35  (7,268) صافي التغير في القيمة العادلة 
 35  35  (7,268) صافي الحركة في القيمة العادلة 

 --  --  (7,268) ديسمبر 31 /  سبتمبر 30الرصيد في 
 38,378  36,125  54,506 ديسمبر   31/  سبتمبر 30إجمالي إحتياطي القيمة العادلة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  .ق(عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

   ألف ريـال قطري                                                                                         2022 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
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 . أرصدة من بنوك 10

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

 157,649  151,114  83,790 حسابات جارية واستثمارية قصيرة األجل 
 1,493,758  497,247  286,983 مرابحة سلع دائنة 

 2,728,375  6,515,284  655,028 تمويل مرابحة قصير األجل من بنوك
 16,058,009  12,636,928  23,764,880 وكالة دائنة

 1,630,010  3,416,392  3,158,787 خطابات إعادة شراء 
 24,133  29,612  53,568 أرباح دائنة مستحقة إلى بنوك 

 28,003,036  23,246,577  22,091,934 
مليون  3,960: 2021ديسمبر  31مليون ريال قطري ) 3,324 بقيمةالقيمة السوقية لألوراق المالية المقدمة كضمان مقابل اتفاقيات إعادة الشراء 

 مليون ريال قطري(. 1,912: 2021 سبتمبر 30ريال قطري؛ 
 

 والدين  تمويل صكوك. 11

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

 5,329,727   7,576,151  7,484,603 الديون  وتمويل القيمة االسمية للصكوك
 (7,857)   (11,248)  (7,552) تكاليف المعامالت غير المطفأة ناقصًا: 

 27,462   49,859  70,793 الربح المستحق
 7,547,844  7,614,762  5,349,332 

 

 السنة كما يلي: /الفترة   الصادرة عن المجموعة خالل والديون  الحركة في تمويل الصكوك

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

      

 6,023,180   6,023,180  7,614,762 يناير  1الرصيد كما في 
 -   2,262,870  -- (22 إيضاح رقم) األعمال تجميع عند يفترض

 (774,821)   (806,193)  (181,331) السنة  /سداد خالل الفترة  إعادة
 1,634   2,369  3,406 إطفاء تكاليف المعامالت 

 1,367   (5,261)  (59,952) تأثير حركة العمالت األجنبية 
 97,972   137,797  170,959 السنة/  للفترة التمويل مصاريف

 5,349,332  7,614,762  7,547,844  ديسمبر 31 / سبتمبر 30الرصيد كما في 
 
 
 
 
 



 
  .ق(عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
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 أخرى  تمويالت    .12

 كما يلي: السنة / الصادرة من قبل المجموعة خالل الفترةكانت الحركة على التمويالت األخرى 

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

      

 1,270,775  1,270,775  5,699,994 يناير  1الرصيد في 
 --   3,270,966  -- (22 إيضاح رقم) األعمال تجميع عند يفترض

 832,840   3,082,097  361,866 صافي المصّدر خالل الفترة / السنة 
 (2,921)   (839,845)  (1,637,898) إعادة سداد خالل الفترة / السنة 

 2,746   2,217  8,368 إطفاء تكلفة المعامالت 
 (544,195)   (1,086,803)  -- إعادة تصنيفها كارصدة من بنوك 

 1,411   4,997  24,236 التمويالتربح دائن مستحق على 
 --  (4,410)  110 أخرى  حركات

 1,560,656  5,699,994  4,456,676 ديسمبر 31/  سبتمبر 30الرصيد في 
 
 

 ستثمار اإل  اتحقوق ملكية أصحاب حساب   . 13

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

 7,476,939    7,239,306  8,088,695 حسابات توفير 
 56,731,019   82,678,485  70,615,413 حسابات ألجل 

 5,001,648   7,355,060  4,954,275 حسابات إستثمار قصيرة األجل 
 334,051   489,211  312,432 لحقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار الربح المستحق

 1,737    1,568  2,366 الحصة في إحتياطيات القيمة العادلة 
 83,973,181  97,763,630  69,545,394 

 



 
  .ق( عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
 قطري  ريـال  ألف                                                                        2022 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
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   حقوق الملكية  .14

 رأس المال    (أ)
  سبتمبر 30 

2022  
ديسمبر   31

2021  
  سبتمبر 30

2021 
 )مراجعة(   )مدققة(  )مراجعة( 

   المصرح به 
 

 
 

