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 .(ق.عصرف الريان )ش.م.م

 الموحد المرحلي بيان الدخل 
 قطري ريــالألف  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 

  معها بالتزامن تُقرأ أن ويجب المختصرة الموحدة المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 سبتمبر  30ة أشهر المنتهي تسعةلفترة ال  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2019  2020  2019  2020 إيضاح 

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

         

صافي اإليرادات من أنشطة 

  2,771,869   2,750,630  949,296  918,289  التمويل
صافي اإليرادات من أنشطة 

  674,654   703,826  232,425  221,361  اإلستثمار
إجمالي صافي اإليرادات من 

 3,446,523  3,454,456  1,181,721  1,139,650  أنشطة التمويل واإلستثمار

 308,136  193,289  127,903  66,026  إيراد رسوم وعموالت

 (1,397)  (1,617)  (369)  (629)  مصروف رسوم وعموالت

 306,739  191,672  127,534  65,397  صافي إيراد الرسوم والعموالت
أرباح عمليات النقد األجنبي 

 116,313  141,301  31,925  38,879  )بالصافي(

 19,831  12,601  4,952  253  حصة من نتائج شركات زميلة

 6,243  4,618  1,175  1,291  إيرادات أخرى

 3,895,649  3,804,648  1,347,307  1,245,470  إجمالي اإليرادات

         

 (291,356)  (289,987)  (98,115)  (96,846)  تكاليف موظفين

 (10,826)  (17,555)  (1,686)  (5,483)  إستهالك

 (207,375)  (203,567)  (83,187)  (69,259)  مصروفات أخرى

 (634,145)  (517,849)  (201,524)  (144,114)  مصروفات التمويل

 (1,143,702)  (1,028,958)  (384,512)  (315,702)  إجمالي المصروفات
 /تدني القيمة( )خسائر صافي 

  325   77  97  73 )أ(3  أرصدة لدى بنوكمن رد 
 /تدني القيمة( )خسائر صافي 

موجودات من إسترداد ورد 

  (152,629)  (5,359)  (77,051)  تمويلية
  

404  
تدني )خسائر  /رد صافي 

من إستثمارات في  القيمة(

 522  (31,302)  1,834  (20,149)  أوراق مالية
خسائر تدني ) / ردصافي 

من حسابات خارج  (القيمة

الميزانية التي تخضع لمخاطر 

  9,853  2,395  (4,165) )أ(3 االئتمان
  

3,460  
ربح الفترة قبل العائد على 

حقوق ملكية أصحاب حسابات 

 2,756,658  2,601,689  961,762  828,476  اإلستثمار
مطروحاً: العائد على حقوق 

ملكية أصحاب حسابات 

 (1,095,622)  (935,654)  (386,183)  (247,497)  اإلستثمار

 1,661,036  1,666,035  575,579  580,979  ربح الفترة قبل الضريبة

 (1,865)  (69)  1,604  (525)  الضريبة (مصروف) /عائد 

 1,659,171  1,665,966  577,183  580,454  صافي ربح الفترة

         

         صافي ربح الفترة العائد على:

 1,653,453  1,662,281  575,347  578,760   مساهمي البنك

 5,718  3,685  1,836  1,694  حقوق ملكية غير مسيطرة

  580,454  577,183  1,665,966  1,659,171 

األساااسااي والمعفى على العائد 

 17 السهم )بالريال القطري(

 
0.077  

 
0.077  

 
0.222  

 
0.220 



 مصرف الريان )ش.م.ع.ق.(

 الموحد المرحلي المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية
 ألف ريــال قطري 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 

  معها بالتزامن تُقرأ أن ويجب المختصرة الموحدة المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  رأس المال 

حتياطي إ

  قانوني

إحتياطي 

  معاطر

 يحتياطإ

  القيمة العادلة

حتياطي تحويل إ

  أرباح مدورة  حتياطيات أخرىإ  العمالت األجنبية

إجمالي حقوق 

 الملكية المنسوبة

  ساهمي البنكلم

حقوق  مساهمات

غير  ملكية

  مسيطرة

مجموع حقوق 

 الملكية
                    

 14,131,915  212,719  13,919,196  2,148,999  123,405  (9,703)  23,604  1,636,268  2,496,623  7,500,000 )مدقق( 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 (100,253)  --  (100,253)  --  --  (100,253)  --  --  --  -- حتياطي تحويل عمالت أجنبيةإالتغير في 

صافي الربح عن تحوط صافي إستثمار في 

  -- شركة تابعة أجنبية

 

--  

 

--  --  97,069  

 

--  --  97,069  --  97,069 

 (1,334)  --  (1,334)  --  --  --  (1,334)  --  --  -- (9التغير في إحتياطي القيمة العادلة )إيضاح 

 1,665,966  3,685  1,662,281  1,662,281  --  --  --  --  --  -- ربح الفترة

ة لسن عليها وموافق معلنة أرباح توزيعات

  --  --  --  --  --  -- (ز 14)إيضاح  2019

 

(1,687,500)  (1,687,500)  --  (1,687,500) 

 (5,086)  (5,086)  --  --  --  --  --  --  --  -- غير مسيطرة حقوق ملكيةصافي التغير في 

 14,100,777  211,318  13,889,459  2,123,780  123,405  (12,887)  22,270  1,636,268  2,496,623  7,500,000 )مراجع( 2020 سبتمبر 30الرصيد في 
                    

  رأس المال 

إحتياطي 

  قانوني

إحتياطي 

  مخاطر

إحتياطي 

  القيمة العادلة

إحتياطي تحويل 

  أرباح مدورة  إحتياطيات أخرى  العمالت األجنبية

إجمالي حقوق 

الملكية المنسوبة 

  لمساهمي البنك

مساهمات حقوق 

ملكية غير 

  مسيطرة

مجموع حقوق 

 الملكية

                    

 13,473,783  196,468  13,277,315  1,808,968  118,910  (13,809)  9,768  1,574,695  2,278,783  7,500,000 )مدققة( 2018ديسمبر  31الرصيد في 

                    

 (114,809)  --  (114,809)  --  --  (114,809)  --  --  --  -- تحويل عمالت أجنبية حتياطيإالتغير في 

ستثمار في إصافي الربح عن تحوط صافي 

 110,607  --  110,607  --  --  110,607  --  --  --  -- شركة تابعة أجنبية

 4,701  --  4,701  --  --  --  4,701  --  --  -- (9حتياطي القيمة العادلة )إيضاح إالتغير في 

 1,659,171  5,718  1,653,453  1,653,453  --  --  --  --  --  -- ربح الفترة

ة لسن عليها وموافق معلنة أرباح توزيعات

 (1,500,000)  --  (1,500,000)  (1,500,000)  --  --  --  --  --  -- (ز 14)إيضاح  2018

 (6,978)  (6,978)  --  --  --  --  --  --  --  -- غير مسيطرة حقوق ملكيةصافي التغير في 

 13,626,475  195,208  13,431,267  1,962,421  118,910  (18,011)  14,469  1,574,695  2,278,783  7,500,000 )مراجع( 2019 سبتمبر 30الرصيد في 



 .(ق.عصرف الريان )ش.م.م

 الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
 قطري ريــالألف  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 

  معها بالتزامن تُقرأ أن ويجب المختصرة الموحدة المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال  

 2019  2020 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 1,661,036  1,666,035  ربح الفترة قبل الضريبة

     تعديالت:

 (404)  152,629  موجودات تمويلخسائر تدني قيمة(  رد) / قيمة يصافي خسائر تدن
 (522)  31,302  قيمة إستثمارات أوراق مالية يصافي خسائر تدن

 (3,460)  (9,853)  خسائر تدني قيمة موجودات تمويل أخرى ردصافي 
 67  26  من إستثمارات أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلخسارة قيمة عادلة 

 2,602  (6,693)   من إعادة تقييم أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة خسارة /ة غير محقق( أرباح)
 10,826  17,555  إستهالك

 3,648  (3,989)  إطفاء تكلفة معامالت
 (8,191)  (10,296)  صافي ربح من بيع إستثمارات أوراق مالية

 (2,528)  (1,442)  إيراد توزيعات أرباح
 (19,831)  (12,601)  حصة من نتائج شركات زميلة 

 25  --  خسارة من إستبعاد موجودات ثابتة
 (10,855)  (16,373)  إطفاء عالوة وخصم على إستثمارات أوراق مالية

 4,225  4,194  مخصصات مكافأة نهاية خدمة الموظفين
 1,636,638  1,810,494  الربح قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل  

 (146,464)   (98,805)  التغير في حساب اإلحتياطي لدى مصرف قطر المركزي
  236,633   --  أرصدة لدى بنوك التغير في

 (3,046,830)   (6,090,523)  التغير في موجودات تمويل
  28,848   65,898  التغير في موجودات أخرى

 (28,243)   2,525  التغير في أرباح مدينة من إستثمارات
  1,830,684   5,551,487  بنوكأرصدة من التغير في 

