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  مصرف الريان (ش.م.ق.ع)
  البيانات المالية الموحدة 

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  

  الصفحة  المحتويات

  ٥-١  مصرف الريان (ش.م.ق.ع)إلى مساھمي  تقرير مدقق الحسابات المستقل

  الموحدة: المالية البيانات

  

  ٦  بيان المركز المالي الموحد

  ٧  بيان الدخل الموحد

  ٨  الموحد ةبيان التغيرات في حقوق الملكي

  ٩  بيان التدفقات النقدية الموحد

  ٧٥-١٠  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 

  ٧٧-٧٦  المعلومات المالية المكملة
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٧  
  

  الموحد الدخل بيان
   سمبردي ٣١ في تھيةالمنلسنة ل

 ٢٠١٥ ٢٠١٦  إيضاحات 
     

 ٢٫٣٣٣٫٤٦٤ ٢٫٦٢٠٫٦٢٧  ٢٢ أنشطة التمويل صافي إيراد
 ٤٠٨٫٦١٢  ٥٣٣٫٩١٨  ٢٣أنشطة االستثمار صافي إيراد

أنشطة التمويل واالستثمار إيرادإجمالي 
  

٢٫٧٤٢٫٠٧٦ ٣٫١٥٤٫٥٤٥ 

 عموالت رسوم و اتإيراد
  

٢٣٩٫٦٧١  ٣١٤٫٢٨٨ 
)١٫٧٦٥(    عموالتوم ورس اتمصروف   )١٫٤١٨(  

 ٢٣٨٫٢٥٣  ٣١٢٫٥٢٣  ٢٤  العموالتالرسوم و اتصافي إيراد

 ١٠٧٫٨٧٨  ١٣٣٫٩٢٦  ٢٥  أرباح من عمليات النقد األجنبي
 ٥٥٫٦٤٨  ٥٢٫٣٧٧  ١٣   حصة من نتائج شركات زميلة

 ١٨٦٫١٤٣  ٩٣٫٠٧١    الربح من بيع االستثمارات في شركات زميلة
  ٦٫٧٩٣   ٨٫٥٩٩  ٢٦  إيرادات أخرى

 يرادات اإلإجمالي 
  

٣٫٣٣٦٫٧٩١ ٣٫٧٥٥٫٠٤١ 
    

)٢٨٤٫٩١٤(  ٢٧  تكاليف الموظفين  )٢٩١٫٩٠٤( 
)١٦٫٣١٨(  ١٤  إھالك  )١٥٫٤٧٢( 

)١٦١٫٤٦٥(  ٢٨  مصروفات أخرى  )٢٤٤٫٨١٣( 
)٣٥٦٫٣٩٠(    مصروفات تمويل  )١١٨٫٢٠٥( 

)٨١٩٫٠٨٧(    إجمالي المصروفات  )٦٧٠٫٣٩٤( 
      

)٥٥١٫١(  ب /١٠  التمويل موجودات وانعكاس استردادئر انخفاض) / (خساصافي   ٥٦٧ 
)١٫١٢٧(  ١٢  خسائر انخفاض قيمة استثمارات ماليةصافي   )٤٧٫٣٤٤( 

قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار السنةربح 
  

٢٫٩٣٣٫٢٧٦٢٫٦١٩٫٦٢٠ 
    

)٩١٦٫٨٦٠(  / ج ١٩  العائد على أصحاب حسابات االستثماريخصم:   )٦١٨٫٦٢٥( 

  الضريبةقبل  سنةربح ال
  

٢٫٠٧٢٫٣٦٠٢٫٠٠٠٫٩٩٥ 

  )ضريبةالمصروف اإلعفاء الضريبي / (
  

٢٥٫١٤٢ ٣٫٦٩٥ 

  لسنةالربح لصافي 
  

٢٫٠٧٦٫٠٥٥٢٫٠٢٦٫١٣٧ 

 منسوب إلى:سنة صافي ربح ال
  

  

  حاملي حقوق ملكية البنك
  

٢٫٠٧٥٫٢٨٦٢٫٠٧٣٫٣٦٩ 

  مساھمات غير مسيطرة
  

٤٧٫٢٣٢( ٧٦٩( 
  

٢٫٠٧٦٫٠٥٥٢٫٠٢٦٫١٣٧ 

  ٧٦٤.٢  ٧٦٧.٢  ٣٢العائد األساسي والمخفف للسھم (باللایر القطري)
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٨  
  

  دالموح ةالملكيالتغيرات في حقوق بيان 
  ديسمبر ٣١ في المنتھيةلسنة ل

 

مخاطر احتياطيقانوني احتياطيرأس المال
 اتاحتياطي

القيمة العادلة 
احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

احتياطيات 
  مدورة أرباح  أخرى

 حقوق مجموع
 المنسوبة الملكية
 حقوق لحاملي
 البنك ملكية

 غير حقوق
 مسيطرة

حقوق  مجموع
  ةالملكي

           
 ١٢٫٣٥٨٫٢٢٣ ٣١٤٫٤٣٠ ١٢٫٠٤٣٫٧٩٣ ٨٠٫٤٦٨١٫٨٦٧٫٨٠٥ )١٫٤٧٩(١٫١٣٦٫٥٤٠١٢٫٥٩٠ ٢٠١٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٤٤٧٫٨٦٩يناير١الرصيد في

           
 )١٧٣٫٣٥٣( - )١٧٣٫٣٥٣(--)١٧٣٫٣٥٣(- ---   تحويل العمالتفي احتياطي  لتغيراتا

صافي أرباح تحوط صافي استثمارات في شركة 
 ١٥٩٫٨٩٠ - ١٥٩٫٨٩٠--١٥٩٫٨٩٠- ---  زميلة أجنبية

 )١٠٫٦٠٧( - )١٠٫٦٠٧(---)١٠٫٦٠٧( ---  )١٢(إيضاح  التغيرات في احتياطي القيمة العادلة
 ٢٫٠٧٦٫٠٥٥ ٧٦٩ ٢٫٠٧٥٫٢٨٦ ٢٫٠٧٥٫٢٨٦--- ---  السنة ربح

 )١٫٣١٢٫٥٠٠( - )١٫٣١٢٫٥٠٠( )١٫٣١٢٫٥٠٠(--- ---  ٢٠١٥موافق عليھا لسنة توزيعات أرباح معلنة و
 - - - )٤١٥٫٠٥٧(--- - ٤١٥٫٠٥٧-  محول إلى االحتياطي القانوني
 - - - )٢٠٩٫١٩٣(---٢٠٩٫١٩٣ -  محول إلى احتياطي المخاطر

 - - - )٢٦٫٦٧٨(٢٦٫٦٧٨-- ---  احتياطيات أخرى صافي الحركة في
مخصص المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية 

 )٥١٫٨٨٢( - )٥١٫٨٨٢( )٥١٫٨٨٢(--- ---  )٣٨(إيضاح  والرياضية
  -  ٢٥٫٧١١  )٢٥٫٧١١(  )٢٥٫٧١١(  -  -  -  -  -  -  )١(إيضاح  شركة تابعةجزئي لاستبعاد 

 )١٧٢٫٣١٣( )١٧٢٫٣١٣( ----- ---  صافي الحركة في المساھمات غير المسيطرة
 ١٢٫٨٧٣٫٥١٣ ١٦٨٫٥٩٧ ١٢٫٧٠٤٫٩١٦ ١٫٩٠٢٫٠٧٠ ١٠٧٫١٤٦ )١٤٫٩٤٢( ١٫٩٨٣ ١٫٣٤٥٫٧٣٣ ١٫٨٦٢٫٩٢٦ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٦ديسمبر٣١الرصيد في

          
 ١١٫٧٢٠٫٥٠٠ ٣٦٧٫٩٨٥ ١١٫٣٥٢٫٥١٥ ٤١٫١٦٥١٫٧٤٠٫٦٤١  ١٫٠٠٨٫٦٤٦٢٨٫٨٠٥٦٣ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٠٣٣٫١٩٥ ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

      
 )٦٧٫٣٩٢( - )٦٧٫٣٩٢(--)٦٧٫٣٩٢(- ---   تحويل العمالتفي احتياطي  التغيرات

صافي أرباح تحوط صافي استثمارات في شركة 
 ٦٥٫٨٥٠ - ٦٥٫٨٥٠--٦٥٫٨٥٠- ---  زميلة أجنبية

 )١٦٫٢١٥( - )١٦٫٢١٥(---)١٦٫٢١٥( ---  )١٢(إيضاح  احتياطي القيمة العادلةالتغيرات في 
 ٢٫٠٢٦٫١٣٧ )٤٧٫٢٣٢( ٢٫٠٧٣٫٣٦٩ ٢٫٠٧٣٫٣٦٩--- ---  السنة ربح

 )١٫٣١٢٫٥٠٠( - )١٫٣١٢٫٥٠٠( )١٫٣١٢٫٥٠٠(--- ---  ٢٠١٤موافق عليھا لسنة توزيعات أرباح معلنة و
 - - - )٤١٤٫٦٧٤(--- - ٤١٤٫٦٧٤-  ونيمحول إلى االحتياطي القان

 - - - )١٢٧٫٨٩٤(---١٢٧٫٨٩٤--  محول إلى احتياطي المخاطر
 - - - )٣٩٫٣٠٣(٣٩٫٣٠٣-- ---  احتياطيات أخرى صافي الحركة في

مخصص المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية 
 )٥١٫٨٣٤( - )٥١٫٨٣٤( )٥١٫٨٣٤(--- ---  )٣٨(إيضاح  والرياضية

 )٦٫٣٢٣( )٦٫٣٢٣( ----- ---  صافي الحركة في المساھمات غير المسيطرة
 ١٢٫٣٥٨٫٢٢٣ ٣١٤٫٤٣٠ ١٢٫٠٤٣٫٧٩٣ ٨٠٫٤٦٨١٫٨٦٧٫٨٠٥  )١٫٤٧٩(١٫١٣٦٫٥٤٠١٢٫٥٩٠ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٤٤٧٫٨٦٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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٩  
  

  الموحد النقدية التدفقات بيان
  رديسمب ٣١ في المنتھيةلسنة ل

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ إيضاحات 
   أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 ٢٫٠٠٠٫٩٩٥  ٢٫٠٧٢٫٣٦٠ السنة قبل الضريبةربح 
    :ـتعديالت ل
 )٥٦٧(  ١٫٥٥١ ي موجودات التمويلف)وانعكاس(استردادخسارة انخفاض / صافي

 ٤٧٫٣٤٤  ١٫١٢٧  صافي خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية
سارة / (ربح) القيمة العادلة عن االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة منخ

 ٥٩٫٧٧٥  )٥١٣(    خالل بيان الدخل
  )٨٫٠٩٢(   ٦٫٦٧٨  خسارة / (ربح) غير محقق من إعادة تقييم أدوات إدارة مخاطر االلتزام بالشريعة

 ١٥٫٤٧٢  ١٦٫٣١٨  ١٤ھالكاإل
 )١٧٫٤٦٥(  )١١٫٨١٧(  ماليةصافي الربح من بيع استثمارات

 )٢٣٫٨٧٢(  )٤٫٨٩١(  ٢٣  إيراد توزيعات أرباح
 )٥٥٫٦٤٨(  )٥٢٫٣٧٧(  ١٣حصة من نتائج شركات زميلة

 )١٨٦٫١٤٣(  )٩٣٫٠٧١(  ربح من بيع استثمار في شركة زميلة
 )١٫٦٦١(  -  ربح من بيع استثمارات عقارية
 ٤٠  -  خسارة من بيع موجودات ثابتة

 )١٫٣٢٨(  )١٫٥٠٢(  وة وحسم على استثمارات ماليةإطفاء عال
 ٧٫٣٨٦  ٥٫٨٩٤  الموظفينخدمة نھاية مخصصات مكافآت

 ١٫٨٣٦٫٢٣٦  ١٫٩٣٩٫٧٥٧ ومطلوبات التشغيلموجوداتقبل التغيرات في الربح

 ٤١٧٫٣٦١  )٣٢٫٣٠١(   التغير في حساب االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي
 )٤٫٦٦٠٫٣٣٧(  )٥٫٠٦٦٫٩٩٧(   ويلالتغير في موجودات التم

 )٥٩٫٢٨٤(  ٤٫٠٩١  التغير في موجودات أخرى 
 ٨٫٧٨٤٫٢٩٨  ٥٫٧١٥٫١١٤   التغير في المستحقات لبنوك

 ١٫٣٠٥٫٥١٠  ٤٫٣٤٩٫٨٦٥ التغير في حساب جاري العمالء
 ٦٠٤٫٠٣٥  )٦٠٩٫٦٤٠(  التغير في مطلوبات أخرى

 ٨٫٢٢٧٫٨١٩  ٦٫٢٩٩٫٨٨٩ 
  ٢٣٫٨٧٢   ٤٫٨٩١   مستلمةتوزيعات أرباح 

 )٢٫٢٠٧(  )٢٫٢١٠(  الموظفين المدفوعة خدمة نھايةمكافآت
 )١٫٣٣٧(  )١٫١٩٣(   ضريبة مدفوعة

 ٨٫٢٤٨٫١٤٧  ٦٫٣٠١٫٣٧٧ من أنشطة التشغيلالناتج صافي النقد 

     أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية من 
 )٥٫٢١٢٫١٠٤(  )٨٠٥٫٩٩١(   اقتناء استثمارات مالية

 ٤٫٩٢٨٫٥٦٦  ١٫١٧٠٫٦٢٥  متحصالت من بيع/ استرداد استثمارات مالية
 )٤٣٫٧٧٢(  )٢٢٫٣٦٦(  ١٤  اقتناء موجودات ثابتة

 ٩٫٤٢٩  ١٣٫٤٥٨  ١٣  شركة زميلةتوزيعات أرباح مستلمة من 
 ٩٢٫٩١١  -  متحصالت من بيع استثمار عقاري

 )٢٢٤٫٩٧٠(  ٣٥٥٫٧٢٦    صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة االستثمار
      

       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 )٨٫٢٥٢٫١١٥(  )١٫٩٤٨٫٧٧٣(  التغير في حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

 )١٫١٧٧٫٠٨٧(  )١٫١٩٤٫٧٧٩(   توزيعات أرباح مدفوعة
 )٦٫٣٢٣(  )١٤٦٫٦٠٢(  صافي الحركة في مساھمات غير مسيطرة

 )٩٫٤٣٥٫٥٢٥(  )٣٫٢٩٠٫١٥٤(    دم في أنشطة التمويلصافي النقد المستخ

 )١٫٤١٢٫٣٤٨(  ٣٫٣٦٦٫٩٤٩ النقد وما يعادله في )النقصالزيادة/ ( صافي
 ٤٫١٦٢٫٥٤٩  ٢٫٧٧٩٫٠١١  يناير ١النقد وما يعادله في 

      بنود غير نقدية
  -  ٢٣٠٫٠٩٣  استثمارات في شركات تابعة معاد تصنيفھا الستثمارات مالية

  -   )٢٥٫٧١١(  ١  شركة تابعةجزئي لبعاداست
 ٢٨٫٨١٠  ١٠١٫٥٠٨   أثر التغير في أسعار صرف العمالت على النقد وما يعادله

 ٢٫٧٧٩٫٠١١  ٦٫٤٥١٫٨٥٠  ٣٣ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

١٠  
  

  الكيان الصادر عنه التقرير  ١

 مساھمة كشركة ٢٠٠٦يناير  ٤في  قطر دولة في )أو "البنك" مصرف"ال"( مصرف الريان (ش.م.ق.ع) تأسيس تم
رقم السجل التجاري  .١١/٢٠٠٦بالقرار رقم  ٢٠١٥لعام  ١١قانون الشركات التجارية القطري رقم  بموجبقطرية 

 كونشارع حمد الكبير في الدوحة، قطر. تت ٢٨٨٨٨. عنوان المصرف المسجل ھو ص. ب ٣٢٠١٠للمصرف ھو 
وشركاته التابعة (يشار إليھا من المصرف  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لمنتھية في البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة ا

 ةالمصرفي عمالبمزاولة األ بشكل رئيسي تقوم المجموعة .)ومنفردة بـ"شركات المجموعة" مجتمعة بـ "المجموعة"
النھائي  فرعا في قطر. الشركة األم/ الطرف المسيطر ١٣االستثمار والوساطة، وله والتمويل وأنشطة  االسالمية

  للمجموعة ھو مصرف الريان.

  الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة ھي كالتالي:

بلد   اسم الشركة التابعة
 التأسيس

النشاط   مال الرأس 
  الرئيسي

النسبة الفعلية من 
  الملكية

        ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  %١٠٠  %١٠٠  بنك استثماري  دوالر أمريكي ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  قطر  الريان لالستثمار ذ.م.م

  %١٠٠  %١٠٠  وساطة مالية  لایر قطري ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  قطر   ١ لريان للوساطة الماليةا

صندوق الريان لدول 
مجلس التعاون الخليجي 

  ٢ (أ)

أنشطة   ال ينطبق  قطر
  استثمارية

-  ٤.٥٥%  

صندوق الريان لدول 
مجلس التعاون الخليجي 

  ٢ (ق)

أنشطة   ال ينطبق  قطر
  استثمارية

-  ٥.١٦%  

لمتحدة) الريان (المملكة ا
  ٣ المحدودة

المملكة 
  المتحدة

أنشطة   جنيه إسترليني ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  استثمارية

٧٠٫٠% 
٤  

١٠٠%  

استشارات   لایر قطري ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  قطر  الريان وشركاه 
  عقارية

١٠٠  %١٠٠%  

لمالية على طلب تجميد ترخيص شركة الريان للوساطة ا ٢٠١٦ديسمبر  ٢٨وافقت ھيئة قطر لألسواق المالية بتاريخ   )١(
  .٢٠١٧يناير  ١٢. قررت اإلدارة تجميد عمليات شركة الريان للوساطة المالية بدءا من لمدة سنتين

كاستثمارات حقوق ملكية مصنفة على أنھا قيمة عادلة من خالل حقوق الملكية (غير خالل السنة تمت إعادة تصنيفھا   )٢(
  ).١١مدرجة) (إيضاح 

) من شركتھا التابعة، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  %٩٨٫٣٤( %٩٨٫٣٤المحدودة نسبة تملك الريان (المملكة المتحدة)   )٣(
بنك الريان بي إل سي (المعروف سابقا بالبنك اإلسالمي البريطاني بي إل سي). بصورة فعلية يملك البنك نسبة 

  ) من بنك الريان بي إل سي.٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  %٩٨٫٣٤(نسبة  %٦٨٫٨٤

مما نتج عنه تغيير  ٢٠١٦ديسمبر  ٢٩بتاريخ (المملكة المتحدة) المحدودة الريان  فيلكيته من م %٣٠باع البنك نسبة  )٤(
بناء على ذلك قام البنك بتسوية القيم  .%٦٨٫٨٤إلى  %٩٨٫٣٤في الملكية الفعلية في بنك الريان بي إل سي من 
  كية.طرة ليعكس التغييرات في الملالبنك والمساھمات غير المسي الدفترية إلجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساھمي

وبنك قطر  )ع.قش.(بنك بروة ھما اسمو ،ةمدرجالغير  ةمحليال كوبنأثنين من الأعلن البنك و ٢٠١٦ديسمبر  ١٩بتاريخ 
على أنھا دخلت في مفاوضات تمھيدية بخصوص احتمال إدماج البنوك الثالثة. يخضع الدمج المحتمل  )ع..قش(الدولي 

ات والجھات الرسمية األخرى ذ ةوھيئة قطر لألسواق المالية ووزارة االقتصاد والتجار لموافقة مصرف قطر المركزي
وموافقة المساھمين في كل بنك من البنوك الثالثة بعد إكمال بذل العناية الواجبة القانونية والمالية في دولة قطر الصلة 

  وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. المفصلة. في حالة الموافقة على الدمج سيحتفظ الكيان المندمج بكل تعامالته 
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 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

١١  
  

   اإلعداد ساأس  ٢

  بيان االلتزام  (أ)

ً  الموحدةالمالية أعدت البيانات  الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المحاسبة المالية معايير لوفقا
وائح ونصوص لبالبنك ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل ھيئة الرقابة الشرعية  المالية اإلسالمية

ة الصادرة عن ھيئالمحاسبة المالية ايير مع. بالنسبة للمواضيع التي ال تغطيھا المطبقة مصرف قطر المركزي
ات ذالدولية للتقارير المالية المعايير تطبيق تقوم المجموعة ب المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

  الصلة.

  أساس القياس  (ب)

ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا  الموحدةالبيانات المالية  دادعإتم  تثمارات ية المصنفة "اساالستثمارات المالوفقا
شتقات والم "االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل"و "من خالل حقوق الملكيةبالقيمة العادلة 

  بالقيمة العادلة. والتي تم قياسھا المالية

  العملة الوظيفية وعملة العرض  (ج)

ما عدا . فيوعملة العرض للمصرفھي العملة الوظيفية الموحدة بالرياالت القطرية والبيانات المالية عرض ھذه تم 
ا تحدد كل شركة تابعة للمجموعة عملتھإلى أقرب ألف لایر. جميع القيم ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك، تم تقريب 

  الوظيفية الخاصة بھا وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية عن كل شركة باستخدام تلك العملة الوظيفية.

  استخدام التقديرات واألحكام  (د) 

تراضات واف من اإلدارة وضع أحكام وتقديراتمعايير المحاسبة المالية يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب 
والمطلوبات واإليرادات  موجوداتعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنھا التقرير للتؤثر 

  نتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.والمصروفات. قد تختلف ال

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية 
  في السنة التي تتم فيھا مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

ول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية تم وصف المعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك ح
  .٥التي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة باإليضاح 

  الھامة المحاسبية السياسات  ٣

ات المالية البيانھذه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في تم تطبيق السياسات المحاسبية الھامة التالية 
 المجموعة.  جميع شركات من قبلوقد تم تطبيقھا بشكل ثابت  ،الموحدة

  أساس توحيد البيانات المالية  (أ)

  الشركات التابعة  )١(

يكون للمجموعة سلطة عليھا أو لھا فيھا مساھمة أو حقوق في العائدات الشركات التي جميع الشركات التابعة ھي 
ي الشركة المستثمر فيھا والمقدرة على استخدام سلطتھا للتأثير على تلك العائدات. يتم وضع المتغيرة من استثمارھا ف

اعتبار لوجود وأثر حقوق التصويت المحتملة التي تتم ممارستھا حاليا أو القابلة للتحويل عند تقييم ما إذا كانت 
  المجموعة تسيطر على شركة أخرى.

وقف تحويل السيطرة إلى المجموعة. ويتم إلغاء توحيدھا من التاريخ الذي تمن تاريخ تلشركات التابعة توحيد ايتم 
  .يه تلك السيطرةف

تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عندما يكون ذلك ضروريا لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي ي
  تتبعھا المجموعة.
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  (تابع) الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  (تابع) لبيانات الماليةأساس توحيد ا  (أ)

  زوال السيطرة  )٢(

مساھمات غير أي االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة و إلغاءعند زوال السيطرة، تقوم المجموعة ب  
  مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية ذات الصلة بتلك الشركة التابعة. 

في حال احتفظت المجموعة . الموحد بيان الدخلراف به في أي فائض أو عجز ينشأ من زوال السيطرة يتم االعت  
يتم عندھا قياس تلك المساھمة بالقيمة العادلة في تاريخ زوال تلك  مساھمة في الشركة التي كانت تابعة سابقاأية ب

ياسة سعلى أنھا شركة مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية أو وفقا للتلك الشركة  السيطرة. يتم الحقا المحاسبة عن
  المحاسبية للمجموعة لألدوات المالية استنادا إلى مستوى النفوذ المحتفظ به.

  المساھمات غير المسيطرة  )٣( 

يتم التقرير عن المساھمات في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تنسب إلى الشركة األم في بيان المركز المالي   
رباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساھمات غير المسيطرة في عن األ اإلفصاحالموحد ضمن حقوق المالكين. يتم 

 يطرةمسالمساھمة غير بيان الدخل الموحد كإيراد منسوب إلى المساھمات غير المسيطرة. الخسائر التي تقع على ال
حتى ولو تسبب ذلك في أن يكون ھناك عجز في رصيد  مسيطرةالمساھمة غير في شركة تابعة يتم تخصيصھا لل

  .سيطرةمُ الھمة غير مساال

على أنھا معامالت مع مالكي حقوق ملكية المجموعة.  لمساھمات غير المسيطرةمالت مع ااتعامل المجموعة المع  
فإن الفرق بين المقابل المدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذة  غير المسيطرة اتالمساھمبالنسبة للمشتريات من 

كة التابعة يتم تسجيله في حقوق الملكية. كما يتم أيضا تسجيل األرباح أو الشر موجوداتلصافي دفترية من القيمة ال
  .المالكين في حقوق ملكية المساھمات غير المسيطرةالخسائر من استبعاد 

عند توقف السيطرة أو النفوذ الھام الذي تمارسه المجموعة، يعاد قياس أية مساھمة محتفظ بھا في الشركة إلى قيمتھا   
قيمة القيمة العادلة ھي ال. الموحد بيان الدخلعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية المعترف بھا في العادلة مع اال

الدفترية المبدئية ألغراض المحاسبة الالحقة بالنسبة للمساھمة المحتفظ بھا في شركة زميلة أو مشروع مشترك أو 
ي حقوق المالكين فيما يتعلق بتلك الشركة تتم باإلضافة إلى ذلك فإن أي مبالغ معترف بھا سابقا ف موجود مالي.

أو المطلوبات ذات الصلة. قد يعني ذلك أن  موجوداتالمحاسبة عنھا وكأن المجموعة قد قامت باالستبعاد المباشر لل
  .الموحد بيان الدخلإلى  حقوق الملكية األخرىتتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بھا سابقا في 

الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بنفوذ ھام، تتم إعادة تصنيف جزء تناسبي فقط من في حالة تخفيض مساھمة 
  الموحد، متى كان ذلك مالئما. بيان الدخلالمبالغ المعترف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى 

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )٤(

ات المجموعة (فيما عدا مكاسب وخسائر صرف العمالت يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شرك  
األجنبية) الناشئة من التعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم استبعاد الخسائر غير 

  .المحققة بنفس طريقة المكاسب غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض في القيمة

  الملكية) بطريقة حقوقالتي تتم المحاسبة عنھا واالتفاقيات المشتركة (الشركات المستثمر فيھا  الشركات الزميلة  )٥(

سيطرة عليھا وعموما فھي لديھا  تمارس عليھا المجموعة نفوذا ھاما وليسالشركات الزميلة ھي الشركات التي 
  ن حقوق التصويت. م %٥٠إلى  %٢٠بين  مصاحبة للمساھمة التي تتراوح ما

االتفاقية المشتركة ھي اتفاقية يكون فيھا لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة. السيطرة المشتركة ھي مشاركة السيطرة 
اإلجماع حول األنشطة ذات الصلة الموافقة بتعاقديا على اتفاقية، والتي تنشأ فقط عندما تتطلب قرارات المتفق عليھا 

ھو اتفاقية مشتركة يكون فيھا لألطراف التي لديھا  لسيطرة. المشروع المشتركمن قبل األطراف المتشاركة با
  سيطرة مشتركة على االتفاقية حقوق في صافي موجودات االتفاقية.



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

١٣  
  

  (تابع) الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  (تابع) أساس توحيد البيانات المالية  (أ)

 لمستثمر فيھا التي تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية)واالتفاقيات المشتركة (الشركات ا الشركات الزميلة  )٥(
  (تابع)

االعتراف  مبطريقة حقوق الملكية ويتوالمشروعات المشتركة تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة 
ات الزميلة ك. يتضمن استثمار المجموعة في الشركلفة االستثمار تكاليف المعامالتتتضمن ت .بھا مبدئيا بالتكلفة

  الشھرة (بالصافي من خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة) التي يتم تحديدھا عند االستحواذ.

لتي االربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيھا تتضمن البيانات المالية حصة المصرف في 
دء النفوذ بمع السياسات المحاسبية للمصرف من تاريخ  بطريقة حقوق الملكية، بعد التعديل لتتفقتتم المحاسبة عنھا 

  الھام أو السيطرة المشتركة إلى تاريخ انتھائھما. 

القيمة ن فإعندما تتجاوز حصة المصرف في الخسائر مساھمته في الشركة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية 
وقف ويتيتم تخفيضھا إلى الصفر منھا، الدفترية لالستثمار، متضمنة أية مساھمات طويلة األجل تشكل جزء 

إال إلى الحد الذي يكون للمصرف التزام أو قام بدفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر االعتراف بالمزيد من الخسائر 
  فيھا.