 7,500,000  9,300,000  9,300,000 ريال قطري للسهم   1سهم بواقع  9.300.000.000
 

  لمساهمي   البنك   قبل  من   قطري   ريال  1  بقيمة  سهم  مليون   1,800  قدره  مال  رأس  إصدار  خالل  من  والخليجي  البنك  بين   االندماج  تم ( 1)
 شطب   تم  للصفقة،  ووفًقا .  الخليجي  نصيب.  منهما  لكل  لمصرف   جديد  سهم  0.5  صرف  بسعر  أسهم  تبادل  صفقة  في  الخليجي،

 القائمة  األسهم  إلى  حديًثا  الُمصدر  المال  رأس  إضافة  تمت.  الجديد  المصدر  المال  برأس  واستبدالها  قطر  بورصة  من  الخليجي  أسهم
 الكيان  مال  رأس  لتشكيل(  االندماج  وقت  في  الباقي  القانوني  الكيان   مال  رأس  كونها)  بالفعل  الُمصدرة  المصرف  مصرف  في

 .(22) رقم إيضاح على االطالع يرجى األعمال، دمج تفاصيل على للحصول. المندمج
 

 حتياطي قانوني إ   (ب)
  سبتمبر 30 

2022  
ديسمبر   31

2021  
  سبتمبر 30

2021 
 )مراجعة(   )مدققة(  )مراجعة( 
      

 2,714,166  2,714,166  9,644,166 يناير   1الرصيد في 

  --  (22 رقم إيضاح) األعمال دمج عند األسهم إصدار عالوة
 

6,930,000  -- 
 --  --  --  1محول من األرباح المدورة

 2,714,166  9,644,166  9,644,166 ديسمبر 31/  سبتمبر 30الرصيد في 
 

حتياطي القانوني إلى أن  من ربح السنة إلى اإل  %10يشترط تحويل نسبة    2012لعام    (13)لقانون مصرف قطر المركزي رقم    وفقاً 1
 االحتياطي  بلغ حيث    2022  سبتمبر  30تحويل للفترة المنتهية في  من رأس المال المدفوع. لم يتم إجراء    %100يعادل هذا االحتياطي  

 .المدفوع المال رأس من% 100 القانوني
 

 حتياطي مخاطر إ )ج(

حتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل من إيجب إنشاء   102/2011لتعميم مصرف قطر المركزي رقم    وفقاً 
فرعه داخل  طاع الخاص الذي يقع على المصرف و عن إجمالي تعرض الق  % 2.5القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة  
المعلق. التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل  وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح  

مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر، والذي يجب تخصيصه من ربح المساهمين وفقا لتعليمات مصرف قطر  
حيث أن المصرف سيقوم بتحويل    2022  سبتمبر  30ي  فالمركزي. لم يتم إجراء تحويل إلى هذا االحتياطي خالل الفترة المنتهية  

 . 2022ديسمبر  31 فيالمبلغ المطلوب 
 



 
  .ق( عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  قطري  ريـال  ألف                                                                        2022 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
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 حقوق الملكية )تتمة( .14

 إحتياطي القيمة العادلة  )د(

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. حتياطي من تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية مصنفة يتكون هذا اإل

 
  سبتمبر 30

2022  
ديسمبر   31

2021  
   سبتمبر 30

2021 
 )مراجعة(   )مدققة(  )مراجعة( 
      

 25,204  25,204  36,125 يناير   1الرصيد في 
      

 18,581  15,434  11,731 )خسائر(   /ح غير محققةارب أصافي 
 --  725  9,541 النقدي التدفق تحوط من الفعال الجزء
 (5,483)  (5,483)  - -   الكاملة  بالقيمة  مدرجة  استثمارات  بيع  عند  مدورة   أرباح  إلى  محولة

 1,813  1,813  (525) الزميلة للشركات ى خر الدخل الشامل األبنود الحصة في 
حتياطيات إستثمار في  حصة حقوق ملكية أصحاب حساب اإل

 العادلة القيمة 
 

(2,366)  
 

(1,568)  
 

(1,737) 
 13,174  10,921  18,381 صافي التغير في القيمة العادلة  

      

 38,378  36,125  54,506 ديسمبر )حصص المساهمين( 31/  سبتمبر 30الرصيد في 
 

للتوزيع إال في حال تحققها وتسجيلها في بيان الدخل تكون غير قابلة  / )خسائر(    غير محققة  حتياطيات القيمة العادلة أرباحإتمثل  
 الموحد. 