 (46,547)   1,348,002  التغير في حسابات عمالء جارية 
 264,099  263,541  التغير في مطلوبات أخرى

 13,557  33,997  التغير في أرباح دائنة على تمويل صكوك وتمويالت أخرى

  2,886,616  742,375 
 2,528  1,442  توزيعات أرباح مستلمة 

 (2,421)   (391)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 (557)   (2,151)  الضريبة المدفوعة

 741,925  2,885,519  التشغيل أنشطةمن صافي النقد الناتج 
     

     التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

 (3,985,606)  (523,778)  مشتريات إستثمارات أوراق مالية
  2,429,743   1,222,569  أوراق مالية متحصالت من بيع / إسترداد إستثمارات

 (25,644)   (56,412)  مشتريات أصول ثابتة
 10,699  4,000  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 (1,570,808)  646,379  )المستعدم في( أنشطة اإلستثمار  /الناتج من صافي النقد 
     

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 5,494,522  (307,961)  حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمارالتغير في 
 35,139  3,166,924  إعادة سداد تمويل صكوك وتمويالت أخرىصافي 

 (1,411,506)  (1,577,303)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (6,978)  (5,086)  حقوق ملكية غير مسيطرة صافي التغير في

 4,111,177  1,276,574  أنشطة التمويلالناتج من  /)المستعدم في( صافي النقد 
 3,282,294  4,808,474  الزيادة في النقد ومايعادله  /ي )النقص( صاف

 1,790,022  6,554,696  يناير 1النقد ومايعادله في 
     

     بنود غير نقدية

 (16,693)  37,862  وشبه النقد المحتفظ بهأثر التغير في معدالت الصرف على النقد 

 5,055,623  11,401,032 18 سبتمبر 30النقد وما يعادله في 
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  .1

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

، شجججارع حمد الكبير، الدوحة، دولة 28888العنوان المسججججل للمصججرف هو ص.ب  .32010للمصجججرف هو ، رقم السججججل التجاري 11/2006
 للمصرفالبيانات المالية  2020 سبتمير 30أشهر المنتهية في  تسعةالللبنك لفترة  المختصرة الموحدةالمرحلية  قطر. تـججججججتضمن البيانات المالية

بصجفة أسجاسجية بمزاولة األعمال  جموعةالمقوم توشجركاته التابعة )ويشجار إليها مجتمعة بـججججججج "المجموعة" ومنفردة بـججججججج "شجركات المجموعة"(. 
ً  17 اوالتمويل واالسجججتثمار وأنشجججطة الوسجججاطة ولديه اإلسجججالمية المصجججرفية قطر. الشجججركة األم/ الطرف المسجججيطر النهائي على  دولة في فرعا

 .)ش.م.ع.ق.( مصرف الريان المجموعة هو

  
 الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة كما يلي:

 

 النسبة المئوية الفعلية للمساهمة أنشطة الشركة رأس مال الشركة بلد التأسيس اسم الشركة 

    

 سبتمبر 30
2020  

 ديسمبر 31
2019 

دوالر  100.000.000 قطر .ستثمار ذ.م.مالريان لإل
 أمريكي

أعمال مصرفية 
 ستثماريةإ

100%  100% 

لاير  50.000.000 قطر 1 ذ.م.م. الريان للوساطة المالية
 الوساطة المالية قطري

100%  100% 

الريان )المملكة المتحدة( 
 2المحدودة 

المملكة 
 المتحدة

جنيه  100.000.000
 ستثماريةإأنشطة  إسترليني

70%  70% 

لاير  10.000.000 قطر ذ.م.م. ئهالريان وشركا
 قطري

ستشارات إ
 عقارية

100%  100% 

 %100  %100 ستثماريةإأنشطة  دوالر أمريكي 50.000 جزر كايمان شركة واجهة الوسيل البحرية
صكوك مصرف الريان 

  3المحدودة
 %100  %100 إصدار صكوك دوالر أمريكي 50.000 جزر كايمان

 

تم تمديد فترة  ( على تجميد ترخيصها لمدة عامين.QFMAبعد موافقة هيئة قطر لألسواق المالية ) 2017يناير  12العمليات من توقفت    (1)
إن مجلس اإلدارة بصدد االنتهاء من وضع الريان للوساطة المالية لالمتثال  .2019سبتمبر  10تجميد الترخيص لمدة أخرى إلى تاريخ 

 لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية.

ً  %98.34ان )المملكة المتحدة( المحدودة نسبة الريتملك    (2)  بالبنك اإلسالمي في شركتها التابعة، بنك الريان بي إل سي )المعروف سابقا
" الخدمة مقدم" هو سي إل بي الريان بنك من بنك الريان بي إل سي. %68.84 تهنسبما البريطاني بي إل سي(. بصورة فعلية يملك البنك 

 الريان بنك لصالح صكوك إصدار بهدف المتحدة المملكة في تأسيسها تم شركة وهي ،"سي إل بي 1 رقم تولكين تمويل صكوك" بـ الخاص
 .سي إل بي

 أخرى وأنشطة الصكوك إصدار بهدف محدودة مسؤولية ذات معفاة كشركة كايمان جزر في المحدودة الريان مصرف صكوك تأسيس تم (  3)
 .البنك لصالح

 

 ندماجا بشأن أولية مفاوضات في دخولهما عن 2020 يونيو 30 في ،.(.عق)ش.م. التجاري يالخليج بنك هو آخر، مدرج محلي وبنك البنك أعلن       
 الرسمية والجهات والصناعة التجارة ووزارة هيئة قطر لألسواق الماليةو المركزي قطر مصرف لموافقة المحتمل االندماج ويخضع. محتمل

 على الموافقة حالة وفي. التفصيلية والمالية القانونية الجراءاتا من االنتهاء بعد بنك كل في المساهمين وموافقة قطر، دولة في الصلة ذات األخرى
ً  معامالته جميع على الجديد المندمج الكيان سيحافظ االندماج،  .اإلسالمية الشريعة لمبادئ وفقا
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 س اإلعداداأس .2

 لتزامبيان اإل  أ( 

ً  تـم لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا
 ً جعة شتراطات معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراإمع  اإلسالمية ونصوص لوائح مصرف قطر المركزي المطبقة. تماشيا

سترشاد بالمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير للمؤسسات المالية اإلسالمية، تقوم المجموعة باإل
ً لمعيار المحاسبة الدولي ر، على ذلك المحاسبة المالية. بناءً   المتعلق (34)قم فقد تم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا

 بالتقارير المالية المرحلية.
 

مالية السنوية الموحدة؛ ويجب أن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات العلى  تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال 
ً جنبتقرأ  أشهر  تسعةالعلى ذلك، فإن نتائج فترة  وعالوة 2019ديسمبر  31إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في  ا

 .2020ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2020 سبتمبر 30المنتهية في 
 

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

 التقديرات.
 

فس تلك إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كانت ن
 .(21) رقم يضاحاإل، باستثناء ما هو موضح في 2019ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  فيالمطبقة 

 
ديسمبر  31في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  التي تم اإلفصاح عنهاوسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك  تتوافق أهداف

 .(21) رقم يضاحاإلباستثناء ما هو موضح في  2019
 

 أساس القياس  ب(

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

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض ج( 

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

 ستخدام تلك العملة الوظيفية.إالبيانات المالية عن كل شركة ب
 

 الجديدة والتفسيرات والتعديالتمعايير ال د(

 

I.  2020يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة سارية المفعول من تاريخ 

 
 : وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار(31معيار المحاسبة المالية رقم 

حول وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار( في  31أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار( والموجودات  بإعداد تقارير محاسبية ومالية. الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ الخاصة 2019سنة 

 وااللتزامات ذات الصلة من منظوري كل من الموكل )المستثمر( والوكيل.
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 )تتمة( أساس اإلعداد .2

 )تتمة( الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير  د()

I.  تتمة( 2020يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة سارية المفعول من تاريخ( 
 

 : االستثمار في األسهم والصكوك واألدوات المماثلة33معيار المحاسبة المالية رقم 

" االستثمار في األسهم والصكوك واألدوات  33أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
" االستثمار في الصكوك واألسهم 25محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم  33. يحل معيار المحاسبة المالية رقم 2018المماثلة" في سنة 

من هذا المعيار هو وضع مبادئ محسنة لتصنيف وتقدير وقياس وعرض وكشف االستثمارات في الصكوك واألسهم  فالهد ."دوات مماثلةواأل
 وغيرها من أدوات االستثمار المماثلة التي تقوم بها المؤسسات المالية اإلسالمية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 
 : تقديم التقارير المالية لحاملي الصكوك34م معيار المحاسبة المالية رق

. أن هدف هذا المعيار هو وضع 2018في  34أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
يم تقارير شفافة وعادلة لجميع أصحاب مبادئ تقديم التقارير المحاسبية والمالية عن الموجودات واألعمال التي تنطوي على صكوك لضمان تقد

 المصلحة وخصوصا حاملي الصكوك.