قابل م مع الشركة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكيةالناتجة من التعامالت غير المحققة يتم استبعاد المكاسب 
يتم . بطريقة حقوق الملكيةعنھا التي تتم المحاسبة الشركة المستثمر فيھا إلى حد مساھمة المجموعة في  ثماراالست

  مة.فيه دليل على انخفاض القي وجدلكن فقط إلى الحد الذي ال ياستبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسھا 

  إدارة األموال  )٦(

  . ثمرينالمستبالنيابة عن أخرى بھا في وحدة ائتمان وأدوات استثمار  موجودات محتفظوتشرف على تدير المجموعة 

  العمالت األجنبية  (ب)

  العمالت األجنبيةب واألرصدة معامالتال  )١(

يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية المعنية للعمليات 
  في تواريخ المعامالت. بمعدالت الصرف اآلنية

معدالت  إلى العملة الوظيفية باستخدامفي تاريخ التقرير بعمالت أجنبية  والمطلوبات النقدية موجوداتاليتم تحويل 
لتي تقاس اوالمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية  موجوداتليعاد تحويل اتاريخ. ذلك الالسائدة في اآلنية الصرف 

ملة الوظيفية بسعر الصرف اآلني في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل بالقيمة العادلة إلى الع
والمطلوبات غير المالية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام معدل الصرف  موجوداتال

  في تواريخ المعامالت.

الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية 
  .دالموح بيان الدخلوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في  موجوداتبأسعار الصرف في نھاية الفترة لل



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

١٤  
  

  (تابع) الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  (تابع) العمالت األجنبية  (ب) 

  العمليات األجنبية  )٢(

والمركز المالي لجميع منشآت المجموعة التي لديھا عمالت وظيفية مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلھا  النتائج
  إلى عملة العرض كما يلي:

  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ التقرير. -

ار الصرف (ما لم يكن ھذا المتوسط مقارب غير إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلھا بمتوسط أسع -
معقول لألثر التراكمي للمعدالت السائدة في تواريخ المعامالت ففي ھذه الحالة يتم تحويل اإليرادات 

  لمصروفات في تواريخ المعامالت).وا

   .حقوق الملكيةيتم االعتراف بجميع فروق صرف العملة في  -

ملكية ضمن "احتياطي تحويل عمالت العاله يتم اإلبالغ عنھا في حقوق فروق صرف العمالت الناشئة من الطرق أ
  أجنبية".

عندما يكون سداد بند نقدي مدين أو دائن للعملية األجنبية غير مخطط له وغير محتمل في المستقبل المنظور، تعتبر 
 من صافي االستثمار مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية الناشئة من ھذا البند النقدي على أنھا تشكل جزء

وعرضھا في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية في العملية األجنبية ويتم االعتراف بھا في 
  حقوق الملكية.

  االستثمارات المالية  )ج(

   .ةتشتمل االستثمارات المالية على استثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين واستثمارات في أدوات حقوق ملكي

  التصنيف  )١(

األدوات ذات طبيعة أدوات الدين ھي أوراق مالية ذات مدفوعات ربح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل 
ملكية ھي االستثمارات التي ال تظھر عليھا دالئل االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الاألداة. أدوات حقوق 

  المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتھا. موجوداتباقية في  الدين وھي تتضمن أدوات يثبت منھا منفعة

  أدوات ذات طبيعة أدوات الدين

) ٢) بالتكلفة المطفأة، أو (١االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين يتم تصنيفھا في الفئتين التاليتين: (
  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

ات طبيعة أدوات الدين بالتكلفة المطفأة فقط في حالة إدارة األداة على يتم تصنيف وقياس االستثمار في أدوات ذ
  أساس العائد التعاقدي أو أنه ال يتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم يتم تخصيصھا بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

 يتضمن ن خالل بيان الدخلم القيمة العادلةاالستثمار في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة والمقاسة ب
ارات في االستثم. عند اإلنشاء فإن من خالل بيان الدخل القيمة العادلةاستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة أو مخصصة ب

ن خالل م القيمة العادلةالتي تدار على أساس العائد التعاقدي يمكن تخصيصھا فقط بذات طبيعة أدوات الدين أدوات 
عد فجوة محاسبية قد تنشأ عند قياس الموجود أو المطلوب أو االعتراف بالمكاسب أو لو كانت تستب بيان الدخل

  أسس مختلفة. الخسائر منھا على
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  (تابع) الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  االستثمارات المالية (تابع)  )ج(

  ف(تابع)التصني  )١(

  أدوات حقوق الملكية

، أو من خالل بيان الدخل القيمة العادلة) ب١الفئات التالية: ( يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في
  من خالل حقوق الملكية. القيمة العادلة) ب٢(

ارات تتضمن استثم من خالل بيان الدخل القيمة العادلةالمصنفة والمقاسة ب االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
  .بيان الدخلمن خالل  القيمة العادلةمحتفظ بھا للمتاجرة أو مخصصة ب

يتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة لو تم االستحواذ عليه أو نشأ أصال بغرض تحقيق ربح من 
التقلبات قصيرة األجل في السعر أو ھامش المتداول. االستثمارات التي تشكل جزء من المحفظة التي يكون فيھا 

  ضا على أنھا "محتفظ بھا للمتاجرة".نموذج فعلي لتحقيق ربح قصير األجل يتم تصنيفھا أي

م إدارتھا استثمارات تت من خالل بيان الدخلالمخصصة بالقيمة العادلة  االستثمارات في أدوات حقوق الملكيةتتضمن 
  . القيمة العادلةوتقييم أدائھا داخليا على أساس 

 يتم دوات حقوق الملكية التي الباختيار غير قابل لإللغاء لتخصيص بعض أ المصرفعند االعتراف المبدئي يقوم 
  الملكية.  من خالل حقوق القيمة العادلةليتم تصنيفھا كاستثمارات ب من خالل بيان الدخلتخصيصھا بالقيمة العادلة 

  االعتراف وإلغاء االعتراف  )٢(

يع األصل اء أو بيتم االعتراف باالستثمارات المالية في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي تتعاقد فيه المجموعة لشر
  وھو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة. 

لمالية أو ا موجوداتيتم إلغاء االعتراف باالستثمارات المالية عند انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من ال
  ية.عندما تقوم المجموعة بتحويل جزء كبير من جميع مخاطر وعوائد الملك

  القياس  )٣(

  القياس المبدئي

يتم القياس المبدئي لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليھا تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي يتم 
  .الموحد الدخل بيانمن خالل بيان الدخل والتي يتم تحميلھا على  القيمة العادلةتكبدھا في االستحواذ على استثمارات ب

  لقياس الالحقا

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعاد قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية كل فترة تقرير ويتم االعتراف 
بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيھا. بعد االعتراف المبدئي 

في القيمة.  ناقصا خسارة االنخفاض الربح الفعلينفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل تقاس االستثمارات المص
يتم االعتراف بجميع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملية اإلطفاء وتلك الناشئة من إلغاء االعتراف أو خسارة 

  االنخفاض في قيمة االستثمارات في بيان الدخل الموحد.

يمة العادلة من خالل حقوق الملكية يعاد قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية كل فترة تقرير ويتم االستثمارات بالق
ملكية لالستثمارات في بيان التغيرات في حقوق ال القيمة العادلةاالعتراف بالربح أو الخسارة الناشئة من التغيير في 

لكية. عند بيع أو انخفاض قيمة أو تحصيل منفصل ضمن حقوق الم قيمة عادلةالموحد ويتم عرضھا في احتياطي 
من خالل حقوق الملكية فإن الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف  القيمة العادلةأو استبعاد االستثمارات المصنفة ب

  بھا سابقا في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد يتم تحويلھا إلى بيان الدخل الموحد.

قيمة لعر مدرج بالسوق أو طرق مناسبة أخرى يمكن منھا اشتقاق قياس موثوق به لاالستثمارات التي ليس لھا س
  على أساس مستمر فإنه يتم تسجيلھا بالتكلفة ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد). العادلة
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١٦  
  

  (تابع) الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  االستثمارات المالية (تابع)  )ج(

  مبادئ القياس  )٤(

  التكلفة المطفأةقياس 

التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي ھي المبلغ الذي يقاس به الموجود أو المطلوب المالي عند االعتراف 
المبدئي مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل 

المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفيض لخسارة االنخفاض في ألي فرق بين المبلغ  الفعليالربح 
َ لمعدل  الفعليالربح القيمة. يتضمن احتساب معدل  جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متمما

  .الفعليالربح 

  قياس القيمة العادلة

و سداد مطلوب بين طرفين (بائع ومشتري) مطلعين وراغبين القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن به مبادلة موجود أ
في معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية. تقيس المجموعة القيمة العادلة لالستثمارات المسعرة باستخدام سعر 

 العادلة قيمةالإقفال السوق لتلك األداة. بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة تقوم المجموعة باالعتراف بأية زيادة في 
ر تلك لتلك االستثمارات. تنحص القيمة العادلةعندما تتوفر لديھا مؤشرات موثوق بھا تدعم مثل تلك الزيادة وتقييم 

المؤشرات الموثوق بھا في أحدث المعامالت الستثمار محدد أو استثمارات مماثلة تمت بالسوق على أساس تجاري 
  بين أطراف راغبة ومطلعة.

  لالتموي موجودات  (د)

التمويل على تمويل ملتزم بالشريعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. تتضمن  موجوداتتشتمل 
التمويل المقدم من خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة واالستصناع والوكالة  موجوداتھذه ال

التمويل بتكلفتھا المطفأة ناقصا مخصصات خسائر  موجوداتوطرق التمويل اإلسالمي األخرى. يتم إثبات 
  االنخفاض في القيمة (إن وجدت).

  المرابحة والمساومة

ذمم المرابحة والمساومة المدينة ھي مبيعات بشروط مؤجلة. تقوم المجموعة بترتيب معامالت المرابحة والمساومة 
م رابح (المستفيد) بھامش ربح على التكلفة. يتعن طريق شراء السلعة (التي تمثل موضوع المرابحة) وبيعھا إلى الم

سداد سعر البيع (التكلفة زائدا ھامش الربح) في أقساط من جانب المرابح على مدى فترة زمنية متفق عليھا. يتم 
  إثبات ذمم المرابحة المدينة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد).

يمات مصرف قطر المركزي يقوم البنك بتطبيق قاعدة إلزام ُمصدر أمر الشراء بوعده في البيع استناداّ إلى تعل
وفت است أمر الشراء بقبول البضائع في حالبالمرابحة وعدم الدخول في أية معاملة مرابحة ال يتعھد فيھا ُمصدر 

   المواصفات.

  المضاربة

لقيمة ا. يتم إثبات ھذه العقود بمن المضارب المال والعمل تمويل المضاربة ھي شراكات تساھم فيھا المجموعة برأس
  للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد). العادلة

  المشاركة

ابل للمق القيمة العادلةتمويالت المشاركة ھي شراكات تساھم فيھا المجموعة برأس المال. يتم إثبات ھذه العقود ب
  خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد). المدفوع ناقصا مخصص
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  (تابع) التمويل موجودات  (د)

  اإلجارة

تنشأ ذمم اإلجارة المدينة من ھياكل التمويل عندما يكون الشراء واإلجارة الفورية للموجود بالتكلفة مضافا إليھا ربح 
جملھا). يتم سداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة. يتم تسجيل ذمم في م القيمة العادلةمتفق عليه (وھي تشكل 

تكلفة الاإلجارة والمساومة المدينة بإجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإلجارة ناقصا اإليراد المؤجل (وھي تشكل 
  .مخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد)المطفأة في مجملھا) و

  االستصناع

يع تتصرف فيه المجموعة بصفتھا "الصانع" (البائع) مع "المستصنع" (مشتري) وتقوم بمزاولة االستصناع ھو عقد ب
  تصنيع أو اقتناء منتج استنادا إلى المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق عليه.

ترف موعة. تعإيراد االستصناع ھو إجمالي السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري متضمنا ھامش الربح للمج
المجموعة بإيراد وھامش ربح االستصناع استنادا إلى طريقة نسبة اإلنجاز باألخذ في االعتبار الفرق بين إجمالي 
اإليراد (السعر النقدي للمشتري) والتكلفة المقدرة للمجموعة. تقوم المجموعة باالعتراف بالخسائر المتوقعة من عقد 

  االستصناع بمجرد توقعھا.

  الوكالة

ثل عقود الوكالة اتفاقية وكالة بين طرفين. يقوم أحد الطرفين، وھو الذي يوفر التمويل (الموكل) بتعيين الطرف تم
. يقوم المصرف باالعتراف مبدئيا بالمستحق من البنوك وموجودات التمويل الستثمارمن أجل ااآلخر (الوكيل) 

لموجودات يتم االعتراف بكافة ا مالية في تاريخ نشوئھا.والحسابات الجارية للعمالء والمستحق للبنوك والمطلوبات ال
  والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي يصبح فيه المصرف طرفا للنصوص التعاقدية لألداة.

مة العادلة يبالنسبة للبند غير المسجل بالق  -ئيا بالقيمة العادلة مضافا إليھايقاس األصل المالي أو المطلوب المالي مبد
  تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة القتنائه أو إصداره. -من خالل بيان الدخل 

  الموجودات والمطلوبات المالية األخرى   )ھـ(

  االعتراف والقياس المبدئي  )١(

 التمويل وحسابات العمالء الجارية والمستحقات لبنوك موجوداتتعترف المجموعة مبدئيا بالمستحقات من البنوك و
يخ والمطلوبات المالية يتم االعتراف بھا مبدئيا في تار موجوداتومطلوبات تمويل في التاريخ الذي تنشأ فيه. جميع ال

  الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة. المتاجرة

يمة العادلة لبند غير المسجل بالقبالنسبة ل  -يقاس األصل المالي أو المطلوب المالي مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليھا
  تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة القتنائه أو إصداره. -من خالل بيان الدخل 

  المالية والمطلوبات موجوداتبال االعتراف إلغاء  )٢(

مالي لتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود ا
أو عند قيامھا بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيھا تحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية الموجود المالي أو في 
الحالة التي ال تحتفظ فيھا المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنھا ال تحتفظ بالسيطرة 

المالية المحولة والتي تؤھل إللغاء االعتراف والتي  موجوداتصلحة في العلى الموجود المالي. يتم االعتراف بأية م
يتم خلقھا أو االحتفاظ بھا من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في بيان المركز المالي. عند إلغاء 

ة لجزء رية المخصصاالعتراف بموجود مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجود (أو القيمة الدفت
من الموجود المحول) والمقابل المستلم (متضمنا أي موجود جديد يتم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب جديد يتم 

  تحمله) في بيان الدخل الموحد.
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١٨  
  

  (تابع) الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  الموجودات والمطلوبات المالية األخرى (تابع)  )ھـ(

  (تابع) المالية والمطلوبات داتموجوبال االعتراف إلغاء  )٢( 

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عندما تنتھي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود المالي 
ية ملكجميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد أو عندما تقوم بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيھا تحويل 

جميع أو جزء كبير من مخاطر في الحالة التي ال تقوم فيھا المجموعة بتحويل أو االحتفاظ ب أو لموجود الماليا
  كما أنھا ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي. لموجود الماليملكية اوعوائد 

يتم  مالية مؤھلة إللغاء االعتراف يتم خلقھا أو االحتفاظ بھا من قبل المجموعة موجوداتأية مساھمة محولة في 
االعتراف بھا كموجود أو مطلوب منفصل في بيان المركز المالي الموحد. عند إلغاء االعتراف بموجود مالي فإن 
الفرق بين المبلغ الدفتري للموجود (أو المبلغ الدفتري المخصص لجزء من الموجود المحول) والمقابل المستلم 

  موحد .الدخل التم تكبده) يتم قياسه في بيان  (متضمنا أي موجود جديد تم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب

معترف بھا في بيان مركزھا المالي ولكنھا تحتفظ إما  موجوداتتدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل 
المالية أو لجزء منھا. في حالة االحتفاظ بجميع أو بجزء  موجوداتبجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد لل

  المحولة.  موجوداتخاطر والعوائد عندھا ال يتم إلغاء االعتراف بالكبير من الم

لموجود ا ملكيةجميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد في المعامالت التي ال تحتفظ فيھا المجموعة وال تقوم بتحويل 
رة والتي لمستموتحتفظ بالسيطرة على الموجود، تستمر المجموعة في االعتراف بالموجود إلى حد مشاركتھا ا المالي

  يتم تحديدھا بالحد الذي تتعرض فيه إلى التغييرات في قيمة الموجود المحول. 

في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجود المالي مقابل رسوم. يتم إلغاء االعتراف بالموجود 
في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت  المالي عندما يحقق معايير إلغاء االعتراف. يتم االعتراف بموجود أو مطلوب

  رسوم الخدمة أكثر من (موجود) كاف أو أقل من (مطلوب) كاف ألداء الخدمة.

  تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء التزاماتھا التعاقدية.

  لمقاصةا  )٣(

ط عندما يكون ھناك حق قانوني أو ديني قابل للتطبيق لمقاصة والمطلوبات المالية فق موجوداتيتم إجراء مقاصة ال
المبالغ المعترف بھا وترغب المجموعة إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق األصل وسداد االلتزام في 

  نفس الوقت.

  انخفاض قيمة الموجودات المالية  )و(

ا إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة تقوم المجموعة بتقييم مموحد في تاريخ كل بيان مركز مالي 
االستثمارات في أدوات حقوق  المالية (متضمنة موجوداتموجود مالي. الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة ال

الملكية) التقصير أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ الشركة المستثمر فيھا أو إعادة ھيكلة التسھيالت االئتمانية 
من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيھا بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو أو السلفة 

المصدر سيدخل في إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتھا فيما 
ترضين أو المصدرين بالمجموعة أو مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى المق موجوداتيتعلق بمجموعة 

في أدوات  ستثماراتالظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لال
فإن االنخفاض الھام أو المطول في قيمتھا العادلة إلى أقل من تكلفتھا يعتبر دليال موضوعيا على  ملكيةالحقوق 

  انخفاض القيمة.
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  (تابع) الھامة المحاسبية لسياساتا  ٣

  (تابع) انخفاض قيمة الموجودات المالية  )و(

  المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية ملكيةالي أدوات حقوق فستثمارات اال

 يمة العادلةلقالمصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة با ملكيةالي أدوات حقوق فستثمارات في حالة اال
كحد أدنى) أو المطول (الذي  %٢٠فإنه يوضع اعتبار لالنخفاض الھام (الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة 

لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما  القيمة العادلةقل) في أشھر على األ ٩تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة 
ستثمارات في أدوات حقوق مثل ھذا الدليل بالنسبة لالإذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود 

المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بھا سابقا في بيان  الملكية
التغيرات في حقوق الملكية الموحد من حقوق الملكية واالعتراف به في بيان الدخل الموحد. في أعقاب ذلك يتم 

الستثمارات في أدوات حقوق س خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بھا سابقا في بيان الدخل الموحد عن اعك
  من خالل حقوق الملكية. الملكية

نفة المصستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين اال المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة (متضمنة موجوداتال
  بالتكلفة المطفأة)

ة المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيمة الدفتري موجوداتائر االنخفاض في قيمة اليتم قياس خس
ألصلي للموجود. ا الفعليالربح المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر  موجوداتلل

م إظھارھا كحساب مخصص. عندما يتسبب حدث الحق في يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد ويت
نقصان مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى 
حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بھا سابقا. تدرس المجموعة الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة 

 وجوداتمة المسجلة بالتكلفة المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع الالمالي موجوداتال
 المالية التي يوجد أنه لم موجوداتالمالية الھامة بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة. جميع ال

م انت ھناك أية خسائر انخفاض في القيمة تتنخفض قيمتھا بشكل محدد يتم تقييمھا بصورة جماعية لتحديد ما إذا ك
 المالية غير الھامة فرديا بصورة جماعية للتعرف على خسائر موجوداتتكبدھا ولكنه لم يتم تحديدھا بعد. يتم تقييم ال

  القيمة بتجميعھا معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماثلة.

  النقد وما يعادله  )ز(

دية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بھا لدى يتضمن النقد وما يعادله أوراقا نق
مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ  موجوداتمصارف مركزية و

ة داروالتي تخضع لمخاطر غير ھامة من التغييرات في قيمتھا العادلة ويتم استخدامھا من جانب المجموعة في إ
  ارتباطاتھا قصيرة األجل.

  بالتكلفة المطفأة.الموحد يتم تسجيل النقد وما يعادله في بيان المركز المالي 

  االلتزام الشرعي مخاطر إدارة أدوات  )ح(

  في بيان المركز المالي الموحد القيمة العادلةبااللتزام الشرعي تقاس أدوات إدارة مخاطر 

جنبية األعمالت ال وعود أحادية الجانب لشراء/ بيعفي المجموعة م الشرعي االلتزامخاطر تتضمن أدوات إدارة 
والتي ھي أفضل دليل على القيمة العادلة عند ف المبدئي بأسعار المعامالت اوعقود تبادل أسعار الربح. بعد االعتر

ر تمثل القيمة العادلة سع بالقيمة العادلة.االلتزام الشرعي مخاطر الحقا قياس أدوات إدارة االعتراف المبدئي، يتم 
الدخل  ئر الناتجة في بيانيتم إدراج األرباح أو الخساالسوق المدرج أو نماذج التسعير الداخلية متى كان ذلك مناسبا. 

 والتي يتم تخصيصھا كأدوات لمقابلةالوعود األحادية الجانب لشراء/ بيع العمالت األجنبية الموحد، وذلك فيما عدا 
  عمليات أجنبية. االستثمارات في 
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٢٠  
  

  (تابع) الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  الثابتة  موجوداتال  )ط(

  االعتراف والقياس المبدئي

تقاس بنود الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تتضمن 
  جود. التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء المو

مع  عاداالستبالثابتة يتم تحديدھا بمقارنة متحصالت  موجوداتالناتجة عن استبعاد أحد بنود ال الربح أو الخسارة
يان بالثابتة ويتم االعتراف بھا بالصافي في اإليراد اآلخر/ المصروف اآلخر في  موجوداتلبند االقيمة الدفترية ل

  الموحد. الدخل

الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء  ان الدخلبييتم االعتراف باإلھالك في 
الثابتة حيث أن ھذه ھي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادية  موجوداتمن بند ال

 ك األرضقدرة. ال يتم إھالالمستقبلية المضمنة في الموجود وھي تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قيمته الباقية الم
  .واألعمال قيد التنفيذ

  كجزء من تلك المعدات.البرمجيات المشتراة التي تشكل جزء مكمال لوظيفة المعدات ذات الصلة تتم رسملتھا 

  األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالي:

  سنة  ٢٠  مباني
  سنوات  ١٠  تحسينات على مباني مستأجرة

  سنوات  ٧-٦  وتجھيزات مكتبية أثاث وتركيبات
  سنوات  ٣  أجھزة حاسب آلي

لي في تاريخ كل تقرير، وتسويتھا بأثر مستقب موجوداتلقيم الباقية لللتتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجية 
  إن كان ذلك مالئما.

  غير المالية موجوداتال قيمة انخفاض  )ي(

مؤشر ي أفي تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك موجودات غير المالية للمجموعة دفترية للتتم مراجعة القيم ال
على انخفاض قيمتھا. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك الموجود. يتم االعتراف 

ود أو لوحدته المنتجة للنقد عن مبلغه القابل بخسارة االنخفاض في القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية للموج
كاليف البيع ناقص تھو قيمة األصل قيد االستخدام أو القيمة العادلة المبلغ القابل لالسترداد لألصل  لالسترداد المقدر.

  أيھما أكبر.

  الجارية العمالء حسابات  )ك(

تلم . يتم قياس المعامالت بالمبلغ المسالمصرفيتم االعتراف باألرصدة في الحسابات الجارية عند استالمھا من قبل 
  في وقت التعاقد. في نھاية فترة التقرير تقاس ھذه الحسابات بالتكلفة المطفأة. المصرفمن قبل 

  أصحاب حسابات االستثمار  حقوق  )ل(

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار ھي أموال تحتفظ بھا المجموعة ويمكنھا استثمارھا حسب تقديرھا الخاص.
يفوض أصحاب حساب االستثمار المجموعة الستثمار أموال أصحاب حساب االستثمار بالصورة التي ترى 
  المجموعة أنھا مناسبة بدون وضع قيود بخصوص متى وكيف وما ھو الغرض الذي يجب أن ُتستثمر فيه األموال.

ثمار حسابات االستجمالي الدخل من المطلقة، من إ حسابات االستثماريقوم البنك باحتساب أتعاب إدارة على أصحاب 
فإن الدخل المنسوب إلى أصحاب الحسابات يتم تخصيصه على حسابات االستثمار بعد خصم حصة المجموعة 
كمضارب في الربح. يتم تحديد تخصيص الدخل من جانب إدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة الربح المسموح 

  . حسابات االستثماربھا حسب أحكام وشروط 
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  (تابع) الھامة المحاسبية السياسات  ٣

  (تابع)أصحاب حسابات االستثمار  حقوق  (ل)

 بقيمھا الدفترية وھي تتضمن المبالغ المحتفظ بھا كاحتياطيات تسوية الربح واحتياطياتحسابات االستثمار يتم تسجيل 
ضاربة قبل تخصيص مخاطر االستثمار. احتياطي تسوية الربح ھو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من دخل الم

حصة المضارب بھدف االحتفاظ بمستوى معين من العائد ألصحاب الحسابات من االستثمارات. احتياطي مخاطر 
بعد تخصيص حصة المضارب  حسابات االستثماراالستثمار ھو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من دخل أصحاب 

  . حسابات االستثماربھدف مقابلة الخسائر المستقبلية ألصحاب 

  والمالكين االستثمار حسابات أصحاب حقوق بين الربح توزيع  )م(

  كما يلي: مصرف قطر المركزييلتزم البنك بتوجيھات 

يتم التوصل إلى صافي الربح بعد األخذ في االعتبار جميع اإليرادات والمصروفات في نھاية السنة المالية ويتم  -
  ين.بين أصحاب حسابات االستثمار والمساھمتوزيعھا 

على أساس أرصدة إيداعاتھم اليومية على مدار السنة بعد خصم  أصحاب حسابات االستثمارتحتسب حصة ربح  -
  .للمصرفالمضاربة المتفق عليھا والمعلنة  ربح

مصرف بسبب عدم التزامه بلوائح وتوجيھات  المصرففي حالة وجود مصروف أو خسارة تنشأ من إھمال  -
. أصحاب حسابات االستثمارتلك المصروفات أو الخسائر من جانب ، عندھا يجب عدم تحمل قطر المركزي

  .مصرف قطر المركزييخضع ھذا الموضوع إلى قرار 

، كزيمصرف قطر المرفي نھاية السنة صافي خسائر عندھا سيقوم  المصرففي الحالة التي تكون فيھا نتائج  -
اتخاذ قرار عن كيفية معالجة ھذه الخسائر بصفته الجھة المسؤولة عن تحديد مسؤولية البنك عن ھذه الخسائر، ب

  بدون اإلخالل بقواعد الشريعة اإلسالمية.

ألغراض االستثمار، لن يتم إعطاء أولوية ألي طرف عند  المصرفبسبب تجميع أموال االستثمارات مع أموال  -
 تخصيص الربح.

  حسابات االستثمار المقيدة  )ن(

لتي تم اقتناؤھا بأموال مدفوعة من قبل أصحاب حسابات االستثمار تمثل حسابات االستثمار المقيدة الموجودات ا
مدير استثمار استنادا إلى إما عقد مضاربة أو عقد المصرف بصفته المقيدة وما يعادلھا والتي تتم إدارتھا من قبل 

وكالة. حسابات االستثمار المقيدة ھي بصورة حصرية لالستثمار في مشاريع محددة حسب توجيھات أصحاب 
في  المصرفحسابات االستثمار. الموجودات التي يتم االحتفاظ بھا بھذه الصفة ال يتم تضمينھا في موجودات 

  البيانات المالية الموحدة.