 

 حتياطي تحويل عمالت أجنبية  إ )هـ( 

للعمليات إيشتمل   المالية  البيانات  الناتجة من تحويل  حتياطي تحويل العمالت األجنبية على جميع فروق صرف العمالت األجنبية 
 .األجنبية

 

 حتياطيات أخرى  إ )و(
  سبتمبر 30 

2022  
ديسمبر   31

2021  
  سبتمبر 30

2021 
 )مراجعة(   )مدققة(  )مراجعة( 
      

 126,222  126,222  127,274 يناير   1الرصيد في 
 --  13,706  -- حصة من نتائج شركات زميلة  

 --  (10,700)  -- توزيعات أرباح من شركات زميلة محولة لألرباح المدورة 
 --  (1,954)  -- تغيرات أخرى 
 126,222  127,274  127,274 ديسمبر 31/  سبتمبر 30الرصيد في 

 

حيث أن المصرف سيقوم بتحويل الحصة من نتائج الشركات الشقيقة   2022 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  لم يتم إجراء تحويل
 .  2022ديسمبر  31حتياطيات األخرى بحلول إلى اإل
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 )تتمة( حقوق الملكية .14

 توزيعات األرباح   )ز( 

  )%17.0: نسبة  2021% من رأس المال المدفوع ) 17.0وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة    2022  أبريل  27في  
 مليون ريال قطري(.  1,275: مبلغ 2021مليون ريال قطري ) 1,581بمبلغ 

 
 حقوق ملكية غير مسيطرة    .15

  (%26.24  (  ي%( وبنك الريان بي إل س25المتحدة( المحدودة )وهي تمثل مساهمة المجموعة غير المسيطرة في الريان )المملكة  
 (. %26.24 -% وبنك الريان بي إل سي 25 -في الريان )المملكة المتحدة( المحدودة  2021ديسمبر  31)في 

 
 المطلوبات المحتملة واإلرتباطات    .16

 محتملة  مطلوبات )أ(

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

 843,403  5,544,059 1,261,665 تسهيالت إئتمانية غير مستغلة
 9,886,178  15,170,129   13,834,108 خطابات ضمان

 1,675,966  3,399,486 1,797,511 إعتمادات مستندية 
 16,893,284 24,113,674 12,405,547 
    

 الشــــــريعة مــــــع المتوافقــــــة غيــــــر الطارئــــــة المطلوبــــــات
 -- 682,218 502,827 1تابعة لشركة اإلسالمية

    
  تتكون المطلوبات الطارئة غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لشركة تابعة مما يلي: 1

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

 -- 346,957 212,905 تسهيالت إئتمانية غير مستغلة
 -- 327,620    287,262 خطابات ضمان

 -- 7,641 2,660 إعتمادات مستندية 
 502,827 682,218 -- 
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 )تتمة(  المطلوبات المحتملة واإلرتباطات   .16

 تعهدات وإرتباطات أخرى )ب( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1,322,805  11,113,336 8,896,161 تبادل معدل الربح 
 12,120,987 10,727,282 8,412,834 وعود أحادية الجانب لشراء/ بيع عمالت 

 -- 63,250 68,413 العمالت  مقايضة
 17,377,408 21,903,868 13,443,792 
    

 2021سبتمبر   30 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )مدققة( )مراجعة( 
    

    

  مع   متوافقة  غير  تابعة  لشركة  أخرى   ومطلوبات  تعهدات
 -- 218,299 -- 2 الشريعة

    
 غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لشركة تابعة مما يلي: التابعة للشركة األخرى  والمطلوبات تتكون التعهدات 2

    
    

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

 -- 218,299 -- وعود أحادية الجانب لشراء/ بيع عمالت 
 -- 218,299 -- 
    

 2021سبتمبر   30 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )مدققة( )مراجعة( 
    

  قيد   الرئيسي  المكتب  بمبنى  المتعلقة  الرأسمالية  االلتزامات
 اإلنشاء

 
209,804 

 
290,509 

 
293,019 
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 العائد األساسي والمخفف على السهم    .17

 تحتسب العائدات األساسية للسهم بقسمة صافي ربح الفترة على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة خالل الفترة. 

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 سبتمبر 30 

 2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

 1,713,276  1,360,019 ربح الفترة المنسوب إلى مساهمي البنك
 7,500,000  9,300,000 ( باأللفمتوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة خالل الفترة )

 0.228  0.146 العائدات األساسية على السهم )بالريال القطري(  
 

 قائمة في أي وقت خالل الفترة. لذا فإن العائدات المخففة للسهم تساوي العائدات األساسية عليه. لم تكن هناك أسهم محتملة مخففة  
 

 النقد وشبه النقد  .18

التالية لفترات إستحقاق حقيقية لثالثة أشهر أو  ألغراض بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد يتضمن النقد وشبه النقد األرصدة  
 أقل:

 2021  سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30 
 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

نقد بالصندوق وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بإستبعاد اإلحتياطي النقدي  
 4,193,480  1,037,832 اإللزامي 