وليس لها أي تأثير مادي على البيانات المالية  .2020يناير  1بعد يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو مع السماح بتطبيقه مبكراً 
 الموحدة للمجموعة.

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

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

 إجارة: 32معيار المحاسبة المالية رقم 

يحل . 2019" احتياطيات المخاطر" في سنة 32أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
 ."1997اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك الصادر أصالً في عام " 8محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم  32معيار المحاسبة المالية رقم 

ويهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ لتصنيف المعامالت من نوع اإلجارة واالعتراف بها وقياسها وعرضها والكشف عنها بما في ذلك األشكال 
 ، في كل من قدرات المؤجر والمستأجر.لمختلفة التي دخلت فيها المؤسسةا

 
 .2021يناير  1يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو مع السماح بتطبيقه مبكراً بعد 

 
 : احتياطيات الخسائر35معيار المحاسبة المالية رقم 

. يحل 2018" احتياطيات المخاطر" في سنة 35أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
" انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية" محل معيار المحاسبة 30هذا المعيار بجانب معيار المحاسبة المالية رقم 

هذا المعيار إلى وضع مبادئ التقارير المحاسبية والمالية حول احتياطيات الخسائر  فواالحتياطيات. يهد" المخصصات 11المالية رقم 
الموضوعة لتخفيف مختلف المخاطر التي تواجه المعنيون، وبصفة أساسية المستثمرين المتقبلين للربح والخسارة لدى المؤسسات المالية 

 المؤسسات(. اإلسالمية )المؤسسات المالية اإلسالمية
 
مع السماح بتطبيقه مبكرا فقط في حالة تبني المجموعة  2021يناير  1ذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد سيصبح ه 

 " انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر.30المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم 
 

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

 القيمة تدنيمخصصات  / خسائر اإلئتمان المتوقعة (أ)

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

 كما في المتوقعة
               2020 سبتمبر 30 

 4,891,025   -  2,333  4,888,692 أرصدة لدى بنوك -

 81,581,828   878,467  12,788,145  67,915,216 موجودات تمويلية -

 20,534,423   57,162  435,275  20,041,986 بالتكلفة المطفأة مدرجة دين ق إستثمارات في أورا -

 13,906,779   5,633  1,245,754  12,655,392 اإلئتمانتعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر  -

  105,501,286   14,471,507   941,262   120,914,055 

        2020يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 173    --  --  173 أرصدة لدى بنوك -

 637,402  327,869  270,543  38,990 موجودات تمويلية -

 35,301  28,610  4,976  1,715 بالتكلفة المطفأة مدرجة دين ق إستثمارات في أورا -

 36,035  --  26,227  9,808 اإلئتمانتعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر  -

 50,686   301,746   356,479   708,911 
        تحويل عمالت أجنبية للفترة

 --   --   --   -- أرصدة لدى بنوك -

 (196)   (12)  (104)   (80) موجودات تمويلية -

 (3)   --   --   (3) بالتكلفة المطفأة مدرجة دين ق إستثمارات في أورا -

 --   --   --   -- اإلئتمانتعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر  -

 (83)   (104)   (12)   (199) 
        بين المراحل اإلنتقالصافي 

 --   --   --   -- أرصدة لدى بنوك -

 --   6,326   (11,356)  5,030 موجودات تمويلية -

 --   --   (1,629)  1,629 بالتكلفة المطفأة مدرجة دين ق إستثمارات في أورا -

 --   --   (581)  581 اإلئتمانتعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر  -
  7,240   (13,566)   6,326   -- 

        )بالصافي( رد( للفترة)  /ما تم تكبده

 (77)   --   --  (77) أرصدة لدى بنوك -

 170,406  18,686  48,458  103,262 موجودات تمويلية -

 24,189  20,000  2,777  1,412 بالتكلفة المطفأة مدرجة دين ق إستثمارات في أورا -

 (9,853)  --  (23,301)  13,448 اإلئتمانتعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر  -

 118,045   27,934   38,686   184,665 
        شطب

 --   --   --   -- أرصدة لدى بنوك -

 (1,183)  (1,183)   --   -- موجودات تمويلية -

 --  --   --   -- بالتكلفة المطفأة مدرجة دين ق إستثمارات في أورا -

 --  --   --   -- اإلئتمانتعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر  -

 --   --   (1,183)   (1,183) 
        2020سبتمبر  30كما في  -الرصيد الختامي 

 96     --   --  96   أرصدة لدى بنوك -

 806,429  351,686   307,541  147,202 موجودات تمويلية -

 59,487  48,610   6,124  4,753 بالتكلفة المطفأة مدرجة دين ق إستثمارات في أورا -

 26,182  --   2,345  23,837 اإلئتمانتعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر  -

        

 175,888  316,010  400,296  892,194 
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 )تتمة( (ECLاإلئتمانية المتوقعة ) الخسائر 3.

)تتمة( القيمة تدنيمخصصات  / خسائر اإلئتمان المتوقعة (أ)

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 تعرض )القيمة الدفترية( التي تخضع لخسائر اإلئتمان المتوقعة
               2019 سبتمبر 30كما في 

 4,252,031   --  1,524  4,250,507 أرصدة لدى بنوك -
 76,143,263   499,110  9,654,280  65,989,873 موجودات تمويلية -
 20,695,814   57,162  23,286  20,615,366 في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  إستثمارات -
 13,777,654   12,889  502,476  13,262,289 تعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر اإلئتمان -

  104,118,035   10,181,566   569,161   114,868,762 
        2019يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 403    --  --  403 أرصدة لدى بنوك -
 588,874  304,978  225,239  58,657 تمويليةموجودات  -
 34,831  28,610  230  5,991 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  -
 47,011  --  35,287  11,724 تعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر اإلئتمان -

 76,775   260,756   333,588   671,119 
        تحويل عمالت أجنبية للفترة

 --   --  --  -- أرصدة لدى بنوك -

 (316)   (54)  (150)  (112) موجودات تمويلية -

 (2)   --  --  (2) إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  -

 --   --  --  -- تعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر اإلئتمان -

 (114)   (150)   (54)   (318) 
        بين المراحل اإلنتقالصافي 

 --   --  --  -- أرصدة لدى بنوك -

 --   332  (5,529)  5,197 موجودات تمويلية -

 --   --  (197)  197 إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  -

 --   --  (1,227)  1,227 تعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر اإلئتمان -
  6,621   (6,953)    332   - 

        )بالصافي( للفترة (رد)  /ما تم تكبده

 (325)   --  --  (325) أرصدة لدى بنوك -

 (8,134)  (29,901)  45,002  (23,235) موجودات تمويلية -

 (1,173)  --  490  (1,663) إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  -

 (3,460)  --  403  (3,863) تعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر اإلئتمان -
 (29,086)   45,895   (29,901)   (13,092) 

        شطب

 --  --  --  -- أرصدة لدى بنوك -
 --  --  --  -- موجودات تمويلية -
 --  --  --  -- إستثمارات في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  -
 --  --  --  -- تعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر اإلئتمان -

 --  --  --  -- 
        2019 سبتمبر 30كما في  -الرصيد الختامي 

 78     --   --  78   أرصدة لدى بنوك -

 580,424  275,355   264,562  40,507 موجودات تمويلية -

 33,656  28,610   523   4,523 في أوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة  إستثمارات -

 43,551  --   34,463  9,088 تعرضات خارج الميزانية العمومية تخضع لمخاطر اإلئتمان -
        

 54,196  299,548  303,965  657,709 
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 )تتمة( (ECLالخسائر اإلئتمانية المتوقعة ) .3

 تقييم جودة اإلئتمان  (ب)

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

 

  موجودات تمويلية درجة التصنيف

 في إستثمارات
 مدرجة دين أوراق

  المطفأة بالتكلفة

تعرضات خارج 
الميزانية العمومية 

تخضع لمخاطر 
 بنوكأرصدة لدى   اإلئتمان

        
  991,062    2,947,787    19,052,067    48,381,207  -أ أ إلى أ أ أ
  3,896,630    4,219,659    355,740    8,133,853  -أ  إلى+ أ

  728    5,220,415    48,375    8,364,434  -ب ب ب إلى ب ب ب
  274    1,112,136    542,137    5,037,179  -ب إلى+ ب ب

  2,331    406,782    536,104    11,665,155  غير مصنفة

 30كما في  اإلجمالي
 4,891,025  13,906,779  20,534,423  81,581,828 2020 سبتمبر

 

  موجودات تمويلية درجة التصنيف

 في إستثمارات

 مدرجة دين أوراق
  المطفأة بالتكلفة

تعرضات خارج 
الميزانية العمومية 

تخضع لمخاطر 
 بنوكأرصدة لدى   اإلئتمان

        
  33,297    4,745,594    19,412,872    40,881,179  -أ أ أ إلى أ أ

  3,816,472    4,653,484    197,368    13,482,720  -أ+ إلى  أ
  398,934    3,247,656    455,241    9,419,701  -ب ب ب ب إلى ب ب

  1,805    1,005,088    546,850    2,664,807  -ب ب+ إلى ب
  1,523    125,832    83,483    9,694,856  غير مصنفة

 30اإلجمالي كما في 
 4,252,031  13,777,654  20,695,814  76,143,263 2019 سبتمبر
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 إدارة المخاطر المالية  .4

تنسجم األهداف والسياسات المالية إلدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها (. 21بإستثناء ما تم االفصاح عنه في اإليضاح رقم )
 .2019ديسمبر  31في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 تقييم األدوات المالية (1)

 وفقا للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياس. ،ستخدام التدرج التاليإتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة ب
 

  السعر المدرج بالسوق )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مطابقة.1المستوى : 

  شتقات من : تقنيات التقييم التي تستند إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل الم2المستوى
ستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشط ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة إاألسعار(. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها ب

 ً أو تقنيات تقييم أخرى بحيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات  أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا
 السوق.

  مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث تتضمن تقنية التقييم مدخالت ال  ستخدامإ: تقنيات تقييم ب3المستوى
ا تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمه

ختالفات فتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس اإللة حيث تكون التعديالت أو اإلاستنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماث
 بين األدوات. 

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

 تحدد المجموعة القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم. األدوات المالية األخرى
 

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

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

س عادلة يعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي سيكون من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق الذين يتصرفون على األسا
 التجاري الحر. 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  .4

 تصنيف األصل والمطلوب المالي  (2)

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

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        )مراجعة( 2020 سبتمبر 30
        

        موجودات مالية
 40,144  --  40,144  -- أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع الشريعة

 168,484  --  115,706  52,778 مالية في أوراق ستثماراتإ

 52,778  155,850  --  208,628 

        مطلوبات مالية

 31,131  --  31,131  -- أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع الشريعة

 --  31,131  --  31,131 

        
 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        )مدققة( 2019ديسمبر  31
        موجودات مالية

 20,213  --  20,213  -- أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع الشريعة

 156,429  --  118,070  38,359 مالية في أوراق ستثماراتإ

 38,359  138,283  --  176,642 

        مطلوبات مالية

 17,893  --  17,893  -- أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع الشريعة

 --  17,893  --  17,893 

 
بالتكلفة المطفأة مساوية للقيمة الدفترية وبالتالي لم يتم إدراجها في جدول المدرجة القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية إن 

مليون لاير قطري  3,592مليون لاير قطري ) 3,375ستثمارات المالية التي تبلغ قيمتها العادلة ترتيب القيمة العادلة فيما عدا اإل
تفاصيل تصنيف المجموعة تم اإلفصاح عن . 1 مستوىترتيب القيمة العادلة بال ستخدامإب إشتقاقهاوقد تم  ،(2019ديسمبر  31في 

 .(6) اإليضاح رقمفي للموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 (. 2019ديسمبر  31في أيضاً تسجيل ال)لم يتم في أوراق مالية بالتكلفة سـتثمارات إلم يتم تسجيل 
 

من تدرج  3و 2و 1لم يكن هناك تحويالت فيما بين المستويات  2019ديسمبر  31و 2020 سبتمبر 30خالل فترتي التقرير في 
 القيمة العادلة.
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 ستخدام التقديرات واألحكامإ .5

 المصادر الرئيسية للشك في التقديرات

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

 الظروف.
 

 مخصصات خسائر اإلئتمان (1)
 

، وعلى وجه األصول المالية في النطاق الحكم عبر جميع فئات (30)نخفاض القيمة ضمن معيار المحاسبة المالية رقم تم تقييم خسائر اسي
مخاطر ، تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمان عند تحديد خسائر انخفاض القيمة وتقييم الزيادة الكبيرة في الخصوص
 .االئتمانية

لخسائر دي إلى مستويات مختلفة من المخصصات. حسابات البنك ، التغييرات التي يمكن أن تؤبعدد من العوامل التقديرات محركةهذه 
نماذج معقدة لها عدد من االفتراضات األساسية فيما يتعلق باختيار المدخالت المتغيرة واالعتمادية المتبادلة ل هي نتائج اإلئتمانية المتوقعة

  التي تعتبر األحكام والتقديرات المحاسبية ما يلي:ECL)) الخسائر اإلئتمانية المتوقعةعناصر نماذج  بينها. تشمل

  ؛للصفوف الفردية إحتمالية التعثر، الذي يخصص التصنيف االئتماني الداخلي للبنكنموذج 

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

  ؛على أساس جماعي الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتجزئة األصول المالية عندما يتم تقييم 

  ؛الصيغ المختلفة واختيار المدخالت، بما في ذلك الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتطوير نماذج 

 والتأثير على إحتمالية طالة وقيم الضمان، مثل مستويات البتصاد الكلي والمدخالت االقتصاديةتحديد االرتباطات بين سيناريوهات االق ،
 و؛ القائم والمضمونالتعرض و التعرض للتعثرو التعثر

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

 بانتظام في سياق تجربة الخسارة الفعلية وتعديلها عند الضرورة. النماذجلقد كانت سياسة البنك هي مراجعة 
 

 تحديد القيم العادلة  (2)
 

رحها إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق يمكن مالحظته يتطلب إستخدام أساليب التقييم التي تم ش
عادلة لها لفي السياسات المحاسبية الهامة. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل غير متكرر ولها شفافية سعر قليلة فإن القيمة ا

تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام إستناداً إلى مخاطر السيولة والتركيز والشك حول عوامل السوق وافتراضات 
 التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.
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  القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  .6
 

 

القيمة العادلة 
من خالل 
 بيان الدخل

القيمة العادلة 
من خالل 
حقوق 
 التكلفة المطفأة الملكية

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

      )مراجعة( 2020 سبتمبر 30
      

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 
  9,212,162  9,212,162 9,212,162 -- -- المركزي

  4,890,929  4,890,929 4,890,929 -- -- أرصدة لدى بنوك
  80,775,399 80,775,399 80,775,399 -- -- موجودات تمويل

      إستثمارات في أوراق مالية:

  168,484  168,484 -- 166,535 1,949 بالقيمة العادلة سهقام   -

  20,625,131 20,474,936 20,474,936 -- -- بالتكلفة المطفأة سهقام   -
  4,262  4,262 4,262 -- -- موجودات أخرى

أدوات إدارة المخاطر متوافقة 
 40,144 -- -- 40,144 مع الشريعة 

  
40,144  

 42,093 166,535 115,357,688 115,566,316 115,716,511 

      
 25,100,703 25,100,703 25,100,703 -- -- أرصدة من بنوك

  8,874,685  8,874,685  8,874,685  -- -- حسابات عمالء جارية 
  6,001,241  6,001,241  6,001,241  -- -- تمويل صكوك

 2,365,089 2,365,089 2,365,089 -- -- تمويالت أخرى
  1,475,266  1,475,266  1,475,266  -- -- مطلوبات أخرى

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
  57,777,860  57,777,860  57,777,860  -- -- االستثمار

أدوات إدارة المخاطر متوافقة 
 مع الشريعة 

 
31,131 -- -- 31,131 

  
31,131  

 
 

31,131 -- 101,594,844 101,625,975 101,625,975 
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية )تتمة( .6

  

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 الدخل

القيمة العادلة 
من خالل 
حقوق 
 التكلفة المطفأة الملكية

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

      )مدققة( 2019ديسمبر  31
      

 3,122,860 3,122,860 3,122,860 -- -- نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 6,035,090 6,035,090 6,035,090 -- -- أرصدة لدى بنوك
 74,837,309 74,837,309 74,837,309 -- -- موجودات تمويل

      إستثمارات في أوراق مالية:
 156,429 156,429 -- 154,537 1,892 بالقيمة العادلة هسقام -
 21,342,171 21,222,277 21,222,277 -- -- بالتكلفة المطفأة هسقام -

 7,707 7,707 7,707 -- -- موجودات أخرى

 20,213 20,213 -- -- 20,213 أدوات إدارة المخاطر متوافقة مع الشريعة 

 22,105 154,537 105,225,243 105,401,885 105,521,779 

      
 19,367,191 19,367,191 19,367,191 -- -- أرصدة من بنوك

 7,526,683 7,526,683 7,526,683 -- -- حسابات عمالء جارية 
 3,333,998 3,333,998 3,333,998 -- -- تمويل صكوك

 2,002,003 2,002,003 2,002,003 -- -- تمويالت أخرى
 1,119,374 1,119,374 1,119,374 -- -- مطلوبات أخرى

 58,085,882 58,085,882 58,085,882 -- -- حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

 17,893 17,893 -- -- 17,893 أدوات إدارة المخاطر متوافقة مع الشريعة 
 17,893 -- 91,435,131 91,453,024 91,453,024 

 

 قطاعات التشغيل  .7

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

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

 
 اإلسالمية الممولة وغير الممولة وخدمات الودائع  األعمال المصرفية للشركات ويقوم بتقديم تشكيلة واسعة من تسهيالت اإلئتمان

المشتركة والخدمات األخرى للشركات  تمويالتت ومبادالت معدالت الربح والواستشارات االستثمارات وتسهيالت صرف العمال
 والعمالء التجاريين والعمالء متعددي الجنسيات.