  المخصصات  )س(

مكن ي بقاس دثحل يجةتحالي ن أو استداللي نونياق تزاملا المصرف ىدل ونكي دمانع بالمخصص االعتراف ميت
م تحديد يت. االلتزام كلذ دادسل ارج للمنافع االقتصاديةخ فقتدلب طأن يت محتمللا نمقياسه بصورة موثوق بھا و

المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات 
  مالئما.ة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالسوق الحالية للقي
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  الموظفين منافع  )ع(

  المحددةالمساھمة خطط 

تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تديره الدولة بالنسبة للموظفين القطريين وفقا  
تكلفة الموظفين ضمن  ويتم إدراج المصروف الناتج عن ذلك ضمن، ٢٠٠٢لسنة  ٢٤والمعاشات لقانون التقاعد 

الموحد. ليس لدى المجموعة أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع الدخل المصروفات العمومية واإلدارية في بيان 
  المساھمة. يتم االعتراف بالمساھمات عند حلول موعد استحقاقھا.

  آت المحددةمكافخطة ال

وفقا لمتطلبات قانون العمل القطري. يتم  نبخدمة لموظفيھا األجاتقوم المجموعة بوضع مخصص لمنافع نھاية 
تم إدراج ھذا المخصص في مخصصات يفترة خدمة كل موظف في نھاية السنة.  إلى احتساب المخصص استنادا

  . أخرى مطلوباتى تحت بند أخر

  رأس المال واالحتياطيات  )ف(

  ألسھم العاديةتوزيعات األرباح ل

  .اھمو المصرفمسم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يوافق عليھا يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسھ

  باإليرادات االعتراف  ص)(

  المرابحة
يتم االعتراف بالربح من معامالت المرابحة عندما يكون الدخل قابال للتحديد تعاقديا ويمكن تحديد مبلغه عند بدء 

المعاملة. عندما يكون دخل العقد  الزمني على مدى فترة المعاملة. يتم االعتراف بھذا الدخل على أساس التناسب
غير قابل للتحديد وال يمكن تحديد مبلغه يتم االعتراف به عندما يكون التحقق مؤكدا على نحو معقول أو عند تحققه 

  فعليا. يتم استبعاد الدخل من الحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

  المضاربة
ويل المضاربة عندما يحين الحق في استالم الدفعات أو عند توزيع المضاربة بينما يتم تحميل يتم االعتراف بإيراد تم

  الخسائر على بيان الدخل الموحد عند اإلعالن عن ذلك من جانب المضارب.

  المشاركة
  يتم االعتراف بإيراد تمويل المشاركة عند نشوء الحق باستالم الدفعات أو عند توزيعھا.
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 حاسبية الھامة (تابع)السياسات الم  ٣

  (تابع) باإليرادات االعتراف  )ص(

  اإلجارة
اإليجار. يتم استبعاد الدخل من  يتم االعتراف بالدخل من اإلجارة على أساس التناسب الزمني على مدى فترة

  الحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

  االستصناع
بيان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز أو يتم االعتراف باإليراد وھامش الربح المصاحب له في 

  طريقة المقاولة المنتھية.

  الوكالة
يتم االعتراف بالدخل من ودائع الوكالة على أساس التناسب الزمني بغرض جني معدل عائد دوري ثابت استنادا 

  إلى الرصيد القائم.

  اإليرادات من خدمات األعمال المصرفية االستثمارية
االعتراف بإيرادات خدمات األعمال المصرفية االستثمارية (التي يتم عرضھا في إيراد الرسوم والعموالت)  يتم

متضمنة رسوم الودائع ورسوم التسويق واألداء حسب األحكام التعاقدية عندما يتم تقديم الخدمة وتحقق اإليراد. يكون 
الھامة المتعلقة بالمعاملة ومن المحتمل على نحو كبير أن ذلك في العادة عند تقوم المجموعة بأداء جميع التصرفات 

تتدفق المنافع االقتصادية من المعاملة للمجموعة. يتم تحديد التصرفات الھامة المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى األحكام 
ي مصلحة ستصب فالمتفق عليھا في العقود لكل معاملة. يستند تقييم ما إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة 

  المجموعة على مدى االرتباطات المؤكدة الملزمة المستلمة من األطراف األخرى.

  إيرادات الرسوم والعموالت
التكلفة المالي المسجل بالموجود على  الربح الفعليمعدل يتم إدراج إيراد الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما ل

للموجود المالي. يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت  ح الفعليالربمعدل المطفأة ويتم إدراجه في قياس 
األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبيعات ورسوم اإلدارة والترتيب والمشاركة في التمويل عند 

  أداء الخدمات ذات الصلة بھا.

  إيراد توزيعات األرباح
  شأ الحق في استالم اإليراد. يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ين

  ضريبة الدخل  )ق(

يتم  .في الدول التي تمارس فيھا المجموعة أنشطتھا يتم احتساب الضرائب استنادا إلى قوانين الضريبة واللوائح  
التزام الضريبة المتوقع. تزاول المجموعة أنشطتھا داخل قطر وال تخضع للضريبة تكوين مخصص استنادا إلى تقييم 

  الريان لالستثمار والتي تخضع أرباحھا للضريبة وفقا للوائح ھيئة مركز قطر للمال.شركة ء باستثنا

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة عن خسائر الضريبة غير المستخدمة واالئتمان الضريبي والفروقات القابلة للخصم   
. عة للضريبة مقابل ما يمكن استخدامهمن المحتمل أن تتاح أرباح مستقبلية خاضفيه المؤقتة إلى الحد الذي يكون 

تتم مراجعة موجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم خفضھا إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه أن 
  يتم االعتراف بمنافع الضريبة ذات الصلة.

  العائدات على السھم  )ر(

بالنسبة ألسھمھا العادية. يحتسب العائد األساسي تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسھم   
للسھم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادية بالبنك على العدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة 

والعدد  المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية الربح أو الخسارةخالل الفترة. يتم تحديد العائدات المخففة للسھم بتسوية 
  المتوسط المرجح لألسھم العادية القائمة بأثر جميع األسھم العادية المخففة المحتملة.



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٢٤  
  

 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  أخرى ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية  )ش(

نخفاض ا الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية تسجل بالتكلفة المطفأة بالصافي من أية مبالغ مشطوبة ومخصص  
  القيمة.

  الضمانات المالية  )ت(

من اعتمادات مستندية وخطابات الضمان وأوراق  تتكونتعطي المجموعة في إطار النشاط االعتيادي ضمانات مالية 
  القبول.

 خيتم االعتراف بالضمانات المالية مبدئيا في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة، وھو العالوة المستلمة في تاري
إعطاء الضمان، ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي. في أعقاب االعتراف المبدئي يتم 
قياس التزام المجموعة بموجب تلك الضمانات بالمبلغ المطفأ أو أفصل تقدير للمصروف المطلوب لسداد االلتزام 

، أيھما أعلى. يتم تحديد ھذه التقديرات استنادا إلى تجربة معامالت المالي الناشئ في تاريخ بيان المركز المالي الموحد
  مشابھة وتاريخ الخسائر السابقة تكملھا حكمة اإلدارة.

يتم تسجيل أية زيادة في االلتزام المتعلق بالضمانات في بيان الدخل الموحد. يتم االعتراف بإطفاء العالوة المستلمة 
    اد الرسوم والعموالت.في بيان الدخل الموحد تحت بند إير

  االلتزامات المحتملة  )ث(

تتضمن االلتزامات المحتملة خطابات الضمان واالعتمادات المستندية والتزامات المجموعة فيما يخص الوعود   
أحادية الجانب لبيع/ شراء عمالت واتفاقيات تبادل معدل الربح وغير ذلك. ال تؤلف ھذه االلتزامات موجودات أو 

لية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد باستثناء الموجودات وااللتزامات المتعلقة بأرباح أو خسائر مطلوبات فع
  القيمة العادلة عن مشتقات األدوات المالية.

  تقارير القطاعات  )خ(

 تقطاع التشغيل ھو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منھا إيرادا
وتتكبد مصروفات ويتضمن ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى 
بالمجموعة والتي تتم مراجعة نتائجھا التشغيلية بصورة منتظمة من قبل لجنة اإلدارة بالمجموعة (بصفتھا كبير 

قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له  صانعي القرار التشغيلي) بھدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل
  معلومات مالية متميزة.

  األنشطة االئتمانية  )ذ( 

فراد نابة عن األأو إيداعھا باإل موجوداتتعمل المجموعة كمدير لألموال وبصفات ائتمان أخرى ينتج عنھا االحتفاظ ب
الناتجة من تلك األنشطة من ھذه  واإليرادات األخرى موجوداتوالشركات والمؤسسات األخرى. يتم استبعاد ھذه ال

  المجموعة. موجوداتالبيانات المالية الموحدة حيث أنھا ليست من 

  الشريعة العائدات التي تحظرھا  ض)(

تلتزم المجموعة بتجنب االعتراف بأية إيرادات تنشأ من مصادر غير إسالمية. وبالتالي يتم تحويل كافة اإليرادات 
  وتستخدم المجموعة ھذه األموال في أنشطة رعاية اجتماعية متنوعة.غير اإلسالمية إلى حساب خيري 

  المقارنة معلومات  )أأ(

ع المبالغ جمي فيما عدا الحاالت التي يسمح فيھا معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن
  .مع معلومات مقارنة



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٢٥  
  

 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  والتفسيرات الجديدة المعايير  )ب ب(

  : ٢٠١٦يناير  ١التي يسري مفعولھا اعتبارا من  الجديدة يالت والتفسيراتالمعايير والتعد

  : حسابات االستثمار ٢٧معيار المحاسبة المالية رقم 

بة المالية رقم  ادرة عن ھيئة  ٢٧يقوم معيار المحاس ابقة الص بة الس تبدال أثنين من معايير المحاس بتحديث واس
اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية فيما يتعلق بحسابات االستثمار وھما معيار المحاسبة المالية رقم المح
تخصيص الربح بين حقوق ملكية المالكين وأصحاب حسابات االستثمار إضافة إلى معيار أساس : اإلفصاح عن ٥

  .وما يعادلھا: حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار ٦المحاسبة المالية رقم 

ابات  اربة تمثل "حقوق ملكية أصحاب حس تند إلى عقود مض تثمار التي تس ابات االس ينطبق ھذا المعيار على حس
االستثمار" وعقود مضاربة مقدمة على أساس "قصير األجل" (على أساس ليلة واحدة أو أسبوع أو شھر) من قبل 

دارة السيولة. برغم ذلك ال ينطبق ھذا على أدوات حقوق مؤسسات مالية أخرى "الودائع فيما بين البنوك" لغرض إ
  .ملكية البنك نفسه أو عقود الوكالة أو المرابحات العكسية أو المشاركة أو الصكوك

سنة قامت المجموعة بتطبيق سبة المالية رقم  خالل ال  ماليةفترات اللساري المفعول لوالذي يصبح  ٢٧معيار المحا
نوية ا بة المالية رقم ٢٠١٦يناير  ١د لتي تبدأ في أو بعالس أثرا ھاما  ٢٧. بناء على ذلك لم يكن لتبني معيار المحاس

  على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

  المعايير والتعديالت والتفاسير المصدرة ولكنھا لم تصبح سارية المفعول

  األدوات المالية:  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

النسخ القديمة التي تدخل  ليحل محل ٢٠١٤في يوليو  ٩رقم  لمعيار الدولي للتقارير الماليةة األخيرة لالنسختم نشر 
(الصادر تحوط المحاسبة نموذج جديد لو) ٢٠١٠و ٢٠٠٩(المصدرة في سنتي ياس القتصنيف ومتطلبات جديدة لل

معيار المحاسبة  ٩قارير المالية رقم سيحل المعيار الدولي للت .٢٠١٨يناير  ١) وتاريخ سريانه ھو ٢٠١٣في سنة 
األدوات المالية: التحقق والقياس ويدخل متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية  ٣٩الدولي رقم 

والمطلوبات المالية، نموذج جديد يستند على الخسائر االئتمانية المتوقعة لالعتراف بمخصصات خسارة القروض 
  ة بتنظيم محاسبة التحوط بصورة أقرب مع منھج الكيان في إدارة المخاطر.وينص على محاسبة تحوط مبسط

أثرا ھاما على المبالغ الصادر عنھا التقرير في البيانات المالية  ٩قد يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
فيذ المجموعة بصدد تقييم وتن الموحدة وسينتج عنه إفصاحات كثيرة في البيانات المالية الموحدة. برغم ذلك فإن

والمتطلبات  ٩التغييرات المطلوبة في أنظمتھا وسياساتھا وعملياتھا لاللتزام بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  التنظيمية وبالتالي فليس من العملي اإلفصاح عن مقدار موثوق به ألثر المعيار حتى تقدم تنفيذ البرنامج.
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  ليةإدارة المخاطر الما  ٤

  عامة ولمحة مقدمة  ٤/١

  ھاالمخاطر وھيكلإدارة 

  مقدمة

 بعاتالتحديد والقياس والمراقبة مستمرة تشمل المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة لكنھا تدار من خالل عملية 
وكل  لحدود المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر ھذه حساسة بالنسبة للربحية المستمرة للمجموعة

بمسؤولياته/ مسؤولياتھا. تتعرض المجموعة لمخاطر  ةفي المجموعة مسؤول عن التعرض للمخاطر المتعلقفرد 
  والمخاطر التشغيلية والتي تتضمن مخاطر تجارية وغير تجارية.االئتمان والسيولة والسوق 

. فتلك وجيا والصناعةال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنول
  تتم مراقبتھا من خالل عملية التخطيط االستراتيجي في المجموعة.المخاطر 

  مجلس اإلدارة

  مجلس اإلدارة مسؤول عن منھج إدارة المخاطر واعتماد خطط استراتيجية ومبادئ إدارة المخاطر.إن 

  وظيفة إدارة المخاطر

المتعلقة بالمخاطر والحفاظ عليھا للتأكد من عملية مراقبة وظيفة إدارة المخاطر مسؤولة عن تطبيق اإلجراءات 
  مستقلة. وھي مسؤولة أيضا عن مراقبة االلتزام بمبادئ المخاطر وسياساتھا وحدودھا ضمن المجموعة.

  والمطلوبات موجوداتال

ة أيضا إن إدارة المجموعة مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والھيكل المالي الكلي وھي مسؤول
  عن مخاطر االئتمان والسيولة في المجموعة.

  التدقيق الداخلي

 ايةكف من كل يفحص والذي المجموعة في الداخلي التدقيق قبل من لمجموعةل المخاطر إدارة عمليات تدقيق يتم
 تدقيقال لخطة وفقا ذاتھا بحد المجموعة مخاطر إدارة لوظيفة محدد تدقيق إلى إضافة بھا وااللتزام اإلجراءات
 التوصياتو النتائج حول تقريره ويصدر اإلدارة مع التقييمات نتائج المجموعة في الداخلي التدقيق يناقش. المعتمدة

  .التدقيق لجنة إلى

يتم فحص المعلومات المجمعة من كافة إدارات األعمال ومعالجتھا من أجل تحليل وضبط وتحديد المخاطر المبكرة. 
  حھا لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ورئيس كل قسم من أقسام األعمال.يتم عرض ھذه المعلومات وشر

يتم شھريا إصدار تقارير مفصلة عن الصناعة والعمالء والمخاطر الجغرافية. تقوم اللجنة العليا بتقييم مدى مالءمة 
  مخصص انخفاض القيمة بشكل ربع سنوي.

معنيين في المجموعة بشكل متكرر حول استخدام حدود السوق يتم إطالع اإلدارة العليا وكافة األعضاء اآلخرين ال
  وتحاليل القيمة المعرضة للمخاطر واستثمارات الملكية والسيولة إضافة إلى أية تطورات أخرى حول المخاطر.

  مخاطر االئتمان  ٤/٢

ا خسارة التي ينتج عنھتتمثل مخاطر االئتمان في فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته المالية بالصورة 
الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق مراقبة التعرض االئتماني وحصر إلى المجموعة سعى مالية للطرف اآلخر ت

  المعامالت االئتمانية مع أطراف مقابلة معينة والتقييم المستمر للمقدرة االئتمانية لألطراف المقابلة.



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٢٧  
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  (تابع) اطر االئتمانمخ  ٤/٢

تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان عن طريق تنويع أنشطتھا في اإلقراض لتفادي تركيز مخاطر غير مرغوب 
لى ضمانات ل محددة. وتقوم المجموعة بالحصول عاعمأو أطق امع أحد أفراد أو مجموعة من العمالء ضمن منبھا 

مانات المطلوبة على تقييم مخاطر الطرف المقابل، وتطبق المجموعة نوع الضقيمة وعتمد تمتى كان ذلك ضرورياً. 
  مبادئ توجيھية معينة فيما يتعلق بأنواع الضمانات المقبولة وعوامل للتقييم.

  إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليھا ھي:

  قراض لشراء أوراق مالية: ضمانات نقدية أو أوراق مالية.اإل -

 نقد أو أوراق مالية.الى الممتلكات العقارية والبضاعة والرھن عل اري:لإلقراض التج -

  األوراق المالية.السيارات ورھن على العقارات السكنية وال :لقروض األفراد -

  .تراقب اإلدارة بشكل مستمر القيمة السوقية للضمانات

األرصدة من األنشطة التمويلية تحصل المجموعة أيضا على ضمانات شركات من الشركات األم عن الذمم المدينة و
  لشركاتھا التابعة.

. كما تم ١٠تفاصيل تكوين الذمم المدينة واألرصدة من األنشطة التمويلية للعمالء تم توضيحھا في اإليضاح رقم 
  .٣٠القطاعات الجغرافية في اإليضاح رقم  توضيح تفاصيل

   قياس مخاطر االئتمان  ٤/٢/١

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير

يتم قياس مخاطر المجموعة باستخدام طريقة تعكس كال من الخسارة المتوقعة المحتمل تكبدھا في الظروف العادية 
تجري المجموعة توقعا ألسوأ ما يمكن وقوعه في حالة األحداث الشديدة التي تقع وتكون والخسائر غير المتوقعة. 

  في الواقع غير محتملة الحدوث.

طرة على المخاطر بشكل رئيسي استنادا إلى حدود تم وضعھا من قبل المجموعة. تعكس مراقبة والسياليتم تنفيذ 
ھذه الحدود استراتيجية األعمال وبيئة السوق بالنسبة للمجموعة إضافة إلى مستوى المخاطر المقبولة من قبل 

القدرة الكاملة  المجموعة، مع التركيز اإلضافي على صناعات مختارة. إضافة إلى ذلك تراقب المجموعة وتقيس
ة وتستخدم وحد على تحمل المخاطر فيما يتعلق بالتعرض المجمع للمخاطر ضمن كافة أنواع المخاطر وأنشطتھا

  معدلة لتعكس البيئة االقتصادية.القياس االحتماالت المستخلصة من التجارب التاريخية 

  الرقابة على حدود المخاطر وسياسات تخفيفھا  ٤/٢/٢

  تخفيف المخاطر 
دارة التعرضات الناجمة إلتخدم المجموعة وكجزء من استراتيجيتھا العامة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى تس

والعمالت األجنبية ومخاطر حقوق الملكية ومخاطر االئتمان والتعرضات الناجمة  ربحعن تغيرات في معدالت ال
  .عن معامالت التوقع

  زيادة تركز المخاطر 
يكون عدد من العمالء يعملون في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة  ينشأ تركز المخاطر عندما

الجغرافية أو لديھم سمات اقتصادية مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتھم في الوفاء بالتزاماتھم التعاقدية بصورة 
ورات ية ألداء المجموعة بالتطمماثلة في الظروف االقتصادية والسياسية وغيرھا. تبين التركزات الحساسية النسب

  المؤثرة على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.

إرشادات محددة لالحتفاظ بمحفظة على من أجل تجنب التركز الزائد للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة 
اطر إدارة ومراقبة المخمتنوعة، مع تحديد أسقف لمخاطر القطاعات الجغرافية والقطاعات الصناعية. وبناء عليه تتم 

  االئتمانية المحددة. 



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٢٨  
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  (تابع) مخاطر االئتمان  ٤/٢

  أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى ابھالمحتفظ  اتاألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان الحد  ٤/٢/٣

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
مسجلة في بيان التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مالية 

  المركز المالي الموحد كما يلي:
 ٢٫٤١٢٫٨٠٨ ٢٫٧٦٦٫٤٦٦أرصدة لدى مصرف قطر المركزي (باستثناء النقد في الصندوق)

 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ مستحقات من البنوك
 ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١  موجودات تمويل
 ١٤٫٢١٣٫٦٤٤ ١٣٫٨٩٣٫٤٩٢  دين – استثمارات مالية

 ٢٥٩٫٥٥٥ ٢٦٩٫٣١٢أخرى موجودات
 ٨١٫٨٢٨٫٩١٥ ٩٠٫٢٥٦٫٠٧٠ 
   

   التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:
 ١٧٫١٠٣٫٦٧٨ ١٦٫٢٧٨٫٦٩٦ ضمانات

 ٧٫٣٢٥٫٧٣٠ ٣٫٦٠٤٫٨٠٢اعتمادات مستندية
 ١٥٫٤٢٠٫٢٩٥ ٧٫٨٢٥٫٥٦٨تسھيالت ائتمانية غير مستغلة

 ٣٩٫٨٤٩٫٧٠٣ ٢٧٫٧٠٩٫٠٦٦ 

 ةأسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي افتراضعاله يمثل الجدول أ
، دالمسجلة في بيان المركز المالي الموح موجوداتمرفقة. بالنسبة للأو تعزيزات ائتمانية أخرى  امحتفظ بھ اتضمان

  تقرير في بيان المركز المالي الموحد.استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي القيم الدفترية الصادر عنھا ال

  المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان موجوداتتركيز مخاطر ال  ٤/٢/٤

  حسب القطاع الجغرافي  (أ)

 قطر ٢٠١٦

دول مجلس 
التعاون الخليجي

 األخرى
دول الشرق 

 اإلجمالي أخرىاألوسط األخرى
       

موجودات مسجلة في بيان 
      وحد:المركز المالي الم

نقد وأرصدة لدى مصرف 
قطر المركزي (باستثناء 

 ٢٫٧٦٦٫٤٦٦ - - - ٢٫٧٦٦٫٤٦٦ النقد في الصندوق)
 ٢٫١٢٥٫٢٤٤٥٫٦٩٢٫٢٣٩ ١٫٩٦٣٫٨٥٣١٫٦٩٩ ١٫٦٠١٫٤٤٣ مستحقات من بنوك
٣٫٣٧٨٫٣٠٧٧٫٠٨٤٫٦٠١٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ ٥٦٫٩٨٢٫٧٤٣١٨٨٫٩١٠  موجودات تمويل
١٣٫٨٩٣٫٤٩٢ ٤٣٩٫٩٠٢ ٤٥٫٧٧٧ ١٢٫٧٣٨٫٧٢٣٦٦٩٫٠٩٠  دين -ة استثمارات مالي
 ٢٦٩٫٣١٢ ١١٫٠٩٦ - - ٢٥٨٫٢١٦ موجودات أخرى

  ٧٤٫٣٤٧٫٥٩١٢٫٨٢١٫٨٥٣٣٫٤٢٥٫٧٨٣٩٫٦٦٠٫٨٤٣٩٠٫٢٥٦٫٠٧٠



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٢٩  
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  (تابع) مخاطر االئتمان  ٤/٢

  (تابع) عرض لمخاطر االئتمانالمالية مع الت موجوداتتركيز مخاطر ال  ٤/٢/٤

  (تابع) حسب القطاع الجغرافي  (أ)

 قطر ٢٠١٥

دول مجلس 
التعاون الخليجي

 األخرى
دول الشرق 

 اإلجمالي أخرىاألوسط األخرى
    

موجودات مسجلة في بيان 
     المركز المالي الموحد:

نقد وأرصدة لدى مصرف 
 بعادقطر المركزي (باست

 ٢٫٤١٢٫٨٠٨ - - - ٢٫٤١٢٫٨٠٨ ي الصندوق)النقد ف
 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٦٣٨٫٤٥٥ ٢٫٦٢٤ ٦٩٤٫٧٤٥ ١٫٠٤٠٫٤٤٥ مستحقات من بنوك
٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ٦٫٩٣٣٫٦٦٢ ٣٫٢٦٧٫٥٠٤ ١٦٩٫٩٢١ ٥٢٫١٩٥٫٥٥٢  موجودات تمويل
١٤٫٢١٣٫٦٤٤ ٣٠٦٫٢١٤ ٤١٫٢٠٥ ٧٢١٫٣٥٣ ١٣٫١٤٤٫٨٧٢  دين -استثمارات مالية 

 ٢٥٩٫٥٥٥ - - - ٢٥٩٫٥٥٥ رىموجودات أخ
  ٨١٫٨٢٨٫٩١٥ ٧٫٨٧٨٫٣٣١ ٣٫٣١١٫٣٣٣ ٦٩٫٠٥٣٫٢٣٢١٫٥٨٦٫٠١٩

  

قطر ٢٠١٦

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
األخرى

دول الشرق 
األوسط 
 اإلجمالي أخرى األخرى

      
٥٫٠٧٨٫٦١١١٦٫٢٧٨٫٦٩٦ ٦٥٢٫٣٣٠ ١٠٫٥٣٥٫٠٦٤١٢٫٦٩١ ضمانات

 ٣٫٦٠٤٫٨٠٢ ٢٤٥٫٨٣٦ ٣٫٤٣٥ ٧٫٣٦٠ ٣٫٣٤٨٫١٧١ خطابات اعتماد
تسھيالت ائتمانية غير 

 ٧٫٨٢٥٫٥٦٨ ١٨٥٫١٣٤ - ١٧٨٫٣٧٣ ٧٫٤٦٢٫٠٦١ مستغلة
  ٥٫٥٠٩٫٥٨١٢٧٫٧٠٩٫٠٦٦ ٦٥٥٫٧٦٥ ٢١٫٣٤٥٫٢٩٦١٩٨٫٤٢٤
            

قطر ٢٠١٥

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
األخرى

دول الشرق 
األوسط 
 اإلجمالي أخرى األخرى

      
 ٥٫٦٦٨٫٦٥٩١٧٫١٠٣٫٦٧٨ ٦٦١٫٥١٢ ١٣٫٢٣٣ ١٠٫٧٦٠٫٢٧٤ ضمانات

 ٧٫٣٢٥٫٧٣٠ ١٨٨٫٦٤٧--٧٫١٣٧٫٠٨٣ خطابات اعتماد

تسھيالت ائتمانية غير 
 ١٥٫٤٢٠٫٢٩٥ ٣٤٧٫٧٧٥ - ٦٠٫٩٨٢ ١٥٫٠١١٫٥٣٨ مستغلة

  ٦٫٢٠٥٫٠٨١٣٩٫٨٤٩٫٧٠٣ ٦٦١٫٥١٢ ٧٤٫٢١٥ ٣٢٫٩٠٨٫٨٩٥ 



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٠  
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  (تابع) مخاطر االئتمان  ٤/٢

  (تابع) المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان موجوداتتركيز مخاطر ال  ٤/٢/٤

  حسب القطاع الصناعي  (ب)

فيما يلي تحليل لقطاع الصناعة للحد األقصى من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان عن مكونات بيان المركز   
موحد. تم إظھار الحد األقصى للتعرض باإلجمالي، قبل أثر التخفيف من خالل استخدام اتفاقيات المقاصة المالي ال

  الرئيسية والضمانات.
 إجمالي المخاطر إجمالي المخاطر  

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    

    ممولة وغير ممولة
 ٢١٫٦٨٢٫٠٢٢  ٢٠٫٨٨٣٫٩٦٦  الحكومة

 ٢٤٫٠٧٠٫٧٨٩  ٢٦٫٥٧٥٫١٢٧  الھيئات الحكومية
 ١٫٠٤٥٫٨١٧  ٢٫٢٧٧٫٧١١  الصناعة
 ٢٫٧٨٢٫٣٥٣  ٣٫٦٠٥٫٠٠٣  التجارة

 ١٠٫٨٤٣٫١٠٠  ١٢٫٤٥١٫٣٧٩  الخدمات 
 ٨٠٣٫٧٤٢  ٩٧٦٫٢٠٠  المقاوالت
 ١٤٫٥٣٤٫٩٨٠  ١٦٫٢٤٤٫٤٥٥  العقارات
 ٥٫٤٣٢٫٦٣٨  ٦٫٨٩٨٫٥٠٨  الشخصية
 ٦٣٣٫٤٧٤  ٣٤٣٫٧٢١  أخرى