 7,375,526  2,477,978 أرصدة لدى بنوك 
 930  53 تدني القيمةمخصص 

 3,515,863  11,569,936 
 

 معاملة غير نقدية:
 تم الدخول في النشاط غير النقدي التالي من قبل المجموعة ولم ينعكس في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد:

 
ألف ريال قطري ناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة    81,257، اعترفت المجموعة بموجودات حق استخدام تبلغ  2021خالل سنة    1

  الموجودات بإضافات وتعديالت عقود اإلجارة التي أدت إلى زيادة حق إستخدام    خالل الفترة  عترفت المجموعةا كما  .  ( 32)المالية رقم  
 ريال قطري(.ألف  14,432: 2021 سبتمبر 30ألف ريال قطري ) 5,878 بمبلغ

 األطراف ذات العالقة  .19

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لدى أحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام عليه في  
الرئيسيين والمنشآت التي يكون للمجموعة ومالكيها نفوذ  إتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المالكين  

 .هام والمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة
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 )تتمة(  األطراف ذات العالقة .19

 المعامالت واإلرصدة  )أ(
 )مراجعة( 2021  سبتمبر 30  )مدققة( 2021ديسمبر  31  )مراجعة( 2022 سبتمبر 30 

 
الشركات  

 المساهمين   مجلس اإلدارة   الشركات الزميلة  المساهمين   مجلس اإلدارة   الزميلة 
 

 المساهمين  مجلس اإلدارة  الشركات الزميلة
                

                بنود بيان المركز المالي الموحد:
 -- 4,544 --  --   775,119  --  --  674,473  -- موجودات التمويل 

 -- 14,900 23,518  --   54,644   80,169  --  57,011  85,837 حسابات عمالء جارية 
 3,209,336 50,979 23,654   3,212,842   538,837   5,863  5,728,654  250,749  16,645 حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار

                
 -- -- --   103,005  --  --  89,030  --  -- مطلوبات أخرى 

                
                المطلوبات المحتملة:

 -- -- --  --  5,056  --  --  498  -- خطابات االعتماد 
 -- -- 97,510  --   144,703   96,757  --  121,785  96,195 خطابات ضمان

                    
   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة        
          
 )مراجعة(2021  )مراجعة(  2022       

 المساهمين  مجلس اإلدارة  الشركات الزميلة  المساهمين   مجلس اإلدارة   الشركات الزميلة       بنود بيان الدخل الموحد:
 -- 58 --  --  21,090  --       إيرادات أنشطة التمويل 

حسابات   أصحاب  ملكية  حقوق  على  العائد 
       اإلستثمار

259 
 

3,289 
 

55,619 
 

166 809 25,818 

 -- -- 8,699  --  --  22,909       مصاريف تشغيلية
. بما في ذلك معدالت الربح والضمانات السائدة في المعامالت المماثلة مع أطراف غير ذات عالقة الشروط،تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة إلى حد كبير بنفس 
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 األطراف ذات العالقة )تتمة(  .19

 اإلدارة التعامالت مع كبار أعضاء  (ب)

 كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا اآلخرين خالل الفترة على النحو التالي:

 
 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 سبتمبر  30
 2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

    
 12,225  14,175 مكافآت مجلس اإلدارة بما في ذلك بدالت االجتماعات 

 10,084  14,079 أعضاء اإلدارة  –رواتب ومنافع أخرى 
    

 نسبة كفاية رأس المال  .20
التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي بجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا على مدار العام. قامت المجموعة  

 المركزي.المعتمدة من قبل مصرف قطر  3بحساب النسب المذكورة أعاله وفقًا لتعليمات بازل 

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

 13,321,144 20,312,960 20,230,575 1/ الفئة  1رأس مال فئة حقوق حملة األسهم العادية 
 -- 1,000,000 1,000,000 شريحة رأس المال األولى اإلضافية  

 494,225 921,835 1,165,919 الثانية شريحة رأس المال 
 13,815,369 22,234,795 22,396,494 إجمالي رأس المال التنظيمي 

    
    الموجودات المرجحة بالمخاطر 

    
 62,785,860 98,526,568 100,198,275 بمخاطر اإلئتمان الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق 

 525,686 541,778 4,328,619 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق 
 5,552,963 6,068,171 6,063,541 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل

 68,864,509 105,136,517 110,590,435 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 
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 نسبة كفاية رأس المال )تتمة( .20

 

