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 الموحد المختصر الدخل بيان
 2017سبتمبر  30 في تينالمنتهي أشهر ةعستالالثالثة و تيلفتر

 

 يف المنتهية أشهر لثالثةلفترة ا 
 سبتمبر 30

 يف المنتهية أشهر لتسعةلفترة ا 
 سبتمبر 30

 2016  2017  2016  2017 إيضاح 

 (ةمراجع)  (ةمراجع)  (مراجعة)  (ةمراجع)  

         

 1.930.457  2.292.017  660.040  800.676  من أنشطة التمويل صافي اإليرادات

 397.399  558.646  133.072  201.486  صافي اإليرادات من أنشطة االستثمار

 2.327.856  2.850.663  793.112  1.002.162  إجمالي صافي الدخل من أنشطة التمويل واالستثمار

 220.065  202.078  89.427  73.960  إيراد عموالت ورسوم

 (1.291)  (2.191)  (422)  (827)  مصروف عموالت ورسوم

 218.774  199.887  89.005  73.133  صافي إيراد العموالت والرسوم

 99.721  95.246  22.833  35.900  صافي أرباح عمليات النقد األجنبي

 49.896  21.643  4.916  -  شقيقةحصة من نتائج شركات 

 93.071  -  -  -  ربح من بيع استثمار في شركة شقيقة
 6.383  6.917  2.139  2.117  إيرادات أخرى

 2.795.701  3.174.356  912.005  1.113.312  إجمالي اإليرادات

         

 (213.216)  (250.173)  (65.693)  (83.192)  تكاليف الموظفين

 (12.057)  (13.012)  (4.060)  (3.848)  إهالك

 (136.452)  (177.372)  (31.314)  (63.212)  مصروفات أخرى

 (266.641)  (321.908)  (82.294)  (142.260)  مصروفات التمويل

 (628.366)  (762.465)  (183.361)  (292.512)  إجمالي المصروفات

/ )خسائر االنخفاض وانعكاس ستردادات االصافي 
 25.581  2.359  14.003  2.781  عن موجودات تمويليةفي القيمة( 

 (1.127)  -  -  -  صافي خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات مالية

أصحاب حقوق ملكية ربح الفترة قبل العائد على 
 2.191.789  2.414.250  742.647  823.581  حسابات االستثمار
أصحاب حسابات حقوق ملكية ناقصا: العائد على 

 (629.980)  (841.596)  (232.920)  (277.369)  االستثمار

 1.561.809  1.572.654  509.727  546.212  ربح الفترة قبل الضريبة
 (1.691)  (700)  (860)  (106)  مصروف الضريبة

 1.560.118  1.571.954  508.867  546.106  صافي ربح الفترة

         
         صافي ربح الفترة المنسوب إلى:

 1.559.695  1.561.895  508.723  542.009  مساهمي البنك
 423  10.059  144  4.097  مساهمات غير مسيطرة

  546.106  508.867  1.571.954  1.560.118 

لسااااااالايرم )بال  العائد األسااااااااساااااااي والمخفف على ا
 080.2  083.2  678.0  723.0 15 القطري(
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 المختصر الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان
 2017سبتمبر  30 في المنتهية أشهر ةعستاللفترة 

  قانوني احتياطي  المال رأس 

 احتياطي
  المخاطر

 القيمة احتياطي
  العادلة

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
  األجنبية

احتياطيات 
  مدورة أرباح  أخرى

إجمالي حقوق 
الملكية المنسوبة 

  لحاملي أسهم البنك

مساهمات غير 
  مسيطرة

مجموع حقوق 
 الملكية

                    

 12.873.513  168.597  12.704.916  1.902.070  107.146  (14.942)  1.983  1.345.733  1.862.926  7.500.000 ()مدقق 2017يناير  1 فيالرصيد 

 (76.517)  -  (76.517)  -  -  (76.517)  -  -  -  - التغير في احتياطي تحويل العمالت األجنبية

صافي الربح عن تحوط صافي استثمار في 
 83.097  -  83.097  -  -  83.097  -  -  -  - شركة تابعة أجنبية

ح ة )إيضاالتغير في احتياطي القيمة العادل
9) -  -  -  (7.081)  -  -  -  (7.081)  -  (7.081) 

 1.571.954  10.059  1.561.895  1.561.895  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (1.500.000)  -  (1.500.000)  (1.500.000)  -  -  -  -  -  - (و 12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 15.997  15.997  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في مساهمات غير مسيطرة

 12.960.963  194.653  12.766.310  1.963.965  107.146  (8.362)  (5.098)  1.345.733  1.862.926  7.500.000 ()مراجع 2017سبتمبر  30الرصيد في 

                    

  قانوني احتياطي  المال رأس 

 احتياطي
  المخاطر

 القيمة احتياطي
  العادلة

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
  األجنبية

احتياطيات 
  مدورة أرباح  أخرى

إجمالي حقوق 
الملكية المنسوبة 

  لحاملي أسهم البنك

مساهمات غير 
  مسيطرة

مجموع حقوق 
 الملكية

                    

                    

 12.358.223  314.430  12.043.793  1.867.805  80.468  (1.479)  12.590  1.136.540  1.447.869  7.500.000 ()مدقق 2016يناير  1 فيالرصيد 

 (141.288)  -  (141.288)  -  -  (141.288)  -  -  -  - التغير في احتياطي تحويل العمالت األجنبية

صافي الربح عن تحوط صافي استثمار في 
 133.040  -  133.040  -  -  133.040  -  -  -  - شركة تابعة أجنبية

ح ة )إيضاالتغير في احتياطي القيمة العادل
9) -  -  -  (12.953)  -  -  -  (12.953)  -  (12.953) 

 1.560.118  423  1.559.695  1.559.695  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (1.312.500)  -  (1.312.500)  (1.312.500)  -  -  -  -  -  - (و 12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 (305.687)  (305.687)  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في مساهمات غير مسيطرة