 تثمار وبطاقات اإلئتمان والتمويل اإلسالمي لعمالء التجزئة واألفراد.األعمال المصرفية لألفراد ويقوم بتقديم خدمات حسابات االس 

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

 كتتاب الخاص في االستثمارات.أعمال اإلوإدارة األصول و

  العمليات الدولية وهي تتضمن التمويل والودائع والمنتجات والخدمات األخرى مع العمالء من الشركات واألفراد في المواقع الدولية
 للمجموعة.
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 )تتمة( التشغيلقطاعات    .7

ترتبط الموجودات والمطلوبات واإليرادات غير المخصصة ببعض الوظائف المركزية وعمليات األعمال غير الرئيسية مثل الممتلكات 
 العامة والمعدات ووظائف النقد والمطلوبات المتعلقة بمشاريع التطوير )الخ(.

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

ى كما تم إدراجه في تقارير اإلدارة الداخلية والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة المجموعة. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تر
 ج قطاعات معينة ذات صلة بمنشآت أخرى التي تعمل في هذه المجاالت.اإلدارة أن معلومات كهذه هي المعنية بأكبر شكل بتقييم نتائ

 

 معلومات حول القطاعات التشغيلية

 2020 سبتمبر 30

 )مراجعة(

العدمات 
المصرفية 
 للشركات

العدمات 
المصرفية 

 لألفراد

إدارة 
 الموجودات

العمليات 
 المجموع مصّنفةغير  العالمية

       إيرادات خارجية:

إجمالي إيرادات أنشطة 
 3,454,456 --  239,905   20,033  1,043,363  2,151,155  التمويل واإلستثمار

صافي إيراد الرسوم 
 191,672 --  551   21,256  --  169,865  والعموالت

صرف ربح / )خسارة( 
 141,301 -- (1,919) -- --  143,220  عمالت أجنبية

حصة من نتائج شركات 
 12,601 12,601 -- -- -- -- زميلة

 4,618 4,449 -- 169 -- -- إيرادات أخرى

 3,804,648 17,050 238,537 41,458 1,043,363 2,464,240 إجمالي إيراد القطاع

 (517,849) -- (15,810) (1,720) -- (500,319) مصروفات التمويل

العائد على حقوق ملكية 
أصحاب حسابات 

 (935,654) -- (91,789) -- (288,736) (555,129) اإلستثمار

 صافي خسارة تدني قيمة
 (152,629) -- (8,957) -- (58,555) (85,117) موجودات التمويل

صافي خسارة تدني قيمة 
إستثمارات في أوراق 

 (31,303) -- (7) (936) -- (30,360) مالية

 /رد  صافي إسترداد و
 قيمة( خسارة تدني )

التعرضات األخرى 
الخاضعة لمخاطر 

 االئتمان
 

9,909 
 

(4) 
 

11 
 

13 -- 
 

9,929 

ربح القطاع الصادر عنه 
 1,666,035 (369,701) 11,384 25,060 696,068 1,303,224 التقرير قبل الضريبة

موجودات القطاع 
 116,548,048 1,307,751 10,396,318 789,689 24,878,083 79,176,207 الصادر عنه التقرير

مطلوبات القطاع الصادر 
 44,669,411 1,740,985 2,717,232 229,119 2,706,273 37,275,802 عنه التقرير

حقوق ملكية أصحاب 
حسابات اإلستثمار في 

القطاع الصادر عنه 
 57,777,860 -- 7,000,337 -- 15,960,834 34,816,689 التقرير



 
  .ق(عالريان )ش.م.مصرف 

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
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 )تتمة( قطاعات التشغيل  .7

 (تمةحول القطاعات التشغيلية )تمعلومات 

 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 لألفراد
إدارة 

 المجموع مصّنفةغير  العمليات العالمية الموجودات

       إيرادات خارجية:
إيرادات أنشطة التمويل إجمالي 

 واالستثمار
2,277,852 898,330 23,466 246,875 -- 3,446,523 

 306,739 -- 2,307 13,883 -- 290,549 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 116,313 -- 1,297 (78) -- 115,094 ربح / )خسارة( صرف عمالت أجنبية

 19,831 19,831 -- -- -- -- حصة من نتائج شركات زميلة

 6,243 6,243 -- -- -- -- إيرادات أخرى

 3,895,649 26,074 250,479 37,271 898,330 2,683,495 القطاعإجمالي إيراد 

       
 (634,145) -- (23,223) (3,063) -- (607,859) مصروفات التمويل

العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 (1,095,622) -- (80,695) -- (304,129) (710,798) اإلستثمار

رد / )خسارة تدني قيمة(  صافي إسترداد و
 404  -- (1,521) -- (29,316) 31,241 موجودات التمويل

رد قيمة  إسترداد و / صافي خسارة تدني
 522  -- (35) (1,705) -- 2,262 إستثمارات في أوراق مالية

التعرضات  رد قيمة صافي إسترداد و
 3,785 -- 4 -- -- 3,781 األخرى الخاضعة لمخاطر االئتمان

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل 
 1,661,036  (343,663)  19,173   18,519 564,885 1,402,122 الضريبة

 105,049,630 1,216,16  9,692,672  676,668 23,150,055 70,314,068 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير

 31,628,382 1,951,127 2,752,562  149,977  2,414,757 24,359,959 مطلوبات القطاع الصادر عنه التقرير

حقوق ملكية أصحاب حسابات اإلستثمار 
 59,794,773 -- 6,313,074 -- 14,679,677 38,802,022 في القطاع الصادر عنه التقرير



 
  .ق(عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

   ألف ريـال قطري                                                                                    2020سبتمبر  30في أشهر المنتهية تسعة لفترة ال
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 موجودات تمويل   .8

 حسب النوع (أ)

 2019 سبتمبر 30  2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30 
 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

      ذمم مدينة وأرصدة من أنشطة التمويل:
  55,385,516   55,138,706  58,608,207 مرابحة

  18,360,102   18,472,205  20,152,826 إجارة

  1,242,588   1,136,071  916,839 ستصناعإ
  5,771,982   6,062,257  5,619,490 مشاركة

  385,357   392,640  685,250 أخرى

  305,892   428,547  392,930 أرباح مدينة مستحقة

 81,451,437  81,630,426  86,375,542 إجمالي موجودات التمويل

      

 (5,308,174)  (6,155,715)  (4,793,714) ربح مؤجل

 (305,069)  (309,533)  (454,743) (*2و  1منتظمة )المرحلة  – القيمة تدنيمخصص 

 (258,860)  (310,254)  (316,294) (*3متعثرة )المرحلة  – القيمة تدنيمخصص 

 (16,495)  (17,615)  (35,392)  *ربح معلق

 75,562,839  74,837,309  80,775,399 صافي موجودات التمويل

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

ألف لاير قطري وهو يمثل  878,467بلغ  2020 سبتمبر 30 بالصافي من الربح المؤجل في المبلغ اإلجمالي لموجودات التمويل المتعثرة
ألف لاير قطري والذي يمثل  759,037مبلغ  :2019ديسمبر  31) بالصافي من الربح المؤجل من إجمالي موجودات التمويل 1،08%
من إجمالي موجودات  %0،66ألف لاير قطري والذي يمثل  499,110مبلغ : 2019 سبتمبر 30، من إجمالي موجودات التمويل 1،01%

 (.بالصافي من الربح المؤجل التمويل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  .ق(عمصرف الريان )ش.م.