 ٣٩٫٨٤٩٫٧٠٣  ٢٧٫٧٠٩٫٠٦٦  االلتزامات المحتملة
 ١٢١٫٦٧٨٫٦١٨  ١١٧٫٩٦٥٫١٣٦  مجموعال

  التعرض لمخاطر االئتمان

أو ما (حسب تصنيف وكاالت التصنيف استنادا إلى تصنيفات ستاندر آند بوورز  لألطراف المقابلةيعرض الجدول أدناه تحليال 
  :)يعادلھا

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    التصنيف المعادل

 ٤٥٫٨٦٤٫٢٢٩ ٤٩٫٠٨٥٫٤٢١  أ أ –أ أ أ إلى 
 ٦٫٥٤٢٫١٣١ ٦٫٩٥١٫٠٧٩  أ -+أ إلى 

 ١٫٧٠٤٫٢٢٩ ٢٫٢٩٧٫٦٠٩  ب ب ب -ب ب ب إلى 
 ٣٣٠٫٠٥٢ ٢٠٧٫٩٥٧  -ب ب + إلى ب

 ٦٧٫٢٣٧٫٩٧٧ ٥٩٫٤٢٣٫٠٧٠  غير مصنفة
  ١٢١٫٦٧٨٫٦١٨ ١١٧٫٩٦٥٫١٣٦ 



  ةقطريال ترياالبآالف ال  .ع) ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣١  
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  (تابع) مخاطر االئتمان  ٤/٢

  جودة االئتمان  ٤/٢/٥

قات من بنوكمستحموجودات تمويل 
استثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات 

  ذمم مدينة أخرى  الدين
 ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٥٢٠١٦ ٢٠١٥٢٠١٦ ٢٠١٦ 

                لم تتجاوز موعدھا ولم تنخفض قيمتھا (خطورة منخفضة):
 -  -  ١٢٫٨١٢٫٧٢٩  ١٢٫٤٨٣٫٧٨٦ - - ٣٠٫٣٤٤٫٤٩٨  ٣١٫٩٧٩٫٩٤١درجة االستثمار
 ٢٥٩٫٥٥٥  ٢٦٩٫٣١٢  ١٫٣٧٥٫٤٣٢  ١٫٣٨٤٫٢٢٣ ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ ٣١٫٣٤٩٫٧٨٥  ٣٤٫٣٩٢٫٥٣١الرصد القياسي

 -  -  -  - - - ٣٢٠٫٠٢٣  ١١٫٢٧٦الرصد الخاص 

 ٢٥٩٫٥٥٥  ٢٦٩٫٣١٢  ١٤٫١٨٨٫١٦١  ١٣٫٨٦٨٫٠٠٩ ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ ٦٢٫٠١٤٫٣٠٦  ٦٦٫٣٨٣٫٧٤٨  القيمة الدفترية
                

                تجاوزت موعدھا ولم تنخفض قيمتھا (تحت المراقبة):
  -   -    -   -  -  -  -  -درجة االستثمار
  -   -    -   -  -  - ٥١٥٫١٧١ ١٫٠٩٤٫٩٨٥الرصد القياسي

  -   -    -   -  -  - ٣٠٫٨٥٨ ٩٣٫٥٤٣الرصد الخاص 

  -   -    -   - - -٥٤٦٫٠٢٩  ١٫١٨٨٫٥٢٨ القيمة الدفترية
                

                انخفضت قيمتھا
 -  -  -  - -  - ٧٫٧١٨  ٥٨٫٤٢٨أشھر) ٣دون المستوى (متأخرة أكثر من 

 -  -  -  - -  - ١٫٥٩٨  ٢٩٫٩٨٩أشھر) ٦مشكوك في تحصيلھا (متأخرة أكثر من 
 ٣٫١٢٦  ٣٫١٢٦  ٥٠٫٩٦٧  ٥٠٫٩٦٧ -  - ٥٠٫٤٣٨  ٢٤٫٣٢٨أشھر) ٩خسارة (متأخرة أكثر من 

  ٣٫١٢٦  ٣٫١٢٦  ٥٠٫٩٦٧  ٥٠٫٩٦٧ -  - ٥٩٫٧٥٤  ١١٢٫٧٤٥ 
 )٣٫١٢٦(  )٣٫١٢٦(  )٢٥٫٤٨٤(  )٢٥٫٤٨٤( -  - )٥٣٫٤٥٠(  )٥٠٫٤٦٠(ناقصا: مخصص خاص لخسارة االنخفاض في القيمة
 -  -  -  - -  -  -  -ناقصا: مخصص مجمع لخسارة االنخفاض في القيمة
 -  -  ٢٥٫٤٨٣  ٢٥٫٤٨٣ -  - ٦٫٣٠٤  ٦٢٫٢٨٥ صافي القيمة الدفترية (موجودات منخفضة القيمة)

 ٢٥٩٫٥٥٥  ٢٦٩٫٣١٢  ١٤٫٢١٣٫٦٤٤  ١٣٫٨٩٣٫٤٩٢ ٢٫٣٧٦٫٢٦٩  ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩  ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١  بالصافي -القيمة الدفترية 



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٢  
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  (تابع) مخاطر االئتمان  ٤/٢

  جودة االئتمان (تابع)  ٤/٢/٥

 أدوات الدينالتي انخفضت قيمتھا واالستثمار في  التمويل موجودات

تلك  الدين (بخالف أدوات ذات طبيعة أدواتواالستثمار في التي انخفضت قيمتھا بصورة فردية  التمويل موجودات
ا على انخفاض قيمتھ اموضوعي عة أن ھناك دليال) التي تحدد المجموبيان الدخلالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

/ لتمويلابكاملھما بناء على الشروط التعاقدية التفاقية (اتفاقيات)  المبلغ األصلي والربح المستحق وال تتوقع تحصيل
  .االستثمار المالي

خفاض يتم تقييمھا لالن في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال تثماراالس
  في القيمة ولكنھا تخضع لنفس نظام التصنيف الداخلي. 

  موعدھا ولم تنخفض قيمتھا  تالتي تجاوز لالتمويموجودات 

 الربحن كوالتي يغير منخفضة في القيمة ھي تلك  ھالعمالء المتجاوزة لتاريخ استحقاقھا لكنل التمويلموجودات 
الئم عتقد أن انخفاض القيمة غير مت المجموعةيھا متجاوزة لتاريخ االستحقاق، ولكن أو المبالغ األساسية ف التعاقدي

  .للمجموعةعلى أساس مستوى التأمين/ الضمان المتوفر و/ أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
     

 ٢٥٠٫٩٩٧   ٧١٨٫٤٨٤  يوم ٣٠حتى 
 ١٠٨٫٢٢٣  ٢٧١٫٨٣٢  يوم ٦٠حتى  ٣١
 ١٨٦٫٨٠٩  ١٠٤٫٦٦٩  يوم ٩٠ - ٦١

 ٥٤٦٫٠٢٩  ١٫٠٩٤٫٩٨٥  اإلجمالي

  مليون لایر قطري أعيد استرداده بعد تاريخ التقرير. ٢٣٨تتضمن موجودات التمويل مبلغ 

  ُمعاد جدولتھاموجودات 

ترتيبات دفع ممنوحة وخطط إدارة خارجية معتمدة وتعديل وتأجيل جدولتھا  الُمعادالتمويل تتضمن أنشطة 
ياسات وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤشرات أو معايير، حسب تقدير اإلدارة المحلية، تشير المدفوعات. تستند س

إلى أنه من المرجح جدا استمرار الدفع. تتم مراجعة ھذه السياسات على نحو مستمر. في أغلبية الحاالت ينتج عن 
  :إعادة الھيكلة استمرار انخفاض قيمة الموجود

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    

 ٧٫٣١٨ ٣٩٫٧٢٣  ھا باالنخفاض بعد إعادة التمويلتستمر قيمت
 ١١٫١٠٠ ١٨٫٢٥٤ كان من الممكن أن تنخفض قيمتھا -لم تنخفض قيمتھا بعد إعادة الجدولة 

  ١٨٫٤١٨ ٥٧٫٩٧٧ 

  الضمانات  ٤/٢/٦

 يستند تحديد أھلية وقيمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ويتم تقييمھما بالرجوع إلى سعر السوق أو
 مماثلة. موجوداتالمؤشرات ل

التمويل  موجوداتلدى المجموعة ضمان في شكل وديعة محتجزة أو رھن على أسھم أو رھن قانوني في مقابل 
  التي تجاوزت موعد استحقاقھا.



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٣  
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  (تابع) مخاطر االئتمان  ٤/٢

  الضمانات (تابع)  ٤/٢/٦

  ضمانات مجمعة  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦  اوزت موعدھا:الفئة التي تج

     
٫٥٠٠٫٠٦٧١  يوم ٣٠حتى    ٤٥٤٫٧٣٦ 
٦٩٫٥٢٥٨  يوم ٦٠حتى  ٣١   ٩٠٫١٨٣ 
٫٦٤٦٧  يوم ٩٠ - ٦١   ١٠١٫٩١٢ 
٩٫٩٨٦٥  وما فوق – ٩١   ٨٣٫٧٥٥ 
  ٫٦٥٧٫٠٢٤٢   ٧٣٠٫٥٨٦ 

  سياسة الشطب  ٤/٢/٧

 ت ذات صلة بخسائر االنخفاضوأية مخصصا استثمار في سندات الدينأو رصيد  أصل ماليتقوم المجموعة بشطب 
أو الورقة غير قابلة للتحصيل وبعد موافقة  األصل الماليفي القيمة عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن 

  مصرف قطر المركزي. 

يتم القيام بھذا التحديد بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغييرات كبيرة في المركز المالي للمقترض/ المصدر 
دم مقدرة المقترض/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ مثل ع

كز تجاوز االقياسية ذات المبالغ الصغيرة، تستند قرارات الشطب عموما على مر للموجودات الماليةبكامله. بالنسبة 
ألف لایر  ٢٤٠ألف لایر قطري ( ١٫٦٥٦سنة ھو . المبلغ الذي تم شطبه خالل الة للمنتجستحقاق المحددااللموعد 

  ).٢٠١٥قطري في سنة 

  السوقمخاطر   ٤/٣

تتمثل مخاطر السوق في أن تتأثر أرباح أو رأس مال المجموعة أو مقدرتھا في تحقيق أھدافھا التجارية سلبياً 
أسعار ت األجنبية، ووأسعار صرف العمال معدالت الربحبالتغيرات في مستوى تقلب أسعار السوق أو األسعار مثل 

تدير المجموعة مخاطر السوق الخاصة بھا ضمن إطار عمل للحدود المفروضة من قبل مصرف قطر  األسھم.
  المركزي.

  إدارة مخاطر السوق  ٤/٣/١

تتم مراجعة فجوات معدالت ربح الموجودات والمطلوبات بشكل مستمر والتي تستخدم لخفض فجوات معدل الربح   
موضوعة من قبل مجلس اإلدارة. تدير المجموعة تعرضھا لتقلبات معدل صرف العمالت إلى إلى ضمن الحدود ال

ضمن المستويات المحددة من قبل مجلس اإلدارة، والذي يضع حدودا للتعرض إلى مراكز العمالت. تتم مراقبة تلك 
  المراكز بشكل مستمر.

  المحافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر معدل الربح   ٤/٣/٢

خاطر الرئيسية التي تتعرض لھا المحافظ لغير المتاجرة ھي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدية الم
المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت الربح في السوق. تتم إدارة مخاطر معدالت 

والحصول على حدود موافق عليھا مسبقا لنطاقات الربح بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات معدالت الربح 
وااللتزامات ھي الجھة المراقبة لاللتزام بھذه الحدود وتساندھا الخزينة المركزية  موجوداتإعادة التسعير. إن لجنة ال

  للمجموعة ضمن أنشطة رقابتھا اليومية.



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٤  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السوق (تابع)  ٤/٣

  (تابع) المحافظ لغير المتاجرة -الربح  معدللمخاطر  التعرض  ٤/٣/٢

  للمجموعة للمحافظ غير المتاجرة: معدل الربحمركز فجوة ملخص لفيما يلي 

          إعادة تسعير في:          

  سنوات ٥-١  شھر ١٢-٣  أشھر ٣أقل من   القيمة الدفترية 
أكثر من خمس 

  سنوات
غير حساسة 

  للربح
الربح معدل 
 الفعلي

٢٠١٦   
        

  ٣٫١٢٦٫٠٨٥--- -٣٫١٢٦٫٠٨٥نقد وأرصدة لدى مركز قطر المركزي
 %١٫٩١ ٢٫١٩٢٫٠٧٤ - ٣٦٤٫٠٥٠ - ٣٫١٣٦٫١١٥ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩  مستحق من بنوك
 %٤٫٢٠ -  ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١١٦٫٦٠٥٫٦٩٨١٩٫٣٣١٫٧٢٩١٣٫٧٢٠٫٨٠١١٧٫٩٧٦٫٣٣٣موجودات تمويل

 %٣٫٢٦ ١٣٫٨٤٧٫١٥٥ - - - ٤١٫٨٦٦ ١٣٫٨٨٩٫٠٢١ تثمارات ماليةاس

 ١٩٫١٦٥٫٣١٤  ١٧٫٩٧٦٫٣٣٣ ١٤٫٠٨٤٫٨٥١ ١٩٫٣٣١٫٧٢٩ ١٩٫٧٨٣٫٦٧٩ ٩٠٫٣٤١٫٩٠٦  
        

 %١٫٨٣ )٢٦٫٥٠٠( - - )٥٫٥٩٦٫٤٣٣( )١٣٫٤٣٦٫٧٧٢( )١٩٫٠٥٩٫٧٠٥(   إلى بنوكمستحق 
  )١٠٫٥٣٣٫٦٢٧(--- -)١٠٫٥٣٣٫٦٢٧(حسابات العمالء الجارية

 )١٠٫٥٦٠٫١٢٧( - - )٥٫٥٩٦٫٤٣٣( )١٣٫٤٣٦٫٧٧٢( )٢٩٫٥٩٣٫٣٣٢( 

أصحاب حسابات  حقوق ملكية
 %١٫٩٦ -  )٢٣٥٫٩٨٣( )١٫٨٤٧٫٨١٢()١٠٫٣٦٣٫٥٣٢( )٣٥٫٠٤٢٫٩٧١(  )٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨(  االستثمار

        
  ٨٫٦٠٥٫١٨٧ ١٧٫٧٤٠٫٣٥٠ ١٢٫٢٣٧٫٠٣٩ ٣٫٣٧١٫٧٦٤ )٢٨٫٦٩٦٫٠٦٤( ١٣٫٢٥٨٫٢٧٦ موحدال بنود بيان المركز المالي

  ---)٣٫٥٠٣٫٨٣٩()٢١٫٦٩٧٫٢٤٩()٢٥٫٢٠١٫٠٨٨(الموحدةبنود خارج الميزانية العمومية

  ٨٫٦٠٥٫١٨٧ ١٢٫٢٣٧٫٠٣٩١٧٫٧٤٠٫٣٥٠)١٣٢٫٠٧٥()٥٠٫٣٩٣٫٣١٣()١١٫٩٤٢٫٨١٢(معدل الربحفجوة حساسية

 )١١٫٩٤٢٫٨١٢()٢٠٫٥٤٧٫٩٩٩()٣٨٫٢٨٨٫٣٤٩()٥٠٫٥٢٥٫٣٨٨( )٥٠٫٣٩٣٫٣١٣(  )١١٫٩٤٢٫٨١٢( المتراكم معدل الربحفجوة حساسية 
  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٥  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السوق (تابع)  ٤/٣

  (تابع) المحافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر معدل الربح   ٤/٣/٢

          ادة تسعير في:إع          

 سنوات ٥-١ شھر ١٢-٣ أشھر ٣أقل من  القيمة الدفترية 
أكثر من خمس 

 غير حساسة للربح  سنوات
الربح معدل 
 الفعلي

٢٠١٥       
        

  ٢٫٧٣٦٫٩١٥ - - - - ٢٫٧٣٦٫٩١٥نقد وأرصدة لدى مركز قطر المركزي
 %١٫٣٥ ٣٦٤٫٠٥٠٠٦٥٩٫٧٧٦-٢٫٣٧٦٫٢٦٩١٫٣٥٢٫٤٤٣  مستحق من بنوك
 %٣٫٩٧ -  ١٠٫٦٤٨٫٣٨٣ ٢٤٫٩٨٨٫٢٥٢ ٧٫٢٥٢٫١٦٠ ١٩٫٦٧٧٫٨٤٤ ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ موجودات تمويل
 %٣٫٢٤ ١٤٫٠٥٢٫١٠٦---١٤٫١٢٠٫٩٥٧٦٨٫٨٥١استثمارات مالية

 ١٧٫٤٤٨٫٧٩٧  ١٠٫٦٤٨٫٣٨٣ ٢٥٫٣٥٢٫٣٠٢ ٧٫٢٥٢٫١٦٠ ٢١٫٠٩٩٫١٣٨ ٨١٫٨٠٠٫٧٨٠  
        

 %١٫٣٠ )٥٠٠٫٠٧٧(-)١٩٨٫٦٣٠()٢٫٥٨٧٫٠٩٣()١٠٫٠٥٨٫٧٩١()١٣٫٣٤٤٫٥٩١(   إلى بنوكمستحق 
  )٦٫١٨٣٫٧٦٢(--- -)٦٫١٨٣٫٧٦٢(حسابات العمالء الجارية

 )٦٫٦٨٣٫٨٣٩( - )١٩٨٫٦٣٠( )٢٫٥٨٧٫٠٩٣( )١٠٫٠٥٨٫٧٩١( )١٩٫٥٢٨٫٣٥٣(  

أصحاب حسابات  حقوق ملكية
 %١٫٤٢ - - )١٫٤٥١٫٤٧٠( )٩٫١٤٢٫٨٠٥( )٣٨٫٨٤٥٫٢٢٩(  )٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤(  االستثمار

        
  ١٠٫٧٦٤٫٩٥٨ ١٠٫٦٤٨٫٣٨٣ ٢٣٫٧٠٢٫٢٠٢ )٤٫٤٧٧٫٧٣٨( )٢٧٫٨٠٤٫٨٨٢( ١٢٫٨٣٢٫٩٢٣ الموحد بنود بيان المركز المالي

  --)٢٠٨٫١٧٥()١٠٫٠٧٩٫١٢٠()١٨٫٥٨٧٫٨٤٧()٢٨٫٨٧٥٫١٤٢(الموحدة بنود خارج الميزانية العمومية

  ١٠٫٧٦٤٫٩٥٨ ١٠٫٦٤٨٫٣٨٣ ٢٣٫٤٩٤٫٠٢٧ )١٤٫٥٥٦٫٨٥٨( )٤٦٫٣٩٢٫٧٢٩( )١٦٫٠٤٢٫٢١٩( معدل الربحفجوة حساسية 

  )١٦٫٠٤٢٫٢١٩( )٢٦٫٨٠٧٫١٧٧( )٣٧٫٤٥٥٫٥٦٠( )٦٠٫٩٤٩٫٥٨٧( )٤٦٫٣٩٢٫٧٢٩( )١٦٫٠٤٢٫٢١٩( المتراكم معدل الربحفجوة حساسية 
  
  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  حدةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٦  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السوق (تابع)  ٤/٣

  (تابع) المحافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر معدل الربح   ٤/٣/٢

  تحليل الحساسية

والمطلوبات  موجوداتإن إدارة مخاطر معدالت الربح مقابل حدود فجوة معدل الربح تكملھا مراقبة حساسية ال
ؤخذ المعيارية التي ت االحتماالتالمعيارية وغير المعيارية لمعدالت الربح.  االحتماالتية للمجموعة لمختلف المال

أساس لھبوط أو صعود متناظر في كافة منحنيات العائدات حول العالم  اطنق ١٠في االعتبار بشكل شھري تتضمن 
افة منحنيات العائدات. فيما يلي تحليل لحساسية في ك السنة ر منثكاأل جزءالأساس صعودا أو ھبوطا في  اطنق ٥و

المجموعة لزيادة أو نقصان في معدالت ربح السوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنيات العائدات 
 ومركز مالي ثابت:

  زيادة متناظرة 
 ط أساسانق ١٠ 

نقصان متناظر 
 ط أساسانق ١٠

  حساسية صافي الربح
٢٠١٦   

 )١٫٦٧٣( ١٫٦٧٣ رديسمب ٣١في 
   

٢٠١٥   
 )٩٠٠( ٩٠٠ ديسمبر ٣١في 

  

تدار المراكز الشاملة لمخاطر معدل الربح لغير المتاجرة من قبل الخزينة المركزية للمجموعة، والتي تستخدم 
 االستثمارات المالية والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات إدارة المخاطر إلدارة المركز الشامل

  الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير المتاجرة. 

   المحافظ لغير المتاجرة - السوق األخرىالتعرض لمخاطر   ٤/٣/٣

  معامالت العملة األجنبية

من مثل ھذه التعرضات عندما يكون لعدم القيام بذلك أثرا ھاما على معدالت فقط إن سياسة المجموعة ھي التحوط 
كاتھا التابعة. نتائج ھذه السياسة ھي أن التحوط بشكل عام يصبح ضروريا رأس المال التنظيمي للمجموعة وشر

فقط عندما يكون معدل التعرضات الھيكلية في عملة بعينھا إلى موجودات مرجحة بالمخاطر مسجلة بتلك العملة 
ضة المعر تختلف بشكل جوھري عن معدل رأس المال للمنشأة قيد النظر. تقوم المجموعة إضافة إلى مراقبة القيمة

للمخاطر فيما يتعلق بالعملة األجنبية بمراقبة أية مخاطر تركز فيما يتعلق بأية عملة فردية بخصوص تحويل تعامالت 
العملة األجنبية والموجودات والمطلوبات النقدية إلى العملة الوظيفية المعنية للمجموعة وفيما يتعلق بتحويل العمليات 

  .عة (بعد األخذ في االعتبار أثر أية تحوطات مؤھلة لصافي االستثمار)األجنبية إلى عملة العرض للمجمو

٢٠١٥   ٢٠١٦ 
   صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:

    
 ٩٨٣  ٣٠٥ يورو

 )١٫٣٨٩(  )٢٫١٥٠( جنيه استرليني
 ١٣٫٧٣٣  ٣٫٧٤٢ أخرى عمالت

    
  

  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  حدةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٧  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  )مخاطر السوق (تابع  ٤/٣

  (تابع) المحافظ لغير المتاجرة - السوق األخرىالتعرض لمخاطر   ٤/٣/٣

يشير الجدول أدناه إلى أثر التغير المحتمل منطقيا ألسعار العمالت مقابل اللایر القطري على بيان الدخل الموحد، 
  مع بقاء كافة المتغيرات ثابتة:

 الربح أو الخسارةزيادة/ (نقصان) في 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦في معدل صرف العملة%٥سبةزيادة/ (نقصان) بن
   

 ٤٩ ١٥ يورو
 )٦٩( )١٠٨( جنيه إسترليني
 ٦٨٧ ١٨٧ عمالت أخرى

  .ال يتضمن الجدول أعاله العمالت المربوطة باللایر القطري

  عر السھمسمخاطر 

سھم ألسھم واألمخاطر سعر السھم ھي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسھم نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات ا
الفردية. ينشأ التعرض لمخاطر سعر السھم غير المتاجر به من أسھم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من 

 خالل بيان الدخل والقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

  :تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السھم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    / مؤشرات أخرى٣٠في مؤشر بورصة قطر  %٥زيادة/ (نقصان) بنسبة 

 ١٥٫٤٢١  - زيادة/ (نقصان) في الربح والخسارة
 ٤٫٩٠٢  ١٫٣٢٢زيادة/ (نقصان) في حقوق الملكية

  تقييم األدوات المالية  ٤/٣/٤

  قسم السياسات المحاسبية الھامة. القيمة العادلة تمت مناقشتھا فيقياسات حول لمجموعة لمحاسبية لسياسة االإن 

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أھمية المدخالت المستخدمة 
 في إجراء القياس.

  أو مطلوبات مماثلة. موجوداتاألسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ل: ١المستوى 

  أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غير مباشر  :٢المستوى
(مثل المشتقات من األسعار). تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقييمھا باستخدام: أسعار سوق مدرجة في السوق 

تبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تع
 أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بيانات السوق.

  أساليب تقييم باستخدام مدخالت ھامة ال يمكن مالحظتھا. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات حيث ٣المستوى :
مالحظتھا ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتھا يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن 

أثر ھام على تقييم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقييمھا استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث 
  تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة التي ال يمكن مالحظتھا مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.

عادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض تستند القيم ال
  أسعار المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  حدةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٨  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السوق (تابع)  ٤/٣

 (تابع) تقييم األدوات المالية  ٤/٣/٤

تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار 
وخيارات تسعير متعددة الحدود ونماذج تقييم أخرى. تتضمن  )شولز -بالك(السوق التي يمكن مالحظتھا ونموذج 

خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان  ربحالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت االفتراضات والمدخ
وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم ومعدالت صرف العملة األجنبية 

اليب التقييم ھو التوصل واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتھا. إن ھدف أس
إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين 

 في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.

 تصنيف األصل والمطلوب المالي  ٤/٣/٥

بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة 
 يصنف فيه قياس القيمة العادلة:

 المجموع  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠١٦
         

التوافق مع الشريعة 
 وأدوات إدارة المخاطر

- 
 

١٨٫٦٤٩ 
 

- 
 

١٨٫٦٤٩ 

 ١٥٠٫٤٤٨  - ٨٧٫٤٨٦ ٦٢٫٩٦٢ استثمارات مالية
 ١٦٩٫٠٩٧  -  ١٠٦٫١٣٥  ٦٢٫٩٦٢ 
        

التوافق مع الشريعة 
 وأدوات إدارة المخاطر

- 
 

١٧٫٢٦٤ 
 

- 
 

١٧٫٢٦٤ 

 -  ١٧٫٢٦٤  -  ١٧٫٢٦٤ 
        

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول ٢٠١٥
         

التوافق مع الشريعة 
 ١٥٫٨٢٧  - ١٥٫٨٢٧-خاطروأدوات إدارة الم
 ٤٩٩٫١٤٩  - -٤٩٩٫١٤٩استثمارات مالية

 ٥١٤٫٩٧٦  - ٤٩٩٫١٤٩١٥٫٨٢٧ 
        

التوافق مع الشريعة
 ٧٫٧٦٤  - ٧٫٧٦٤-وأدوات إدارة المخاطر

 -٧٫٧٦٤  - ٧٫٧٦٤ 
        

ھا يمة العادلة تساوي قيمھا الدفترية ولذلك لم يتم إدراجالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بالق
مليون لایر  ٢٫٦٩٣في جدول تدرج القيمة العادلة فيما عدا بعض االستثمارات المالية التي تساوي قيمتھا العادلة 

القيمة العادلة السابقة. يتم  ١) ثم استخدام أسلوب تقييم المستوي ٢٠١٥مليون لایر قطري في  ٢٫٦٠٢قطري (
  . ٧اإلفصاح عن تفاصيل تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح 

ألف لایر قطري في سنة  ٤٫٦٩٥ألف لایر قطري تم تسجيلھا بالتكلفة ( ٤٫٦٩٤االستثمارات المالية بإجمالي 
٢٠١٥.(  

المنتھية  خالل فترات التقرير من قياس القيمة العادلة ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١لم يكن ھناك تحويل بين المستوى 
   .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  حدةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٣٩  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  السيولةمخاطر   ٤/٤
التزاماتھا عند حلول موعد استحقاقھا،  تلبيةعدم تمكن المجموعة من ھي المخاطر المتمثلة في مخاطر السيولة 

النقد من االرتباطات التعاقدية أو التدفقات النقدية الخارجة كمثال على ذلك، نتيجة لسحب ودائع العمالء أو متطلبات 
 ستؤدي ھذه التدفقات. األخرى مثل استحقاقات الدين أو ھوامش تحت الطلب بالنسبة ألدوات إدارة المخاطر وخالفھا

روف الخارجة إلى نضوب الموارد المالية المتاحة لتمويل العمالء وأنشطة المتاجرة واالستثمارات. في ظل الظ
القاسية قد ينتج عن عدم توفر السيولة تخفيضات في بيان المركز المالي الموحد ومبيعات الموجودات أو احتمال 
عدم المقدرة على الوفاء بارتباطات التمويل. إن المخاطر التي ال يمكن للمجموعة أن تقوم بمعالجتھا متأصلة في 

بمجموعة من األحداث المحددة الخاصة بالمؤسسة وأحداث على جميع العمليات التشغيلية المصرفية ويمكن أن تتأثر 
مستوى السوق بأكملھا ويتضمن ذلك ولكنه ال يقتصر على، أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة 

  والكوارث الطبيعية.