 12.278.953  9.166  12.269.787  2.115.000  80.468  (9.727)  (363)  1.136.540  1.447.869  7.500.000 )مراجع( 2016سبتمبر  30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد
 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعةفترة ل  

 2016  2017 إيضاحات 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

     أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من 

 1.561.809  1.572.654  قبل الضريبة ربح الفترة

     :ـتعديالت ل

 (25.581)  (2.359)  موجودات التمويللقيمة  صافي استردادات ورد

 1.127  -  صافي خسائر انخفاض في القيمة عن استثمارات مالية

قيمة عادلة من استثمارات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان ربح 
 (1.051)  (22)  الدخل

)ربح( غير محقق / خساااااااااارة من إعاااادة تقييم أدوات إدارة المخااااطر 
 6.969  (9.391)  المتوافقة مع الشريعة

 12.057  13.012  هالكإ

 (5.636)  (11.285)  صافي ربح من بيع استثمارات مالية

 (4.891)  (6.547)  إيراد توزيعات أرباح

 (49.896)  (21.643)  حصة من نتائج شركات شقيقة 

 (93.071)  -  ربح بيع استثمارات في شركة شقيقة

 (1.075)  (1.301)  إطفاء عالوة وحسم على استثمارات مالية

 4.200  1.614  مخصصات مكافآت نهاية خدمة الموظفين

 1.404.961  1.534.732  قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل   الربح

 5.519  (107.037)  االحتياطي لدى مصرف قطر المركزيالتغير في حساب 

 -  (364.050)  التغير في مستحق من بنوك
 (4.384.808)  (846.766)  التغير في موجودات التمويل

 55.381  (108.441)  موجودات أخرىالتغير في 

 3.080.600  4.725.235  التغير في مستحق لبنوك

 440.024  (3.775.609)   العمالءالتغير في حساب جاري 

 (556.622)  103.762  التغير في مطلوبات أخرى

  1.161.826  45.055 

 4.891  6.547  توزيعات أرباح مستلمة 
 (2.134)  (1.008)  مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

 (1.193)  (3.041)  ضريبة مدفوعة

 46.619  1.164.324  من أنشطة التشغيلالناتج صافي النقد 

     أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية من 

 (544.653)  (14.063.578)  اقتناء استثمارات مالية
 956.876  4.504.444  متحصالت من بيع/ استرداد استثمارات مالية

 (19.082)  (18.085)  أصول ثابتة اقتناء
 13.458  17.478  شقيقة شركاتتوزيعات أرباح مستلمة من 

 406.599  (9.559.741)  أنشطة االستثمار )المستخدم في( / الناتج منصافي النقد 

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 605.785  5.804.087  حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمارالتغير في 

 (1.186.119)  (1.353.205)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (305.687)  15.997  مسيطرةالمساهمات غير الصافي التغير في 

 (886.021)  4.466.879  أنشطة التمويل صافي النقد الناتج من / )المستخدم في(

 (432.803)  (3.928.538)   في النقد وما يعادلهالنقص صافي 

 2.779.011  6.451.850  يناير 1النقد وما يعادله في 

     

     غير النقديةالبنود 

 230.093  -  االستثمار في شركات تابعة معاد تصنيفها إلى استثمارات أوراق مالية

 73.626  (22.269)  صرف على النقد وما يعادله المحتفظ بهالر التغيرات في معدالت اأث

 2.649.927  2.501.043 16 سبتمبر 30النقد وما يعادله في 
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 الرئيسي والنشاط القانوني الوضع 1

 مساهمة كشركة قطر دولةفي  2006يناير  4 في (""البنك " أومصرفال") (عمصرف الريان )ش.م.ق. تأسيس تم
، رقم 11/2006القرار رقم موجب ب 2015 لسنة 11قانون الشركات التجارية القطري رقم  بموجب عامةقطرية 

، شارع حمد الكبير، الدوحة، 28888العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب  .32010السجل التجاري للمصرف هو 
سبتمبر  30أشهر المنتهية في  ةعستالللبنك لفترة المرحلية  المختصرة الموحدة المالية البيانات نمتضتـدولة قطر. 

)ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ومنفردة بـ "شركات وشركاته التابعة  للمصرفالبيانات المالية  2017
لديه والمصرفية والتمويل واالستثمار وأنشطة الوساطة  عمالمزاولة األصفة أساسية بب المصرف يقومالمجموعة"(. 

 الريان. مصرف فرعا في قطر. الشركة األم/ الطرف المسيطر النهائي على المجموعة هو  15

 الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة كما يلي:
 مة هللمسالفعلية النسبة المئوية ا أنشطة الشركة  رأس مال الشركة  بلد التأسيس اسم الشركة 

    
سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

 دوالر أمريكي 100.000.000 قطر الريان لالستثمار ذ.م.م
أعمال مصرفية 

 %100  %100 استثمارية
 %100  %100 الوساطة المالية لاير قطري 50.000.000 قطر 1الريان للوساطة المالية 

الريان )المملكة المتحدة( 
 2 المحدودة

المملكة 
 %70  %70 استثماريةأنشطة  جنيه إسترليني 100.000.000 المتحدة

 لاير قطري 10.000.000 قطر الريان وشركاه
االستشارات 

 %100  %100 العقارية
لوسيل وترفرونت انفستمنت 

 ليمتد
جزر 
 %100  %100 أنشطة استثمارية دوالر أمريكي 50.000 كايمان

       
على طلب تجميد ترخيص شركة الريان للوساطة  2016ديسمبر  28المالية بتاريخ وافقت هيئة قطر لألسواق  (1)

 .2017يناير  12. قررت اإلدارة تجميد عمليات شركة الريان للوساطة المالية بدءا من المالية لمدة سنتين

ل سي )المعروف في شركتها التابعة، بنك الريان بي إ %98.34تملك الريان )المملكة المتحدة( المحدودة نسبة  (2)
من بنك الريان بي إل  %68.84سابقا بالبنك اإلسالمي البريطاني بي إل سي(. بصورة فعلية يملك البنك نسبة 

 سي.