المال   رأس 
بدون  األساسي 
األمان  هامش 

 المتحفظ 

المال   رأس 
األساسي  
متضمن  

األمان  هامش 
 المتحفظ 

نسبة   شريحة 
المال  رأس  
األولى 

متضمن  
هامش 
األمان 
 المتحفظ 

شريحة نسبة  
المال   رأس 

األولى 
والثانية  

متضمن  
هامش 
األمان 
 المتحفظ 

رأس   إجمالي 
التنظيمي  المال 
متضمن هامش  
األمان المتحفظ 
البنك   وهامش 
التأثير   ذات 

 الهام

إجمالي رأس المال متضمن 
المتحفظ  األمان  هامش 
التأثير   ذات  البنك  وهامش 

وتكلفة رأس المال من   الهام
لعملية   وفقًا  الثانية  الركيزة 
رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم 

 المال
       2022 سبتمبر 30

 % 20.25 % 20.25 % 20.25 % 19.20 % 18.29 % 18.29 الفعلي
الحد األدنى وفقًا لمصرف  

 % 15.54 % 13.50 % 12.50 % 10.50 % 8.50 % 6.00 قطر المركزي 
       

       2021ديسمبر  31
 % 21.15 % 21.15 % 21.15 % 20.27 % 19.32 % 19.32 الفعلي

الحد األدنى وفقًا لمصرف  
 % 15.11 % 13.50 % 12.50 % 10.50 % 8.50 % 6.00 قطر المركزي 

       
       2021  سبتمبر 30

 % 20.06 % 20.06 % 20.06 % 19.34 % 19.34 % 19.34 الفعلي
لمصرف  الحد األدنى وفقًا 

 % 15.11 % 13.50 % 12.50 % 10.50 % 8.50 % 6.00 قطر المركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (ق.عمصرف الريان )ش.م.
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 "( 19- تأثيرات فايروس كرونا )"كوفيد     .21             

مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية  "( عبر  19-انتشر وباء كورونا المستجد )"كوفيد 
العالمي. وأعلنت السلطات    "( حدوث حالة من عدم اليقين في بيئة االقتصاد19-)"كوفيد    كورونا  فايروسونجم عن   .قتصاديةالوا

العالم في اقتصادات ت   المالية السلبية والنقدية المحلية والدولية في جميع أنحاء  للتخفيف من اآلثار  تدابير دعم مختلفة  عتمد نسبيًا 
 المحتملة.

 
المجموعة  تتركز عمليات  إلى ذلك،  تقلبات غير   باإلضافة  النفط  المالية، شهدت أسعار  الفترة  نهاية  الخام. في  النفط  على سعر 

عمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة  ألستمرارية االالوضع عن كثب وقد قامت بتفعيل خطتها   تراقب المجموعة   .مسبوقة
  ي."( على أعمال المجموعة وعملياتها وأدائها المال19-االضطرابات المحتملة التي قد يتسبب فيها تفشي فايروس كرونا )"كوفيد 

 
لفايروس كرونا )"كوفيد    المجموعة  تأجر  المتوفرة من مصرف قطر المركزي و 19-تقييمًا  التوجيهات  نظام المحاسبي "( في ضوء 

والتي أدت إلى التغييرات التالية في منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة وتقديرات وأحكام التقييم كما في وللسنة المنتهية في   المالي
 :2022  سبتمبر 30

 نية المتوقعة الخسائر االئتما -1

وإعادة مواءمتها مع االقتصاد. تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة    2022  سبتمبر  30تم تحديث متغيرات االقتصاد الكلي اعتبارًا من  
بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة. أخذت المجموعة في االعتبار تأثير التقلبات العالية في عوامل االقتصاد الكلي  

 مانية المتوقعة.التطلعية عند تحديد السيناريوهات االقتصادية لتقدير الخسائر االئت 
 

وقد تم عكس هذا التقلب من خالل تعديل طرق بناء السيناريوهات واألوزان األساسية المخصصة لهذه السيناريوهات. العوامل االستشرافية 
راضية )مؤشر االئتمان( المستخدمة من مؤشر االئتمان التاريخي الملحوظ. يتم استخدام مؤشر االئتمان للتنبؤ بإحتمال حدوث حاالت افت 

متوقعة في المحفظة االئتمانية للمجموعة. تم التوصل إلى احتمالية لتعثر عن السداد التطلعية بناًء على التوقعات االقتصادية للبلد / 
 والتغير   الطاقة،  ومؤشر  الحقيقي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  المئوية  النسبة   في  التغيركالمنطقة واستنادًا إلى عوامل االقتصاد الكلي  

  المدخرات   وإجمالي  ،(اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  مئوية  كنسبة)  العام  الحكومي  اإلنفاق  وإجمالي  الصادرات،  حجم  في  المئوية  النسبة  في
. تم اختيار هذه المتغيرات بناًء على ثالثة (التضخم)المستهلك    أسعار  ومؤشر   ،(اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  مئوية  كنسبة)  الوطنية

ارتباط )درجة واتجاه( المتغير بالمحفظة / المقطع، ارتباط )درجة واتجاه( المتغير مع نسبة جودة األصول في قطر ومالءمة   -ر  معايي 
 المتغير فيما يتعلق بالقسم. 