  السيولةمخاطر التعرض ل  ٤/٤/١
السائلة إلى ودائع  موجوداتالصافي ھو معدل  األساسي الذي تتخذه المجموعة إلدارة مخاطر السيولة التدبير

وما يعادله وأدوات ذات طبيعة أدوات  النقدأنه يتضمن  علىالسائلة  موجوداتال يعتبر صافيالعمالء. لھذا الغرض 
الدين في درجة االستثمار والتي يوجد لھا سوق نشط وجاھز ناقصا الودائع من البنوك والقروض األخرى 

يتم استخدام احتساب مماثل، ولكنه غير مطابق، لقياس التزام  تحق خالل الشھر التالي.واالرتباطات التي تس
  المجموعة بحدود السيولة الموضوعة من مصرف قطر المركزي.

ر يودائع العمالء للمجموعة الصادر عنھا التقرير في تاريخ التقردل صافي الموجودات السائلة إلى تفاصيل مع
  الي:وخالل السنة على النحو الت

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    

%٨٦ ديسمبر ٣١في   ٨٥%  
%٨٠ المتوسط للسنة  ٨٨%  

%٨٩ الحد األقصى للسنة  ٩٧%  
%٧٣  الحد األدنى للسنة  ٧٨%  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٤٠  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  (تابع) السيولةمخاطر   ٤/٤

  تحليل االستحقاق  ٤/٤/٢

مطلوبات للمجموعة. لقد تم تحديد تواريخ االستحقاق / التعاقدية المتوقعة للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية في يبين الجدول التالي تواريخ استحقاق الموجودات وال  
ة النقدية. تقوم اإلدارة بمراقبة السيولائع وتوفر ديسمبر لتاريخ االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية التي تعكسھا الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالود ٣١

  االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية لدى البنك.

  أقل من شھر  القيمة الدفترية 
من شھر إلى ثالثة

  أشھر
من ثالثة أشھر إلى 

  سنة
من سنة إلى خمس 

   سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
٢٠١٦               

                   
 ٢٫٣٦٦٫٤٧٤ ---٣٫١٢٦٫٠٨٥٧٥٩٫٦١١  ر المركزيمصرف قطنقد وأرصدة لدى 
 - ٣٦٤٫٠٥٠ - - ٥٫٣٢٨٫١٨٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩  مستحق من بنوك 
 ١٧٫٩٧٦٫٣٣٣ ١٣٫٧٢٠٫٨٠١ ١٩٫٣٣١٫٧٢٩ ٨٫٨١٨٫٥٧٣ ٧٫٧٨٧٫١٥٢ ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١  موجودات تمويل

 ٣٫٨٩٥٫٦٢٨ ٦٫٢٩٤٫٣٧١ ١٤٫٠١٢٫١١٠٣٫٠٢٩٫٩٥٤١٤١٫١٩٤٦٥٠٫٩٦٣   االستثمارات المالية
 - - - - ٢٦٩٫٣١٢ ٢٦٩٫٣١٢  أخرى موجودات

 ٢٤٫٢٣٨٫٤٣٥ ٢٠٫٣٧٩٫٢٢٢ ١٩٫٩٨٢٫٦٩٢ ٨٫٩٥٩٫٧٦٧ ٩٠٫٧٣٤٫٣٠٧١٧٫١٧٤٫١٩١  إجمالي الموجودات المالية
                  

 - - ٥٫٥٩٦٫٤٣٣ ٢٫٩١٣٫٠٤٦ ١٠٫٥٥٠٫٢٢٦ ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥  إلى بنوكمستحق 
 - - - - ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧ ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧  يةحسابات العمالء الجار

 - - ٥٫٥٩٦٫٤٣٣ ٢٫٩١٣٫٠٤٦  ٢١٫٠٨٣٫٨٥٣ ٢٩٫٥٩٣٫٣٣٨  إجمالي المطلوبات المالية

 - ١٫٣٣٩٫٦٢٤ ٨٫٧٤٣٫٣٢٨ ١٥٫٨٨٩٫٠٠٩ ٢١٫٥١٨٫٣٣٧ ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨  أصحاب حساب االستثمار ملكيةحقوق 

 - ١٫٣٣٩٫٦٢٤ ١٤٫٣٣٩٫٧٦١ ١٨٫٨٠٢٫٠٥٥ ٧٧٫٠٨٣٫٦٣٠٤٢٫٦٠٢٫١٩٠  ات االستثمارإجمالي المطلوبات المالية وحقوق ملكية أصحاب حساب

 ٢٤٫٢٣٨٫٤٣٥ ١٩٫٠٣٩٫٥٩٨ ٥٫٦٤٢٫٩٣١ )٩٫٨٤٢٫٢٨٨()٢٥٫٤٢٧٫٩٩٩(١٣٫٦٥٠٫٦٧٧  الفرق



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٤١  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  (تابع) السيولةمخاطر   ٤/٤

  (تابع) تحليل االستحقاق  ٤/٤/٢

   أقل من شھر   ةيالقيمة الدفتر  
من شھر إلى ثالثة 

   أشھر 
من ثالثة أشھر إلى 

   سنة
من سنة إلى خمس 

   سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
٢٠١٥                   

                   
 ٢٫٣٣٤٫١٧٤ - - - ٤٠٢٫٧٤١ ٢٫٧٣٦٫٩١٥  مصرف قطر المركزينقد وأرصدة لدى 
 - ٣٦٤٫٠٥٠ - - ٢٫٠١٢٫٢١٩ ٢٫٣٧٦٫٢٦٩  مستحق من بنوك 
 ١٣٫٣٨٤٫٩٦٢ ٢٥٫٧٥٥٫٧٨٤ ٧٫٢٥٥٫٣٤٥ ٩٫٠٠٤٫١٦٣ ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩٧٫١٦٦٫٣٨٥  موجودات تمويل

 ٣٫٩٨٤٫٩١٢ ٩٫٧١٩٫٢٧٦ ٥٧٠٫٥٦٧ ٢٤٩٫٦٩٧ ١٤٫٦٢٤٫٨٠١١٠٠٫٣٤٩  االستثمارات المالية
 - - - ١٢٫٧٢٤ ٢٤٦٫٨٣١ ٢٥٩٫٥٥٥  موجودات أخرى

 ١٩٫٧٠٤٫٠٤٨ ٣٥٫٨٣٩٫١١٠ ٧٫٨٢٥٫٩١٢ ٩٫٢٦٦٫٥٨٤ ٨٢٫٥٦٤٫١٧٩٩٫٩٢٨٫٥٢٥  إجمالي الموجودات المالية
                  

 - ١٩٨٫٦٣٠ ٢٫٥٨٧٫٠٩٣ ٢٫٧٧٦٫٦١٥ ١٣٫٣٤٤٫٥٩١٧٫٧٨٢٫٢٥٣  مستحق إلى بنوك
 - - - - ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ٦٫١٨٣٫٧٦٢  حسابات العمالء الجارية
 -  ١٩٨٫٦٣٠  ٢٫٥٨٧٫٠٩٣  ٢٫٧٧٦٫٦١٥  ١٣٫٩٦٦٫٠١٥ ١٩٫٥٢٨٫٣٥٣  إجمالي المطلوبات المالية

 - ١٫٤٧٨٫٥٥٣ ١٠٫٥٩٧٫٤٦٣ ١٢٫٠٥٨٫٩١٦ ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤٢٥٫٣٠٤٫٥٧٢  أصحاب حساب االستثمار حقوق ملكية

 - ١٫٦٧٧٫١٨٣ ١٣٫١٨٤٫٥٥٦ ١٤٫٨٣٥٫٥٣١ ٦٨٫٩٦٧٫٨٥٧٣٩٫٢٧٠٫٥٨٧   إجمالي المطلوبات المالية وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

 ١٩٫٧٠٤٫٠٤٨ ٣٤٫١٦١٫٩٢٧ )٥٫٣٥٨٫٦٤٤( )٥٫٥٦٨٫٩٤٧()٢٩٫٣٤٢٫٠٦٢(١٣٫٥٩٦٫٣٢٢  الفرق

  
  
  
  
  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٤٢  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  السيولة (تابع)مخاطر   ٤/٤

  )وأدوات إدارة المخاطروالتوافق مع الشريعة المطلوبات المالية ( تحليل االستحقاق  ٤/٤/٣

شعار التي تكون عرضة إلصدار إالدفعات التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. المتبقي من ت المالية للمجموعة استنادا إلى االستحقاق للمطلوبا ة عنلمحيلخص الجدول أدناه 
  ه.ة المجموعة بالدفع فيالدفع في أقرب تاريخ يمكن مطالبيتم التعامل معھا كما لو أن اإلشعار قد تم تسليمه فورا. غير أن المجموعة تتوقع أال يطلب العديد من العمالء فيھا 

رف تحتفظ المجموعة باحتياطيات قانونية لدى مصبشكل كبير ومتنوعة وسائلة في حال حدوث انقطاع غير متوقع للتدفق النقدي.  تداولھايمكن  موجوداتتحتفظ المجموعة بمحفظة 
  مجموعة.قاسية متنوعة تطبق على ال توقعاتقطر المركزي. يتم تقييم وإدارة السيولة باستخدام 

   القيمة الدفترية  

إجمالي التدفق
النقدي غير 
   أقل من شھر    المخصوم

من شھر إلى ثالثة
   أشھر 

من ثالثة أشھر إلى
   سنة

من سنة إلى خمس
   سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات 

٢٠١٦                 
                      مطلوبات مالية غير مشتقة

 - - ١٢٫٣١٣٫٦٣٨٢٫٠٧٠٫٣١٤٤٫٧٢٠٫٣٢٣ ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥١٩٫١٠٤٫٢٧٥  مستحق إلى بنوك
 - ---١٠٫٥٣٣٫٦٢٧ ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧١٠٫٥٣٣٫٦٢٧  حسابات العمالء الجارية

 - ---١٫٥٧٣٫٥٩٢ ١٫٥٧٣٫٥٩٢١٫٥٧٣٫٥٩٢  مطلوبات أخرى

 - - ٤٫٧٢٠٫٣٢٣ ٢٫٠٧٠٫٣١٤ ٢٤٫٤٢٠٫٨٥٧  ٣١٫٢١١٫٤٩٤ ٣١٫١٦٦٫٩٢٤  المطلوبات إجمالي
               

 - ١٫٣٨٦٫٧٤٢ ٨٫٢٠٧٫٤٠٦ ١٥٫٠٢٣٫٨٢٧ ٢٣٫١١٥٫٥٤٧ ٤٧٫٧٣٣٫٥٢٢ ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨  حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار
          

                أدوات إدارة المخاطر
          إدارة المخاطر:
 - - )١٢٫٣٥٨()١٫٦٨٢()٥٫٩٧٠()٢٠٫١٠(١٫٣٨٥  تدفق خارجي
 - - ٦٫٥٧٢١٫٥٣٠١٣٫٢٩٣ ٢١٫٣٩٥-  تدفق داخلي

  ١٫٣٨٦٫٧٤٢ ١٢٫٩٢٨٫٦٦٤ ١٧٫٠٩٣٫٩٨٩ ٤٧٫٥٣٧٫٠٠٦  ٧٨٫٩٤٦٫٤٠١ ٧٨٫٦٥٨٫٦٠٧ - 



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٤٣  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  السيولة (تابع)مخاطر   ٤/٤

  (تابع) المخاطر)وأدوات إدارة والتوافق مع الشريعة (المطلوبات المالية  تحليل االستحقاق  ٤/٤/٣

   القيمة الدفترية  

إجمالي التدفق 
النقدي غير 
   أقل من شھر   المخصوم

من شھر إلى ثالثة
   أشھر 

من ثالثة أشھر 
   إلى سنة

من سنة إلى 
   خمس سنوات

أكثر من خمس
 سنوات 

٢٠١٥                      
                      مطلوبات مالية غير مشتقة

 - ١٩٩٫٥٢٤ ١٣٫٣٤٤٫٥٩١١٣٫٣٦١٫٢٤٠٧٫٤٢١٫٢٤٢٣٫٨٧٤٫٩٠٠١٫٨٦٥٫٥٧٤  مستحق إلى بنوك
 - - - - ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ٦٫١٨٣٫٧٦٢  حسابات العمالء الجارية

 - ---٢٫٠٠٥٫٣٣٣٢٫٠٠٥٫٣٣٣٢٫٠٠٥٫٣٣٣  مطلوبات أخرى

 - ١٩٩٫٥٢٤ ٢١٫٥٣٣٫٦٨٦٢١٫٥٥٠٫٣٣٥١٥٫٦١٠٫٣٣٧٣٫٨٧٤٫٩٠٠١٫٨٦٥٫٥٧٤  المطلوبات إجمالي
              

 - ٨٦٩٫٩٨٩ ٩٫٤٤٩٫٧٩٨ ١٢٫٦٨٧٫٩٢٨ ٢٦٫٦٢٤٫٢٨٣ ٤٩٫٦٣١٫٩٩٨ ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار
              

                أدوات إدارة المخاطر
     ٨٫٠٦٣  إدارة المخاطر:
 - - )٨٫١٧٥( )٥٫٤٠٣( )١٫٥٨٧( )١٥٫١٦٥(   تدفق خارجي
 - - ٢٣٫٢٢٨٤٫٣٤٣٥٫٥٠٣١٣٫٣٨٢   تدفق داخلي

  ١٫٠٦٩٫٥١٣ ٧٠٫٩٨١٫٢٥٣٧١٫١٩٠٫٣٩٦٤٢٫٢٣٧٫٣٧٦١٦٫٥٦٢٫٩٢٨١١٫٣٢٠٫٥٧٩ - 
  

  

  

  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦سمبر دي ٣١في 

٤٤  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  المخاطر التشغيلية   ٤/٥

 التي تنشأ من أسباب مختلفة عديدة مرافقة الرتباط المخاطر التشغيلية ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة
المجموعة باألدوات المالية بما في ذلك العمليات والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف 

وما ممخاطر االئتمان والسوق والسيولة كتلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة ع
    لسلوك الشركات.

إن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل موازنة تجنب الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة 
 .االستمرار في تحقيق نسب كفاءة تشغيل عالية وتجنب اإلجراءات التي من شأنھا الحد من اإلبداع والمبادرةمع 

تطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا ضمن كل وحدة. تسند المسؤولية الرئيسية عن وضع و
 ويتم دعم ھذه المسؤولية بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية:

 .متطلبات للفصل المناسب بين المھام متضمنة التصريح المستقل للمعامالت 

 مالت ومراقبتھا.متطلبات تسوية المعا 

 .االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى 

 الضوابط واإلجراءات توثيق 

 لمخاطر االتقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجھتھا وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة  متطلبات
 التي يتم تحديدھا.

 إلجراء التصحيحي المقترحاإلبالغ عن الخسائر المالية وا متطلبات 

 وضع خطط الطوارئ 

  المھني والتطويرالتدريب 

 المعايير األخالقية والعملية 

  بما في ذلك التأمين أينما كان ذلك فعاال. المخاطرتخفيف  

  إدارة رأس المال  ٤/٦

  النظاميرأس المال 

طوير والسوق والستدامة الت دائنينالثقة المستثمر و لضمانإن سياسة المجموعة ھي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية   
المستقبلي لألعمال. يتم أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساھمين وتعترف المجموعة بالحاجة 
إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقھا بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن 

  ا بمركز رأس مال متين.الحصول عليھم

  الفترة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا.طوال لقد التزمت المجموعة وعملياتھا المنظمة بشكل فردي   

  يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل التي تم تبنيھا من قبل مصرف قطر المركزي.  

  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦سمبر دي ٣١في 

٤٥  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  (تابع) إدارة رأس المال  ٤/٦

  رأس المال النظامي (تابع)

 :٢/٣بازل متطلبات بموجب يلخص الجدول التالي مدى كفاية رأس المال للمجموعة 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    

 ١٠٫٦٧٠٫٠٨٣  ١١٫٣١٧٫٧٣٠ )٢(بازل  ١/الفئة ١رأس مال فئة حقوق حملة األسھم العادية 
 ١٫١٦٠  ١٢٦٫٣٩٤رأس المال اإلضافي للفئة 
 ١٫١٦٠  ٢٢٦٫٣٩٤رأس المال اإلضافي للفئة 
 ١٠٫٦٧٢٫٤٠٣  ١١٫٣٧٠٫٥١٨إجمالي رأس المال المؤھل

 ٥٧٫٥٥٢٫١٢٨  ٦٠٫٣١٥٫٣٦٢ إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
    

 %١٨٫٥٤  %١٨٫٧٦)٢(بازل  ١/نسبة الفئة ١فئة حقوق حملة األسھم العادية 
 %١٨٫٥٤  %١٨٫٨٥ إجمالي نسبة رأس المال

وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي  ٣بازل بموجب متطلبات  لنسبة كفاية رأس المالالحد األدنى المقبول إن 
 :يكون كاآلتي

 ؛%١٠ يھ بدون ھامش األماننسبة للالحد األدنى  -

 ؛ وأيضا%١٢٫٥ يھھامش األمان بما في ذلك للنسبة الحد األدنى  -

 نوكلبالمحافظة على رأس المال مضاًفا إليه احتياطي ا احتياطيا إليه الحد األدنى إلجمالي رأس المالي مضافً  -
 %١٣ھو  المالي النظام على الھام التأثير ذات

  الموجودات المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية

 
  المبلغ المرجح بالمخاطر

 القيمة الدفترية ٢/٣ بازلوفقا ل
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
     

 ٢٫٧٣٦٫٩١٥ ٣٫١٢٦٫٠٨٥ - - رف قطر المركزيمصالنقد واألرصدة لدى 
 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ ٥٥٠٫٤٢٧ ١٫١٨٠٫٦٥٣ مستحق من بنوك
 ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ ٣٧٫٠٢٦٫٥٣٦٣٤٫٠٧٤٫٧٩١ موجودات تمويل
 ١٤٫٦٢٤٫٨٠١ ١٤٫٠١٢٫١١٠ ١٫٨٨٦٫٦٣٢ ٢٫٠٥٠٫٤٥٦ استثمارات مالية

 ٥٥٧٫٧٣٧ ٥٥٧٫١٨٠ ٥٤١٫٦٩٧ ٥٣٨٫٠٥٨ أخرىموجودات ثابتة وصول 
 ٦٨٫٧٢٤٫٨٤٥ ٥٢٫٩١٠٫١٥٤ ١١٫٦٩٥٫٣٦١١٢٫٣٨٣٫٦٨٣موجودات خارج الميزانية العمومية

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر 
١٤٣٫٩٣٢٫٣٢٩١٥١٫٥٨٧٫٢٠٦ ٥٢٫٤٩١٫٠٦٤٤٩٫٤٣٧٫٢٣٠ االئتمان

     
   ٣٫٨٤٨٫٤٦١ ٣٫٣٦٥٫٨٣١الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق

   ٤٫٢٦٦٫٤٣٦ ٤٫٤٥٨٫٤٦٧ لموجودات المرجحة بالمخاطر للمخاطر التشغيليةا
 ٨٫١١٤٫٨٩٧ ٧٫٨٢٤٫٢٩٨   

  
   ٢٠١٥  ٢٠١٦  
       

 ٥٧٫٥٥٢٫١٢٧ ٦٠٫٣١٥٫٣٦٢موجودات مرجحة بالمخاطر 
 ١٠٫٦٧٢٫٤٠٣ ١١٫٣٧٠٫٥١٨   النظاميرأس المال 

الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس 
 %١٨٫٥٤ %١٨٫٨٥   (معدل رأس المال) لنظامياالمال 
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٤٦  

  استخدام التقديرات واألحكام  ٥

  المصادر الرئيسية للشك في التقديرات

والمطلوبات الصادر عنھا التقرير. يتم  موجوداتال تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ
الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث  إجراء تقييم مستمر للتقديرات واألحكام وھي تستند إلى

  مستقبلية يعتقد على أنھا معقولة بالنظر إلى الظروف.

  مخصصات خسائر االئتمان  )١(

التي تم قياسھا بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان ھناك انخفاض في القيمة على أساس تم وصفه  موجوداتيتم تقييم ال
  .الھامة في السياسات المحاسبية

مة المالية المقي موجوداتإن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على ال
لتدفقات إلدارة للقيمة الحالية لا اتبشكل فردي لتحديد ما إذا كان ھناك انخفاض في قيمتھا وتستند على أفضل تقدير

ند تقدير ھذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف النقدية التي يتوقع استالمھا. تقوم اإلدارة ع
المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به. يتم تقييم كل أصل تعرض النخفاض في قيمته وفقا لخصائصه، 

لقابلة لالسترداد ا حيث تصادق إدارة مخاطر االئتمان وبشكل مستقل على استراتيجية التخارج وتقدير التدفقات النقدية
من ذلك األصل. يتم تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى لوائح مصرف 

 قطر المركزي.

 تحديد القيم العادلة   )٢( 

ن مالحظته يتطلب استخدام إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لھا سعر سوق يمك
أساليب التقييم التي تم شرحھا في السياسات المحاسبية الھامة. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بھا بشكل 
غير متكرر ولھا شفافية سعر قليلة فإن القيمة العادلة لھا تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام 

ز والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على يالسيولة والترك استنادا إلى مخاطر
  األداة بحد ذاتھا.

  القطاعات التشغيلية  ٦

 االستراتيجيةقطاعات تشغيلية يصدر عنھا التقرير كما ھو موضح أدناه وھي األقسام  ثالثةلدى المجموعة 
وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة المجموعة منتجات  االستراتيجيةللمجموعة. تعرض األقسام 

وھيكل التقارير الداخلية. تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم استراتيجي بشكل 
  . يشرح الملخص التوضيحي التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه التقرير في المجموعة.دوري

 واسعا من التسھيالت االئتمانية اإلسالمية الممولة وغير الممولة رفية للشركات وتقدم نطاقا الخدمات المص
والتمويل  وخدمات الودائع واستشارات االستثمار وتسھيالت صرف العمالت وعقود تبادل معدالت الربح

  المشترك وخدمات أخرى للشركات والعمالء التجاريين ومتعددي الجنسيات.
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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٤٧  

  (تابع) شغيليةالقطاعات الت  ٦

  الخدمات المصرفية لألفراد وتقدم خدمات حسابات االستثمار والبطاقات االئتمانية والتمويل اإلسالمي إلى
  العمالء األفراد.

 لحقوق الملكية والصناديق ولھا وظيفتين مختلفتين. األولى إدارة محفظة مصرف الريان  إدارة االصول
تيجية واألدوات المنتجة للدخل مثل الصكوك واالستثمارات المدرجة والخاصة، واالستثمارات االسترا

وأعمال الودائع  موجوداتالعقارية. والثانية تطوير وتشغيل منتجات مصرف الريان االستثمارية وإدارة ال
 االستثمارية.

 األفراد في أماكن تواجدللشركات و ىخدمات أخرمنتجات والودائع وية وتتضمن التمويالت والعمليات العالم 
 المجموعة عالميا.

ترتبط ببعض الوظائف المركزية وعمليات األعمال غير الرئيسية  غير المحددة والمطلوبات واإليرادات موجوداتال
  مثل الممتلكات العامة والمعدات ووظائف النقد والمطلوبات المتعلقة بمشاريع التطوير الخ.

ع يصدر عنه التقرير أدناه. يقاس األداء بناء على ومطلوبات كل قطا موجوداتتم إدراج معلومات تتعلق بنتائج 
ربح القطاع قبل الضريبة كما تم إدراجه في تقارير اإلدارة الداخلية والتي تمت مراجعتھا من قبل لجنة إدارة 
المجموعة. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث ترى اإلدارة أن معلومات كھذه ھي المعنية بأكبر شكل بتقييم 

  طاعات معينة ذات صلة بمنشآت أخرى التي تعمل في ھذه المجاالت.نتائج ق
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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٤٨  

  (تابع) القطاعات التشغيلية  ٦

  عنھا التقرير ردعن القطاعات الصا معلومات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠١٦ 
الخدمات المصرفية 

 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 لألفراد
إدارة 

 الموجودات

العمليات 
التشغيلية 
 المجموعغير مخصصة  الدولية

       
       يرادات خارجية:إ

إجمالي إيرادات أنشطة 
 ٣٫١٥٤٫٥٤٥ - ٢٫٢٨٨٫٩٢٨٦٤٨٫٥٩٩٢٢٫٩٧٣١٩٤٫٠٤٥ التمويل واالستثمار

صافي إيراد الرسوم 
 ٣١٢٫٥٢٣ - ٣١٫٦٦٩١٥٫٢٦٩-٢٦٥٫٥٨٥ والعموالت

ربح / (خسارة) صرف 
 ١٣٣٫٩٢٦ - ١٫٩٢٥--١٣٢٫٠٠١ العمالت األجنبية

حصة من نتائج شركات 
 ٥٢٫٣٧٧ ٥٢٫٣٧٧ ----يلةزم

أرباح من بيع شركات 
 ٩٣٫٠٧١ ٩٣٫٠٧١ ----  زميلة

 ٨٫٥٩٩ ٨٫٥٩٩ - - - - إيرادات أخرى
 ٣٫٧٥٥٫٠٤١ ١٥٤٫٠٤٧ ٢١١٫٢٣٩ ٥٤٫٦٤٢ ٦٤٨٫٥٩٩ ٢٫٦٨٦٫٥١٤ إجمالي إيراد القطاع

       
البنود غير النقدية الھامة 

       األخرى:
يفصافي خسارة انخفاض 

 )١٫١٢٧( - - -)١٫١٢٧( االستثمارات الماليةقيمة 
صافي استرداد وانعكاس / 
(خسارة انخفاض) في قيمة

 )١٫٥٥١( - )٢٫٤٠٥( - - ٨٥٤  موجودات التمويل
ربح القطاع الصادر عنه 

 ٢٫٠٧٢٫٣٦٠)١٩٩٫٠٧٦( ٤٠٫٠٢٠ ٣٧٫١١٤ ٥٠١٫٦٥٨ ١٫٦٩٢٫٦٤٤ التقرير قبل الضريبة
       

ر موجودات القطاع الصاد
 ٩١٫٥٣٠٫٧٣٥ ٦٫٤٠٠٫٤٥٩٦٢٩٫٩٠٤ ١٤٫٩٠٩٫٥٩١٤٨٣٫٠٥١ ٦٩٫١٠٧٫٧٣٠ عنه التقرير

       
مطلوبات القطاع الصادر 

 ١٫٣٨٥٫٩٥٢١٫٣٠٥٫٤٤٧٣١٫١٦٦٫٩٢٤ ٩٫٤٠٦ ٢٫٠٣٧٫٦٠٨ ٢٦٫٤٢٨٫٥١١ عنه التقرير
حقوق ملكية أصحاب 

حسابات االستثمار للقطاع 
 ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨ -٤٫٤٧٢٫٨٨٤ -١٢٫٣٧٠٫٣٢٥ ٣٠٫٦٤٧٫٠٨٩  الصادر عنه التقرير
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 ٢٠١٦سمبر دي ٣١في 

٤٩  

  (تابع) القطاعات التشغيلية  ٦

  (تابع) عنھا التقرير ردعن القطاعات الصا معلومات

  

  

 

٢٠١٥ 
الخدمات المصرفية 

 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 لألفراد
إدارة 

 الموجودات

العمليات 
التشغيلية 
  الدولية

غير 
 المجموع مخصصة

       
       جية:إيرادات خار

إجمالي إيرادات أنشطة 
 ٢٫٧٤٢٫٠٧٦ - ١٥١٫٩٨٥)٧٫٤٤٣(٢٫١٠١٫٧٥٩٤٩٥٫٧٧٥ التمويل واالستثمار

صافي إيراد الرسوم 
 ٢٣٨٫٢٥٣ - ٣١٫٨٥٠١٠٫٣٢١-١٩٦٫٠٨٢ والعموالت

ربح / (خسارة) صرف 
 ١٠٧٫٨٧٨ - ٥٦)١٧(-١٠٧٫٨٣٩ العمالت األجنبية

حصة من نتائج شركات 
 ٥٥٫٦٤٨ ٥٥٫٦٤٨ ----زميلة

أرباح من بيع شركات 
 ١٨٦٫١٤٣ ١٨٦٫١٤٣ ----  زميلة

 ٦٫٧٩٣ ٦٫٧٩٣ - - - - إيرادات أخرى
 ٣٫٣٣٦٫٧٩١ ٢٤٨٫٥٨٤ ١٦٢٫٣٦٢ ٢٤٫٣٩٠ ٤٩٥٫٧٧٥ ٢٫٤٠٥٫٦٨٠ إجمالي إيراد القطاع