وبنك قطر )ش.ق.ع( بنك بروة أثنين من البنوك المحلية غير المدرجة، وهما أعلن البنك و 2016ديسمبر  19بتاريخ 
دماج البنوك الثالثة. يخضع الدمج المحتمل مفاوضات تمهيدية بخصوص احتمال اني على أنها دخلت ف)ش.ق.ع( الدولي 

وهيئة قطر لألسواق المالية ووزارة االقتصاد والتجارة والجهات الرسمية األخرى ذات  لموافقة مصرف قطر المركزي
المالية اية الواجبة القانونية والصلة في دولة قطر وموافقة المساهمين في كل بنك من البنوك الثالثة بعد إكمال بذل العن

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

بتاريخ التقرير تم إنشاء لجنة مكونة من إدارات البنوك الثالثة بغرض اإلشراف على الدمج وفقا للقيد الزمني المبدئي 
 اده من قبل مجلس إدارة البنوك الثالث.والذي تم اعتم

 اإلعداد ساأس 2

بة المحاس هيئةمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن لوفقا المرحلية  المختصرة الموحدة المالية البيانات إعداد تـم
ايير معونصوص لوائح مصرف قطر المركزي المطبقة. تماشيا مع اشتراطات  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

تقوم المجموعة باالسترشاد  ،المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئةالمحاسبة المالية الصادرة عن 
قد فذات الصلة بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية. بناء على ذلك  لتقارير الماليةل الدولية لمعاييربا

ً المرحلية  ختصرة الموحدةالمالمالية  البياناتتم عرض   المالية بالتقارير الخاص 34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا
 . المرحلية

انات المالية البي فيعلى جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة المرحلية  المختصرة الموحدة المالية البياناتال تحتوي 
ديسمبر  31السنوية للمجموعة كما في الموحدة السنوية الموحدة ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع البيانات المالية 

ال تشير بالضرورة إلى النتائج  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  ةعستال. إضافة إلى ذلك فإن النتائج لفترة 2016
 .2017ديسمبر  31ية المنتهية في التي يمكن توقعها للسنة المال

ية المصنفة االستثمارات المالوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا المرحلية  المختصرة الموحدةالبيانات المالية  دادعإتم 
 "االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل"و "من خالل حقوق الملكية"استثمارات بالقيمة العادلة 

 إلدارة المخاطر.المتوافقة مع الشريعة واألدوات المالية 
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 )تابع( اإلعداد ساأس 2

تم عرض هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية باللاير القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك. 
ك. تحدد كل شركة تابعة للمجموعة عملتها تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذل

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

 اللايرامة المحاسبية السياسات 3

تخدمة في مع تلك المسالمرحلية  المختصرة الموحدةالبيانات المالية إعداد السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في  تنسجم
 .2016ديسمبر  31إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 والتفسيرات الجديدةر المعايي

 2017يناير  1من  اعتباراالسارية والتعديالت والتفسيرات الجديدة  المعايير

 .2017يناير  1للسنة المالية التي تبدأ في جديدة وتفسيرات تسري للمرة األولى ة يمعايير محاسبلم يتم إصدار 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي صدرت ولكنها ليست سارية المفعول

 المالية األدوات: 9 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار

 من السابقة النسخ محل لتحل 2014 يوليو في 9 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار من النهائية النسخة إصدار تم
 الذي) جديدال تحوطال محاسبة ونموذج( 2010وسنة  2009 سنة في صدرت التي) والقياس للتصنيف الجديدة المتطلبات

: 9 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار. 2018 يناير 1 من اعتبارا المفعول ساري سيصبح والذي( 2013 في صدر
 لتقاريرل الدولي المعيار يشتمل حيث والقياس، االعتراف: 39 رقم للمحاسبة الدولي المعيار محل يحل المالية األدوات

 وذجنم على كذلك ويشتمل المالية والمطلوبات األصول لتصنيف جديدة متطلبات على المالية األدوات: 9 المالية رقم
 بسطم نموذج على يشتمل كما التمويل خسائر بمخصصات لالعتراف المتوقعة االئتمانية الخسائر أساس على جديد

يلزم مصرف قطر  .بالمؤسسة المخاطر إدارة ومنهجية التحوط محاسبة بين الربط بزيادة وذلك التحوط لمحاسبة
 9المركزي البنوك اإلسالمية بتطبيق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ، إلى جانب تطبيق مبادئ التصنيف والقياس الحالية الخاصة بقياس القيمة العادلة.2018يناير  1الذي يسري في 

 القيم على كبير تأثير له يكون قدفيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة  9 رقم المالية اريرلتقل الدولي المعيار تطبيق إن
 فإن وعليه. دةالموح المالية البيانات في أكثر إفصاحات عنه ينتج وقد الموحدة المالية البيانات في عنها التقرير تم التي

 الدولي لمعيارا مع لتتوافق وإجراءاتها وسياساتها أنظمتها في المطلوبة التغييرات وتطبيق تقييم بصدد حاليا   المجموعة
 لكميا األثر عن اإلفصاح العملية الناحية من المناسب غير من فإنه لذلك ،اإلشرافية والمتطلبات 9 رقم المالية لتقاريرل

  يصبح أن إلى

 إدارة المخاطر المالية 4

األهداف والسياسات المالية إلدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة  تنسجم
 .2016ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

 تقييم األدوات المالية (1)

خدمة يعكس أهمية المدخالت المستالذي التدرج التالي وفقا للقيمة العادلة تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام 
 في إجراء القياس.

  داة مطابقة( في سوق نشطة أل)غير المعدل السعر المدرج بالسوق: 1المستوى. 

  إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير التي تستند تقييم تقنيات ال: 2المستوى
وق سباستخدام: أسعار سوق مدرجة في  ذه الفئة أدوات تم تقييمهامباشر )مثل المشتقات من األسعار(. تتضمن ه

أخرى  تقييم تقنياتنشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو 
 حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.ب

  تضمن تتقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث  تقنيات: 3المستوى
التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقنية 

رجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار مد
 االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4

 )تابع( تقييم األدوات المالية (1)

تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض 
 بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى تحدد المجموعة القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم. أسعار المتعامل. 

لها  دتتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة توج
ير متعددة الحدود ونماذج التقييم األخرى. تتضمن )بالك سكولز( ونماذج خيار التسع ،أسعار سوقية يمكن مالحظتها

االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب معدالت الربح الخالية من المخاطر والمقارنة وتوزيعات االئتمان وفروق 
القيمة األخرى المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت صرف العمالت األجنبية 

هم ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات المتوقعة في السعر والعالقات المتداخلة. الغرض من أساليب التقييم هو واألس
التوصل إلى تحديد قيمة عادلة يعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي سيكون من الممكن تحديده من قبل 

 الحر.  المشاركين في السوق الذين يتصرفون على األساس التجاري

 تصنيف األصل والمطلوب المالي (2)

 القيمة العادلة:ترتيب مستوى  حسبة بالقيمة العادلة جلسالم يحلل الجدول أدناه األدوات المالية

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        (ة)مراجع 2017سبتمبر  30

        

        موجودات مالية

 20.570  -  20.570  - متوافقة مع الشريعة مخاطرأدوات إدارة 
 238.382  -  92.022  146.360 استثمارات مالية

 146.360  112.592  -  258.952 

        مطلوبات مالية

 9.794  -  9.794  - متوافقة مع الشريعة مخاطرأدوات إدارة 

 -  9.794  -  9.794 

        

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        (ة)مدقق 2016ديسمبر  31
        موجودات مالية

 18.649  -  18.649  - متوافقة مع الشريعة مخاطرأدوات إدارة 

 150.448  -  87.486  62.962 استثمارات مالية

 62.962  106.135  -  169.097 

        مطلوبات مالية

 17.264  -  17.264  - متوافقة مع الشريعة مخاطرأدوات إدارة 

 -  17.264  -  17.264 

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة مساوية للقيمة الدفترية وبالتالي لم يتم إدراجها في 
مليون لاير قطري  2.693جدول ترتيب القيمة العادلة فيما عدا االستثمارات المالية المدرجة والتي تبلغ قيمتها العادلة 

. 1( وقد تم استخراجها باستخدام ترتيب القيمة العادلة بالمستوى 2016ديسمبر  31مليون لاير قطري في  2.693)
 .6تفاصيل تصنيف المجموعة للموجودات المالية والمطلوبات المالية واردة باإليضاح رقم 

 ديسمبر 31ألف لاير قطري في  4.694ألف لاير قطـري بالتكلفة )بمبلغ  4.670تم تسجيل اسـتثمارات مالية بمبلغ 
2016 .) 

 3و 2و 1 ياتبين المستوفيما  تلم يكن هناك تحويال 2016ديسمبر  31و 2017سبتمبر  30التقرير في  تيفترخالل 
  .القيمة العادلة تدرجمن 
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 استخدام التقديرات واألحكام 5

 المصادر الرئيسية للشك في التقديرات

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

 يعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف.

 مخصصات خسائر االئتمان (1)

التكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على أساس تم وصفه في التي تم قياسها ب موجوداتيتم تقييم ال
 .الهامة السياسات المحاسبية

كل المالية المقيمة بش موجوداتإن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على ال
قدية التي إلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النا اتد على أفضل تقديرفردي لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها وتستن

يتوقع استالمها. تقوم اإلدارة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف المقابل وصافي 
تصادق إدارة  ئصه، حيثالقيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به. يتم تقييم كل أصل تعرض النخفاض في قيمته وفقا لخصا

مخاطر االئتمان وبشكل مستقل على استراتيجية التخارج وتقدير التدفقات النقدية القابلة لالسترداد من ذلك األصل. يتم 
 تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى لوائح مصرف قطر المركزي.

 تحديد القيم العادلة  (2) 

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

عادلة لها تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى ولها شفافية سعر قليلة فإن القيمة ال
 ز والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.يمخاطر السيولة والترك

 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية 6

 

القيمة العادلة 
بيان من خالل 
 الدخل

العادلة القيمة 
من خالل حقوق 
 التكلفة المطفأة الملكية

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

      )مراجعة( 2017سبتمبر  30

      
قطر  صرفم النقد واألرصدة لدى

 3.171.111 3.171.111 3.171.111 - - المركزي

 2.167.493 2.167.493 2.167.493 - - مستحق من بنوك

 68.481.828 68.481.828 68.481.828 - - موجودات تمويل

      :االستثمارات المالية

 243.052 243.052 - 227.590 15.462 مقاسة بالقيمة العادلة -

 23.407.466 23.360.621 23.360.621 - - المطفأةتكلفة مقاسة بال -

 377.876 377.876 377.876 - - موجودات أخرى

 20.570 20.570 - - 20.570 أدوات إدارة المخاطر

 36.032 227.590 97.558.929 97.822.551 97.869.396 

      

 23.784.940 23.784.940 23.784.940 - - بنوكلمستحق 

 6.758.018 6.758.018 6.758.018 - - حسابات العمالء الجارية 

 1.012.180 1.012.180 1.012.180 - - مطلوبات أخرى
حقوق ملكية أصحاب حسابات 

 53.294.104 53.294.104 53.294.104 - - االستثمار

 9.794 9.794 - - 9.794 أدوات إدارة المخاطر

 9.794 - 84.849.242 84.859.036 84.859.036 
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية )تابع( 6

  

القيمة العادلة من 
 بيان الدخلخالل 

القيمة العادلة من 
 التكلفة المطفأة خالل حقوق الملكية

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

      )مدققة( 2016ديسمبر  31

      