 
قامت المجموعة بدمج سيناريوهات اقتصادية استشرافية مختلفة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل تطبيق أوزان متحفظة  

 بنسبة  متحفظ  ووزن   % للسيناريوهات األساسية والمحّسنة والمجهدة، على التوالي، لمحفظة البنكية بالجملة16% و  14% و  70بنسبة  
. يتغير الوضع  لألفراد  المصرفية  الخدمات  لمحفظة  التوالي،   على  والمجهدة،  والمحّسنة  األساسية  وهاتللسيناري %  12  و%  18  و%  70

 .بشكل سريع، وبناء عليه فإن أي سيناريوهات متحفظة سيتم إعادة تقييمها في حالة استمرار الظروف السلبية 
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 "( )تتمة(19- تأثيرات فايروس كرونا )"كوفيد    .21             

( بناء  2و  1يوضح الجدول أدناه مقارنة بين مخصصات الخسائر االئتمانية على الموجودات المالية غير منخفضة القيمة )للمرحلتان  
 :لخسائر االئتمان الناتجة عن محاكاة كل سيناريو مرجح %100على سيناريوهات مع مخصصات بنسبة 

 2021ديسمبر  31 2022  سبتمبر 30 حساسية تقديرات أنخفاض القيمة 
التأثير على الخسائر   

 االئتمانية المتوقعة
التأثير على الخسائر  

 االئتمانية المتوقعة
   

   المحاكاة 
%، يكون مخصص 100الوزن المرجح   -سيناريو االتجاه االساسية 

 (106,283)  1,996 الخسارة أعلى / )أقل( بمقدار
%، يكون مخصص 100الوزن المرجح   –الصاعد سيناريو االتجاه 

 الخسارة أعلى / )أقل( بمقدار
              

(157,622)  (345,440) 
%، يكون مخصص 100الوزن المرجح  -سيناريو االتجاه الهابط 

 457,155 1,874,102 الخسارة أعلى / )أقل( بمقدار
 
 تقديرات وأحكام التقييم  -2

المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة اآلثار   درست المجموعة
والتي تمثل أفضل تقديرات اإلدارة استنادا إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها. وتبقى األسواق متقلبة كما تستمر المبالغ المسجلة 

 .حساسة للتقلبات في السوق 
 
 الموجودات التمويلية المعدلة محاسبة  -3

"(، حث مصرف قطر المركزي البنوك في قطر على تأخير  19-بالنظر إلى الظروف االقتصادية بعد فايروس كرونا )"كوفيد  
وتقوم المجموعة بترتيب تأخير السداد لبعض العمالء   .2020مارس    22السداد للقطاعات المتضررة، من خالل تعميم صدر في  

  جائحة   آثار  من  لالقتصاد  والمستمر  التدريجي  التعافي  ضوء  في.  2022  مارس  31  حتى  تمديده  تمو   ،أشهر  مقابل مدة ستة 
 . المتضررة للقطاعات السداد تأجيل إجراءات اً تدريجي  يوقف  أن المركزي  قطر مصرف قرر ،فايروس كرونا

 
 محاسبة إعادة شراء )ريبو( بعائد صفر    -4

نصح مصرف قطر المركزي البنوك بتمديد التمويل الجديد للقطاعات المتضررة بأسعار مخفضة، والتي ستدعمها تسهيالت إعادة 
من مصرف قطر المركزي، وضمنت تسهيالت من حكومة دولة قطر للبنوك المحلية    صفر(  ربح)أي معدل    الشراء بدون تكلفة

 . 2022 سبتمبر 30في  كماصفر  ربحهذه القطاعات المتضررة. لم تستخدم المجموعة إعادة معدل لدعم 
 
 أحداث رئيسية  -5

"( مستمرة ونتائج هذا الحدث غير معروفة وبالتالي فإن األثر على المجموعة  19-اآلثار المترتبة عن فايروس كورونا )"كوفيد  
"األحداث الالحقة"   10للظروف التي نشأت بعد نهاية الفترة أي "األحداث غير المعدلة" بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي 

 معقول في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المرحلية.  ال يمكن تقييمها كميًا بشكل
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 الدمج بين األعمال     .22