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
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 )تتمة( موجودات تمويل   .8

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

      
 2020 سبتمبر 30  معلقح رب  القيمة تدنيمعصص  
 )مراجعة(     
      

 637,402  17,615  619,787 يناير 1الرصيد في 

 259,486  18,776  240,710 ما تم تكبده خالل السنة 

 (89,080)  (999)  (88,081) خالل السنة رد/  إسترداد

 (1,183)  --  (1,183) شطب خالل السنة 

 (196)  --  (196) تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 806,429  35,392  771,037 سبتمبر 30الرصيد في 

      
 2019 ديسمبر 31  معلق ربح  القيمة تدنيمخصص  
 )مدققة(     
      

 588,874  24,224  564,650 يناير 1الرصيد في 

 245,565  3,712  241,853 ما تم تكبده خالل السنة 

 (197,344)  (10,321)  (187,023) خالل السنة رد/  إسترداد

 (34)  --  (34) شطب خالل السنة 

 341  --  341 تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 637,402  17,615  619,787 ديسمبر 31الرصيد في 

      
 2019 سبتمبر 30  معلق ربح  القيمة تدنيمخصص  
 )مراجعة(     

      

 588,874  24,224  564,650 يناير 1الرصيد في 

 99,492  3,164  96,328 ما تم تكبده خالل السنة 

 (107,625)  (10,893)  (96,732) خالل السنة رد/  إسترداد

 (317)  --  (317) تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 580,424  16,495  563,929 سبتمبر 30الرصيد في 
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 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
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 مالية في أوراق ستثماراتإ  .9

 2019سبتمبر  30  2019ديسمبر  31  2020  سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

      مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ستثماراتإ

      (بالسوق ستثمارات مصنفة محتفظ بها للمتاجرة )مدرجةإ

 1,859  1,881  1,916 ذات معدل ربح ثابت -ستثمارات في أدوات الدين إ

 33  11  33 أرباح مدينة مستحقة 

 1,949  1,892  1,892 

      ستثمارات في أدوات الدين مصنفة بالتكلفة المطفأة إ

 1,459,375  1,898,971  1,731,343 بالسوق مدرجة –ذات معدل ربح ثابت 

 1,288,265  1,356,252  1,303,932 بالسوق مدرجة –قطر دولة صكوك حكومة 

 17,700,000  17,750,000  17,250,000 بالسوق غير مدرجة -قطر دولة صكوك حكومة 

 248,174  252,355  249,148 أرباح مستحقة مدينة

 (33,656)  (35,301)  (59,487) *القيمة تدني: مخصص يطرح

 20,474,936  21,222,277  20,662,158 

      عادلة من خالل حقوق الملكيةال بالقيمةستثمارات مصنفة إ

 حقوق الملكية في أدواتستثمارات إ      

 36,431  36,467  31,223 مدرجة - 

 108,510  118,070  115,706 مدرجة غير -

 19,264 ذات معدل ربح ثابت  – في أدوات الدينستثمارات إ  --  -- 

 --  --  342 أرباح مستحقة مدينة

 166,535  154,537  144,941 

 20,643,420  21,378,706  20,808,991 

      

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

فئة أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق  من ستثماراتقيمة لإل تدني مخصص خسارةب باإلعترافقامت المجموعة 
الهام وطويل األجل في  التدنيبسبب  (قطري لاير ألف 651: 2019 سبتمبر 30ألف لاير قطري ) 7,113الملكية خالل الفترة بإجمالي 

 القيم العادلة.
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 مالية )تتمة( في أوراق ستثماراتإ .9

 فيما يلي التغير التراكمي في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية خالل الفترة / 
 السنة:

 

 سبتمبر 30
2020  

ديسمبر  31
2019  

 سبتمبر 30
2019 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      القيمة العادلة الموجبة:

      
 10,241  10,241  24,634 يناير 1الرصيد في 

 (4,917) صافي التغير في القيمة العادلة
 21,643  12,499 

 محول إلى بيان الدخل الموحد نتيجة للبيع

(217) 

 

 
(6,357)  (6,357) 

 (893)  (893)  2,803 لشركات زميلة  خراآل الشامل الدخل فيحصة ال

 5,249  14,393  (2,331) صافي الحركة في القيمة العادلة

 15,490  24,634  22,303 ديسمبر 31 / سبتمبر 30الرصيد في 

      
      القيمة العادلة السالبة:

      
 (473)  (473)  (1,030) يناير 1الرصيد في 

 (1,199)  (1,208)  (6,116) صافي التغير في القيمة العادلة

 651  651  7,113 القيمة تدنيمحول إلى بيان الدخل الموحد نتيجة ل

 (548)  (557)  997  صافي الحركة في القيمة العادلة

 (1,021)  (1,030)  (33) ديسمبر 31 / سبتمبر 30الرصيد في 

 14,469  23,604  22,270 ديسمبر 31 / سبتمبر 30إجمالي القيمة العادلة في 

 
 بنوك أرصدة من .10

  
  سبتمبر 30

2020  
ديسمبر  31

2019  
 سبتمبر 30

2019 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

      

  15,837,916   14,815,657  20,345,493 وكالة دائنة

  657,274   2,127,992  2,183,558 مرابحة سلع دائنة

  1,613,970  1,888,927  1,809,071 عادة شراءإ خطابات

  399,727   433,584  651,579 قصيرة األجل من بنوك مرابحة تمويالت

 39,035  18,180  55,653 قصيرة األجلحسابات االستثمار الجارية و

  65,404   82,851  55,349 مستحقة إلى بنوكأرباح دائنة 

 25,100,703  19,367,191  18,613,326 
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 تمويل صكوك .11

 برنامج الصكوك التالية:قامت المجموعة بإصدار أوراق الدين تحت 

 نسبة الربح تاريخ اإلستحقاق صادر في  المبلغ المّصدر األداة

صكوك مصرف  صكوك
 الريان المحدودة

مليون  100
 دوالر أمريكي

نوفمبر  20
2018 

سعر ليبور لثالثة أشهر بالدوالر  2023نوفمبر  20
سنوياً تدفع كل  %1,75األمريكي + 

 ربع سنة

 
 صكوك

صكوك مصرف 
 الريان المحدودة

مليون  90
 دوالر أمريكي

نوفمبر  21
2018 

سعر ليبور لثالثة أشهر بالدوالر  2023نوفمبر  21
تدفع كل ربع  %1,75األمريكي + 

 سنة

صكوك مصرف  صكوك
 الريان المحدودة

 مليون 500
 دوالر أمريكي

نوفمبر  13
2019 

٪ يدفع نصف 3.025معدل ثابت قدره  2024نوفمبر  21
 سنوي

صكوك مصرف  صكوك
 الريان المحدودة

 مليون 40
 دوالر أمريكي

 مارس 12
2020 

سعر ليبور لثالثة أشهر بالدوالر  2023 مارس 13
سنوياً تدفع كل  %1,05األمريكي + 

 ربع سنة

صكوك مصرف  صكوك
 الريان المحدودة

 مليون 750
 دوالر أمريكي

 سبتمبر 2
2020 

يدفع نصف ٪ 2.210معدل ثابت قدره  2025 سبتمبر 2
 سنوي

 
 صكوك

 تمويل صكوك
 بي 1 رقم تولكين

 سي إل

مليون  221
 جنيه إسترليني

فبراير  20
2018 

سعر ليبور لثالثة أشهر بالدوالر  2052يوليو  20
 تدفع كل ربع سنة %0,8األمريكي + 

 

  

 أخرى تمويالت    .12

 3إلى  1بسعر ليبور وفترة إستحقاق من  األمريكي مسعّرةتمثل التمويالت األخرى تمويالت مساندة بمعدل ربح متغير بالدوالر 

 كما يلي: الفترةسنوات. كانت الحركة على التمويالت األخرى الصادرة من قبل المجموعة خالل 

 2019سبتمبر  30  2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 2,052,993  2,052,993  2,002,003 يناير 1الرصيد في 

 182,025  182,025  546,075 المصدّر خالل الفترة / السنة

 (10,055)  (10,055)  (8,965) إعادة سداد خالل الفترة / السنة

 3,502  4,707  1,539 إطفاء تكلفة المعامالت

 (236,632)  (236,632)  (182,025) إعادة تصنيفها كارصدة من بنوك

 10,451  8,965  6,462 مستحق على التمويالت ربح دائن

 2,002,284  2,002,003  2,365,089 ديسمبر 31/  سبتمبر 30الرصيد في 
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 ستثماراإل اتحقوق ملكية أصحاب حساب  . 13

 سبتمبر 30 
 2020  

ديسمبر  31
2019  

 سبتمبر 30
2019 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

      

  50,093,502   47,948,623  44,170,870 حسابات ألجل

  5,969,888   6,532,105  7,805,806 حسابات توفير

  3,344,389   3,255,255  5,434,889 ستثمار قصيرة األجلإحسابات 

  386,377   348,823  365,280 ستثمارربح دائن لحقوق ملكية أصحاب حسابات اإل

  617   1,076  1,015 حتياطيات القيمة العادلةإالحصة في 

 57,777,860  58,085,882  59,794,773 

 
   حقوق الملكية .14

 رأس المال   (أ)

 سبتمبر 30 
2020  

ديسمبر  31
2019  

 سبتمبر 30
2019 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      المصرح به

 7,500,000  7,500,000  7,500,000 قطري للسهملاير  1سهم بواقع  7.500.000.000

 حتياطي قانونيإ   (ب)

 سبتمبر 30 
2020  

ديسمبر  31
2019  

 سبتمبر 30
2019 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 2,278,783  2,278,783  2,496,623 يناير  1الرصيد في 