       
البنود غير النقدية الھامة 

       األخرى:
صافي خسارة انخفاض في 

 )٤٧٫٣٤٤( - -)٣١٫٩٧٧(-)١٥٫٣٦٧( ارات الماليةقيمة االستثم
صافي استرداد وانعكاس / 
(خسارة انخفاض) في قيمة 

 ٥٦٧ - )١٫٨٧٤( - - ٢٫٤٤١  موجودات التمويل
ربح القطاع الصادر عنه 

 ٢٫٠٠٠٫٩٩٥ )١٨٧٫٠١٩( ٣١٫٣٢٦)٣٩٫٥١٩(١٫٧٨١٫٤٦٧٤١٤٫٧٤٠ التقرير قبل الضريبة
       

صادر موجودات القطاع ال
 ٨٣٫٣٣١٫٤١٣ ٥٫٤١٧٫٣٣٧٥٦٢٫٨٧٦ ١٢٫١١٧٫٦٢٠٨٤٦٫٤٢٤ ٦٤٫٣٨٧٫١٥٦ عنه التقرير

       
مطلوبات القطاع الصادر 

 ١٫٦٦٤٫٨٤٠١٫٦٦٩٫٨٠٠٢١٫٥٣٣٫٦٨٦ ٨٫١٩٨ ١٫٩٩١٫١٥٧ ١٦٫١٩٩٫٦٩١ عنه التقرير
حقوق ملكية أصحاب 

حسابات االستثمار للقطاع 
 ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ -٣٫١٤٨٫٠٣٨ - ٩٫٧١١٫٧٢٣ ٣٦٫٥٧٩٫٧٤٣  الصادر عنه التقرير
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٥٠  

  القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  ٧

  للمجموعة:والمطلوبات المالية  موجوداتيوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لل

   

القيمة العادلة
بيان من خالل 
 الدخل

القيمة العادلة
من خالل حقوق 

 التكلفة المطفأة الملكية
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة الدفترية
٢٠١٦      

       
قطر رف واألرصدة لدى مصالنقد 

 ٣٫١٢٦٫٠٨٥ ٣٫١٢٦٫٠٨٥ ٣٫١٢٦٫٠٨٥-- المركزي
 ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩--  مستحق من بنوك
 ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١-- موجودات تمويل

     :االستثمارات المالية
 ١٥٥٫١٤٢ ١٥٥٫١٤٢-٤٫٤٧١١٥٠٫٦٧١مقاسة بالقيمة العادلة -
 ١٣٫٩١٧٫٧١٨ ١٣٫٨٥٦٫٩٦٨ ١٣٫٨٥٦٫٩٦٨--المطفأة تكلفةمقاسة بال -

 ٢٦٩٫٣١٢ ٢٦٩٫٣١٢ ٢٦٩٫٣١٢--  موجودات أخرى
التوافق مع الشريعة وأدوات إدارة 

 ١٨٫٦٤٩ ١٨٫٦٤٩--١٨٫٦٤٩  المخاطر
 ٩٠٫٨١٣٫٧٠٦ ٩٠٫٧٥٢٫٩٥٦ ٩٠٫٥٧٩٫١٦٥ ١٥٠٫٦٧١ ٢٣٫١٢٠ 
      

 ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥ ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥ ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥--  مستحق إلى بنوك
 ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧ ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧ ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧--  جاريةالعمالء الحسابات 

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
  ٨٤٩٫٨٠٩  ٨٤٩٫٨٠٩  ٨٤٩٫٨٠٩ - -  االستثمار

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨ ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨ ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨-- االستثمار

التوافق مع الشريعة وأدوات إدارة 
 ٨٤٩٫٨٠٩ ٨٤٩٫٨٠٩--١٧٫٢٦٤  المخاطر

 ٧٧٫٩٥٠٫٧٠٣ ٧٧٫٩٥٠٫٧٠٣ ٧٧٫٩٣٣٫٤٣٩ - ١٧٫٢٦٤ 
         

   

القيمة العادلة من 
بيان خالل 
الدخل

القيمة العادلة من 
خالل حقوق 
 التكلفة المطفأة  الملكية

إجمالي القيمة 
 لعادلةالقيمة ا الدفترية

٢٠١٥      
       

قطر النقد واألرصدة لدى مصرف 
 ٢٫٧٣٦٫٩١٥ ٢٫٧٣٦٫٩١٥ ٢٫٧٣٦٫٩١٥-- المركزي

 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٢٫٣٧٦٫٢٦٩--  مستحق من بنوك
 ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩-- موجودات تمويل

     :االستثمارات المالية
 ٥٠٣٫٨٤٤ ٥٠٣٫٨٤٤-٤٠١٫١٠١١٠٢٫٧٤٣مقاسة بالقيمة العادلة -
 ١٤٫١٧٦٫١٣٥ ١٤٫١٢٠٫٩٥٧ ١٤٫١٢٠٫٩٥٧--المطفأة تكلفةمقاسة بال -

 ٢٥٩٫٥٥٥ ٢٥٩٫٥٥٥ ٢٥٩٫٥٥٥--  موجودات أخرى
التوافق مع الشريعة وأدوات إدارة 

 ١٥٫٨٢٧ ١٥٫٨٢٧--١٥٫٨٢٧  المخاطر
 ٨٢٫٦٣٥٫١٨٤ ٨٢٫٥٨٠٫٠٠٦ ٤١٦٫٩٢٨١٠٢٫٧٤٣٨٢٫٠٦٠٫٣٣٥ 
      

 ١٣٫٣٤٤٫٥٩١ ١٣٫٣٤٤٫٥٩١ ١٣٫٣٤٤٫٥٩١--  حق إلى بنوكمست
 ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ٦٫١٨٣٫٧٦٢--  جاريةالعمالء الحسابات 

  ٨٠٥٫٣٧٢  ٨٠٥٫٣٧٢  ٨٠٥٫٣٧٢  -  -  مطلوبات أخرى
حقوق ملكية أصحاب حسابات 

 ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤-- االستثمار
التوافق مع الشريعة وأدوات إدارة 

 ٧٫٧٦٤ ٧٫٧٦٤--٧٫٧٦٤  مخاطرال
 ٦٩٫٧٨٠٫٩٩٣ ٦٩٫٧٨٠٫٩٩٣ ٦٩٫٧٧٣٫٢٢٩-٧٫٧٦٤ 



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦سمبر دي ٣١في 

٥١  

 مصرف قطر المركزيالنقد واألرصدة لدى   ٨

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   
 ٣٢٤٫١٠٧ ٣٥٩٫٦١٩ د في الصندوقالنق

 ٢٫٣٣٤٫١٧٣ ٢٫٣٦٦٫٤٧٤احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*
 ٧٨٫٦٣٥ ٣٩٩٫٩٩٢لدى مصرف قطر المركزي حساب جاري

 ٢٫٧٣٦٫٩١٥ ٣٫١٢٦٫٠٨٥ 

غير متاح لالستخدام في العمليات اليومية يمثل احتياطي إلزامي االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي   *
  .للبنك

  مستحقات من بنوك  ٩
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

 ٦٥١٫٧٩٤ ٢٫١٩٢٫٠٧٤ الحسابات الجارية
 ٥١٦٫٦٥٣ ١٫٨٥٠٫٠٢٢ودائع وكالة لدى البنوك
 ١٫٢٠٧٫٨٢٢ ١٫٦٥٠٫١٤٣ ذمم مدينة لمرابحة سلع

 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ 

  تمويلال موجودات  ١٠

  حسب النوع  (أ)

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

   ذمم مدينة وأرصدة من أنشطة التمويل:
 ٥٣٫٨٨٣٫٣٥٥ ٥٥٫٥١٩٫٧١٢ مرابحة
 ٦٫٨٠٤٫١٠٦ ٨٫٨٧٥٫٩٩٣ إجارة

 ١٫٦٩٨٫٠٤٣ ١٫٨٥٦٫٩٩٧ استصناع
 ٤٫٥٦١٫٤٢٣ ٤٫٦٦١٫٧١٦  مشاركة
 ٣٨٨٫٣٣٧ ٣١٧٫٠٧١  أخرى

 ٦٧٫٣٣٥٫٢٦٤ ٧١٫٢٣١٫٤٨٩ إجمالي الذمم المدينة واألرصدة من أنشطة التمويل

 )٤٫٧١٥٫١٧٥( )٣٫٥٤٦٫٤٦٨(  ربح مؤجل
 )٥٣٫٤٥٠( )٥٠٫٤٦٠(  والربح المعلق (إيضاح ب)قيمة الالنخفاض في ا مخصصبدل 

 ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ شطة التمويلصافي الذمم المدينة واألرصدة من أن

لایر قطري والذي يمثل  ألف ١١٢٫٧٤٥بلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في المتعثرة  التمويل موجوداتلالمبلغ اإلجمالي 
 موجوداتمن إجمالي  %٠٫٠٩ والذي يمثل لایر قطري ألف ٥٩٫٧٥٤( التمويل موجوداتمن إجمالي  %٠٫١٦
 ).٢٠١٥في سنة  التمويل

لایر قطري من الربح المعلق  ألف ١٫٩١٨التمويل مبلغ  موجوداتنخفاض القيمة الخاص لمخصص ايتضمن 
  .)٢٠١٥في سنة  لایر قطريألف  ٣٫٥٣٢(
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 ٢٠١٦سمبر دي ٣١في 

٥٢  

  موجودات التمويل (تابع)  ١٠

  التمويل موجوداتقيمة  الربح المعلق فيوالقيمة  الحركة في مخصص انخفاض  (ب)

         
انخفاض قيمة  

 مخصص ومجمع
  ربح 

  معلق 
  اليإجم 

 ٢٠١٦ 
    

 ٥٣٫٤٥٠ ٤٩٫٩١٨٣٫٥٣٢يناير ١الرصيد في 
 ٣٠٫٢٥٤ ٥٩٧ ٢٩٫٦٤٨ المخصص المكون خالل السنة

 )٣٠٫٣٠٨( )٢٫٢١١()٢٨٫٠٩٧(خالل السنة/ المعكوس المخصص المسترد 
 )١٫٦٥٦( - )١٫٦٥٦(  مشطوب خالل السنة

 )١٫٢٧١( -)١٫٢٧١(  تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 ٥٠٫٤٦٠ ١٫٩١٨ ٤٨٫٥٤٢ديسمبر ٣١الرصيد في 
         
انخفاض قيمة  

 مخصص ومجمع
  ربح 

  معلق 
  إجمالي 

 ٢٠١٥ 
    

 ٥٢٫٦٨٠ ٤٩٫٥٢٠٣٫١٦٠يناير ١الرصيد في 
 ٩٫٣٣٠ ٣٧٢ ٨٫٩٥٨ المخصص المكون خالل السنة

 )٩٫٥٢٥( -)٩٫٥٢٥(المخصص المسترد / المعكوس خالل السنة
 )٢٤٠( - )٢٤٠(  مشطوب خالل السنة

 ١٫٢٠٥ -١٫٢٠٥  تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 ٥٣٫٤٥٠ ٤٩٫٩١٨٣٫٥٣٢ديسمبر ٣١الرصيد في 

  حسب القطاع -التمويل  موجوداتقيمة  الربح المعلق) في القيمة (متضمنا الحركة في مخصص انخفاض  (ج)

   
شركات صغيرة 

  أفراد ومتوسطة

  ماليإج

٢٠١٦  
      

 ٥٣٫٤٥٠  ١٢٫٣٥٢ ٤١٫٠٩٨يناير ١الرصيد في 
 ٣٠٫٢٤٥  ٩٫٩٧٧ ٢٠٫٢٦٨المخصص المكون خالل السنة

 )٣٠٫٣٠٨(  )٥٨١(  )٢٩٫٧٢٧( خالل السنة/ المعكوس المخصص المسترد 
 )١٫٦٥٦(  )١٫٦٥٦( -  مشطوب خالل السنة

 )١٫٢٧١(  )١٫٢٧١(  -  تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 ٥٠٫٤٦٠  ١٨٫٨٢١  ٣١٫٦٣٩ ديسمبر ٣١الرصيد في 
         

 
شركات صغيرة 

  أفراد  ومتوسطة
  إجمالي
٢٠١٥  

      
 ٥٢٫٦٨٠  ٨٫٥٥١ ٤٤٫١٢٩يناير ١الرصيد في 

 ٩٫٣٣٠  ٤٫٢١٤ ٥٫١١٦المخصص المكون خالل السنة
 )٩٫٥٢٥(  )١٫٣٧٨( )٨٫١٤٧(المخصص المسترد / المعكوس خالل السنة

 )٢٤٠(  )٢٤٠( -  مشطوب خالل السنة
 ١٫٢٠٥  ١٫٢٠٥  -  تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 ٥٣٫٤٥٠  ١٢٫٣٥٢  ٤١٫٠٩٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 
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٥٣  

  (تابع) التمويل موجودات  ١٠

  حسب القطاع  (د)

  أخرى مشاركة استصناع إجارة  مرابحة 
  إجمالي
٢٠١٦  

       
ات الحكومة والھيئ
 ٣٤٫٣٢٧٫٤٣٩ ١٫٢٦٦ - ٣١٤٫٩٣٨ ٦٩٢٫٢٤٧ ٣٣٫٣١٨٫٩٨٨ ذات العالقة

المؤسسات المالية 
 ٣٫٤٣٥٫٠٧٠ ٤٧٤ - - - ٣٫٤٣٤٫٥٩٦  غير المصرفية

 ١٫١١٣٫٧٥٧ ٨٫٧٥٥-٧١١٫٤٩٩-٣٩٣٫٥٠٣  الصناعة
 ٢٫١٢٢٫٩٤٣ ٢٠١٫١٥٣ ١١٥٫٧٠٦ - ١٨٫٠٤٩ ١٫٧٨٨٫٠٣٥  التجارة
 ٣٫٩٤٣٫٥٩٣ ١٢٫٧٥٣--٣٫٢٩٠٫٣٤٣٦٤٠٫٤٩٧ الخدمات
 ١٫٠٠٥٫٨٨٨ ٩٫٨٨٨ ٨٫١٤٩ - ٣٫٨٤٥ ٩٨٤٫٠٠٦  المقاوالت
 ١٦٫٢٧٠٫٨٨٨ ١٢٢ ٦٫٧٩٧٫٤٩٠٧٫٢٠٧٫٩٧٦٨٣٠٫٥٦٠١٫٤٣٤٫٧٤٠  العقارات
 ٧٫٤٨٧٫٣٤٥ ٨٢٫٦٦٠ ٢٫٨٢٥٫٦٦٩ - ٣١٣٫٣٧٩ ٤٫٢٦٥٫٦٣٧  الشخصي

 ١٫٥٢٤٫٥٦٦ - ٢٧٧٫٤٥٢--١٫٢٤٧٫١١٤ قطاعات أخرى
 ٧١٫٢٣١٫٤٨٩ ٨٫٨٧٥٫٩٩٣١٫٨٥٦٫٩٩٧٤٫٦٦١٫٧١٦٣١٧٫٠٧١ ٥٥٫٥١٩٫٧١٢ 
       

 )٣٫٥٤٦٫٤٦٨(      ناقصا: ربح مؤجل
 )٥٠٫٤٦٠(  مخصص خسارة انخفاض قيمة موجودات تمويل

      ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ 
               

  أخرى مشاركة استصناع إجارة  مرابحة 
  إجمالي
٢٠١٥  

       
الحكومة والھيئات 

 ٣٣٫٦٥١٫٧٢٣ ٢٫٠١٦-٣٢٫٩٣٥٫٨٩٨٤٠٣٫٣٧٣٣١٠٫٤٣٦ ذات العالقة
المؤسسات المالية 
 ٥٫٥٥٨٫٦٠٠ ---٥٫٥٥٨٫٦٠٠  غير المصرفية

 ٩٢٤٫٨٢٤ ٢٠٫٦٦٢ - ٦٣٣٫٥٠٨ - ٢٧٠٫٦٥٤  الصناعة
 ١٫٥٢٣٫٠٦٦ ٢٥٠٫٣٣٦--١٫٢٤٠٫٩٢٨٣١٫٨٠٢  التجارة
 ٢٫٨٩٧٫٣٥٢ ١٥٫٦٠١ ٢١٥٫٣٨٧ ٢٢٣٫١٩٤ ١٩٨٫٥٤١ ٢٫٢٤٤٫٦٢٩ الخدمات
 ٨٣٣٫٨٦٤ ١٤٫٣٩٧ ٢٫٧١١-٧٢٧٫٤٢٥٨٩٫٣٣١  المقاوالت
 ١٤٫٦٢٠٫٥٨٣ - ١٫٥١٩٫٤٦٩ ٥٣٠٫٩٠٥ ٥٫٦٦٩٫٤٢٧ ٦٫٩٠٠٫٧٨٢  العقارات
 ٥٫٥٧٣٫٧٣١ ٦٦٫٣٨٢ ٢٫٢٨١٫٦٤٠-٢٫٨٩٣٫٩٥٤٣٣١٫٧٥٥  الشخصي

 ١٫٧٥١٫٥٢١ ١٨٫٩٤٣ ٥٤٢٫٢١٦ - ٧٩٫٨٧٧ ١٫١١٠٫٤٨٥ قطاعات أخرى
 ٦٧٫٣٣٥٫٢٦٤ ٣٨٨٫٣٣٧ ٤٫٥٦١٫٤٢٣ ١٫٦٩٨٫٠٤٣ ٦٫٨٠٤٫١٠٦ ٥٣٫٨٨٣٫٣٥٥ 
       

 )٤٫٧١٥٫١٧٥(      ناقصا: ربح مؤجل
 )٥٣٫٤٥٠(   مخصص خسارة انخفاض قيمة موجودات تمويل

      ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ 
  االستثمارات في الصناديق      ١١

والذي ينص على عدم جواز تملك المصرف ألكثر  ١١/٢٠١٦خالل السنة أصدر مصرف قطر المركزي تعميما بالرقم أ.ر 
من حصص صناديق االستثمار وفي حالة الزيادة عن السقف المنصوص عليه يجب على البنك استبعاد المساھمة  %١٠من 

جلس وصندوق الريان لدول م )أصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (في يجة لذلك فإن استثمارات البنك نتالفائضة. 
  قد تم استبعادھا من التوحيد.  التعاون الخليجي (ق)
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 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٥٤  

  االستثمارات المالية  ١٢

 ٢٠١٥   ٢٠١٦  
 المجموع  غير مدرجة مدرجة  المجموع   غير مدرجة   مدرجة 

       فة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلاستثمارات مصن
        

       استثمارات مصنفة على أنه محتفظ بھا للمتاجرة
 ٣٠٨٫٤١٤ - ٣٠٨٫٤١٤-- -استثمارات في أدوات حقوق الملكية 
  ٩٢٫٦٨٧ - ٩٢٫٦٨٧ ٤٫٤٧١ - ٤٫٤٧١  ثابتربح ذات معدل  -صكوك استثمارات في 

  ٤٠١٫١٠١ - ٤٠١٫١٠١  ٤٫٤٧١ - ٤٫٤٧١ 
        مصنفة بالتكلفة المطفأة صكوكاستثمارات في 

 ١٫٢٦٤٫٨٦١ - ١٫٢٦٤٫٨٦١  ١٫٣٥٦٫٨٠٠ - ١٫٣٥٦٫٨٠٠  ثابتربح ذات معدل 
 ٦٨٫٨٥١ - ٦٨٫٨٥١  ٤١٫٨٦٦ - ٤١٫٨٦٦  متغيرربح ذات معدل 

 ١٢٫٨١٢٫٧٢٩ ١١٫٥٧٤٫٠١٢ ١٫٢٣٨٫٧١٧ ١٢٫٤٨٣٫٧٨٦ ١١٫٢٢٥٫٠٠٠ ١٫٢٥٨٫٧٨٦  صكوك حكومة قطر
 )٢٥٫٤٨٤( - )٢٥٫٤٨٤(  )٢٥٫٤٨٤( - )٢٥٫٤٨٤(  ناقص: مخصص انخفاض القيمة

 ١٤٫١٢٠٫٩٥٧ ١١٫٥٧٤٫٠١٢ ٢٫٥٤٦٫٩٤٥ ١٣٫٨٥٦٫٩٦٨ ١١٫٢٢٥٫٠٠٠ ٢٫٦٣١٫٩٦٨ 
        

       :استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 ١٠٢٫٧٤٣ ٤٫٦٩٥ ٩٨٫٠٤٨ ١١٨٫٦١٨ ٩٢٫١٨٠ ٢٦٫٤٣٨  في أدوات حقوق ملكية

  -  -  - ٣٢٫٠٥٣ - ٣٢٫٠٥٣  معدالت ربح ثابتة -في أدوات دين 

  ١٠٢٫٧٤٣ ٤٫٦٩٥ ٩٨٫٠٤٨ ١٥٠٫٦٧١ ٩٢٫١٨٠ ٥٨٫٤٩١ 

  ١٤٫٦٢٤٫٨٠١ ١١٫٥٧٨٫٧٠٧ ٣٫٠٤٦٫٠٩٤ ١٤٫٠١٢٫١١٠ ١١٫٣١٧٫١٨٠ ٢٫٦٩٤٫٩٣٠ 

لایر ألف  ١٫١٢٧ بما يبلغ مجموعهخالل العام لكية حقوق الم من خاللمصنفة بالقيمة العادلة من نوع حقوق الملكية ستثمارات بعض االقيمة في خسارة انخفاض بالمجموعة  اعترفت
  ) بسبب انخفاض كبير ومستمر في القيمة العادلة.٢٠١٥ألف لایر قطري في سنة  ٤٣٫٧٠٣قطري (



  ةقطريال ترياالبآالف ال  )ش.م.ق(الريان مصرف 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٥٥  

  (تابع) مارات الماليةاالستث  ١٢

الستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية خالل لفيما يلي التغير التراكمي في القيمة العادلة   
  السنة:

 ٢٠١٥   ٢٠١٦  

 
قيمة عادلة 
  موجبة

قيمة عادلة  
  سالبة

 
  المجموع

قيمة عادلة 
  موجبة

قيمة عادلة  
  سالبة

 
 المجموع

       
 ٢٨٫٨٠٥ )١٠٫١١٣(  ٣٨٫٩١٨  ١٢٫٥٩٠   )١٤٨(  ١٢٫٧٣٨ يناير ١د في الرصي

 )٣٦٫٢٧٣( )٤٥٫٧٠٤(  ٩٫٤٣١  )٣٫٤٨٠(   )٥٫٧٥٥(  ٢٫٢٧٥ صافي التغير في القيمة العادلة
عند محول لبيان الدخل الموحد 

 )٤٫٦٠٣(  لبيعا
 

٢٢١ 
  

)٣٤٫١٩٨(  )٤٫٣٨٢(
 

١١٫٩٦٦ 
 

)٢٢٫٢٣٢( 
محول لبيان الدخل الموحد 

 -  القيمة النخفاضجة نتي
 

١٫١٢٧  
  

١٫١٢٧   - 
 

٤٣٫٧٠٣  
 

٤٣٫٧٠٣  
الحصة في الدخل الشامل 
 )٣٫٨٧٢(  اآلخر للشركات الزميلة

 
- 

  
)١٫٤١٣(  )٣٫٨٧٢( 

 
- 

 
)١٫٤١٣( 

 )١٦٫٢١٥(   ٩٫٩٦٥  )٢٦٫١٨٠(  )١٠٫٦٠٧(    )٤٫٤٠٧(   )٦٫٢٠٠(  صافي التغير في القيمة العادلة

٦٫٥٣٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 
 

)٤٫٥٥٥(
  

١٫٩٨٣١٢٫٧٣٨ 
 

)١٤٨( 
 

١٢٫٥٩٠ 

  االستثمارات في شركات زميلة  ١٣

 فيما يلي التغير في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خالل السنة:

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
       

 ٤٢٣٫٩٩٨  ٤٦٩٫٠٥٢يناير ١الرصيد في 
 ٥٥٫٦٤٨  ٥٢٫٣٧٧  الحصة من النتائج 

 )٩٫٤٢٩(  )١٣٫٤٥٨(  مستلمة  توزيعات أرباح نقدية
 -  ٤٫٤٠١  شركات زميلة تم بيعھا

 )١٫٤١٣(  )٣٫٨٧٢(  الحصة في الدخل الشامل اآلخر 
 ٢٤٨  ٦٠  تغيرات أخرى

 ٤٦٩٫٠٥٢  ٥٠٨٫٥٦٠ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

 لملكيةالنسبة المئوية ل   
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  أنشطة الشركة الدولة اسم الشركة

        
 ٢٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ دمات عقاريةخ عمان (NMH) ناشيونال ماس لإلسكان
 ٥٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠  خدمات عقارية قطر (Ci San) سي آي سان للتجارة

 اللتمويل (تعرف رسميً شركة كرناف 
 )شركة كرناف لالستثمار والتقسيطب

(Kirnaf) إجارةالسعودية  

٤٨٫٠٠ ٤٨٫٧٦ 

 ٢٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ تأمين قطر (Daman) هبيم -ضمان للتأمين 
 *٣٣٫٥٠ ٣٣٫٥٠ إدارة مرافق قطر (Linc)ق لينك لخدمات المراف

  تم تحويل ملكية شركة زميلة من الشركة إلى الريان وشركاه، وھي شركة تابعة. ٢٠١٥* في سنة 

  كافة االستثمارات غير مدرجة.
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٥٦  

  (تابع) االستثمارات في شركات زميلة  ١٣

  مشتركة:فيما يلي المركز المالي وإيرادات ونتائج الشركات الزميلة والمشاريع ال  

  لينك   ضمان   كرناف  سي آي سانناشيونال ماس ٢٠١٦
                

 ١٠٠٫٨٣٨ ١٥٩٫٧٠٢١١٥٫٨٢١١٫١١١٫٤٠٣٨٩٩٫١٧٥ إجمالي الموجودات
 ١٢٫٩٧١ ٦٠١٫٤٩٥ ٢٫٧٠١٦٠٫٤٧٤٣٣٨٫٠٤٧ إجمالي المطلوبات
 ١٢٨٫٠٣١ ٧٥٫١٦٩ ٢٤٫٥٨٤٧٤٫٤٥٤٧٤٫٤٠٦ إجمالي اإليرادات

 ٦٠٫٥٤٠ ٤٦٫٥٢٢ ٢٥٫٢٠٨ ٧٫٠٣٦ ٣٫٢٠٩  بحصافي الر
 ٢٠٫٢٨١ ٩٫٣٠٤ ١٨٫٦٣٧ ٣٫٥١٨ ٦٣٧  حصة الربح المحقق

       
       

  لينك   ضمان   كرناف سي آي سانناشيونال ماس  ٢٠١٥
               

 ٤٦٫٨٠٥ ١٦٨٫٥٤٧١٠٠٫٢٤٣١٫١٧١٫٩٨٢٨٢٥٫٤١٤  إجمالي الموجودات
 ٧٫٤٧٨ ٥٣٧٫٧٧٣ ٤٫٤٦٣٥١٫٨٩٤٤٣٤٫٤٩١  إجمالي المطلوبات
 ٣٨٫٥٥٢ ٦٦٫٨٦٢ ٢٨٫٧٨٨٦٣٫٩٥٩٧١٫٩٧٨  إجمالي اإليرادات

 ١٦٫٢٩٢ ٣٩٫٦٩٤ ١٠٫٨٤٤٢٫٢٣٠٢٩٫٠٨١  صافي الربح
 ٥٫٢١٠ ٧٫٩٣٩ ٢٫١٦٩١٫١١٥٣٩٫٢١٥  حصة الربح المحقق

  
  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٥٧  

  الموجودات الثابتة ١٤
  

  أراضي ومباني  
تحسينات على  

  مستأجرة مباني
وتركيبات أثاث  

  وتجھيزات مكتبية
 

  أجھزة كومبيوتر
 

  التنفيذقيد عمال أ
 

  المجموع
                   

                   :التكلفة
 ٣١٣٫٢٥٤ ٩٨٫١٧٠٨١٫٦٤٠٣٨٫٥١٠٩٢٫٦٦٠٢٫٢٧٤ ٢٠١٦يناير  ١في الرصيد 
 ٢٢٫٣٦٦ ٣٠٧٣٫٢٤٧٣٫٧٦١٩٫٤٥٥٥٫٥٩٦إضافات