قطر النقد واألرصدة لدى مصرف 
 3.126.085 3.126.085 3.126.085 - - المركزي

 5.692.239 5.692.239 5.692.239 - - مستحق من بنوك

 67.634.561 67.634.561 67.634.561 - - موجودات تمويل

      :االستثمارات المالية

 155.142 155.142 - 150.671 4.471 مقاسة بالقيمة العادلة -

 13.917.718 13.856.968 13.856.968 - - المطفأة تكلفةمقاسة بال -

 269.312 269.312 269.312 - - موجودات أخرى

التوافق مع الشريعة وأدوات إدارة 
 18.649 18.649 - - 18.649 المخاطر

 23.120 150.671 90.579.165 90.752.956 90.813.706 

      

 19.059.705 19.059.705 19.059.705 - - مستحق إلى بنوك

 10.533.627 10.533.627 10.533.627 - - حسابات العمالء الجارية

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 849.809 849.809 849.809 - - االستثمار

أصحاب حسابات حقوق ملكية 
 47.490.298 47.490.298 47.490.298 - - االستثمار

التوافق مع الشريعة وأدوات إدارة 
 17.264 17.264 - - 17.264 المخاطر

 17.264 - 77.933.439 77.950.703 77.950.703 

 قطاعات التشغيل 7

موعة. للمج االستراتيجيةقطاعات تشغيلية يصدر عنها التقرير كما هو موضح أدناه وهي األقسام  أربعةلدى المجموعة 
منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير  االستراتيجيةتعرض األقسام 

لملخص ا دوري. يصفلكل قسم استراتيجي بشكل  الداخلية. تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
 التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه التقرير في المجموعة.

 ويقوم بتقديم تشكيلة واسعة من تسهيالت االئتمان اإلسالمية الممولة وغير الممولة  األعمال المصرفية للشركات
 ت ومبادالت معدالت الربح والقروضوخدمات الودائع واستشارات االستثمارات وتسهيالت صرف العمال

 متعددي الجنسيات.العمالء والعمالء التجاريين و المشتركة والخدمات األخرى للشركات

  خدمات حسابات االستثمار وبطاقات االئتمان والتمويل اإلسالمي لعمالء  ويقوم بتقديماألعمال المصرفية لألفراد
 التجزئة واألفراد.

 ين منفصلتين. أوال إدارة محفظة مصرف الريان في األسهم والصناديق المدرجة ولديها وظيفت إدارة األصول
واألدوات المنتجة للدخل مثل الصكوك واالستثمارات العقارية. ثانيا تطوير  االستراتيجيةوالخاصة واالستثمارات 

 ستثمارات.وتشغيل المنتجات االستثمارية لمصرف الريان وإدارة األصول وأعمال االكتتاب الخاص في اال

 دواألفرا الشركات من العمالء مع األخرى والخدمات والمنتجات والودائع التمويل تتضمن وهي الدولية العمليات 

 .للمجموعة دوليةال المواقع في

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

ومطلوبات كل قطاع يصدر عنه التقرير أدناه. يقاس األداء بناء على ربح  موجوداتتم إدراج معلومات تتعلق بنتائج 
القطاع قبل الضريبة كما تم إدراجه في تقارير اإلدارة الداخلية والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة المجموعة. 

 ل بتقييم نتائج قطاعاتيستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث ترى اإلدارة أن معلومات كهذه هي المعنية بأكبر شك
 معينة ذات صلة بمنشآت أخرى التي تعمل في هذه المجاالت.
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 قطاعات التشغيل )تابع( 7

 القطاعات التشغيلية معلومات حول

 2017سبتمبر  30
 )مراجعة(

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 
 لألفراد

إدارة 
 الموجودات

العمليات 
 المجموع غير مخصصة العالمية

       إيرادات خارجية:

إجمالي إيرادات أنشطة 
 2.850.663 - 164.791 16.343 623.300 2.046.229 التمويل واالستثمار

صافي إيراد الرسوم 
 199.887 - 12.594 13.857 - 173.436 والعموالت

 صرف( خسارة/ ) ربح
 95.246 - (56) (27) - 95.329 أجنبية عمالت

حصة من نتائج شركات 
 21.643 21.643 - - - - زميلة

 - - - - - - ربح من بيع شركة زميلة
 6.917 6.917 - - - - إيرادات أخرى

 3.174.356 28.560 177.329 30.173 623.300 2.314.994 إجمالي إيراد القطاع

       

البنود غير النقدية الهامة 
       األخرى:

 ورد استرداد صافي
 2.359 - (1.718) - 398 3.679 التمويل موجودات

صافي خسارة انخفاض قيمة 
 - - - - - - استثمارات مالية

ربح القطاع الصادر عنه 
 1.572.654 (315.718) 32.295 14.656 455.157 1.386.264 التقرير قبل الضريبة

موجودات القطاع الصادر 
 98.612.969 1.128.695 8.653.988 491.187 16.150.310 72.188.789 عنه التقرير

مطلوبات القطاع الصادر 
 32.357.902 1.390.194 2.015.344 13.814 2.230.794 26.707.756 عنه التقرير

حقوق ملكية أصحاب 
حسابات االستثمار في 

 53.294.104 - 6.013.326 - 13.464.359 33.816.419 القطاع الصادر عنه التقرير
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 )تابع( قطاعات التشغيل 7

 )تابع( القطاعات التشغيليةمعلومات حول 

 )مراجعة( 2016سبتمبر  30

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 لألفراد

إدارة 
 الموجودات

العمليات 
 المجموع غير مخصصة العالمية

       إيرادات خارجية:

إجمالي إيرادات أنشطة التمويل 
 2.327.856 - 143.166 17.092 471.202 1.696.396 واالستثمار

 218.774 - 9.209 24.167 - 185.398 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 99.721 - 1.511 - - 98.210 ربح صرف عمالت أجنبية