، قام البنك وبنك الخليج التجاري ش.م.ق.ع. )"الخليجي"( في اتفاقية اندماج )"االندماج"( تمت الموافقة عليها من  2021يناير    7في  
الموافقة عليها الحًقا من قبل المساهمين في كال من البنك والخليجي في جمعياتهم العامة غير قبل مجلس إدارة كال البنكين، والتي تمت  

 ، على التوالى.2021أكتوبر  6و  2021أكتوبر  5العادية التي عقدت في 
 

 278ة رقم  ، وافق مصرف قطر المركزي على اندماج البنك مع الخليجي عن طريق االستحواذ طبقًا بموجب الماد2021نوفمبر    2في  
، إصدار قانون مصرف قطر  2012لسنة    13( من القانون رقم  2)  161والمادة    2015لسنة    11من قانون الشركات التجارية رقم  

 المركزي وتنظيم المؤسسات المالية واتفاقية االندماج.
 

  1،800خليجي، أي ما يعادل  سهم مصرف مقابل كل سهم واحد في ال  0.5تم االندماج من خالل صفقة مقايضة لألسهم بنسبة صرف  
 ) "تاريخ النفاذ"(. 2021نوفمبر  30مليون سهم جديد تم إصدارها لمساهمي الخليجي في ختام األعمال في 

 

مليون سهم جديد لمساهمي الخليجي. وبعد اكتمال عملية الدمج،    1.800تم شطب أسهم الخليجي من بورصة قطر وأصدر البنك  
%. تتم المحاسبة عن عملية 19% من البنك المدمج، فيما امتلك مساهمو الخليجي حوالي  81يقرب من  امتلك مساهمو المصرف ما  

( تحديد المشتري  3اندماج األعمال. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  -(  3االندماج وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
  الستحواذ. تم تحديد المصرف على أنه "المستحوذ المحاسبي" في هذه الصفقة.في تطبيق مبادئ محاسبة لدمج أعمال وا

 

سالمية  تم االندماج إلنشاء بنك جديد يتمتع بالقوة المالية والخبرة والشبكة العالمية التي ستصبح واحدة من البنوك المتوافقة مع الشريعة اإل
 .بادرات التنمية المالية الرائدةفي قطر والمنطقة والتي ستعزز النمو االقتصادي في قطر وم

 
 إصدار أسهم جديدة  -رأس المال   (أ)

    
  3,600,000    األسهم المتداولة للخليجي )الوحدة باآلالف( 

 0.5   نسبة المبادلة
 1,800,000   عدد األسهم المصدرة لمساهمي البنك الخليجي )الوحدة باآلالف( 

ريال قطري لكل سهم(   1البنك لمساهمي بنك الخليجي )القيمة االسمية لألسهم التي أصدرها  
  )ألف ريال قطري( 

 
1,800,000 

 7,500,000   رأس المال القائم للبنك )ألف ريال قطري(
 9,300,000   إجمالي رأس المال بعد االستحواذ )ألف ريال قطري( 

 اعتبارات الشراء  (ب)
  7,500,000    األسهم المتداولة للمصرف )الوحدة باآلالف( 

 % 80.65   مقسومة على : نسبة ملكية المصرف في المجموعة 
 9,300,000   العدد الكلي ألسهم المجموعة )الوحدة باآلالف( 
 % 19.35   مضروبة بنسبة ملكية الخليجي في المجموعة 

 1,800,000   العدد الكلي لألسهم الواجب إصدارها من المصرف للخليجي  
 4.85   مضروب بسعر السهم المصرف في التاريخ الفعلي )ريال قطري(

 8,730,000   إجمالي مقابل الشراء )ألف ريال قطري(
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 األعمال )تتمة(  بين دمجال   .22

 )ج( عالوة السهم 
 

 وفقأ لقانون الشركات التجارية القطري، فإن أي عالوة إصدار عند إصدار أسهم جديدة ستشكل جزءًا من االحتياطي القانوني.  
 

    
 8,730,000    إجمالي قيمة الشراء االعتبارية

 (1,800,000)   القيمة االسمية لألسهم التي أصدرها البنك لمساهمي بنك الخيجي 
    

 6,930,000   اإلصدار عالوة 
    

 
 

    االحتياطي القانوني 
 1,532,395   بنك الخليج التجاري )الخليجي( ش.م.ق.ع.

 2,714,166   مصرف الريان )ش.م.ع.ق(
 4,246,561   المجموع 

 (1,532,395)   ناقص: االحتياطي القانوني قبل الشراء
 6,930,000   عالوة إصدار األسهم عند إصدار أسهم جديدة يضاف: 

 9,644,166   1الرصيد الختامي بعد دمج األعمال 
 

    احتياطي المخاطر 
 495,195   بنك الخليج التجاري )الخليجي( ش.م.ق.ع.