 - )٣٠٠( - - ٣٠٠ -  استبعادات
 )١٠٫٩٢٢( -)٢٫٦٦٦()٦٦٣()٤٫١٧٠()٣٫٤٢٣(  تأثير الحركة في العملة األجنبية

 ٣٢٤٫٦٩٨ ٩٥٫٠٥٤٨١٫٠١٧٤١٫٦٠٨٩٩٫٤٤٩٧٫٥٧٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في الرصيد 
                   

        :اإلھالك المتراكم
 ١٦٥٫٧٧٢ - ٨٤٫٥٥٤ ٢٣٫٢٩٥ ٥٥٫٠٧٣ ٢٫٨٥٠  ٢٠١٦يناير  ١في الرصيد 
 ١٦٫٣١٨ -٥٤١٦٫٧٥٦٣٫٨٤٦٥٫١٧٥  السنة إھالك

 )٥٫٥٨٦( -)٢٫٣٧٧()٤٢٣()٢٫٧٥٩()٢٧(  تأثير الحركة في العملة األجنبية
 ١٧٦٫٥٠٤ -٣٫٣٦٤٥٩٫٠٧٠٢٦٫٧١٨٨٧٫٣٥٢  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في الرصيد 

                   
          صافي القيمة الدفترية:

 ١٤٨٫١٩٤ ٩١٫٦٩٠٢١٫٩٤٧١٤٫٨٩٠١٢٫٠٩٧٧٫٥٧٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
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 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٥٨  

  الموجودات الثابتة (تابع) ١٤

  أراضي ومباني 
تحسينات على  

  مباني مستأجرة
أثاث وتركيبات  

  وتجھيزات مكتبية
 

  أجھزة كومبيوتر
 

  أعمال قيد التنفيذ
 

  المجموع
                   

                   التكلفة:
 ٢٧٣٫١٥٦ ٣٠٠ ٨٦٫٤٨١ ٣٤٫٩٦٤ ٧٢٫٧٠٢ ٧٨٫٧٠٩   ٢٠١٥يناير  ١يد في الرص

 ٤٣٫٧٧٢ ١٩٫٤٧١١١٫٥٤٢٣٫٩٩٠٦٫٧٩٥١٫٩٧٤إضافات
 )٢٫١٧١( --)٣٢٨()١٫٨٤٣(  -استبعادات

 )١٫٥٠٣( - )٦١٦( )١١٦( )٧٦١(  )١٠( تأثير الحركة في العملة األجنبية
 ٣١٣٫٢٥٤ ٢٫٢٧٤ ٩٢٫٦٦٠ ٣٨٫٥١٠ ٨١٫٦٤٠  ٩٨٫١٧٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                  
         اإلھالك المتراكم:

 ١٥٣٫٩٢٠ -٥١٫١١٠١٩٫٩٥٦٨٠٫٣٩٠  ٢٠١٥٢٫٤٦٤يناير  ١الرصيد في 
 ١٥٫٤٧٢ - ٤٫٧٥٧ ٣٫٧٣٧ ٦٫٥٩٢  ٣٨٦ إھالك السنة
 )٢٫١٣١( --)٢٨٨()١٫٨٤٣(  -استبعادات

 )١٫٤٨٩( -)٥٩٣()١١٠()٧٨٦(  -ر الحركة في العملة األجنبيةتأثي
 ١٦٥٫٧٧٢ -٥٥٫٠٧٣٢٣٫٢٩٥٨٤٫٥٥٤  ٢٠١٥٢٫٨٥٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                  
           صافي القيمة الدفترية:

 ١٤٧٫٤٨٢ ٢٦٫٥٦٧١٥٫٢١٥٨٫١٠٦٢٫٢٧٤  ٢٠١٥٩٥٫٣٢٠ديسمبر  ٣١في 
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٥٩  

  أخرى وجوداتم ١٥

 ٢٠١٥    ٢٠١٦  
   

 ٢٦٢٫٦٨١ ٢٧٢٫٤٣٨ ربح مستحق 
 ١٣٥٫٦٧٥ ١٠١٫٨٥٢ذمم مدينة أخرىمبالغ مدفوعة مسبقا و
 ١٥٫٠٢٥ ٣٧٫٨٢٢  دفعات مقدمة لموردين

 ٤١٣٫٣٨١  ٤١٢٫١١٢ 
)٣٫١٢٦( )٣٫١٢٦(  ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة  

 ٤١٠٫٢٥٥ ٤٠٨٫٩٨٦ 

  إيضاحات:

  ببعض استثمارات أدوات الدين. مرتبطئر االنخفاض في القيمة يتعلق بربح مستحق مخصص خسا  )١(

لغ تب مع الشريعة وأدوات إدارة المخاطر ةتوافقممشتقات قيمة عادلة موجبة مم المدينة األخرى تتضمن الذ  )٢(
  ).٢٠١٥في عام  ألف لایر قطري ١٥٫٨٢٧لایر قطري (ألف  ١٨٫٦٤٩

 بنوك مستحق إلى  ١٦

 ٢٠١٥   ٢٠١٦  
   

 ٥٠٠٫٠٧٧ ٢٦٫٥٠٠ حسابات جارية
 ١٫٧٦٨٫٧١٣٢٫٣٤٨٫٧٠٩مرابحة سلع دائنة

 - ١٫٦٣٨٫١٢٥  اقتراض قصير األجل من بنوك
 ١٠٫٤٩٥٫٨٠٥ ١٥٫٦٢٦٫٣٦٧ مطلوبة -وكالة 

 ١٣٫٣٤٤٫٥٩١ ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥ 

إلى  %٠٫٤٠ عليھا معدل ربحويحتسب  شھرأ ٩لغاية تتضمن الوكالة الدائنة تسھيالت متنوعة بتواريخ استحقاق 
  .)٢٠١٥في عام  %١٫٦٥إلى  %٠٫٠٥ويحتسب عليھا معدل ربح  شھرا ١٥لغاية االستحقاقات ( %٢٫٢٥

 حسابات العمالء الجارية  ١٧
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   حسب القطاع:

 ١٫٤٢٦٫٠٠٤ ٥٫٠٠٠٫٦٨٩ حكومة
 ٣٢٫٦١٢ ١٧٫٨٤٢  المؤسسات المالية غير المصرفية

 ٢٫٣٢٤٫٤٣٧ ٢٫٨٤٨٫٨١٢ شركات
 ٢٫٤٠٠٫٧٠٩ ٢٫٦٦٦٫٢٨٤ أفراد

 ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧ 
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٦٠  

 مطلوبات أخرى  ١٨

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

 ٢٨٨٫٩٢٢  ١٤٩٫٢٤٢  إيراد عمولة غير مكتسب
 ٤٤٨٫٣٥٤  ٥٦٦٫٠٧٣  توزيعات أرباح دائنة 

 ٤٢٩٫٣٦١  -  نابة عن العمالءباالأموال مستلمة مقابل حقوق إصدار 
٤٨٣٠٥٫١  ٢٣١٫٨٥٤  أوراق قبول  

 ٩٥٫٤٨٥  ٨١٫٩٣٤  مخصصات أخرى للموظفين
 ٩٠٫٨١٤  ٢٥٫٤٠٥  الدفع مصروفات مستحقة

 ٥١٫٨٣٤  ٥١٫٨٨٢  )٣٩صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح رقم 
 ٣٢٫٣٠٩  ٣٥٫٩٩٣  مخصص مكافآت نھاية خدمة الموظفين (أ)

 ٢٦٣٫٠٧٠  ٤٣١٫٢٠٩  أخرى

 ٣٣٣٫٠٠٥٫٢ ١٫٥٧٣٫٥٩٢  

 ١٧٫٢٦٤تبلغ  مع الشريعة وأدوات إدارة المخاطر ةتوافقمالمطلوبات األخرى قيمة عادلة سالبة لمشتقات  تتضمن
  .)٢٠١٥ عامفي  ألف لایر قطري ٧٫٧٦٤ألف لایر قطري (

  مخصص مكافآت نھاية خدمة الموظفين  (أ)

   ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

 ٣٢٫٣٠٩٢٧٫١٣٠ يناير ١الرصيد في 
 ٧٫٣٨٦ ٥٫٨٩٤ مخصص مكون خالل السنة

)٢٫٢٠٧( )٢٫٢١٠( مدفوعات خالل السنة  
 ٣٢٫٣٠٩ ٣٥٫٩٩٣ ديسمبر ٣١الرصيد في 

   

  أصحاب حساب االستثمار  ملكية حقوق  ١٩

  حسب النوع   (أ)

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
      

 ٣٫٢٥٢٫٢٩٣ ٥٫١٤٥٫٤٤٤ حسابات توفير
 ٤١٫٥٢٨٫٦٦٣ ٣٧٫٨٧٤٫١٦٦  حسابات ألجل

 ٤٫٥٢٠٫٢٢٤ ٤٫٢٣٤٫٧٢٥  حسابات تحت الطلب
 ١٣٧٫٨١٢ ٢٣٥٫٨٨٤  ربح دائن لحقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار

 ٥١٢ ٧٩  الحصة في احتياطي القيمة العادلة
  ٢٩٨٫٩٠٫٤٧٤٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ 

  حسب القطاع  (ب)
  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
      

 ٢٣٫٧٤٠٫٦٣٧ ١٧٫٠٠٤٫٣٤١  الحكومة
 ٢١٥٫١٦٣ ٩٦٫٦٥٠  المؤسسات المالية غير المصرفية

 ٩٫٠١٥٫٩٨٥ ١٢٫٥٨٦٫٦٢٣  اداألفر
 ١٦٫٣٢٩٫٣٩٥ ١٧٫٥٦٦٫٧٢١  الشركات

 ١٣٧٫٨١٢ ٢٣٥٫٨٨٤  ربح دائن لحقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار
 ٥١٢ ٧٩  الحصة في احتياطي القيمة العادلة

  ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨ 
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٦١  

  (تابع)أصحاب حساب االستثمار  ملكية حقوق  ١٩

  حسب القطاع (تابع)  (ب)

لم يتم خصم أي احتياطي مخاطر من الربح المتعلق بحقوق  ٨٧/٢٠٠٨عميم مصرف قطر المركزي رقم وفقا لت
  ملكية أصحاب حساب االستثمار وتم تحويل إجمالي احتياطي المخاطر من ربح المساھمين كنسبة.

  حصة حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار في صافي الربح  (ج)

    ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
      

قوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار في صافي الربح العائد على ح
 ٢٫٠٣٩٫٤٧٤ ٢٫١٣٧٫٥٣٣  قبل إيراد مضاربة المصرف 

)١٫٨٩١٫٥٢٩(  )٢٫٠٢٥٫٢٥٩(  إيراد مضاربة المصرف  

 ١٤٧٫٩٤٥ ١١٢٫٢٧٤  العائد على أصحاب حساب االستثمار
 ٤٧٠٫٦٨٠ ٧٤٨٫٦٤٢  دعم مقدم من قبل المصرف

 ٦١٨٫٦٢٥ ٨٦٠٫٩١٦  ستثمار بعد دعم المصرفالعائد على أصحاب حساب اال

  :معدالت توزيع الربح
      ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

  % % 
      

 ١٫٥٣ ١٫٧٩  ودائع ألكثر من سنة واحدة
 ١٫٣٥ ١٫٥٨  ودائع لسنة واحدة
 ١٫٢٧ ١٫٤٥  ودائع لستة أشھر
 ١٫١٦ ١٫٣٣  ودائع لثالثة أشھر

 ٠٫٩٠ ١٫٠١ حسابات تحت الطلب
 ١٫١٠ ١٫٣٣  حسابات توفير
 ١٫١٨ ١٫٤٩  المليونير -حسابات توفير 

 ملكيةالحقوق   ٢٠

  رأس المال  (أ)
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    

     والمصدر والمدفوع المصرح به
 ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠لایر قطري للسھم ١٠سھم بواقع  ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
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٦٢  

 (تابع) ملكيةالحقوق   ٢٠

  االحتياطي القانوني  (ب)

      ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
      

 ١٫٠٣٣٫١٩٥ ١٫٤٤٧٫٨٦٩  يناير  ١الرصيد في 
 ٤١٤٫٦٧٤ ٤١٥٫٠٥٧  )١محول من األرباح المدورة (

 ١٫٤٤٧٫٨٦٩ ١٫٨٦٢٫٩٢٦  ديسمبر ٣١الرصيد في 

من ربح السنة إلى االحتياطي  %١٠يشترط تحويل  ٢٠١٢لعام  ١٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم   )١(
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١حولت المجموعة في  من رأس المال المدفوع. %١٠٠القانوني حتى يعادل ھذا االحتياطي 

  ).٢٠١٥لسنة  من صافي الربح %٢٠من صافي ربح السنة ( %٢٠إلى االحتياطي القانوني 

  احتياطي المخاطر  (ج)

 ً كل في  ةالطارئمصاريف ال، تم إنشاء احتياطي مخاطر لتغطية ١٠٢/٢٠١١ تعميم مصرف قطر المركزيل وفقا
القطاع مخاطر من إجمالي  %٢٫٥نسبته حد أدنى متطلب لقطاعين العام والخاص، مع لة التمويلية من األنشط

المحددة واألرباح المخصصات قطر بعد استبعاد دولة داخل وخارج  اوفروعھجموعة مالالخاص الممنوحة من قبل 
ل التمويل مقابل ضمانات نقدية من التموي من قبل وزارة المالية أوقدم أو الم /ـل المقدمالتمويل يتم استبعاد . المعلقة

ً  تخصيصهجب ي يذالواإلجمالي المباشر،   ٣١لتعليمات مصرف قطر المركزي. كما في  من أرباح المساھمين وفقا
نة في س مليون لایر قطري ١٢٨مليون لایر قطري الحتياطي المخاطر ( ٢٠٩، تم تحويل مبلغ ٢٠١٦عام لديسمبر 
٢٠١٥.(  

  يمة العادلةاحتياطي الق  (د) 

يتكون ھذا االحتياطي من تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
  الملكية.

      ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
      

 ٢٨٫٨٠٥ ١٢٫٥٩٠  يناير  ١الرصيد في 
      

 )٣٥٫٧٦١( )٣٫٤٠١(  األرباح غير المحققة(الخسائر) / صافي 
 )٢٢٫٢٣٢( )٤٫٣٨٢(  لموحدمحول لبيان الدخل ا

  ٤٣٫٧٠٣  ١٫١٢٧  محول لبيان الدخل الموحد نتيجة النخفاض القيمة
 )١٫٤١٣( )٣٫٨٧٢(  الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة

االستثمار في احتياطي القيمة  اتحقوق ملكية أصحاب حسابفي حصة ال
 )٥١٢( )٧٩(  العادلة

 )١٦٫٢١٥( )١٠٫٦٠٧(  مة العادلةصافي التغير في احتياطي القي
 ١٢٫٥٩٠ ١٫٩٨٣  ديسمبر (حصة المساھمين) ٣١الرصيد في 

يمثل احتياطي القيمة العادلة أرباح/ (خسائر) غير مكتسبة تكون غير قابلة للتوزيع إال في حال تحققھا وتسجل في 
  بيان الدخل الموحد.

  احتياطي تحويل العمالت األجنبية  )ھـ(

لية للعمليات القوائم الماتحويل الناشئة عن  ةاألجنبيعمالت فروق أسعار الجميع يل العمالت األجنبية احتياطي تحو ضمي
والخسائر الناتجة عن أدوات إدارة المخاطر التي تحوط صافي رباح واألمطلوبات التحويل ن عالخارجية وكذلك 

 استثمار المجموعة في العمليات الخارجية.
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٦٣  

 (تابع)ملكية الحقوق   ٢٠

  احتياطيات أخرى  )و( 

بالصافي من توزيعات األرباح النقدية المستلمة،  من االستثمارات في شركات زميلة تمثل حصة المجموعة في الربح
  كما ھو مشترط من قبل لوائح مصرف قطر المركزي.

      ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
      

 ٤١٫١٦٥ ٨٠٫٤٦٨  يناير  ١الرصيد في 
 ٥٥٫٦٤٨ ٥٢٫٣٧٧  الحصة في نتائج الشركات الزميلة

 )٥٫٤١٨(  )٥٫٤١٨(    توزيعات من شركات زميلة محولة ألرباح مدورة
 )١٠٫٩٢٧(  )٢٠٫٢٨١(  تغييرات أخرى

 ٨٠٫٤٦٨ ١٠٧٫١٤٦  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  التوزيعات المقترحة  (ز) 

في  %١٧٫٥( %٢٠نسبة بتوزيع أرباح نقدية  ٢٠١٦يناير  ١٦اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
  ).٢٠١٥ عامفي  لایر قطريمليون  ٥.١٫٣١٢ليون لایر قطري (م ١٫٥٠٠ البالغ) من رأس المال ٢٠١٥عام 

  .لجمعية العمومية للمساھمين والجھات الرقابية في دولة قطراالجتماع السنوي للموافقة ھذا االقتراح يخضع 

  المساھمات غير المسيطرة  ٢١

بنك الريان بي إل ) و%٣٠الريان (المملكة المتحدة) المحدودة (رة في تمثل مساھمة المجموعة غير المسيطھي و
وصندوق  %٤٤٫٦- صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(في  %٣١٫١٦سي 

  ).%١٫٦٦-وبنك الريان  %٨٣٫٥-الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق) 

  صافي اإليرادات من أنشطة التمويل  ٢٢

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

   

 ١٫٨٤٧٫٥٤٠ ١٫٩٩٦٫٥٥١ إيراد مرابحة 

 ٣٩٫٤٩٦ ٥٠٫٩٨١  إيراد استصناع

 ٢٧٣٫٦٧٢ ٣٧٤٫٦٩٢  إيراد إجارة

 ١٧٢٫٧٥٦ ١٩٨٫٤٠٣ إيراد مشاركة

 ٢٫٣٣٣٫٤٦٤ ٢٫٦٢٠٫٦٢٧ 
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٦٤  

 صافي اإليرادات من أنشطة االستثمار  ٢٣

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

 ٤٠٥٫٠١٣ ٤٦٠٫١٢٥  عائد استثمار في أدوات الدين 
 ٢٣٫٨٧٢ ٤٫٨٩١  ربحالصافي 

 ٢٢٫٠٣٧ ٥٦٫٥٧٢ إيراد من ودائع بين البنوك لدى بنوك إسالمية
 ١٧٫٢٥٩ ٧٫١٧٥صافي الربح من بيع استثمارات حقوق الملكية

 ٢٠٦ ٤٫٦٤٢من بيع استثمارات أدوات الدينربح صافي ال
مسجلة بالقيمة(خسارة) / ربح القيمة العادلة من االستثمارات المالية ال

 )٥٩٫٧٧٥( ٥١٣العادلة من خالل بيان الدخل
 ٤٠٨٫٦١٢ ٥٣٣٫٩١٨ 

  صافي إيراد الرسوم والعموالت  ٢٤

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

 ١٤٣٫٤٥٧ ١٩٨٫٢٨٨  عموالت عن األنشطة التمويلية
 ٧٢٫٦٦٦ ٧٧٫١٠٥ عموالت عن أنشطة التمويل التجاري

 ٢٣٫٥٤٨ ٣٨٫٨٩٥عموالت عن الخدمات المصرفية
  ٢٣٩٫٦٧١ ٣١٤٫٢٨٨ 

 )١٫٤١٨(  )١٫٧٦٥(مصروف عموالت
 ٢٣٨٫٢٥٣ ٣١٢٫٥٢٣ 

  ربح صرف العمالت األجنبية  ٢٥

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
      

 ١٠٧٫٩٩٥  ١٣٤٫٥٠٢ التعامل بالعمالت األجنبية
 )١١٧(   )٥٧٦(إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

 ١٠٧٫٨٧٨  ١٣٣٫٩٢٦ 
  إيرادات أخرى  ٢٦

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
      

 ٢٫٧٧٧  ٢٫١٥٢ إيراد إيجار
 ٤٫٠١٦  ٦٫٤٤٧  متنوعة

 ٦٫٧٩٣  ٨٫٥٩٩ 
  تكاليف موظفين  ٢٧

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
      

 ٢٧٩٫٢٨٣ ٢٧٣٫٢٢٢ رواتب وعالوات وتكاليف موظفين أخرى
 ٧٫٣٨٦ ٥٫٨٩٤تكاليف تعويضات الموظفين

 ٥٫٢٣٥ ٥٫٧٩٨  تكاليف صندوق تقاعد الموظفين
 ٢٩١٫٩٠٤ ٢٨٤٫٩١٤ 
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٦٥  

  مصاريف أخرى  ٢٨

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
      

 ٥٩٫٤٨١ ٥٨٫٥٨٥ إيجار وصيانة
 ٥٠٫٦٨٨ ١٥٫٥٤٤  مصاريف دعاية 

 ٢٠٫٨١٢ ١٥٫٦٢٢  /ج)٣٤مكافأة مجلس اإلدارة (إيضاح 
 ١٩٫٢٨٨ ٦٫٤٢٤  أتعاب قانونية ومھنية واستشارية

 ١٨٫١٠٢ ٩٫٣٨١  تقنية المعلومات
 ٢٫٢٢٠ ٤٢٨  مكافأة ھيئة الرقابة الشرعية

 ٧٤٫٢٢٢ ٥٥٫٤٨١  صاريف تشغيلية أخرىم
 ٢٤٤٫٨١٣ ١٦١٫٤٦٥ 

  المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى ٢٩

  التزامات رأسمالية  (أ)

لمجمعة االحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية لدى المجموعة اتفاقيات إيجار طويلة األجل لمنشآتھا المكتبية. 
  يلي:بموجب اتفاقيات اإليجار ھذه ھو كما 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
      

 ٢٥٫٨٤٣ ٢٣٫٧٠٩مستحقة الدفع بما ال يتجاوز السنة
 ٣٠٫٥٣٧ ٨٧٫١٢٤سنوات ٥مستحقة الدفع بعد السنة وبما ال يتجاوز 

 ٥٦٫٣٨٠ ١١٠٫٨٣٣ 

  المطلوبات المحتملة  (ب)

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
      

 ١٥٫٤٢٠٫٢٩٥ ٧٫٨٢٥٫٥٦٨ تسھيالت ائتمانية غير مستغلة 
 ١٧٫١٠٣٫٦٧٨ ١٦٫٢٧٨٫٦٩٦ خطابات ضمان

 ٧٫٣٢٥٫٧٣٠ ٣٫٦٠٤٫٨٠٢ اعتمادات مستندية
 ٣٩٫٨٤٩٫٧٠٣ ٢٧٫٧٠٩٫٠٦٦ 

 التزامات وتعھدات أخرى  (ج)

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
      

 ٤٫٠٧٤٫٢٧٠ ٣٫٧١٨٫٣١٤ عقود تبادل معدل الربح
 ٢٤٫٨٠٠٫٨٧٢ ٢١٫٤٨٢٫٧٧٤ وعود أحادية الجانب لشراء/ بيع عمالت

 ٢٨٫٨٧٥٫١٤٢ ٢٥٫٢٠١٫٠٨٨ 
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٦٦  

  والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  موجوداتتركز ال  ٣٠

  القطاع الجغرافي 

 قطر  ٢٠١٦
دول مجلس 
 المجموع أخرىأمريكا الشمالية أوروباالتعاون الخليجي

        
 ٣٫١٢٦٫٠٨٥ - - ١٠٫٨٧٨ - ٣٫١١٥٫٢٠٧ النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ ١٫٩٩٨ ١٫٦٠١٫٤٤٣١٫٩٦٣٫٨٥٣٢٫٠٦٤٫٩٦٠٥٩٫٩٨٥مستحق من بنوك
٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ ٣٫٣٧٨٫٣٠٨ - ٧٫٠٨٤٫٦٠٠ ١٨٨٫٩١٠ ٥٦٫٩٨٢٫٧٤٣ موجودات تمويل
١٤٫٠١٢٫١١٠ ١٩٦٫٠٩١-١٢٫٨٢٤٫٦٠٦٦٩٧٫٠٨١٢٩٤٫٣٣٢استثمارات مالية
 ٥٠٨٫٥٦٠ ---١٠١٫٤٩٠٤٠٧٫٠٧٠   شركات زميلة استثمارات في
 ١٤٨٫١٩٤ - - ٢٨٫٧٠٧ - ١١٩٫٤٨٧ موجودات ثابتة
 ٤٠٨٫٩٨٦ --٥٧٫١١٤-٣٥١٫٨٧٢موجودات أخرى

٩١٫٥٣٠٫٧٣٥ ٣٫٥٧٦٫٣٩٧ ٥٩٫٩٨٥ ٩٫٥٤٠٫٥٩١ ٧٥٫٠٩٦٫٨٤٨٣٫٢٥٦٫٩١٤ جمالي الموجودات إ
       

١٩٫٠٥٩٫٧٠٥ ٩٥١٫١٠٩ - ٤٣٧٫٣٤٤ ٤٫٥٦٤٫٧٦٨ ١٣٫١٠٦٫٤٨٤ مستحق إلى بنوك
١٠٫٥٣٣٫٦٢٧ ١٢٫٤٥٨ ٩٫٧٩٧٫٣٦٤٨٥٫٤٢٢٦٣٨٫٠٨١٣٠٢حسابات العمالء الجارية

 ١٫٥٧٣٫٥٩٢ - - - - ١٫٥٧٣٫٥٩٢ مطلوبات أخرى
        

٣١٫١٦٦٫٩٢٤ ٩٦٣٫٥٦٧ ٣٠٢ ١٫٠٧٥٫٤٢٥ ٤٫٦٥٠٫١٩٠ ٢٤٫٤٧٧٫٤٤٠إجمالي المطلوبات
٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨ ١٧٠٫٣٠١-٤١٫٢٤١٫٤٢٠٢٫١٤٢٫١٦١٣٫٩٣٦٫٤١٦بات االستثمار حقوق أصحاب حسا

       
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

٧٨٫٦٥٧٫٢٢٢ ١٫١٣٣٫٨٦٨ ٦٥٫٧١٨٫٨٦٠٦٫٧٩٢٫٣٥١٥٫٠١١٫٨٤١٣٠٢االستثمار 
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٦٧  

  (تابع)االستثمار المطلقة  تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات  ٣٠

  (تابع)القطاع الجغرافي 

 قطر  ٢٠١٥
دول مجلس 
 أوروباالتعاون الخليجي

أمريكا 
 المجموع أخرى الشمالية

        
 ٢٫٧٣٦٫٩١٥ - - ٩٫٧٦٥ - ٢٫٧٢٧٫١٥٠ النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٣٫٣٩٢ ١٫٠٤٠٫٤٤٦٦٩٤٫٧٤٥٥٧٨٫٤٨٣٥٩٫٢٠٣مستحق من بنوك
 ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ٣٫٢٦٧٫٥٠٦-٥٢٫١٩٥٫٥٥٤١٦٩٫٩٢١٦٫٩٣٣٫٦٥٨موجودات تمويل
 ١٤٫٦٢٤٫٨٠١ ٢٢١٫٧١٥ - ١٣٠٫٤٥١ ٩٦٤٫٢٦٦ ١٣٫٣٠٨٫٣٦٩ استثمارات مالية

 ٤٦٩٫٠٥٢ ---٨٤٫١٩٨٣٨٤٫٨٥٤  ومشاريع مشتركة استثمارات في شركات زميلة
 ١٤٧٫٤٨٢ - - ٣٢٫٣٧١ - ١١٥٫١١١ موجودات ثابتة
 ٤١٠٫٢٥٥ --٤٨٫٣٦٢-٣٦١٫٨٩٣موجودات أخرى

 ٨٣٫٣٣١٫٤١٣ ٣٫٤٩٢٫٦١٣ ٦٩٫٨٣٢٫٧٢١٢٫٢١٣٫٧٨٦٧٫٧٣٣٫٠٩٠٥٩٫٢٠٣إجمالي الموجودات 
       

 ١٣٫٣٤٤٫٥٩١ ٥٦٣٫٤٧٥ ١ ١٦٫٧٤٥ ٤٫٠٢٤٫٩٢٥ ٨٫٧٣٩٫٤٤٥ مستحق إلى بنوك
 ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ١٤٫٧٧٢ ٥٫٤٩٢٫٦٣١٥٢٫٨٠٩٦٢٣٫٥٢٩٢١لعمالء الجاريةحسابات ا

 ٢٫٠٠٥٫٣٣٣ --٢٢٫١٥٢-١٫٩٨٣٫١٨١مطلوبات أخرى
        

 ٢١٫٥٣٣٫٦٨٦ ٥٧٨٫٢٤٧ ٢٢ ٦٦٢٫٤٢٦ ٤٫٠٧٧٫٧٣٤ ١٦٫٢١٥٫٢٥٧ إجمالي المطلوبات
 ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ ١٠٧٫٣١٦ ٤٥٫٦٤٠٫٢٧٠١٫٨٤٤٫٣٨٤١٫٨٤٧٫٥٠٨٢٦حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