 49.896 49.896 - - - - حصة من نتائج شركات زميلة

 93.071 93.071 - - - - ربح من بيع شركة زميلة

 6.383 6.383 - - - - إيرادات أخرى

 2.795.701 149.350 153.886 41.259 471.202 1.980.004 إيراد القطاعإجمالي 

       

       البنود غير النقدية الهامة األخرى:

صافي استردادات ورد/ )خسارة 
 25.581 - (1.839) - 546 26.874 انخفاض( موجودات التمويل

صافي خسارة انخفاض قيمة 
 (1.127) - - - - (1.127) استثمارات مالية

ربح القطاع الصادر عنه التقرير 
 1.561.809 (127.642) 25.603 25.955 372.258 1.265.635 قبل الضريبة

موجودات القطاع الصادر عنه 
 86.951.437 1.099.102 6.303.689 482.801 13.281.405 65.784.440 التقرير

مطلوبات القطاع الصادر عنه 
 24.627.722 24.627.722 1.430.654 16.795 1.972.890 20.000.708 التقرير

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
االستثمار في القطاع الصادر عنه 

 50.044.762 - 4.319.677 - 10.936.257 34.788.828 التقرير
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 موجودات التمويل 8

 حسب النوع)أ(      

 

سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

      ذمم مدينة وأرصدة من أنشطة التمويل:

 56.602.885  55.519.712  55.781.729 مرابحة
 8.508.952  8.875.993  11.223.394 إجارة

 1.498.408  1.856.997  1.331.447 استصناع
 4.499.647  4.661.716  5.259.536 مشاركة
 393.321  317.071  395.445 أخرى

 71.503.213  71.231.489  73.991.551 إجمالي موجودات التمويل

 (4.501.449)  (3.546.468)  (5.462.284) ربح مؤجل
 (22.650)  (50.460)  (47.439)  وربح معلق )إيضاح ب(قيمة الانخفاض في  مخصص

 66.979.114  67.634.561  68.481.828 صافي موجودات التمويل

 %0.15ألف لاير قطري وهو يمثل  108.480بلغ  2017سبتمبر  30 فيالمتعثرة  التمويل موجوداتلالمبلغ اإلجمالي 
 موجوداتمن إجمالي  %0.16لاير قطري والذي يمثل  ألف 112.745بلغ م من إجمالي موجودات التمويل )مقابل

من إجمالي موجودات التمويل  %0.05لاير قطري والذي يمثل  ألف 32.284ومبلغ  2016ديسمبر  31 في التمويل
 (.2016سبتمبر 30في 

 مقابل مبلغألف لاير قطري من الربح المعلق ) 1.880التمويل مبلغ  موجوداتنخفاض قيمة الخسارة المحددة التضمن ت
 .(2016سبتمبر  30ألف لاير قطري في  812ومبلغ  2016ديسمبر  31في  ألف لاير قطري 1.918

 موجودات التمويلوالربح المعلق لقيمة الالحركة في مخصص انخفاض  )ب(

سبتمبر  30 
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

      
 53.450  53.450  50.460 يناير 1الرصيد في 

 1.839  30.254  2.334 السنةللفترة/  المحتسب

 (30.140)  (30.308)  (4.732) السنةالفترة / خالل  / المردودالمخصص المسترد

 (1.618)  (1.656)  (1.210) السنةالفترة/ مشطوب خالل 

 (881)  (1.271)  587 أثر تغير العملة األجنبية

 22.650  50.460  47.439 ديسمبر 31 سبتمبر/ 30 الرصيد في
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 االستثمارات المالية 9

 

سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

      استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

      )مدرجة( محتفظ بها للمتاجرةكاستثمارات مصنفة 

 ربح  معدلذات  - استثمارات في أدوات الدين

 19.570  4.471  15.462 ثابت

 15.462  4.471  19.570 

       استثمارات في أدوات الدين مصنفة  بالتكلفة المطفأة

 1.319.326  1.356.800  1.301.253 مدرجة – ثابتربح ذات معدل 

 41.866  41.866  20.933 مدرجة – متغيرربح ذات معدل 

 1.277.327  1.258.786  1.348.959 مدرجة –صكوك حكومة قطر 
 11.175.000  11.225.000  20.714.960 غير مدرجة -صكوك حكومة قطر 

 (25.484)  (25.484)  (25.484) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة

 23.360.621  13.856.968  13.788.035 

      حقوق الملكيةعادلة من خالل قيمة كاستثمارات مصنفة 

 استثمارات من نوع حقوق الملكية      

 60.706  26.438  99.039 مدرجة -

 87.237  92.180  96.692 مدرجةغير  -

  ذات معدل ربح ثابت  –استثمارات من نوع الدين
 32.490  32.053  31,859 )مدرجة(

 227.590  150.671  180.433 

 23.603.673  14.012.110  13.988.038 

قامت المجموعة بوضع مخصص لخسارة االنخفاض في القيمة لالستثمارات فئة أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة 
بسبب  (2016سبتمبر  30في ألف لاير قطري  1.127) ال شيءالعادلة من خالل حقوق الملكية خالل الفترة بإجمالي 

 .االنخفاض الهام وطويل األجل في القيم العادلة
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 )تابع( ارات الماليةاالستثم 9

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

 

سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

      :القيمة العادلة الموجبة

      

 12.738  12.738  6.538 يناير 1الرصيد في 

 1.896  2.275  179 صافي التغير في القيمة العادلة

 (1.602)  (4.603)  (1.823) محول إلى بيان الدخل الموحد نتيجة للبيع

 (3.872)  (3.872)  1.004 حصة من احتياطي القيمة العادلة لشركات شقيقة 

 (3.578)  (6.200)  (640) القيمة العادلةصافي الحركة في 

 9.160  6.538  5.898 ديسمبر 31سبتمبر/  30الرصيد في 

      

      القيمة العادلة السالبة:

      