 --  217,840  -- محول من األرباح المدورة

 2,278,783  2,496,623  2,496,623 ديسمبر 31/  سبتمبر 30الرصيد في 

 
 ً حتياطي القانوني إلى من ربح السنة إلى اإل %10يشترط تحويل نسبة  2012لعام  (13)لقانون مصرف قطر المركزي رقم  وفقا

 أنحيث  2020 سبتمبر 30تحويل للفترة المنتهية في من رأس المال المدفوع. لم يتم إجراء  %100أن يعادل هذا االحتياطي 
 . 2020ديسمبر  31بتحويل المبلغ المطلوب بحلول سوف يقوم المصرف 

 
 مخاطر حتياطيإ )ج(

 ً حتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل إيجب إنشاء  102/2011لتعميم مصرف قطر المركزي رقم  وفقا
فرعه طاع الخاص الذي يقع على المصرف وعن إجمالي تعرض الق %2.5من القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة 

داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح المعلق. التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر 
أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر، والذي يجب تخصيصه من ربح المساهمين وفقا لتعليمات 

حيث أن المصرف  2020 سبتمبر 30في إجراء تحويل إلى هذا االحتياطي خالل الفترة المنتهية مصرف قطر المركزي. لم يتم 
 .2020ديسمبر  31 فيسيقوم بتحويل المبلغ المطلوب 
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 )تتمة( حقوق الملكية .14

 حتياطي القيمة العادلةإ )د(

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

 
 سبتمبر 30

2020  
ديسمبر  31

2019  
  سبتمبر 30

2019 
 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 9,768  9,768  23,604 يناير  1الرصيد في 

      

 11,917  21,511  (10,018) أرباح /غير محققة  صافي )خسائر(

 (6,357)  (6,357)  (217) نتيجة للبيع محول إلى بيان الدخل الموحد

 651  651  7,113 القيمة تدنيمحول إلى بيان الدخل الموحد نتيجة ل

 (893)  (893)  2,803 الزميلة للشركات ىخرالدخل الشامل األبنود الحصة في 

حتياطيات إستثمار في حصة حقوق ملكية أصحاب حساب اإل
 القيمة العادلة

 

(1,015)  

 

(1,076)  

 

(617) 

 4,701  13,836  (1,334) صافي التغير في القيمة العادلة 

      

 14,469  23,604  22,270 ديسمبر )حصص المساهمين( 31 / سبتمبر 30الرصيد في 

 

 تكون غير قابلة للتوزيع إال في حال تحققها وتسجيلها في بيان الدخل الموحد./ )خسائر( غير محققة  حتياطيات القيمة العادلة أرباحإتمثل 
 
 حتياطي تحويل عمالت أجنبية إ )هـ(

تحويل العمالت األجنبية على جميع فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية  حتياطيإيشتمل 
 ستثمار المجموعة في عمليات أجنبية. إإضافة إلى تحويل مطلوبات وأرباح وخسائر من أدوات إدارة المخاطر التي يتحوط بها لصافي 

 
 حتياطيات أخرى إ )و(

 سبتمبر 30 
2020  

ديسمبر  31
2019  

 سبتمبر 30
2019 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 118,910  118,910  123,405 يناير  1الرصيد في 

 --  19,832  -- حصة من نتائج شركات زميلة 

 --  (4,000)  -- توزيعات أرباح من شركات زميلة محولة لألرباح المدورة

 --  (11,337)  -- تغيرات أخرى

 118,910  123,405  123,405 ديسمبر 31/  سبتمبر 30الرصيد في 

 
حيث أن المصرف سيقوم بتحويل الحصة من نتائج الشركات الشقيقة  2020 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  لم يتم إجراء تحويل

 . 2020ديسمبر  31األخرى بحلول  حتياطياتإلى اإل
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 )تتمة( حقوق الملكية .14

 توزيعات األرباح  )ز( 

 )%20نسبة : 2019% من رأس المال المدفوع )22.5على توزيع أرباح نقدية بنسبة  العموميةوافقت الجمعية  2020 مارس 18في 
 مليون لاير قطري(. 1.500: مبلغ 2019مليون لاير قطري ) 1.687،5بمبلغ 

 
 غير مسيطرة حقوق ملكية  .15

 (%31.16 ( يس إل بي الريان وبنك( %30) المحدودة( المتحدة المملكة) الريان في المسيطرة غير المجموعة مساهمة تمثل وهي
 (.%31.16 - سي إل بي الريان وبنك %30 - المحدودة( المتحدة المملكة) الريان في 2019 ديسمبر 31 في)
 

 رتباطاتالمطلوبات المحتملة واإل   .16

 لتزامات رأسماليةإ  (أ)

تفاقيات اإليجار إتفاقيات إيجار طويلة األجل لمنشآت مكاتبها. الحد األدنى إلجمالي المدفوعات المستقبلية بموجب إلدى المجموعة 
 المذكورة على النحو التالي:

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 سبتمبر 30

2019 
 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 
    

 18,893 14,271 18,408 مستحقة الدفع خالل أقل من سنة

 5مستحقة الدفع خالل أكثر من سنة وأقل من 
 21,814 21,925 29,026 سنوات

 47,434 36,196 40,707 

 
 مطلوبات محتملة (ب)

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 سبتمبر 30

2019 
 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 
    

 503,005      418,711 1,305,295 ئتمانية غير مستغلةإتسهيالت 

 12,436,158      12,355,598 11,525,154 خطابات ضمان

 838,491      715,239 1,076,330 ةعتمادات مستنديإ

 13,906,779 13,489,548 13,777,654 

 
 رتباطات أخرىإتعهدات و (ج)

 
 
 
 
 
 
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 سبتمبر 30

2019 
 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 
    

 568,589 562,551 733,043 الربح تبادل معدالتعقود 

 21,582,145 25,226,828 12,655,028 وعد أحادي الجانب بيع / بشراء عمالت

 13,388,071 25,789,379 22,150,734 
    

 الرئيسي المقر بمبنى متعلقة رأسمالية لتزاماتإ
 346,032 اإلنشاء تحت

 
392,325 414,621 
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 لسهمعلى ا والمخفف العائد األساسي  .17

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

 سبتمبر 30 
 2020  2019 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 1,653,453  1,662,281 البنك مساهميربح الفترة المنسوب إلى 

 7,500,000   7,500,000 (باأللف) متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة خالل الفترة

 0.220  0.222 السهم )باللاير القطري(العائدات األساسية على 

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

 
 شبه النقدالنقد و .18

ثالثة أشهر أو حقيقية ل ستحقاقإفترات لاألرصدة التالية  شبه النقدالنقد وألغراض بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد يتضمن 
 أقل:
 2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

حتياطي ستبعاد اإلإنقد بالصندوق وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي ب
 840,075  6,510,103 اإللزامي النقدي

 4,215,548  4,890,929  أرصدة لدى بنوك

 11,401,032  5,055,623 

 األطراف ذات العالقة .19

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لدى أحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام عليه في 
نفوذ  يهامالكو مجموعةلل يكون التي منشآتالو رئيسيينتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المالكين الإ

 مساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة.الهام و

 
 معامالت األطراف ذات العالقة

 
 بنود بيان المركز المالي الموحد )أ(

 

 سبتمبر 30
2020  

ديسمبر  31
2019 

 سبتمبر 30 
2019 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      المطلوبات

 3,155,848  3,167,419  3,190,506 العمالء -ستثمار حقوق ملكية أصحاب حسابات اإل
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 )تتمة( األطراف ذات العالقة .19

  بنود بيان الدخل الموحد )ب(

  سبتمبر 30أشهر المنتهية  التسعةلفترة  
 2020  2019 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 57,253  36,089 العمالء –ستثمار العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات اإل

 
 اإلدارة أعضاء التعامالت مع كبار )ج( 

 كبار موظفي اإلدارة وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل الفترة كالتالي: مع كانت تعامالت

 

 سبتمبر 30
2020  

ديسمبر  31
2019  

 سبتمبر 30
2019 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 463  478  5,369 تمويل 

 

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

 
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 سبتمبر 30
 2020  2019 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 17,520  17,047 جتماعاتمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متضمنة أتعاب حضور اإل

 11,932  10,019 رواتب ومنافع أخرى

 

 نسبة كفاية رأس المال .20

قامت المجموعة التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي بجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً على مدار العام. 
 ً  المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي. 3لتعليمات بازل  بحساب النسب المذكورة أعاله وفقا

 
( وستبدأ في تخصيص PRRBBلمخاطر معدل الربح على دفتر البنوك )تقوم المجموعة حاليًا بتحليل متطلبات رأس المال الجديدة 

 .الثانيةرأس المال على أساس المعيار الجديد بموجب الركيزة 
 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 

    