       
 ٧٠٫٩٧٣٫١٩٠ ٦٨٥٫٥٦٣ ٤٨ ٢٫٥٠٩٫٩٣٤ ٥٫٩٢٢٫١١٨ ٦١٫٨٥٥٫٥٢٧ إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
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٦٨  

  والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة (تابع) موجوداتتركز ال  ٣٠

  الصناعيالقطاع 

 اتالعقار  ٢٠١٦
البناء والھندسة
 المجموع أخرى  األفرادالخدمات المالية النفط والغاز والصناعات

         
 ٣٫١٢٦٫٠٨٥ - - ٣٫١٢٦٫٠٨٥ - - - النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ --٥٫٦٩٢٫٢٣٩---مستحق من بنوك
 ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ ٣٩٫٤٤٨٫٨٠٤ ١٫٣٣٤٫٣٥٣٧١٥٫٦٥٦٣٫٢٨٠٫١٦٧٦٫٨٩٨٫٥٠٦ ١٥٫٩٥٧٫٠٧٥موجودات تمويل
 ١٤٫٠١٢٫١١٠ ١٣٫١٣٣٫٠٩١ - ٥٦٩٫٠٢٦ ٨٫٥٥٢ ١٤٫٠٦٣ ٢٨٧٫٣٧٨ استثمارات مالية

 ٥٠٨٫٥٦٠ ٤٩٫٠٧٩-٤٢٩٫٤٩٩--٢٩٫٩٨٢   شركات زميلة ياستثمارات ف
 ١٤٨٫١٩٤ ١٤٨٫١٩٤ - - - - - موجودات ثابتة

 ٤٠٨٫٩٨٦ ٤٠٨٫٩٨٦-----ودات أخرىموج
 ٥٣٫١٨٨٫١٥٤٩١٫٥٣٠٫٧٣٥ ١٦٫٢٧٤٫٤٣٥١٫٣٤٨٫٤١٦٧٢٤٫٢٠٨١٣٫٠٩٧٫٠١٦٦٫٨٩٨٫٥٠٦إجمالي الموجودات 

        
 ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥ - - ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥ - - - مستحق إلى بنوك

 ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧ ٧٫٥٢٥٫٩٥١ ٧٢٫٩٥٥٢٤٩٫٥٧٦١٫٠١٩١٧٫٨٤٢٢٫٦٦٦٫٢٨٤حسابات العمالء الجارية
 ١٫٥٧٣٫٥٩٢ ١٫٥٧٣٫٥٩٢-----مطلوبات أخرى

 ٣١٫١٦٦٫٩٢٤ ٩٫٠٩٩٫٥٤٣ ٧٢٫٩٥٥٢٤٩٫٥٧٦١٫٠١٩١٩٫٠٧٧٫٥٤٧٢٫٦٦٦٫٢٨٤  إجمالي المطلوبات
 ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨ ٣٨٫٢٥٧٫٢٢٤ ٨٫٨٤٢٫٥٢٠ ٩٦٫٦٥٠ ٧٦٢ ٢٠٤٫٦٧٠ ٨٨٫٤٧٢ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

        
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

 ١٩٫١٧٤٫١٩٧١١٫٥٠٨٫٨٠٤٤٧٫٣٥٦٫٧٦٧٧٨٫٦٥٧٫٢٢٢ ١٫٧٨١ ٤٥٤٫٢٤٦ ١٦١٫٤٢٧ االستثمار 
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٦٩  

  (تابع)والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  موجوداتتركز ال  ٣٠

  (تابع) الصناعيالقطاع 

 عقاراتال  ٢٠١٥
البناء والھندسة
 المجموع أخرى  األفرادالخدمات المالية النفط والغاز والصناعات

         
 ٢٫٧٣٦٫٩١٥ - - ٢٫٧٣٦٫٩١٥ - - - النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ - -٢٫٣٧٦٫٢٦٩---مستحق من بنوك
٣٦٫١٦٢٫٥٣٩٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ٥٫٤٣٢٫٦٤٠ ٥٫٠٥٥٫٦٩٨ ٦٣٣٫٥٠٨ ١٤٫٢١٧٫٧٦٣١٫٠٦٤٫٤٩١ موجودات تمويل
١٣٫٧٦٨٫٢٧٦١٤٫٦٢٤٫٨٠١ -١٦٩٫٥٨٣٨٫٠٢٨٣٣٠٫٧١٢ ٣٤٨٫٢٠٢استثمارات مالية

 ٤٦٩٫٠٥٢ ٣٣٫٣٣٩ -٤٠٤٫٨٥٥-- ٣٠٫٨٥٨   استثمارات في شركات زميلة
 ١٤٧٫٤٨٢ ١٤٧٫٤٨٢ - - - - - موجودات ثابتة
 ٤١٠٫٢٥٥ ٤١٠٫٢٥٥ -----موجودات أخرى

٥٠٫٥٢١٫٨٩١٨٣٫٣٣١٫٤١٣ ١٤٫٥٩٦٫٨٢٣١٫٢٣٤٫٠٧٤٦٤١٫٥٣٦١٠٫٩٠٤٫٤٤٩٥٫٤٣٢٫٦٤٠إجمالي الموجودات 
        

١٣٫٣٤٤٫٥٩١ - -١٣٫٣٤٤٫٥٩١ - - - مستحق إلى بنوك
 ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ٣٫٤٧٤٫١٢٣ ١٩٥٫٦٤٢٩٧٥٣٢٫٦١٢٢٫٤٠٠٫٧٠٩ ٧٩٫٧٠١حسابات العمالء الجارية

 ٢٫٠٠٥٫٣٣٣ ٢٫٠٠٥٫٣٣٣ - - - - - مطلوبات أخرى
٢١٫٥٣٣٫٦٨٦ ٥٫٤٧٩٫٤٥٦ ١٩٥٫٦٤٢٩٧٥١٣٫٣٧٧٫٢٠٣٢٫٤٠٠٫٧٠٩ ٧٩٫٧٠١  إجمالي المطلوبات

٣٩٫٨١٤٫٦٤٤٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ ٩٫٠١٥٫٩٨٥ ٢١٥٫١٦٣ ٧٥٤ ٢٨٠٫٩٨٦ ١١١٫٩٧٢ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
        

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
١٣٫٥٩٢٫٣٦٦١١٫٤١٦٫٦٩٤٤٥٫٢٩٤٫١٠٠٧٠٫٩٧٣٫١٩٠ ١٫٧٢٩ ٤٧٦٫٦٢٨ ١٩١٫٦٧٣ االستثمار 
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٧٠  

  االستحقاق آجال  ٣١

 المجموعسنوات ٥أكثر من  سنوات ٥-١ ھر لسنةشأ ٦ أشھر ٦-٣ أشھر ٣حتى   ٢٠١٦
        

 ٣٫١٢٦٫٠٨٥ ٢٫٣٦٦٫٤٧٤ - - - ٧٥٩٫٦١١ النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ - ٣٦٤٫٠٥٠--٥٫٣٢٨٫١٨٩مستحق من بنوك
 ٦٧٫٦٣٤٫٥٦١ ١٧٫٩٧٦٫٣٣٣ ١٣٫٧٢٠٫٨٠١ ٢٫٥٥٦٫٢٠٦ ١٦٫٧٧٥٫٥٢٣ ١٦٫٦٠٥٫٦٩٨ موجودات تمويل
 ١٤٫٠١٢٫١١٠ ٣٫٨٩٥٫٦٢٨ ٣٫١٧١٫١٤٨٦٠٠٫٠٠٠٥٠٫٩٦٣٦٫٢٩٤٫٣٧١استثمارات مالية

  ٥٠٨٫٥٦٠ ٥٠٨٫٥٦٠--- -   شركات زميلة ياستثمارات ف
 ١٤٨٫١٩٤ ١١٩٫٤٨٧ - - - ٢٨٫٧٠٧ موجودات ثابتة
 ٤٠٨٫٩٨٦ ---٤٠٨٫٩٨٦موجودات أخرى

 ٩١٫٥٣٠٫٧٣٥ ٢٤٫٨٦٦٫٤٨٢ ٢٠٫٣٧٩٫٢٢٢ ٢٫٦٠٧٫١٦٩ ١٧٫٣٧٥٫٥٢٣ ٢٦٫٣٠٢٫٣٣٩ إجمالي الموجودات 
       

 ١٩٫٠٥٩٫٧٠٥ --١٣٫٤٦٣٫٢٧٢٤٫٩٦١٫٢١٦٦٣٥٫٢١٧مستحق إلى بنوك
 ١٠٫٥٣٣٫٦٢٧ ----١٠٫٥٣٣٫٦٢٧حسابات العمالء الجارية

 ١٫٥٧٣٫٥٩٢ - - - ٣٦٫١٤٦ ١٫٥٣٧٫٤٤٦ مطلوبات أخرى
 ٣١٫١٦٦٫٩٢٤ - - ٦٣٥٫٢١٧ ٤٫٩٩٧٫٣٦٢ ٢٥٫٥٣٤٫٣٤٥  إجمالي المطلوبات

 ٤٧٫٤٩٠٫٢٩٨ - ٣٧٫٤٠٧٫٣٤٦٣٫٠٩٧٫٧٨٥٥٫٦٤٥٫٥٤٣١٫٣٣٩٫٦٢٤حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 ٧٨٫٦٥٧٫٢٢٢ - ٦٢٫٩٤١٫٦٩١٨٫٠٩٥٫١٤٧٦٫٢٨٠٫٧٦٠١٫٣٣٩٫٦٢٤إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

  ١٢٫٨٧٣٫٥١٣  ٢٤٫٨٦٦٫٤٨٢  ١٩٫٠٣٩٫٥٩٨ )٣٫٦٧٣٫٥٩١(  ٩٫٢٨٠٫٣٧٦)٣٦٫٦٣٩٫٣٥٢(  فجوة االستحقاق
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 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٧١  

  (تابع) آجال االستحقاق  ٣١

 المجموعسنوات ٥أكثر من  سنوات ٥-١ أشھر لسنة ٦ أشھر ٦-٣ أشھر ٣حتى   ٢٠١٥
        

 ٢٫٧٣٦٫٩١٥ ٢٫٣٣٤٫١٧٤ - - - ٤٠٢٫٧٤١ النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ - ٣٦٤٫٠٥٠--٢٫٠١٢٫٢١٩بنوك مستحق من

 ٦٢٫٥٦٦٫٦٣٩ ١٣٫٣٨٤٫٩٦٠ ٢٥٫٧٥٥٫٧٨٦ ٢٫٦٨٥٫٩٧١ ٤٫٥٦٩٫٣٧٤ ١٦٫١٧٠٫٥٤٨ موجودات تمويل
 ١٤٫٦٢٤٫٨٠١ ٣٫٦٧٦٫٤٩٨ ٦٥٨٫٤٦٠٢٤٩٫٣١٥٣٢١٫٢٥٢٩٫٧١٩٫٢٧٦استثمارات مالية

 ٤٦٩٫٠٥٢ ٤٦٩٫٠٥٢--- -  استثمارات في شركات زميلة
 ١٤٧٫٤٨٢ ١٤٧٫٤٨٢ - - - - موجودات ثابتة
 ٤١٠٫٢٥٥ ----٤١٠٫٢٥٥موجودات أخرى

 ٨٣٫٣٣١٫٤١٣ ٢٠٫٠١٢٫١٦٦ ٣٥٫٨٣٩٫١١٢ ٣٫٠٠٧٫٢٢٣ ٤٫٨١٨٫٦٨٩ ١٩٫٦٥٤٫٢٢٣ إجمالي الموجودات 
       

 ١٣٫٣٤٤٫٥٩١ - ١٠٫٥٥٨٫٨٦٨٢٫٥٤٩٫٨٠٤٣٧٫٢٨٩١٩٨٫٦٣٠مستحق إلى بنوك
 ٦٫١٨٣٫٧٦٢ ----٦٫١٨٣٫٧٦٢حسابات العمالء الجارية

 ٢٫٠٠٥٫٣٣٣ - - - - ٢٫٠٠٥٫٣٣٣ مطلوبات أخرى
 ٢١٫٥٣٣٫٦٨٦ - ١٩٨٫٦٣٠ ٣٧٫٢٨٩ ٢٫٥٤٩٫٨٠٤ ١٨٫٧٤٧٫٩٦٣  إجمالي المطلوبات

 ٤٩٫٤٣٩٫٥٠٤ - ٣٧٫٣٦٣٫٤٨٩٥٫٤٩٢٫١٣٤٥٫١٠٥٫٣٢٨١٫٤٧٨٫٥٥٣حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 ٧٠٫٩٧٣٫١٩٠ - ٥٦٫١١١٫٤٥٢٨٫٠٤١٫٩٣٨٥٫١٤٢٫٦١٧١٫٦٧٧٫١٨٣إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

  ١٢٫٣٥٨٫٢٢٣  ٢٠٫٠١٢٫١٦٦  ٣٤٫١٦١٫٩٢٩  )٢٫١٣٥٫٣٩٤(  )٣٫٢٢٣٫٢٤٩()٣٦٫٤٥٧٫٢٢٩(  فجوة االستحقاق

  

  

  



  ةقطريال ترياالبآالف ال  .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٧٢  

  العائدات األساسية والمخففة للسھم  ٣٢

  لسنة:خالل ا القائمةحتسب العائدات للسھم بقسمة صافي ربح السنة على متوسط العدد المرجح لألسھم العادية ت

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

 ٢٫٠٧٣٫٣٦٩ ٢٫٠٧٥٫٢٨٦ي المصرفھماسم صافي ربح السنة المنسوب إلى

 ٧٥٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠خالل السنة (باأللف) (أ) متوسط العدد المرجح لألسھم العادية القائمة

 ٢٫٧٦٤ ٢٫٧٦٧  للسھم (باللایر القطري)األساسية العائدات 

  تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسھم كما يلي:  (أ)

  ٢٠١٦  
 لفباأل

 ٢٠١٥  
 باأللف

   
 ٧٥٠٫٠٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠ديسمبر ٣١يناير/  ١متوسط العدد المرجح لألسھم في 

خالل السنة. لذلك فإن العائدات المخففة للسھم تساوي العائدات لم يكن ھناك أسھم محتملة مخففة قائمة في أي وقت 
  األساسية له.

  النقد وما يعادله  ٣٣

ثة من األرصدة التالية بتواريخ استحقاق أقل من ثال كونفإن النقد وما يعادله يتالموحد لغرض بيان التدفقات النقدية 
  أشھر:

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   

صرف قطر المركزي باستبعاد واألرصدة لدى مفي الصندوق النقد 
 ٤٠٢٫٧٤٢ ٧٥٩٫٦١١ نقديحساب االحتياطي ال
 ٢٫٣٧٦٫٢٦٩ ٥٫٦٩٢٫٢٣٩ مستحقات من بنوك

 ٢٫٧٧٩٫٠١١ ٦٫٤٥١٫٨٥٠ 



  ةقطريال ترياالبآالف ال  .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٧٣  

  األطراف ذات العالقة  ٣٤

أنھا ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على تعتبر األطراف 
شآت ين الھامين ومنھماسملطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة اعلى ال

  ون نفوذا ھاما ومساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة.ساھمتمارس عليھا المجموعة والم

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  المالي الموحد بنود بيان المركز  (أ)

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    المطلوبات:

 -  -عميل –الحساب الجاري 
 ١٫١٠٠٫٨١٩  ٩٩٨٫٣٠٨ عميل -حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار 

  ١٫١٠٠٫٨١٩  ٩٩٨٫٣٠٨ 

  بنود بيان الدخل الموحد  (ب)

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
       

 ١٧٫٩٥٩  ١٨٫٨٦٦عميل -العائد على حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار 

  المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة  (ج)

  فيما يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائھم المباشرين مع المجموعة خالل السنة:

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    

 ١٥٫٢٣٥  ١٫٠٣٩ تمويل 

 كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار مسؤولي اإلدارة خالل السنة كما يلي:

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
   
      فأة أعضاء مجلس اإلدارة تتضمن مخصص االجتماعات مكا

 ٢٠٫٨١٢  ١٥٫٦٢٢ )٢٨(إيضاح 
 ١٦٫١٧٢  ٢٠٫٦٢٨ رواتب ومنافع أخرى

  أدوات إدارة المخاطرة وعالتوافق مع الشري  ٣٥

  عقود تبادل معدالت الربح  (أ)

ي حالة عقود تبادل معدالت الربح عقود التبادل ھي التزامات بتبادل مجموعة واحدة من التدفقات النقدية بأخرى. ف
ي حالة ففإن األطراف المقابلة تتبادل عادة دفعات ربح ثابتة أو متغيرة بعملة واحدة دون تبادل المبلغ األساسي. 

  تبادل العمالت يتم تبادل دفعات الربح الثابتة والمبلغ األساسي بعمالت مختلفة.



  ةقطريال ترياالبآالف ال  .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٧٤  

  تابع)( إدارة المخاطر أدواتة وعالتوافق مع الشري  ٣٥

  وعود أحادية الجانب بشراء/ بيع عمالت  (ب)

الوعود أحادية الجانب بشراء/ بيع عمالت ھي وعود بشراء أو بيع عملة محددة بسعر محدد وتاريخ محدد في 
المستقبل. يتم إجراء المعامالت الفعلية في تواريخ الوعود من خالل تبادل عروض وقبوالت الشراء/ البيع بين 

  .األطراف المعنية

لألدوات المالية متوافقة مع الشريعة وأدوات إدارة المخاطر اليوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة 
المشتقة مع القيم االسمية التي تم تحليلھا وفقا آلجال االستحقاق. القيم االسمية التي تعطي مؤشرا عن حجم المعامالت 

رة مبالغ التدفقات النقدية المشتركة ومخاطر االئتمان والسوق والتي يمكن القائمة في نھاية السنة ال تعكس بالضرو
  .اطر االلتزام بالشريعة اإلسالميةألدوات إدارة مختحديدھا من خالل القيمة العادلة 

٢٠١٦  
قيمة عادلة 
 موجبة

قيمة عادلة
 شھر ١٢-٣أشھر ٣خالل قيمة اسميةسالبة

  
  سنة ٥-١

 ٥أكثر من 
 سنوات

                
توافق مع ال

أدوات الشريعة و
               مخاطر الإدارة 

عقود تبادل 
 ٢٧٨٫٦٩٢ ٣٫١٢٤٫٦٦٠ -٣٤٤٣٫٧١٨٫٣١٤٣١٤٫٩٦٢ ٣٤٤  معدالت الربح
وعود أحادية 

الجانب بشراء/ 
 - - ٣٫٥٠٣٫٨٣٩ ١٧٫٩٧٨٫٩٣٥ ٢١٫٤٨٢٫٧٧٤ ١٦٫٩٢٠ ١٨٫٣٠٥  بيع عمالت

  ٢٧٨٫٦٩٢ ٣٫١٢٤٫٦٦٠ ٣٫٥٠٣٫٨٣٩ ١٨٫٢٩٣٫٨٩٧ ٢٥٫٢٠١٫٠٨٨ ١٧٫٢٦٤ ١٨٫٦٤٩ 
              

 ٢٠١٥  
قيمة عادلة 
 موجبة

قيمة عادلة
 شھر ١٢-٣أشھر ٣خالل قيمة اسميةسالبة

  
  سنة ٥-١

 ٥أكثر من 
 سنوات

         
التوافق مع 
أدوات الشريعة و

                مخاطرالإدارة 
عقود تبادل 

 ٢٩١٫٣٣٠ ٣٫٧٨٢٫٩٤٠ --٢٥٦٤٫٠٧٤٫٢٧٠ ٢٥٦ معدالت الربح
وعود أحادية 

الجانب بشراء/ 
 - ٢٠٨٫١٧٥ ٦٫٢٩٦٫١٨٠ ١٨٫٢٩٦٫٥١٧ ٢٤٫٨٠٠٫٨٧٢ ٧٫٥٠٨ ١٥٫٥٧١  بيع عمالت

  ٢٩١٫٣٣٠ ٣٫٩٩١٫١١٥ ٦٫٢٩٦٫١٨٠ ١٨٫٢٩٦٫٥١٧ ٢٨٫٨٧٥٫١٤٢ ٧٫٧٦٤ ١٥٫٨٢٧ 



  ةقطريال ترياالبآالف ال  .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٧٥  

  الزكاة  ٣٦

يھا اھمسنابة عن مين. ال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة باإلساھميتم تحمل الزكاة بشكل مباشر من قبل الم
  وفقا للنظام األساسي.

  ھيئة الرقابة الشرعية  ٣٧

العلماء المتخصصين في مبادئ الشريعة ويحرصون على  ثالثة منھيئة الرقابة الشرعية في المجموعة من  تتكون
التزام المجموعة بالمبادئ اإلسالمية العامة وعملھا وفقا للفتاوى الصادرة والقوانين اإلرشادية. تتضمن مراجعة 

وعة فحص الدليل المتعلق بالوثائق واإلجراءات المعتمدة من قبل المجموعة من أجل التأكد من أن أنشطتھا المجم
  تتم مزاولتھا وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

  المسؤولية االجتماعية  ٣٨

صيص المجموعة بتخ قامت، ٢٠١٠والتوضيحات اإلضافية للقانون الصادر في  ٢٠٠٨لسنة  ١٣عمال بالقانون رقم 
ديسمبر  ٣١المتعلق بالسنة المنتھية في من صافي الربح  %٢٫٥ نسبة الذي يمثلمليون لایر قطري  ٥١٫٩مبلغ 
  ) لدعم األنشطة الرياضية والثقافية والخيرية.٢٠١٥في سنة  لایر قطريمليون  ٥١٫٨( ٢٠١٦

  أرقام المقارنة  ٣٩

تى كان ذلك ضروريا للمحافظة على التناسق مع م ٢٠١٥تمت إعادة تصنيف األرقام المقارنة المعروضة في سنة 
. غير أنه لم يكن إلعادة التصنيف ھذه أي أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل الشامل اآلخر ٢٠١٦أرقام سنة 

  أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة للسنة المقارنة.



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  مكملةالمعلومات المالية ال

 ديسمبر  ٣١في 

٧٦  

  البيانات المالية للبنك الرئيسي

  سي بيان المركز المالي للبنك الرئي  (أ)

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    
   موجوداتال

 ٢٫٧١٠٫١٢٧  ٣٫١١٤٫٦٢٢ مصرف قطر المركزينقد وأرصدة لدى 
 ٢٫٠٧٧٫٩٣٢ ٤٫٧٨٩٫٣٢٤  أرصدة لدى بنوك
 ٥٨٫٧٧٩٫٢٠٣  ٦٣٫١٤٧٫٣٦٢  موجودات التمويل
 ١٣٫٤٥٨٫٩٧٠  ١٣٫١٤٥٫٦٥٣  استثمارات مالية

 *١٫٣٨١٫١١٧ ١٫٠٩٥٫٤٢٨ات في شركات تابعة وشركات زميلةاستثمار
 ١١٤٫٤٠٠  ١١٨٫٩١٨  موجودات ثابتة
 ٣٥٧٫٧٣٨  ٣٤٨٫٧٧١موجودات أخرى

 ٧٨٫٨٧٩٫٤٨٧  ٨٥٫٧٦٠٫٠٧٨ إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات
 ١٣٫٢٧٤٫٥٠٢  ١٩٫١٢٥٫٢٤٥  أرصدة من البنوك 

 ٥٫٤٠٧٫٤٧٢  ٩٫٥٦٩٫٦٠٧ حسابات العمالء الجارية
 ٢٫١٠٧٫٨٥٩ ١٫٦٤٥٫٨١٢ مطلوبات أخرى

 ٢٠٫٧٨٩٫٨٣٣  ٣٠٫٣٤٠٫٦٦٤تإجمالي المطلوبا

 ٤٦٫٢٩٢٫٢٦٧  ٤٣٫٠٣٩٫٩٥٣أصحاب حساب االستثمار حقوق 
     

      ةحقوق الملكي
 ٧٫٥٠٠٫٠٠٠ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠ رأس المال

 ١٫٤٤٧٫٨٦٩ ١٫٨٦٢٫٩٢٦  احتياطي قانوني
 ١٫١٣٦٫٥٤٠  ١٫٣٤٥٫٧٣٣  احتياطي المخاطر

 ٥٫٢٤٦  ٧٫٤٨٥  القيمة العادلة اتاحتياطي
 ١٫٧٠٧٫٧٣٢  ١٫٦٦٣٫٣١٧ ةأرباح مدور

 ١١٫٧٩٧٫٣٨٧  ١٢٫٣٧٩٫٤٦١  ةالملكيحقوق إجمالي 

٠٧٨٫٧٦٠٫٨٥ ةإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حساب االستثمار وحقوق الملكي   ٤٨٧٫٨٧٩٫٧٨  
 

  البيانات المالية للبنك الرئيسي

و مطلوب من ھ كمامعلومات مالية تكميلية اإلفصاح عنھا ك بيان الدخل للبنك الرئيسي والتي تمبيان المركز المالي و
باستثناء  ٢٥إلى  ١١من مصرف قطر المركزي يتم إعدادھا بنفس السياسات المحاسبية المذكورة في الصفحات 

  بالتكلفة، ويخصم منھا انخفاض القيمة، إن وجد. تسجيلھاميلة والتي يتم زاالستثمار في الشركات التابعة وال

  

  

  



  ةقطريال ترياالبآالف ال   .ع)ش.م.ق(مصرف الريان 
  المعلومات المالية المكملة

 ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

٧٧  

  انات المالية للبنك الرئيسي (تابع)البي

  بيان الدخل للبنك الرئيسي  (ب)

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

 ٢٫١٩٩٫٤١٨ ٢٫٤٤٩٫١٧٨صافي إيراد أنشطة التمويل
 ٤٠٧٫٥٦٣ ٤٩٩٫٩٥٤ صافي إيراد أنشطة االستثمار

 ٢٫٦٠٦٫٩٨١ ٢٫٩٤٩٫١٣٢ إجمالي صافي اإليرادات من أنشطة التمويل واالستثمار
   

 ٢١٠٫٢٦١ ٢٦٦٫١١٢رسوم وعموالت إيراد 
 )٩٢٩( )١٫١٩٧( مصروف رسوم وعموالت

 ٢٠٩٫٣٣٢ ٢٦٤٫٩١٥ صافي إيراد الرسوم والعموالت
   

 ١٠٧٫٨٣٩ ١٣٢٫٠٠١ أرباح من الصرف األجنبي
 ١٨٦٫١٤٣ ٩٣٫٧٠١  الربح من بيع استثمار في شركة زميلة

 ٩٫٢٩٩ ٨٫٥٨٠  إيرادات أخرى

 ٣٫١١٩٫٥٩٤  ٣٫٤٤٧٫٦٩٩إجمالي اإليرادات 
   

)٢٢٢٫٣٧٥( تكاليف الموظفين  )٢٣٨٫٩٨٣(  
)١٣٫٣٣٥( )١٢٫٨٥٥( إھالك   

)١٩٧٫٥٢٤( )١١٧٫٠١١(  مصروفات أخرى  
)١٢٢٫٦٢٥( )٣٦٤٫٢٦٠(  مصروف تمويل  

)٥٧٢٫٤٦٧( )٧١٦٫٥٠١(  إجمالي المصروفات  

 ٢٫٤٤١ ٨٥٤عن موجودات التمويل / عكس استرداد صافي
)*٢٧٫٥٧٦(  ) *٣٫٤١٠(  سائر القيمة العادلة على االستثماراتصافي خ  

 ٢٫٧٢٨٫٦٤٢ ربح للسنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار
 

٢٫٥٢١٫٩٩٢ 
    

 )٥٧٤٫١٣٧( )٧٨٤٫٤٢٥(  ناقصا: العائد على أصحاب حسابات االستثمار

 ١٫٩٤٧٫٨٥٥  ١٫٩٤٤٫٢١٧صافي الربح للسنة

مليون لایر  ٣٫٤مقابل االستثمار في شركة تابعة والذي يبلغ المعترف بھا فاض القيمة انخخسائر يتضمن ھذا   *
 ٣١للسنة المنتھية في مليون لایر قطري  ٢٤(مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١قطري يمثل خسائر للسنة المنتھية في 

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١والذي يمثل الخسائر المتراكمة حتى ) ٢٠١٥ديسمبر 

  