 1,796,600   مصرف الريان )ش.م.ع.ق(
 2,291,795   المجموع 

 (495,195)   ناقص: االحتياطي القانوني قبل الشراء
 1,796,600   1الرصيد الختامي بعد دمج األعمال

 
 قبل التحويالت من األرباح المدورة للسنة الحالية.  1
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 األعمال )تتمة( بين دمجال      22.

 والمطلوبات المفترضة  القابلة للتحديد  المقتناة( األصول د)

تم تخصيص مقابل الشراء )المشار إليه أيضًا باسم "سعر الشراء"( لالندماج إلى الموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة باستخدام 
الخليجي بناًء على قيمه  قيمها العادلة األولية في تاريخ االستحواذ. فيما يلي عرض لتوزيع بدل الشراء وتخصيصه على صافي أصول  

. يمكن تعديل تخصيص سعر الشراء خالل فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ دمج األعمال، 2021نوفمبر    30العادلة األولية كما في  
 حيث يتم الحصول على مزيد من المعلومات حول القيمة العادلة لألصول المقتناة والمطلوبات المفترضة.

 
    
 2021نوفمبر  30   

    الموجودات 
 1,433,464   نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

 6,216,979   أرصدة لدى بنوك
 35,361,090   موجودات التمويل 
 10,946,874   إستثمارات مالية 
 371,048   موجودات ثابتة 

 3,032,742   الموجودات غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والموجودات األخرى 
 57,362,197   إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات 

 13,385,586   أرصدة من بنوك  
 881,126   حسابات العمالء الجارية 

 26,843,045   حقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار
 2,262,870   سندات الدين

 3,270,966   تمويالت أخرى 
 2,747,302   مطلوبات شركة تابعة غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومطلوبات أخرى 

   49,390,895 
 1,000,000   أداة مؤهلة لرأس مال إضافي 

 50,390,895   إجمالي المطلوبات  
 6,971,302   الخليجي كما في تاريخ االستحواذ المنسوبة لمساهميه صافي أصول 
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 األعمال )تتمة(  بين دمجال  .22

 الشهرة والموجودات غير الملموسة)ه( 

 لغرض احتساب الشهرة.   2021نوفمبر    30استخدمت المجموعة القيم العادلة األولية للموجودات والمطلوبات المالية لبنك الخليجي كما في  
 2021نوفمبر  30   
    

 8,730,000   إجمالي قيمة الشراء االعتبارية
 (6,971,302)   إجمالي القيمة العادلة لصافي األصول المحددة للخليجي 

    
 1,758,698   من االستحواذ على مشروع تجاري الشهرة 

    
 

التآزر المتوقع تحقيقها من دمج الخليجي في المجموعة. أمام المجموعة اثني عشر شهرًا من تاريخ االستحواذ إلكمال  ُتعزى الشهرة إلى أوجه  
 عملية تخصيص سعر الشراء والتي تحدد بالتفصيل الطريقة التي تم بها تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للخليجي التي 

راء تمرين شامل لتخصيص سعر الشراء وستنعكس نتائج هذا التمرين في البيانات المالية الالحقة. قد ينتج عن  تم الحصول عليها. سيتم إج
الملموسة    لتزامات هذا التمرين قيم مختلفة ُتنسب إلى الموجودات والمطلوبات واال غير  الموجودات  وتحديد  المكتسبة،  الطارئة 

 األخرى، وبالتالي التغيير في الشهرة. 
 
 التأثير على نتائج المجموعة ( و)

مليون   2,274مليون ريال قطري و  5,328، تقدر اإلدارة أن إجمالي الدخل واألرباح المجمع سيكون 2021يناير  1إذا تم االستحواذ في 
عند تحديد هذه المبالغ، افترضت المجموعة أن تعديالت    .2021  سبتمبر  30إلى    2021يناير    1ريال قطري، على التوالي، للفترة من  

 . 2021يناير  1القيمة العادلة، المحددة مؤقتًا، والتي نشأت في تاريخ االستحواذ كانت ستصبح هي نفسها إذا حدث االستحواذ في 
 
 مل كاليف المتعلقة بالتكا( التز)

 نهاية خدمة الفائض من الموظفين   بدفعاتمليون ريال قطري تتعلق    134بقيمة    الحالية  الفترة  خالل  بالتكامل  المتعلقة  التكاليف  تضمين  تم
  الموحد.المختصر وتكنولوجيا المعلومات ومصاريف أخرى في "تكاليف الموظفين" و "المصاريف األخرى" في بيان الدخل المرحلي 

 