 (148)  (148)  (4.555) يناير 1الرصيد في 

 (10.502)  (5.755)  (7.509) صافي التغير في القيمة العادلة

 -  221  1.068 الموحد نتيجة للبيعمحول إلى بيان الدخل 

 1.127  1.127  - محول إلى بيان الدخل الموحد نتيجة النخفاض القيمة

 (6.441)  (4.407)  (9.375) 

 (9.523)  (4.555)  (10.996) ديسمبر 31سبتمبر /  30الرصيد في 

 (363)  1.983  (5.098) ديسمبر 31سبتمبر /  30إجمالي القيمة العادلة في 

      

 بنوك مستحق إلى 10

سبتمبر  30 
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 (ة)مراجع  (ة)مدقق  (ة)مراجع 

      

 215.491  26.500  50.817 حسابات جارية

 2.043.342  1.768.713  746.143 مرابحة سلع دائنة

 1.092.050  1.638.125  1.281.157 قروض قصيرة األجل من بنوك

 13.074.308  15.626.367  21.706.823 وكالة دائنة

 23.784.940  19.059.705  16.425.191 
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 أصحاب حساب االستثمار ملكية حقوق 11

سبتمبر  30 
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 (ة)مراجع  (ة)مدقق  (ة)مراجع 

      

 4.925.223  5.145.444  6.176.993 حسابات توفير

 40.597.272  37.874.166  42.204.817 حسابات ألجل

 4.273.219  4.234.725  4.597.863 استثمار قصيرة األجلحسابات 

 249.063  235.884  314.633 اراالستثم اتربح دائن لحقوق ملكية أصحاب حساب

 (15)  79  (202) القيمة العادلة اتالحصة في احتياطي

 53.294.104  47.490.298  50.044.762 

 ملكيةالحقوق  12

 رأس المال )أ(
سبتمبر  30 

2017  
ديسمبر  31

2016  
سبتمبر  30

2016 

 (ة)مراجع  (ة)مدقق  (ة)مراجع 

      المصرح به

 7.500.000  7.500.000  7.500.000 لاير قطري للسهم 10سهم بواقع  750.000.000

 االحتياطي القانوني )ب(
سبتمبر  30 

2017  
ديسمبر  31

2016  
سبتمبر  30

2016 

 (ة)مراجع  (ة)مدقق  (ة)مراجع 

      
 1.447.869  1.447.869  1.862.926 يناير  1الرصيد في 

 -  415.057  - محول من األرباح المدورة

 1.447.869  1.862.926  1.862.926 ديسمبر 31/ سبتمبر 30الرصيد في 

      

االحتياطي من ربح السنة إلى  %10نسبة  يشترط تحويل 2012لعام  13رقم مصرف قطر المركزي وفقا لقانون 
 30لم يتم إجراء تحويل للفترة المنتهية في  من رأس المال المدفوع. %100يعادل هذا االحتياطي إلى أن القانوني 
 . 2017ديسمبر  31حيث سيقوم المصرف بتحويل المبلغ المطلوب بحلول  2017سبتمبر 

 احتياطي المخاطر (ج)

يجب إنشاء احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات  102/2011لتعميم مصرف قطر المركزي رقم وفقا 
عن إجمالي تعرض القطاع الخاص الذي يقع  %2.5تمويل كل من القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة 

داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح المعلق. التمويل المقدم إلى/ أو  المصرف وأفرعهعلى 
المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر، والذي 

ء تحويل إلى هذا االحتياطي لم يتم إجرامصرف قطر المركزي.  اتمليوفقا لتع نيهماسماليجب تخصيصه من ربح 
ديسمبر  31حيث أن المصرف سيقوم بتحويل المبلغ المطلوب بحلول  2017سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

2017. 

 احتياطي القيمة العادلة (د)

الل حقوق خبالقيمة العادلة من مصنفة يتكون هذا االحتياطي من تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية 
 الملكية.
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 )تابع( ملكيةالحقوق  12

 )تابع( احتياطي القيمة العادلة (د)

 
سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 (ة)مراجع  (ة)مدقق  (ة)مراجع 

      
 12.590  12.590  1.983 يناير  1الرصيد في 

 (8.621)  (3.401)  (7.532) غير محققة خسائرصافي 
 (1.602)  (4.382)  (755) المحّول إلى بيان الدخل الموحد نتيجة للبيع

المحّول إلى بيان الدخل المّوحد نتيجة النخفاض 
 1.127  1.127  - القيمة

 (3.872)  (3.872)  1.004 الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة
حصة حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار في 

 15  (79)  202 القيمة العادلةاحتياطيات 

 (12.953)  (10.607)  (7.081) صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة 

)حصص  ديسمبر 31/ سبتمبر 30الرصيد في 
 (363)  1.983  (5.098) المساهمين(

في  هاليتكون غير قابلة للتوزيع إال في حال تحققها وتسج محققة/ )خسائر( غير  القيمة العادلة أرباح اتمثل احتياطيت
 الموحد.المختصر بيان الدخل 

  احتياطي تحويل العمالت األجنبية )هـ(

يشتمل احتياطي تحويل العمالت األجنبية على جميع فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية 
ل مطلوبات وأرباح وخسائر من أدوات إدارة المخاطر التي يتحوط بها لصافي للعمليات األجنبية إضافة إلى تحوي

 استثمار المجموعة في عمليات أجنبية. 