 11,956,335 12,251,191 12,426,211 1/ الفئة  1رأس مال فئة حقوق حملة األسهم العادية 

 -- -- -- شريحة رأس المال األولى

 354,454 352,329 491,898 شريحة رأس المال الثانية

 12,310,789 12,603,520 12,918,109 إجمالي رأس المال التنظيمي

    

    الموجودات المرجحة بالمعاطر

    

 56,973,925 56,373,722 60,258,858 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان

 571,009 564,026 661,678 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

 4,956,019 5,241,574 5,241,574 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل

 62,500,953 62,179,322 66,162,110 الموجودات المرجحة بالمعاطرإجمالي 
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 )تتمة( نسبة كفاية رأس المال .20

 

رأس المال 
األساسي بدون 
هامش األمان 

 المتحفظ

رأس المال 
األساسي 
متضمن 

هامش األمان 
 المتحفظ

شريحة نسبة 
رأس المال 

األولى 
متضمن 

هامش 
األمان 

 المتحفظ

شريحة 
نسبة رأس 

المال األولى 
والثانية 

متضمن 
هامش 
األمان 

 المتحفظ

إجمالي رأس 
المال التنظيمي 
متضمن هامش 
األمان المتحفظ 

وهامش البنك 
ذات التأثير 

 الهام

إجمالي رأس المال متضمن 
هامش األمان المتحفظ 

وهامش البنك ذات التأثير 
لمال من الهام وتكلفة رأس ا

الركيزة الثانية وفقاً لعملية 
التقييم الداخلي لكفاية رأس 

 المال

       2020 سبتمبر 30
 19,52% 19,52% 19,52% 18,78% 18,78% 18,78% الفعلي

الحد األدنى وفقاً لمصرف 
 14,80% 13,50% 12,50% 10,50% 8,50% 6,00% قطر المركزي

       
       2019ديسمبر  31

 20,27% 20,27% 20,27% 19,70% 19,70% 19,70% الفعلي

الحد األدنى وفقاً لمصرف 
 14,80% 13,50% 12,50% 10,50% 8,50% 6,00% قطر المركزي

       
       2019 سبتمبر 30

 19,70% 19,70% 19,70% 19,13% 19,13% 19,13% الفعلي

الحد األدنى وفقاً لمصرف 
 14,55% 13,50% 12,50% 10,50% 8,50% 6,00% قطر المركزي
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 "(19- كوفيدتأثيرات فايروس كرونا )"       .21             

نشطة التجارية األ"( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل 19- كوفيد)" انتشر وباء كورونا المستجد
العالمي. وأعلنت السلطات  قتصاداال"( حدوث حالة من عدم اليقين في بيئة 19- كوفيد)" كورونا فايروسونجم عن  .قتصاديةالوا
 المحتملة.ثار السلبية آلوالنقدية المحلية والدولية في جميع أنحاء العالم في اقتصادات تعتمد نسبياً تدابير دعم مختلفة للتخفيف من ا اليةالم
 
 .على سعر النفط الخام. في نهاية الفترة المالية، شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة مجموعةالتركز عمليات تضافة إلى ذلك، إلبا 

دارة إلخرى ألعمال وممارسات إدارة المخاطر األستمرارية االالوضع عن كثب وقد قامت بتفعيل خطتها  مجموعةالتراقب 
  ."( على أعمال المجموعة وعملياتها وأدائها المالي19- كوفيدفايروس كرونا )"ملة التي قد يتسبب فيها تفشي ضطرابات المحتالا

 
 نظام المحاسبي الماليفي ضوء التوجيهات المتوفرة من مصرف قطر المركزي و"( 19- كوفيدأجرى البنك تقييماً لفايروس كرونا )"

 سبتمبر 30والتي أدت إلى التغييرات التالية في منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة وتقديرات وأحكام التقييم كما في وللسنة المنتهية في 
2020: 
 

 العسائر االئتمانية المتوقعة  -1

ت الالمجموعة بتحديث المدخ"( وتقلب أسعار النفط قيام 19- كوفيدفايروس كرونا )"عن  استدعت حالة عدم اليقين الناجمة
ئتمانية المتوقعة الوقد تم تقدير الخسائر ا. 2020 سبتمبر 30كما في االئتمانية المتوقعة فتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر الوا

فقد قتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ، وبالنظر إلى التطورات السريعة التي يشهدها الوضع، االعلى نطاق من الظروف  بناءً 
قتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد شدة واحتمالية العتبار تأثير التقلبات العالية على عوامل االأخذت المجموعة بعين ا

   .ئتمانية المتوقعةالقتصادية الخاصة بتحديد الخسائر االالسيناريوهات ا
 

اسية المخصصة لهذه السيناريوهات. العوامل سألوزان ااألل تعديل طرق بناء السيناريوهات والوقد تم عكس هذا التقلب من خ
 من مؤشر االئتمان التاريخي الملحوظ. يتم استخدام مؤشر االئتمان للتنبؤ بإحتمال المستخدمة)مؤشر االئتمان(  ستشرافيةالا

حدوث حاالت افتراضية متوقعة في المحفظة االئتمانية للبنك. يوجد ترابط بين مؤشر االستثمار الدولي وعوامل االقتصاد الكلي 
المرجح لنمو الناتج دوالر للبرميل والمتوسط  45السنوي لسعر النفط البالغ حسب االقتضاء، والتي تشمل في قطر أ( المتوسط 

برميل والناتج المحلي دوالر لل 60: سعر النفط 2019ديسمبر  31) 2020للسنة المالية  1%بنسبة  المحلي اإلجمالي الحقيقي
 و 20%و 65%(. تم اشتقاق القيم المذكورة أعاله لعوامل االقتصاد الكلي من خالل تطبيق ترجيحات بنسبة 2,88% اإلجمالي

األساسية والمتحفظة  15%و 15%و 70%: 2019ديسمبر  31والمتفائلة، على التوالي ) متحفظةللسيناريوهات األساسية وال%15
يتغير الوضع بشكل سريع، وبناء عليه فإن أي سيناريوهات متحفظة سيتم إعادة تقييمها في حالة سيناريوهات المتفائلة(. الو

 .استمرار الظروف السلبية
 

على العوامل  "(19- كوفيداهتماماً خاصاً بتأثير فايروس كرونا )" مجموعةاله، أولت الفتراضات الموضحة أعالضافة إلى اإلبا
ئتمان وتقييم مؤشرات تدني القيمة للمخاطر في القطاعات التي يحتمل الالكبيرة في مخاطر االنوعية والكمية عند تحديد الزيادة 

ئتمانية المتوقعة ومخصصات تدني الالخسائر اعتراف بالئتمانية وااالتأثرها. وقد أدى ذلك إلى خفض تصنيف بعض التعرضات 
 .من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (3)يضاح رقم أالقيمة على النحو المبين في 

 

 تقديرات وأحكام التقييم  -2

وغير المالية للمجموعة قتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية الالمحتملة للتقلبات ااآلثار  مجموعةالدرست 
سواق متقلبة كما تستمر المبالغ المسجلة ألا تبقىوحظتها. الدارة استنادا إلى المعلومات التي يمكن مإلأفضل تقديرات ا والتي تمثل

 .حساسة للتقلبات في السوق
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 )تتمة( "(19- كوفيدتأثيرات فايروس كرونا )"       .21             

 محاسبة الموجودات التمويلية المعدلة  -3
 

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

 مدة ستة أشهر. مقابل
 

 محاسبة إعادة شراء )ريبو( بعائد صفر   -4
 

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

 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة الصفر خالل  ربحالمحلية لدعم هذه القطاعات المتضررة. لم تستخدم المجموعة إعادة معدل 
 .2020 سبتمبر
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 األثجججرمسججتمرة ونتجججائج هججذا الحججدث غيججر معروفججة وبالتججالي فججإن  "(19- كوفيججد)" ن فججايروس كورونججااآلثججار المترتبججة عجج
علججى المجموعججة للظججروف التججي نشججأت بعججد نهايججة الفتججرة أي "األحججداث غيججر المعدلججة" بمججا يتماشججى مججع معيججار المحاسججبة 

ً  ال يمكججن تقييمهججا "األحججداث الالحقججة" 10الججدولي  حليججة. الماليججة المر بيانججاتبشججكل معقججول فججي تججاريخ إصججدار هججذه ال كميججا
ذات الصججلة بالزيججادة الجوهريججة فججي  تقججديراتوال األحكججام علججى المجموعججة فججي تحديججد "(19- كوفيججد)"تججأثير  إدراجسججيتم 

ر االئتمانيججة ئعلججى السججيناريوهات فججي نمججوذج الخسججا واألوزان متغيججرات االقتصججاد الكلججيمخججاطر اإلئتمججان والمججدخالت و
البيانججات الماليججة السججنوية الموحجججدة فجججي لمجموعججة لالماليججة  موجججوداتلل ةالعادلجج مجججةقيالو ،الشججهرة تججدني قيمججةالمتوقعججة، و

 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية 
 
 
 
 
 