  احتياطيات أخرى (و)
سبتمبر  30 

2017  
ديسمبر  31

2016  
سبتمبر  30

2016 

 (ة)مراجع  (ة)مدقق  (ة)مراجع 

      
 80.468  80.468  107.416 يناير  1الرصيد في 

 -  52.377  - حصة من نتائج شركات شقيقة 

توزيعات أرباح من شركات شقيقة محولة لألرباح 
 - مدورة

 (5.418)  

- 
 -  (20.281)  - تغيرات أخرى

 80.468  107.146  107.416 ديسمبر 31/ سبتمبر 30الرصيد في 

سيقوم بتحويل الحصة من نتائج  المصرفحيث أن  2017سبتمبر  30لم يتم إجراء تحويل خالل الفترة المنتهية في 
 . 2017ديسمبر  31ألخرى بحلول الشركات الشقيقة إلى االحتياطيات ا

 توزيعات األرباح  (ز)

 %17.5)نسبة  من رأس المال المدفوع %20 توزيع أرباح نقدية بنسبةوافقت الجمعية العامة على  2017أبريل  2في 
 (.2016في مليون لاير قطري  5.1.312مليون لاير قطري ) 1.500بلغ ( بم2016المدفوع في من رأس المال 

 



 
 ألف لاير قطري مصرف الريان )ش.م.ق.ع(

 البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول 
 2017سبتمبر  30في لفترة التسعة أشهر المنتهية 

18 
 

 المساهمات غير المسيطرة 13

بي إل بنك الريان ( و%30الريان )المملكة المتحدة( ليمتد )بنسبة  لمجموعة فيغير المسيطرة لمساهمة التمثل هي و
بنك الريان بي إل و %30بنسبة كان الريان )المملكة المتحدة( ليمتد  2016ديسمبر  31)في  (%31.16 ةبنسبسي )

 (.%31.16بنسبة  سي

 واالرتباطاتالمطلوبات المحتملة  14

 التزامات رأسمالية )أ(

تبها. الحد األدنى إلجمالي المدفوعات المستقبلية بموجب اتفاقيات الدى المجموعة اتفاقيات إيجار طويلة األجل لمنشآت مك
 المذكورة على النحو التالي: اإليجار

 
سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 21.439  23.709  30.315 مستحقة الدفع خالل أقل من سنة

 73.275  87.124  76.929 سنوات 5مستحقة الدفع خالل أكثر من سنة وأقل من 

 107.244  110.833  94.714 

 مطلوبات محتملة )ب(

 
سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 8.063.566  7.825.568  7.842.175 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
 16.902.894  16.278.696  12.564.285 خطابات ضمان

 4.747.764  3.604.802  1.932.356 اعتمادات مستنديه

 22.338.816  27.709.066  29.714.224 

 وارتباطات أخرى تعلايردات )ج(

 
سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 3.594.470  3.718.314  4.025.756 عقود مبادلة أسعار الربح
 19.631.202  21.482.774  28.656.426 عمالتوعد أحادي الجانب بشراء/ بيع 

 32.682.182  25.201.088  23.225.672 

 العائدات األساسية والمخففة للسلايرم 15

الل خ على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة الفترةللسهم بقسمة صافي ربح األساسية تحتسب العائدات 
 الفترة.

 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 سبتمبر

 2017  2016 

 (ة)مراجع  (ة)مراجع 

    

 1.559.695  1.561.895 مالكي المصرف المنسوب إلىالفترة ربح 

 750.000  750.000 الفترةخالل  متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة

 080.2  083.2 باللاير القطري(م )لسهعلى ااألساسية العائدات 

فإن العائدات المخففة للسهم تساوي العائدات  ا. لذفترةكن هناك أسهم محتملة مخففة قائمة في أي وقت خالل التلم 
 ه.يلعاألساسية 



 
 ألف لاير قطري مصرف الريان )ش.م.ق.ع(

 البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول 
 2017سبتمبر  30في لفترة التسعة أشهر المنتهية 
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 النقد وما في حكمه 16

ألغراض بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد يتضمن النقد وما في حكمه األرصدة التالية ذوات فترات استحقاق 
 لثالثة أشهر أو أقل:أصلية 

 2016سبتمبر  30  2017سبتمبر  30 

 (ة)مراجع  (ة)مراجع 

    

باستبعاد  مصرف قطر المركزينقد بالصندوق وأرصدة لدى 
 697.600 االحتياطي النقدي

 

439.475 

 2.210.452  1.803.443 مستحق من بنوك 

 2.501.043  2.649.927 

 األطراف ذات العالقة 17

قدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ مف الاطردى أحد األاألطراف أنها ذات عالقة إذا كان لتعتبر 
في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المالكين الهامين ومنشآت تمارس عليها  يههام عل

 المجموعة والمالكون نفوذا هاما ومساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة.

 معامالت األطراف ذات العالقة

 الموحدالمختصر  بنود بيان المركز المالي (أ)

 
سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  ة(ق)مدق  (ة)مراجع 
      المطلوبات

 1.138.683  998.308  3.017.354 العمالء -حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار 

 المختصر الموحد بنود بيان الدخل )ب(

 
 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 سبتمبر
 2017  2016 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 14.148  18.469 العمالء –العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار 

 مسؤولي اإلدارةكبار  التعامالت مع )ج(

 تالي:كال فترةعامالت كبار موظفي اإلدارة وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل التكانت 

 
سبتمبر  30
2017  

ديسمبر  31
2016  

سبتمبر  30
2016 

 )مراجعة(  ة(ق)مدق  (ة)مراجع 
      

 77  1.039  911 تمويل 

 



 
 ألف لاير قطري مصرف الريان )ش.م.ق.ع(

 البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول 
 2017سبتمبر  30في لفترة التسعة أشهر المنتهية 
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 األطراف ذات العالقة )تابع( 17

 مسؤولي اإلدارة )تابع(كبار  التعامالت مع )ج(

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

 
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 سبتمبر 30 
 2017  2016 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 14.635  17.367 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متضمنة أتعاب حضور االجتماعات

 13.015  11.258 رواتب ومنافع أخرى

 أرقام المقارنة 18

وذلك للحفاظ على االتساق مع أرقام الفترة الحالية. ومع  االقتضاء حسبتمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة 
صافي الربح الموحد أو إجمالي حقوق المساهمين الموحد للفترة على ذلك، لم يكن هناك أي تأثير إلعادة التصنيف 

 المقارنة.
 

 

 

 

 


